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Presentation av Hans Lönn.

 Genomförda stora byggnadsprojekt som
projektledare och konstruktör.

 Mitt försök att tillföra kunskaper kring energiforskning  .

Hans Lönn tog upp dessa ämnen.

 Lönnmetoden – hur och varför metoden kom till.

 Så ska metoden implementeras i Chile.

 Hur man beräknar nödvändig energianvändning
enligt ursprungliga "Lönn-metoden" och enligt SENIB.

 Hur man får till en optimal energilösning.

http://www.senib.com/
http://www.fastighetsanalys.se/index.asp?refdatum=20020607000000


Ett monumentalt misslyckande!

Hela den nuvarande energideklarationen är ett monumentalt misslyckande. Det som kunde 
ha blivit ett värdefullt avstamp för att ta ner CO2-utsläppen i atmosfären! Så går det i ett 
samhälle som sätter en ära i att undanhålla relevanta kunskaper i branschen!

Avstampen till deklarationerna togs vid ett möte i Stockholm 2000 med Stem och Boverket 
som ansvariga. Jag var närvarande men förbjöds att yttra mig. Läs på länken här om hur 
framlidna Bengt Lindström på Boverket skriver till NUTEK att min bok ”Spara Energi” utgör en
utmärkt grund för energideklarationer.

Så småningom kom 2004 ett betänkande av Utredningen om byggnaders 
energiprestanda, SOU 2004:109. I min värld blir jag inte förvånad över hur ett 
betänkande kan innehålla så många felaktigheter! Tag bara ett exempel - 
”Potentialen för energieffektiviserande åtgärder i bebyggelsen är svårbedömbar 
på grund av att det inte har gjorts några systematiska studier under de senaste 
decennierna.” Man har ingen aning om att staten själv via sitt institut i Gävle 
hade givit ut TN:10. ”En jämförelse av uppmätt och beräknad energiförbrukning 
i byggnader" och att Hans Lönn sedan inspirerade SABO (som numera heter 
Sveriges Allmännytta) till att göra en utvärdering av "ideal energiförbrukning i 
flerbostadshus”. Läs här så får du klart för dig hur det etablerade samhället 
agerar.

Efter några år kommer till slut hur energideklarationerna skall göras. ”En helt fiktiv byggnad, 
som varken finns i verkligheten eller fantasin, i Eskilstuna skall utgöra rikslikare för hur mycket
energi per m² som skall användas. Kvadratmetern är helt enkelt den statistiska m² som SCB 
tagit fram i sin statistik. Läs här hur en relevant liknelse ser ut!

Men det är inte bara energideklarationerna som spårat ur sedan åtskilliga år. KTH och CTH 
har medvetet medverkat till att undanhålla undervisningen tillgängliga kunskaper. För att nu 
inte tala om LTH som erbjuder kurslitteratur i Installationsteknik som är direkt vilseledande. 
Läs här!

År 2006 kom ett nytryck ut av en bok som heter "Byggande med kunskap och 
moral". Denna bok är en debattskrift om sjuka hus, miljögifter och forskningsetik
och innehåller 15 debattskrifter från 13 oberoende experters egen syn på orsak 
och verkan i dessa frågor. En av Hans Lönns bidrag i boken kan läsas i pdf-filen
Energieffektivisering_med_30_procent.pdf.

År 2013 fick Hans Lönn en artikel publicerad i Energi & Miljö som behandlar hur man 
beräknar nödvändig energianvändning enligt ursprungliga "Lönn-metoden" och hans sätt att 
injustera värmesystem med lågflöde och därmed få till en optimal energilösning.

Hur man beräknar förinställningsvärdet (flödet) genom radiatorn görs automatiskt i SENIB. 
SENIB står för Spara Energi Nu I Byggnader eller Save Energy Now In Buildings och är en 
datorbaserad beräkningsapplikation för hela "ursprungliga Lönnmetoden". Om man vill 
fördjupa sig i hur just dessa förinställningsvärden räknas fram så läs 
Tekniska_installationer.pdf.

http://senib.com/sv/boken-spara-energi
http://www.fastighetsanalys.se/Tekniska_installationer.pdf
http://www.fastighetsanalys.se/Injustering_av_varmesystem_%E2%80%93_ett_delikat_ingenjorstekniskt_problem.pdf
http://www.senib.com/sv/boken-spara-energi#moral
http://www.senib.com/sv/boken-spara-energi#moral
http://www.senib.com/sv/boken-spara-energi#moral
http://www.fastighetsanalys.se/Energieffektivisering_med_30_procent.pdf
http://www.senib.com/
http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20161227163954
http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20070328202422
http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20180927130514
http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20201108201118
http://www.fastighetsanalys.se/index.asp?refdatum=20100601210905

