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Läsanvisning 
 
Detta är en andra lägesrapport från Energimyndigheten som redogör för vad som har hänt 
inom området individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i Sverige. En 
första rapport publicerades i december 1999 med titeln ER 24:1999 Utredning angående 
erfarenheter av individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i svenska 
flerbostadshus.  
 
Den nu aktuella rapporten gäller i huvudsak vad som har hänt sedan den förra rapporten 
skrevs, men innehåller även en översiktlig återblick på vad som behandlades förra gången. 
För att få en mer heltäckande bild av vad som hände fram till slutet av 1999 hänvisas till den 
förra rapporten, där också olika teknik för mätning och debitering beskrivs mer i detalj. 
 
Rapporter från fastighetsägare med intressanta mätprojekt redovisas i avsnitt 6. I Bilaga 1 
finns en förteckning över alla projekt som har ”spårats upp”. 
 
För den som vill gå direkt på resultat, erfarenheter och synpunkter i övrigt på individuell 
mätning och debitering av värme och vatten hänvisas till avsnitt 7.  
 
 



 3

Innehåll 
Innehåll ....................................................................................................................................... 3 
Sammanfattning.......................................................................................................................... 5 
1. Bakgrund .............................................................................................................................. 11 
1.1 Mätning i Danmark men inte i Sverige .............................................................................. 11 
1.2 Individuell värmemätning i Sverige – en återblick ............................................................ 11 
1.3 Mätföretagen flyttar fram positionerna .............................................................................. 13 
2. Projektets syfte och genomförande ...................................................................................... 15 
2.1 Syfte.................................................................................................................................... 15 
2.2 Genomförande .................................................................................................................... 15 
3 Värmemätning - en energi- och miljöpolitisk fråga? ............................................................ 17 
3.1 Allmänt ............................................................................................................................... 17 
3.2 Klimatkommittén................................................................................................................ 17 
3.3 Miljömålskommittén .......................................................................................................... 18 
3.4 Klimatpropositionen........................................................................................................... 18 
3.5 Energipropositionen ........................................................................................................... 18 
3.6 Regeringens rapporter till EU-kommissionen.................................................................... 19 
4 Utredningar om värme- och vattenmätning........................................................................... 20 
4.1 EFFEKTIV-projektet ”Individuell värmemätning” ........................................................... 20 
4.2 Boverkets utredning om vattenmätning.............................................................................. 20 
4.3 KTH, Avdelningen för Byggnader och installationer/Byggvetenskap............................... 21 
4.4 Linköpings Tekniska Högskola. Institutionen för datavetenskap. ..................................... 22 
4.5 Individuell värmemätning i flerbostadshus – Effekter på miljö, samhälle och boende ..... 23 
5 Utvecklingen av mätmetoderna ............................................................................................. 24 
5.1 Allmänt om mätmetoder ..................................................................................................... 24 
5.2 Mätning till grund för värmekostnadsfördelning ............................................................... 25 
5.3 Mätning till grund för varmvattenkostnadsfördelning ....................................................... 27 
5.4 Kommunikation och administration................................................................................... 28 
5.5 De boende i fokus ............................................................................................................... 28 
6 Projekt.................................................................................................................................... 29 
6.1 Allmänt ............................................................................................................................... 29 
6.2 TomtbergaHuge Fastigheter AB......................................................................................... 29 
6.3 AB Familjebostäder, Stockholm ........................................................................................ 31 
6.4 AP Fastigheter, Stockholm................................................................................................. 33 
6.5 AB Sigtunahem .................................................................................................................. 34 
6.6 AB Svenska Bostäder......................................................................................................... 34 
6.7 JM Bostad, Stockholm........................................................................................................ 37 
6.8 SKB, Stockholm................................................................................................................. 38 
6.9 Tyresö Bostäder AB........................................................................................................... 39 
6.10 NCC, Stockholm............................................................................................................... 40 
6.11 Skanska Bostäder, Stockholm .......................................................................................... 41 
6.12 Peab, Stockholm............................................................................................................... 43 
6.13 SBC, Stockholm ............................................................................................................... 43 
6.14 Uppsalahem AB................................................................................................................ 44 
6.15 AB Stångåstaden, Linköping............................................................................................ 46 
6.16 Vadstena Fastighets AB ................................................................................................... 48 
6.17 Hyresbostäder i Norrköping AB....................................................................................... 49 
6.18 Brf Hakarpshem, Huskvarna ............................................................................................ 52 
6.19 Kalmarhem AB................................................................................................................. 53 
6.20 AB Helsingborgshem....................................................................................................... 54 



 4

6.21 HSB Malmö/HSB Sundsfastigheter ................................................................................. 57 
6.22 Lunds Kommuns Fastighets AB....................................................................................... 59 
6.23 Eslövs Bostads AB........................................................................................................... 61 
6.24 MKB Fastighets AB......................................................................................................... 62 
6.25 AB Ängelholmshem......................................................................................................... 64 
6.26 Skanska Nya Hem, Malmö ............................................................................................... 65 
6.27 JM Bostad, Malmö ........................................................................................................... 65 
6.28 NCC, Malmö .................................................................................................................... 66 
6.29 Gårdsstensbostäder, Göteborg.......................................................................................... 66 
6.30 Familjebostäder i Göteborg AB........................................................................................ 68 
6.31 Bostads AB Poseidon, Göteborg...................................................................................... 69 
6.32 Göteborgs stads bostads AB............................................................................................. 72 
6.33 Karlstads Bostads AB....................................................................................................... 73 
6.34 ÖrebroBostäder AB .......................................................................................................... 74 
6.35 AB Gavlegårdarna ............................................................................................................ 77 
7 Resultat .................................................................................................................................. 79 
7.1 Hur många lägenheter har mätning och debitering av värme och varmvatten? ................. 79 
7.2 Vilka satsar på mätning och debitering av värme och varmvatten? ................................... 80 
7.3 Vad kostar mätningen? ....................................................................................................... 82 
7.4 Vad händer med förbrukningen när man börjar mäta och debitera? .................................. 84 
7.5 Är det lönsamt med mätning och debitering av värme och varmvatten? ........................... 88 
7.6 Vad tycker hyresgästerna och bostadsrättshavarna? .......................................................... 92 
7.7 Vad tycker fastighetsägare och förvaltare? ........................................................................ 94 
7.8 Konsekvenser av övergång från kollektiv till individuell debitering ................................. 96 
7.9 Vad ska man tänka på vid införandet av mätning? ............................................................. 97 
7.10 Vilka är hindren för storskalig introduktion? ................................................................... 98 
7.11 Varför ska man satsa nu? .................................................................................................. 99 
8 Intervjuade personer ............................................................................................................ 101 
9 Referenser ............................................................................................................................ 103 
Bilaga 1 Projektsammanställning ........................................................................................... 105 
Bilaga 2 Intervju- /enkätformulär ........................................................................................... 111 
 



 5

Sammanfattning 
 
Syfte och genomförande 
Syftet med denna rapport har varit att redovisa vad som har hänt inom området individuell 
mätning och debitering av värme och varmvatten i Sverige efter publiceringen av Energimyn-
dighetens rapport ER 24:1999 i december 1999. 
 
Det mesta av underlaget till rapporten är hämtat från intervjuer med personer som har 
kunskap om aktuella projekt med värme- och varmvattenmätning såsom fastighetsägare, 
förvaltare, projektledare, hyresgästföreträdare, styrelserepresentanter i bostadsrättsföreningar 
och representanter för mätsystemleverantörer. 
 
Ännu inga politiska beslut 
Det har framförts förslag om obligatorisk mätning och debitering av värme och varmvatten, 
främst i oljevärmda flerbostadshus, i Klimatkommitténs och Miljömålskommitténs slutbe-
tänkanden som kom under år 2000. I regeringens klimatproposition 2001 och energipropo-
sition 2002 behandlas dock överhuvudtaget inte frågan om värme- och varmvattenmätning. 
 
Regeringen rapporterade till EU-kommissionen i februari 2001 om hur man hanterar frågan 
med individuell mätning och debitering med anledning av det s k SAVE-direktivet. Man 
informerade om att mätning införs på frivillig grund i ett flertal projekt, som många är av 
demonstrations- och utvecklingskaraktär, varav vissa har fått statligt stöd till finansieringen. 
Man konstaterar också, att det inte finns några direkta hinder i regelverken för att införa 
mätning. Enligt rapporten får man en begränsad reduktion av koldioxidutsläppen, om alla 
svenska flerbostadshus hade värmemätning, eftersom de svenska flerbostadshusen i hög grad 
värms med biobränslebaserad fjärrvärme.  
 
Utveckling av mätmetoder 
I vämemätningsprojekten förekommer två huvudmetoder för debitering av värmen: 
 

• Debitering efter mätning av tillförd värme. 
• Debitering efter rumstemperatur (komfort). 

 
Den första huvudmetoden tillämpas på två olika sätt: 
 

• I nybyggnad är det vanligt att man försörjer samtliga radiatorer i en lägenhet från 
samma värmeledning. Då installeras en värmemängdsmätare i ledningen som regist-
rerar den tillförda värmen i kWh. 

• Särskilt i befintliga hus är det vanligt med s k radiatormätare (fördelningsmätare) som 
känner radiatorns yttemperatur, som tillsammans med rumstemperaturerna ligger till 
grund för värmeavgivningen från husets samtliga radiatorer. Man får inte kWh-värden 
från mätarna utan endast ”skaldelar”, som ligger till grund för värmekostnadsfördel-
ningen. 

 
Den andra huvudmetoden bygger på principen att man får betala efter hur varmt man har det i 
lägenheten. En representativ lägenhetstemperatur beräknas med mätvärden från rumstempera-
turgivare i placerade i lägenhetens olika rum. 
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Ingen av metoderna, att fördela värmekostnaderna efter mätning, är helt rättvis. Om värme-
kostnaderna fördelas efter värmetillförsel, medför värmeströmmar mellan lägenheterna, att 
den som vill ha varmt inne kan få betala en ganska stor del av grannlägenheternas uppvärm-
ning, om grannarna har det svalare inne. Om däremot värmekostnaderna fördelas efter tempe-
raturen i lägenheterna, kan man vädra bort värme utan att det kostar något extra. Man kan 
också få betala två gånger för energin, om man har stor värmeutveckling i lägenheten från 
hushållsapparater, datorer, elvärmda golv etc som går på hushållselen. 
 
Det pågår utveckling av metoderna i samarbete mellan fastighetsägare och mätföretag för att 
minska orättvisorna i värmedebiteringen. Man kommer dock aldrig att kunna uppnå fullstän-
dig rättvisa, men man kan ändå konstatera att värmekostnadsfördelning efter någon form av 
mätning alltid är rättvisare än att fördela kostnaderna efter schablon. 
 
15 000 lägenheter med debitering av värme och varmvatten år 2006 
I c:a 5 500 lägenheter i ett 150-tal projekt debiterar man idag värme och varmvatten indivi-
duellt. Under 2003 tillkommer c:a 1 800 lägenheter med debitering och under perioden 2004 – 
2006 ytterligare c:a 7 400 lägenheter, så att man sannolikt har mätning i c:a 15 000 lägenheter 
år 2006. Enligt uppgifter från mätföretag finns det tecken på att intresset ökar för värme- och 
varmvattenmätning. Det är därför möjligt att utvecklingen kommer att gå snabbare och att 
bedömningen c:a 15 000 lägenheter år 2006 visar sig vara en underskattning. 
 
Fördelningen mellan mätmetoderna 
Man kan konstatera, att i c:a 65 % av lägenheterna fördelas värmekostnaderna efter tillförd 
värme, med värmemängdsmätning eller radiatormätning, och i c:a 35 % efter rumstemperatur 
i de studerade projekten. 
 
I ungefär 10 % av lägenheterna i mätprojekten har man valt att bara mäta och debitera varm-
vattnet, eller både varm- och kallvattnet, men inte värmen. Istället satsar man på att ha bra 
injusterade värmesystem och bra värmestyrning. 
 
Vilka satsar på mätning och debitering 
Det finns tre huvudkategorier av fastighetsägare och byggherrar som har projekt med mätning 
och debitering av förbrukningar: 
 

• Bostadsbolag som installerar mätning i såväl nya som befintliga hyresfastigheter. 
• Byggherrar i bostadssatsningarna Bo 01 i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm, 

där satsningar görs på miljö, teknik, IT etc. Det gäller både hyres- och bostadsrättshus 
• Befintliga bostadsrättsföreningar. 

 
Det finns bostadsföretag som redan idag har en ”policy” som innebär en konsekvent satsning 
på mätning och debitering, men i de flesta fall genomförs projekten för att man ska få erfaren-
heter och beslutsunderlag inför framtiden. 
 
Vad kostar mätningen? 
Man får räkna med att värme- och varmvattenmätning kostar minst 4 000 kr per lägenhet, 
inklusive moms. Det gäller då installation i en lägenhet med fem radiatorer, där det är möjligt 
att mäta varmvattnet med endast en mätare. I kostnaderna ingår utrustning för radiokommu-
nikation av mätvärden. Däremot ingår inte någon display eller annan möjlighet för de boende 
att fortlöpande kontrollera sin förbrukning.  
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Om det ska finnas möjligheter för de boende att kontrollera sin förbrukning på en display 
och/eller via Internet och dessutom ha centralstyrning av värmen i lägenheten kommer man 
upp på nivån c:a 10 000 kr och uppåt per lägenhet, inklusive moms. 
 
Driftkostnaderna för mätsystemen uppgår till i storleksordningen 300 – 500 kr per lägenhet 
och år, inklusive moms. 
 
Hur mycket sparar man? 
Av de genomförda projekten framgår, att den typiska värmebesparingen ligger i intervallet 10 
– 20 %. För varmvattnet är besparingen 15 – 30 %. 
 
Den största sparpotentialen för värme finns i äldre hus med dåligt injusterade värmesystem 
och dålig värmestyrning. Där kommer de boende att se till att man inte har övertemperaturer i 
lägenheterna och framför allt inte vädrar bort överskottsvärmen. 
 
Det ligger i idén med individuell värmedebitering att man även ska kunna ha varmare i 
lägenheterna än tidigare, vilket i dessa fall leder till ökad värmeanvändning. Efter införande 
av mätningen kan man få möjlighet att ha 24 0C istället för t ex 21 0C. Andelen boende som 
ökar sin värmeförbrukning är dock liten i förhållande till ”spararna”. 
 
Skillnaderna är mycket stora mellan lägenheterna. Det finns lägenheter där det går åt tre 
gånger så mycket värme som i de värmesnålaste lägenheterna. Då det gäller varmvattnet är 
det inte ovanligt att man i vissa lägenheter gör av med 5 – 6 gånger så mycket varmvatten 
som i de lägenheter där man har den lägsta förbrukningen. 
 
Är det lönsamt? 
Det ekonomiska utfallet har beräknats för en lägenhet på 65 m2, som antingen finns i ett 
befintligt hus med högt värmebehov 220 kWh/m2,år, 14 300 kWh/år, eller i ett nybyggt hus, 
där man endast använder 120 kWh/m2,år, 7 800 kWh/år.  
 
Beräkningar har gjorts för två installationsfall. Det ena gäller en enkel installation som kostar 
4 000 kr per lägenhet, inklusive moms. Det andra avser en avancerad installation med display 
eller Internet för information till boende samt med central värmestyrning i lägenheterna. Den 
antas kräva en investering på 10 000 kr per lägenhet, inklusive moms. 
 
Återbetalningstiden har beräknats för värmebesparingar på 10 % respektive 20 % och 
lönsamhetskriteriet är att återbetalningstiden inte få r vara längre än c:a 5 år. Resultatet är 
följande: 
 
 Enkel installation 4 000 kr Avancerad installation 10 000 kr 
Besparing 10 % i 
högförbrukarlägenhet 

Lönsamt, om rörligt energipris är 
högre än 0,80 kr/kWh 

Lönsamt, om rörligt energipris är 
högre än 1,60 kr/kWh 

Besparing 20 % i 
högförbrukarlägenhet 

Lönsamt Lönsamt, om rörligt energipris är 
högre än 0,80 kr/kWh 

Besparing 10 % i 
lågförbrukarlägenhet 

Lönsamt, om rörligt energipris är 
högre än 1,40 kr/kWh 

Lönsamt, om rörligt energipris är 
högre än 2,90 kr/kWh 

Besparing 20 % i 
lågförbrukarlägenhet 

Lönsamt, om rörligt energipris är 
högre än 0,70 kr/kWh 

Lönsamt, om rörligt energipris är 
högre än 1,50 kr/kWh 
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Vid kalkylen har antagits att varmvattenbesparingen har uppgått till 22 % av en förbrukning 
före mätning på 50 m3 /år. Det rörliga vattenpriset antogs vara 12 kr/m3 och de årliga driftkost-
naderna för mätningen 400 kr per lägenhet och år. 
 
En lönsamhetskalkyl för enbart varmvattenmätning gav följande resultat: 
 
Besparing 15 % i 
högförbrukarlägenhet 

Lönsamt om rörligt varmvattenpris är 
högre än 40 kr/m3 

Besparing 15 % i 
lågförbrukarlägenhet 

Lönsamt om rörligt varmvattenpris är 
högre än 80 kr/m3 

Besparing 30 % i 
högförbrukarlägenhet 

Lönsamt  
 

Besparing 30 % i 
lågförbrukarlägenhet 

Lönsamt om rörligt varmvattenpris är 
högre än 40 kr/m3 

 
Investeringen antogs uppgå till 1 500 kr per lägenhet, inklusive moms. Driftkostnaderna var 
200 kr per lägenhet och år, inklusive moms. Det årliga varmvattenbehovet före mätning 
antogs vara 40 m3 /lägenhet respektive 80 m3/lägenhet, vilket motsvarar ett hushåll med två 
personer med låg respektive hög förbrukning.  
 
Mycket talar för att man inte ska betrakta värme- och varmvattenmätning och debitering som 
en vanlig energisparåtgärd jämförbar med tilläggsisolering o dyl. Mätningen skapar ett viktigt 
mervärde för de boende som får större möjligheter att påverka sina boendekostnader.  
 
Vad tycker de boende? 
Inom Hyresgästföreningen är man positiva till individuell mätning och debitering av värme 
och varmvatten. Det överensstämmer väl med föreningens strävan mot ökad valfrihet av 
standard och service i lägenheterna i kombination med betalning av egen resursförbrukning. 
 
Erfarenheter från mätprojekten visar att de boende över lag är positiva till mätningen. Det 
förekommer visserligen att hyresgäster ifrågasätter hela metodiken med debitering efter 
mätning eller anser sig ha blivit ”feldebiterade”. För att undvika problem av detta slag, är det 
synnerligen viktigt med bra information. 
 
Dialogen med de boende är A och O för lyckade projekt. Det gäller både i samband med 
genomförandet och under driftskedet. 
 
Vad tycker fastighetsägare och förvaltare? 
Av projektrapporterna framgår att det har varit en hel del problem vid installation och 
idrifttagande av mätsystemen. Det gäller särskilt i de fa ll man har valt avancerad teknik med 
höga krav på informationen till de boende om förbrukningar och där man också har andra IT-
funktioner av typen ”smarta hus”.  
 
Under beslutsprocessen har man många gånger varit mer intresserade av själva mättekniken 
än för hur man ska ta hand om mätvärdena. Det har sedan visat sig, att man har fått stora 
problem med mätvärdesöverföringen och administrationen. När systemen väl har kommit i 
gång brukar det dock fungera tillfredsställande, även om det även fortsättningsvis krävs mer 
”handpåläggning” än vad man tänkte sig från början. 
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Ett ekonomiskt problem gäller finansieringen av mätsystemen som ska ske i konkurrens med 
annan verksamhet. Vid nybyggnad måste ju investeringskostnaderna rymmas inom projekt-
ekonomin, som i hög grad styrs av låne- och bidragsbestämmelserna. 
 
Från förvaltarhåll framhålls, att det är viktigt att beakta drift- och underhållsaspekterna vid 
teknikvalet. En annan generell förvaltarerfarenhet från projekten är, att man slipper klagomål 
på låga rumstemperaturen från hyresgäster efter införande av värmedebitering.  
 
Den positiva responsen från de boende gör också att flertalet fastighetsägare och förvaltare i 
mätprojekten har en i grunden positiv inställning till individuell mätning och debitering. Man 
tycker också att införandet av individuell mätning även i fortsättningen ska ske på frivillig 
grund. Däremot ska staten och branschen göra vad som är möjligt för att underlätta processen. 
 
Några ”kloka ord” från fastighetsägare: 
 
Sören Niklasson, VD, Vadstena Fastighets AB:  
”Det är bättre att skapa incitament för hyresgästerna att själva hushålla med värme och vatten 
än att sätta in ”tvångsåtgärder”, såsom flödesbegränsare för vatten mm, som de blir irriterade 
på och plockar bort.” 
 
Benth Jensen, VD, Ängelholmshem:  
”Hyresgäster ska inte behandlas som ett kollektiv. De ska beredas möjligheter att individuellt 
kunna välja sin komfort och betala därefter.” 
 
Hur är läget för individuell mätning och debitering idag? 
Det finns vissa hinder för en snabb introduktion av mätning i Sverige. Ett av dem är hyreslag-
stiftningen, som saknar klara regler för införande och hantering av system för individuell 
mätning och debitering. Detta innebär, att det krävs ganska omfattade förhandlingar med den 
lokala Hyresgästföreningen i varje projekt. 
 
Ett annat hinder är, att det saknas en ”svensk standard” för hur mätvärden ska omsättas i 
kostnader för hyresgäster och bostadsrättshavare. Det är inte trovärdigt, om olika företag med 
liknande produkter använder olika principer för t ex ”rättvisekorrigeringar”. Det bör finnas 
gemensamma riktlinjer för värmedebiteringen för såväl värmemängdsmätarmätning och 
radiatormätning som för rumstemperatur- (komfort-) mätning. 
 
Investerings- och driftkostnaderna är också hinder för introduktionen av mätning. Det gäller i 
synnerhet för energieffektiva nybyggda hus. 
 
Mätsystemens ofullkomligheter, då det gäller rättvisan vid individuell värmemätning, gör att 
man kan vara tveksam till att införa mätning. 
 
I bl a en del bostadsrättsföreningar tycker man, att man ska ha en solidarisk grundsyn på hur 
kostnaderna ska fördelas. Det finns då inte tillräckliga motiv för att övergå till individuell 
mätning och debitering. 
 
Det blir allt vanligare med gemensamma elabonnemang i flerbostadshus i kombination med 
undermätning för kostnadsfördelning på lägenheterna. Det kan då bli aktuellt med system för 
mätvärdesinsamling och administration, så att hushållen kan debiteras sina elkostnader. Då 
kan det vara gynnsamt, att samtidigt installera mätning för värme och vatten.  
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Nya regler om tätare avläsningar av elmätare medför att nätföretagen övergår till mätning med 
fjärravläsning. Det skapas då möjligheter även för fastighetsägare, elnätföretag och mätser-
viceföretag, att genom samordning av de olika mätfunktionerna, utveckla prisvärda lösningar 
för att hämta och kommunicera mätvärden i flerbostadshusen.   
 
Allt fler lägenheter utrustas med IT-plattformar för kommunikation, larmer mm. Mätning och 
debitering av värme och varmvatten passar väl in i sådana koncept och ligger därför ”rätt i 
tiden”. 
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1. Bakgrund  
 
 
1.1 Mätning i Danmark men inte i Sverige 
 
I Sverige betalar man normalt för de uppmätta förbrukningarna av hushållsel i de enskilda 
lägenheterna. Däremot ingår kostnaderna för uppvärmning, tappvarmvatten och tappkall-
vatten normalt i hyran till fastighetsägaren eller i avgiften till bostadsrättsföreningen. Fördel-
ningen av värme- och vattenkostnaderna sker efter schablon och inte efter de enskilda hyres-
gästernas och bostadsrättshavarnas förbrukning.  
 
I flera länder i Europa, t ex i Danmark, är det däremot obligatoriskt med debitering av värme 
och varmvatten utgående från mätningar i de enskilda lägenheterna. Detta är delvis en kon-
sekvens av ett EU-direktiv (93/76/EEG)1 om begränsningar av koldioxidutsläppen genom för-
bättring av energieffektiviteten. I Sverige har man ännu inte lagstiftat om mätning, men allt 
fler fastighetsägare inför på egna initiativ mätning i flerbostadshus. Ett syfte med dessa pro-
jekt är, att man vill skaffa sig erfarenheter av tekniken och administrationen kring mätningen. 
 
I Statens Energimyndighets ”Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare fastighetsförvalt-
ning i flerbostadshus” med representanter från fastighetsägare, förvaltare, energiföretag m fl 
tog man 1998 initiativ till en utredning. Syftet var att redovisa förutsättningar för individuell 
mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i svenska flerbostadshus. Utredningen 
redovisades i Energimyndighetens rapport ”ER 24:1999 Utredning angående erfarenheter av 
individuell mätning av värme och varmvatten i svenska flerbostadshus”.2 
 
Rapporten ER 24:1999 visade, att det fanns en hel del intressanta svenska projekt, men att 
man ännu inte hade hunnit få så mycket erfarenheter från dessa. ”Beställargruppen” ansåg 
därför att man borde göra en ny lägesrapport 2003, vilket Statens Energimyndighet tillstyrkte. 
Det är denna nya lägesrapport som nu redovisas.  
 
 
1.2 Individuell värmemätning i Sverige – en återblick 
 
1.2.1 ”Avdunstningsmätare” i 200 000 lägenheter 
Frågan om en övergång till individuell värme- och varmvattenmätning har aktualiserats flera 
gånger. Under 1950- och 60-talet fick byggherrarna tilläggslån för mätarinstallation, vilket 
medförde, att man installerade mätare på radiatorer och varmvattenledningar i c:a 200 000 
lägenheter i nyuppförda flerbostadshus. Då dessa lånevillkor upphörde 1959 för värmemätare 
och 1964 för tappvarmvattenmätare slutade man i stort sett att installera mätare. Det hör till 
undantagen, att man fortfarande mäter värme och varmvatten i de hus som under denna 
tidsperiod utrustades med mätning.  
 
Anledningen till att staten upphörde med att subventionera mätarinstallationer var, att 
kostnaderna för avläsning och administration var för höga i förhållande den uppnådda 
energikostnadsbesparingen. Dessutom var noggrannheten i kostnadsfördelningen med den 

                                                 
1 Council Directive 93/76/EEC of 13 September 1993 to limit carbon dioxide emissions by improving energy 
efficiency. “SAVE-directive” 
2 Energimyndigheten, december 1999 
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aktuella mättekniken dålig. Den mätartyp som användes var ”avdunstningsmätare”, vars 
registreringar var en funktion av yttemperaturen på radiatorerna respektive varmvattenrören. 
 
1.2.2 Varmvattenmätare och passbitar 
När energifrågorna fick hög prioritet under 1970-talets energikriser väcktes åter intresset för 
individuell mätning av värme och varmvatten i svenska flerbostadshus. I bostadsfinansierings-
förordningen från 1975-07-01 föreskrevs, att varje flerbostadshus, som uppfördes med stöd 
enligt förordningen, skulle utrustas med anordning som gjorde det möjligt att mäta och debi-
tera varmvatten, el och gas. Redan 1979-07-01 tog man bort kravet på varmvattenmätare, 
eftersom man inte ansåg det ekonomiskt försvarbart. Det ersattes av ett krav på att man i varje 
lägenhet skulle ha möjlighet att i efterhand enkelt kunna installera en mätare för tappvarm-
vatten. Vid nybyggnadstillfället försågs då tappvarmvattenledningen i varje lägenhet med en 
”passbit”, som skulle kunna ersättas med en vattenmätare. Sedan 1988 är även detta krav 
borta. 
 
1.2.3 Värmemätningsutredningen föreslog varmvattenmätning 
I början på 1980-talet genomförde staten en större utredning om förutsättningarna för att 
införa krav på värme- och varmvattenmätning. ”Värmemätningsutredningen” (Ds Bo 1983:4)3 
undersökte tillgänglig teknik för mätning av värme och tappvarmvatten och studerade 
besparingspotentialer och kostnadskonsekvenser vid övergång från kollektiv till individuell 
debitering.  
 
Värmemätningsutredningen föreslog inte lagstiftning om obligatorisk mätning och debitering 
av värme i de svenska flerbostadshusen. Kostnaderna för mätarinstallationerna och deras 
underhåll samt för avläsning och debitering bedömdes bli högre än vinsten till följd av 
energibesparingen. Man konstaterade också, att det var svårt att finna rättvisa system för 
värmedebitering på grund av värmeströmmar mellan lägenheter och okynnesvädring.  
 
Däremot var Värmemätningsutredningen positiv till att införa individuell mätning av varm-
vatten. Sparpotentialen vid övergång till individuell mätning och debitering av tappvarm-
vatten bedömdes till 25 – 35 %. Det skulle vara tillräckligt för att uppnå lönsamhet både ur ett 
fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Man föreslog därför, att det skulle 
bli obligatoriskt att mäta varmvatten i nya flerbostadshus och i de befintliga flerbostadshus, 
där det var förberett för individuell mätning av tappvarmvatten. Dessutom skulle det finnas 
krav på att installera mätare i samband med omfattande ombyggnad av befintliga flerbostads-
hus. Undantag skulle dock gälla för hus där värmepump användes för tappvarmvattenbered-
ning, hus med färre än fem lägenheter eller om förvaltningsenheten omfattade mindre än 20 
lägenheter. Bostadsrättsföreningar skulle överhuvudtaget inte omfattas av lagstiftningen. 
 
Eftersom många remissinstanser var kritiska mot förslaget, bl a Hyresgästernas Riksförbund, 
resulterade inte utredningen i någon proposition till riksdagen.  
 
I Energimyndighetens rapport ER24: 19994 redovisas Värmemätningsutredningens förslag 
mer i detalj. 
 

                                                 
3 Bostadsdepartementet 1983 
4 ER 24:1999 Utredning angående erfarenheter av individuell mätning av värme och varmvatten i svenska 
flerbostadshus. Energimyndigheten 1999 
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1.2.4 EU- direktivet om mätning 
Frågan om värmemätning aktualiserades igen i samband med Sveriges inträde i EU. I artikel 3 
i SAVE-direktivet, 93/76/EEG, om begränsningar av koldioxidutsläppen genom att förbättra 
energieffektiviteten, ingår individuell mätning och debitering av värme och varmvatten som 
en åtgärd. Eftersom de svenska flerbostadshusen i stor utsträckning värms med biobränslepro-
ducerad fjärrvärme skulle de svenska koldioxidutsläppen endast minska med c:a 1% om mät-
ning blev obligatorisk. Främst av detta skäl har Sverige ännu inte fått några krav från EU på 
att införa lagstiftning. Regeringen måste dock vart annat år rapportera till EU-kommissionen 
hur man hanterar direktivet. 
 
1.2.5 Konsumenterna och miljön 
Åsa Domeij redovisade 1996 ett regeringsuppdrag vars syfte var att ge förslag till hur de 
svenska konsumenterna skulle kunna aktiveras till bättre resurshushållning och högre 
miljömedvetenhet. I utredningsrapporten Konsumenterna och miljön, SOU 1996:108,5  
framförde hon åsikten, att individuell mätning och debitering av värme och vatten var ett 
effektivt sätt att få bättre energi- och vattenhushållning och föreslog att krav på mätning av 
individuell förbrukning skulle införas i lämplig takt både vid nybyggnad av flerbostadshus 
och i befintliga hus. Utredningens förslag genomfördes dock inte. 
 
 
1.3 Mätföretagen flyttar fram positionerna  
 
1.3.1 Sverige - ”en vit fläck på kartan” 
Det finns några mycket stora europeiska företag som säljer utrustning för att fördela 
värmekostnaderna på lägenhetsnivå. Vanligen ingår i affärskonceptet den fortlöpande 
avläsningen och bearbetningen av mätvärdena samt framtagning av underlag för fastig-
hetsägarens debitering av hyresgästerna. Sverige har varit ”en vit fläck på kartan” för dessa 
aktörer fram till de senaste åren. Med anledning av EU-direktivet 93/76/EEG, och det ökande 
intresset bland fastighetsägare och hyresgäster har den svenska marknaden börjat bli allt 
intressantare. Detta har medfört, att man har blivit aktivare i sin marknadsföring mot de 
svenska flerbostadshusägarna och i sin lobbying mot beslutsfattare. 
 
Den förhärskande metoden i Europa, för fördelning av värmekostnaderna på lägenhetsnivå, 
bygger på registreringar av ”fördelningsmätare” monterade på radiatorerna. Det förekommer 
dock olika metoder för hur mätvärdena används i olika länder. En fundamental fråga är om 
man ska kompensera hyresgäster som bor i lägenheter, som på grund av läget i huset drar mer 
värme än andra. Det finns ännu ingen standard eller praxis för detta i Sverige. I Sverige har 
det dessutom utvecklats metoder för att fördela värmekostnaderna som innebär, att man 
istället använder registreringar av rumstemperaturer som fördelningsnyckel. Man kan därför 
konstatera, att det inte är en självklarhet hur man ska hantera värmekostnadsfördelningen i 
svenska flerbostadshus. 
 
1.3.2 Mätföretag på den svenska marknaden 
Nedan följer exempel på företag som marknadsför mätutrustning och mätsystem på den 
svenska marknaden. Inom parentes redovisas de förkortade företagsnamn som används i 
rapporten. 
 
 

                                                 
5 Civildepartementet 1996 
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Boendekomfort AB     (BKAB) 
Brunata A/S      (Brunata) 
Calectro AB som marknadsför Kundomätare   (Calectro) 
KTC Control AB     (KTC) 
North Node AB     (North Node) 
Siemens Building Technologies AB, f d Landis & Staefa  (Siemens) 
Svensk värme- och ventilationsteknik AB, SWETAB, f d BBI (BBI) 
TAC Svenska AB    (TAC) 
Techem MätService AB    (Techem) 
Viterra Energy Services AB   (Viterra) 
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2. Projektets syfte och genomförande 
 
 
2.1 Syfte 
 
Syftet har varit, att göra en lägesrapport som sammanfattar vad som har hänt inom området 
individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i Sverige efter publiceringen av 
Energimyndighetens rapport ER 24:1999 i december 1999. En viktig uppgift är redovisning 
av erfarenheter från aktuella svenska projekt, varvid bland annat följande frågeställningar 
behandlas: 
 

• Varför satsade man på individuell mätning? 
• Hur gick genomförandet och idrifttagandet? 
• Hur sker avläsning, mätvärdeshantering och debitering? 
• Vilka investerings- och driftkostnader räknar man med? 
• I vilken omfattning har de boende varit delaktiga i processen? 
• Uppstod några institutionella hinder vid genomförandet? 
• Hur har förbrukningarna utvecklats? 
• Vad tycker de boende?  
• Vad tycker fastighetsägare och förvaltare?  
 
 

2.2 Genomförande 
 
2.2.1 Att ”spåra” projekt 
Ambitionen har varit att fånga upp samtliga aktuella projekt med individuell mätning och 
debitering av värme och vatten för att få en ”heltäckande” lägesrapportering. Det är dock en i 
det närmaste omöjlig uppgift att fånga upp alla projekt och alla relevanta uppgifter om dessa. 
Men genom kontakter med bostadsorganisationer, fastighetsägare och mätföretag har nog 
merparten av de aktuella projekten ”spårats”.  
 
2.2.2 Samordning med andra projekt 
Projektet startade våren 2001. Då skedde en samordning med två andra projekt som startade 
vid denna tidpunkt. Det ena var projektet Individuell värmemätning inom programmet 
EFFEKTIV, som är ett samverkansprojekt mellan Elforsk, Energimyndigheten, Formas, 
Svenska Fjärrvärmeföreningen, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut och ett antal 
energiföretag. Projektet bedrivs vid CIT Energy Management AB6. Det andra var ett 
regeringsuppdrag åt Boverket som gällde individuell mätning av varmt och kallt vatten7.  
 
2.2.3 Konferens 
För att utbyta erfarenheter och för att få en diskussion kring frågor om mätning och debitering 
av värme och varmvatten i flerbostadshus inbjöds företrädare för fastighetsägare och hyres-
gäster till en heldagskonferens vid Ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm, 2002-04-23. 
C:a 100 personer av de 150 som deltog i konferensen var inbjudna fastighetsägare och 
förvaltare inom kommunala och privata flerbostadshusföretag, bostadsrättsorganisationer och 
Hyresgästföreningen. Konferensen arrangerades av VVS-tekniska föreningen i samverkan 

                                                 
6 4.1 
7 4.2 
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med Energimyndigheten och mätföretagen BBI, BKAB, Brunata,Viterra, North Node, 
Siemens och Techem.  
 
Föredragshållare vid konferensen var Per Bokström, Hyresbostäder i Norrköping AB, Pia 
Hedenskog, Birka Teknik & Miljö, Lennart Jagemar, CIT Energy Management AB, Erik 
Johansson, AB Svenska Bostäder, Kurt Jonsson, TomtbergaHuge Fastigheter AB, Egon 
Lange, Sweco/MKB, Anders Mattsson, Hyresgästerna, Kjell Persson, AB Helsingborgshem, 
Bengt Rosberg, HSB Malmö, Martin Storm, Boverket, Christer Wenchert, Örebrobostäder 
AB och Lennart Berndtsson, HSB Riksförbund. På dagordningen stod bl a följande punkter: 
 

• Lagstiftning eller frivillighet? 
• Hur tillämpas EU-direktivet i Sverige och övriga Europa? 
• Värme- och vattenmätning i Sverige. 
• Vad tycker hyresgästerna om individuell värmemätning? 
• Boverkets utredning om individuell mätning av kallt och varmt tappvatten. 
• Att fördela värmekostnader efter tillförd energi eller rumstemperatur. 
• Värme- och vattenmätning - en förvaltningsfråga. 
• Mätvärdesbearbetning och debitering den viktigaste pusselbiten? 
• Kvarteret Klockarbacken - Hugebostäders pilotprojekt. 
• Helsingborgshem satsar på debitering efter värmekomfort. 
• 1100 lägenheter med värmemätning i miljöprojektet Navestad/Ringdansen. 
• Pilotprojekt inom HSB Malmö. 
• Diskussion. 

 
Erfarenheter och allmänna synpunkter på individuell mätning och debitering av värme och 
vatten som framfördes vid konferensen ingår i resultatredovisningen i avsnitt 7. 
 
2.2.4 Intervjuer 
Insamlandet av uppgifter om aktuella projekt har främst skett genom ett hundratal intervjuer 
med personer som på olika sätt är engagerade i projekten. Det är förvaltare, projektledare, 
hyresgästföreträdare, styrelserepresentanter i bostadsrättsföreningar, representanter för 
mätsystemleverantörer etc. Det är många uppgiftslämnare som lagt ned tid och möda på att 
rapporteringen ska bli så bra som möjligt. 
 
Uppgifter som kommit fram vid intervjuerna redovisas dels i samband med projektredovis-
ningen i avsnitt 6, dels i avsnitt 7, där resultaten presenteras. 
 
Ett intervju-/enkätformulär, som huvudsakligen har använts för att få en systematisk 
insamling av data och erfarenheter, redovisas i Bilaga 2. 
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3 Värmemätning - en energi- och miljöpolitisk fråga? 
 
 
3.1 Allmänt 
 
Man kan konstatera att individuell mätning och debitering av värme och vatten var en ”het” 
politisk fråga, när den statliga ”Värmemätningsutredningen” på 80-talet genomfördes. Det 
fanns förhoppningar, när utredningen startade, att införande av obligatorisk mätning av värme 
och vatten skulle resultera i att de boende i flerbostadshusen skulle bli avsevärt bättre på att 
hushålla med energin. Därmed skulle konsekvenserna mildras av de höga oljepriserna, till 
följd av 70-talets energikriser. Resultatet av utredningen kunde mycket väl ha blivit, att vi då 
hade fått en lagstiftning som hade inneburit att man i Sverige, liksom i flera andra länder i 
Europa, skulle mäta och ta betalt för värmen och varmvattnet på lägenhetsnivå.  
 
När oljepriserna föll i mitten av 80-talet, till en nivå som motsvarade förhållandena före 
kriserna, minskade intresset för energihushållning dramatiskt bland fastighetsägarna bl a till 
följd av att man inte längre fick statliga lån och bidrag. Införande av obligatorisk värme-
mätning var inte heller längre en aktuell politisk fråga. 
 
Vid EU-inträdet 1995 fick frågan åter hög aktualitet, eftersom vi då omfattades av direktivet 
om begränsning av koldioxidutsläpp (93/76/EEG) där individuell mätning och debitering av 
värme och vatten fanns bland åtgärderna. Motiven för energihushållande åtgärder hade också 
stärkts till följd av energiprisutvecklingen. Något förslag om obligatorisk mätning och debite-
ring har dock ännu ej förelagts riksdagen. 
 
I avsnitt ”1.2 Individuell värmemätning i Sverige – en återblick” framgår hur frågan om 
mätning och debitering av värme och varmvatten har behandlats fram till och med 1999, då 
rapporten ER24: 1999 publicerades. I det följande redogörs för utvecklingen därefter fram till 
våren 2003. 
 
 
3.2 Klimatkommittén 
 
I slutbetänkandet från Klimatkommittén, SOU 2000:238, föreslogs skärpningar av krav och 
regleringar för bebyggelse- och servicesektorn för att minska de svenska koldioxidutsläppen. 
Ett av förslagen var att Boverket skulle få i uppdrag att ta fram regler för att införa obliga-
torisk värmemätning i oljevärmda fastigheter senast 2004. Arbetet borde enligt betänkandet 
föregås av satsningar på demonstrationsprojekt under två år. Man uppskattade statens utgifter 
för demonstrationsprojekten till 5 miljoner kronor och 10 miljoner kronor för att införa och 
informera om reglerna. 
 
Anledningen till att man skulle begränsa mätningen till oljevärmda flerbostadshus var, att man 
i dessa hus skulle få en avsevärt större effekt på koldioxidutsläppen än i fjärrvärmevärmda 
hus, där en stor del av värmeproduktionen är baserad på biobränslen. Genom att införa värme-
mätning i oljevärmda hus skulle man enligt Klimatkommittén få två gynnsamma effekter. 
Dels skulle man få lägre oljeförbrukning till följd av det ökade incitamentet för energihushåll-
ning, dels skulle kostnaderna för mätningen vara ett skäl till att konvertera från oljeeldning till 

                                                 
8 Förslag till svensk klimatstrategi. Klimatkommitténs betänkande 
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fjärrvärme, där man ”slipper” mätningen. Klimatkommitténs förslag om obligatorisk värme-
mätning i oljevärmda hus har ej realiserats. 
 
 
3.3 Miljömålskommittén 
 
I Miljömålskommitténs slutbetänkande, SOU 2000:529, redovisades bl a strategier för att  
uppfylla ”miljökvalitetsmålen”. Då det gäller åtgärder för att effektivisera energianvänd-
ningen i bebyggelsen, delade man i stort sett Klimatkommitténs förslag. Miljömålskommittén 
föreslog, att regeringen skulle ge Boverket i uppdrag att tillsammans med Statens Energimyn-
dighet utreda och lämna förslag till en strategi för en mer allmän introduktion av individuell 
värmemätning i flerbostadshus. Man fokuserade, liksom Klimatkommittén, på oljevärmda 
flerbostadshus. Man föreslog också, att Boverket skulle utreda frågan om individuell vatten-
mätning, eftersom det ansågs viktigt med hänsyn till ”kretsloppsstrategien”. 
 
Miljömålskommitténs förslag om värmemätning har ej realiserats. Däremot har Boverket, på 
uppdrag av regeringen, utrett frågan om individuell vattenmätning. Se avsnitt 4.2. 
 
 
3.4 Klimatpropositionen 
 
I regeringens klimatproposition Sveriges Klimatstrategi, 2001/02:55, som presenterades i 
november 2001, behandlades inte konkreta energiåtgärder i byggnader, av typen införande av 
individuell värmemätning, för att minska utsläppen av koldioxid. 
 
 
3.5 Energipropositionen 
 
I regeringens energiproposition ”Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiför-
sörjning”, 2001/02:143, som presenterades våren 2002, berördes överhuvudtaget inte indivi-
duell värmemätning. Däremot togs frågan upp i en av propositionens underlagsrapporter 
”Effektivare energianvändning – Förslag till marknadsbaserade åtgärder”, Ds 2001:60. 
Bakom rapporten stod en interdepartemental arbetsgrupp.  
 
Arbetsgruppen ansåg, att Klimatkommitténs och Miljömålskommitténs fokusering på värme-
mätning i enbart oljevärmda flerbostadshus var en för snäv avgränsning.  Om man skulle 
införa obligatorisk värmemätning, ansåg arbetsgruppen, att det skulle gälla för alla fler-
bostadshus oavsett uppvärmningssystem. Enligt rapporten var det dock tveksamt om det var 
kostnadseffektivt att idag införa system för mätning och debitering av värmen. Dessutom är 
beteendeförändringarna hos de boende, om man inför mätning, osäkra. Bedömningen var, att 
injustering av fastigheternas värmesystem är en effektivare energieffektiviseringsåtgärd än 
individuell mätning och debitering av värmen. 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Framtidens miljö - allas vårt ansvar. Miljömålskommitténs betänkande 
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3.6 Regeringens rapporter till EU-kommissionen 
 
Regeringen har rapporterat till EU-kommissionen vid två tillfällen, i december 1997 och i 
februari 2001, angående Sveriges åtgärder för att införliva EU-rådets direktiv 93/76/EEG – 
Begränsning av koldioxidutsläpp genom förbättring av energieffektiviteten (SAVE). 
 
I rapporten från februari 2001 var Statens Energimyndighets utredning (ER 24:1999)  ett av 
underlagen för statens överväganden om fortsatta insatser inom området.  
 
Man nämnde i rapporten till EU-kommissionen att staten har finansierat ett projekt som 
genomförts inom Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige (DESS). Det gällde ett 
projekt, där man har undersökt effekterna av individuell värmemätning i två objekt i Malmö 10. 
Vidare rapporterades, att staten inom ramen för det energipolitiska programmets energiteknik-
bidrag har delfinansierat ett demonstrationsprojekt i Göteborg, som berör 255 lägenheter. EU 
står också för delfinansiering av detta projekt11. Dessutom har staten lämnat stöd till de kom-
munala lokala investeringsprogrammen, LIP, där flera värmemätningsprojekt av demonstra-
tionskaraktär ingår, liksom även en tekniktävling.  
 
I rapporten informerades också om, att man i Sverige utvecklar metoder för att med rumstem-
peraturen som grund få en värmekomfortrelaterad kostnadsfördelning, som alternativ till 
värmekostnadsfördelning baserad på värmetillförseln.  
 
Syftet med statens program inom området individuell mätning och debitering av värme och 
vatten var enligt rapporten att utreda, testa och genomföra/demonstrera individuell mätning 
och debitering. Pilotprogrammet ska ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen att 
fastställa mer permanenta program inom området. Man nämnde också att frågan om värme-
mätning skulle komma att behandlas, när en proposition för den svenska klimatstrategin togs 
fram. Så blev dock inte fallet. 
 
Slutligen konstaterades, att det inte finns några hinder i regelverken för att tillämpa indivi-
duell mätning och debitering av värmen. Åtgärder för att minska uppvärmningsenergin i fler-
bostadshusen, är dock inte de viktigaste åtgärderna för att minska de svenska koldioxidut-
släppen, eftersom de svenska flerbostadshusen till övervägande del värms med fjärrvärme, 
som i hög grad är producerad med biobränslen. På basis av resultaten från genomförda projekt 
kommer, enligt rapporten till EU-kommissionen, staten att ta ställning till eventuella ytter-
ligare åtgärder för att stimulera införande av individuell mätning och debitering. 
 
Det är aktuellt med en ny rapport till kommissionen under 2003. 
 
 

                                                 
10 4.5 
11 6.29 
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4 Utredningar om värme- och vattenmätning 
 
 
4.1 EFFEKTIV-projektet ”Individuell värmemätning” 
 
EFFEKTIV är ett kunskapsprogram med syfte att vara en kvalificerad kunskapsbas 
beträffande energi-, miljö- och kostnadseffektiva energisystem i framför allt bostäder och 
lokaler. Bakom EFFEKTIV står Elforsk AB, Formas, Statens Energimyndighet, Chalmers 
Tekniska Högskola (Installationsteknik), Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, CIT 
Energy Management AB, Svenska Fjärrvärmeföreningen samt ett 15-tal energiföretag.  
 
På uppdrag av EFFEKTIV genomför CIT Energy Management AB ett projekt för att studera 
de energitekniska konsekvenserna av att använda tillförd värmeenergi respektive rumstem-
peratur för att fördela värmekostnaderna vid individuell värmemätning. Bakgrunden till 
projektet är den osäkerhet som råder inom fastighetsbranschen om rättviseaspekter vid olika 
mätmetoder och korrigeringsmodeller för värmedebiteringen. 
  
Rapporten väntas bli klar under 2003. 
 
 
4.2 Boverkets utredning om vattenmätning 
 
Som framgick av avsnitt 3.3 föreslog Miljömålskommittén att Boverket skulle få i uppdrag att 
utreda individuell vattenmätning, eftersom det ansågs viktigt med hänsyn till ”kretsloppsstra-
tegien”. Boverket fick ett sådant uppdrag av Miljödepartementet av vilket framgick, att man 
skulle …utreda hur hushållning med resurserna tappvatten och energi för tappvarmvatten 
kan nås genom förbrukningsmätning…. Slutrapporten Hushållning med kallt och varmt vatten 
– Individuell mätning och temperaturstyrning, publicerades i februari 2002. 
 
I utredningen konstaterades, att man på de flesta håll i Sverige har god tillgång på vatten och 
att det använda vattnet återförs till kretsloppet. Större vattenbesparingsåtgärder hos brukarna 
bör ske i samråd med respektive kommun, så att inte besparingen leder till att den vatten-
mängd som sparas ändå måste användas för spolning av vattenledningarna för att få tillräcklig 
omsättning på vattnet för att det vatten som når brukarna ska ha god kvalitet. 
 
I nio kommuner har man i småhus övergått från vattenmätning till schablondebitering av 
vattnet. Anledningen är, att man på så sätt sparar kostnaderna för mätare, avläsning, 
kalibrering och fakturering. Det är nämligen de ”fasta” kostnaderna som dominerar VA-
verksamheten och inte kostnaden för vattenhanteringen. I utredningen visas exempel på att 
vattenförbrukningen inte har ökat i småhus efter övergång från mätning till schablondebi-
tering. 
 
En jämförelse gjordes i utredningen mellan vattenanvändningen i kommuner med den högsta 
respektive lägsta avgiften per kubikmeter vatten. Av denna framgår, att de småhusägare som 
har den högsta avgiften inte använder mindre vatten än de som har den lägsta. 
 
Enligt utredningen kan antas, att man använder 60 liter/person och dygn mer vatten i fler-
bostadshus jämfört med småhus. Om man skulle minska vattenförbrukningen med denna 
mängd i flerbostadshusen, genom införande av individuell mätning och debitering av vattnet, 
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sparar man endast c:a 1 kr/person och dygn. Då räknas med 1997 års medianpris på vattnet på 
16 kr per kubikmeter. Därmed är det knappast lönsamt att införa individuell mätning med 
hänsyn till kostnaderna för vattenmätare, avläsning, kalibrering och fakturering. 
 
Lönsamheten blir bättre om man begränsar mätningen till tappvarmvattnet, vars kostnad är 
väsentligt högre på grund av energibehovet. 
 
I utredningen bedömde man att den möjliga tappvarmvattenbesparingen i flerbostadshus vid 
införande av mätning och debitering var 15–25 %. Då tappvarmvattenanvändningen utgör  
ca 35 % av det totala tappvattenbehovet uppgår denna besparing till ca 12–20 liter/person och 
dygn. På årsbasis blir besparingen nationellt 14–24 miljoner m3. Omräknat till energi är 
besparingen 0,8–1,2 TWh per år. 
 
Om syftet med individuell mätning och debitering av tappvarmvatten är minskade koldioxid-
utsläpp, är detta beroende av energileverantörernas bränslemixer. Eftersom den totala poten-
tialen för minskade koldioxidutsläpp, genom att införa individuell mätning och debitering av 
såväl värme som varmvatten, endast är högst 1 % konstateras, att införande av obligatorisk 
tappvarmvattenmätning knappast är motiverat av detta skäl. 
 
Utredningen konstaterar vidare, att praktiska problem kan uppstå vid installation av vatten-
mätning i befintliga flerbostadshus beroende på hur vattenledningarna är dragna i huset. I det 
enkla fallet räcker det att mäta i en punkt per lägenhet, men det kan också behövas fler mätare 
vilket ökar kostnaderna för mätningen. 
 
Man påpekar också att tappvarmvattenmätning kan vara problematisk med hänsyn till den 
aktuella vattenkvalitén. I södra Sverige är vattnet hårt, vilket medför problem med kalk-
beläggning på mätare. I andra delar av landet är vattnet mjukt och stora krav på avzinknings- 
härdighet måste ställas på mätarna.  
 
Boverket föreslår, att man som ett första steg inför krav på individuell mätning av tappvarm-
vatten för att få EKO-bidrag. Detta bidrag, som är ett komplement till räntebidraget, kan man 
få för åtgärder som kan leda till en ekologiskt hållbar utveckling, men det ges också till 
experimentella idéer där miljövinsten inte är känd. För att få EKO-bidraget ställs krav på 
utvärdering. Boverket anser också att det finns behov av utvecklingsinsatser och demonstra-
tionsprojekt inom området individuell mätning och debitering av tappvarmvatten. 
 
 
4.3 KTH, Avdelningen för Byggnader och installationer/Byggvetenskap 
 
4.3.1 Examensarbete av Florent Obesse 
I rapporten Individual energy metering system – An analysis using IDA computer simulation 
redovisar Florent Obesse sitt examensarbete. 
 
Syftet med arbetet var att med hjälp av energiberäkningsprogrammet IDA Indoor Climate 
genomföra datasimuleringar för ett flerbostadshus för att belysa för- och nackdelar med 
värmekostnadsfördelning baserad på tillförd värme respektive rumstemperatur. 
 
Det hus som använts för beräkningarna är ett av de fem flerbostadshus som TomtbergaHuge 
Fastigheter AB (f d Hugebostäder) uppförde 1996 – 1997 och utrustade med individuell 
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värmemätning med värmemängdsmätare på värmesystemet till varje lägenhet12 . Antalet 
lägenheter i huset är 14 st. 
 
Ett resultat av simuleringarna, som gäller en februaridag med medeltemperaturen – 3,7 0C, är 
att hyresgäster, som vädrar i en halvtimme i en studerad lägenhet, gör av med 13,7 kWh 
radiatorvärme. Detta ska jämföras med den som inte vädrar, som endast använder 10,7 kWh 
under det studerade dygne t. Detta illustrerar nackdelen med rumstemperaturbaserad värme-
kostnadsfördelning. Andra nackdelar som nämns är att värme från personer, apparater, sol 
mm, som kan resultera i högre värmedebitering, utan att man använder mer värme från 
värmesystemet. 
 
Då det gäller problemet med värmeströmmar mellan lägenheter, om fördelningen av värme-
kostnaderna i stället sker på basis av tillförd radiatorvärme, har en beräkning gjorts för ett fall 
då temperaturen är 18 0C i en lägenhet, medan omgivande lägenheter har 24 0C. Även i detta 
fall gör man beräkningen för en februaridag med medeltemperaturen – 3,7 0C. Resultatet 
visar, att hyresgästen i den svalare lägenheten får en uppvärmningseffekt på c:a 900 W, som 
grannarna får bekosta. Enda lösningen på problemet är att vä rmeisolera mellan lägenheterna. 
 
I examensarbetets slutsatser konstateras, att det krävs mer forskning för att klargöra för- och 
nackdelarna med de båda värmedebiteringsmetoderna. I den genomförda studien har endast 
vissa delar av problemkomplexet studerats. Utgående från sina beräkningsresultat drar förfat-
taren ändå slutsatsen, att värmekostnadsfördelning utgående från tillförd värme förefaller vara 
en bättre metod än kostnadsfördelning efter rumstemperatur. 
 
4.3.1 Examensarbete av Daniel Andersson 
I rapporten ”Individuell värmedebitering i svenska flerbostadshus – Rättvist eller inte?” 
redovisar Daniel Andersson sitt examensarbete vid Avdelningen för byggnadsteknik, 
Byggvetenskap, KTH. 
 
Rapporten behandlar främst rättviseaspekterna vid individuell värmemätning. Flerbostadshus 
från olika tidsepoker och olika byggnadstekniskt utförande har studerats. Man har därvid 
använt ett simuleringsverktyg benämnt EN 832. 
 
Slutsatsen från rapporten är, att det är svårt att finna rättvisa debiteringsmodeller för värme i 
svenska flerbostadshus. Det är tveksamt, om uppnådd besparing motiverar debiteringssystem 
som grundar sig på mätningar i lägenheterna. Trots detta bör man enligt rapporten överväga 
att implementera mätning i någon form eftersom energikostnaderna då synliggörs för de 
boende, som därmed får starka incitament för energihushållning som leder till mindre miljö-
belastning.  
 
 
4.4 Linköpings Tekniska Högskola. Institutionen för datavetenskap.  
 
4.4.1 Examensarbete av Lena Kring 
Lena Kring gör under våren 2003 ett examensarbete vid Avdelningen för Ekonomiska Infor-
mationssystem inom Institutionen för datavetenskap. Det har titeln ”Nyttan av tjänsteanslutna 
hus och hem – en beräkningsmodell ur fastighetsägarens perspektiv” som till stor del behand-
lar individuell värme- och varmvattenmätning. Studien fokuserar på lönsamhetsaspekterna 

                                                 
12 6.2. 
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kring bl a mätning och debitering av värme, vatten och andra IT-relaterade tjänster t ex 
larmer. Rapporten kommer säkert att ge flera nya intressanta infallsvinklar på beslutspro-
cessen, när man ska välja IT-plattform i lägenheter. 
 
 
4.5 Individuell värmemätning i flerbostadshus – Effekter på miljö, samhälle 
och boende 
 
På uppdrag av DESS, den statliga delegationen för energiförsörjning i Sydsverige, genom-
förde stiftelsen TEM vid Lunds Universitet ett projekt för att undersöka effekterna av att 
införa individuell värmemätning. Man studerade dels de teoretiska förutsättningarna bl a med 
hänsyn till miljökonsekvenser och brukarbeteende, dels genomförde man ett pilotprojekt med 
fördelningsmätning av värme och varmvatten i en bostadsrättsförening och en hyresfastighet. 
Man drog slutsatsen, att man generellt bör kunna uppnå värmebesparingar på 15 – 20 % vid 
införande av mätning av värme och varmvatten, om kostnaderna direkt överförs på hyresgäs-
terna. I rapporten föreslås att individuell mätning och debitering införs i Sverige. 
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5 Utvecklingen av mätmetoderna 
 
 
5.1 Allmänt om mätmetoder 
 
5.1.1 Två huvudmetoder för att fördela värmekostnader 
Av rapporten ER24: 1999 framgick det, att det finns följande två principiellt olika sätt att 
fördela värmekostnaderna efter: 
 

• Mätning av värmetillförsel från värmesystemet till de enskilda lägenheterna. 
• Mätning av rumstemperaturerna (värmekomforten) i de enskilda lägenheterna. 

 
5.1.2 Värmekostnadsfördelning efter värmetillförsel 
Mätningen av värmetillförseln till lägenheterna sker antingen med en konventionell 
värmemängdsmätare, som mäter de kilowattimmar som tillförs lägenheten, eller med 
”fördelningsmätare” på varje radiator.  
 
I det första fallet mäts vattenflödet genom värmemängdsmätaren samt temperaturerna på 
fram- och returledningen. Med dessa mätningar som grund beräknar mätutrustningens 
integreringsverk den levererade värmeenergin som ligger till grund för värmekostnads-
fördelningen. 
 
I det andra fallet, med fördelningsmätare som monteras på radiatorerna, fördelas värme-
kostnaderna efter hur mycket värme som tillförs lägenheterna från respektive radiatorer. 
Mätningen grundar sig på att värmeavgivningen från de enskilda radiatorerna är en funktion 
av deras yttemperatur och rumstemperaturen. Varje mätare programmeras för den aktuella 
radiatorns egenskaper. Dessa elektroniska mätare är resultatet av en utveckling som inleddes 
med de s k avdunstningsmätarna 13. 
 
5.1.3 Värmekostnadsfördelning efter rumstemperatur 
När man ska använda rumstemperaturen som fördelningsgrund för värmekostnaderna, instal-
lerar man ett antal temperaturgivare i lägenheterna och använder deras registreringar på ett 
sådant sätt, att den upplevda värmekomforten ska utgöra grund för hur mycket man ska betala 
för värmen. Ju varmare man har det, desto högre blir värmekostnaderna. 
 
5.1.4 Tappvarmvatten 
För mätning av tappvarmvatten används konventionella vattenmätare vanligen av vinghjuls-
typ.  
 
5.1.5 Avläsning och mätvärdesöverföring 
Avläsning av mätarna kan ske manuellt eller automatiskt. Vid automatisk avläsning överförs 
mätvärdena via radio eller tråd till uppsamlingsenheter varifrån förvaltningen kan hämta 
underlag för debiteringen.  
 
 
 
 
 
                                                 
13 1.2.1 
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5.2 Mätning till grund för värmekostnadsfördelning 
 
5.2.1 Allmänt 
Ingen av de båda metoderna för värmekostnadsfördelning är helt rättvis, trots att mätningen 
av den tillförda värmen till lägenheterna kan ske med hög noggrannhet, i synnerhet om man 
använder konventionella värmemängdsmätare i värmeledningarna till lägenheterna. I rappor-
ten ER24: 1999 redogörs ingående för mätmetodernas för- och nackdelar. Rättviseaspekterna, 
som relateras till de båda metoderna att fördela värmekostnaderna, studeras mycket grundligt 
inom EFFEKTIV-projektet ”Individuell värmemätning”14.  
 
Oavsett vilken av de båda metoderna som används, ska fastighetsägaren se till att de boende 
kan välja en rumstemperatur på maximalt 24 – 25 0C. Detta får den konsekvensen, att man 
under hela uppvärmningssäsongen måste ha en högre temperatur på framledningen till 
radiatorerna än tidigare, då man strävade efter att i hela huset hålla en rumstemperatur på 20 - 
21 0C. Den förhöjda framledningstemperaturen medför en viss ökning av värmeförlusterna 
från värmesystemet. 
 
5.2.2 Värmekostnadsfördelning med värmemängdsmätare eller fördelningsmätare på 
radiatorerna 
Värmeisoleringen mellan lägenheterna är normalt dålig. Det medför att värme strömmar 
mellan lägenheterna genom bjälklagen och de lägenhetsavskiljande väggarna. Dessa värme-
flöden medför påtagliga rättviseproblem. Den som håller något lägre rumstemperatur än 
omgivande grannar får stora bidrag till uppvärmningskostnaderna från dessa. Problemet är 
störst i moderna hus, där ytterväggar och fönster är välisolerade varvid de oönskade värme-
strömmarna mellan lägenheterna får ännu större betydelse.  
 
Det pågår utveckling bland mätföretagen för att försöka komma till rätta med detta problem.  
Brunata utvecklar en intressant metod, som innebär att värmekostnaderna fördelas både efter 
fördelningsmätning på radia torerna och rumstemperaturmätning. Även inom MKB, Malmö 
Kommunala Bostadsföretag, pågår utveckling av teknik för att både använda registreringar av 
rumstemperatur och tillförd värme för värmekostnadsfördelningen15. Man kan dock aldrig 
räkna med att uppnå 100%-ig rättvisa, så länge man inte värmeisolerar de lägenhetsavskil-
jande väggarna och bjälklagen.  
 
Ett annat rättviseproblem vid värmekostnadsfördelning efter tillförd värme är, att de hyres-
gäster som bor i lägenheter med brister i t ex ytterväggarnas värmeisolering drabbas av högre 
uppvärmningskostnader, utan att kunna påverka detta förhållande. Det är ju fastighetsägaren 
som har ansvaret för sådana fel i byggnaden och som därmed borde stå för de extra värme-
kostnaderna. När hyresgästerna tar över värmekostnaderna i lägenheterna minskar incita-
mentet för fastighetsägarna att åtgärda denna typ av brister. 
 
Ytterligare en nackdel med värmekostnadsfördelning efter tillförd värme är särskilt påtaglig i 
nya välisolerade hus. Där är den andel av värmeenergin som åtgår för att värma ventilations-
luften stor. Ett effektivt sätt för de boende att sänka sina uppvärmningskostnader är därför, att 
manipulera med ventilationsanläggningen och därmed minska luftväxlingen. Detta medför en 
uppenbar risk för hälsoproblem och skador på byggnaden.  
 

                                                 
14 4.1 
15 6.24 
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5.2.3 Värmekostnadsfördelning med rumstemperaturmätning 
Att fördela värmekostnaderna efter rumstemperatur (värmekomfort) har också allvarliga nack-
delar från rättvisesynpunkt. Det största problemet gäller okynnesvädring. Man får ju inte 
högre värmekostnader om fönstren står öppna. Detta är ett ökande problem med hänsyn till att 
det blir allt vanligare med inglasade balkonger. Det är inte ovanligt, att man låter dörren stå på 
glänt även under uppvärmningssäsongen. Man kan t ex ha kattlådan placerad på balkongen 
och alltid låta dörren vara öppen till glädje för katten men med stort energislöseri som följd. 
 
Det finns möjligheter att tekniskt lösa problemet med energislöseri till följd av okynnesväd-
ring och öppna balkongdörrar. AB Helsingborgshem, där man har utvecklat den så kallade 
komfortavräkningsmetoden, KAS (som marknadsförs av BKAB), har en lösning på proble-
met. Man använder teknik som har utvecklats tillsammans med ventiltillverkaren AB Marka-
ryds Metallarmatur. En ”balkonggivare” känner när balkongdörren är öppen och stoppar 
värmetillförseln till radiatorn med en ventil på returledningen. Tekniken fungerar bra men 
medför givetvis ökade installationskostnader. 
 
Under 2002 – 2003 genomförs en tekniktävling vid LIP-kansliet i Stockholm för att få 
”smartare” och energieffektivare värmereglering i lägenheter med vattenburen värme. 
Tävlingen genomförs i två klasser. Den ena gäller teknik för att de boende enkelt ska kunna 
styra värmen i den egna lägenheten och därmed motiveras att sänka temperaturen när man t ex 
lämnar lägenheten. I den andra tävlingsklassen var målsättningen att utveckla en ”smart” 
radiatortermostat, som stänger vid vädring. De krav som ställdes på radiatortermostaten var 
dock sannolikt för höga, eftersom inga tävlingsbidrag inlämnades. En förhoppning är att det 
ändå sker en utveckling av radiatortermostater för vattenvärmesystem som stänger vid 
vädring. 
 
När man fördelar värmekostnaderna efter rumstemperatur är det naturligtvis viktigt, att de 
rumstemperaturer som ligger till grund för värmekostnadsfördelningen är representativa för 
den värmekomfort som man betalar för. Det pågår utvecklingsarbete inom företag som arbetar 
med denna teknik med målsättningen att debiteringstemperaturen ska motsvara den upplevda 
rumstemperaturen. I inneklimatsammanhang brukar man tala om den ”riktade operativa 
temperaturen”. Placeringen av temperaturgivarna har också stor betydelse i detta samman-
hang.  
 
Ett annat problem vid värmekostnadsfördelning efter rumstemperatur är att solvärme, värme 
från hushållsapparater och annan intern värmeutveckling kan medföra höjd nivå på den rums-
temperatur som ligger till grund för värmekostnadsfördelningen. Det börjar dessutom bli 
vanligt med elektrisk golvvärme, främst i badrum, som också ställer till rättviseproblem vid 
värmekostnadsfördelning efter rumstemperatur. Som hyresgäst vill man ju inte betala två 
gånger för den energi man använder. 
 
För att undvika att tillfälliga temperaturförändringar, till följd av solvärme och intern 
värmeutveckling, vädring etc, ska få stor påverkan på värmedebiteringen, är en ”tröghet” 
inbyggd i systemen som hanterar temperaturregistreringarna. De företag som arbetar med 
temperaturrelaterad värmekostnad har olika lösningar för att uppnå denna ”tröghet”. 
 
5.2.3 Min lägenhet slukar energi! 
Vid värmekostnadsfördelning med registreringar från värmemängdsmätare eller fördelnings-
mätare på radiatorerna som grund, får man betala mer om man bor i en lägenhet som kräver 
mer värme än andra lägenheter i huset, för att upprätthålla samma värmekomfort. Lägenheter 
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med soliga lägen, eller om de är belägna mitt i huskroppen med ”värmande” grannlägenheter, 
slipper däremot lindrigare undan. Detta kan upplevas som ett rättviseproblem, som man 
undviker genom att istället fördela kostnaderna efter rumstemperatur (komfort). 
 
Det finns metoder för att man ska kunna ta hänsyn till de olika lägenheternas värmebehov vid 
debitering efter tillförd värme. Det är dock inte alls självklart att man ska göra det. Den som 
bor högst upp i en gavellägenhet, som drar en hel del värme, kan ju ha andra fördelar t ex fler 
fönster, bättre utsikt och soligare läge än en del grannar i lägenheter med lägre värmebehov. 
Man har olika policy i olika länder i detta fall. I Tyskland korrigerar man normalt inte, men i 
Schweiz gör man det. I Danmark är det också vanligt att man korrigerar. Där är detta ett krav i 
lägenheter med ”socialt boende”.  
 
Vid korrigering tar man hänsyn till läge i huset och om det finns oisolerade värmerör genom 
lägenheten som ger ”gratisvärme” etc.  Den ”schweiziska modellen” har översatts och utveck-
lats för att passa svenska förhållanden av Siemens, bl a i samverkan med TomtbergaHuge 
Fastigheter AB och Hyresbostäder i Norrköping AB i deras mätprojekt. 
 
Av pedagogiska skäl kan det vara en nackdel, att de förbrukningar som man får betala för, i 
hög grad avviker från de värden som registreras av mätutrustningen. 
 
 
5.3 Mätning till grund för varmvattenkostnadsfördelning 
 
Debitering av tappvarmvattenförbrukningen efter mätning har försumbara svagheter från 
rättvisesynpunkt. Det enda problemet är att vissa hyresgäster får vänta längre än andra på det 
varma vattnet. Sådana problem kan lösas genom att cirkulationsledningarna för tappvarm-
vattnet (vvc) dras upp i schakten till våningsplanen. Man kan också förse vattenmätarna med 
temperaturgivare så att registreringen börjar först då vattnet uppnått tappvarmvattentempe-
ratur. Ett annat sätt att kompensera hyresgäster för det vatten som måste tappas, innan det blir 
tillräckligt varmt, är att dra av några kubikmeter varmvatten från den under året uppmätta 
debiteringsgrundande volymen. 
 
Det utvecklingsarbete som pågår för att effektivisera varmvattenmätningen gäller främst val 
av mätartyp. Den vanligaste mätaren, som är av vinghjulstyp, har svagheter. Det gäller bl a 
utrymmesbehovet för att få de raksträckor före mätarna som krävs för att uppnå hög mätnog-
grannhet.  
 
Ett problem är också att hårt vatten kan ge beläggningar i mätaren, som medför driftstör-
ningar, medan mjukt aggressivt vatten kan orsaka korrosionsskador. Man kan knappast räkna 
med att vinghjulsmätarna kan användas längre än 10 år, innan de måste tas in för kontroll, om 
man skall ha acceptabel noggrannhet i mätningen. 
 
Inom Bostads AB Poseidon och Karlstads Bostads AB arbetar man med att finna tillförlit-
ligare och mindre underhållskrävande teknik för varmvattenmätning. Exempel på alternativa 
mätartyper är fluidistormätare, ultraljudsmätare och nya typer av vinghjulsmätare. 
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5.4 Kommunikation och administration 
 
För att få ändamålsenliga system för mätning och debitering av värme och varmvatten är det 
naturligtvis nödvändigt, att man har en tillförlitlig avläsning och överföring av mätvärden från 
värmemängdsmätare, radiatormätare, vattenmätare och temperaturgivare till förvaltaren som 
ska debitera förbrukningarna. Det är också viktigt, att rapporterna från mätsystemet kan han-
teras rationellt inom förvaltningen, så att man effektivt genererar debiteringsposter på hyres-
avierna eller på särskilda fakturor. Som framgår av projektrapporterna är det många gånger 
kommunikationen och administrationen som ställer till de största problemen. Det sker utveck-
ling av dessa funktioner i efterhand inom flera av de aktuella projekten. 
 
 
5.5 De boende i fokus 
 
Flera av de företag som säljer mätutrustning driver utveckling av teknik för att skapa bättre 
förutsättningar för de boende att följa utvecklingen av sina energi- och vattenkostnader. 
 
Det pågår också utveckling hos flera av mätföretagen för att fram effektivare och prisvärdare 
teknik för enkel styrning av värmen i lägenheterna. Det är ju inte särskilt användarvänligt, att 
man som boende ska behöva gå runt i lägenheten och vrida ned värmen på alla radiatorven-
tiler, innan man lämnar lägenheten och vill sänka temperaturen för att spara värme. När man 
åter kommer hem till den svala lägenheten, är dags för att vrida på ventilerna igen för att få 
det varmt och skönt. 
 
Ett syfte med Stockholms LIP-kanslis tävling om ”smartare” och energieffektivare värme-
reglering i lägenheter är att påskynda utvecklingen mot användarvänliga och prisvärda styr- 
och reglersystem för lägenheter med vattenburen värme 16. 
 
 

                                                 
16 5.2.3 
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6 Projekt 
 
 
6.1 Allmänt 
 
I bilaga 1 finns en förteckning över aktuella projekt med värme- och/eller varmvattenmätning 
i svenska flerbostadshus. Projekten är redovisade länsvis. 
 
I de flesta fall redovisas projektets namn, vem som är fastighetsägare och vad som mäts. 
Dessutom finns uppgifter om vilket år debiteringarna av värme- och varmvattenkostnaderna 
påbörjades eller beräknas påbörjas. Om det är osäkert att debiteringen kommer i gång vid det 
angivna startåret är detta markerat med ”?” 
 
I flera fall anges länsvis ett antal ospecificerade befintliga bostadsrättsföreningar och totala 
antalet lägenheter i dessa med mätning. Det gäller uppgifter om bostadsrättsföreningar som 
installerat mätning i flerbostadshus de senaste åren. I en del fall gäller det utbyte av äldre 
mätutrustning. 
 
Av de projekt som finns redovisade i Bilaga 1, har ett urval gjorts som presenteras i följande 
avsnitt i den ordning som de redovisas i Bilaga 1. Uppgifterna kommer från intervjuer med en 
eller flera personer, som är eller har varit engagerade i projekten. I de flesta fall gäller det 
synpunkter från fastighetsägare eller byggherrar och i en del fall är det styrelsemedlemmar i 
bostadsrättsföreningar som redogjort för sina erfarenheter. Mot bakgrund av detta är det stora 
skillnader i hur projekten rapporteras.  
 
Varje projektredovisning inleds med en tabell med uppgifter om respektive fastighetsägare 
eller byggherres samtliga mätprojekt. Nybyggda bostadsrättsföreningar är normalt redovisade 
under respektive byggherre.  
 
I avsnitt 8 finns en förteckning över intervjuade personer. 
 
 
6.2 TomtbergaHuge Fastigheter AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintligt 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Klockarbacken Nybygge         73 1998 Värme(VVM), 
VV, KV, El 

Utvecklingsprojekt 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
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Byggnaden 
Kv Klockarbacken, Huddinge, utgörs av fem hus med 14 – 15 lägenheter per hus, totalt 73 
lägenheter. Lägenheterna har förhållandevis små lägenhetsavskiljande väggar, vilket 
begränsar värmeutbytet mellan lägenheterna. Inflyttning ägde rum 1997. 
 
Ett utvecklingsprojekt 
Projektet är ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan TomtbergaHuge Fastigheter AB (f d 
Hugebostäder AB) och Siemens. 
 
Varje lägenhet försörjs med värme från en punkt (under diskbänken), där värmemätaren 
liksom varm- och kallvattenmätarna har installerats. Värmemätaren har en inbyggd styr-
ventilsfunktion, som ser till att rätt mängd värmevatten tillförs för att hålla önskad rums-
temperatur i lägenheten. Den lägenhet som för tillfället kräver den högsta framlednings-
temperaturen bestämmer värmesystemets framledningstemperatur. Om det inte går att strypa 
bort tillräckligt av värmen till lägenheter, som för tillfället har mycket lågt värmebehov, 
övergår ventilen/mätaren till att pulsa värmevattnet. Samtliga rum i lägenheterna, utom 
vardagsrummen, har radiatorer med radiatortermostater med minimibegränsning. I badrum-
men har man elradiatorer med handdukstork. Dessa kan användas året runt och drivs med 
hushållsel.  
 
Man kan enkelt påverka sin komfort (rumstemperatur) genom att ändra inställning på en 
”rumstermostat”. På denna finns även en ”sparknapp”, med vars hjälp rumstemperaturen kan 
sänkas till 180C. Grundinställningen för rumstemperaturen är 210C. Högsta möjliga tempera-
tur är 240C.  
 
Mätvärdena avläses kontinuerligt via ett bussystem. Inom projektet har utvecklats ett system 
för att bearbeta och administrera mätvärden och för att skapa debiteringsunderlag. Värmeför-
brukningsdata korrigeras - i stort sett efter den schweiziska modellen17. Den har dock vidare-
utvecklats i projektet, bl a tas hänsyn tas till luftomsättningen. Detta innebär, att varje lägen-
het får en unik reduktionsfaktor, som innebär att man inte får högre värmekostnader på grund 
av ventilationen, om man bor i en lägenhet med hög luftomsättning. I små lägenheter kan 
annars det dimensionerande luftflödet för badrum, WC och kök resultera i, att lägenhetens 
totala luftomsättning, och därmed ventilationsvärmebehovet, bli extra högt. Med reduktions-
faktorn minskar motivet att manipulera med ventilationen i lägenheter med stor andel 
ventilationsvärme. 
 
Kostnader 
På grund av att det är ett utvecklingsprojekt finns inga relevanta kostnadsuppgifter. 
 
Förbrukningar 
Det totala normalårskorrigerade uppvärmningsbehovet för lägenheterna, exklusive varmvat-
ten, har haft en svag minskningstendens under hela perioden. 1998 låg man på knappt  
100 kWh/m2,år. Under 2002 var förbrukningen drygt 90 kWh/ m2,år. Det finns inget 
referenshus utan mätning att jämföra mot. Man kan däremot jämföra förbrukningarna i de 
olika lägenheterna och då konstaterar man att den som hushållar mest med värmen använder  
c:a 60 kWh/m2,år medan ”slösaren” gör av med c:a 200 kWh/m2,år.  
 

                                                 
17 5.2.3 
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Förbrukningen av varm- och kallvatten har under hela mätperioden varit c:a 90 liter/lägenhet, 
dygn respektive 100 liter/lägenhet,dygn, totalt c:a 190 liter/lägenhet, dygn. Detta är lågt med 
hänsyn till att den normala förbrukningen i flerbostadshus med hyresrätt är c:a 200 liter per 
person och dygn. Eftersom det i genomsnitt bor c:a 2,5 personer i varje lägenhet skulle den 
”normala” förbrukningen vara c:a 500 liter/lägenhet, dygn – alltså över det dubbla jämfört 
med Klockarbacken. Spridningen mellan lägenheterna är mycket stor. Den lägsta vattenför-
brukningen ligger på under 50 liter/lägenhet,dygn, medan man i en ”storförbrukarlägenhet” 
gör av med över 300 liter/lägenhet,dygn.  
 
Man har konstaterat att nyinflyttade har högre förbrukningar än de som redan bor i huset. 
Efter en tid brukar dock deras förbrukningar närma sig normalförbrukningen i huset. 
 
Ska man satsa på mätning i fler projekt? 
Erfarenheterna från Klockarbacken är goda och man kommer åtminstone att förbereda för 
mätning i nybyggen och i ROT-projekt. 
 
 
6.3 AB Familjebostäder, Stockholm 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Spontvirket 3 Befintligt 50 2004 Värme(rad), VV Även mätning 
1998 – 2001 under 
en utvecklingsfas 

Kv Lugnvattnet, 
Hammarby Sjöstad 

Nybygge 120 2004 ? Värme(VVM), VV Delvis ett utveck-
lingsprojekt 

Kv Innanhavet, 
Hammarby Sjöstad 

Nybygge 80 2004 ? Värme(VVM), VV  

Kv Kölnan, 
Hammarby Sjöstad 

Nybygge 104 2005 ? Ej bestämt  

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kv Spontvirket  
I ett punkthus med 50 lägenheter har Familjebostäder genomfört ett utvecklingsprojekt för att 
få erfarenheter av individuell värme- och tappvarmvattenmätning och debitering. I huset 
installerades Techems radiatormätare och varmvattenmätare med radiosändare för mätvärdes-
överföring. Ett grannhus med ungefär samma tekniska standard och boendesammansättning 
utgjorde referenshus för uppföljningen.  
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Varmvattenmätarinstallationen blev betydligt dyrare än beräknat. Nästan varje lägenhet 
visade sig ha två varmvattenmatningar, varför dubbla mätare krävdes. Dessutom var mätar-
installationen svår av utrymmesskäl. Det krävdes till och med bilning för att komma åt att 
installera vissa mätare. 
 
Utvecklingsprojektets upplägg var, att ingen hyresgäst skulle drabbas av högre kostnader, 
däremot skulle låg förbrukning premieras. Varje lägenhets avvikelse i kWh/m2, i förhållande 
till referenshusets genomsnittliga förbrukning, beräknades. Då samtliga dessa värden multi-
plicerades med lägenhetsareorna, fick man en fördelningsnyckel för återbetalning till 
hyresgästerna. 
 
Följande besparingar uppmättes under perioden 1999 – 2001: 
 
År Besparing värme Besparing varmvatten 
1999 20 % 24 % 

2000 14 % 40 % 
2001 4 % 15 % 

 
Spridningen i mätvärden var mycket stor mellan lägenheterna.  
 
Man kan konstatera att besparingen i förhållande till referenshuset sjönk kraftigt under 2001. 
En förklaring till detta är att återbetalningen till sparsamma hyresgäster för 2000 och 2001 
inte ägde rum förrän under 2002, vilket sannolikt medförde att man tappade en del av intresset 
för att hushålla.  
 
Försöksperioden är nu avslutad och det sker för närvarande ingen individuell debitering av 
värme- och varmvattenkostnaderna. För närvarande förhandlas med Hyresgästföreningen om 
att ta fram regelverket för hur värme- och varmvattenkostnaderna ska hanteras, då systemet 
börjar användas för ”skarp” drift under 2003. Då ska systemet användas på vanligt sätt, så att 
de som hushållar får pengar tillbaka och de som har hög förbrukning får betala extra.  
 
Kv Lugnvattnet, Hammarby Sjöstad 
I kv Lugnvattnet i Hammarby Sjöstad är alla lägenheter utrustade med TACs system för 
mätning och debitering av tillförd värme med värmemängdsmätare och varmvattenmätning. 
De boende kan styra värmen via en centralenhet, som också är utrustad med en ”sparknapp” 
som sänker rumstemperaturen när man lämnar lägenheten. De boende kan kontrollera sin 
värme- och vattenförbrukning på en display eller via Internet. 
 
Inledningsvis genomförs ett försöksprojekt innan man börjar tillämpa individuell debitering i 
hela kvarteret. Försöksprojektet gäller två punkthus med åtta lägenheter i varje. I det ena 
huset, som innehåller flera energi- och miljösatsningar, planerar man att börja mäta och 
debitera värme och varmvatten vid årsskiftet 2003/2004. I det andra huset, referenshuset, 
följer man också värme- och varmvattenanvändningen, men debiterar inte under det första 
året. Man får därmed möjligheter att jämföra förbrukningarna med och utan debitering och 
kan dra slutsatser om hur debiteringen påverkar beteendet. Man räknar med att börja med 
mätning och debitering av värme och varmvatten i hela kvarteret Lugnvattnet under 2004 - 
2005. 
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Kv Innanhavet, Hammarby Sjöstad 
I kv Innanhavet installeras samma utrustning från TAC för värme- och tappvarmvatten-
mätning som i kv Lugnvattnet. Man planerar att starta debiteringen under 2004 - 2005. Man 
förhandlar med Hyresgästföreningen om regelverket kring mätningen och debiteringen i både 
Lugnvattnet och Innanhavet. 
 
Kv Kölnan, Hammarby Sjöstad 
I kv Kölnan, som är Familjebostäders sista projekt i Hammarby Sjöstad, planerar man också 
för mätning och debitering. Man har dock ännu inte bestämt sig för vilken teknik man 
kommer att använda. Sannolikt tas mätsystemet i drift under 2005. 
 
Generella synpunkter 
Familjebostäder anser att individuell mätning och debitering av värme och varmvatten är 
intressant och kommer sannolikt att fortsätta med mätarinstallationer i framtida nybyggnads-
projekt, men investeringskostnaderna för systemen måste rymmas inom den projektekonomi 
son delvis dikteras av låne- och bidragsbestämmelserna. Det kan inte uteslutas att dessa leder 
till att mätning och debitering utgår ur nybyggnadsprogrammen. Teknikvalet blir beroende av 
erfarenheter från de genomförda projekten. Familjebostäder anser också, att administrationen 
kring mätning är ganska krävande och är därför intresserade av lösningar, då t ex fjärrvärme-
leverantören tar ansvaret för mätningen och debiteringen. 
 
 
6.4 AP Fastigheter, Stockholm 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Harpan 26 Befintligt 15 2004 Värme(temp) Avtalad 
rumstemperatur 

Kv Vattenborgen 3 Befintligt 25 2004 ? Värme(temp) Avtalad 
rumstemperatur 

Kv Vattenborgen 7 Befintligt 23 2004 ? Värme(temp) Avtalad 
rumstemperatur 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kommentarer 
I samtliga tre projekten har teknik (Terma 2000) installerats som möjliggör, att man har ett 
avtal mellan fastighetsägare och varje hyresgäst, om vilken rumstemperatur man ska garante-
ras och hur mycket man ska betala för den. Fastighetsägaren ser till att hå lla den i förväg 
avtalade rumstemperaturen genom att man med automatik styr värmen i varje rum.  
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På grund av problem hos företaget som levererar systemet har projekten försenats, men man 
räknar med att kunna ta dem i ”skarp” drift under 2004. 
 
I framtida projekt kommer AP-fastigheter att överväga att installera system, där man inte i 
förväg låser upp rumstemperaturerna, utan använder konventionella mät- och debiterings-
system som gör att hyresgästerna hela tiden kan påverka värmekostnaderna. 
 
 
6.5 AB Sigtunahem 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Södergatan 4 Befintligt 35 2003 ? Värme(temp)  
 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift  – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kommentarer 
Avsikten med projektet på Södergatan 4 i Sigtuna är, att Sigtunahem vill skaffa sig erfaren-
heter av individuell mätning och debitering av värme. Hyresgästföreningen är mycket positiva 
till projektet. Man har North Nodes system för värmekostnadsfördelning efter 
rumstemperatur. 
 
På grund av problem med att lösa datakommunikationen över husets LAN-nät och Sigtunas 
stadsnät har projektet försenats kraftigt. Förhoppningsvis kommer mätning och debitering 
igång under 2003. 
 
 
6.6 AB Svenska Bostäder 
 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Urmakaren Nybygge 44 2000 Värme(VVM), VV  
Kv Pennan 25 ROT 46 2004 Värme(temp), VV  
Kv Farvattnet, 
Hammarby Sjöstad 

Nybygge 71 2004 Värme(VVM), 
VV, KV, gas 

Gas, el debiteras 
av leverantörerna 

Kv Selet, 
Hammarby Sjöstad 

Nybygge 30 2004 Värme(VVM), 
VV, KV, gas 

Gas, el debiteras 
av leverantörerna 
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Kv Bukten,  
Hammarby Sjöstad 

Nybygge 35 2004 Värme(temp), VV, 
KV, gas 

Gas, el debiteras 
av leverantörerna 

Kv Viken, 
Hammarby Sjöstad 

Nybygge 126 2004 Värme(temp), VV, 
KV, gas 

Gas, el debiteras 
av leverantörerna 

Kv Silvret Nybygge 48 2004 Värme(VVM), VV  
Kv Forsen 
Hammarby Sjöstad 

Nybygge 75 2005 ? Ej bestämt Antalet lägenheter 
ej fastställt 

Kv 
Tuschteckningen 

Nybygge 21  Värme(VVM), 
VV, KV  

Ombildad till 
bostadsrätt. Mät-
ning används ej. 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kv Urmakaren 
Kv Urmakaren är ett nybygge för seniorboende, där inflyttning påbörjades i slutet av 1999. 
Eftersom det är Svenska Bostäders första projekt med individuell mätning och debitering av 
värme och varmvatten beslöt man att genomföra en konsekvent uppföljning av erfarenheter 
från mätningen. Som konsult för denna uppföljning engagerades Pia Hedenskog, Fortum 
Teknik & Miljö. Erfarenheter från projektet redovisas i rapporten ”Kvarteret Urmakaren - 
Erfarenheter av individuell mätning, Svenska Bostäder i februari 2003”. Av rapporten framgår 
bl a följande: 
 
Mätutrustningen, som är av fabrikat Siemens, är av samma typ som bl a finns i Tomtberga-
Huges projekt18 med en kombinerad mät/styrventil för värmen. Svenska Bostäder valde dock 
att inte installera tekniken för central styrning av värmen i lägenheterna, utan de boende måste 
använda radiatortermostaterna för att ändra rumstemperaturen. 
 
Svenska Bostäder har själva utvecklat en debiteringsmodell för värmen, där de lägenheter 
kompenseras, som på grund av sitt läge i huset, kräver mer uppvärmningsenergi.  
 
Då det gäller värme- och varmvattenförbrukningen konstateras i uppföljningsrapporten att 
energibehovet för värme och tappvarmvatten är c:a 15 % lägre än i annan nyproduktion inom  
Svenska Bostäder. En viktig förklaring till detta är mätningen och debiteringen av värme och 
varmvatten, men det finns säkert andra faktorer som också bidrar till att huset är energisnålt, 
t ex moderna vattensnåla blandare. Det skulle naturligtvis ha varit värdefullt om man hade 
haft en inledande mätperiod, utan debitering, för att se hur de boendes beteende påverkades 
när debiteringen påbörjades. 
 

                                                 
18 6.2. 
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Då det gäller vattenförbrukningen konstateras, att den totala vattenförbrukningen per person 
är 20 % lägre och varmvattenförbrukningen är 40 % lägre i kvarteret Urmakaren än genom-
snittet i Svenska Bostäder.  
 
Totala kostnadsbesparingen per år, tack vare minskad användning av uppvärmningsenergi och 
vatten, bedöms uppgå till c:a 1 000 kr per lägenhet. Hyresgästernas andel av besparingen bör 
enligt utvärderingsrapporten vara åtminstone 50 %. Resten, cirka 500 kr/lägenhet, ska därmed 
täcka investering och drift av mätsystem samt helst ge fastighetsägaren en viss del av vinsten.  
 
Uppföljningen omfattar även enkäter till hyresgästerna. Av resultatet av en enkät hösten 2001 
framgår bl a:  
  
• 6 av 10 anger att de använder mycket eller något mindre varmvatten nu än om kostnaden 

ingått i hyran. 
• Nästan varannan anser att individuell debitering påverkar dem att hålla lägre rums-

temperatur och att vädra mindre. De flesta försöker hålla lägre temperatur i vissa rum. 
• Önskad medeltemperatur i rum man vistas i dagtid är i genomsnitt 21°C, i sovrummet 

önskas i genomsnitt 18,7°C. 
• 7 av 10 har haft problem med systemet. Svårigheter att ställa in termostatventilerna och 

problem i samband med inflyttning anges som orsaker.  
• 4 av 10 önskade mer information, bl a om systemets funktion och tydligare information 

om debiteringen. 
• 8 av 10 skulle föredra individuell debitering om de fick välja.      
 
I enlighet med Stockholms stads program för resurseffektivt och miljöanpassat byggande, 
”Ekologiskt byggande i Stockholm, nybyggnad” har hyresgästerna i kvarteret Urmakaren 
under mars 2002 svarat på frågor om inneklimatet. Ett anmärkningsvärt resultat var, att 9 av 
10 upplevde värmekomforten vintertid som ”mycket bra” eller ”ganska bra” och att endast  
3 % (egentligen endast en hyresgäst) svarade ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt”. 97 % av 
hyresgästerna anser sig således i stort vara nöjda med värmekomforten. Normalt brukar denna 
siffra annars vara högst 80 %.   
 
Kv Pennan 25 
Kv Pennan, Södermalm, är ett totalrenoverat hus byggt 1936, där nyinflyttning ägde rum 
2001, 46 lgh. Man kommer att ha värmekostnadsfördelning efter rumstemperatur med 
BKABs KAS-system samt varmvattenmätning via Diana Controls dataundercentraler. 
Troligen startar debiteringen 1 jan 2004. Anledningen till att man väntar så länge med att 
börja debitera efter förbrukning är, att man avvaktar resultatet av förhandlingar med 
Hyresgästföreningen. Dessa förhandlingar är gemensamma med Svenska Bostäders projekt 
med individuell mätning och debitering i Hammarby Sjöstad. 
 
Kv  Farvattnet och kv Selet, Hammarby Sjöstad  
Inflyttning till kv Farvattnet och Selet ägde rum 2002 respektive 2001. I bägge kvarteren 
installerades Siemens system för individuell mätning och debitering av värme (med värme-
mätare/styrventil), varmvatten, kallvatten samt mätning av el och gas. El och gas debiteras av 
respektive leverantör. Man räknar med att ta systemen i drift vid årsskiftet 2003 -  2004. 
 
Kv Bukten och kv Viken, Hammarby Sjöstad 
Inflyttning till kv Bukten och Viken ägde rum 2002 respektive 2003. I bägge kvarteren 
installerades BBIs system för fördelning av värmekostnader efter rumstemperatur samt 
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mätning och debitering av varmvatten och kallvatten. Mätning av el och gas ingår och debite-
ras av respektive leverantör. Man räknar med att ta systemen i ”skarp” drift under 2004. 
 
Kv Silvret 
Inflyttning till kv Silvret, Vällingby, ägde rum 2002. Man har installerat Siemens system för 
värmemätning samt mätning av varm- och kallvatten. El debiteras av leverantören. Mätsyste-
met tas sannolikt i drift 2004 samtidigt som i kv Pennan, Bukten och Viken.  
 
Kv Forsen, Hammarby Sjöstad 
Kv Forsen är ytterligare ett projekt i Hammarby Sjöstad. Inflyttning beräknas ske 2004 och 
mätning och debitering av värme och varmvatten inleds någon gång under 2005. System för 
mätning är ännu ej bestämt. 
 
Kv Tuschteckningen 
Inflyttning till de 21 lägenheterna i nybygget kv Tuschteckningen ägde rum 1998. Mätinstal-
lationen utgörs av Siemens värmemätningssystem med mät/styrventilen samt mätning av 
varmvatten. 
 
Hyresgästerna, som flyttade in, ansåg att de inte hade blivit tillräckligt informerade om 
värmemätningen och ville inte ha individuell debitering. På grund av detta används inte 
mätfunktionen. Numera är kv Tuschteckningen ombildad till bostadsrätt och ingår därför inte 
i Svenska Bostäders fastighetsbestånd. 
 
Generella synpunkter 
Svenska Bostäder anser, att individuell mätning och debitering av värme och varmvatten är 
intressant och man har för avsikt att ha mätning i alla nybyggen. Däremot har man ännu inte 
tagit ställning till hur man ska göra med det befintliga fastighetsbeståndet. Erfarenheterna från 
genomförda projekt utgör grund för teknikval mm. 
 
 
6.7 JM Bostad, Stockholm 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Brf Hammarby 
Kanal 

Nybygge 38 2003 ? VV, KV, El, gas  

Brf Vallgossen Nybygge 126 2002 VV, El IT-projekt 
 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
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Brf Hammarby Kanal, Hammarby Sjöstad 
Mätsystemleverantör är BBI. Det har varit vissa problem med datakommunikation och 
administration av mätvärden för att få debiteringsunderlaget på avgiftsavierna som ska sändas 
ut varje kvartal. Mot bakgrund av detta, sker än så länge kostnadsfördelningen efter andelstal 
och inte efter mätning. Vid årsstämman under våren 2003 väntas dock beslut, som innebär att 
man tar debiteringssystemet i drift under 2003. En del av bostadsrättshavarna är negativa till 
att övergå till betalning efter förbrukning, eftersom de inser, att de själva kommer att få högre 
kostnader än vid fördelning efter andelstal.  
  
Man kan konstatera att intresset för mätningen hos de boende inte är så stort. Det finns andra 
frågor av högre prioritet när man är nyinflyttad. Möjligen skulle informationen till de boende 
kunna förbättras och därmed skapa ett större intresse för frågan.  
 
Brf Vallgossen 
Brf Vallgossen är ett pilotprojekt med avancerad IT-teknik från e2 Home. Projektet drabbades 
av att företag som utvecklade och installerade IT- lösningarna fick ekonomiska problem i sam-
band med den allmänna krisen för IT-företag. Under 2002 togs dock systemet för mätning och 
debitering av varmvatten och hushållsel i drift och fungerar tillfredställande. 
 
Generella synpunkter 
Inom JM Bostad anser man att värmemätning är tveksamt, med hänsyn till att de metoder som 
finns för värmekostnadsfördelning innehåller många svagheter - främst från rättvisesynpunkt. 
Däremot anser man att varmvattenmätning är intressant, eftersom det ger ett bra incitament 
för hushållning utan några nackdelar med avseende på rättvisan.  
 
 
6.8 SKB, Stockholm 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Brunbäret Befintlig 2  Värme(temp)  Testprojekt 
Kv Båggången,  ROT 120 2004 Värme(temp) VV, 

KV, El 
 

Kv Svetsaren Befintlig 60 2004 ? Värme(temp)  
 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kv Brunbäret 
När man inom SKB började intressera sig för individuell värmemätning ansåg man att 
tekniken att fördela värmekostnader efter rumstemperatur var värd att testa. Det skedde i ett 
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par lägenheter i kv Brunbäret. Man installerade teknik från BBI. Det blev aldrig aktuellt att 
införa debitering i den fastigheten, men erfarenheterna från Brunbäret var så positiva, att man 
beslöt att gå vidare med flera projekt. 
 
Kv Båggången 
Kv Båggången, som SKB köpte av Svenska Bostäder, är ett totalrenoveringsprojekt med 120 
lägenheter. Man har installerat BBIs system för fördelning av värmekostnader efter rumstem-
peratur samt mätning av varmvatten, kallvatten och el. Man installerade dock inga displayer 
för information till hyresgästerna. Information om sin förbrukning kan man istället få via 
Internet eller på dataskärm placerad centralt i huset. Det har varit en del problem bl a med 
komponentleveranserna. Under första kvartalet 2003 kommer systemet att tas i drift. Då 
kommer också får hyresgästerna att få information. Debitering efter mätning planeras att 
starta under 2004. 
 
Kv Svetsaren 
I kv Svetsaren i Ulvsunda med 60 lägenheter har man 2001 – 2002 installerat ett system med 
mätning av frånluftstemperaturerna för värmekostnadsfördelning och LON-kommunikation. 
Det har varit ett utvecklingsprojekt där även Energimyndigheten medverkat. Man har dock 
inte lyckats få relevanta mätvärden att fördela värmekostnaderna efter. Man har därför stoppat 
projektet och det är oklart hur man ska gå vidare. 
 
Generella synpunkter 
Inom SKB har man ännu ingen policy för individuell värme- och varmvattenmätning. För att 
få en effektivare styrning av värmen i lägenheterna, med återkoppling till lägenheternas rums-
temperaturer, installerar man temperaturgivare i lägenheternas frånluftskanaler i nybyggnads-
projekten. I kv Svetsaren var idén att dessa temperaturgivare också skulle kunna användas för 
värmekostnadsfördelningen. 
 
 
6.9 Tyresö Bostäder AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Vinrankan,  Nybygge 6 1998 Värme(rad), VV Utvecklingsprojekt 
Kv Krusboda Befintligt 203 2004 ? Ej bestämt  
 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
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Kommentarer 
Projektet kv Vinrankan var ett utvecklingsprojekt tillsammans med Siemens. Mätarna på 
radiatorerna är utrustade med radiosändare för mätvärdeskommunikation. I början av 2003 
hade man problem med funktionen, varför man inte kunde debitera efter mätning, men man 
bedömde att systemet snart skulle vara i drift igen. 
 
Tyresö Bostäder anser att mätning och debitering efter förbrukning i lägenheterna är 
intressant. Därför planerar man att gå vidare och införa mätning i ett befintligt bostadsområde, 
kv Krusboda med 203 lgh. Man har ännu inte valt teknik. 
 
 
6.10 NCC, Stockholm 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Brf Holmen, 
Hammarby Sjöstad  

Nybygge 114 2004 ? Värme (VVM), 
VV, El 

 

Brf Fågelsången, 
Nybodahöjden 

Nybygge 23 2003 ? Värme (VVM), 
VV, KV, El 

Oklart när syste-
met körs ”skarpt” 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Brf Holmen, Hammarby Sjöstad 
I brf Holmen gjordes flera miljösatsningar, vilket resulterade i att NCC vann Stockholms 
Stads miljötävling 2000. En av dessa satsningar gäller individuell mätning och debitering av 
värme och vatten. Man valde systemet med mät/styrventil och central styrning av värmen i 
lägenheterna från Siemens. Inflyttning sker under 2003. Mät- och debiteringssystemet bedöms 
tas i drift under 2004. 
 
Brf Fågelsången 
Projektet brf Fågelsången, Nybodahöjden, tillhör den grupp nybyggnadsprojekt som ingår i 
satsningen ”Stockholms stads Energieffektiva Sunda hus”. Det har genomförts utredningar 
med bl a boendeenkäter i dessa projekt. Man kan ta del av detta i Stockholms stads rapporter 
”Uppföljning av åtgärder för miljöanpassat byggande”, Stockholms stad, LIP-kansliet, 2001 
och i en delrapport 2 inom ”MEBY”-projektet med titeln ”Fältstudier – nyproducerade 
flerbostadshus” (Eje Sandberg, ATON Teknik Konsult AB). 
 
Det finns ingen uppföljning som behandlar mätningen och debiteringen av värme och vatten.  
Det har dock varit en hel del problem att få mätningen och debiteringen att fungera och det är 
stor tveksamhet hos bostadsrättsföreningen om att använda systemet för debitering. 
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6.11 Skanska Bostäder, Stockholm 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Brf Nybodahöjden 
 

Nybygge 24 2003 ? Värme(VVM), 
VV, KV, El 

Oklart när syste-
met körs ”skarpt” 

Brf Räven, 
Bergshamra 

Nybygge 24 2000 Värme(VVM), 
VV, KV 

 

Brf Farleden, 
Hammarby Sjöstad 

Nybygge 32 2003 ? VärmeVVM), VV, 
KV, El, gas 

 

Brf Ringblomman,   Nybygge 59 2004 ? Värme(VVM), 
VV, KV, El 

IT-projekt  

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Brf Räven 
Konventionella värme- och vattenmätare utan fjärravläsning är installerade. Efter ett års 
”inkörning”, utan debitering, har man kört systemet ”skarpt” under 2000, 2001 och 2002. 
 
Mätarna avläses manuellt två gånger om året, vid årsskiftet och vid midsommar. Avläsningen 
går till så, att varje bostadsrättshavare får ett formulär att fylla i. Kostnadsfördelningen görs 
inom styrelsen med hjälp av en Excel-beräkning. Förvaltaren får underlaget och sänder sepa-
rata fakturor/återbäringsavier till bostadsrättshavarna en gång per år.  
 
Innan man gör kostnadsfördelningen på bostadsrätterna räknar man bort förbrukningen i 
gemensamma lokaler. Det finns dock ingen mätning av värme till trapphus mm, utan detta får 
bedömas. Som underlag för om man ska få pengar tillbaka eller behöva betala in mer ligger 
medelförbrukningarna i bostadsrättsföreningen. Man har ingen kompensering för läge i huset. 
 
Det är stora variationer i förbrukning mellan lägenheterna. Barnfamiljer använder mer vatten 
än övriga. I en lägenhet med "oförklarligt" hög värmeförbrukning konstaterades, att man hade 
köksventilationen i forceringsläge kontinuerligt.  
 
Husen är byggda med trästomme och isolering mot trapphus och i bjälklag, vilket gör lägen-
heterna förhållandevis bra värmeisolerade i förhållande till varandra, vilket är en fördel för 
värmekostnadsfördelningen. 
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Mätningen och debiteringen har fungerat i stort sett problemfritt och de boende är nöjda med 
systemet. 
 
Brf Farleden, Hammarby Sjöstad 
BBIs system för fördelning av värmekostnader med värmemängdsmätare samt mätning av 
varmvatten, kallvatten och el har installerats. De boende kan själva kontrollera sin förbruk-
ning på en display eller via Internet. Man upplever, att huset är utrustat med en hel del 
finesser som man ännu inte använder så mycket. 
 
Det var mycket problem vid installationen bl a med långa leveranstider. Man fick också byta 
el- och vattenmätare som hade för dålig tidsupplösning.  
 
Interimsstyrelsen beslöt, att man från början skulle använda elmätningen för debitering, men 
överlåta till den valda styrelsen att bestämma hur man skulle gå vidare med mätning och 
debitering. 
 
Elmätningen för kostnadsfördelning sker genom att man debiterar stora lägenheter med 300 kr 
och små lägenheter med 200 kr per månad à conto, varefter avstämning sker en gång per år. 
Styrelsen, som har tillgång till förbrukningarna i alla lägenheter, konstaterar mycket stora 
skillnader som är svåra att förklara. 
 
Eventuellt kommer man under 2003 att även börja debitera varm- och kallvatten. På sikt 
kanske man också börjar debitera värmen. Det är viktigt att allt är normalt i huset innan dess,  
t ex att man har upptäckt och åtgärdat brister i värmeisoleringen. Vintern 2001-2002 upptäck-
tes ett sådant fall, som skulle ha drabbat fyra lägenheter med extra höga vä rmekostnader om 
man hade fått betala efter mätning. 
 
Kostnaderna för mätinstallationerna, exklusive gasmätare, uppgick till c:a 20 000 kr per 
lägenhet, exklusive moms. Problemen med installationerna har inneburit att de faktiska 
kostnaderna för Skanska, inklusive intern tid, sannolikt är de dubbla. 
 
Brf Ringblomman 
Projektet kan betecknas som ett utvecklingsprojekt i samarbete med e2 Home med inriktning 
på IT i boendet. Man har haft en hel del problem under produktion och intrimning. Mycket 
kan betecknas vara ”barnsjukdomar”, eftersom tekniken inte var färdigutvecklad. IT-entre-
prenören har även haft svårigheter att uppfylla sina åtaganden med anledning av problemen 
inom branschen. Skanskas kostnader för mätsystemen och övriga IT-funktioner har blivit 
avsevärt högre än beräknat. 
 
Det finns en terminal på en köksvägg, som är en efterföljare till Electrolux Screenfridge. Den 
används för information, som kalender, att styra eluttag, boka tvättstuga och gemensamhets-
lokal samt för att styra värmen i lägenheten. Om man vill ändra värmen i något rum, kan man 
göra det på en styrutrustning placerad på väggen i rummet. Det finns också brand-, inbrotts- 
och fuktlarm. Dessutom kan man stänga av vatten och el när man låser ytterdörren. 
 
Det finns varierande åsikter bland de boende. En del tycker att allt är bra. Andra skulle vilja 
ha andra lösningar på funktionerna. Många använder mycket litet av funktionerna. 
 
Inflyttning inleddes under 2002. Man vill köra mätsystemet minst ett år utan debitering, innan 
det tas i ”skarp” drift, som därför beräknas inledas 2004. 
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6.12 Peab, Stockholm 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Brf Sjöstaden 1, 
Hammarby Sjöstad 

Nybygge 167 2003 Värme(VVM), 
VV, El 

 

Brf Sjöstaden 2 
Hammarby Sjöstad 

Nybygge 110 2003 Värme(VVM), 
VV, El 

 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kommentarer 
BBIs system för fördelning av värmekostnader med värmemängdsmätare samt mätning av 
varmvatten, kallvatten och el har installerats i de båda projekten. Man planerar att ta systemen 
i ”skarp” drift under 2003. 
 
Inom Peab är man tveksam till att installera värmemätning i flera projekt, på grund av höga 
installationskostnader och påtagliga brister från rättvisesynpunkt. Kostnaden för mätningen 
och IT-tekniken ligger på drygt 20 000 kr per lägenhet, exklusive moms, i dessa projekt. 
 
 
6.13 SBC, Stockholm 
 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Brf Sjöportalen, 
Hammarby Sjöstad 

Nybygge 90 2005 ? Värme(temp), VV, 
KV, El, gas 

Leverantören 
debiterar gas och 
el 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
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VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
 
Kommentarer 
Detta är SBCs enda projekt med mätning. Man har installerat BBIs system för fördelning av 
värmekostnader med rumstemperaturregistrering samt mätning av varmvatten, kallvatten, el 
och gas. Installationen har gått bra. Kostnaden, exklusive gasmätare, uppgick till c:a 5 000 kr 
per lägenhet, exklusive moms. En dataskärm (tunn client) i varje lägenhet ingår i kostnaden. 
På skärmen kan man få information om sin förbrukning, boka tvättstugan och se vem som 
anropar på porttelefonen. Det blev problem med en del andra IT-funktioner, som huset skulle 
ha utrustas med, på grund av konkurser hos anlitade IT-företag. 
 
Lägenheterna har golvvärme istället för radiatorer, Värmen styrs med en styrenhet för va rje 
rum. Kostnaderna för styrningen ingår inte i kostnadsuppgiften för mätning. 
 
Man kommer inte att använda debiteringsrutinerna förrän garantitiden på 2 år är över i 
februari 2005. Då får bostadsrättsföreningens styrelse ta beslut om att ta systemet i ”skarp” 
drift.  
 
 
6.14 Uppsalahem AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Strandängen Befinlig 28 1995 Värme(VVM),VV  
Kv Folkvagn  Befintlig 53 1999 Värme(rad), 

VV,KV,El 
 

Kv August 
Söderman, 
Gottsunda  

Befintlig 38 2003 Värme(VVM),VV Mätning inleddes 
1999 men avbröts. 
Återupptas 2003. 

Kv Blenda  Nybygge 8 2002 Värme(VVM),VV  
Kv Spritärten, 
Slavsta  

Nybygge 82 2004 ? Ej bestämt  

Kv Arkitekten Befintlig 50 2003 Värme(VVM) och 
Värme(temp), VV 

Utvecklingsprojektet 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
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Kv Strandängen 
I kv Strandängen, finns 28 radhuslägenheter, byggda 1985. Sedan 1995 är det en samfällig-
hetsförening. Uppsalahem äger några av husen. 
 
Mätning av värme (värmemängdsmätare) och tappvarmvatten sker i varje hus. Calectro var 
leverantör. Varje hus debiteras en fast del av värmekostnaderna som skall täcka värmeför-
luster mm. För övrigt fördelas kostnaderna helt efter förbrukning. Man tar alltså ej hänsyn till 
läge i byggnadskroppen. Avläsning sker manuellt varje månad. Användningen av uppvärm-
ningsenergi minskade med c:a 30% när värmemätning infördes.  
 
Kv Folkvagn 
Kv Folkvagn, som ursprungligen var en kontorsfastighet, byggdes om 1998 – 1999 till 
student- och ungdomsbostäder med 53 lägenheter. Ombyggnaden skulle resultera i en 
”dataintegrerad” byggnad för ungdomsboende.  
 
Utrustning för värmemätning, med Calectros radiatormätare, samt varm- och kallvattenmätare 
och mätare för hushållsel installerades i samband med ombyggnaden. Mätvärden överförs 
med radiosignal till mottagare på vart annat plan och en centralenhet i källaren. De boende 
kan enkelt påverka värme och ventilation. Man får välja rumstemperatur mellan 180C och 
230C med bastemperaturen 200C. Radiatortermostaterna är försedda med termomotorer. Total 
kostnad för utrustningen var 6 000 – 7 000 kr/lgh, exklusive moms. 
 
Mätvärdena bearbetas av ett externt företag som också debiterar hyresgästerna. När Uppsala-
hem får ett större antal lägenheter med mätning kommer man sannolikt att övergå till att 
själva sköta bearbetningen och debiteringen. 
 
Kv August Söderman 
Brunata levererade mätutrustningen till kv August Söderman. Informationen till de boende 
var inte tillfredsställande när debitering efter mätning infördes 1999. Många ifrågasatte 
mätningarna bl a på grund de stora skillnader i vattenförbrukning som uppmättes. Uppsala-
hem avbröt därför debiteringen och gjorde en genomgång av mätutrustningen och upptäckte 
också vissa tekniska fel. För närvarande testas utrustningen, men man avvaktar med att börja 
debitera igen till någon gång under 2003. 
 
Trots problemen med mätningen visar det sig, att hyresgästerna har en positiv inställning till 
att betala efter förbrukning. Detta framgår av en enkätundersökning som genomfördes i 
samarbete med Hyresgästföreningen och kommunens energirådgivare. 
 
Kv Blenda och kv Spritärten 
I de båda nybyggnadsprojekten införs värme- och varmvattenmätning. I kv Blenda har redan 
debitering inletts. Värmen mäts där med värmemängdsmätare av fabrikat Brunata. Kv Sprit-
ärten är under produktion och man har ännu inte bestämt sig för typ av mätning.  
 
Kv Arkitekten  
Planer finns att under 2003 införa mätning i två hus, med 25 lägenheter i varje, inom kv Arki-
tekten, som totalt har 320 lägenheter i åtta punkthus från 1950-talet. Området genomgick 
ROT-åtgärder 1994.  
 
Avsikten med mätprojektet är att man ska utvärdera de två mätprinciperna värmemätning 
efter tillförd värme respektive efter rumstemperatur (komfort). I det ena av de båda husen 
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kommer man att installera mätning av värmen efter rumstemperatur och i det andra mätutrust-
ning efter bägge metoderna. Det förstnämnda huset ska vara referenshus, där man endast 
mäter rumstemperaturer, men ej debiterar värmen.  
 
Kommentarer 
Uppsalahem har sedan 1997 en inriktning på att kunna erbjuda sina hyresgäster ”individuellt 
anpassat boende”. Bland annat av denna anledning är man intresserad av att införa individuell 
mätning och debitering av värme och vatten i stor skala inom sitt fastighetsbestånd. Idag är 
man ännu i ett skede då man prövar olika teknik för att få erfarenheter.  
 
 
6.15 AB Stångåstaden, Linköping 
 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Fiskaren Nybygge 12 1999 Värme(temp), El  
Kv Osthyveln Nybygge 25  Värme(temp) VV, 

El 
Används ej 

Mjärdeviområdet Befintlig 188 2001 Värme(VVM), 
VV, KV 

 

Ryd Befintlig 54 2004 Värme(temp), VV  
 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kv Fiskaren 
Mätningen och debiteringen av värmen i kv Fiskaren är nu inne på fjärde året. Såväl 
fastighetsbolaget Stångåstaden som hyresgästerna är nöjda med systemet att debitera efter 
rumstemperatur enligt BKABs KAS-system. Det finns dock några av hyresgästerna som 
tycker att man borde kunna se på en display vilken temperatur som registreras. Bastempera-
turen är 200C och man kan välja mellan 180C och 240C. 
 
Kv Osthyveln 
I kv Osthyveln med studentbostäder installerades också ett KAS-system från BKAB. Det har 
dock inte tagits i drift. Anledningen är att det visade sig vara mindre lämpligt med mätning 
och debitering av värmen i studentbostäder. Det gäller små lägenheter med stor omflyttning 
som innebär stora administrativa problem vid hantering av individuell mätning och debitering. 
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Mjärdeviområdet 
Mjärdeviområdet är byggt 1992 och omfattar 2 bostadsområden med totalt 188 lgh. Det södra 
området har 68 lägenheter och det norra 120 lägenheter. Bebyggelsen utgörs av terasshus och 
parhus. 
 
Från början hade man delvis individuell uppvärmning med frånluftsvärmepumpar och 
elpannor. Under 2000 – 2001 konverterades samtliga hus till fjärrvärme. Då installerades 
också utrustning för värmemätning med mät/styrventil från Siemens. Förutom värmemätning 
infördes varm- och kallvattenmätning. Förberedelse gjordes för att i framtiden även ha fördel-
ningsmätning av elenergin istället för att hyresgästerna har egna elabonnemang. 
 
En anledning till att man valde kostnadsfördelning efter tillförd värme var, att man redan hade 
projekt med värmekostnadsfördelning efter rumstemperatur från BKAB, och att man ville 
skaffa sig erfarenheter av den alternativa metoden. Med den utformning värmesystemet i 
Mjärdevihusen har, med en matning per lägenhet, var det dessutom lämpligt att använda 
värmemängdsmätare. 
 
Mätvärdena från lägenheterna överförs till centralenheter som vardera har kapacitet för 48 
lägenheter. Modem används för vidarekommunikation till Stångåstadens insamlingsenhet. 
 
Datorbearbetning sker hos Stångåstaden, där man har en bearbetningsenhet i det administra-
tiva systemet som genererar energirapporter för debitering. Rapporterna postas separat till 
varje hyresgäst varje månad. Detta kräver en del manuell hantering, men det fungerar bra, 
eftersom det är i förhållandevis liten skala. 
 
Utformningen av energirapporten har skett tillsammans med hyresgästföreträdare för att få 
den så lättläst som möjligt och ändå innehålla all adekvat information. 
 
Man använder samma reduktionsfaktorer för läge i huset, som bl a används i Tomtberga-
Huges projekt Klockarbacken. 
 
Allt, förutom det individuellt uppmätta, finns i bashyran (fastighetsel, gemensam värme, 
gemensamt vatten). När systemet infördes genomfördes förhandlingar med Hyresgästföre-
ningen. Snittförbrukningen i norra respektive södra området låg till grund för normalhyran. 
Terasshusen beräknades dock för sig. Inom det överenskomna regelverket sker justeringar av 
avgifterna för energi och vatten med hänsyn till de prisförändringar som uppkommer.  
 
Mätningarna började i norra området i december 2000 och i södra området i februari - mars 
2001. Man hade en del problem när systemet togs i drift. Dessutom förstörde ett åsknedslag 
centralenheter och annan utrustning. Ytterligare några mätare har gått sönder vid senare 
tillfällen. 
 
Hyresgästerna är i huvudsak positiva till mätningen och debiteringen. Man kan konstatera 
stora skillnader mellan lägenheterna, främst då det gäller vattenanvändningen. Vid hyresgäst-
byten kan man upptäcka förbrukningsförändringar uppåt eller nedåt. Man har inte konstaterat 
några trender i hur förbrukningarna utvecklas. För detta krävs att man gör grundligare upp-
följningar. 
 
Kostnaden för mätarinvesteringen är okänd, eftersom det var en totalentreprenad inklusive 
fjärrvärmeanslutningen. 
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Ryd 
Inom Stångåstaden är man positiv till värmemätning och kommer att införa det i flera projekt. 
Närmast ska 54 lägenheter i stadsdelen Ryd få mätning och debitering av värme efter rums-
temperatur. Dessutom införs varmvattenmätning. 
 
 
6.16 Vadstena Fastighets AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Biktfadern 2, 
Birgittas trädgårdar 

Nybygge 27 1999 Värme(VVM), 
VV, KV, El 

 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kommentarer 
Hyresgästerna som flyttade in i kv Biktfadern kom i många fall från småhusboende. Det fanns 
ett önskemål att även i fortsättningen betala för sin egen förbrukning. Inom Vadstena Fastig-
hets AB är man positiv till detta. Det bedöms som ett effektivt sätt att sänka förbrukningarna 
av värme och vatten. Det är bättre att skapa incitament för hyresgästerna att själva hushålla än 
att sätta in ”tvångsåtgärder” såsom flödesbegränsare för vatten o dyl., som de boende blir 
irriterade på och plockar bort. 
 
När systemet med mätare från Calectro skulle tas i drift, gjorde man först mätningar en 
vintervecka, som låg till grund för vilka korrektionsfaktorer man skulle använda, för att alla 
skulle få samma kostnad per kvadratmeter vid samma rumstemperatur. Denna korrigering 
tillämpas inte längre. Hyresgästerna vill hellre att man ska betala efter vad som står på 
mätarna. 
 
Enligt hyresavtalet har hyresgästerna ”kallhyra” (även om det täcker en del av värmekostna-
derna mm.)  Till hyresavtalet finns en bilaga där allt regleras. 
 
Från och med 2001 betalar hyresgästerna à conto 129 kr per kvadratmeter och år, varav 69 kr 
för värmeenergin och 60 kr för den totala vattenförbrukningen. Vid årsskiftet sker en avläs-
ning. Den faktiska värmekostnaden beräknas enligt ett energipris på 0,7258 kr/kWh. Ett 
tillägg görs med 15 kr per kvadratmeter för värme som tillförts via rörslitsar mm. Varmvattnet 
kostar 58,31 kr/m2. Avstämning görs en gång per år. Uppföljning görs varje månad.  
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Beräkningen av värme- och varmvattenkostnaderna sker manuellt. I februari får hyresgästerna 
en kostnadsspecifikation, varav framgår hur mycket de ska betala eller få tillbaks på april-
hyran. Utfallet 2002 visar att den största återbetalningen per lägenhet var 5 278 kr, medan den 
hyresgäst som får göra den största inbetalningen, utöver vad som redan inbetalats à conto, får 
betala 3 515 kr. 
 
Mätvärdena är fjärravlästa och kommer till förvaltningen via kabel-TV-nät. Beräkningar och 
sammanställningar sker i Excel-program.  
 
I ett aktuellt nybyggnadsprojekt, kv Biktfadern 4, installeras också mätning, men i detta fall 
gäller det småhus. 
 
 
6.17 Hyresbostäder i Norrköping AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Ringdansen, 
Navestad 

ROT 950 2002 - 
2003 

Värme(VVM), 
VV, KV, El 

 

Kv Törnrosa Nybygge 8 2001 Värme(VVM), 
VV, KV, El 

 

Ättetorp Befintlig 460 2004 ? Mätmetod ej 
bestämd 

Inga beslut finns 
om detta projekt 

Ljura Befintlig 1000 2006 ? Mätmetod ej 
bestämd 

Inga beslut finns 
om detta projekt 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kv Ringdansen 
Bostadsområdet Navestad i Norrköping var ett miljonprogramområde med stora bostads-
sociala problem. Det innehöll 1 600 lägenheter byggda 1969 – 1972. Området hade stora 
miljömässiga brister. Det fanns c:a 700 tomma lägenheter i området, när Hyresbostäder 1998 
beviljades 260 Mkr i ”LIP-pengar”, d v s medel som används inom de lokala investerings-
programmen för miljöförbättrande åtgärder. Detta anslag möjliggjorde den genomgripande 
upprustning som har resulterat i bostadsområdet Ringdansen (nytt namn efter Navestad) med 
950 lägenheter. En av förutsättningarna för LIP-bidraget var, att man skulle minska den köpta 
energin med 70 %. Man skulle i hög grad producera sin egen energi i det tilltänkta energisys-
temet. 
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I projektet ingick ett flertal energiåtgärder bl a tilläggsisolering, komplettering med 3:e 
fönsterruta, installation av solfångare och värmepumpar med borrhålslager samt installation 
av utrustning för individuell mätning och debitering av värme-, varm- och kallvatten och el. 
Systemet för mätning och debitering ingick ej i projektet från början utan har tillkommit 
senare. Vissa åtgärder, bl a installation av solfångare med borrhålslager, genomfördes ej. 
Därmed kunde man inte uppnå det högt ställda energisparmålet. 
 
Under ombyggnaderna har arbetsgrupper med hyresgästrepresentanter medverkat. Hyres-
gästernas inställning till individuell mätning och debitering av värme och vatten var positiv 
redan från början. 
 
Ombyggnaden har genomförts i två etapper. Den första, benämnd Guldringen med 400 
lägenheter, blev klar 2002-01-01. Den andra, benämnd Silverringen med 550 lägenheter, blir 
klar 2003-06-01. 
 
De första 96 lägenheternas mätsystem togs i drift 2001-10-01. Man började dock inte att 
debitera efter förbrukning förrän i april 2002. Det gällde då 296 lägenheter. Allt eftersom 
lägenheterna blir klara tas mätningen i drift. De sista lägenheterna kommer med i debiterings-
systemet under 2003. 
 
Upphandlingen av mätutrustningen föregicks av att ett omfattande anbudsunderlag togs fram. 
Inget av de sex företag som lämnade offerter uppfyllde alla kraven. Man gick vidare med 
Siemens som blev leverantör till utrustning av samma typ som i TomtbergaHuges kvarteret 
Klockarbacken, men mjukvaran är helt annorlunda. Man använder dock samma reduktions-
faktorer för olika lägen i husen som i Klockarbacken. 
 
Mätarna för värme och varm- och kallvatten är placerade i badrummens tak varifrån rörled-
ningar går till radiatorer och tappställen. En anledning till att mätutrustningen placerades i 
badrummen var, att man vid ombyggnaden bytte stamledningarna för varm- och kallvatten 
samt värmerören. 
 
Installationskostnaden för mätningen uppgår till 10 000 – 15 000 kr per lägenhet, inklusive 
moms. Drifts- och underhållskostnaderna för mätningen och debiteringen bedöms uppgå till 
c:a 300 kr per lägenhet och år. 
 
Lägenheterna har en temperaturzon som kan regleras mellan 18 0C och 24 0C med en central 
styrenhet i lägenheten. Vill man ha kallare i något rum måste man vrida på radiatorventilerna, 
som inte har några termostater. De hyresgäster som intresserade av att kunna programmera sin 
temperaturstyrning med veckoprogram kan få låna en mer avancerad styrenhet. 
 
Många hyresgäster använder ofta den centrala styrenhetens ”sparknapp” som reducerar 
värmetillförseln till lägenheten. Man sparar på så sätt mycket värme utan några större 
olägenheter med låg rumstemperatur. Om bara är borta på dagen, hinner ofta inte rumstempe-
raturen sjunka så att det är märkbart kallare i lägenheten än när man lämnade den. 
 
En svaghet i styrsystemet är, att man inte har rumsvis värmereglering. Det ställs stora krav på 
injusteringen till lägenheternas radiatorer för att få en jämn rumstemperatur i lägenheten.  
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I varje hus finns en insamlingsenhet för mätvärden. Insamlingsenheterna kommunicerar i 
TCP/IP via Hyresbostäders tekniknät. Mätvärdena samlas i en server för databearbetning och 
kommuniceras vidare till förvaltningen via Internet. 
 
Varje månad får hyresgästerna en rapport om sin förbrukning på baksidan av hyresavin. Det 
finns också möjligheter att följa upp förbrukningarna via Internet. Avräkning sker endast en 
gång per år. Det är inte lämpligt att ha avräkning oftare, t ex varje månad eller kvartal. Det 
skulle innebära olägenheter för hyresgästerna, eftersom värmekostnaderna varierar kraftigt 
mellan vinter och sommar.  Dessutom måste man ha en fast månadshyra för fastställande av 
bostadsbidrag. 
 
Det finns incitament för att hushålla med värme, vatten och hushållsel även för de hyresgäster 
som får hela hyran betald av de sociala myndigheterna. Varje år bestäms, i samråd med 
Hyresgästföreningen, en normalförbrukning som ligger till grund för hyressättningen. De som 
gör av med mer värme, vatten och el än normalförbrukningen får betala detta ”ur egen ficka”. 
De hyresgäster som har lägre förbrukning än normalförbrukningen får behålla mellanskill-
naden. 
 
För 2002 innebar överenskommelsen med Hyresgästföreningen, att man vid individuell mät-
ning och debitering av värme och vatten tog bort 108 kr/kvadratmeter och år ur totalhyran. 
Den fastställda normalförbrukningen var: 
 

• Värme: 91 kWh/m2, år 
• Varmvatten: 0,4 m3/ m2, år 
• Kallvatten: 1,0 m3/ m2, år 

 
”Prislistan” för 2002 var följande: 
 

• Värme: 0,50 kr/kWh 
• Varmvatten: 39,50 kr/ m3 
• Kallvatten: 17,00 kr/m3 

 
Ett problem är, att många hyresgäster har svårt att sätta sig in i systemet. Under 2002 fick 
husvärdar göra 10 – 15 hembesök till hyresgäster som trodde att de hade blivit feldebiterade, 
vilket inte varit fallet. Då hade man ändå debitering endast i 300 lägenheter. Ett annat problem 
är att det i vissa fall kan vara svårt att få in pengar från de som ska betala för förbrukningar 
över normalnivån. Någon hyresgäst har till och med, dock utan framgång, gått till Länsrätten 
för att slippa betala extra pengar för sin höga förbrukning. Det stora flertalet av hyresgästerna 
är dock positiva till systemet. 
 
De totala kostnaderna 2002 för värmen och vattnet var 290 000 kr. Vid årets slut visade det 
sig hyresgästerna skulle betala in ytterligare 120 000 kr, medan Hyresbostäder skulle återbe-
tala 170 000 kr. 
 
När systemet infördes fick de hyresgäster som inte ville ha individuell mätning och debitering 
möjligheten att behålla totalhyran fram till 2003-07-01. 8 % av hyresgästerna valde detta. Det 
visade sig inte vara typiska storförbrukare som utnyttjade denna möjlighet, utan det var nog 
snarare sådana som var osäkra på konsekvenserna, och ansåg att det var tryggare att vara kvar 
i det gamla systemet. 
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Projektet följs upp och utvärderas genom doktorandarbeten fram till år 2005. Stiftelsen för 
miljöstrategisk forskning, Mistra, kommer under 2003 att publicera en rapport som bl a 
behandlar den individuella mätningen och debiteringen. 
 
Kv Törnrosa 
Kv Törnrosa är ett projekt där 8 lägenheter byggts i en före detta panncentral. Man mäter och 
debiterar värme, varm- och kallvatten och el med samma teknik som i Ringdansen. 
 
Ättetorp och Ljura 
Det finns vissa planer på upprustningar av bostadsområdena Ättetorp med 460 lägenheter och 
Ljura med 100 lägenheter. I det sammanhanget diskuteras även mätning, men inga beslut är 
fattade ännu. 
 
 
6.18 Brf Hakarpshem, Huskvarna 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Brf Hakarpshem  Befintlig 24 1957 Värme(rad),VV Nya mätare 2001 
 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kommentarer 
De 24 lägenheterna är belägna i tre trevåningshus från 1956 – 1957. Redan vid inflyttningen 
fanns ”avdunstningsmätare” installerade på radiatorer och varmvattenledning i kök och bad. 
Till skillnad från flertalet andra flerbostadshus med avdunstningsmätare från 1950-talet, då 
det fanns tilläggslån för att installera mätutrustning19, har man fortsatt med mätning och 
debitering. Under 2001 byttes de gamla värmemätarna ut mot nya elektroniska radiatormätare 
för manuell avläsning. 
 
Techem har uppdrag åt föreningen att en gång om året läsa av mätarna och att lämna underlag 
för värmekostnadsfördelningen. Kassören i bostadsrättsföreningen räknar ut avgiften manuellt 
och fakturerar. Man har ingen lägeskompensation. 
 
Uppfattningen i bostadsrättsföreningen är, att systemet med mätningen fungerar bra och att 
man har bra värmehushållning. Det förekommer att en del bostadsrättshavare anser att de får 
betala för mycket. Det gäller särskilt nyinflyttade som ännu inte vant sig vid systemet. 
 
Värmeförbrukningen ligger på nivån 130 kWh/m2, år. 
                                                 
19 1.2.1 
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6.19 Kalmarhem AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Inspektoren ROT 160 2001 Värme(temp)VV, 
KV 

 

Kv Varvsholmen Nybygge 60 2003 Värme(temp)VV, 
KV 

 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kv Inspektorn 
Kv Inspektorn med 160 lägenheter var ett ROT-projekt, där man installerade BKABs system 
med värmefördelning efter rumstemperatur (komfort). Samtidigt gjordes andra energisparåt-
gärder, såsom värmepumpinstallationer. Man startade debiteringen redan ett halvår efter 
installationen. Systemet har fungerat bra. Hyresgästerna är positiva. 
 
Den köpta energin i form av fjärrvärme och fastighetsel uppgick före ombyggnaden till  
ca 250 kWh/m2 och år. För 2002 var motsvarande förbrukning 183 kWh/m2 och år. Det är 
bättre än målet, som var att minska den köpta energin till 190 kWh/m2 och år. Hur stor del av 
minskningen som beror på mätningen är oklart. 
 
För vattnet gäller, att förbrukningen före åtgärderna var 185 liter per person och dygn. Idag 
ligger man på 157 liter – en minskning med 15 %. Av vattnet används 100 liter per person och 
dygn som kallvatten och 57 liter som varmvatten. 
 
Kv Varvsholmen 
I juli 2003 tas ett ytterligare ett system med värmekostnadsfördelning efter rumstemperatur i 
drift i nybygget kv Varvsholmen med 60 lägenheter. Man mäter även varm- och kallvatten. I 
detta fall är TAC systemleverantör. 
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6.20 AB Helsingborgshem 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Sleipner Befintlig 96 1997 Värme(temp) Utvecklingsprojekt 
Kv Poppeln Befintlig 164 2001 Värme(temp), VV  
Kv Marias Park 
Östra allén 

Nybygge 94 2002 Värme(temp) VV  

Kv Wismar Nybygge 19 2001 VV, behovsstyrd 
vent. 
 

Värme(VVM) 
installerades men 
används ej 

Kv Lussebäcken Befintlig 410 2002 Värme(temp) VV  
Kv Tomaten Befintlig 130 2002 Värme(temp) VV  
KV Citronen Befintlig 36 2001 Värme(temp) VV  
Kv Marias Park 
Karl Westmans allé 

Nybygge 36 2003 Värme(temp) VV  

Kv Statenea Befintlig 460 2004 ? Värme(temp) VV  
 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM): Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Allmänt om värmemätning inom Helsingborgshem  
Inom Helsingborgshem har utvecklats en metod för fördelning av värmekostnader efter 
registreringar av rumstemperaturer i lägenheterna. Det s k KAS-systemet marknadsförs 
numera av BKAB. KAS står för KomfortAvräkningsSystem. 
 
I rapporten ER 24 :199920 redogjordes för systemet och de utvärderingar som genomfördes 
1999 vid Institutionen för Installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola av Lars Jensen 
och  Birgitta Nordquist, på uppdrag av Helsingborgshem2122. 
 
Lars Jensen studerade effekter för värmekostnadsfördelningen på grund av värmeflöden 
mellan lägenheter och fönstervädring med Helsingborgshems system, jämfört med debitering 
efter tillförd värmeenergi. Birgitta Nordquist undersökte de boendes inställning till värme-
debiteringen enligt Helsingborgshems modell genom intervjuer och enkäter. 
 

                                                 
20 ER 24:1999 Utredning angående erfarenheter av individuell mätning av värme och varmvatten i svenska 
flerbostadshus. Energimyndigheten 1999 
21 Utvärdering av Hälsingborgshems system för komfortdebitering”. Lars Jensen. Installationsteknik. Lunds 
Tekniska Högskola. 1999 
22 De boendes inställning till system med individuell värmedebitering”. Birgitta Nordquist. Installationsteknik. 
Lunds Teknis ka Högskola. 1999 
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Erfarenheterna av utvärderingarna var så goda, att Helsingborgshem har fortsatt att installera 
mätsystem i sina fastigheter med målsättningen att man på sikt ska ha mätning i alla fler-
bostadshus. 
 
För närvarande utvecklas tekniken i samarbete med BKAB och Lars Jensen, Lunds Tekniska 
Högskola 23. En målsättning är, att den temperatur som ligger till grund för värmekostnadsför-
delningen ska motsvara den upplevda värmekomforten. Hänsyn ska alltså tas till lägenhetens 
egenskaper med avseende på temperaturen på ytterväggarna och fönstren, läge i huset, tempe-
raturgivarnas placering mm. 
 
”Taxan” för värmekostnaden fastställs årsvis i förväg anpassad till förutsättningarna i respek-
tive hus. Bastemperaturen som ingår i hyran, och som inte medför någon debitering eller 
återbetalning, är alltid 21 0C. Eftersom värmetaxan bestäms i förväg tjänar Helsingborgshem 
på att genomföra energisparåtgärder. En nackdel för fastighe tsägaren är, att man får stå för 
extrakostnaderna, om det blir ett kallt år med högt värmebehov. Å andra sidan har milt väder 
motsatt effekt.  
 
Fakturering, alternativt återbetalning, sker tre gånger per år  för perioderna januari – februari, 
mars – augusti respektive september – december. ”Faktureringen” framgår av hyresavin. 
 
Basförbrukningen för varmvatten är 30 kubikmeter per år och lägenhet. Man har sänkt från 40 
till 30 kubikmeter eftersom man sparade så mycket, att Helsingborgshem inte fick kostnads-
täckning. 
 
Erfarenheter från genomförda projekt visar att investeringskostnaderna är av följande 
storleksordning: 
 

• Enbart värmemätning:  4 000 kr/lägenhet, inkl moms 
• Tillkommer för varmvattenmätning: 1 000 kr, lägenhet, inkl moms 
• Tillkommer om man ska kunna styra  

värmen i varje rum med en styrenhet: 3 000 kr/lägenhet, inkl moms.  
 
Helsingborgshem har konstaterat att informationen till hyresgästerna är mycket viktig. 
Däremot visar det sig att möjligheten att följa sin förbrukning via Internet utnyttjas mycket 
litet och kan ifrågasättas. 
 
Kv Sleipner 
Kv Sleipner, ett flerbostadshus med 94 lägenheter, byggt 1997, var det första huset där 
värmekostnadsfördelning efter värmekomfort infördes. 
 
Temperaturgivarna, som finns i alla rum utom kök, badrum och hall sänder mätvärden 
varannan timme via ett bussystem till en lägenhetscentral där mätvärdena lagras. Lägenhets-
centralerna är placerade i trapphusen. Från början tänkte man ha radioförbindelse med 
batteridrivna sändare, men av miljö- och underhållsskäl valde man trådförbindelse. Via 
telenätet överförs mätvärdena från lägenhetscentralerna till en centralenhet i fastigheten 
varifrån mätvärdena överförs till centraldatorn hos Helsingborgshem två gånger i månaden.  
 

                                                 
23 5.2.3. 
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Hyresgästerna betalar för närvarande i genomsnitt 360 kr om året, beroende på lägenhets-
storlek, för varje grad över 210C.  De som har svalare inne får tillbaka 360 kr om året för varje 
grad under 210C.  Man ska kunna välja temperatur i intervallet 18 0C – 23 0C. 
 
Värmeenergibehovet minskade med c:a 17%, nä r mätningarna infördes. Man kan inte 
konstatera någon tendens till att förbrukningen åter är på väg upp. 
 
Medeltemperaturen är c:a 21,8 0C i huset. Den grupp boende som håller de lägsta temperatu-
rerna är 60 - 70-åringar. Det förekommer att man håller olika temperaturer i olika rum. 
 
Kv Poppeln, kv Lussebäcken, kv Tomaten, kv Citronen,  
I kv Poppeln, kv Lussebäcken, kv Tomaten och, kv Citronen har man installerat likadana 
system för värmekostnadsfördelning som i kv Sleipner. Tekniken har dock utvecklats under 
tiden. Man mäter och debiterar dessutom varmvattnet, vilket man inte gjorde i kv Sleipner. 
 
I kv Poppeln med 164 lägenheter, byggt 1948, installerades systemet i november 2000. Det 
körs ”skarpt” från 2001-04-01. När systemet infördes förhandlades med var och en av hyres-
gästerna. Tre av dem ville inte vara med och står därför utanför systemet. Deras radiator-
ventiler spärrades på 21 0C. 
 
Varmvattenmätarna är placerade i källaren varifrån stigarledningar har dragits till varje 
lägenhet. Man reducerar den uppmäta volymen varmvatten med 5 kubikmeter per år för att 
hyresgästerna inte ska behöva betala för vatten, som måste tappas innan det är tillräckligt 
varmt. 
 
Kv Wismar 
I nybygget, kv Wismar, installerades individuell värmemätning med värmemängdsmätare för 
tillförd värme och tappvarmvattenmätning. Man har dock slutat att läsa av värmemätarna, 
eftersom värmemängdsmätningen inte gav relevanta värden. En anledning var, att huset hade 
en mycket komplicerad ventilationsanläggning med dålig funktion. En problem var att 
ventilationsvärmebehovet orsakade rättviseproblem när man mätte och debiterade tillförd 
värme. 
 
Kv Marias Park Östra allén och k v Marias Park Karl Westmans allé, 
De båda projekten kv Marias Park Östra allén och kv Marias Park Karl Westmans allé med 
totalt 130 lägenheter är nybyggnadsprojekt, där man från början installerat system för mätning 
och debitering av värme efter rumstemperatur. Man har också varmvattenmätning. I Östra 
Allén började man debitera värme och varmvatten under 2002, medan man börjar med detta 
under 2003 i Karl Westmans allé. 
 
Kv Statenea 
Kv Statenea innehåller befintliga flerbostadshus med totalt 460 lägenheter. Helsingborgshem 
planerar att införa värmekostnadsfördelning efter rumstemperatur och varmvattenmätning i 
samtliga lägenheter. Av ekonomiska skäl har projektet flyttats fram i tiden, men man räknar 
med att ta mätningen i ”skarp” drift under 2004. 
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6.21 HSB Malmö/HSB Sundsfastigheter 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Ljungbyhus 7 Befintligt 
 

74 2003 Värme(rad), VV Pilotprojekt 1999- 
2000 

Kv Clara 14 
 

Befintligt 147 
 

2001 Värme(rad), VV  

Kv Lister 9 
 

Befintligt 30 2001 
 

Värme(rad), VV, 
KV 

 

Kv Ljungbyhus 9 Befintligt 78 
 

2002 
 

Värme(rad), VV, 
KV  

 

Brf Näset, Höllvik Nybygge 26 2002 Värme(VVM),  El 
VV, KV 

Energiavtal med 
Sydkraft  

Kv Kapellmästaren Nybygge 52 2003 Värme(VVM), 
VV, KV, El 

 

Brf Musikanten Nybygge 52 2005 ? Värme(VVM), 
VV, KV, El 

 

Brf Piggvaren Nybygge  62 2005 ? Värme(VVM), 
VV, KV, El 

 

Brf Turning Torso 
 

Nybygge 
 

250 
 

2005 ? Värme(VVM), 
VV, KV, El 

 

Hyresfastigheter Befintligt 1 600 2004 Värme(rad), VV  
 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Allmänt om värmemätning inom HSB Malmö och HSB Sundsfastigheter 
HSB Sundsfastigheter, som ägs av HSB Malmö, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 
främst flerbostadshus i Malmö. När HSB Malmö tillfrågades om medverkan i det värmemät-
ningsprojekt, som 1998 – 1999 genomfördes av stiftelsen TEM vid Lunds Universitet,  på 
uppdrag av DESS, den statliga delegationen för energiförsörjning i Sydsverige 24, föreslog 
man att använda ett av Sundsfastigheters flerbostadshus, kv Ljungbyhus 7 som pilotprojekt. 
 
Erfarenheterna av detta projekt bedömdes som så intressanta att HSB har gått vidare med 
mätning i flera hus, både i hyresfastigheter tillhöriga Sundsfastigheter, och i bostadsrätts-
föreningar inom HSB Malmö. Uppfattningen inom HSB Malmö är att man föredrar värme-
kostnadsfördelning baserad på tillförd värme istället för kostnadsfördelning efter rumstempe-
ratur. Enligt dagens policy ska alla nyproducerade hus inom HSB Malmö utrustas med 

                                                 
24 4.5 
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mätning av värme, varm- och kallvatten. I mars 2003 tecknades ett avtal med Techem 
avseende införande av värme- och varmvattenmätning i 1 600 lägenheter inom Sundsfastighe-
ters befintliga hyresfastigheter. Man räknar med att debitering efter förbrukning i dessa hus 
kan inledas under 2004. 
 
Kv Ljungbyhus 7 
Kv Ljungbyhus 7, som innehåller 74 lägenheter, är ett flerbostadshus med 8 våningar byggt 
1957. TEM-projektet bekostade installation av radiatormätare för värmen och varmvatten-
mätare i hälften av lägenheterna sommaren 1999. Övriga 37 lägenheter utgjorde referens-
lägenheter för uppföljningen. Radiatortermostater installerades samtidigt med mätutrust-
ningen. Radiatormätare och varmvattenmätare har radiosändare, som överför mätvärden via 
radio till centralenhet utanför lägenheten. Techem var leverantör. 
 
Hela energibesparingen kom hyresgästerna till del. Av de totala värmekostnaderna fördelades 
60 % på lägenheterna. Man hade ingen korrigering med hänsyn till läge i huset. Enligt förut-
sättningarna för projektet skulle ingen hyresgäst få högre kostnader för värmen och vattnet. 
Man behövde alltså inte göra någon extra inbetalning om förbrukningen överskred den 
fastställda normalförbrukningen. I samband med mätinstallationen byttes till frekvensstyrda 
pumpar och ny styr- och reglerutrustning som också bidrar till energibesparing. 
 
Under perioden 1999-09-01 till 2000-05-31 var det normalårskorrigerade värmebehovet för 
uppvärmning och varmvatten c:a 15% lägre i lägenheterna med mätning än i lägenheterna 
utan mätning. Den totala värmetillförseln till referenslägenheterna mättes med värmemängds-
mätare. Det var inte möjligt att följa upp hur mycket varmvattenförbrukningen minskade, 
eftersom det inte fanns någon varmvattenmätare för referenslägenheternas förbrukning.  
 
Efter det att TEM-projektet hade avslutats installerades mätutrustning även i de övriga 37 
lägenheterna. Av olika skäl har förhandlingarna med Hyresgästföreningen om hur debite-
ringen ska gå till dragit ut i tiden. Man kommer därför inte att kunna börja köra ”skarpt” i kv 
Lungbyhus 7 förrän någon gång under 2003. 
 
Kv Clara 14 
I kv Clara 14 med 147 hyreslägenheter, byggt 1985, installerades under år 2000 samma typ av 
mätutrustning från Techem som i kv Lungbyhus 7. I samband med mätarinstallationen bytte 
man ut radiatortermostater och installerade frekvensstyrda cirkulationspumpar. Hyresgäs-
terna hade själva demonterat en tredjedel av radiatortermostaterna förmodligen för att kunna 
få högre rumstemperaturer. Man har kört systemet med debitering sedan 2001. 
 
Projektet har resulterat i att värmebehovet har minskat med c:a 15 %. Eftersom man inte hade 
mätning av totala varmvattenförbrukningen innan installationerna gjordes, vet man inte hur 
stor varmvattenbesparingen har blivit. 
 
Kv Lister 9 
I kv Lister 9 med 30 lägenheter, byggt 1940, installerades under 2001 mätutrustning för 
värme med radiatormätare och varm- och kallvattenmätare. Leverantör var Viterra. Läges-
korrigering görs i huvudsak enligt den modell som tillämpas i Danmark. 
 
Debiteringen, som påbörjades 2001, har resulterat i att värmebehovet har minskat med  
c:a 11%, Det finns ingen uppföljning av hur vattenanvändningen har utvecklats. 
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Kv Ljungbyhus 9 
I kv Ljungbyhus 9 med 78 lägenheter, byggt 1974, har man installerat mätutrustning för 
värme och varm- och kallvatten från Techem. Debitering sker från 2002-07-01. 
 
Inom fastigheten genomförs ett projekt för att utvärdera hur central styrning av värmen i 
lägenheterna med ”sparknapp”-funktion påverkar hyresgästernas energihushållning. Därför 
har man i ett trapphus med 22 lägenheter installerat Techems ”Assisto”. Mätningar från dessa 
lägenheter ska jämföras med mätningar från 22 lägenheter i ett identiskt likadant trapphus, där 
man har mätning men inte styrningen. Merkostnaden för styrsystemet uppgår till c:a 8 000 kr 
per lägenhet, inklusive moms. 
  
Brf Näset 
Brf Näset i Höllvik är ett nybygge med 26 lägenheter med inflyttning 2002 där varje lägenhet 
har utrustats med frånluftvärmepump. Man har också en kombination av vattenburen värme 
och luftvärme. Varje bostadsrättshavare har energiavtal för uppvärmning och hushållsel med 
Sydkraft som mäter och debiterar energin i varje lägenhet. Debitering startade under 2002. 
 
Kv Kapellmästaren och brf Musikanten  
Kv Kapellmästaren och brf Musikanten är nybyggnadsprojekt i Lindesborgsområdet. I kv 
Kapellmästaren har Techems mätutrustning installerats med värmemängdsmätare och mätare 
för varm- och kallvatten samt el. Debitering efter mätning påbörjas under 2003. Samma typ 
av mätutrustning kommer att installeras i brf Musikanten, som ännu är i planeringsstadiet. 
Man bedömer att debitering skulle kunna börja under 2005. 
 
Brf Piggvaren 
Brf Piggvaren är ett planerat nybygge med 80 lägenheter. Man kommer att installera mätning 
och styrning av värme (Techems Assisto) och mätning av varm- och kallvatten och el. 
 
Brf Turning Torso 
Brf Turning Torso är HSBs Malmös stora höghusprojekt med 250 lägenheter. Man kommer 
där att installera mätning av värme med värmemängdsmätare, varm- och kallvattenmätning 
samt elmätning, Utrustning för styrning av värmen i lägenheterna kommer också att instal-
leras. 
 
 
6.22 Lunds Kommuns Fastighets AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Jöns-Ols Nybygge 34 2001 Värme(rad),VV, 
El 

 

Kv Grynmalaren Befintligt 7 
 

2002 Värme(temp)  

Kv Labben 
 

Befintligt 
 

72 
 

2003 Värme(temp) 
 

 

Kv Hårlemans 
plats 

Nybygge 34 2003 
 

Värme(VVM), VV  

Kv Prästkappan Nybygge 36 2003 
 

Värme(VVM), VV  
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Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kv Jöns-Ols 
Kv Jöns-Ols är ett nybygge med 34 lägenheter där man har ett system för mätning och 
debitering av värme med radiatormätare och varmvatten- och elmätning. Systemet körs 
”skarpt” med debitering sedan sommaren 2002.  
 
Projektet är ett demonstrationsprojekt för energieffektiva lösningar som delvis har finansierats 
med LIP-medel (Lokala investeringsprogrammen för miljöförbättrande åtgärder). Byggnaden 
har solfångare, avloppsvärmepump samt kombinerad frånlufts- och uteluftsvärmepump. Man 
har dessutom extra isolering, superisolerade fönster mm. Projektet utvärderas av Catharina 
Warfvinge, WSP. Våren 2003 kommer en enkätundersökning att genomföras för att ta reda på 
hyresgästernas åsikter om komforten, värmemätningen mm. 
 
Mätutrustningen, bl a radiatormätare för värmen, har levererats av Brunata. Lägenheterna har 
egen värmestyrning med system IQ-Therm. Kommunikation av mätvärden mm sker med 
utrustning från TAC. Det är den rörliga uppvärmningskostnaden som debiteras. Det sker 
ingen kompensation för läge i huset mm. 
 
Värme-, varmvatten- och elfakturering sker direkt på hyresavin. Man preliminärfakturerar 
varje månad och gör avräkning en gång per år vid halvårsskiftet. Dessutom skickar man ut 
information till hyresgästerna om deras förbrukning och hur debiteringen går till. De boende 
kan även se sin förbrukning på en display vid elcentralen. Projektet bedrivs i nära samverkan 
med Hyresgästföreningen.  
 
Det går inte säga hur mätningen och debiteringen av energianvändningen i huset påverkar 
förbrukningarna. Man kan dock konstatera stora skillnader mellan lägenheterna särskilt då det 
gäller varmvattenförbrukningen Vattenförbrukningen var under 2001 88 kubikmeter per 
lägenhet varav 38 % var varmvatten. Storförbrukarna gör av med fem gånger så  mycket som 
de som har den lägsta förbrukningen. 
 
Kv Grynmalaren 
I sju lägenheter i kv Grynmalaren genomförs ett pilotprojekt i samarbete med kabel-TV-
operatören ComHem och CompWell med sikte på prisvärda IT-lösningar i lägenheter. I 
projektet ingår värmemätning med rumstemperaturgivare. Andra funktioner är brandvarnare, 
inbrottslarm (IR-detektor), möjlighet till SMS-kommunikation, 2-vägs kommunikation mellan 
förvaltare och hyresgäster, e-mail, tvättstugebokning och elektroniskt låssystem. Terminalen 
som används för kommunikationen är ansluten till elcentralen i hallen med en lång sladd, så 
att man kan ta den med sig till köket. 
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Temperaturmätning till grund för värmekostnaderna sker i alla boningsrum. Troligen kommer 
man att använda ett viktat medelvärde för kostnadsfördelningen. Man räknar med att köra 
värmedebiteringen ”skarpt” från någon gång under 2003. Lars Jensen, Institutionen för Instal-
lationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola kommer sannolikt att genomföra projekt för att 
utvärdera systemet. 
 
Kv Labben 
Man planerar att under 2003 genomföra ytterligare ett mätningsprojekt i kv Labben med fyra 
hus med totalt 72 lägenheter. Det kommer att utrustas med system för värmekostnadsfördel-
ning efter rumstemperaturmätning. Man kommer dessutom att ha brand- och inbrottslarm.  
 
Kv Hårlemans plats 
Kv Hårlemans plats är ett nybygge som blev klart 2002 med 34 lägenheter med central 
värmetillförsel i lägenheterna. Där har man Brunatas värmemängdsmätare. Dessutom mäts 
varmvatten. Man kommer först att köra mätsystemet under ett år utan att debitera.  
 
Kv Prästkappan 
Kv Prästkappan i Södra Sundby med 36 lägenheter är ett nybyggnadsprojekt som blev klart 
2002. Debitering efter mätning påbörjas 2003. Man har samma teknik för värmemätning som 
i kv Labben. 
 
Både Kv Hårlemans plats och kv Prästkappan har beviljats EKO-bidrag, eftersom man har 
extra värmeisolering och superisolerade fönster samt avancerad värmestyrning. 
 
 
6.23 Eslövs Bostads AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Riddaren 
 

Nybygge 8 2003 Värme (temp)  

Kv Gårdsåkra Befintligt 120 2003 Värme (temp), VV  
 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kommentarer 
Bolagets första mätprojekt är nybyggnadsprojektet kv Riddaren, där man ska fördela 
värmekostnaderna efter rumstemperatur med komfortavräkningssystemet från BKAB.  
Debiteringen planeras starta under 2003, efter det att man har genomfört förhandlingar med 
Hyresgästföreningen. 
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Vid halvårsskiftet 2003 kommer man även att köra ”skarpt” med ett likadant system i kv 
Gårdsåkra, som är ett vä lkänt miljöprojekt från c:a 1985 med glasgårdar. I de 120 lägen-
heterna ska även varmvattnet mätas. 
 
Eslövs Bostads AB genomför dessa båda projekt för att få erfarenheter inför beslut om 
framtida projekt. 
 
 
6.24 MKB Fastighets AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Klostret 
 

ROT 25  Värme(temp), VV, 
KV 

 

Kv Vendelsbo Befintlig  108  Värme(temp) och 
Värme(rad) 

Utvecklingsprojekt 

Kv Tango 
 

Nybygge  27 2004 ? Värme(temp), 
VVM, kyla, VV, 
KV, El 

 

Augustenborg Befintlig 100 2004 ? Värme(temp) och 
Värme(rad), VV 

Utvecklingsprojekt 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Allmänt 
MKB har uppfattningen, att om man ska ha individuell mätning och debitering ska det vara så 
rättvist som möjligt. En sätt att uppfylla höga krav på rättvisa är att ha en värmekostnadsför-
delning som relateras till både mätning av rumstemperaturen och mätning av värmetillförseln 
med värmemängdsmätare eller fördelningsmätare på radiatorerna. Då kan man ta hänsyn till 
värmeläckage mellan lägenheter och undvika problem med utvädrad värme. MKB har planer 
på att genomföra pilotprojekt för att utveckla metoder för detta. 
 
Under 2003 får flertalet MKB-hyresgäster bredband genom ett eget datanät som knyter ihop 
samtliga MKBs fastigheter i hela Malmö. MKB har som krav att all kommunikation inom och 
mellan fastigheterna ska ske via det egna bredbandsnätet. Det gäller samtliga fastighetssystem 
såsom fastighetsdatorer, låssystem, tvättbokningssystem samt också system för individuell 
mätning och debitering av värme och vatten. MKBs moderna uppbyggnad av sin IT-struktur 
ger tillsammans med bredbandsnätet goda möjligheter att hantera mätdatainsamling, debite-
ring och information till hyresgästerna. Svårigheterna att anpassa befintliga system och 
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produkter för fördelningsmätning på marknaden till MKBs modell för datakommunikation har 
hittills varit en faktor som dämpat takten på införandet av fördelningsmätning inom MKBs 
fastigheter. 
 
Kv Klostret 
MKB genomförde en omfattande renovering av kv Klostret 1993. Fastigheten, från 1900-
talets början, har 25 stora lägenheter. Man installerade temperaturmätning i varje lägenhet via 
fastighetsdatorn, samt vattenmätare i varje lägenhet för mätning av varmt och kallt vatten.  
 
Huset har dåliga U-värden i ytterväggarna, men tack vare dåtidens konstruktion med trä och 
andra lätta material, samt de fyllningar som användes, har man förhållandevis god isolerande 
förmåga i lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag. Detta faktum gör att värmeöverström-
ningen reduceras, och det visade sig att hyresgästerna relativt fritt kunde välja sin innetem-
peratur. De administrativa rutinerna i hyresdebiteringssystemet var dock inte anpassade för att 
effektivt hantera individuell debitering, och projektet lades därför ner. Mätutrustningen 
används idag inte till debitering och kommer sannolikt ej heller att tas i bruk. 
 
Kv Vendelsbo 
1996 inleddes ett mätprojekt som gällde 108 lägenheter i befintliga kv Vendelsbo. Avsikten 
var att mäta både på radiatorer och rumstemperatur. I samarbete med en leverantör togs 
produkter fram och testades i mindre skala på ett av MKBs kontor. Lars Jensen, Institutionen 
för Installationsteknik vid LTH, gjorde förberedande studier om hur systemet och mätningar-
na skulle utformas med hänsyn till värmeövergången mellan lägenheterna i det aktuella huset. 
Projektet var ett samarbetsprojekt med Sydkraft Värme Malmö AB, och en tanke var att 
Sydkraft eventuellt skulle debitera hyresgästerna direkt, och därmed bli leverantörer av värme 
direkt till hyresgästerna. 
 
Samtidigt installerades en modern fastighetstvättstuga med boknings- och debiteringssystem. 
Redan att införa bokningssystemet var inte okomplicerat, och detta tillsammans med det 
faktum att systemet med den dubbla mätmetodiken blev kostsamt, och att man stod inför den 
omfattande utbyggnaden av bredbandsnätet, gjorde att projektet lades ner. 
 
Kv Tango 
I en av MKBs fastigheter inom Bo01, ”Teknikhuset Tango”, har man dels temperaturmätning 
i varje rum, dels komplett energimätning av såväl värme som kyla för varje lägenhet. 
Dessutom mäts i varje lägenhet varmt och kallt vatten samt hushållsel. Hyresgästerna har 
genom sin egen lägenhetsportal på PCn goda möjligheter att ställa in såväl temperaturen i 
varje rum som ventilationen. Man kan också följa sina temperaturer och sin förbrukning, och 
får via portalen prognoser på t ex årsförbrukning och kostnader. Alla mätdata samlas in via 
datorer, och sänds via bredbandsnätet till databaser på MKB. Idag debiteras inte kunderna 
individuellt efter sin förbrukning, och MKB har ännu inte tagit ställning till när detta ska 
genomföras. 
 
Augustenborg 
Augustenborg är ett bostadsområde med ca 1 200 lägenheter från c:a 1950 där man gör en stor 
miljösatsning. Denna har pågått några år under arbetsnamnet EKO-staden Augustenborg. 
Många "mjuka" projekt har ingått, men också sopsortering, kompostering, gröna tak, sol-
fångare och lokalt omhändertagande av dagvatten. Både Malmö Stad och MKB är engagerade 
i projektet. 
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Från 2003 sker en fokusering på områdets energianvändning och ett delprojekt gäller energi-
åtgärder i två hus, ett låghus och ett höghus med tillsammans 100 lägenheter. De åtgärder som 
är aktuella fördelas på effektiviserande åtgärder, såsom tilläggsisolering av fasader, och 
värmeåtervinning på ventilationen, samt ”mjuka” åtgärder som riktar sig till medvetandet och 
beteendet hos de boende. Olika informationsinsatser, demonstrationslägenheter samt instal-
lation av individuell mätning och debitering av värme och vatten ingår i dessa ”mjuka” 
åtgärder. Man räknar med att projektet kommer avslutas 2006. Värme- och varmvatten-
mätning planeras från start, men införandet av debiteringen kan ske tidigast 2004.  Liksom 
tankarna var på Vendelsbo, ingår både radiatormätning och mätning av rumstemperatur, och 
debiteringsprinciperna kommer att fastställas först efter en utvärdering av de båda systemen. 
 
 
6.25 AB Ängelholmshem 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv På Kornet 
 

Nybygge 24 2001 Värme(VVM), 
VV, KV 

 

Kv Mars Befintlig 50 2004 Värme(temp)  
 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Allmänt 
Ängelholmshems inställning är att hyresgäster inte ska behandlas som ett kollektiv. Man 
strävar efter att hyresgästerna ska beredas möjligheter till att individuellt kunna välja sin 
komfort mm. Därför är individuell mätning intressant. 
 
Kv På Kornet 
I kv På Kornet har man värmemängdsmätning och varm- och kallvattenmätning i de 24 
lägenheterna. Man har haft mycket problem främst med mätvärdesöverföringen. Det gäller i 
synnerhet när man bytte ut några mätare till mätare av annat fabrikat. 
 
Man peliminärdebiterar kostnaderna på hyresavierna och gör en avräkning på separat faktura 
en gång per år. Man informerar dessutom varje kvartal om förbrukningsläget. 
  
Kv Mars 
I nybyggnadsprojektet kv Mars med 50 lägenheter planerar man för värmekostnadsfördelning 
efter rumstemperatur. Man räknar med att kunna börja debitera någon gång under 2004.  
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6.26 Skanska Nya Hem, Malmö 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Brf Trähuset 
Bo01 

Nybygge 26 2004 ? Värme(VVM), 
VV, El 

Manuell avläsning 

Brf Entréhuset 
Bo01 

Nybygge 34 2004 ? Värme(VVM), 
VV, El 

Manuell avläsning 

Brf Havshuset 
Bo01 

Nybygge 17 2002 Värme(VVM), 
VV, KV, El  

 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kommentarer 
I brf Havshuset mäts och debiteras värme och vatten. Systemet från TAC har en fast IP-
uppkoppling. De boende kan se sin förbrukning på Internet. Värmen styrs centralt i lägen-
heterna. Ett stort problem är att abonnemangskostnaden för Internetkommunikationen har 
höjts så kraftigt, att man kan tvingas avstå från att utnyttja systemet av ekonomiska skäl.  
 
I Trähuset och Entréhuset finns också mätsystem från TAC, där mätaravläsningar sker 
manuellt. Man har ännu inte börjat debitera efter förbrukning. 
 
 
6.27 JM Bostad, Malmö 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Brf Havslunden, 
Bo01 

Nybygge 20 2004 ? Värme(VVM), 
VV, El 

 

Brf Vitruvius 
Bo01 

Nybygge 17 2004 ? Värme(VVM), 
VV, El 

 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
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Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kommentarer 
Brf Havslunden och brf Vitruvius har liknande TAC-system som i Skanskas brf Havshuset. 
Man kör inte mätsystemet. Eventuellt kommer det inte heller att tas i drift på grund av de 
höga abonnemangskostnaderna för Internetkommunikationen. 
 
 
6.28 NCC, Malmö 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Brf Ralf 
Bo01 

Nybygge 15 2004 ? Värme(VVM), 
VV, El 

 

Brf Kaj 
Bo01 

Nybygge 7 2004 ? Värme(VVM), 
VV, El 

 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kommentarer 
Man har liknande TAC-system i NCCs projekt som i Skanskas brf Havshuset. Försäljning av 
lägenheter pågår. Det är osäkert när mätsystemen tas i drift. Eventuellt kommer de inte att tas 
i drift på grund av de höga abonnemangskostnaderna för Internetkommunikationen. 
 
 
6.29 Gårdsstensbostäder, Göteborg 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Gårdsten, Solhus 1 ROT 254 2001 Värme (temp), 
VV, KV, El 

 

Gårdsten, Solhus 2 ROT 243 2004 Värme (temp), 
VV, KV, El 

 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande omb yggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
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”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Gårdstensprojektet 
Gårdstensbostäder ägs av Förvaltnings AB Framtiden, som bygger och förvaltar bostäder i 
Göteborg. AB Framtiden är helägt av Göteborgs Stad. 
 
I bostadsområdet Gårdsten, byggt 1969-1972, finns c:a 2 700 lägenheter. Det är ett typiskt 
millionprogramområde, där man bl a har haft stora problem med outhyrda lägenheter. 
Området omvandlas nu till ett betydligt attraktivare bostadsområde med hög målsättning då 
det gäller miljön. Miljösatsningen omfattar bl a solvärme och energieffektivitet, där indivi-
duell mätning och debitering av värme, hushållsel, varm- och kallvatten ingår. 
 
Finansieringen av miljö- och energiåtgärderna sker delvis med externa medel från EU och 
Statens Energimyndighet.  
 
För fördelning av värmekostnaderna har man valt samma teknik som Helsingborgshem, d v s 
BKABs komfortavräkningssystem KAS med rumstemperaturmätning. Hyresgästerna kan 
välja rumstemperatur i området 18 0C – 23 0C med en grundtemperatur på 21 0C som ingår i 
hyran. Värmekostnaderna fördelas efter temperaturerna i sovrum och vardagsrum. 
 
Erfarenheter från ”Solhus 1” 
Den första etappen av Gårdstensprojektet, ”Solhus 1” med 254 lägenheter, genomfördes som 
en styrd totalentreprenad som inkluderade lägenhetsrenovering. Man fick en hel del problem 
med installationen av utrustningen för värme- och vattenmätningen. Dessutom var injuste-
ringen av värmesystemet i vissa delar så dåligt utförd, att det uppstod problem att hålla 
rumstemperaturerna i intervallet 18 0C – 23 0C, som är en förutsättning för mätnings- och 
debiteringssystemet för värme.  
 
När mätsystemen var installerade, körde man en testperiod på ett halvår, innan man börjar 
debitera individuellt. Man märkte att förbrukningen minskade, när man övergick till ”skarp” 
drift. Debiteringen av värme och vatten startade efter förhandlingar med Hyresgästföreningen 
under 2001. Fram till 2003 har det krävts mycket manuell hantering att administrera debite-
ringen. Man har använt Excelprogram för att beräkna hyresgästernas förbrukningsavgifter. 
Under 2003 tar man nya datarutiner i drift, som innebär att mätvärdena automatiskt genererar 
debiteringsunderlaget. 
 
Erfarenheterna visade, att det var svårt att hantera idrifttagningen av mätutrustningen inom 
totalentreprenaden. De kalkylerade kostnaderna för mätningen, c:a 5 000 kr per lägenhet, 
inklusive moms, var också svåra att klara. Gårdstensbostäder har därför valt att dela upp 
entreprenaderna i den andra etappen, ”Solhus 2”, så  att bl a mätningsinstallationen är en 
delentreprenad, som Gårdstensbostäder själv ansvarar för. 
 
Man kan konstatera, att åtgärderna i ”Solhus 1” har resulterat i en avsevärt förbättrad energi- 
och vattenhushållning. Uppvärmningsenergibehovet har minskat från c:a 270 kWh/m2,år före 
åtgärderna, till c:a 160 kWh/m2,år. Det går dock inte att kvantifiera hur mycket mätningen och 
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debiteringen har bidragit till detta, eftersom man samtidigt gör så många andra åtgärder. En 
stor del av minskningen av vattenförbrukningen kan t ex förklaras av att man fick bort 
vattenläckage på grund av rinnande WC-stolar och droppande kranar. Vattenförbrukningen 
ligger idag kvar på samma låga nivå som uppmättes efter ombyggnaden.  
 
En erfarenhet är, att det krävs stora informationsinsatser mot hyresgästerna, när man inför 
system med mätning och debitering. ”Huscheferna” har den viktigaste rollen då det gäller att 
informera och svara på hyresgästernas frågor. Dessa skickar också skriftlig information till 
hyresgäster som är ”storförbrukare” och uppmanar dem att tänka på energi- och vattenhus-
hållningen. Man skickar också med en broschyr med spartips. 
 
Då det gäller basförbrukningen för varm- och kallvatten, liksom för hushållsel, har man 
hittills relaterat denna till lägenhetsareorna. Förmodligen kommer man att ändra systemet. 
Från rättvisesynpunkt är det nämligen tveksamt, att man i stora lägenheter ska få extra stor 
andel av kostnaderna i bashyran. 
 
Flertalet hyresgäster är positiva till att man ska betala efter sin egen förbrukning. Även 
Hyresgästföreningen är positiv, även om man i ett första skede var tveksamma till idén. 
 
Den stora miljö- och energisatsningen i Gårdstensområdet genomförs i samarbete med 
Institutionen för Installationsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. 
 
Fortsatt satsning på mätning 
Gårdstensbostäder är positiva till individuell mätning och debitering och har som målsättning 
att det ska bli ”standard” i hela fastighetsbeståndet. Den andra etappen, ”Solhus 2”, med 243 
lägenheter påbörjas under 2003 och man räknar med att börja debitera efter förbrukning under 
2004. De ROT-åtgärder som genomförs, bl a byte VA-installationer, sker i en sådan ordning 
att man installerar vattenmätningen i ett senare skede. Man börjar mäta och debitera värme 
och el under 2004 och kompletterar med varm- och kallvattenmätningen under 2005. 
 
Man planerar, men har ännu inte beslutat, att genomföra mätning och debitering i ytterligare 
500 lägenheter i Västra Gårdsten efter ”Solhus 1” och ”Solhus 2”. Där pågår redan upprust-
ningsåtgärder. Debitering efter mätning skulle där tidigast kunna bli aktuellt under 2005. 
 
Det finns dessutom vissa, mycket preliminära, planer på att genomföra liknande åtgärder, i c:a 
1 000 lägenheter i Östra Gårdsten samt i c:a 200 lägenheter i Norra Gårdsten. Om man 
beslutar sig att införa mätning där, skulle debitering efter mätning i dessa lägenheter också  
kunna påbörjas tidigast 2005. 
 
 
6.30 Familjebostäder i Göteborg AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Maskinkajen Nybygge 75 2004 Värme(VVM), 
VV, KV 

 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
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Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad) : Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kommentarer 
I ett nybyggnadsprojekt Maskinkajen med 75 lgh, där inflyttning skedde 2001, har Familje-
bostäder ett samarbetsprojekt med KTC för mätning av tillförd värme och varm- och 
kallvatten. 
 
Huset har matning från installationsschakt i trapphus till lägenheterna. I en trappuppgång med 
20 lägenheter förberedde man mätarinstallationen med passbitar. De 20 lägenheterna försågs 
under 2002 med mätutrustning. Systemet används dock ännu inte, men man räknar med att ta 
det i drift under 2003. Om systemet fungerar tillfredsställande, kommer man att gå vidare med 
installationer i de resterande lägenheterna, som ej är förberedda. Det är förhållandevis enkelt 
att installera mätare, trots att passbitar ej är monterade.  
 
Man kommer inte att använda mätvärdena för värmekostnadsfördelning förrän samtliga 
lägenheter har fått mätning. Det kan bli tidigast 2004. 
 
 
6.31 Bostads AB Poseidon, Göteborg 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

IT-huset 
Högsbohöjd 

ROT 37 2001 Värme(temp), VV, 
KV 

 

Kv Jakowitz, 
Stampen 

Nybygge 250 2004 ? Värme(VVM), VV  

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Allmänt 
Bostadsbolaget Poseidon hade i mitten av 1980-talet ett system (Termax) i 284 lägenheter, där 
man hade avtal med hyresgästerna om vilken rumstemperatur som ingick i hyran för den 
aktuella lägenheten. Genom rumstemperaturmätning och automatisk styrning av radiator-
ventilerna såg bostadsbolaget till att hålla rumstemperaturen. Systemen är nu borttagna bland 
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annat på grund av stora underhållsproblem. Hyresgäster saboterade systemet genom att klippa 
av elledningarna till radiatortermostaterna.  
 
Bostadsbolaget Poseidon hade år 2000 ett genomsnittligt ett uppvärmningsenergibehov på 
188 kWh/m2. Målet är att man år 2005 ska vara nere i 150 kWh/m2. För år 2002 var 
förbrukningen 171 kWh/m2. Värme- och varmvattenmätning ska vara ett instrument för att nå 
målet.  
 
För att få kunskaper och erfarenheter inför satsningar på ”framtidens boende”, med bättre 
service till hyresgästerna, har bostadsbolaget Poseidon genomfört projektet ”IT-huset”. 
 
IT-huset 
I 37 lägenheter i ett lamellhus med fyra våningar, kv Frykstorget i Högsbohöjd, byggt 1960 
och ombyggt 1998 – 2000, installerades bl a individuell mätning av värme, varm- och 
kallvatten och hushållsel (individuella abonnemang). Bredbandsbolaget och Göteborg Energi 
var samarbetspartners. Mätningen togs i testdrift 2000.  
 
Huset ligger i ett fjärrvärmevärmt område med 1 000 lägenheter från 60-talet, som har 
genomgått en större ombyggnad under en 6-årsperiod. Det sista huset blev klart 2002. 
Fasaderna har tilläggsisolerats, man har bytt till treglasfönster och bytt rör för varm- och 
kallvatten samt bytt radiatorer. 
 
Merkostnad för IT-tekniken uppgår till 100 000 – 200 000 kr per lägenhet. Det finns dock 
ingen uppgift om vad enbart mätutrustningsinstallationen kostade och vad årskostnaden för 
mätningen är.  
 
Eftersom ombyggnaden genomfördes med utflyttade hyresgäster har man inte haft så mycket 
kontakter med de boende. I samband med inflyttningen i mars 2000 arrangerades informa-
tionsträffar för hyresgästerna om tekniken och hur kostnadsfördelningen skulle gå till. 
Hyresgästföreningen har varit positiv till projektet under hela processen.  
 
Hyresgästerna får information om förbrukningar (kWh, kubikmeter, kronor) via Internet som 
nås via bredband. De hyresgäster som inte har dator får endast skriftlig information om sin 
förbrukning på hyresavierna, som även innehåller debiteringen av värmen och vattnet. Man 
har två månaders à conto-debitering och slutlig kvartalsdebitering enligt avläsning. 
 
Idag har man en schablon för värmeförbrukning i allmänna utrymmen, men målsättningen är 
att all förbrukning ska mätas och kostnadsfördelas. 
 
Värmekostnadsfördelningen sker, med rumstemperaturerna som fördelningsgrund. Man 
använder KTC:s system med temperaturgivare i sov- och vardagsrum samt ha ll. Huset är 
indelat i zoner och den aktuella lägenhetens avvikelse från zonens medeltemperatur används 
för värmekostnadsfördelning. Bostadsbolaget Poseidon strävar efter hög rättvisa i värmedebi-
teringen och har målsättningen att i framtida projekt även kunna ta hänsyn till nettoenergi-
tillskottet från värmesystemet. I IT-huset, där endast rumstemperaturen är fördelningsgrund, 
finns det hyresgäster med mycket värmeavgivande datorutrustning. Dessa är missnöjda med 
att behöva betala två gånger för energin.  
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Några av hyresgästerna vill sänka rumstemperaturen till 180C, men kommer inte ned så långt 
på grund av värmeströmmar mellan lägenheterna. Trots problemen är flertalet hyresgäster 
positiva till mätningen. 
 
Man har haft tekniska problem med kommunikationen av mätvärdena, t ex då hyresgäster drar 
ur kontakten till lägenhetscentralerna. Ett annat problem gäller debiteringen av varmvattnet. 
Lägenheterna har nämligen handdukstorkar som värms med cirkulationsledningen för tapp-
varmvatten (vvc), vilket komplicerar mätningen. För att lösa problemet byter man ut de 
varmvattenvärmda torkarna mot elvärmda. 
 
Man har även haft andra problem med vattenmätarna. De har inte registrerat så små flöden 
som man har önskat. Dessutom har man fått felaktiga registreringar, i samband med att 
hyresgäster lämnar lägenheterna och utnyttjar en IT-funktion som av säkerhetsskäl stänger av 
allt vatten. Det bildas tryckvågor vid avstängningen som gör att man får svängningar i vattnet 
som registreras som förbrukningar. För att undvika problemen byter man ut vattenmätarna av 
vinghjulstyp mot dyrare ultraljudsmätare. De har också den fördelen att det inte behövs rak-
sträckor före mätarna för att få hög noggrannhet i mätningen. Kallvattenmätarna demonteras 
och ersätts ej. Man anser inte att det är motiverat att också mäta kallvattnet. 
 
Förvaltare och driftansvariga är positiva till mätningen, men anser att det är ”mycket 
handpåläggning”. Förväntningarna har inte helt infriats.  
 
Husvärdarna vid Bostadsbolaget Poseidon kontrollerar i december varje år lägenhetstempera-
turerna i husen inom sina områden. Kontrollerna i december 2001 och 2002 visade, att den 
genomsnittliga temperaturen var 21,2 0 C. I IT-huset där man betalade efter rumstemperatur 
hade man något högre (!) temperatur nämligen 22,0 0 C.  
 
Kv Jakowitz 
Kv Jakowitz är ett nybygge bestående av ett skivhus och fyra punkthus med 320 lägenheter 
och inflyttning 2004. Det har en del IT- lösningar gemensamma med IT-huset såsom post-
boxar som indikerar när det finns post, bortaknappar som stänger av vatten och viss el när 
man lämnar lägenheten och elektroniska namntavlor. 
 
Mätning av värme och varmvatten sker i samarbete med Göteborg Energi, som sköter 
mättjänster och fakturerar el, värme och vatten. Man mäter tillförd värme med värme-
mängdsmätare av ultraljudstyp. Lägenheterna får sin värme från en punkt i varje lägenhet.  
 
Investering och drift sker i kv Jakowitz på helt kommersiella grunder, vilket inte var fallet i 
IT-huset. 
 
Befintliga hus generellt 
Man kommer på sikt att införa individuell varmvattenmätning – ej värmemätning – i alla 
befintliga hus.  
 
Man är öppen för att ha manuell avläsning av vattenmätarna. Ett motiv för detta är att man 
som fastighetsägare vill komma in i samtliga lägenheter en gång per år. Då kan man läsa av 
vattenmätaren. Anledningar till att man vill in i lägenheterna är  
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- elsäkerhetskontroll 
- kontroll av brandvarnare 
- certifieringen med avseende på ”P-märkt inomhusmiljö” förutsätter att 20% av 

lägenheterna kontrolleras varje år 
- rensning av ventilationskanaler 
- kontroll av lägenhetsdörrar mm med avseende på skadegörelse. 

 
 
6.32 Göteborgs stads bostads AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Maskinkajen Nybygge 30 2003 ? Värme(temp), VV, 
KV 

 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses  en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Maskinkajen 
Liksom Familjebostäder i Göteborg har Bostadsbolaget samarbetsprojekt med KTC för 
mätning av tillförd värme och varm- och kallvatten i sitt nybyggnadsprojekt inom området 
Maskinkajen på Norra Älvstranden. Det gäller ett nybygge med 40 lägenheter där KTC och 
Bostadsbolaget delar på kostnaderna i ett utvecklingsprojekt som gäller 10 av lägenheterna. 
 
Systemet är i testdrift sedan hösten 2000. Om det skall tas i ”skarp” drift måste resterande 30 
lägenheter också få mätinstallationer. I dessa lägenheter har man förberett bl a med passbitar 
för vattenmätare. Tidigast i slutet av 2003 skulle man kunna börja debitera värme och vatten. 
 
Hyresnivån i det aktuella huset är hög och den kategori av hyresgäster som bor i huset bedö-
mer nog att energi- och vattenkostnaderna är av underordnad betydelse, varför intresset för att 
hushålla med energin inte är så stort. 
 
Planer som inte förverkligas 
Bostadsbolaget började intressera sig för individuell värmemätning efter ett besök hos Hel-
singborgshem 1998. Man tyckte att komfortavräkningsmetoden, KAS, (BKAB) hade stora 
fördelar. Förutom metoden som sådan, är en fördel, att temperaturgivare på vägg inte är lika 
inbjudande för hyresgäster att sabotera, som t ex radiatormätare.  
 
Man har haft planer på att installera system för värmekostnadsfördelning efter rumstemperatur 
i bostadsområdet Torpa i ett 40-talshus, men det genomfördes aldrig, eftersom hyresgästerna 
till större delen utgjordes av äldre personer. Man bedömde, att det skulle vara lämpligare att 
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testa tekniken i ett hus med normal boendesammansättning.  Istället planerades att införa 
mätning i andra befintliga hus i distrikt Öster, där Torpa var beläget. Man bedömde dock att 
kostnaden 5 000 – 7 000 kr per lägenhet, inklusive moms, var för hög, varför inte heller dessa 
planer förverkligades. 
 
I ett nybyggnadsprojekt 2002, Robertshöjd, med två hus för seniorboende med totalt 38 
lägenheter planerades att installera mätning. Projektet såldes till Egnahemsbolaget, som inte 
ansåg det motiverat att investera i mätning, varför inte heller detta projekt förverkligades. 
 
Slutligen fanns planer på att ha individuell mätning och debitering i ett nybyggnadsprojekt i 
Torslanda med totalt 400 lägenheter med inflyttning 2004. Det visade sig vid upphandlingen 
att fördyringen av projektet blev så hög som 15 000 – 18 000 kr per lägenhet, inklusive moms, 
mot kalkylerade c:a 5 000 kr. Därför blev det inte heller någon mätning i Torslandaprojektet. 
 
 
6.33 Karlstads Bostads AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Vävaren Befintlig 45 2003 VV, KV, El, 
brandvarnare, 
fuktvarnare 

 

Kv Ryttaren Befintlig 36 2001 VV, KV, El, 
brandvarnare, 
fuktvarnare 

 

Thor 3 Befintlig 14 2003 VV, KV, El, 
brandvarnare, 
fuktvarnare 

 

Kronkursen Befintlig 6 2003 VV, KV, El, 
brandvarnare, 
fuktvarnare 

 

Mangen ROT 68 2003 VV, KV, El, 
brandvarnare, 
fuktvarnare 

 

Hyresfastigheter Befintlig 1000 2004 VV, KV, El, 
brandvarnare, 
fuktvarnare 

 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
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Kommentarer 
Man hade inom Karlstads Bostads AB tidigare planer på att satsa på värmekostnadsfördelning 
med rumstemperatur som fördelningsgrund inom sitt fastighetsbestånd. Planerna har dock 
ännu inte fullföljts. Man anser att rättviseproblemen med värmekostnadsfördelning är så stora 
att man istället har för avsikt att verka för en garanterad inomhustemperatur på 20 – 21 0C i 
alla lägenheter. För den som vill ha varmare tillhandahåller bostadsbolaget en elradiator som 
drivs med hushållselen. Däremot kommer man på sikt att ha system för individuell mätning 
och debitering av varmt och kallt vatten i samtliga lägenheter. Dessutom får varje lägenhet 
brandvarnare samt fuktvarnare under diskbänk och golvbrunn i bad. 
 
Man installerar nu i samarbete med North Node rumstemperaturgivare i lägenheterna med 
vars hjälp man på sikt kommer att ha kontroll över rumstemperaturerna i samtliga lägenheter. 
Då får man goda förutsättningar för att trimma värmestyrningen och få reda på när det krävs 
ny injustering av värmesystemen. 
 
I kv Vävaren, med 45 lägenheter från tidigt 50-tal, installerades för ungefär fem år sedan 
utrustning för mätning och debitering av varm- och kallvatten samt hushållsel. Man använde 
dåvarande Dalteks system med Kronometern. Kommunikationen sker genom överlagring på 
elnätet.  
 
I kv Ryttaren, punkthus från 60-talet har man nyligen installerat individuell mätning och 
debitering av varm- och kallvatten samt hushållsel i de 36 lägenheterna. I kv Ryttaren var 
tanken att all kommunikation skulle ske via bredbandet. Alla bostadsbolagets lägenheter har 
bredband. Det gick dock inte att komma fram till någon lösning med bredbandsoperatören 
varför man blev tvungen att dra upp en extra tråd till lägenheterna. Det skulle också krävas 
dyra switchar i lägenheterna för att de som inte utnyttjar bredbandstjänsterna ska kunna vara 
anslutna. 
 
Man utvecklar inom bostadsbolaget teknik med sikte på att utnyttja systemet med individuell 
mätning och debitering av vatten på ett nytt sätt. En idé är, att när en hyresgäst använder 
tvättstugan ska vattenförbrukningen debiteras hyresgästens eget ”konto”. 
 
 
6.34 ÖrebroBostäder AB 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

KV Fetknoppen Befintligt 28   Nedlagt 
Kv Filaren 15 Befintligt 38 2003 

 
Värme(rad), VV, 
KV 

 

Kv Stansaren 5 Befintligt 38 2003 Värme(rad), VV, 
KV 

 

Kv Mollaren Befintligt 10 2003 Värme(rad), VV, 
KV 

 

Kv Repslagaren Befintligt 10 2003 Värme(rad), VV, 
KV 

 

Kv Glanshammar Befintligt 45 2003 Värme(temp), VV, 
KV 
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Kv Markbacken  
 

Befintligt 148 2003 Värme(temp), VV, 
KV, brandlarm 

 

Majorsgatan  
 

ROT 178 2003 Värme(temp), VV, 
KV, brandlarm 

 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme(VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kv Fetknoppen 
Örebrobostäder intresserade sig för individuell värmemätning i mitten på 90-talet. Man 
installerade radiatormätare av fabrikat Clorius i kv Fetknoppen med 28 lägenheter, ett 20-
talshus som byggdes om på 90-talet. När installationen var klar 1997 lämnade Clorius den 
svenska marknaden, vilket medförde att projektet ej kunde fullföljas.  
 
Kv Filaren 15 och kv Stansaren 
Kv Filaren 15, ett hus med 38 lägenheter, utrustades 1998 med radiatormätare samt varm- och 
kallvattenmätare. Mätarna var av fabrikat Kundo, som marknadsförs av Calectro. Kv 
Stansaren 5, med 38 lägenheter, utrustades 1999 med radiatormätare samt varm- och 
kallvattenmätare av samma typ som i kv Filaren. Kompensering för läge i huset mm sker 
direkt i radiatormätarna.  
 
Det blev problem även med dessa anläggningar. Det visade sig nämligen, att det inte fanns 
någon lämplig programvara, som Örebrobostäder kunde använda för att ta hand om mätvär-
dena. Örebrobostäder och Calectro lyckades senare lösa de datatekniska problemen och har 
provkört anläggningarna under ett par år och planerar att ta de båda anläggningarna i ”skarp” 
drift under 2003. 
 
Kv Mollaren och kv Repslagaren 
Redan i samband med installationerna i kv Filaren och Stansaren planerades mätning av 
samma typ även i fastigheterna kv Mollaren och kv Repslagaren, vardera med 10 lägenheter. 
Installationen sköts dock upp till dess problemen i de båda andra fastigheterna löstes. Nu är 
installationerna klara och intrimmade och kommer att användas för debitering med start under 
2003. 
 
Kv Glanshammar 
År 2000 togs ett North Node-system i testdrift i kv Glanshammar med 44 lägenheter. Det 
gäller värmekostnadsfördelning efter rumstemperatur samt varm- och kallvattenmätning. 
Installationen genomfördes i samband med att man bytte elradiatorer och genomförde en del 
andra upprustningsåtgärder. Systemet togs i ”skarp” drift 2003. 
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Kv Markbacken 
Under 2003 tas ett liknande system från North Node, som i kv Glanshammar, i ”skarp” drift i 
kv Markbacken. Det gäller 148 lägenheter med värmekostnadsfördelning efter rumstempera-
tur, samt varm- och kallvattenmätning. I systemet är också en brandlarmfunktion integrerad. 
 
Kv Majorsgatan 
Kv Majorsgatan, med fem höghus, har genomgått ROT-åtgärder, bl a tilläggsisolering och 
injustering av värmesystemet. Dessutom har man installerat samma system för mätning och 
debitering av värme och varm- och kallvatten samt brandlarm som i kv Markbacken. Man 
börjar debitera under 2003. 
 
Allmänt om värme- och vattenmätning  
Av de erfarenheter som Örebrobostäder har fått av problematiken kring värme- och vatten-
mätning inser man vikten av att från början i varje projekt se på hela kedjan från mätvärde till 
hyresavi. Då det gäller teknikvalet för mätutrustning måste man uppmärksamma det under-
hållsbehov det medför. Mätvärdeshanteringen och administrationen av betalningen kan med-
föra stora problem. Värme- och vattenkostnaden ska ingå i beloppet på hyresfakturan och den 
skall specificeras på hyresavin eller på en bilaga. All debitering i mätprojekten sker efter 
faktisk förbrukning. Man har alltså inga à conto-rutiner med preliminära förbrukningar. 
 
Örebrobostäder har egen server som hanterar förbrukningsuppgifter som ligger till grund för 
värme- och vattendebiteringen. Den ringer upp anläggningarna och hämtar informationen. Det 
är viktigt, att kommunikationen är ”enkelriktad”. Annars skulle någon som känner till adres-
sen kunna komma in i servern och ställa till problem. Av säkerhets- och sekretesskäl vill man 
inte ha gemensam server med hyressystemet. Man bedömer, att det kommer att krävas en hel 
del ”handpåläggning” i servern för förbrukningsdata. Då är det viktigt, att de externa företag 
som jobbar med detta, inte får access till den sekretessbelagda informationen i hyressystemet. 
 
I de projekt där North Node är leverantör ingår en datalogger i varje lägenhet där förbruk-
ningsdata mm insamlas. Data överförs och komprimeras i en PC. Bovärdarna kan bearbeta 
uppgifterna i Excel.  
 
I lägenheterna finns displayer där hyresgästerna kan få information om sin förbrukning. 
Alternativet skulle ha varit att använda Internet för att nå informationen, men Örebrobostäder 
anser att fördelarna är stora med displayen. Det är avsevärt mer lättillgängligt. Hyresgästerna 
kan när som helst gå in på displayen och kolla hur de ligger till i kWh och kr. Man har inte 
kostat på system för styrning av värmen i lägenheterna, utan de boende får vrida på radiator-
ventilerna, när de vill ändra temperaturen. 
 
Rumstemperaturgivarna, som används för temperaturregistreringar till grund för värmekost-
nadsfördelningen, är mycket små och döljs i en list och placeras bakom dörrar, 1,8 m över 
golv i vardagsrum, hall, sovrum mm - men ej i kök. Radiatortermostaterna är förinställda så 
att hyresgästerna ska kunna välja rumstemperaturer mellan 19 0C och 24 0C. I bashyran ingår 
rumstemperaturen 21 0C. Förhandlingar förs med Hyresgästföreningen varje år om energi- 
och vattenprisnivåerna.  
 
Prislista för 2003: 
Värme: 50 öre per kvadratmeter och grad över eller under bastemperaturen. 
Varmvatten: 40 kr per kubikmeter. 
Kallvatten: 10 kr per kubikmeter.   
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Örebrobostäder har gjort en undersökning bland sina hyresgäster om inställningen till bl a 
individuell mätning och debitering av värme och vatten. Det visade sig, att unga hyresgäster 
var odelat positiva till mätningen. Bland de äldre var c:a 60 % positiva, medan  c:a 40 % 
ansåg att det var orättvist. 
 
Det finns ännu inget beslut inom Örebrobostäder att generellt övergå till individuell mätning 
och debitering av värmen.  
 
Kostnader 
Enligt undersökningen bland hyresgästerna var hushållen villiga att betala maximalt 900 kr 
per månad för IT-tjänster såsom TV-licens, kabelTV, telefoni, Internet, mobiltelefoni, trygg-
hetslarm, övervakning mm. Örebrobostäder har som målsättning att inrymma dessa mervär-
den inom de 900 kronorna, inklusive möjligheten att själva kunna påverka sina energi- och 
vattenkostnader. 
 
En fråga som diskuteras är vem som ska betala för den högre rumstemperatur som en del 
äldre personer behöver i samband med vård i hemmet? Hyresgästerna, kommunen eller 
bostadsbolaget? 
 
 
6.35 AB Gavlegårdarna 
 
Projekt Nybygge 

ROT 
Befintlig 

Antal  
lgh 

Startår  
för debi-
tering 

Typ av mätning Anmärkning 

Kv Diligensen Nybygge 17 2003 Värme(VVM), 
VV, KV 

 

 
Förklaringar: 
Med ROT avses en omfattande ombyggnad 
Observera att startår gäller debitering i ”skarp” drift – inte installationsår. 
”?” efter årtal innebär preliminärt startår. 
Typ av mätning:  
Värme(temp): Kostnadsfördelning efter rumstemperaturer 
Värme (VVM):  Kostnadsfördelning efter mätning av tillförd värme i värmemängdsmätare. 
Värme(rad): Kostnadsfördelning efter fördelningsmätning på radiatorer 
VV: Kostnadsfördelning efter tappvarmvattenmätning 
KV: Kostnadsfördelning efter tappkallvattenmätning 
El: Elmätning ingår i systemet 
 
Kommentarer 
Projektet i kv Diligensen är ett IT-projekt, där Ericssons ”e-box” installerades i lägenheterna. 
E-boxarna skulle hämta data från de anslutna mätarna mm via elnätet (LonWorks). Utrustning 
för värme-, varmvatten- och kallvattenmätning finns i en installationsvägg mellan kök och 
bad. Rumstemperaturen styrs via en styrenhet för varje rum, som är ansluten till rumstempera-
turgivare och termomotorer på radiatorventilerna. 
 
Tekniken har inte fungerat tillfredsställande, varför man inte har börjat debitera efter förbruk-
ning. En utredning pågår som sannolikt kommer att resultera i ett förslag till stora föränd-
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ringar av mätinstallationerna. Man räknar med att efter en ombyggnad av systemet kunna ta 
mätningen i ”skarp” drift sent under 2003.  
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7 Resultat 
 
7.1 Hur många lägenheter har mätning och debitering av värme och 
varmvatten? 
 
Av uppgifter från de c:a 150 aktuella projekten med mätning  framgår följande: 
 
Totala antalet lägenheter med mätning 14 686 st          
- varav i nybyggnad eller ROT-projekt 5 711 st (39%)      
- varav i befintliga hus   8 975 st (61 %)      
            
            
Av totala antalet lägenheter med mätning finns 3 502 st ( 24%)  i bostadsrättsföreningar 
- varav i nybyggnad eller ROT-projekt 1 676 st (48%)     
- varav i befintliga hus   1 826 st (52%)     
            
            
Antal lägenheter med mätning, exklusive de med enbart varmvattenmätning 13334 st    
- varav med värmemätning efter rumstemperatur   3 666 st (28%)   
- varav med värmemängdsmätning    3 759 st (28%)   
- varav med radiatormätning     4 035 st (30%)   
- varav med kombinerade system eller ännu ej fastställd mätteknik  2 101 st (14%)   
            
Antal lägenheter med enbart värmemätning    305 st (2%)   
Antal lägenheter med enbart vattenmätning   1352 st (10%)   
                    
 
I c:a 5 500 lägenheter var mät- och debiteringssystemen i ”skarp” drift före 2003. Under 2003 
kommer man att införa debitering i ytterligare c:a 1 800 lägenheter.  
 
Dessutom finns projekt redovisade som skulle kunna medföra att antalet lägenheter med 
mätning och debitering ökar med ytterligare c:a 7 400 st under perioden 2004 – 2006. Då 
skulle man år 2006, som framgår av sammanställningen ovan, vara uppe i c:a 14 700 lägen-
heter med mätning och debitering i de aktuella projekten. För flertalet av dessa kommande 
projekt är planerna långt framskridna, men för c:a 1 700 lägenheter har man ännu inte tagit 
några beslut om mätning, varför de måste betraktas som ”något osäkra” projekt. Å andra sidan 
finns det planer på att införa mätning i ytterligare 2 000 – 3 000 lägenheter, som inte ingår i 
ovanstående redovisning. Därför kan det till och med vara en underskattning att räkna med  
c:a 15 000 lägenheter med debitering av värme och varmvarmvatten år 2006. Från mätföretag 
kommer signaler om att intresset för mätning har ökat under vintern 2002 - 2003. Figuren 
nedan illustrerar utvecklingen med de uppgifter som finns i ovanstående sammanställning. 
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Av statistikuppgifterna framgår, att c:a 40 % av det totala antalet lägenheter med mätning 
finns i nyproducerade eller ombyggda (ROT) hus och c:a 60 % i befintliga hus, där instal-
lationen av mätutrustningen har genomförts som enda åtgärd. I bostadsrättsföreningar är det 
dock ungefär lika många lägenheter i nya och ROT-hus som i befintliga hus. 
 
De tre metoderna att fördela värmekostnader efter 
  

• mätning av rumstemperatur 
• värmemängdsmätning av tillförd värme respektive 
• radiatormätning av tillförd värme 

 
har ungefär lika stora andelar av mätprojekten. C:a 65 % har tillförd värme som grund för 
värmedebiteringen medan c:a 35 % har värmekostnaderna fördelade efter rumstemperatur. 
 
I nästan alla hus med värmemätning mäter man också varmvattnet. Det är endast i 2 % av 
husen som man bara mäter värmen. I hälften av projekten med varmvattenmätning mäter man 
även kallvattnet. En del fastighetsägare har valt att endast mäta och ta betalat för vattnet och 
energin för varmvattnet och inte mäta värmen. Av denna anledning har man inte värmemät-
ning i c:a 10 % av lägenheterna i mätprojekten. 
 
 
7.2 Vilka satsar på mätning och debitering av värme och varmvatten?  
 
7.2.1 Vilka är fastighetsägarna? 
Det finns tre huvudkategorier av fastighetsägare och byggherrar som har projekt med mätning 
och debitering av förbrukningar: 
 

• Bostadsbolag som installerar mätning i såväl nya som befintliga hyresfastigheter. 
• Byggherrar i bostadssatsningarna Bo 01 i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm, 

där satsningar görs på miljö, teknik, IT etc. Det gäller både hyres- och bostadsrättshus 
• Befintliga bostadsrättsföreningar. 
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7.2.2 Bostadsbolag 
Intresset hos bostadsbolagen för individuell mätning och debitering av värme och vatten 
grundar sig dels på att man vill förbättra hushållningen med energi och vatten av kostnads- 
och miljöskäl, dels på en allmän strävan att utveckla mer tilltalande hyreskoncept. Man vill ha 
nöjda hyresgäster, som bor kvar under lång tid. Man vill också kunna erbjuda så attraktiva 
lägenheter, att man inte får problem med uthyrning inom sitt fastighetsbestånd, även om det 
skulle vara ett överskott av lägenheter på orten. 
 
Ett sätt att skapa attraktivare lägenheter är att utrusta dem med ”IT-plattformar” som innehål-
ler bredbandskommunikation, trygghetslarm e t c. Individuell mätning och debitering av olika 
nyttigheter är ett annat sätt uppfylla önskemål från hyresgästerna. Hyresgäströrelsen har en 
mycket positiv inställning till hyreskoncept som gör att hyreshusboendet närmar sig småhus-
boendet.25 
 
Flertalet av projekten inom bostadsföretagen är pilotprojekt, som genomförs för att man ska få 
erfarenheter av tekniken till grund för beslut, om man ska satsa på mätning och debitering i 
större skala och vilken teknik man i så fall ska välja. Det finns bostadsföretag som redan idag 
har en ”policy” som innebär en konsekvent satsning på mätning och debitering. Ett exempel 
är AB Svenska Bostäder som installerar mätning i nyproduktionen. AB Helsingborgshem 
installerar utrustning för att på sikt ha värmedebitering efter rumstemperatur i hela sitt fastig-
hetsbestånd. HSB Sundsfastigheter (HSB Malmö) siktar på mätning efter tillförd värme i sina 
fastigheter.  
 
Bostads AB Poseidon har inga planer på att mäta och debitera värmen, utan satsar istället 
konsekvent på varmvattenmätning, liksom Karlstads Bostads AB som dessutom mäter 
kallvattnet. Dessa bostadsbolag strävar dessutom efter att hålla en jämn rumstemperatur i 
lägenheterna genom ha bra injusterade värmesystem och effektiv värmereglering. För att 
upnderlätta detta installerar Karlstads Bostads AB utrustning för regis trering av lägenheternas 
rumstemperaturer. 
 
7.2.3 Byggherrar i Västra Hamnen och Hammarby Sjöstad 
Ett flertal projekt med mätning av värme, vatten mm i flerbostadshus finner man i de senaste 
årens uppmärksammade nybyggnadsprojekt ”Bo01” i Västra Hamnen i Malmö och Hammar-
by Sjöstad i Stockholm. I bägge fallen har man en stark miljöprofil och det fanns möjligheter 
för byggherrarna att få statliga medel till miljöbefrämjande investeringar från de lokala 
investeringsprogrammen. Det var därför naturligt, att flera byggherrar satsade på teknik för 
individuell mätning och debitering av värme, varm- och kallvatten mm.  
 
Genom projekten i Västra Hamnen och Hammarby Sjöstad fick byggherrarna möjligheter att 
visa, att de låg i frontlinjen, då det gäller miljötänkande. Det var också lämpliga tillfällen, att 
genom dessa utvecklingsprojekt, skaffa sig erfarenheter inför kommande byggprojekt. I flera 
fall var mätningen av energi och vatten bara en del av den IT-plattform som lägenheterna 
försågs med, som innefattade avancerade informations- och kommunikationslösningar, 
larmfunktioner, styrning av värme och el i lägenheterna mm.  
 
En stor del av den installerade tekniken har ännu inte börjat användas fullt ut trots att man 
kanske har haft hyresgäster eller bostadsrättshavare i lägenheterna under något år. Man vill 
först förvissa sig om att systemen fungerar och att det inte finns brister i byggnaden och dess 

                                                 
25 7.6 
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installationer som kan påverka värmekostnadsfördelningen innan man kör debiteringen 
”skarpt”. I de fall det gäller bostadsrättsföreningar är det lekmannastyrelser som tar över 
byggnaderna och det är många beslut som ska tas innan man har kommit in i ett mer normalt 
förvaltningsskede. Då är det naturligt, att man inte prioriterar värmemätning och IT-tjänster, 
utan väntar med att utnyttja installationerna fullt ut. Mot bakgrund av detta finns det ännu så 
länge mycket lite erfarenheter från mätning och debitering av värme och varmvatten i dessa 
nybyggnadsprojekt.  
 
De stora byggföretagen JM, Skanska, NCC och Peab som har projekt i Västra Hamnen och 
Hammarby Sjöstad har genomgående negativa erfarenheter av mätsysteminstallationerna. 
Mätsystemen har varit mycket dyra att installera och det har förekommit en hel del problem i 
samband med att få den i flera fall komplexa tekniken att fungera. Det förefaller inte som om 
dessa företag kommer att ha mätning som standard i nya mer konventionella byggprojekt. 
 
7.2.4 Bostadsrättsföreningar 
Under de senaste tre åren har värmemätning och i de flesta fall även varmvattenmätning 
installerats i ett 50-tal bostadsrättsföreningar med totalt c:a 1 800 lägenheter. Anledningen är, 
att frågan om mätning har uppmärksammats i olika sammanhang inte minst genom marknads-
föring från mätföretagen. Många bostadsrättsföreningar har funnit frågan intressant. Man 
strävar ju efter att minska de gemensamma kostnaderna inom sina föreningar, varvid indivi-
duell mätning och debitering uppfattas som ett naturligt sätt, att både reducera de gemensam-
ma kostnaderna och uppnå en högre grad av rättvisa i kostnadsfördelningen mellan medlem-
marna. Bostadsrättsföreningarnas medlemmar är i de flesta fall positiva till övergången till 
debitering, men det finns naturligtvis undantag. Det gäller inte minst de som ”drabbas” av 
högre kostnader.26 
 
Ingen av de tre stora bostadsrättsorganisationerna HSB, Riksbyggen och SBC har gjort några 
större satsningar på att installera mätning och debitering. Ett undantag är HSB Malmö, där 
man genom att medverka i ett mätprojekt av demonstrationskaraktär inom TEM-projektet27 
blev intresserade av att debitera värme och vatten efter förbrukning. Man har gått vidare med 
flera mätprojekt inom sitt fastighetsbestånd med hyreshus i HSB Sundsfastigheter.28 HSB 
Malmö installerar även mätning i nybyggda bostadsrättsföreningar. 
 
 
7.3 Vad kostar mätningen? 
 
7.3.1 Investeringen 
Det finns mycket lite uppgifter om kostnaderna för mätningen i nybyggnads- och ROT-
projekt, eftersom man normalt inte har en redovisning som gör att dessa kostnader enkelt kan 
skiljas ut från övriga kostnader. Det förefaller dock inte vara någon större skillnad mellan 
investeringskostnader i befintliga och nya hus. 
 
Av uppgifter som framkommit under studien får man räkna med att värme- och varmvatten-
mätning kostar i storleksordningen minst 4 000 kr per lägenhet, inklusive moms. Det gäller 
installation i en lägenhet med fem radiatorer, där det är möjligt att mäta varmvattnet med 
endast en mätare. I kostnaderna ingår all utrustning för radiokommunikation av mätvärden.  
 
                                                 
26 7.8 
27 4.5 
28 6.21 
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Exempel på kostnadsfördelning: 
 
5 st radiatormätare med installation  2 500 kr  
1 st vattenmätare för varmvatten med installation 1 500 kr 
SUMMA    4 000 kr 
 
I kostnaden ingår inte någon display eller annan möjlighet för de boende att fortlöpande 
kontrollera sin förbrukning. Om man väljer mätare för manuell avläsning minskar investe-
ringen med c:a 1 000 kr. Prisutvecklingen på radiomodulerna är sådan att kostnadsskill-
naderna mellan mätare för manuell avläsning och sådana med radiokommunikation minskar. 
 
Om det ska finnas möjligheter för de boende att kontrollera sin förbrukning på en display 
och/eller via Internet och dessutom ha centralstyrning av värmen i lägenheten kommer man 
upp på nivån c:a 10 000 kr och uppåt per lägenhet, inklusive moms. Exempel på 
kostnadsfördelning: 
 
Temperaturgivare, mät- och styrutrustning,  
datalogger och display      4 000 kr 
Rörinstallation      2 000 kr 
Elinstallation      2 000 kr 
Programmering      2 000 kr 
SUMMA    10 000 kr  
 
7.3.2 Driftkostnader för mätsystemet 
Det är vanligt att man köper mätutrustningen av ett mätserviceföretag, vars affärskoncept 
innehåller en kontinuerlig mättjänst, som avser avläsning och framtagning av debiterings-
underlag för lägenheterna. De årliga avgifterna till mätserviceföretaget för denna tjänst är 
beroende av förutsättningarna i de enskilda projekten. Om det bara gäller mätning av värme 
och varmvatten är årskostnaden 200 – 300 kr per lägenhet, inklusive moms, om avläsning och 
rapportering sker en gång per år. Övriga kostnader för underhåll och fastighetsägarens 
administration medför, att man bör räkna med en årlig driftkostnad på c:a 400 kr per lägenhet, 
inklusive moms. 
 
I de fall man har avläsning och rapportering fyra gånger per år, stiger årskostnaden till 
mätserviceföretaget till 500 – 700 kr per lägenhet, inklusive moms. Med fastighetsägarens 
övriga kostnader får man då en total årskostnad på det i storleksordningen 700 – 900 kr per 
lägenhet, inklusive moms. 
 
Om man väljer lösningar med manuella avläsningar av ettmätföretag, istället för att investera i 
fjärravläsning, ökar årskostnaderna med c:a 50 kr per lägenhet, inklusive moms, vid avläsning 
en gång per år.  
 
I de fall man har investerat i administrativa system, som minimerar den manuella hanteringen 
av mätvärden, vilket är angeläget i stora projekt, blir driftkostnaderna lägre. Inom 
Hyresbostäder i Norrköpings stora Ringdansen-projekt29 räknar man med en årlig driftkostnad 
för mätningen på endast c:a 300 kr per lägenhet, inklusive moms. 
 

                                                 
29 6.17 
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En driftkostnadspost, som kan bli förödande för hela mätningen, är abonnemangsavgiften för 
mätvärdeskommunikationen och för hyresgästernas egna hemsidor för information om för-
brukningar och kostnader. Exempel på sådana ekonomiska problem finner man bland projek-
ten i Västra Hamnen i Malmö30 Detta illustrerar den risk som ligger i att som kund vara 
beroende av en enda tjänsteleverantör, och inte ha möjligheter att välja prisvärdare alternativ. 
 
I t ex en mindre bostadsrättsförening, med upp till ett 50-tal lägenheter, kan ett intressant 
alternativ vara, att installera mätutrustning för manuell avläsning och att man inom bostads-
rättsföreningen ansvarar för avläsning och administration. Debiteringen sker efter de principer 
som man beslutar om i föreningen. Detta kan var ett prisvärt alternativ, men man måste ju 
tänka på, att det alltid måste finnas någon i föreningen som kan hantera mätningen och ta fram 
debiteringsunderlaget till den som ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Ett exempel på 
en bostadsrättsförening som hanterar mätningen på detta sätt är brf Räven med 24 lägenhe-
ter31. 
 
7.3.3 Kostnadskalkylen 
Nedan redovisas en sammanställning av vilka kostnadsposter som en kostnadskalkyl för ett 
system för individuell mätning och debitering bör innehålla. Underlaget är hämtat ur AB 
Svenska Bostäders rapport om kv Urmakaren32. 
 
Kostnader 

• Byggnadsanpassning – Extrakostnader föranledda av individuell mätning. 
• Installationer i lägenheterna. 
• Fastighetsinstallationer såsom ledningar, insamlingsenheter mm. 
• Central installation, såsom dataserver, licenser etc. 
• Driftkostnad för mätningen. 
• Driftkostnad  för mätvärdeshanteringen.  
• Kostnader för debitering och fakturahantering. 
• Kostnader för hyresgästredovisningen, eventuella licenser, underhåll av webbsida etc. 

 
Intäkter 
Minskade energi- och vattenkostnader. 

• Nöjdare hyresgäster, bl a minskade klagomål på värmen, sänker förvaltnings-
kostnaderna. 

 
 
7.4 Vad händer med förbrukningen när man börjar mäta och debitera? 
 
7.4.1 Vattenförbrukningen minskar, men hur blir det med värmen? 
När man inför mätning och debitering av varm- och kallvattnet skapas ett starkt incitament för 
hyresgästerna och bostadsrättshavarna att hushålla. Vet man att det kostar, så är det knappast 
någon som ökar förbrukningen. 
 
När det gäller värmen är det faktiskt inte lika självklart. När fastighetsägaren inför ett system, 
där uppvärmningskostnaderna fördelas på de boende efter någon form av mätning, får de 
själva välja hur varmt de vill ha i lägenheterna. Normalt brukar fastighetsägaren då se till, att 

                                                 
30 6.26, 6.27 och 6.28 
31 6.11 
32 Kvarteret Urmakaren – Erfarenheter av individuell mätning. AB Svenska Bostäder. Februari 2003 
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den som så önskar, kan få upp till 24 - 25 0C i sin lägenhet. Det uppnås genom att inställ-
ningen på husets reglercentral för värmen ändras, så att temperaturen på vattnet till radiato-
rerna blir några grader högre än tidigare. Denna justering har den nackdelen att man får något 
ökade värmeförluster från värmeledningarna. 
 
Den som vill spara uppvärmningskostnader kan sänka sin temperatur till ned mot 18 0C i sin 
lägenhet. Genom att övergå till mätning och debitering av värmen får hyresgästerna och 
bostadsrättshavarna, liksom i fallet med vattenmätning, ett starkt incitament att hushålla, men 
de får ju också möjligheten att få varmare inne än vad man hade tidigare. Om manmår bättre 
med 24 0C i sin lägenhet, i stället för de maximalt 21 0C som man fick tidigare, väljer man 
kanske att kosta på det. Om det bor många personer i huset som vill ha varmt inne borde en 
konsekvens av den individuella värmedebiteringen bli, att husets värmeförbrukning ökar. Men 
i de projekt som har studerats finns det dock inte något fall, där man inte har minskat sin 
värmeanvändning efter övergång till mätning. Bostads AB Poseidon i Göteborg har dock 
konstaterat, att hyresgästerna i Posidons ”IT-hus” med mätning, har 0,8 0C högre temperaturer 
i lägenheterna än i bolagets övriga flerbostadshus, som inte har mätning. 
 
7.4.2 Det perfekta värmesystemet finns inte 
Förklaringen till att det blir värmebesparingar i samtliga hus, där man har infört mätning, är 
nog inte att de boende blir så snåla att de hellre huttrar i 18 0C än bibehåller den mer behag-
liga rumstemperaturen 21 0C, som gällde före mätningen. En hel del förklaras i stället av att 
det inte finns något ”perfekt” värmesystem.  
 
Ett ”perfekt” värmesystem är så bra injusterat, att varje radiator får exakt den andel av 
värmesystemets totala vattenflöde som den enligt noggranna beräkningar ska ha. Dessutom 
har det ett mycket effektivt styrsystem, som i varje ögonblick under uppvärmningssäsongen 
ser till att temperaturen på utgående värmevatten är sådan, att varje rum i varje lägenhet håller 
temperaturen 21 0C. De boende kan aldrig få varmare än dessa 21 0C, men de kan naturligtvis 
sänka temperaturerna. Det går ju att vrida på radiatorventilerna, så att vattenflödet genom 
radiatorerna minskar. Dessvärre finns det nog inget hus, där värmesystemet fungerar helt på 
detta sätt. Det skulle krävas en synnerligen aktiv och kompetent förvaltare, som har stora 
resurser att kontinuerligt följa upp och justera värmesystemet. I ”normala” förvaltningar finns 
det säkert lägenheter som har någon grad extra inne, trots att värmesystemet är bra injusterat 
och man har bra värmestyrning. När man inför mätning kommer de boende att ta över en del 
av värmestyrningen. Observera att varje grad som man under uppvärmningssäsongen sänker 
sin rumstemperatur medför att värmenotan minskar med i storleksordningen 5 %. 
 
Det finns ytterligare en förklaring till värmebesparingen när man börjar debitera värmen. Det 
gäller en så trivial sak som att de boende i många fall låter fönstren stå på glänt, om det är för 
varmt inne och man därmed uppfattar luften som ofräsch. Det är kanske enklare eller natur-
ligare för många att öppna fönstret istället för att vrida på radiatorventilerna. Det går ju 
dessutom mycket snabbare att sänka temperaturen med fönstervädring, än om man drar ned 
på värmen. I och med att det blir vanligare med inglasade balkonger ökar problemet med 
okynnesvädring.  
 
Det faktum att de boende blir mer försiktiga med vädringen, när de får betala för värmen, 
medför många gånger en påtaglig värmebesparing. Erfarenheterna från genomförda projekt 
visar också, att flertalet boende väljer att ha något lägre rumstemperatur än tidigare och på så 
sätt spara pengar. En del väljer att ha det svalare enbart i vissa rum, främst i sovrummen. 
Ändrade duschvanor bidrar också till besparingen. 
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Därmed kan vi konstatera, att vi har en förklaring till att man alltid får minskad uppvärm-
ningsnota i hus där man inför mätning av värmen. Däremot är sparpotentialen avsevärt mindre 
i hus med värmesystem, som nästan kan betraktas som ”perfekta”, jämfört med hus där man 
har dålig värmeinjustering och värmestyrning. 
 
7.4.3 Hur stora blev besparingarna? 
Det är naturligtvis endast i befintliga hus, där man inte samtidigt har genomfört andra energi- 
eller vattensparåtgärder, som man kan mäta hur stor besparingen har blivit vid införande av 
individuell mätning och debitering.  
 
I Familjebostäders kv Spontvirket blev besparingen 14 – 20 %33, när man införde värme- och 
varmvattendebitering. I Uppsalahems kv Strandängen blev besparingen c:a 30 %, med samma 
åtgärd34.  I HSB Sundsfastigheters kv Ljungbyhus 7 och kv Clara 14 minskade värmebehovet 
med 15 % och i kv Lister 9 med 11 %.35 I Helsingborgshems kv Sleipner minskade värmebe-
hovet med 17 %, när man införde enbart värmedebitering36. 
 
Av de genomförda projekten kan man dra slutsatsen att behovet av energi för uppvärmning 
och varmvattenvärmning normalt minskar med 10 – 20 %, vid värme- och varmvatten-
debitering. Hur stor besparingen blir, beror som vi tidigare har konstaterat, i hög grad på 
vilken status byggnaden och dess värmeinstallationer hade före mätningen. 
 
Då det gäller vattenanvändningen visar det sig att man i Familjebostäders kv Spontvirket 
sparade 24 – 40 % när debitering av varmvattnet infördes. I Kalmarhems kv Inspektoren 
sparade man 15 % av totala vattenförbrukningen vid införande av varm- och kallvatten-
mätning37. 
 
I nya flerbostadshus med mätning konstateras att värme- och vattenförbrukningarna är lägre 
än i jämförbar nyproduktion. I Svenska Bostäders projekt kv Urmakaren38 är energibehovet 
för värme och tappvarmvatten c:a 15 % lägre än i annan nyproduktion inom Svenska Bo-
städer. Varmvattenförbrukningen är så mycket som 40 % lägre än för genomsnittet i Svenska 
Bostäders hela fastighetsbestånd. Detta kan till stor del förklaras av att man i kv Urmakaren 
har moderna vattensnåla blandare. Även det faktum att kv Urmakaren är ett hus med ”senior-
boende” kan naturligtvis bidra till lägre förbrukningar än normalt inom Svenska Bostäder 
fastighetsbestånd. 
 
Det är nog realistiskt att räkna med att man sparar 15 – 30 % av varmvattnet, när man börjar 
debitera efter förbrukning. Observera att en besparing på exempelvis 20 % av varmvattnet 
inte innebär att energibehovet för varmvattenberedning har minskat med 20 %. Man påverkar 
ju inte förlusterna från varmvattenberedaren och varmvatten- och vvc- ledningarna när man 
minskar varmvattenförbrukningen. En 20 %-ig varmvattenbesparing motsvarar kanske att 
energibehovet för varmvatten minskar med 15 %. 
 
 

                                                 
33 6.3 
34 6.14 
35 6.21 
36 6.20 
37 6.19 
38 6.6 
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7.4.4 Stora skillnader mellan lägenheterna 
I så gott som samtliga genomförda mätprojekt konstateras häpnadsväckande skillnader mellan 
förbrukningarna i olika lägenheter. Det gäller i synnerhet vattenförbrukningen, där bl a dusch-
vanorna har stor betydelse. I TomtbergaHuges kv Klockarbacken39 använder man i en lågför-
brukarlägenhet c:a 50 liter vatten per dygn, medan man i något fall gör av med sex gånger så 
mycket, 300 liter vatten per lägenhet och dygn. Jämfört med förbrukningen i Tomtberga-
Huges hela fastighetsbestånd, som ligger på 500 liter per lägenhet och dygn, är vattenförbruk-
ningen mycket låg i Klockarbacken. Jämförelsen gäller för lägenheter med 2 – 3 boende. Då 
det gäller uppvärmningsenergin, använder lågförbrukaren, som bor i Klockarbacken, 
60 kWh/m2,år, medan storförbrukaren gör av med tre gånger så mycket, c:a 200 kWh/m2,år. 
 
I Lunds Kommunala Fastighets ABs projekt kv Jöns-Ols gör vattenslösaren av med fem 
gånger så mycket vatten som den sparsamme40. 
 
I Vadstena Fastighets ABs kv Biktfadern 2 är värme- och vattenförbrukningarna så olika i 
lägenheterna, att den som sparade mest fick en återbetalning från bostadsbolaget på 5 300 kr 
för 2002. Den som gjort av med mest var tvungen att göra en extra inbetalning på 3 500 kr.41 
 
7.4.5 Minskar varmvattnet minskar även kallvattnet  
Man kan konstatera att kallvattenförbrukningen är starkt kopplad till varmvattenförbruk-
ningen. Man får alltså en minskad kallvattenförbrukning i lägenheterna, även i de fall man 
bara mäter varmvattenförbrukningen. Det talar för att det kan vara onödigt att kosta på mät-
ning även på kallvattnet, i synnerhet som det kalla vattnet kostar ungefär hälften så mycket 
som varmvattnet, där uppvärmningsenergin står för mer än halva kostnaden. Den enda energi 
som kallvattnet drar är den uppvärmningsenergi som de kalla rören och spolcisternerna på 
WC-stolarna hämtar från rumsluften. Det man missar, om man inte mäter kallvattnet är att 
kostnaderna för vatten som rinner bort i läckande WC-stolar och droppande kranar drabbar 
kollektivet. En läckande WC-stol kan kosta någon tusenlapp om året. Det kan vara särskilt 
motiverat med kallvattenmätning i bostadsområden, där en del boende har möjligheter att 
använda vatten för bevattning och biltvä tt. 
 
7.4.6 Informationen är viktig 
Erfarenheter från projekten visar att det är viktigt, att de boende får bra information om mät-
ningen när den införs, så att de får klart för sig hur mycket de kan påverka sina kostnader för 
värmen och varmvattnet. Det visar sig att en del hyresgäster inte kommer med ”på tåget” 
förrän efter det första debiteringstillfället, när de inser, att de måste betala in mer pengar i 
efterhand för sin förbrukning, medan grannarna kan kvittera ut några hundralappar. Det finns 
tendenser i vissa projekt att incitamentet att hushålla minskar och förbrukningen åter stiger. 
Detta understyrker betydelsen av fortlöpande information.42  
 
 
 
 
 

                                                 
39 6.2 
40 6.22 
41 6.16 
42 7.6.2 
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7.5 Är det lönsamt med mätning och debitering av värme och varmvatten? 
 
7.5.1 Lönsamt – för vem? 
Marknadsföringen av mätningen är huvudsakligen fokuserad på att detta är en lönsam energi- 
och vattensparåtgärd. Budskapet är att fastighetsägarna blir vinnare, liksom de hyresgäster 
och bostadsrättshavare som hushållar med värmen och vattnet. Slösarna får däremot högre 
kostnader tills även dessa har lärt sig att hushålla. Detta låter ju bra. Varför inte införa 
mätning i Sveriges alla 2,2 miljoner lägenheter i flerbostadshus? 
 
Ett annat starkt argument för att fördela värme- och vattenkostnader efter förbrukning är, att 
det är ett utmärkt sätt att få de boende mer aktiva, då det gäller att hushålla på värme och 
vatten. Hittills har energi- och vattenhushållningen fokuserat på tekniken och inte på de 
boende. Nya hus har bra isolerade väggar och tak och energieffektiva fönster som gör att 
uppvärmningskostnaderna är mycket lägre än i gamla hus. Man har också energieffektiva 
värme- och ventilationssystem. VA-utrustningen i lägenheterna drar dessutom väsentligt 
mindre vatten än äldre vattenslukande blandare, duschar och WC-stolar. För att komma längre 
i energieffektiviseringen bör man engagera de boende och synliggöra energi- och vatten-
kostnaderna för dem och därmed skapa incitament för att de ska ta ett större ansvar för energi-
hushållningen. 
 
En förklaring till att int roduktionen av individuell mätning inte går så fort är att mätföretagens 
budskap, att det är så lönsamt att mäta och debitera värme och vatten, inte alls är så självklart 
alla gånger. En annan fråga är för vem det ska vara lönsamt, förutom för mätföretagen. Å 
andra sidan kan man faktiskt också ifrågasätta om det är relevant att kräva att mätningen 
måste vara lönsam. 
 
7.5.2 Hur stor blir vinsten? 
Det är ju gott och väl att man sparar en hel del ”procent”, men vad innebär det i pengar. Det är 
ju det som är avgörande för lönsamheten. Man kan konstatera att ”procenten” är mycket mer 
värd i gamla, dåligt isolerade hus, än i nya. Det går att ”räkna hem” mätningen i många äldre 
hus, även om kalkylerna skulle bli något sämre om man först injusterade värmesystemen och 
bytte till ny effektivare värmestyrning. Nedan följer några räkneexempel som bygger på de 
tidigare konstaterade besparingarna: 
 

• Värme- och varmvattenmätning minskar värmebehovet med 10 – 20 % 
• Varmvattenmätning minskar varmvattenförbrukningen med 15 – 30 %. 

 
Antag att en lägenhet på 65 m2 i ett äldre hus före mätarinstallationen hade ett värmebehov för 
uppvärmning och varmvatten på 220 kWh/m2, år, 14 300 kWh/år. I en lika stor lägenhet i ett 
nybyggt hus antas värmebehovet för uppvärmning och varmvatten ha varit 120 kWh/m2, år,   
7 800 kWh/år, före mätarinstallationen. Antag vidare att återbetalningstiden får vara högst     
5 år för att en åtgärd ska betraktas som lönsam. 
 
Av diagrammen nedan framgår återbetalningstiderna, dels för en enkel mätarinstallation som 
kostar 4 000 kr per lägenhet, inklusive moms, dels för en avancerad installation med en 
display för förbrukningsinformation och dessutom centralstyrning av värmen i lägenheten. 
Den avancerade utrustningen antas kosta 10 000 kr per lägenhet, inklusive moms. Som 
förenklingar antas, att lika stora besparingar uppnås med bägge systemen och att driftkost-
naderna är 400 kr per lägenhet och år, inklusive moms, i bägge fallen. Den vattenkostnads-
besparing (exklusive energi) som uppnås tack vare varmvattenmätningen är 130 kr per lägen-
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het och år. Det gäller för en ”normalförbrukarlägenhet” med två personer med varmvatten-
förbrukningen 50 m3/år. Varmvattenbesparingen antas bli 22 % och den rörliga vatten-
kostnaden är 12 kr/m3. Aktuella rörliga energipriser finner man i den vänstra delen av 
diagrammen. 
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Värmebehov före mätning 14 300 kWh/år 
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Ovanstående båda diagram gäller för lägenheten i ett äldre hus med relativt högt värmebehov.  
 
Återbetalningstiderna för mätarinvesteringen, vid en värmebesparing på endast 10 %, blir 
längre än 5 år, om det rörliga energipriset är lägre än 0,80 kr/kWh och investeringen är  
4 000 kr per lägenhet. Vid investeringen 10 000 kr per lägenhet måste det rörliga energipriset 
vara minst 1,60 kr/kWh för att få lönsamhet. 
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Vid en värmebesparing på 20 % är investeringen 4 000 kr per lägenhet klart lönsam. Om 
investeringen på 10 000 kr per lägenhet ska bli lönsam måste det rörliga energipriset vara 
högre än c:a 0,80 kr/kWh. 
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Värmebehov före mätning 7 800 kWh/år 
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Ovanstående båda diagram gäller för lägenheten i ett nybyggt hus med lågt värmebehov. 
 
Om besparingen i detta fall endast blir 10 % får man ingen rimlig återbetalningstid ens med 
den lägre investeringen 4 000 kr per lägenhet. Det skulle krävas rörliga energipriser på  
c:a 1,40 kr/kWh för att det ska vara lönsamt. Vid investeringen 10 000 kr per lägenhet går 
lönsamhetsgränsen vid 2,90 kr/kWh. 
 
Vid en värmebesparing på 20 % blir återbetalningstiden c:a 5 år för investeringen  
4 000 kr per lägenhet vid ett rörligt energipris på c:a 0,70 öre/kWh. För en investering på  
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10 000 kr per lägenhet måste det rörliga energipriset vara c:a 1,50 kr/kWh för att 
investeringen ska vara lönsam. 
 
Av följande diagram framgår återbetalningstiderna om man enbart inför varmvattenmätning. 
Investeringen antas då vara 1 500 kr per lägenhet, inklusive moms, och besparingen 15 eller  
30 %. Driftkostnaderna antas uppgå till 200 kr per lägenhet och år, inklusive moms. Det årliga 
varmvattenbehovet före mätning antas vara 40 m3 /lägenhet respektive 80 m3/lägenhet, vilket 
motsvarar ett hushåll med två personer med låg respektive hög förbrukning.  
 
Varmvattenförbrukning före mätning 40 m3/år (lågförbrukare) och 80 m3/år 
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Varmvattenförbrukning före mätning 40 m3/år (lågförbrukare) och 80 m3/år 
(högförbrukare) 
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Av dessa båda diagram framgår att varmvattenmätningen är lönsam i högförbrukarlägenheten 
även om besparingen endast blir 15 %, om det rörliga varmvattenpriset är minst c:a 40 kr/m3. 
 



 92

För att få rimliga återbetalningstider i lågförbrukarlägenheten måste det rörliga varmvatten-
priset var minst c:a 80 kr/m3, om besparingen är så låg som 15 %. Vid besparingen 30 % är 
mätningen lönsam redan vid ett rörligt varmvattenpris på c:a 40 kr/m3 i lågförbrukarlägen-
heten. 
 
7.5.3 Individuell mätning och debitering är ingen vanlig energi- och vattensparåtgärd 
Mycket talar för att man inte ska betrakta värmemätning och debitering som en vanlig energi-
sparåtgärd jämförbar med tilläggsisolering o dyl. Mätningen skapar ett viktigt mervärde för de 
boende som får större möjligheter att påverka sina boendekostnader. På sikt kommer säkert 
mätning och debitering av värme och vatten att vara en självklarhet även i svenska fler-
bostadshus. 
 
7.5.4 Hur ska ”vinsten” fördelas? 
En fråga är också hur den ”vinst” som uppkommer genom att de boende hushållar med värme 
och vatten ska fördelas? Fastighetsägaren måste ju få sin del, eftersom denne står för kostna-
derna för mätningen. I de länder där mätning är ett obligatorium finns det regler för hur 
värmekostnaderna ska fördelas mellan hyresgäster och fastighetsägare. I Sverige löser man än 
så länge detta från projekt till projekt i samverkan med Hyresgästföreningen. I Svenska 
Bostäders kv Urmakaren är den bedömda årliga besparingen av värme- och vattenkostnader 
c:a 1 000 kr per lägenhet. Man anser där, att det är rimligt att fastighetsägaren behåller hälften 
för att täcka sina kostnader för investering och drift av mätsystemen. Resterande c:a 500 kr 
per år tillfaller hyresgästerna i förhållande till deras förbrukningar. 
 
En del fastighetsägare kan ha särskilda synpunkter på hur man fördelar kostnader och intäkter 
från mätningen. Konsekvenserna vid övergång från ”totalhyra” till ”kallhyra” kan nämligen få 
negativa ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren. Det gäller om fastighetsägaren sköter 
sitt hus väl från energisynpunkt och har andra gynnsamma förutsättningar som gör att den 
fastställda totalhyresnivån ger utrymme för en god förtjänst tack vare mycket låga värmekost-
nader i fastigheten. Totalhyresnivån (inklusive värmen) sätts ju vid förhandlingar mellan 
Hyresgästföreningen och de kommunala bostadsföretagen på orten och tar inte hänsyn till 
förhållanden i de privata fastighetsägarnas enskilda hus. 
 
 
7.6 Vad tycker hyresgästerna och bostadsrättshavarna? 
 
7.6.1 Hyresgästföreningen har tagit ställning för mätning och debitering 
När det var aktuellt att införa lagstiftning om varmvattenmätning på 1980-talet var Hyresgäst-
föreningens inställning, att detta inte var en angelägen åtgärd. Man ansåg, att hyreshusboendet 
skulle bygga på soldaritetstänkande. Som hyresgäst skulle man ha överseende med att grann-
familjen med många barn använde mer vatten än vad man själv gjorde av med som ensam-
stående. De senaste åren har dock Hyresgästföreningen ändrat grundinställning. Man strävar 
numera efter att hyreshusboendet ska efterlikna småhusboendet, så att man som hyresgäst ska 
kunna påverka sin situation i högre grad än hittills. Det gäller inte minst kostnaderna för 
boendet. Därför är individuell mätning och debitering av värme och varmvatten intressant.  
 
Kostnaderna för att mäta och debitera får dock inte bli så höga, att hyresgästkollektivet får en 
högre total hyreskostnad, inklusive kostnaderna för värme och varmvatten, än om man inte 
hade infört individuell mätning. Det måste med andra ord finnas ett tydligt ekonomiskt 
incitament. Som framgår av avsnitt 7.5.2 kan detta vara ett problem i synnerhet i nybyggda 
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energisnåla hus, särskilt om det är små lägenheter, där kostnaderna för mätningen blir högre 
än för stora lägenheter. 
 
Frågan om individuell mätning och debitering av värme och vatten ligger alltså rätt i tiden ur 
ett hyresgästperspektiv. Hyresgästföreningen verkar aktivt för konceptet ”Boflex - flexibel 
hyresrätt”, som innebär att man som hyresgäst får individuell valfrihet av standard och service 
i lägenheten i kombination med betalning i förhållande till sin egen resursförbrukning. Det är 
aktuellt med en statlig utredning som ska föreslå ändringar i hyreslagstiftningen som 
underlättar införande av Boflex-konceptet. 
 

I samtliga genomförda mätprojekt har samarbetet med de lokala hyresgästföreningarna 
genomförts i en positiv anda. Ett problem har varit, att man har måst ”uppfinna hjulet” i varje 
projekt. Eftersom det saknas rutiner för hur man ska ta betalt för värmen och varmvattnet, har 
det krävts en hel del insatser inte minst från de lokala Hyresgästföreningarna i projekten.   
 
7.6.2 De boende är positiva med vissa undantag 
Erfarenheter från mätprojekten visar att hyresgästerna över lag är positiva till mätningen. 
Visserligen förekommer det att hyresgäster ifrågasätter hela metodiken med debitering efter 
mätning eller anser sig ha blivit ”feldebiterade”. För att undvika problem av detta slag, är det 
synnerligen viktigt med bra information, dels vid övergången till individuell mätning och 
debitering, dels i samband med den kontinuerliga regleringen av värme- och vattenkostna-
derna med hyresgästerna. Det finns exempel på mätprojekt som misslyckats på grund av att 
hyresgästerna inte var delaktiga i beslutsprocessen och dessutom fått bristfällig information 
vid införandet. 
 
Dialogen med de boende är alltså A och O för lyckade projekt. Det kan krävas en hel del 
kontakter mellan fastighetsägare och enskilda hyresgäster för att förklara att höga värme- och 
vattenkostnader beror på deras beteende och inte på fel i mät- och debiteringssystemet. Det är 
också viktigt att sprida kunskap om hur man kan hushålla med värme och vatten. 
 
I de projekt, bl a i Hammarby Sjöstad i Stockholm, där man förutom värme- och vattenmät-
ning har satsat på en avancerad IT-plattform i lägenheterna, finns det kritiska röster bland de 
boende. Boendekostnaderna är mycket höga och man ifrågasätter kostnaderna och nyttan med 
mätningen och de avancerade informations- och kommunikationslösningarna, larmfunktio-
nerna, styrningen av värme i lägenheterna mm. Energi- och vattenkostnaderna utgör ju en 

Boflex - flexibel hyresrätt

• Individuell valfrihet av standard, service i 
lägenhet i kombination med betalning av 
egen resursförbrukning

• Lokal valfrihet för boende i trappuppgång, 
hus, fastighet och/eller bostadsområde efter 
deras önskemål om inflytande och 
självförvaltning
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mycket liten del av boendekostnaderna i dessa energi- och vattensnåla hus varför den 
individuella debiteringen har låg prioritet.  
 
7.6.3 De boendes integritet i fara? 
Det finns en annan aspekt på den individuella mätningen som man bör tänka på för att 
bibehålla en positiv inställning hos de boende. I flera av projekten har fastighetsägaren eller 
styrelsen i bostadsrättsföreningen ”fullständig kontroll” över hur de enskilda hyresgästerna 
respektive medlemmarna i bostadsrättsföreningen använder sin värme och sitt varmvatten. 
Man använder förbrukningsuppgifterna för att ”sporra” de boende till ytterligare energi- och 
vattenhushållning. Med hänsyn till de boendes integritet är det viktigt att man i dessa sam-
manhang behandlar förbrukningsuppgifterna med respekt, så att inte vissa boende känner sig 
utpekade som ”slösare”. 
 
7.6.4 Hur vill man följa sin förbrukning? 
I de flesta hus med mätning har de boende ingen möjlighet att kontinuerligt kontrollera sin 
förbrukning. Man får bara avräkning en eller två gånger per år av vilken framgår hur stor den 
egna förbrukningen har varit i förhållande till normalförbrukningen. I samband med avräk-
ningen får man en utbetalning eller extra debitering. Det är alltså endast vid dessa tillfällen 
man får kännedom om sin förbrukning. Många boende tycker inte att detta är tillfredsstäl-
lande. 
 
I de fall man har utrustat lägenheterna med displayer, med vilka man kan kontrollera sin 
förbrukning, har man genomgående fått en positiv respons från de boende. Däremot är man 
inte lika positiv till att behöva använda Internet för att följa sin förbrukning. Det är enklare 
med en display i lägenheten än att använda Internet, som dessutom inte alla har tillgång till. 
Detta är väl i viss mån en generationsfråga. 
 
Man kan jämföra med erfarenheter från elnätföretag som infört fjärravläsning av elmätare och 
möjligheter för elkunderna att följa sin förbrukning och sina kostnader via Internet. Inom 
Sollentuna Energi, som har fem års erfarenheter av ett sådant system, konstateras att endast 
c:a 800 av de 24 000 kunderna utnyttjar denna möjlighet.43 
 
7.6.5 Den uppskattade ”sparknappen” 
Det är inte särskilt bekvämt för de boende att behöva vrida på radiatorventilerna när man vill 
ändra på rumstemperaturen. De boende är därför positiva till den teknik som finns i flera av 
projekten, där man istället styr värmen från centralenheter i lägenheterna. När man har sådan 
avancerad utrustning brukar det ingå en ”sparknapp” som man kan trycka på, t ex när man 
lämnar lägenheten, varvid rumstemperaturen faller till en miniminivå. Denna möjlighet 
utnyttjas mycket av de boende och har förmodligen stor inverkan på deras värmekostnader. 
 
 
7.7 Vad tycker fastighetsägare och förvaltare?  
 
7.7.1 Visst har det varit problem… 
Av projektrapporterna framgår att det har varit en hel del problem vid installation och 
idrifttagande av mätsystemen. Det gäller särskilt i de fall man har valt avancerad teknik med 
höga krav på informationen till boende om förbrukningar och där man också har andra IT-
funktioner av typen ”smarta hus”. De är många gånger ”barnsjukdomar” hos den nya 

                                                 
43 Uppgift från Bo Andersson, VD, Sollentuna Energi, vid Energitinget 2003 
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tekniken. I flera fall har dessutom de IT-företag, som har varit involverade i entreprenaderna, 
drabbats av ekonomiska problem till följd av krisen i IT-branschen och därför inte kunnat 
fullfölja sina åtaganden. 
 
Under beslutsprocessen har man många gånger varit mer intresserade av själva mättekniken 
än av hur man ska ta hand om mätvärdena. Det har visat sig att man i flera projekt har fått 
stora problem med mätvärdesöverföringen och administrationen. I några fall har detta till och 
med medfört att projekten inte har kunnat fullföljas. Det har rört sig om problem av såväl 
teknisk som ekonomisk natur för att överföra mätvärdena till fastighetsägarens datorsystem 
för den administrativa/ekonomiska förvaltningen. När systemen väl har kommit i gång, efter 
mycket stora arbetsinsatser, brukar det dock fungera tillfredsställande, även om det även 
fortsättningsvis krävs mer ”handpåläggning” än vad man tänkte sig från början. 
 
Ett ekonomiskt problem gäller finansieringen av mätsystemen som ska ske i konkurrens med 
annan verksamhet. Vid nybyggnad måste ju investeringskostnaderna rymmas inom projekt-
ekonomin, som i hög grad styrs av låne- och bidragsbestämmelserna. 
 
 
7.7.2 …men fastighetsägarna är i stort sett positiva 
En generell erfarenhet från projekten är att fastighetsägare och förvaltare slipper klagomål på 
låga rumstemperaturen från hyresgäster efter införande av värmedebitering. Det innebär att 
man sparar en hel del arbetstid, trots att man måste lägga ned en del resurser på hyresgäster 
som hör av sig och ifrågasätter riktigheten i de extra inbetalningar de ska göra.  
 
Den positiva responsen från de boende gör också att flertalet fastighetsägare och förvaltare i 
mätprojekten har en i grunden positiv inställning till individuell mätning och debitering. Man 
tycker också att införandet av individuell mätning även i fortsättningen ska ske på frivillig 
grund. Däremot ska staten och branschen göra vad som är möjligt för att underlätta processen. 
 
7.7.3 Tekniken måste fungera! 
Från förvaltningssynpunkt är det synnerligen viktigt att de tekniska systemen har ett lågt 
underhållsbehov och framför allt att de inte är så komplicerade att den egna personalen inte 
kan sköta dem. 
 
Varmvattenmätningen, som kan tyckas vara enkel när mätarna väl har kommit på plats, har 
ibland visat sig inte fungera som det var tänkt. Det gäller bl a när man har handdukstorkar 
som värms med vvc- ledningen. I Bostads AB Poseidons ”IT-hus” 44 har man valt att byta till 
elektriska handdukstorkar av denna anledning. 
 
Det finns en del förvaltarsynpunkter som gäller centrala styrsystem i lägenheterna för att de 
boende enkelt ska kunna styra värmen. Om lägenheten endast har en temperaturzon måste 
värmesystemet alltid var korrekt injusterat för att samtliga rum ska få rätt temperatur om 
styrning sker på värmeledningen som försörjer hela lägenheten. I detta avseende finns det 
fördelar med system där man har flera temperaturzoner och radiatorventilerna styr värmen. 
 
En förvaltarsynpunkt är också, att det kan vara svårt att uppnå de lägsta och de högsta 
utlovade rumstemperaturerna, vanligen 18 0C respektive 24 0C på grund av värmeströmmar 
mellan lägenheterna och inställningen på radiatorventilerna.  

                                                 
44 6.31 
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Flera fastighetsägare anser att man bör besöka varje lägenhet en gång om året för att 
kontrollera underhållsbehov mm. Detta faktum talar för att det kan vara acceptabelt med 
enklare mätsystem med manuell avläsning. Inom Bostads AB Poseidon anser man att det är 
viktigt med besöken i lägenheterna av följande skäl:  
 

- elsäkerhetskontroll 
- kontroll av brandvarnare 
- certifieringen med avseende på ”P-märkt inomhusmiljö” förutsätter att 20% av 

lägenheterna kontrolleras varje år 
- rensning av ventilationskanaler 
- kontroll av lägenhetsdörrar mm med avseende på skadegörelse. 

 
7.7.4 Vem betalar för värmen? 
Det finns situationer där man kan ha olika åsikter om vem som ska stå för värme- och 
vattenkostnaderna. Det gäller bl a när åldringsvård bedrivs i hemmen liksom vid hem-
sjukvård. Om man i sådana fall behöver höga rumstemperaturer och förbrukar mycket vatten 
kanske det är kommunen som ska bidra till kostnaderna? 
 
I de fall de sociala myndigheterna står för hyreskostnaderna måste man också ta ställning till 
hur man ska hantera den individuella debiteringen. Man vill ju gärna behålla sparincitamentet. 
Hyresbostäder i Norrköping45 har tillsammans med Hyresgästföreningen och kommunen 
infört ett system, där de som gör av med mer värme, vatten och el än normalförbrukningen får 
betala detta ”ur egen ficka”. De hyresgäster som har lägre förbrukning än normalförbruk-
ningen får däremot behålla mellanskillnaden. 
 
Med hänsyn till beräkningen av bostadsbidrag är det en nackdel om man tar ut olika kostnader 
för värme och vatten varje månad. 
 
7.7.5 ”Kloka ord” från fastighetsägare 
Sören Niklasson, VD, Vadstena Fastighets AB: ”Det är bättre att skapa incitament för 
hyresgästerna att själva hushålla med värme och vatten än att sätta in ”tvångsåtgärder” såsom 
flödesbegränsare för vatten mm som de blir irriterade på och plockar bort.” 
 
Benth Jensen, VD, Ängelholmshem: ”Hyresgäster ska inte behandlas som ett kollektiv. De 
ska beredas möjligheter att individuellt kunna välja sin komfort och betala därefter.” 
 
 
7.8 Konsekvenser av övergång från kollektiv till individuell debitering 
 
7.8.1 Allmänt 
När man övergår till individuell mätning och debitering i ett flerbostadshus kommer vissa 
hyresgäster/bostadsrättshavare att bli ”vinnare” och andra ”förlorare”. Fördelningen av 
kostnaderna för värme och vatten har ju tidigare skett utan hänsyn till om en lägenhet har 
bebotts av en ensamstående person, som hushållar på vattnet och inte vädrar i onödan, eller av 
en familj med flera ”storduschare”.  
 

                                                 
45 6.17 



 97

Om värmekostnaderna i fortsättningen ska fördelas efter hur mycket värme som tillförs 
respektive lägenhet, kommer de som har lägenheter, som på grund av sitt läge i huset, drar 
mer uppvärmningsenergi att ”drabbas”. Hittills har ju schabloner legat till grund för 
kostnadsfördelningen. 
 
7.8.2 Bostadsrättsföreningar 
I en bostadsrättsförening är det vanligt att insatserna fungerar som fördelningsgrund vid 
fastställande av varje lägenhets årsavgift. De totala årsavgifterna ska täcka föreningens totala 
kostnader. Man räknar fram ett fördelningstal för varje lägenhet genom att dividera insatsen 
med det totala insatsbeloppet i föreningen.  
 
Man kan också använda ”andelstal”, istället för fördelningstal baserade på insatserna, för 
beräkning av årsavgifterna. Då öppnas möjligheter att använda sig av differentierade insatser 
så att årsavgiften blir lägre ju högre insats som betalas. I HSBs normalstadgar fastställs två 
andelstal, ett för beräkning av i årsavgiften ingående kapitaldel och ett för beräkning av i 
årsavgiften ingående övriga kostnader och amorteringar samt avsättning till fonder. De sam-
manlagda årsavgifterna fördelas mellan bostadsrättslägenheterna i förhållande till de två 
andelstalen. I HSB s normalstadgar är det stämmans uppgift att besluta om ändring av 
andelstal. Beslut fattas med enkel majoritet. 
 
Man kan också använda lägenheternas areor som fördelningsgrund. Det är inget som hindrar 
att en bostadsrättsförening i stadgarna anger att fördelning av kostnader, för t ex värme och 
vatten, ska ske efter lägenheternas areor, medan andra kostnader fördelas efter insatsen eller 
andelstal.  
 
Man tar alltså ingen speciell hänsyn till lägenheternas uppvärmningsbehov vid fastställande 
av årsavgiften förutom att en större lägenhet normalt bär en större andel av föreningens drift-
kostnad. En konsekvens av en övergång till individuell mätning och debitering av tillförd 
värme i en befintlig bostadsrättsförening blir, att lägenheter som på grund av sitt läge har ett 
större värmebehov, kommer att få stå för en större andel av värmekostnaderna än tidigare. Det 
gäller t ex gavellägenheter och lägenheter mot ouppvärmda vindar. Man får med andra ord en 
omfördelning av kostnaderna som drabbar en del av bostadsrättshavarna. Om man däremot 
inför värmemätning med rumstemperaturerna som grund undviks denna omfördelning av 
kostnaderna. 
 
7.8.3 Hyresfastigheter 
Vid fastställande av hyror är förutom lägenhetsarean andra faktorer avgörande för den 
enskilda lägenhetens hyra. Det gäller utrustningsteknisk standard, om det finns balkong, 
tillgång till hiss, läge i huset etc. Däremot finns ingen koppling till uppvärmningskostnaderna. 
Det innebär, liksom i fallet med bostadsrätter, att vissa hyresgäster ”drabbas” om individuell 
värmemätning och debitering införs.  
 
 
7.9 Vad ska man tänka på vid införandet av mätning? 
 
Erfarenheter från fastighetsägare som har projekt med individuell mätning och debitering av 
värme och vatten visar, att man i flera fall har fokuserat för mycket på själva mättekniken och 
för lite på hur man ska ta hand om mätvärdena. Det kan vara förenat med svårigheter och 
kräva stora anpassningskostnader av rutiner och hyresdebiteringssystem för att få en väl 
fungerande process från avläst mätvärde → kostnadspost på hyresavin. Det är nog i själva 
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verket så, att man bör börja sin projektplanering med att utreda de administrativa rutinerna 
innan man tar ställning till hur och vad som ska mätas. 
 
Här följer en ”checklista” om vad man ska tänka på när man ska införa system för individuell 
mätning och debitering av värmen och varmvattnet.  
 
• Tänk igenom hur allt ska fungera från avläst mätvärde till uppgift på hyresavin eller 

avgiftsavin till bostadsrättshavarna. 
 
• Börja tidigt med samverkan med Hyresgästföreningen respektive med samråd med 

medlemmarna i bostadsrättsföreningen. 
 
• Ta reda på vilka alternativ som finns för värme- och vamvattenmätning och deras för- och 

nackdelar. Ska de boende ha möjligheter att styra värmen centralt i lägenheten?  
 
• Finns det möjligheter att samrodna mätningen inom en ”IT-plattform” för lägenheterna 

med andra funktioner såsom trygghetslarm, brandvarnare, IT-kommunikation mm. Detta 
kan vara viktigt från kostnadssynpunkt. 

 
• Tänk på att individuell mätning i små lägenheter med stor omflyttning, t ex student-

lägenheter, kan orsaka administrativa problem. 
 
• Tänk på att systemet ska vara användarvänligt för de boende. 
 
• Tänk på att systemet inte får orsaka problem av drift- och underhållsteknisk art. 
 
• Bestäm hur mätaravläsningen och mätvärdeskommunikation ska ske inom lägenheterna, 

inom fastigheten samt mellan fastigheten och förvaltningen. Ska fastighetsägaren ansvara 
för mätaravläsningen och framtagningen av debiteringsunderlagen eller ska man 
samarbeta med ett mätserviceföretag? 

 
• Ta hänsyn till alla abonnemangsavgifter och rörliga kostnader för kommunikation av 

mätvärden och information, hemsidor etc. 
 
• Bestäm rutiner för hur debiteringen och informationen till de boende. 
 
• Satsa stort på information till de boende när systemet tas i drift. Lämna tips om hur man 

gör för att spara på värmen och vattnet. 
 
• Kontrollera fortlöpande hur förbrukningarna utvecklas och satsa på mer information om 

man får ökningstendenser. 
 
 
7.10 Vilka är hindren för storskalig introduktion? 
 
Det finns egentligen inte några direkta institutionella hinder för att implementera individuell 
mätning och debitering i svenska flerbostadshus, men det krävs en hel del engagemang från 
både fastighetsägare och hyresgästföreträdare för att driva projekten. Man ”uppfinner hjulet” 
på nytt i varje projekt.  
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Följande faktorer bedöms utgöra hinder för en snabb introduktion av individuell mätning och 
debitering av värme: 
 

• Hyreslagstiftningen saknar klara regler för införande och hantering av system för 
individuell mätning och debitering. 

 
• Det saknas en ”svensk standard” för hur man ska ta betalt för värme och vatten vid 

individuell mätning och debitering. Branschgemensamma regelverk saknas för hur 
mätvärden ska omsättas i kostnader för hyresgäster och bostadsrättshavare. Det är inte 
trovärdigt om olika företag med liknande produkter använder olika principer för 
”rättvisekorrigeringar” etc. Det bör finnas gemensamma riktlinjer för värmedebite-
ringen för såväl värmemängdsmätarmätning och radiatormätning som för rumstempe-
ratur- (komfort-) mätning. 

 
• Rättvisan vid individuell värmemätning upplevs inte som tillfredsställande. 

 
• Det finns inte tillräckliga motiv för att lämna modellen med kollektiv mätning. Man 

ska ha en solidarisk grundsyn. 
 

• Det är dålig samordning mellan tjänsteoperatörer inom IT-området.  
 

• Mätsystemen är för dyra. 
 

• Det är svårt att lösa finansieringen av mätprojekt i konkurrens med andra 
förvaltningstekniska investeringar. 

 
• Det krävs mycket resurser från fastighetsägaren för problemlösning vid införandet av 

ett mätsystem. 
 

• Det kan vara svårt att bedöma kostnaderna för att driva och förvalta mätsystemen. 
 

• Det krävs tidsödande förhandlingar med Hyresgästföreningen.  
 

• Det krävs stora informationsinsatser i de enskilda projekten och beslutsprocessen är 
ofta mycket långdragen.  

 
• Varför ska man som fastighetsägare verka för individuell mätning med kallhyra, om 

man tjänar pengar på att sköta energin så effektivt att uppvärmningskostnaderna 
underskrider motsvarande kostnader i bruksvärdeshyran. 

 
• Intresset för att satsa på IT-teknik och individuell mätning av energi och vatten har 

dämpats på grund av den allmänna nedgången inom IT-sektorn. 
 
 
7.11 Varför ska man satsa nu? 
 
Det blir allt vanligare med gemensamma elabonnemang i flerbostadshus i kombination med 
undermätning för kostnadsfördelning på lägenheterna. Detta kräver system för mätvärdes-
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insamling och administration så att hushållen kan debiteras sina elkostnader. Det kan då vara 
gynnsamt, att samtidigt installera mätning för värme och varmvatten.  
 
Nya regler om tätare avläsningar av elmätare medför att nätföretagen övergår till mätning med 
fjärravläsning. Det skapas då möjligheter även för fastighetsägare, elnätföretag och mätser-
viceföretag att genom samordning av de olika mätfunktionerna utveckla prisvärda lösningar 
för att hämta och kommunicera mätvärden i flerbostadshusen.   
 
Allt fler lägenheter utrustas med IT-plattformar för kommunikation, larmer mm. Mätning och 
debitering av värme och varmvatten passar väl in i sådana koncept och ligger därför ”rätt i 
tiden”. 
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8 Intervjuade personer 
 
Ett stort tack riktas till alla de personer har bidragit med värdefulla synpunkter till rapporten. 
Flera av dessa har besvärats med frågor vid flera tillfällen. Här följer en sammanställning av 
intervjuade personer som inte är att betrakta som helt komplett: 
 
 
Person Företag   

Hans Rognes AB Familjebostäder, Stockholm  
Ingvar Andreasson AB Familjebostäder, Stockholm   
Håkan Wesström AB Gavlegårdarna, Gävle   
Ulf Gustafsson AB Gavlegårdarna, Gävle   
Kjell Persson AB Helsingborgshem   
Leif Olsson AB Helsingborgshem   
Rolf Östmark AB Sigtunahem   
Annika Ståhlberg AB Stora Tunabyggen, Borlänge   
Robert Lorefält AB Stångåstaden, Linköping   
Nils Almgren AB Stångåstaden, Linköping   
Bengt Johansson AB Svenska Bostäder, Stockholm  
Erik Johansson AB Svenska Bostäder, Stockholm  
Göran Wilson AB Svenska Bostäder, Stockholm  
Benth Jensen AB Ängelholmshem   
Jonas Hellberg AB Ängelholmshem   
Stig Eriksson AP Fastigheter, Stockholm   
Bertil Persson Boendekomfort AB, BKAB    
Göran Leander Bostads AB Poseidon, Göteborg   
Mats Garle Brf Farleden, Stockholm   
Ola Appelquist Brf Hakarpshem, Huskvarna   
Dag Brising Brf Räven, Stockholm   
Bo Gustavsson Brunata A/S    
Per Widerstad Byggnads AB Mimer, Västerås   
Martin Persson Calectro AB    
Jan-Olof Dalenbäck Chalmers Tekniska Högskola, Installationsteknik 
Helene Lind e2 Home   
Jan Forslund Energiteknik SBCF AB   
Egon Emanuelsson Eslövs Bostads AB   
Roland Andersson f d Nova Power AB   
Åke Lindkvist Familjebostäder i Göteborg AB   
Pia Hedenskog Fortum Teknik & Miljö   
Dick Eriksson Göteborgs stads bostads AB   
Bengt Rosberg HSB Malmö    
Bengt Isberg HSB Nordvästra Skåne, Helsingborg  
Freddy Lundh HSB Skåne, Lund   
Lennart Nordlund HSB Södertörn, Huddinge   
Lars Sandell Hyresbostäder i Norrköping AB   
Bengt-Åke Engdahl Hyresbostäder i Norrköping AB   
Per Bokström Hyresbostäder i Norrköping AB   
Anders Mattsson Hyresgästföreningen Riksförbundet  
Christian Dahlman JM Bostad, Malmö    
Annelie Svensson JM Bostad, Stockholm   
Johnny Kellner JM Bostad, Stockholm   
Anders Johansson Kalmarhem AB   
Willy Ociansson Karlstads Bostads AB   
Krister Karlsson Lunds Kommuns Fastighets AB   
Bengt Sandin Lunds Kommu ns Fastighets AB   
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Annika Nilsson Lunds Tekniska Högskola   
Egon Lange MKB Fastighets AB   
Klas Andersson Markaryds Metallarmatur   
Roland Nilsson NCC Boende AB, Malmö    
Jan Berggren NCC Boende AB, Stockholm   
Mats Alvtegen NCC Boende AB, Stockholm   
Stefan Lundgren North Node AB    
Henrik Svedlund North Node AB    
Jan Eskilsson Peab, Stockholm   
Stig Lander Riksbyggen   
Bertil Johanssson RT Driftservice AB   
Gunnar Wiberg SABO   
David Rolleberg Samfällighetsföreningen Unnemo, Tullinge  
Tommy Kjellgren SBC   
Alf Ottosson Siemens Building Technologies AB  
Mikael Nilsson Skanska Nya hem, Malmö   
Rolf Hoffborn Skanska Nya hem, Stockholm   
Larsa Jansson Skanska Nya hem, Stockholm   
Leif Johansson Skanska Nya hem, Stockholm   
Niklas Dahlgrip SKB, Stockholm   
Eje Sandberg Stigberget Driftteknik   
Per Gullbrand SWETAB   
Ulrika Torstensson SWETAB   
Göran Björklund TAC Svenska AB   
Henrik Qvarfort Techem MätService AB   
Lars-Olof Palm Techem MätService AB   
Kurt Jonsson TomtbergaHuge Fastigheter AB   
Markku Lindström Tyresöbostäder AB   
Per-Åke Eliasson Tyresöbostäder AB   
Tomas Särelind Tyresöbostäder AB   
Mikael Engberg Uppsalahem AB   
Nils -Åke Lindgren Uppsalahem AB   
Sören Niklasson Vadstena Fastighets AB   
Fredrik Heleander Viterra Energy Services AB   
Louise C. Brown Viterra Energy Services AB   
Christer Wenchert  ÖrebroBostäder AB   
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Bilaga 1 Projektsammanställning 
 

 Nytt Bef. Brf Antal V ä r m e m ä t n i n g VV KV Debiter. 
 ROT   lgh (temp) (VVM) (rad)   år 
           

STOCKHOLMS LÄN           
           

TomtbergaHuge Fastigheter AB           
Kv Klockarbacken X   73  X  X X 1998 

           
AB Familjebostäder           
Kv Spontvirket 3  X  50   X X  2004 
Kv Lugnvattnet X   120  X  X  2004 ? 
Kv Innanhavet X   80  X  X  2004 ? 
Kv Kölnan X   104 ? ? ? ? ? 2005 ? 

           
AP-fastigheter           
Harpan 26  X  15 X     2004 
Vattenborgen 3  X  25 X     2004 ? 
Vattenborgen 7  X  23 X     2004 ? 

           
AB Sigtunahem           
Södergatan 4  X  35 X     2003 ? 

           
AB SvenskaBostäder           
Kv Urmakaren X   44  X  X  2000 
Kv Pennan 25 X   46 X   X  2004 
Kv Farvattnet X   71  X  X X 2004 
Kv Selet X   30  X  X X 2004 
Kv Bukten X   35 X   X X 2004 
Kv Viken X   126 X   X X 2004 
Kv Silvret X   48  X  X  2004 
Kv Forsen X   75 ? ? ? ? ? 2005 ? 

           
JM           
Brf Hammarby Kanal X  X 38    X X 2003 ? 
Brf Vallgossen X  X 126    X  2002 

           
SKB           
Kv Brunbäret  X  2 X      
Kv Båggången X   120 X   X X 2004 
Kv Svetsaren  X  60 X     2004 ? 

           
Tyre söbostäder AB           
Kv Vinrankan X   6   X X  1998 
Kv Krusboda  X  203 ? ? ? ? ? 2004 ? 

           
NCC           
Brf Holmen, X  X 114  X  X  2004? 
Brf Fågelsången X  X 24  X  X X 2003 ? 

           
           
           
           
           



 106

 Nytt Bef. Brf Antal V ä r m e m ä t n i n g VV KV Debiter. 
 ROT   lgh (temp) (VVM) (rad)   år 
           

Skanska Bostäder AB           
Brf Nybodahöjden  X  X 24  X  X X 2003 ? 
Brf Räven X  X 23  X  X X 2000 
Brf Farleden X  X 32  X  X X 2003 ? 
Brf Ringblomman X  X 59  X  X X 2004 ? 

           
Peab           
Brf Sjöstaden 1 X  X 167  X  X  2003 
Brf Sjöstaden 2 X  X 110  X  X  2003 

           
SBC           
Brf Sjöportalen X  X 90 X   X X 2005 ? 

           
Bostadsrättsföreningar, 8 st  X X 100   X X  2002 

           
UPPSALA LÄN           

           
Uppsalahem AB           
Kv Strandängen  X  28  X  X  1995 
Kv Folkvagn  X  53   X X X 1999 
Kv August Söderman  X  38  X  X X 2003 
Kv Blenda X   8  X  X  2002 
Kv Spritärten X   82 ? ? ? ? ? 2004 ? 
Kv Arkitekten   X  50 X X  X  2003 

           
Bostadsrättsföreningar, 1 st  X X 26   X X  2002 

           
SÖDERMANLANDS LÄN           

           
Bostadsrättsföreningar, 1 st  X X 24   X X  2002 

           
ÖSTERGÖTLANDS LÄN           

           
AB Stångåstaden           
Kv Fiskaren X   12 X     1999 
Mjärdeviområdet  X  188  X  X X 2001 
Ryd  X  54 X   X  2004 

           
Vadstena Fastighets AB           
Kv Biktfadern 2 X   27  X  X X 1999 

           
Hyresbostäder i Norrköping AB           
Kv Ringdansen, Navestad X   950  X  X X 2002 
Kv Törnrosa X   8  X  X X 2001 
Ättetorp  X  460 ? ? ? ? ? 2004 ? 
Ljura  X  1000 ? ? ? ? ? 2006 ? 

           
Bostadsrättsföreningar, 1 st  X X 20   X   2002 
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 Nytt Bef. Brf Antal V ä r m e m ä t n i n g VV KV Debiter. 
 ROT   lgh (temp) (VVM) (rad)   år 
           

JÖNKÖPINGS LÄN           
           

Brf Hakarpshem, Huskvarna  X X 24   X X  1957 
           

Bostadsrättsföreningar, 2 st  X X 102   X X  2002 
           

KRONOBERGS LÄN           
           

Bostadsrättsföreningar, 1 st  X X 158   X X  2002 
           

KALMAR LÄN           
           

Kalmarhem AB           
Kv Inspektoren X   160 X   X X 2001 
Kv Varvsholmen X   60 X   X X 2003 

           
SKÅNE LÄN           

           
AB Helsingborgshem           
Kv Sleipner  X  96 X     1997 
Kv Poppeln  X  164 X   X  2001 
Kv Marias Park Östra allén X   94 X   X  2002 
Kv Wismar X   19    X  2001 
Kv Lussebäcken  X  410 X   X  2002 
Kv Tomaten  X  130 X   X  2002 
KV Citronen  X  36 X   X  2001 
Kv Marias Park Karl Westmans allé X   36 X   X  2003 
Kv Statenea  X  460 X   X  2004 ? 

           
HSB Nordvästra Skåne, 
Helsingborg 

          

Brf Treudden X  X 85  X  X X 1999 
           

HSB Skåne, Lund           
Brf Klostervallen X  X 32  X  X X 2003 
Brf Klosterlyckan X  X 32  X  X X 2003 

           
Brf Kullen Västra, Helsingborg X  X 41   X X  1985 

           
HSB Malmö/Sundsfastigheter           
Kv Ljungbyhus 7  X  74   X X  2003 
Kv Clara 14  X  147   X X  2001 
Kv Lister 9  X  30   X X X 2001 
Kv Ljungbyhus 9  X  78   X X  2002 
Brf Näset X  X 26  X  X X 2002 
Kv Kapellmästaren X   52  X  X X 2003 
Brf Musikanten X  X 52  X  X X 2005 ? 
Brf Piggvaren X  X 80  X  X X 2005 ? 
Brf Turning Torso X  X 250  X  X X 2005 ? 
Befintliga Hyresfastigheter  X  1600   X X  2004 
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 Nytt Bef. Brf Antal V ä r m e m ä t n i n g VV KV Debiter. 
 ROT   lgh (temp) (VVM) (rad)   år 
           

Lunds Kommuns Fastighets AB           
Kv Jöns-Ols X   34   X X  2002 
Kv Grynmalaren  X  7 X     2002 
Kv Labben  X  72 X     2003 
Kv Hårlemans plats X   34  X  X  2003 
Kv Prästkappan X   36  X  X  2003 

           
Eslövs Bostads AB           
Kv Riddaren X   8 X     2003 
Kv Gårdsåkra  X  120 X   X  2003 

           
Riksbyggen, Malmö           
Brf Alphusen  X X 65   X X  1999 

           
MKB Fastighets AB           
Tango X   27 X X  X X 2004 ? 
Augustenborg X   100 X X  X  2004 ? 

           
AB Ängelholmshem           
Kv På Kornet X   24  X  X X 2001 
Kv Mars  X  50 X     2004 

           
Brf Bonitatius, Lund X  X 115  X  X X 2002 

           
Brf Ramsgården, Skivarp  X X 8   X X  1996 

           
Skanska Nya Hem           
Brf Trähuset X  X 26  X  X  2004 ? 
Brf Entréhuset X  X 34  X  X  2004 ? 
Brf Havshuset X  X 17  X  X X 2002 

           
JM           
Brf Havslunden X  X 20  X  X  2004 ? 
Brf Vitruvius X  X 17  X  X  2004 ? 

           
NCC           
Brf Ralf X  X 15  X  X  2005 ? 
Brf Kaj X  X 7  X  X  2005 ? 

           
Brf Glädjen, Malmö  X X 30   X X X 2003 

           
Bostadsrättsföreningar, 4 st  X X 403   X X  2002 

           
HALLANDS LÄN           

           
Brf Fartyget 1, Halmstad  X X 30   X X  2002 
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 Nytt Bef. Brf Antal V ä r m e m ä t n i n g VV KV Debiter. 
 ROT   lgh (temp) (VVM) (rad)   år 
           

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN           
           

Gårdsstensbostäder, Göteborg           
Solhus 1 X   254 X   X X 2001 
Solhus 2 X   243 X   X X 2004 

           
Familjebostäder i Göteborg AB           
Maskinkajen X   75  X  X X 2004 

           
Brf Mockaskeden, Göteborg  X X 46   X   2002 

           
Bostads AB Poseidon, Göteborg           
IT-huset X   37 X   X X 2001 
KV Jakowitz X   250  X  X  2004 ? 

           
Göteborgs stads 
bostadsaktiebolag 

          

Maskinkajen X   30 X   X X 2003 ? 
           

Marks Bostads AB           
Skene  X  3 X     1999 

           
Bostadsrättsföreningar, 12 st  X X 440   X X  2002 

           
VÄRMLANDS LÄN           

           
JM           
Brf Brandmästaren X  X 20  X    2000 

           
Karlstads Bostads AB           
Kv Vävaren  X  45    X X 2003 
Kv Ryttaren  X  36    X X 2001 
Thor 3  X  14    X X 2003 
Kronkursen  X  6    X X 2003 
Mangen X   68    X X 2003 
Befinliga hus  X  1000    X X 2004 

           
Bostadsrättsföreningar, 2 st  X X 186   X X  2002 

           
ÖREBRO LÄN           

           
ÖrebroBostäder AB           
Kv Filaren 15  X  38   X X X 2003 
Kv Stansaren 5  X  38   X X X 2003 
Kv Mollaren  X  10   X X X 2003 
Kv Repslagaren  X  10   X X X 2003 
Kv Glanshammar  X  45 X   X X 2003 
Kv Markbacken  X  148 X   X X 2003 
Majorsgatan X   178 X   X X 2003 
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 Nytt Bef. Brf Antal V ä r m e m ä t n i n g VV KV Debiter. 
 ROT   lgh (temp) (VVM) (rad)   år 

           
VÄSTMANLANDS LÄN           

           
Byggnads AB Mimer i Västerås           
Gippen 2 X   24 X   X  2002 
Lillåudden X   110 X   X  2004 

           
DALARNAS LÄN           

           
Bostadsrättsföreningar, 2 st  X X 164   X X  2002 

           
GÄVLEBORGS LÄN           

           
AB Gavlegårdarna           
Kv Diligensen X   17  X  X X 2003 

           
TOTALT    14686       
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Bilaga 2 Intervju- /enkätformulär 
 

HSB Riksförbund Sid 1/7
Lennart Berndtsson, Box 8310, 104 20 STOCKHOLM
Tel.: 08/785 35 12; Fax: 08/785 30 01; e-mail: lennart.berndtsson@hsb.se
 2001-03-27

Energimyndighetens projekt P11836-2 
Uppföljning av projekt med individuell värmemätning 
i svenska flerbostadshus

Fastighet:

Ägare:

Kontaktperson:

Telefon:

Postadres:

e-mail:

Antal hus:

Hustyp:

Antal våningar:

Antal lägenheter:

Byggår:

Boendesammansättning:

Vindar, tilläggsisolerade: ja

Fasader, tilläggsisolerade: ja

3-glasfönster: ja

Fjärrvärme: ja

Egen värmeproduktion: ja

Graddags-
korrigerat

år ja     nej

Värmeförbrukning före individuell mätn.: MWh/år

Värmeförbrukning efter individuell mätn.: MWh/år

Varmvattenförbrukning före mätning: m3/år

Varmvattenförbrukning efter mätning: m3/år

Total vattenförbrukning före mätning: m3/år

Total vattenförbrukning efter mätning: m3/år
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Sid 2/7

Varför satsade man på individuell mätning? Var miljöaspekterna viktiga?

Gjorde man andra åtgärder som påverkar energianvändningen samtidigt?

Vilken teknisk lösning, fabrikat, valde man för värmekostnadsfördelningen?

Varför valde man denna teknik?

Vilken teknisk lösning, fabrikat, valde man för varmvattenkostnads-

fördelningen?
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Sid 3/7

Hur sker avläsning, mätvärdeshantering och debitering?

(Anlitar man mätsystem- eller energiföretag för mätning/debitering?)

Fanns det någon samband mellan installationen av värmemätning och

bredbandsinstallation?

Hur sker kostnadsfördelningen?

Hur debiteras värmen? (På hyresavin, à-conto, avräkningstillfällen m m)
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Sid 4/7

Hur får de boende information om sin förbrukning?

Vad kostade installationerna?

Hur finansierades installationen?

Hur stor är årskostnaden för mätningen och debiteringen 

inkl. administration?

I vilken omfattning var de boende delaktiga i beslutet att införa individuell 

mätning och debitering?



 115

 

Sid 5/7

Hur informerades de boende under genomförandet?

Vilka tekniska problem uppstod vid genomförandet?

Vilka problem med de boende uppstod vid genomförandet?

Uppstod några institutionella hinder vid genomförandet (lagar, avtal m m)?

Hur har de boendes energi- och vattenkostnader utvecklats?

(Skillnader mellan lägenheter)
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Hur har de boende ändrat sitt beteende?

Hur upplevs incitamentet för energi- och vattenhushållning?

Vad tycker de boende?

Vad tycker förvaltare och driftansvariga?

Vad tycker fastighetsägarna?
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Sid 7/7

Motsvarar resultatet förväntningarna?

Är erfarenheterna så positiva att man kommer att gå vidare med flera projekt?

Övrigt


