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Förord 
Då projektets fulla 3 år nu passerat är det dags att sammanfatta arbetet inom Eruf Eko. Det har 
varit ett arbete där flera olika studier och undersökningar utförts. Fokus för IVL har varit att titta på 
energianvändningen och möjligheter att använda renovering som ett medel för energieffektivisering. 
En frågeställning som till en början syntes ganska enkel. Men så var ju inte fallet. Tanken att 
miljonprogrammet har en väl standardiserad konstruktion kan stämma i många fall, men det finns 
också stora skillnader.  
 
De faktorer som denna rapport bygger på baseras på teknik och funktion för upprustning av de 
befintliga husen i dessa områden och även ekonomiska aspekter av detta. Som fastighetsägare är det 
ofta ekonomin som avgör hur en renoveringsåtgärd utförs. 
 
Vad som dock inte belyses i detta arbete är de mjuka faktorerna såsom brukarinflytande och de 
boendes krav och önskemål. Detta tros vara en grundläggande faktor för att få ett lyckat utfall vid 
omfattande renoveringsåtgärder. Förhoppningen är att denna studie ska kunna ligga till grund för 
framtida arbetet där också de boendes önskemål om renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder 
kan vägas in. Förhoppningen är att Eruf Ekos LCC (Life Cycel Costs) modeller kan blir ett verktyg 
som fastighetsägare kan ha nytta av genom att göra snabba och överskådliga kalkyler för framtida 
renoveringar, för att se vad som är lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. 
 
Denna rapport är en del av projektet Eruf Eko, ‖Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse”, 
som syftar till att små och medelstora företag inom bygg- och fastighetssektorn i Skåne/Blekinge-
regionen uppmuntras utveckla kunnande och innovativa tjänster och produkter inom miljöområdet, 
speciellt med tanke på behoven av förnyelse i efterkrigsårens bebyggelse. Projektet är finansierat av 
ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och syftar ytterst till att utveckla och driva 
kunskapsstödet till dessa företag och att katalysera de innovativa processerna. Studien har 
genomförts i samarbete med Lunds Universitet, avdelningen för Energi och Byggnadsdesign och 
med Malmö Stad som koordinator. 
 
Lund 2011-01-28 
 
/Erik Prejer 
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Sammanfattning 
Renoveringsbehovet i det befintliga beståndet är stort. Denna studie behandlar efterkrigstidens 
bebyggelse från åren 1941 till 1980. Behovet av åtgärder för att upprätthålla funktioner varierar från 
byggnad till byggnad, men vissa likheter finns. Inom bostadssektorn uppfördes en stor del av vårt 
nuvarande bostadsbestånd inom perioden 1941 till 1980. Inom denna del av beståndet finns det 
stora behov av renoveringsåtgärder. Främst finns behov att åtgärda avloppsstammar som riskerar 
att börja läcka och att se över fasadmaterial som behöver stora insatser för att upprätthålla sin 
funktion. I samband med detta finns också möjligheter att utföra energieffektiviseringar och genom 
ett befintligt renoveringsbehov göra vissa effektiviseringsåtgärder lönsamma inom en livscykel på 
40 år. 
 
Kostnaden för en renovering av det totala beståndet i Malmös hyresbostadshus från denna period 
till en standard som i princip motsvarar passivhusnivå beräknas komma att kosta omkring 21 
miljarder kronor. Med hjälp av beräkningar med det framtagna livscykelkostnadsverktyget Eruf Eko 
LCC har en livscykelkostnad på 40 år antagits som bas för LCC (Life Cycle Cost) beräkningar i 
beståndet. Beräkningen visar att en sådan renovering kan komma att bli svår att få lönsam under en 
livscykel, men lönsamheten är också starkt beroende av framtida energipris. 
 
Kulturella bevarandevärden skiljer sig mellan äldre efterkrigstidbebyggelse och miljonprogrammet. 
Den äldre bebyggelsen från 1940 och 1950-tal har en utformning som anses väldigt tidstypisk och i 
viss mån värd att bevara. I miljonprogrammets fall handlar det mer om att bevara områdets karaktär 
och byggnadernas funktion än att bevara byggnadernas utseende.  Energieffektiviseringsåtgärder 
påverkar karaktären på byggnader från båda tidsperioderna. Särskilt vid en effektivisering till en nivå 
som motsvarar passivhusnivå anses estetiken i den äldre bebyggelsen påverkas negativt. För 
miljonprogramsområden bedöms detta vara ett mindre problem. 
 
Den enskilt största faktorn för studiens resultat är energipriset och dess utveckling. Då det är en 
besparing av energikostnader som söks i studien är energikostnaden väsentlig. Drift- och 
underhållskostnader kommer alltid att vara en stor del av en fastighets kostnader men det går att få 
kostnadsprognosen mer säker genom en sänkt energiförbrukning. Resultatet från en LCC-kalkyl 
påverkas endast marginellt av ändrade energipriser om byggnaden har en låg energianvändning. 
Med andra ord, en låg energiförbrukning ger säkrare kalkyler utifrån ökade energipriser. Likaså 
påverkas prognosens säkerhet beroende på varierade räntekostnader vilket missgynnar högre 
investeringskostnader i energieffektiviseringsåtgärder. 
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1 Inledning och bakgrund 

Att den befintliga bebyggelsen från 1940 till 1980 står för en mycket stor del av den totala 
energianvändningen i det svenska bostadsbeståndet är känt. Det kan finnas stora möjligheter att 
förbättra dessa byggnaders energiprestanda genom renovering och energieffektivisering. Detta 
genom att använda mindre energi utan att göra avkall på de boendes krav på innemiljö såsom god 
luftkvalitet, temperatur och belysning. 
 
Mer än hälften av Sveriges lägenheter är byggda under åren 1950-1975. Under folkhemsbyggandets 
tid på 1950-talet byggdes drygt 460 000 lägenheter i flerbostadshus och under rekordåren 1961-
1975 byggdes ca 880 000 lägenheter. Dessa bostäder är av varierande standard idag och den 
ursprungliga kvaliteten är ojämn. Renoveringsbehovet för beståndet är stort och osäkerheten är 
relativt stor bland fastighetsägare och förvaltare kring hur man i praktiken ska utföra hållbara 
förbättringar i husen och i husens närmiljö, samt hur detta ska kunna bära sig ekonomiskt. Många 
byggnader har problem med onödigt hög energianvändning, utslitna byggnadskomponenter och 
installationer som behöver renoveras såsom vatten- och avloppsstammar, tak, fönster, ventilation, 
fuktskadade badrum med mera. 
 
Detta projekt är en del av projektet Eruf Eko, ‖Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse”, som 
syftar till att små och medelstora företag inom bygg- och fastighetssektorn i Skåne/Blekinge-
regionen uppmuntras utveckla kunnande och innovativa tjänster och produkter inom miljöområdet, 
speciellt med tanke på behoven av förnyelse i efterkrigsårens bebyggelse. Projektet är finansierat av 
ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och syftar ytterst till att utveckla och driva 
kunskapsstödet till dessa företag och att katalysera de innovativa processerna.  
 
. 
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2 Mål, syfte och avgränsningar 

2.1 Mål 

Det övergripande målet med detta delprojekt är att bidra med ekonomiska och tekniska hjälpmedel 
för att energieffektivisera efterkrigstidens bebyggelse i Malmö, genom att ta fram ett verktyg där 
ekonomiska incitament för energieffektivisering kan lokaliseras. Verktyget ska vara lättanvänt och 
påvisa både ekonomiska för- och nackdelar. Verktyget ska också vara flexibelt nog att inte låsa en 
användare vid förutbestämda kostnader eller räntesatser. Med andra ord skapa ett verktyg som kan 
användas av många användare och samtidigt vara enkelt att använda. Dessutom ska de antagna 
nivåerna på energieffektivisering bedömas ur ett helhetsperspektiv för Malmös hela bestånd i form 
av potentialbedömning ur ekonomisk och energiprestandamässig synvinkel. 

2.2 Syfte 

Syftet med projektet är att ge fastighetsägare idéer och verktyg som kommer att medföra en ökad 
förståelse och ett ökat intresse för att energieffektivisera det befintliga beståndet, främst 
flerbostadshus från miljonprogrammet och folkhemsbostäder.  

2.3 Metod 

Ett LCC verktyg för renovering av flerbostadshus skapas med hjälp av kända beräkningsmetoder 
och standarder. Två byggnader i MKB:s bostadsbestånd utvärderas ur renoveringsbehov och 
effektiviseringspotential. Därefter antas olika renoveringsåtgärder och den motsvarande 
energiprestandan modelleras. LCC verktyget testas sedan genom att analysera de olika 
effektiviseringsåtgärderna. 

2.4 Avgränsningar 

Byggnaderna som studeras i projektet ligger i Malmö, och därför utgör också de lokala 
förhållandena i Malmö grunden för energiprestandan i byggnaderna. Byggnaderna ingår i Malmö 
Kommunala Bostadsaktiebolag, MKBs, bestånd. Ekonomiska antaganden måste i vissa avseenden 
göras vid en LCC analys av detta slag, bland annat antas restvärdet för en byggnad vid livscykelns 
slut att vara noll. Detta på grund av att värdet i hög grad styrs av efterfrågan på fastigheter i 
området vid den tidpunkten och i mindre grad av den tekniska statusen på byggnaden. Då olika 
renoveringsfall dessutom jämförs med varandra har rivningskostnaden ingen betydelse för 
jämförelsen och utelämnas därför. På samma grund utelämnas också den ursprungliga 
byggnadskostnaden vid byggnadens uppförande, vilket i längden innebär att livscykeln i denna 
rapport sträcker sig från påbörjan av renoveringen och till en tidpunkt innan en rivning påbörjas. 
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3 Litteraturstudie 

Byggregler och krav på termisk komfort har utvecklats i takt med att byggteknik, utrustning och 
byggnadsmaterial har förbättrats. Dessvärre har större del av utvecklingen skett efter 1975 då 
bostadsbyggandet började avta i Sverige (Prejer, 2010),  för mer information se Bilaga 1: 
Publicerade rapporter från projektet. Sverige har ännu inte infört bindande minimikrav kopplat till 
”Direktivet för byggnaders energiprestanda” vid renovering vilket flera andra länder har gjort antingen 
genom krav på byggnaden som helhet eller på de ingående komponenterna. Minimikrav på 
energiprestandan vid ombyggnad utpekas i många studier som en viktig åtgärd för att 
energieffektiviseringen ska komma till stånd. Andra viktiga direktiv som kan komma att påverka 
renoveringsåtgärderna på komponentnivå är Ekodesigndirektivet och Byggproduktdirektivet. Där 
Ekodesigndirektivet till exempel har som syfte att förbättra produkternas miljöprestanda under hela 
livscykeln (Energimyndigheten, 2010).  
 
Som en del av arbetet har deltagande fastighetsförvaltare inom projekt Eruf Eko intervjuats om 
möjligheter och hinder vid renoveringsarbete och energieffektivisering i det befintliga beståndet. 
MKB är projektets bostadsförvaltare och Serviceförvaltningen Malmö Stad är lokalförvaltare. Även 
bebyggelseantikvarier från Länsstyrelsen i Stockholm och Malmö Museer har intervjuats om vad 
som anses vara bevarandevärt i beståndet, med uppdelning på de båda tidsperioderna 1941 till 1960 
samt 1961 till 1980. En mängd olika aktörer beräknas kunna vara involverade i 
effektiviseringsprocessen. En teknisk sammanställning av effektiviseringsmöjligheter har utförts 
inom projekt Eruf Eko. Utifrån denna tekniska sammanställning följer därefter en översikt över 
olika aktörer och intressenter, se Bilaga 1: Publicerade rapporter från projektet. 
 
Flertalet fallstudier av enskilda projekt, mestadels teoretiska, har utrett potentialen i olika 
renoveringsalternativ. Det finns därför sammantaget en teoretisk bild av 
energieffektiviseringspotentialen, men få studier av verkliga genomförda projekt. Flera av dessa 
utredningar har utförts av Boverket och Energimyndigheten. Oftast har 
energieffektiviseringspotentialen beräknats för olika åtgärder men t.ex. investeringskostnad, 
miljöpåverkan eller påverkan på bevarandevärden vid effektiviseringen har inte belysts. 
Kostnadsberäkningarna är ofta gjorda för det enskilda fallet vilket kan ge en missvisande effekt på 
det totala beståndet. Några få studier har specialstuderat bevarandevärdena, men då inte studerat 
kostnader.  
 
Totalt finns det uppskattningsvis 1 350 000 lägenheter uppförda mellan 1941 och 1980 i Sveriges 
flerbostadshus (Jarnehammar et. al., 2010). 

3.1.1 Andel bostäder och energianvändning i beståndet 

Uppgifterna om antalet bostäder som uppfördes från 1940-talet till och med 1970-talets slut 
varierar beroende på vilken statistisk källa som används. Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok är 
en årlig sammanställning över Sveriges byggnadsbestånd som anger ett värde baserat på äldre 
uppgifter. Skriften har utgivits årligen sedan 1980, och innefattar en stor mängd olika data gällande 
energianvändning, kostnader och byggnadstakt. Statistiken baseras på flera olika undersökningar 
från tidigt 1900-tal till nutid (SCB, 2010). Sammanställningen för samma årsintervall blir något 
annorlunda vid kontroll i Energimyndighetens statistik. Statistiken ligger ungefärligt inom samma 
intervall, men skiljer ändå något (Energimyndigheten, 2009).  
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En enklare sammanställning av de ovan nämnda källorna kan ge en utgångspunkt varifrån en 
ungefärlig energianvändning i det befintliga beståndet beräknas, se Tabell 3-1. 
 

Tabell 3-1  Sammanställd ungefärlig status gällande yta, energianvändning för värme och varmvatten 
och antal lägenheter i flerbostadshus uppförda 1941 till 1980. 

Uppförd 
(år) 

Lägenheter 
(1000-tal) 

Energi till uppvärmning  
och varmvatten 
(kWh/m2 BOA) 

Energi till uppvärmning 
och varmvatten, Totalt 

(GWh) 

1941-1960 600 164 6600 

1961-1980 750 156 8500 

 
Totalt använder dessa flerbostadshus omkring 15 TWh för värme och varmvatten årligen. Dessa 
siffror kan jämföras med den totala energianvändningen för värme och varmvatten för alla 
flerbostadshus som är 25 TWh årligen (Energimyndigheten 2009).  

3.1.2 Malmös bestånd 

Malmös bestånd av flerbostadshus antas hålla en energiprestanda som kan jämföras med den 
genomsnittliga prestandan i MKBs bestånd. Vid en sammanställning av flerbostadshusen i MKBs 
bestånd uppförda mellan 1941 och 1980 visar sig energianvändningen vara något högre än Sveriges 
bestånd i stort, se Tabell 3-2.  
 

Tabell 3-2  Sammanställd ungefärlig status i MKBs bestånd gällande yta, energianvändning för värme 
och varmvatten och antal lägenheter i flerbostadshus uppförda 1941 till 1980. 

Uppförd 
(år) 

Lägenheter 
(1000-tal) 

Energi till 
uppvärmning och 

varmvatten 
(kWh/m2 BOA) 

Genomsnittlig 
storlek på lägenhet 

(m2 BOA) 

Energi till 
uppvärmning och 
varmvatten, Totalt 

(GWh) 

1941-1960 7,12  168 67 80,1  

1961-1980 10,44  167 74 129 

 
MKBs bestånd av hyresrätter utgör ca 33 % av det totala beståndet av hyresrätter i Malmö. Det 
innebär totalt omkring 21 000 lägenheter uppförda mellan 1940 till 1959 och omkring 32 500 
lägenheter uppförda mellan 1960 och 1979. Den totala beräknade energianvändningen i Malmös 
bestånd uppskattas vara enligt Tabell 3-3 nedan. 
 

Tabell 3-3  Ungefärlig status i Malmö stad gällande yta, energianvändning för värme och varmvatten 
och antal hyreslägenheter uppförda 1941 till 1980. Antaget att byggnaderna har en 
energiprestanda likt MKBs bestånd. 

Uppförd 
(år) 

Lägenheter 
(1000-tal) 

Energi till uppvärmning 
och varmvatten 
(kWh/m2 BOA) 

Energi till uppvärmning 
och varmvatten, Totalt 

(GWh) 

1941-1960 21  168 236  

1961-1980 32,5  167 400 
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3.2 Möjligheter och hinder 

Den kommunala förvaltningen mäter energianvändningen månadsvis för sina fastigheter och deras 
operativa förvaltare tar del av dessa siffror. Genom detta har det upptäckts att i de fall när el ingår i 
hyran på skolorna sker inga begränsningar i energianvändningen. Inom bostadsförvaltningen 
arbetar man just nu med att införa separata mätningar för varmvatten i delar av sitt bestånd, något 
som efterfrågades från den operativa förvaltaren. Båda fastighetsförvaltarna arbetar medvetet med 
att ställa om uppvärmningen från direktverkande el och gas till fjärrvärme, och den ena köper 
vindkraftsel till sina fastigheter. 
Medvetenheten hos de båda förvaltarna kan därför anses vara mycket god gällande energifrågor 
som rör fasighteter inom deras bestånd. 

3.2.1 Hinder 

Den ekonomiska aspekten upplever nästan alla intervjuade är det största icke-tekniska hindret för 
energieffektiv renovering. Enligt flera är energipriset idag alldeles för lågt för att det ska löna sig för 
företaget att göra omfattande energieffektiva renoveringar i Miljonprogrammets bebyggelse. 
Fasaderna som behöver underhållas är enligt bostadsförvaltaren för bra för att bytas. De kramlor 
som rostar sönder ersätts med kemiska förankringar. Detta gör att energieffektiviserande åtgärder 
inte blir aktuella. Åtgärder prioriteras i lönsamhetsordning och de åtgärder som har kortast 
återbetalningstid väljs först. En vanlig kommentar berör frågan om långsiktigt tänkande, om inte 
kommunen tänker långsiktigt, vem ska göra det då? Det kan vara ett hinder att man är fast i det 
gamla tankesättet om underhåll. Det finns pengar avsatta för att byta ut något genom att ersätta rakt 
av, men man tänker inte på hur behoven ser ut på lång sikt. 
Ett problem som berördes av flera av de intervjuade personerna handlar om hur renoveringen ska 
genomföras utan att det stör hyresgästerna för mycket. Vid eventuella evakueringar kan svårighet 
med att hitta lämpliga lokaler/bostäder vara ett hinder för renovering. Både från operativ 
förvaltning och byggnadsantikvarier anser man att sociala aspekter och medverkan hos de boende 
ofta glöms bort vid renoveringar och att det är viktigt att lyfta denna fråga.  
 
De intervjuade operativa förvaltarna framhåller att det kan vara svårt att hitta bra tekniska lösningar 
för en energieffektiv renovering men den uppfattningen delas inte på en högre nivå inom 
förvaltarorganisationen utan där anses att bra tekniska lösningar finns tillgängliga. 

3.2.2 Hjälpmedel 

De båda fastighetsförvaltarna arbetar systematiserat med renoveringar. Ett av företagen har ett 
verktyg för långsiktigt planerat underhåll där alla fastigheter är inlagda. Information från verktyget 
kompletteras med information från årliga statusbesiktningar. För båda företagen ligger fokus på 
yttre renovering, att förstärka klimatskalet. 
 
Energideklarationer har utförts för majoriteten av de båda förvaltarnas byggnader. Ingen av de 
intervjuade säger sig ha fått nya åtgärdsförslag från Energideklarationerna.  
 
Den kommunala förvaltningens upphandlingar sker via ramavtal. Och för förvaltaren av bostäder 
sker upphandlingen för renoveringar för cirka 150 lägenheter åt gången, större upphandlingar 
planeras i framtiden.  
 
Samtliga som intervjuats från fastighetsförvaltarna anser att LCC kan vara ett användbart 
beslutsverktyg i renoveringsprocessen. LCC och några andra ekonomiska beräkningsmodeller 
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används om än inte i varje projekt, det finns planer att leverantörer ska lämnas LCC-beräkningar 
vid anbud.  

3.2.3 Styrmedel 

Båda fastighetsförvaltarna har använt sig av finansiellt stöd för installation av solceller och de 
bekräftar att vilka ekonomiska stöd som finns att få har en påverkan på vilka åtgärder som utförs. 
 
Kundperspektivet är viktigt för båda fastighetsförvaltarna. Ekonomiska aspekter avgör dock ofta i 
hur hög grad kundernas önskemål kan uppfyllas, vilket skulle kunna påverkas genom ekonomiska 
bidrag. 

3.3 Bedömning av kulturhistoriska värden 

De intervjuade byggnadsantikvarierna är överens om att det inte är någon skillnad i 
bedömningsgrunder för värdering av efterkrigstidens bebyggelse. Mycket handlar om hur unik en 
byggnad eller ett område är. En av byggnadsantikvarierna betonar att en byggnads kulturhistoriska 
värde delvis är åldersrelaterat. Bland äldre byggnader har ett urval redan gjorts, det finns inte så 
många byggnader från exempelvis 1100-talet kvar vilket gör de som står finns kvar idag är mer 
unika. Något annat som nämns är begreppet karaktär, att det är viktigt att bevara ett områdes eller 
en byggnads karaktär.   
 
Flera av byggnadsantikvarierna betonar vikten av att se bebyggelsen som ett historiskt källmaterial 
och att det handlar om att inte låta kunskap gå förlorad. För alla byggnader behöver inte detta 
innebär att byggnaden i sig måste bevaras, i vissa fall kan det räcka med dokumentation av 
fastigheten. 
 
Ingen av förvaltarna har någon generell modell för att arbeta med bevarandevärden för byggnader, 
utan mer en målsättning att förändra varsamt. För en förvaltare för byggnader tillhörande 
Folkhemmets bebyggelse har frågor om återställande renoveringar varit aktuella. Exempelvis sker 
ett arbete med att återställa målningar i trapphus. När renoveringar i Miljonprogrammets 
bebyggelse tas upp i intervjuerna handlar det till stor del om förändringar av bebyggelsen runt 
byggnader. Företrädare för den kommunala förvaltningen nämner att skolledningen i vissa fall vill 
fräscha upp skolor från 1970-talet för att locka fler elever och att man mött väldigt positiva 
reaktioner på renoveringen av Kirsebergs ishall, byggd på 1970-talet. Från bostadsbolagets sida ger 
man exempel på projektet med Bokalerna1 där man vill skapa fler verksamheter längs ett 
transportstråk.  
 
Ingen av de intervjuade byggnadsantikvarierna kan ge något enkelt svar på vad som ska bevaras i 
efterkrigstidens bebyggelse. Vad som är bevarandevärt skiljer sig från fall till fall.  

3.3.1 Folkhemmet, 1940- och 50-tal 

Gediget är ett ord som återkommer när det gäller Folkhemmets bebyggelse. Enligt några av 
bebyggelseantikvarierna är stadsplaneringen mer gedigen i dessa områden än i Miljonprogrammets 
områden. Alla bebyggelseantikvarier har erfarenhet av återställande renoveringar av byggnader från 
1945-1965. För Folkhemmets bebyggelse är fönsterbyten något som är vanligt. Generellt sett verkar 

                                                      
1 Bokaler – En kombination av bostad och lokal, där butiksinnehavaren bor i dirket anslutning till lokalen.  
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bra tekniska lösningar finnas att tillgå. Flera av de intervjuade menar att det finns en positiv 
inställning bland människor i allmänhet till Folkhemmets bebyggelse, att man anser att den har ett 
bevarandevärde. 
 
Typiskt för 1940- och 50-talets flerbostadshus är en kombination av flertalet detaljer, såsom portar 
och fönster. Det kan röra sig om sniderier eller omfattningar av portar i form av tegel, burspråk och 
balkongutformning (Blomberg, 2003). Dessutom var också valet av färg och material på fasaderna 
en viktig del av arkitekturen. Övervägande typ av flerbostadshusen har antingen tegel eller putsad 
fasad. 
 
Det finns också bevarandevärden inomhus, tydligast framgår detta i kökssnickerierna som är 
mycket tidstypiska. Även badrumsinredningen är typisk för perioden och har ett bevarandevärde, 
dessa är i många fall dock redan utbytta.  
 
Bevarandevärdet i bebyggelsen från 1940- och 50-tal kan anses vara enkel att beskriva i form av 
estetik och utformning på fasader och entréer. Men då det omsätts till att vara en del av en 
restaurering och även ett återställande till ursprungligt skick blir frågan mer komplex. I många fall 
har dessa byggnader blivit tilläggsisolerade under 1970-talet, ofta med korrugerad plåt som yttre 
fasad. Denna typ av energieffektivisering har gett en bild av energieffektivisering och framförallt 
tilläggsisolering som en förfulande och förstörande åtgärd. Att återställa fasaden till ursprungligt 
skick innebär naturligtvis en försämring av energiprestandan.. 
 
Det är möjligt att tilläggsisolera dessa byggnader utvändigt utan att förvanska deras exteriör. En 
lyckad tilläggsisolering har till exempel genomförts på Brf Ryttmästaren i Malmö (Blomsterberg, 
Edström, 2008) med goda resultat då tilläggsisoleringen inte gjort någon större inverkan på fasadens 
form och förhållande mot fönster och takfot. Dessutom finns då möjligheten att bevara balkonger 
och fasadens ursprungliga utformning med olika djup på fasadlivet.  
 
Vad som alltså kan ses som mest relevant i denna bebyggelse är att bevara proportioner och 
material från ursprungligt skick, men detta blir ibland svårt då energieffektiviseringar redan utförts 
genom tilläggsisoleringar på 70-talet. Att dessa isoleringar dessutom ofta anses som fula ger ett 
större motstånd hos boende och förvaltare gällande nya energieffektiviseringar. 

3.3.2 Rekordåren, 1960- och 70-tal 

När bebyggelse från Miljonprogrammet diskuteras handlar det i många fall om förändringar i 
bebyggelsen. Att göra återställande renoveringar för detta bestånd är oftast inte aktuellt. 
De hus som uppfördes under rekordåren har en utformning som skiljer sig från 1940- och 50-talets 
bostadshus. Byggnaderna är massproducerade och har en enkel design med räta vinklar och små 
variationer utmed fasadlivet. På så sätt ges det större möjligheter att tilläggsisolera utan att påverka 
byggnadernas respektive utformning i större utsträckning.  
 
Flera av intervjuobjekten har en känsla av att Miljonprogrammets bebyggelse redan har förändrats 
en del under 1980- och 1990-talen. I många fall anses dessa renoveringar i efterhand inte så lyckade 
av allmänhet och fastighetsägare enligt flera av de intervjuade. Flera av byggnadsantikvarierna 
upplever att Miljonprogrammets bebyggelse inte anses ha något värde bland allmänheten. De håller 
dock inte med om detta, och en av dem anser att urvalsprocessen för vad som är bevarandevärt av 
Miljonprogrammets bebyggelse är svår då det finns så många hus.  
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Generellt intryck från intervjuerna är att mycket handlar om att bevara några områden så 
oförändrade som möjligt. En sak som de flesta byggnadsantikvarierna ser som bevarandevärt är 
strukturen på Miljonprogrammets områden, hur husen är placerade och trafiksepareringens 
funktion. Energieffektivisering kan i många fall vara acceptabel om det bygger vidare på den 
ursprungliga arkitektoniska tanken enligt byggnadsantikvarierna. Till exempel kan fönster bytas ut 
och tilläggsisolering göras varsamt på Miljonprogrammets bebyggelse utan att det ändrar 
bebyggelsens karaktär. En av byggnadsantikvarierna använder begreppet arkitektur determinism, att 
den socio-ekonomiska problematiken kopplas samman med bebyggelsen.  
Miljonprogrammet anses per definition stå för något dåligt. Det leder till att alla typer av 
förändringar anses stå för någonting bättre och menar att många renoveringar i Miljonprogrammet 
sker utan att man hör med de boende om deras behov och önskemål.  
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4 LCC - Livscykelkostnad 

Livscykelkostnadsmetodik är ett systematiskt sätt att utvärdera kostnader under en livscykel, där 
livscykelns längd bestäms av de egna avgränsningarna (ISO 15686-5, 2008). Ett vanligt sätt är att 
definiera livscykeln som den tid under vilken produkten uppfyller de krav som ställts. Livscykelkostnad är en 
summering då produktens totala kostnad under en livscykel, där kostnader för tillverkning, drift, 
underhåll/service och kassering beaktas (Hansson, Olander, 2009). 

4.1 Befintliga LCC verktyg och användningsområden 

LCC kalkyler har under de senaste åren utvecklats. I nuläget finns en mängd olika fritt tillgängliga 
LCC beräkningshjälpmedel tillgängliga på Internet, nedan följer några exempel på dessa och vad de 
är lämpade för.  

4.1.1 Miljöstyrningsrådet 

Under de senare åren har Miljöstyrningsrådet arbetat för att ta fram anpassade kalkylmodeller för 
kommunala organisationer. Det rör sig om en mängd olika kalkyler till exempel kalkyler för 
beräkning av LCC vid köp av: 

 Personbilar 

 Utomhusbelysning 

 Försäljningsautomater 
Dessutom finns det en generell LCC kalkyl som kan anpassas för en mängd olika kalkyler. Utöver 
detta så finns också checklistor för användning av LCC kalkyler samt exempel på kalkyler som 
använts med gott utfall. 
Allt detta finns att tillgå på Miljöstyrningsrådets hemsida, "www.msr.se". 

4.1.2 Belok 

Beställargruppen för Lokaler – BELOK arbetar för att underlätta för beställare i 
fastighetsbranschen att göra rätt val vid upphandlingar i såväl stora som små upphandlingar. 
Grunden till LCC resonemanget hos BELOK är möjligheten att jämföra lönsamheten hos olika 
system eller produkter. Kalkylen är framtagen för följande produkter: 

 Pumpar 

 Fläktar 

 Luftfilter 

 Belysningssystem 

 Fönster 
Detta kan alltså ses som ett hjälpmedel vid upphandling och kostnadsjämförelse mellan främst 
installationstekniska produkter, och även fönster. Precis som Miljöstyrningsrådet finns också en 
generell kalkyl som går att anpassa efter eget behov. 

4.1.3 EDKalkyl 

I samband med lagkravet om energideklarering av bostäder skapades EDKalkyl som ett hjälpmedel 
att beräkna vilka åtgärder inom energieffektivisering som kan anses vara lönsamma. Finansiären är 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/erik0630/My%20Documents/Projekt/ERUF%20Eko/%22www.msr.se%22
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Boverket och verktyget är framtaget specifikt för energieffektiviseringsåtgärder. Kalkylen jämför 
alltid med fallet då ingen åtgärd utförs. 
 

4.2 Eruf Eko LCC 

Eruf Eko LCC är tänkt att främst använda till jämförelser mellan olika energieffektiviserings 
möjligheter vid renovering. Verktyget har därför energikostnader separerade från övrig drift och 
underhåll. Detta är den största skillnaden mot de fria kalkylerna som finns tillgängliga på internet, 
utöver det finns även möjligheter att ändra förutsättningarna för framtida energi och 
driftskostnader. Eruf Eko LCC är utformad enligt en ISO standard som behandlar beräkning av 
livscykelkostnader (ISO 15686-5, 2008). I detta fall baseras upplägget på ett kalkylblad i Excel. 
Syftet med kalkylen är att den ska vara en enkel och transparent modell för att jämföra flera 
alternativ med varandra.  

4.2.1 Metod 
Eruf Eko LCC består av tre delar, generella indata, specifika indata och utdata. Beräkningsmallen är 
mycket flexibel, och varieras efter användarens önskemål. 
 

 
Figur 4-1 Principskiss av beroendet mellan de ingående datafilerna 

Generell indata beskriver omvärldsfaktorer som kan förändra byggnadens ekonomiska 
förutsättningar utan att påverka de fysiska egenskaperna. Detta rör exempelvis räntesatser såsom 
kalkylränta, aktuell energiprisökning och konsumentprisindex. Det innebär att information om en 
byggnads fysiska egenskaper, till exempel energianvändning och underhållsintervall inte påverkas av 
denna information. Det generella indatabladet hanterar inmatning av årliga prisförändringar och 
kalkylränta. I det fall då man antar att en årlig ökning inte är kontinuerlig på en procentsats är det 
möjligt att själv välja procentuell prisutveckling år för år. 
 
Specifika indata beskriver ett enskilt objekt och dess egenskaper i form av investeringskostnad, 
drift- och underhållskostnader samt energianvändning. I Eruf Eko LCC hanteras respektive del 
som ett eget Exceldokument där samtliga dokument med specifika indata läser information från 
dokumentet generella indata. 
 

A 

B 

Generella indata 

Specifika indata 

Utdata 
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Sammanställd indata används sedan för att beräkna livscykelkostnaden som presenteras som utdata. 
Utdata presenteras via ett enkelt diagram där tre olika specifika indata jämförs med varandra. 
 
Anledningen till att generella och specifika data separeras är att omvärldsfaktorer ska kunna påverka 
flera olika fall på en och samma gång. Detta då det specifika indatabladet ska kunna kopieras och 
flera nya lösningar ska kunna matas in. För att sedan testa utfallet med ny kalkylränta eller ökat 
energipris kan man då ändra dessa generella data och på så sätt få svaret på samtliga fall utan att 
ändra i samtlig indata. 
 
En detaljerad beskrivning av beräkningsprogrammet finns i Bilaga 3: Användarhandledning av 
LCC-verktyget. 

4.2.2 Beräkningsgång 
Huvudpunkterna för alla LCC kalkyler är investeringskostnad, reinvesteringskostnad samt drift och 
underhållskostnad. I Eruf Eko LCC hanteras dessa poster på nedanstående vis. 
  
Investeringskostnad 
Den initiala investeringskostnaden omräknas inte utan ligger till grund för kostnaden då det anges i 
år noll. Denna kostnad omfattar arbetskraft och materialkostnad vid själva arbetsutförandet. 
Informationen om grundinvesteringen beräknas med hjälp av Wikells sektionsdata (se kapitel 6.1). 
 
Reinvestering 
Kostnader som är beroende av en byggnadsdels eller ett systems tekniska status antas återkomma 
med en viss regelbundenhet då renovering eller utbyte krävs. Detta kallas reinvestering och innebär 
en kostnad för att upprätthålla byggnadens funktion. 
 
För samtliga perioder beräknas den framtida kostnaden för reinvestering upp med inflationen och 
beräknad prisökning från motsvarande kostnad i dagens värde.  
 
Uppräkningen ger utbetalningen år n enligt: 
 

n

an iSS )1(
 

 
 
Kostnader för reinvestering ges ett nuvärde genom att årligen avsätta en summa trots att 
investeringen kommer med en annan regelbundenhet. Detta görs genom att den annars punktvisa 
utgiften för reinvestering i ett system beräknas om till ett nuvärde som sprids jämnt under det antal 
år som systemet beräknas hålla. Detta kallas ‖Annual Equivalent Value‖(ISO 15686-5, 2008) och 
beräknas enligt följande: 

1)1( n

n
AEV

p

pS
X  

 
Totalsumman för kostnaden ligger till grund för den årliga 
betalningen. Summan delas upp jämnt på det antal år som 
berörs och diskonteras sedan år för år enligt nuvärdesmetoden:  
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Drift och underhåll 
Kostnader för årligt återkommande utgifter, som rör dagliga funktioner i form av skötsel av 
byggnaden kallas drift och underhåll. På samma sätt som vid beräkning av reinvesteringar räknas 
kostnaden upp från en bestämd kostnad år noll. Drift- och underhållskostnaden ges då ett nuvärde 
genom att ta angiven kostnad och räkna upp denna med inflationen till önskat år för att sedan 
diskontera till nuvärdet. 
 
Uppräkningen ger utbetalningen år n enligt: 
 

n

an iSS )1(
 

 
 På samma sätt som i ovanstående fall  räknas kostnaden upp med inflationen till respektive år och 
därefter diskonteras summan enligt nuvärdesmetoden:  

n

n

p

S
S

)1(
0

 
 
Dessa kostnader räknas alltså upp med inflationen och diskonteras för varje år inom livscykeln. 
 
Energikostnader 
Även i denna kalkyl utförs beräkningen såsom för drift och underhåll. Skillnaden är att 
uppräkningen av kostnaderna kan styras skiljt från inflationen eftersom KPI i detta fall har bytts ut 
mot energiprisökningsprognos.  

4.2.3 Energiprisutveckling 
Denna studie omfattar en energieffektivisering i en fastighet vilket innebär att energikostnaden 
utgör en väsentlig del av livscykelkostnaden. Om en åtgärd kan beräknas vara lönsam eller inte är 
helt beroende på energipriset och dess utveckling med tiden. Hur de kommande åren ser ut är i 
princip omöjligt att förutsäga. Därför används en uppskattad energiprisutveckling inom ett intervall 
mellan väntat lägsta utfall och väntat högsta utfall. Utvecklingen baseras på en studie gjord på 
Chalmers (Axelsson, Harvey, 2010). Vid en historisk tillbakablick under perioden 2000-2009 ökade 
priset på energin i fjärrvärme i flerbostadshus i Sverige med 22 % (Energimarknadsinspektionen 
2009). Medräknat anslutningsavgifter har den årliga genomsnittliga ökningen i samma period varit 
2,3 % utöver inflationen (Svensk Fjärrvärme 2010).  
 
Fjärrvärmepriset 
Nuvarande kostnad för en företagskund är baserat på en kombination av effekt och använd mängd 
energi. Priset räknas då ut till att vara omkring 59 öre/kWh totalt (E.ON Sverige AB, 2010). Därav 
antas ursprungligt pris för fjärrvärmen vara 59 öre/kWh. 
 
Fjärrvärmekostnadsutvecklingen har i en studie från Chalmers beräknats med en metod som kallas 
ENPAC, ”Energy Price And Carbon Balance Scenarios tool” (Axelsson, Harvey, 2010).  Resultatet från 
den studien används som grunden för antagen fjärrvärmeprisutvecklingen i denna studie, se Figur 
4-2. 
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Figur 4-2 Energiprisscenario för skapande av värme beräknat enligt ENPAC (Axelsson, Harvey, 2010) 

 
Elpriset 
För ett bostadsföretag är elpriset i storleksordningen ca 100 öre/kWh, inklusive anslutningsavgifter. 
Kostnadsutvecklingen antas genom samma studie som fjärrvärmekostnaden, med hjälp av ENPAC 
enlig Axelsson och Harvey. Elpriset antas då variera enligt Figur  4-3. 
 

 
Figur  4-3 Elprisscenario beroende på utvecklingen av fossila bränslen, beräknat enligt ENPAC (Axelsson,   

Harvey, 2010) 

4.2.4 Osäkerheter i prisutveckling 

På grund av kalkylens långa tidsperiod kan avvikelser i indata ge stora skillnader i slutresultatet. En 
felaktig procentsats under femtio år ger stor påverkan på slutresultatet. Detta är i sig inget unikt för 
just denna LCC beräkning. Samtliga resultat jämförs i sin tur med varandra, vilket innebär att den 
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felaktiga räntesatsen gäller för samtliga resultat och det inbördes felet mellan olika alternativ trots 
därför vara relativt litet. På så sätt påverkar energipriset utfallet mycket tydligt. En 
energiprisprognos som ger en årlig prisökning som ligger någon procentsats fel ger i slutändan en 
stor påverkan. När det gäller energipriset är dessutom osäkerheten högre på grund av 
omvärldsfaktorer såsom oljebrist, koldioxidskatt och utsläppsrätter. 

4.2.5 Internetbaserad LCC kalkyl 

Som en del av målet att nå ut till användare görs en förenklad modell av LCC programmet 
tillgängligt på internet. Tanken är att enklare LCC beräkningar ska kunna genomföras snabbt och 
enkelt genom ett enkelt indatablad där två olika beräkningar jämförs mot varandra. Internetkalkylen 
kommer att finnas tillgänglig på projekt Eruf Ekos hemsida, www.isumalmo.se/erufeko.  
 

http://www.isumalmo.se/erufeko
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4.3 Kostnadsbedömning 

4.3.1 Investeringskostnader 

LCC beräkningen baseras på kostnadsuppställning från kalkyleringsprogrammet Sektionsdata 
(Wikells Byggberäkningar, 2010). Kostnader som erhålls från programvaran innefattar samtliga 
kostnader vid pågående arbete, men räknar inte med kostnader för projektering. 
 
Programvaran baseras på statistiskt underlag om kostnader för utförande av byggnadsarbeten. 
Information och prisuppgifter uppdateras löpande och en ny uppdaterad version utkommer årligen. 
 
Genom databasens utformning kan en kalkyl på respektive renoveringsåtgärd utföras. Den 
information som inte kan påträffas i databasen beräknas med hjälp av leverantörer på marknaden. 
Det gäller exempelvis fönster med olika energiprestanda, där vidare information inhämtats direkt 
från leverantörer. 

4.3.2 Drift och underhållskostnader 

Kostnader för drift och underhåll beräknas med hjälp av databasverktyget Repab (Årskostnader 
bostäder, 2010). Kostnader i Repab baseras på statistik över kostnader för olika åtgärder vid drift 
och underhåll på fastigheter. Dessutom finns ungefärliga underhållsintervall beskrivna för olika 
byggnadsdelar och installationer.  
Då energianvändningen i byggnaderna är separerad från övriga kostnader hanteras 
energianvändningen som en årligt återkommande utgift som regleras med inflationen och 
energiprisökning. 
 
Respektive kostnad beror på de ingående systemen i byggnaden, drift och underhållskostnader samt 
energiprestanda och varierar därmed beroende på installationstäthet i byggnaderna och olika 
konstruktionslösningar. 

4.4 Beräkning av energiprestanda 

Beräkningar av byggnadernas energiprestanda utförs för den nuvarande energiprestandan samt för 
varje åtgärdsexempel. Detta för att alla beräkningar då kan jämföras med byggnadens verkliga 
energiprestanda. Den ursprungliga beräkningsmodellen är utformad i VIP Energy (Strusoft, 2010). 
Nuvarande energiprestanda är sammansatt med utgångspunkt i konstruktionsritningar, 
energideklarationer, platsbesök och eventuella OVK dokument. 
Alla indata sätts samman till en datormodell i programmet VIP Energy. VIP Energy är ett 
dynamiskt beräkningsverktyg utvecklat för att beräkna byggnaders energiprestanda.   
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5 Renoveringsåtgärder i fallstudien 

De fastigheter som utgör grunden för fallstudien är från var sin tidstypisk period. Den ena från 
tidigt 1950 tal och den andra från tidigt 1970 tal. Dessa fastigheter antas representera sin tidsålder 
via byggnadsteknik och arkitektonisk utformning.  

5.1 Fallstudie 

5.1.1 Sommaren 2, uppförd 1951 
 
Uppförd:   1951 
Våningar:   3,5 
Lägenheter:   21 
Atemp/BOA:  1777 / 1236 m2 
 
Allmän beskrivning: 
Byggnaden är ett lamellhus och är typisk för sin 
tid med stomme av lättbetong och bjälklag av 
armerad betongplatta. Takkonstruktion med 
takstolar av 50 x 125mm virke på 
centrumavstånd 1,2 m. Taktäckningen består av 
tegelpannor. Utsidan av yttervägg är spritputsad 

och insidan är slätputsad. Balkongplattan är en 
fortsättning på betongbjälklaget som kragar ut genom lättbetongmuren. Balkongplattan är ca 12 cm 
tjock exklusive membranisolering och överbetong. Huset har under 1970-talet renoverats med en 
ny fasad av korrugerad plåt. Plåten är det väderskyddande skiktet och bakom den finns en 
tilläggsisolering med 70 mm mineralull uppreglat med träreglar. Funktionellt finns inget fel i 
konstruktionen, men estetiskt är det önskvärt att återställa det ursprungliga utseendet med en 
putsad fasad.  
 
Huset saknar mekanisk ventilation och hissar, vilket innebär att fastighetsel utgör en mindre del av 
energianvändningen. På vindens halvplan finns två gavellägenheter, en vid varje gavel. Mellan 
lägenheterna finns lägenhetsförråd och öppna ytor. Teknikutrymmen i källaren består av tvättstuga 
och tillhörande torkrum. 

5.1.2 Grensaxen 1, uppförd 1971 
 
Uppförd:   1973 
Våningar:   9 
Lägenheter:   72 
Atemp/BOA:  6319 / 4946 m2 
 
Allmän beskrivning: 
Byggnaden är ett skivhus och är tidstypiskt med 
sin höga prefabriceringsgrad och enkla 
utformning. Grundprincipen för byggnadstypen 
är en platsgjuten bokhyllestomme med bärande 

Figur 5-1 Sommaren 

Figur 5-2 Grensaxen 
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tvärgående mellanväggar och gavelväggar. Fasaden består av utfackningsväggar. Takkonstruktionen 
består av takstolar av trä som är uppstämpade från vindsbjälklaget. Taktäckningen består av 
papptak på underlag av råspont. Gavelväggarna består av tegel med invändig isolering av 95 mm 
mineralull samt 150 mm betong. Långsidorna har likvärdig isolering men det är av 
utfackningsväggar av lättregeltyp med trästomme och ett fasadskikt av Malmexskivor och 
Internitskivor som vindskivor. Balkonger består av platsgjutna plattor av ca 15 cm betong. Balkong-
flaggor utgör förlängningar av rumsavdelande mellanväggar med tjocklek på ca 160 mm. Balkong-
flaggor är fristående och belastar inte balkongplattan. Våningsbjälklag består av 180 mm armerad 
betong. Huset är uppdelat på tre trapphus. Varje trapphus och dess lägenheter utgör en egen enhet 
av huset. I enheten är stammar och ventilation gemensamt, tidigare också sopnedkast. Sopned-
kasten finns kvar men är stängda. Samtliga lägenheter har mekanisk frånluftsventilation. Vinds-
utrymmet på huset inrymmer endast de tre fläktarna från respektive frånluftsystem. Källarutrymmet 
består av lägenhetsförråd och teknikutrymmen.  

5.2 Ingående delmoment 

Renoveringskoncepten i fallstudien är baserad på tre renoveringskoncept. Dessa koncept används 
sedan på de båda byggnaderna i fallstudien.  
 
Koncept 1: Befintligt hus 
För att få en uppfattning om befintliga statusen utförs först och främst en nulägeskontroll där 
befintlig status i form av energiprestanda och renoveringsbehov bedöms. 
För att skapa en referenspunkt för de kommande LCC beräkningarna beräknas en kostnad för att 
byta de delar som har behov av renovering. 
Kortfattat kan detta ses som en renovering utan någon energieffektivisering. Detta är alltså 
kostnader som ändå skulle uppkommit och ska inte belasta kostnader för energieffektivisering. 
 
Koncept 2: Konventionellt 
För att kunna jämföra med vad som anses vara en energiprestanda som anses vara konventionellt 
tillämpad vid renovering av befintliga byggnader används ett åtgärdskoncept som kallas 
konventionellt. Detta innebär att de åtgärder som antas vara normala att utföra vid en renovering 
medräknas utöver det rådande renoveringsbehovet.  
 
Koncept 3: ”Nära noll” 
Ett renoveringsalternativ som sträcker sig till en mycket god energiprestanda där renoveringen 
sträcker sig till en nivå som används för att renovera befintliga hus till Passivhus. Det innebär 
mycket god isoleringsgrad av klimatskal och energibesparande installationer.  
 
Utöver detta testas också ett fall i Grensaxen där varmvattenanvändningen sänks till 50 %, en nivå 
som motsvarar ursprunglig varmvattenanvändning i Sommaren. 
  
Optimum 
För att testa funktionen på den överskådliga Eruf Eko LCC kalkylen utförs beräkningar för att söka 
ett kostnadsoptimum. Vid beräkningen av ett optimum utförs flera beräkningar av LCC på enskilda 
byggnadsdelar för att avgöra i vilken utsträckning det är värt att satsa pengar på en 
energibesparande åtgärd. Denna typ av beräkning ger ett ungefärligt utfall på en 40 års period och 
kan anses vara en hjälp för att bedöma hur lönsam en effektivisering av en enskild byggnadsdel är. 
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5.3 Åtgärdskoncept, byggnadsteknik 

De byggtekniska åtgärder som utförs baseras på det befintliga renoveringsbehovet i husen. Dessa 
renoveringsåtgärder har sedan utvecklats till att innefatta energieffektiviserande åtgärder i de fall där 
det anses vara möjligt. Det som anses vara byggtekniska åtgärder är de åtgärder som traditionellt 
ligger på byggnadsentreprenörens konstruktionsutförande. Det innebär främst arbete med 
klimatskal i denna studie.  
 
De olika renoveringskoncepten inom projektet baseras på de båda ovan nämnda fastigheterna och 
deras förutsättningar (Utförlig beskrivning av renoveringsåtgärder se Bilaga 4: Åtgärdslista). 

5.3.1 Renovering till befintlig energiprestanda 

Renoveringsåtgärd till befintlig energiprestanda grundar sig på en minimal renoveringsinsats där 
enbart nödvändiga åtgärder vidtas på husets klimatskärm och installationer – dvs. utan 
energibesparande åtgärder. 
 
Sommaren 
Stambyte på vatten och avlopp samt ytskiktsrenovering i samband med stambyte. Inga åtgärder på 
klimatskärmen. 
 
Grensaxen 
Befintliga fasadskivor rivs tillsammans med befintlig isolering. Ny isolering, vindtätning och ny 
fasadskiva i Minerit monteras på fasaden. Gavlar och övriga tegelytor ommålas i samband med 
fasadåtgärder. Stambyte på vatten och avlopp utförs samt ytskiktsrenovering av badrum.  

5.3.2 Konventionell renovering 

Renoveringsåtgärder enligt normalförfarande. De åtgärder som vidtas på klimatskärmen och 
installationer beskrivs nedan. (Se bilaga 4 för detaljer.) 
 
Sommaren 
Befintlig fasadplåt rivs tillsammans med isolering och ny fasad anordnas i form av tunnputs på 100 
mm cellplast. Dräneringen upprustas och källarväggar isoleras med 100 mm Isodränplatta. Taket 
läggs om och nya fönster och fönsterdörrar installeras med ett U-värde på 1,0 W/(m2K). Stambyte 
på vatten och avlopp genomförs och samtidigt ytskiktsrenoveras badrum. Vidare installeras 
förstärkt självdrag och frånluftsvärmepump. 
 
Grensaxen 
Befintliga fasadskivor rivs tillsammans med befintlig isolering. Ny isolering och tilläggsisolering 
monteras i ett horisontellt regelverk, total isolertjocklek blir 190 mm. Vindtätning och ny fasadskiva 
i Minerit placeras utanpå isoleringen. Gavlar ommålas i samband med fasadåtgärder. Omläggning av 
takpappen genomförs och nya fönster och fönsterdörrar med U-värde på 1,0 W/(m2K) installeras. 
Stambyte på vatten och avlopp utförs och ytskiktsrenovering av badrum. Vidare installeras nya 
frånluftsfläktar och frånluftsvärmepump. 

5.3.3 ”Nära noll”-renovering 

Nära noll innebär att renoveringsåtgärder vidtas som ska leda till en mycket låg energianvändning 
och kräver omfattande insatser för objekten.  
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Sommaren 
Befintlig fasadplåt rivs tillsammans med isolering. Ny fasad anordnas i form ny mineralull mellan 
befintliga reglar 70 mm, cementspånskiva fästs mot regelverk. På cementspånskivan anordnas 250 
mm cellplast och ytterst tunnputs. Dräneringen upprustas och källarväggar isoleras med 200 mm 
Isodränplatta. Taktäckning och takstolar demonteras Ett nytt varmt tak installeras bestående av 
Masonite lättregeltakstolar med 450 mm isolering, ny taktäckning består av plåt. Nya fönster och 
fönsterdörrar installeras med ett U-värde på 0,8 W/(m2K). Balkonger rivs och nya fristående 
bokhyllebalkonger monteras. Stambyte på vatten och avlopp genomförs och samtidigt 
ytskiktsrenoveras badrum. I huset installeras ett luftbehandlingsaggregat med FTX-funktion som 
sköter värmeförsörjningen i huset varför radiatorsystemet demonteras. 
 
Grensaxen 
Befintliga fasadskivor rivs tillsammans med befintlig isolering. På gavlar rivs tegelvägg, vindskivor 
och isolering. Längs hela byggnaden påbyggs ett regelverk av 400 mm Masonite lättreglar, fasaden 
isoleras med mineralull och täcks med vindskydd och fasadskivor i Minerit monteras. Vinden 
tilläggsisoleras med 300 mm lösull och omläggning av takpappen genomförs. I samband med detta 
förlängs takstolarna. Dräneringen upprustas och källarväggar isoleras med 200 mm Isodränplatta. 
Balkonger rivs och nya av typen bokhyllebalkong2 installeras. Nya fönster och fönsterdörrar med 
U-värde på 0,8 W/(m2K) monteras. Stambyte på vatten och avlopp utförs samt ytskiktsrenovering 
av badrum. Vidare installeras luftbehandlingsaggregat med FTX-funktion som försörjer byggnaden 
med värme varför radiatorsystemet rivs. 

5.4 Åtgärdskoncept, installationer 

De installationstekniska åtgärderna som ingår i förslagen i denna studie är återvinning av värme i 
frånluft med hjälp av FTX-ventilation eller värmepumpar. Dessa metoder har valts eftersom de har 
potential att minska köpt energi betydligt samt att resultatet anses någorlunda allmängiltigt. Andra 
installationsrelaterade åtgärder som exempelvis utbyte av fläktar och vattenblandare till 
energieffektivare modeller samt individuell mätning och debitering (IMD) antas redan ske 
kontinuerligt vid lämpliga tillfällen i MKB:s bestånd.  
 
Värmesystemen i byggnaderna som omfattas av denna studie består av vattenburna radiatorer. 
Fjärrvärme används för värme och varmvattenproduktion och distribueras via undercentraler som 
försörjer flera byggnader. Det befintliga radiatorsystemet i kv. Sommaren drivs idag med en 
framledningstemperatur av ca 50 °C vid en utetemperatur av -10°C, motsvarande 
framledningstemperatur i kv. Grensaxen, där radiatorsystemet består av ett ettrörssystem, är ca 
65°C. 
 
Byggnaderna som omfattas av denna studie är anslutna till ett lokalt nät där värmevatten och 
tappvarmvatten distribueras från en central som försörjer flera byggnader, dessutom är de 
byggnadsspecifika förutsättningarna för värmeåtervinning ur avloppsvatten dåliga. Av dessa orsaker 
övergavs denna möjlighet då det ansågs vara lämpligare att i sådant fall återvinna värme från 
avloppsvatten för produktion av tappvarmvatten på central nivå – möjligen i den gemensamma 
fjärrvärmeundercentralen. Återvinning av varmvatten kan ske med värmepumpar – alternativt kan 

                                                      
2 Bokhyllebalkong – En balkonglösning där balkongens bärande stomme är oberoende av byggnaden och är 
placerad som en bokhylla utanför byggnadens fasad. 
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en mindre del av värmen återvinnas med genom direkt värmeväxling av värme till förvärmning av 
varmvatten. 

5.4.1 FTX 

Ett FTX system är ett ventilationssystem där värme i frånluften återvinns till tilluften. För detta 
krävs både tillufts- och frånluftskanaler. Värmen överförs i en luft-luft värmeväxlare eller via ett 
vätskesystem. ‖Gratis‖ värme i frånluften kan på detta sätt återvinnas, tilluften kan tillföras dragfritt 
och förutsättningarna att filtrera tilluften är goda. I praktiken kräver systemet mer el än ett 
frånluftssystem. Vanliga FTX-aggregat på marknaden är roterande växlare och plattvärmeväxlare. I 
plattvärmeväxlaren har till- och frånluftsflödena inte kontakt med samma ytor men kräver då ibland 
en avfrostningsfunktion. 
 
FTX system är ett viktigt system i ‖Nära noll‖ renovering, då värmehushållning är prioriterat. 
Dessutom behövs i dessa fall tilluften som värmebärare för att tillföra värme till bostaden. Tilluften 
värms då ytterligare med någon värmekälla innan den tillförs rummet. 
 
Ett FTX-system i flerbostadshus kan projekteras på olika sätt beroende på de specifika 
förutsättningarna i byggnaden. Det förekommer lägenhetsaggregat och centrala aggregat som 
försörjer flera lägenheter. Dessa har olika förutsättningar beträffande brandskyddslösningar, 
filterbyte, kanaldragning, köksfläktslösning, etc. Ett effektivt aggregat behöver normalt ingen 
eftervärmning av tilluften ur dragsynpunkt.  
 
Erfarenheterna av att installera FTX system i befintliga flerbostadshus i Sverige är begränsade. I en 
teknikupphandling som pågår (BeBo 2010) prövas en metod med ett centralt 
plattvärmeväxlaraggregat och en ny typ av tilluftskanaler som ska underlätta montage i lägenheterna 
samt individuella kanaler mellan lägenhet och aggregat för enklare brandskyddslösning. Det 
förekommer investeringskostnadsuppgifter kring 30 000-60 000 kr exkl. moms per lägenhet.  
 
Elbehovet för ventilation med FTX-system är i praktiken högre än i byggnader med andra 
ventilationssystem pga. tryckfall i kanaler, filter och värmeväxlare. En projektering till BBR:s 
minimikrav innebär en specifik fläkteffekt på 2 kW/(m3/s) mot 0,6 kW/(m3/s) för ett 
frånluftssystem. Elanvändningen för ventilation ökar då drygt tre gånger. 
 
Ofta dimensioneras FTX system med en obalans i ventilationsflödena så att frånluftsflödet är högre 
än tilluftflödet. Detta för att minimera risken för övertryck i byggnaden då fuktig luft kan pressas ut 
i klimatskalet och orsakar fuktproblem. Ett tilluftsflöde på 80-100 % av frånluftsflödet 
förekommer. Ett lägenhetsindividuellt aggregat kräver mindre obalans i flödena. Obalansen i 
flödena innebär en lägre återvinning av värme då en del av tilluften tas in genom otätheter och inte 
genom värmeväxlaren.    
 
Det finns olika typer av verkningsgrader för FTX-system med varierande betydelse. Dessutom 
påverkas hur mycket värme som återvinns av tätheten i byggnadens klimatskal, obalansen i till-och 
frånluftsflödet, eventuell avfrostning/bypass funktion samt fukthalten i frånluften. Därtill bidrar 
fläktar och kanalsystem till den totala systemeffektiviteten.  En hög tilluftstemperaturverkningsgrad 
ger inte automatiskt ett effektivt system. Dessutom är effektiviteten beroende av att systemets drift 
fungerar bra. Ett mått kan vara Nyttiggjord återvunnen värme i förhållande till ökad elanvändning – 
här kallat årsvärmefaktor. 
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På marknaden finns idag FTX-aggregat med motströmsvärmeväxlare, god verkningsgrad, effektiv 
avfrostningsteknik och flöden som passar flerbostadshus.  
 
Det finns studier (Andreasson et.al 2009) som pekar på att effektiviteten på värmeåtervinningen i 
befintliga FTX system i flerbostadshus är låg. Det är därmed nödvändigt att vara säker på hur stor 
energibesparing som är att vänta samt att ha ett system som tydligt signalerar om prestandan inte 
upprätthålls.  

5.4.2 Frånluftsvärmepump 

En värmepump i sitt grundutförande lyfter värme från en låg- till en hög temperaturnivå. 
Värmekällan i bostadstillämpningar är ofta berg, frånluft eller uteluft. Värmen kan tillföras till 
tappvarmvatten och/eller radiatorvatten. Ju lägre temperaturlyft desto bättre COP (ett mått på hur 
mycket värmeeffekt värmepumpen avger i förhållande till den eleffekt som åtgår). I praktiken 
innebär detta att en låg radiator-framledningstemperatur och en så hög temperatur som möjligt på 
värmekällan gynnar en värmepumps effektivitet. Värmebehovet i en byggnad är som högst då 
framledningstemperaturen är som högst och då värmekällans temperaturnivå tenderar att sjunka. 
Detta innebär att värmepumpens COP ofta är lägre vid stora värmebehov.  
 
Åtgärder som minskar värmebehovet i befintliga byggnader medför behov av lägre 
framledningstemperatur vilket i sin tur gynnar effektivare användning av värmepumpsteknik i 
byggnaden. 
Många värmepumpsystem för uppvärmning av byggnader och varmvatten håller en årsvärmefaktor3 
mellan två och fyra.  
 
Ett värmepumpsystem för flerbostadshus kan dimensioneras och projekteras för högre 
årsvärmefaktor med värmeåterladdning av borrhål, återvinning av frånluftsvärme och avloppsvärme 
etc. Förutsättningarna för en värmepumpinstallation i ett flerbostadshus varierar stort med 
exempelvis tillgänglig markarea, placering av avluftshuvar, tillgång till avloppsvatten, byggnadens 
värmebehov etc.  
 
Värmepumpinstallationer kan ses stå i konflikt med fjärrvärme som ofta finns tillgängligt för 
flerbostadshus. Värmepumpen behöver el för drift och kan ersätta fjärrvärme som kan vara mindre 
elberoende.   

5.4.3 Konventionell renovering 

I dessa fall valdes att installera frånluftvärmepumpar, i anslutning till avluftshuvarna, för värmning 
av radiatorreturflödet. Värmepumpen ansluts till frånluftskanalen parallellt, se Figur 5-3. Luftflödet 
genom värmepumpens förångare drivs med en separat fläkt. Frånluftflödet behöver på detta sätt 
inte drivas igenom värmeväxlare eller filter i värmepumpen när den är avstängd. Eftersom 
värmepumpen finns i direkt anslutning till luftflödet – utan mellanliggande köldbärare – så undviks 
ett steg i värmeöverföringen vilket gynnar värmefaktorn. Värmen från värmepumpen tillförs 
radiatorsystemets huvudreturledning vars flöde leds via värmepumpen med rördragning via 
sopnedkast. På detta sätt finns fjärrvärme kvar som spets och reserv. Värmepumpen används 
därmed bara under uppvärmningssäsongen. Aggregatens kapacitet är vald så att frånluften inte ska 
kylas under 0 °C för att upprätthålla ett högt COP-tal. Ett val av större värmepump kan utvinna 

                                                      
3 Årsvärmefaktorn är ett mått på nyttiggjord värmeenergi från värmepumpen i förhållande till tillförd elenergi 
på årsbasis. 
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mer energi (exempelvis för tappvarmvatten) ur frånluften som då kyls till en lägre temperatur, dock 
då med en lägre COP. Värmeeffekt och COP är i exemplen baserade på datablad för en vald 
produkt, beräknad framledningstemperatur och beräknad temperatur på inkommande luft till 
värmepumpen.  
 
I beräkningarna antas radiatorreturvattnet vara 15 °C lägre än framledningstemperaturen vid -10°C 
utetemperatur.  

 
I kv. Sommaren installeras en värmepump med ca 20 kW uteffekt. Samtliga frånluftkanaler på 
vinden samlas ihop till en kanal och en ny avluftshuv. En fläkt installeras i avluftshuven för att 
assistera självdraget. Aggregatet avses lyftas in genom en för ändamålet upptagen öppning i taket.  
Byggnadens behov av radiatorframledningstemperatur beräknas minska från 50 °C till ca 47 °C vid 
en utetemperatur av -10 °C i och med det minskade värmebehovet som klimatskalsåtgärderna ger. 
Värmepumpens COP beräknas variera mellan 4,2 och 5,4 under uppvärmningssäsongen. 
 
I kv. Grensaxen installeras tre värmepumpar a’ ca 30 kW uteffekt på taket – en per befintlig 
avluftshuv. Byggnadens behov av radiatorframledningstemperatur beräknas minska från 65 °C till 
ca 62 °C vid en utetemperatur av -10° C i och med det minskade värmebehovet som 
klimatskalsåtgärderna ger. Värmepumpens COP beräknas variera mellan 2,6 och 4,5 under 
uppvärmningssäsongen. Något lägre COP förväntas än i kv. Sommaren eftersom ettrörssystemet 
här kräver högre framledningstemperatur. 

5.4.4 ”Nära noll” renovering 

I dessa fall valdes att installera FTX aggregat som en naturlig del av denna större renovering där ett 
mål var att frigöras från radiatorsystemen som i kv. Sommarens fall är ca 60 år gammalt och i kv. 
Grensaxens fall består av ett ettrörssystem av lägre kvalitet och sämre egenskaper (kräver högre 
framledningstemperatur). 
 
Någon specifik lösning på FTX-installation är inte framtagen – då något av en förprojektering krävs 
för att ta fram detta. Varken bättre eller sämre förutsättningar än normalt bedöms finnas för FTX-
installation i de specifika byggnaderna. Oavsett central eller lägenhetsindividuell installation så 
förutsätts investeringskostnaden och prestandan kunna bli densamma. Exempelvis kan ett centralt 
motströmsaggregat med energieffektiv avfrostning installeras, samt ett vätskeburet värmebatteri per 
lägenhet installerat i tilluftsflödet. 
 

Figur 5-3 Princip för inkoppling av frånluftsflöde (Källa: Climate Solutions) 
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I beräkningarna används 20 % högre frånluftsflöde än tilluftsflöde och en årsverkningsgrad på 
71 % definierat på frånluftsflödet vilket motsvarar ca 86 % temperaturverkningsgrad definierat på 
tilluftsflödet.  

5.5 Scenarion 

På grund av de osäkerheter som råder vid beräkning framåt i tiden beräknas ett flertal olika fall med 
relativt stora variationer inom respektive fall. 
De scenarier som antas uppträda ser ut enligt nedan: 
 

Tabell 5-1  De olika scenarion som beräknas för varje renoveringsåtgärd. I samtliga scenarier är 
inflationen satt till att vara lika med prisutvecklingen på varor. 

Scenario Kalkylränta (reell) Energiprisökning Tidsperiod (År) 

A 4 % Norm 40 

B 4 % Hög 40 

C 4 % Låg 40 

D 6 % Norm 40 

E 2 % Norm 40 

  
Med dessa scenarier kommer samtliga renoveringsåtgärder utvärderas och jämföras. Genom detta 
ges en möjlighet att ge ett intervall inom vilket det troliga utfallet kommer visas. Det höga 
respektive låga energipriset ger en bild av hur känslig en renoveringsåtgärd är för variationer i 
energiprisutvecklingen. På samma sätt visas också kalkylräntans inverkan på resultatet. 
För att åskådliggöra detta grafiskt beskrivs alla olika utfall som kurvor under tidsperioden enligt 
nedanstående figur. 
 

 
Figur  5-4 Utfallet av de olika scenarier kan se ut som ovan. Exemplet visar på att olika scenarier ger olika 

utfall med samma indata i form av grundinvestering, energianvändning och driftskostnader. 

 
Dessa intervall som visas i Figur  5-4 gör det möjligt att jämföra olika utfall med varandra. Genom 
att se flera olika fall samtidigt är det lättare att skapa sig en bild av hur utfallet kan tänkas bli. Vad 
som är säkert är att en lägre kostnad för energi ger ett mindre spann i slutändan. 
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6 Resultat 

Utfallet av beräkningar i form av initialkostnad och energiprestanda varierar mellan de olika 
åtgärdskoncepten vilket ger en tydlig skillnad vid beräkning med Eruf Eko LCC. De båda 
byggnaderna i fallstudien varierar i både renoveringsbehov och möjligheter till förbättrande av 
energiprestanda. Skillnader mellan byggnadernas förutsättningar ger därför olika möjligheter till 
effektivisering.   

6.1 Kostnader 

6.1.1 Sommaren 
 
I kapitel 5.3 beskrivs vilka åtgärder som ingår i respektive åtgärdskoncept. Samtliga kostnadsposter 
som uppkommer vid renovering till befintlig energiprestanda såsom stambyte och ytskikts-
renovering av badrum återkommer i de andra två mer omfattande åtgärdskoncepten. 
 

Tabell 6-1 Renoveringskostnader för de olika åtgärdskoncepten för Sommaren. 

Sommaren Total kostnad 
(kkr) 

Kostnad per area  
(kr/m2 BOA) 

Kostnad per 
lägenhet 
(kkr/lgh) 

Befintlig energiprestanda 2 148 1 738 102 

Konventionell renovering 5 423 4 388 258 

‖Nära noll‖-nivå 9 490 7 677 452 

 
Kostnadssammanställning för de olika åtgärdskoncepten ses i Tabell 6-1. Den kraftigt ökade 
renoveringskostnaden från befintlig energiprestanda till konventionell renovering beror på att i det 
senare fallet utförs fasadåtgärder. De tre enskilt dyraste renoveringsåtgärderna för det 
konventionella åtgärdskonceptet är stambyte vatten och avlopp, fasadåtgärder och fönsterbyte. För 
renovering till ‖Nära noll‖-nivå är de dyraste insatserna tilläggsisolering av fasaden, utbyte av tak 
samt stambyte vatten och avlopp. Den största ökningen av kostnaderna från konventionell till 
‖Nära noll‖ renovering är förändring av tak samt värmesystem. 
 
Uppskattade kostnader för drift- och underhållsposter exklusive energikostnad har antagits 
beroende på respektive koncepts installationstäthet och materialval. Sammanställningen är utförd 
genom användande av Årskostnader 2010 (Repab 2010). Se Tabell 6-2. 
 

Tabell 6-2 Drift- och underhållskostnader i Sommaren för 2010 års pengavärde. 

Sommaren Total kostnad 
(kkr/år) 

Kostnad per area  
(kr/m2 BOA och 

år) 

Kostnad per 
lägenhet 

(kkr/lgh och år) 

Befintlig energiprestanda 376 304 17,9 

Konventionell renovering 382 309 18,2 

‖Nära noll‖-nivå 455 368 21,6 
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6.1.2 Grensaxen 

I kapitel 5.2 beskrivs vilka åtgärder som ingår i respektive åtgärdskoncept. Samtliga kostnadsposter 
som uppkommer vid renovering till befintlig energiprestanda såsom stambyte och ytskikts-
renovering av badrum återkommer i de andra två mer omfattande åtgärdskoncepten, se Tabell 6-3. 
 

Tabell 6-3 Renoveringskostnader, inkl. moms, för de olika åtgärdskoncepten för Grensaxen. 

Grensaxen Total 
kostnad 

[kkr] 

Kostnad per area  
[kr/m2 BOA] 

Kostnad per 
lägenhet 
[kkr/lgh] 

Befintlig energiprestanda 9 745 1 970 135 

Konventionell renovering 15 293 3 092 212 

‖Nära noll‖-nivå 26 263 5 310 365 

 
Vid åtgärder på fasaden krävs demontering av fasad- och vindskivor vilket för denna byggnad blir 
dyrare än brukligt då skivorna bedöms innehålla asbest. Det innebär att ett saneringsföretag måste 
anlitas för demontering. Skillnaden i renoveringskostnad för konventionell renovering gentemot 
upprustning till befintligt skick är betydligt mindre jämfört med Sommaren vilket förklaras av att 
fasadåtgärder vidtas redan vid det sparsammaste alternativet. Tillkommande kostnader för 
konventionell renovering berör främst fönsterbyte och förändringar i värmesystemet. 
 
De tre enskilt dyraste renoveringsåtgärderna för det konventionella åtgärdskonceptet är stambyte 
vatten och avlopp, fönsterbyte och tilläggsisolering av fasaden. För renovering till ‖Nära noll‖-nivå 
är de största kostnaderna fasadåtgärder, stambyte vatten och avlopp samt åtgärder på 
värmesystemet. Den största kostnadsökningen från konventionell till ‖Nära noll‖ utgörs av 
fasadåtgärder och förändring av värmesystemet. 
 
Uppskattade kostnader för drift- och underhållsposter exklusive energikostnad har antagits 
beroende på respektive koncepts installationstäthet och materialval. Sammanställningen är utförd 
genom användande av Årskostnader 2010 (Repab 2010). Se Tabell 6-4 
 

Tabell 6-4 Drift- och underhållskostnader i Grensaxen för 2010 års pengavärde. 

Grensaxen Total kostnad 
(kkr/år) 

Kostnad per area  
(kr/m2 BOA och 

år) 

Kostnad per 
lägenhet 

(kkr/lgh och år) 

Befintlig energiprestanda 1 528 309 21,2 

Konventionell renovering 1 528 309 21,2 

‖Nära noll‖-nivå 1 889 382 26,2 

6.1.3 Kostnadsjämförelse 

Vid en jämförelse mellan de två objekten framgår att Sommaren är billigare att renovera till befintlig 
energiprestanda. Det beror på att inga åtgärder vidtas på klimatskalet vilket förklaras av att 
byggnaden tilläggsisolerades under 1970-talet. Om lite mer omfattande åtgärder genomförs i form 
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av en konventionell renovering eller en ‖Nära noll‖-renovering blir upprustningskostnaden högre 
för Sommaren än för Grensaxen utslaget per lägenhet. 
 
Befintlig energiprestanda 

- Ytskiktsrenovering badrum är dyrare per lägenhet för Grensaxen då badrummen är större. 
Kostnaden är drygt 29 kkr för Grensaxen och knappt 26 kkr för Sommaren. 

 
- Kostnaden för stambyte av vatten och avlopp i de två husen skiljer sig. Kostnaden uppgår 

för Sommaren till ca 76 kkr/lgh medan för Grensaxen är kostnaden 68 kkr/lgh. 
Förklaringen till denna skillnad ligger i att det finns fler stammar i Sommaren då kök och 
badrum inte ligger så att stammar kan nyttjas gemensamt samt att stammar inte heller kan 
delas med andra lägenheter. 

 
Konventionell renovering 

- Kostnader för fönster- och dörrutbyte skiljer sig, 51 kkr/lgh för Grensaxen och 47 kkr/lgh 
för Sommaren. I Grensaxen finns flertalet olika fönstertyper vilket skulle kunna förklara 
prisskillnaden. Sommaren har dock ca 5,4 fönster/lgh mot Grensaxens 4,4 fönster/lgh. 
 

- Vid konventionell renovering installeras frånluftsvärmepumpar i respektive byggnad. 
Kostnaden är ca 24 kkr/lgh för Sommaren och 12 kkr/lgh för Grensaxen. Att kostnaderna 
för värmepumpinstallationen är högre för Sommaren beror bland annat på att 
frånluftsflödet måste samlas ihop till en ny avluftshuv på vinden och att arbete tillkommer 
för håltagning i taket för att lyfta in aggregatet. 
 

- Kostnader för Sommarens fasad- och takåtgärder uppgår till ca 85 kkr/lgh vilket kan 
jämföras med Grensaxens åtgärder på drygt 51 kkr/lgh. Skillnaden förklaras av fasaden 
utgör en mindre yta per lägenhet för Grensaxen än Sommaren samt att de fasad- och 
takåtgärder som vidtas är billigare per kvadratmeter.  
 

”Nära noll”-renovering 
- Den enskilt största skillnaden mellan de två fastigheterna är takåtgärder, för Sommaren 

som får ett nytt varmt tak blir kostnaden 88 kkr/lgh medan Grensaxen klarar sig med 
omläggning och påfyllning av isolering på vind vilket genererar en kostnad på 4 kkr/lgh. I 
övrigt skiljer sig inte åtgärderna nämnvärt i pris. Fasadåtgärderna är dyrare för Grensaxen 
än för Sommaren vilket beror på högre materialkostnader och mer tidskrävande åtgärder. 

6.2  Energiprestanda 

6.2.1 Sommaren 

Figur 6-1 visar simuleringsresultatet för energiomsättning i Sommaren– idag och efter antagna 
åtgärder. Behovet av köpt värme för uppvärmning beräknas minska med ca 72 % respektive 83 % 
med åtgärderna. För båda renoveringsfallen ökar elanvändningen. Se Bilaga 5: VIP Energy 
beräkningar för detaljer. 
 
I fallet med konventionell renovering omfattar installationsåtgärderna den största energi-
besparingen. Årsvärmefaktorn för värmepumpinstallationen beräknas till 4,8. 
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I fallet med ‖Nära noll‖-renovering står klimatskalet för den största energibesparingen. 
Årsvvärmefaktorn för FTX-installationen4 beräknas till 55. En simulering med balans i luftflöden 
resulterade inte i mer än 1000 kWh ytterligare besparing för Sommaren. 
 

 
Figur 6-1 Sammanställning för energianvändning i kv. Sommaren vid olika fall per m2 BOA 

6.2.2 Grensaxen 

Figur 6-2 visar simuleringsresultatet för energiomsättning i Grensaxen – idag och efter åtgärder. 
Behovet av köpt värme för uppvärmning beräknas minska med ca 77 % respektive 88 % med 
åtgärderna. För båda renoveringsfallen ökar elanvändningen. Se Bilaga 5 för detaljer gällande 
modellering av energiprestandan. 
 
I fallet med konventionell renovering omfattar installationsåtgärderna den största minskningen. 
Årsvärmefaktorn för värmepumpinstallationen beräknas till 3,4. 
 
I fallet med ‖Nära noll‖-renovering står klimatskalet för den största besparingen. Årsvärmefaktorn 
för FTX-installationen beräknas till 64. 
 

                                                      
4 Nyttiggjord återvunnen värme i förhållande till ökad elanvändning 
5 Detta värde är starkt beroende av tryckfall i ventilationssystemet och fläktverkningsgrad 

Idag
"Konventionell

renovering"
"Nära-noll

renovering"

Värme återvunnet ur frånluft 0.0 51.2 34.0

Fjärrvärme för
rumsuppvärmning

114.9 21.4 13.4

El för fläktar, värmepumpar
och cirkulationspumpar

1.1 15.1 8.1

Tappvarmvatten (Fjärrvärme) 26.5 26.5 26.5

Övrig fastighetsel 10.1 10.1 10.1
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Figur 6-2 Energianvändning Grensaxen 

 
Vid en jämförelse med MKBs totala bestånd framkommer det att den simulerade energi-
användningen är lägre än genomsnittligt i beståndets. Detta kan bero på flera orsaker, dels att 
byggnadens geometri har mindre omslutande area jämfört med invändig uppvärma area än den 
genomsnittliga byggnaden och dels kan det till stor del bero på förluster i de lokala värme-
distributionsnäten.  
 
Antaget att även de boende medverkar till att sänka energianvändningen genom sänkt 
varmvattenförbrukning antas förbrukningen av varmvatten kunna minskas till omkring 50 % mot 
nuvarande förbrukning. Det innebär en minskning till en nivå som motsvarar den befintliga 
energianvändningen för varmvatten i Sommaren. Energianvändningen blir då enligt Tabell 6-5. 
 

Tabell 6-5  Energianvändning i Grensaxen, BOA per kvm årligen. Antaget att varmvatten-
användningen halveras genom en medvetenhet hos de boende och installation av 
snålspolande munstycken. 

 Idag 
(kWh/BOA) 

Konventionell 
(kWh/BOA) 

”Nära noll” 
(kWh/BOA) 

Fjärrvärme för 
uppvärmning 

89,7 8 4,8 

El 3,5+19,2 17,6+19,2 8,7+19,2 

Tappvarmvatten 65,1 65,1 32,8 

Totalt Värme 174 32,3 37,6 

Totalt El 22,7 36,8 27,9 

  

Idag
"Konventionell

renovering"
"Nära-noll

renovering"

Värme återvunnet ur frånluft 0.0 35.2 28.3

Fjärrvärme för
rumsuppvärmning

89.7 8.0 4.8

El för fläktar, värmepumpar
och cirkulationspumpar

3.5 17.6 8.7

Tappvarmvatten (Fjärrvärme) 65.1 65.1 65.1

Övrig fastighetsel 19.2 19.2 19.2
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6.3 Eruf Eko LCC  

I detta kapitel redovisas resultaten av LCC kalkylerna. Beräkningarna sträcker sig 40 år framåt i 
tiden med startpunkt det år då renoveringsåtgärder vidtas. Variationer i resultatberäkningarna beror 
till stor del på uppställda scenarion med variation av kalkylränta och energiprisökning enligt Tabell 
6-6. Dessa scenarier antas för båda fallstudierna i samtliga åtgärdskoncept.  
 

Tabell 6-6 Olika scenarion vid beräkning av LCC. 

Fall Kalkylränta (reell) Energiprisökning Tidsperiod (År) 

A 4 % Norm 40 

B 4 % Hög 40 

C 4 % Låg 40 

D 6 % Norm 40 

E 2 % Norm 40 
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6.3.1 Sommaren 

Resultaten i kapitel 6.1 – 6.2 i form av kostnadssammanställning och energiberäkning av de 
ingående åtgärderna sammanställs i en LCC beräkning vilket ger följande resultat:  
 
Lönsamheten i att renovera till en nivå som anses vara av konventionellt energibesparande karaktär 
ger i normalfallet en lönsamhet på ett trettioårsperspektiv jämfört med att enbart renovera till att 
säkerställa befintlig funktion. Värt att nämna är att det till stor del beror på att det är antaget att den 
befintliga plåtfasaden bevaras vid beräkning på den befintliga prestandan. Kostnaden för att gå fullt 
ut och satsa på ett ‖Nära noll‖-alternativ ger ett resultat som är svårare att räkna hem ekonomiskt 
vid en energiprisutveckling som är på medelnivå.  
Däremot om energipriset antas öka något mer än medelprisökningen ges den totala renoveringen 
en lönsamhet på omkring 35 år. Vid samma energiprisökning visar sig den konventionella 
energieffektiviseringen vara lönsam redan efter ca 20 år. Vid kontroll av inverkan från kalkylräntans 
antagande visar sig resultatet skifta mer än påverkan från energiprisutvecklingen.  
Då resultaten från utredning om olika renoveringsalternativ beräknas med Eruf Eko LCC på ett 
fyrtioårsperspektiv blir resultatet enligt Figur 6-3. 
 

 
Figur 6-3 Resultatet av ackumulerade kostnader för byggnaden Sommaren. Resultatet är varierande beroende 

på energipris och kalkylränta. 

 
Vid en förenkling av ovanstående figur visas enbart de olika energiprisintervallens övre och undre 
gräns i Figur  6-4. Detta ger en tydligare bild av vad olika energiprisutveckling ger för resultat. I 
samtliga fall är den antagna reala kalkylräntan 4 %. Resultaten av den befintliga prestandan varierar 
stort och lönsamheten för de båda energieffektiviseringarna är starkt beroende på energiprisets 
utveckling. 



 

35 
 

Resultatet för en renovering till befintlig prestanda varierar med omkring 10 miljoner, medan 
konventionell effektivisering och ‖Nära noll‖ effektivisering ger ett intervall på ca 3 respektive ca 2 
miljoner i intervall. 
 

 
Figur  6-4 Resultatet av ackumulerade kostnader för byggnaden Sommaren. Resultatet är varierande 

beroende på energipris. Tydligt ses den variation och osäkerhet som den befintliga energiprestandan 
genererar. 

6.3.2 Grensaxen 

Resultaten i kapitel 6.1 – 6.2 i form av kostnadssammanställning och energiberäkning av de 
ingående åtgärderna sammanställs i en LCC beräkning vilket ger resultat enligt Figur  6-5 
nedan.  
 
Den konventionella renoveringen visar sig vara lönsam i samtliga olika scenarier redan efter 7 - 12 
år. ‖Nära noll‖ renoveringen är dock svårare att räkna hem, men är lönsam vid scenario B, dvs. vid 
fallet att energipriset är högre och nästintill lönsam vid scenario E, med en lägre kalkylränta och 
normalt energipris. 
 
Kurvorna för effektivisering i konventionell respektive ‖Nära noll‖ nivå ger liknande signaturer 
vilket beror på att de båda alternativen har liknande energianvändning samt liknande drift- och 
underhållskostnader. Befintlig nivå har däremot lägre drift- och underhållskostnad, men i sin tur en 
mycket högre energikostnad vilket ger den stora spridningen i utfallet. 
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Figur  6-5 Resultatet av ackumulerade kostnader för byggnaden Grensaxen. Resultatet är varierande 

beroende på vilket scenario som råder. Utfallet varierar kraftigt beroende på det eventuella energi- 
och kalkylräntescenariot. 

 
Figur  6-5 visar de ackumulerade kostnaderna för olika åtgärdskoncept för Grensaxen. Detta 
spektra varierar för samtliga åtgärdskoncept med omkring 50 miljoner år fyrtio, främst beroende på 
kalkylräntans nivå. Vid en avgränsning till enbart hög och låg energinivå ges ett spektrum som 
istället varierar omkring 40 miljoner, se Figur  6-6. Det innebär en procentuell skillnad på 80 
procent från lägsta till högsta kostnad för den befintliga energiprestandan. Motsvarande varians vid 
en ‖Nära noll‖ renovering ger en procentuell varians på ca 30 procent, och är därmed en säkrare 
prognos. 
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Figur  6-6 Resultatet av ackumulerade kostnader för byggnaden Grensaxen, med scenarion som visar på 

skiftande energiprisutveckling. Utfallet varierar kraftigt beroende på det eventuella utfallet. 

 
Figur  6-6 visar enbart scenario A, B och C. Det innebär en förenkling av tidigare figur där 
spelrummet för kalkylräntan skalats bort. Under en fyrtioårsperiod kan vi här se intervallet i vilket 
utfallet hamnar beroende på energiprisutvecklingen. Tydligt är att intervallet för den befintliga 
energiprestandan ligger på en nivå där de båda effektiviseringarna kan komma att vara ekonomiskt 
lönsamma. Den konventionella renoveringen kommer att visa sig vara lönsam i samtliga fall A till C 
och ‖Nära noll‖ renoveringen blir lönsam vid fall B. 
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Figur  6-7 Resultatet av ackumulerade kostnader för byggnaden Grensaxen, antaget att brukarna kommer 

att minska varmvattenförbrukningen till omkring 50 % mot nuvarande förbrukning. 

 
Då varmvattenanvändningen antas kunna effektiviseras till 50 % av nuvarande användning, vilket 
anses vara rimligt på grund av den nu mycket höga varmvattenförbrukningen, kan ytterligare 
besparingar göras som leder till en tydligare kostnadseffektivisering, se Figur  6-7. I detta fall 
krävs det extra kostnader i form av installation av snålspolande munstycken. Vid detta läge kan 
effektiviseringen till ett ‖Nära noll‖ alternativ leda till en kostnadsmässig jämvikt mot den befintliga 
prestandan. För ‖Nära noll‖ alternativet är det ännu tydligare att det väntade utfallets intervall är 
ytterligare minskat då ännu mindre energi behöver tillföras byggnaden. 
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6.4 Optimal renovering – en enskild åtgärds 
ekonomiska potential  

Varje enskild renoveringsåtgärd i form av till exempel tilläggsisolering, fönsterbyte eller byte av 
installationssystem innebär kostnader. Kostnaderna ger i utbyte nya funktionella byggnadsdelar 
samt en energibesparing beroende på omfattningen av åtgärden. Men på vilken nivå är 
effektiviseringen ekonomiskt optimal? Detta beror på flera faktorer och där energipriset är det mest 
väsentliga. För att bedöma vilken grad av effektivisering som är absolut mest lönsam kan en 
optimumberäkning utföras för respektive renoveringsåtgärd. Energiprisutvecklingen och 
räntesatsen är densamma som i fallstudien, dvs. energiprisutveckling enligt ENPAC (Axelsson, 
Harvey 2010), och real kalkylränta är 4 %. 
Detta går också att utföra för färdiga renoveringskoncept, men det säger då ingenting om respektive 
delkomponent i konceptet är lönsam och inte, utan ger bara en helhetsbild. 
 
Vid en kontroll av rimliga åtgärder för fasadrenovering, takisolering och fönsterbyten har det i detta 
projekt undersökts aktuella byggnadsdelars optimala lönsamhet och som visar vilka kostnader och 
främst vilka skillnader de olika åtgärderna har inbördes. 

6.4.1 Fasaddelar på folkhemshus 
 
Bärande yttervägg av lättbetong i 1940 – 50-talshus 
En typvägg av lättbetong med tidigare plåtat fasad samt 70 mm mineralull renoveras med olika grad 
av isolertjocklek enligt Figur 6-8. Fasadplåten rivs och ersätts av cellplast med en utanpåliggande 
puts. De fem olika alternativen är de färdiga isolertjocklekar som leverantören hanterar där, det 
första alternativet anses vara estetiskt tilltalande vid bevarande av byggnadens formspråk. Kurvan 
visar tydligt på att det relativt sett är lönsamt att öka på tjockleken av isolerlagret. Dock visas inget 
absolut minimum i kurvan eftersom den max tillhandahållna isolertjockleken är 170 mm. 
Kostnaden är beräknad på 40 års drift och ger en total kostnadsskillnad mellan de olika alternativen 
på omkring 225 000 kronor på den totala väggytan, eller drygt 300 kronor per kvadratmeter fasad-
yta. Denna kostnad kan då anses som kostnaden för att bevara estetiken med en viss energi-
effektivisering jämfört med att energieffektivisera till max med den givna fasadlösningen. 
 

 
Figur 6-8 Fasadrenovering med fasadskiva av cellplast med fasadyta av puts. LCC-kostnad för 40 års drift 
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Om samma fasad antas renoveras och isoleras med mineralull ger det en kostnad som skiljer 
omkring 600 000 kronor totalt, eller 800 kronor per kvadratmeter fasadyta, se Figur 6-9. I detta fall 
bärs fasadskivorna upp av ett nytt regelverk då isolertjockleken överstiger 200 mm. Detta innebär 
en markant förändring i den initiala kostnaden samtidigt som den tillkommande isoleringen nu 
påverkar relativt sett mindre än de första isolerskivorna. Det leder till att den mest kostnadsriktiga 
isolertjockleken är omkring 150 till 200 mm mineralull.  
 

 
Figur 6-9 Fönsterbyte efter offerter, LCC för en 40-årsperiod. 

 
Den estetiska möjligheten omfattas i detta fall av det förstnämnda alternativet med 80 mm 
mineralull efter rivning av den befintliga plåtfasaden. Kostnaden för att behålla estetiken i fasaden 
på ett 40 års perspektiv blir då ca 450 000 kronor eller drygt 600 kronor per kvadratmeter fasadyta. 
Av de båda ovanstående alternativen är det sistnämnda det mest kostnadsriktiga av de givna 
material och arbetskostnaderna. 
 

Fönsterrenovering i form av utbyte av befintliga fönster på huset Sommaren 

 

 

Figur 6-10 Fönsterbyte efter offerter, LCC för en 20-årsperiod. 
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För fönsterbyten är det svårare att ange en optimal energiprestanda eftersom det till stor del beror 
på leverantörens möjligheter att ge ett anbud anpassat till storlek och specifikationer gällande om 
det är öppningsbart eller ej, vilken typ av öppning, och egenskaper gällande lågemissionsskikt och 
U-värde. I denna undersökning har anbud inhämtats från flera olika fönsterleverantörer med fokus 
på U-värdets inverkan på energiprestandan. Leverantören och fabrikören varierar alltså i detta fall 
då inga fullständiga uppgifter varit tillgängliga för samtliga prestandanivåer. Resultatet ger under en 
tjugoårsperiod ett tydligt utfall där U= 1.0 är det mest kostnadsriktiga, se Figur 6-10. 
En tjugoårig livscykel kan antas vara rimlig för ett fönster, men det förekommer att fönster sitter 
längre under gynnsamma förhållanden. Om det istället skulle röra sig om en 40-årig livscykel ger det 
ett resultat som kan komma att gynna de fönster som har en mycket god energiprestanda och 
värden ner mot U=0.8 är optimalt. I Figur 6-11 visas totalsumman för kostnaderna vid 40-
årsperioden. 
 
För fönstren kan man dra slutsatsen att det inte är graden av energieffektivitet som avgör fullt ut 
utan snarare val av en leverantör som kan erbjuda det bästa priset för ett energieffektivs fönster.   
Därför blir inte skillnaden mellan mest och minst energibesparande fönster så stor, bara ca 90 000 
kronor där den minst energibesparande är billigare, och för en 40-årsperiod skiljer det omkring 
100 000 kronor till fördel för det mest energibesparande alternativet. 
 

 
 
För att bevara estetiken i ett 1940 – 50-talshus behöver fönstren inte påverka till stor del, men de 
kan också påverka till mycket stor del. Detta beror till stor del på utformningen av karmar och 
fönsterbågar, som därför behöver väljas med omsorg. En fördel är att fönster med spröjs under 
perioden inte var populära utan stora fönsterytor med få köldbryggor installerades. Det är därför 
svårt att säga vad kostnaden för estetiskt bevarande är, men det finns troligtvis goda förutsättningar 
att byta till fönster med god energiprestanda. 
 

  

Figur 6-11 Fönsterbyte efter offerter, LCC för en 40-årsperiod. 
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6.4.2 Fasadrenovering på typiska miljonprogramshus 
 
Utfackningsvägg på långsida 
Utfackningsväggen täcks med en befintlig eternitskiva som behöver bytas ut. Därefter ska befintlig 
vägg tilläggsisoleras och få ett nytt fasadskikt. I spannet från att byta ut det befintliga fasadskiktet 
och ersätta med nytt till att skapa en vägg med energiprestanda enligt väggen som uppförts på 
passivhusen vid Brogården i Alingås. I Figur  6-12 visas resultatet där den ursprungliga 
renoveringen och återställandet av den befintliga fasaden är det mest kostsamma under ett 40-
årsperspektiv. Att kostnaden tydligt blir dyrare vid det fjärde alternativet beror till stor de på att ett 
separat bärande system håller upp lasten för den tillkommande vikten av isolering och 
fasadmaterial. De två mest ekonomiska alternativen är tillägg av 95 mm mineralull samt tillägg av 
regelstomme med 170 mm mineralull samt en yttre mineralullsskiva på 70 mm med utanpåliggande 
fasadskikt. 

 
 
Det estetiska alternativet i detta fall är att byta ut det befintliga och ersätta det med nytt ytskikt med 
lika mycket isolering bakom. Kostnaden för det är under fyrtioårsperioden är mycket påtaglig med 
en skillnad på ca 1,7 miljoner i totala kostnader. Utslaget per kvadratmeter fasad blir däremot 
kostnadsskillnaden mellan billigast och dyrast inte lika påtaglig utan hamnar på omkring 830 kronor. 
Värt att nämna är att skillnaden mellan den mest energieffektiva lösningen och den mest 
ekonomiska enbart är omkring 200 000 kronor totalt eller ca 100 kronor per kvadratmeter fasadyta. 
 
Gavelvägg med fasadskal av tegel 
Den del av fasaden på byggnaden Grensaxen som har ett yttre skal av tegel är innanför uppbyggd 
av en gjuten betongvägg samt mellanliggande mineralullsisolering. Innan åtgärd är den befintliga 
isolering 95 mm. 
 
 
 
 

Figur  6-12 Utbyte av befintlig lättregelfasad och tilläggsisolering med mineralull på regelstomme. Det 
optimala är i detta fall en isolertjocklek på mellan 190 mm och 240 mm mineralull. Detta kan 
jämföras med ursprungsläget med 95 mm mineralull. 
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Resultat av en optimumberäkning för väggens renovering med fem olika isolertjocklekar ger ett 
optimum för tilläggsisolering på ca 265 mm mineralull. Beräkningen baseras på data i Sektionsdatas 
databas och tilläggsisolering samt uppbyggnad av tegelmur.  Den totala differensen mellan billigast 
och dyrast lösning under 40-årsperioden är ca 360 000 kronor eller ca 175 kronor per kvadratmeter 
fasadyta, se Figur  6-13. 
 
Bevarandevärden i form av estetik är i just detta fall relativt enkelt att lösa då fönster på den 
berörda fasadytan kan flyttas med ut i fasadlivet för att förhindra ‖hålögdheten‖ som annars kan 
uppstå.  
 
Sprutisolering av miljonprogramshus vindsbjälklag 
Kostnaden för isolering av vindsbjälklag är enkel att beräkna då inga kostnader i form av bärande 
regelverk tillkommer. En LCC beräkning där optimum söks för ett renoveringsexempel på 
Grensaxen visar tilläggsisoleringen i form av sprutisolering av vindsbjälklaget en tydlig besparing. 
Besparingen avtar dock och ett optimum uppnås vid omkring 400 mm tilläggsisolering med sprutad 
mineralull, se Figur 6-14.  
 

Figur  6-13 Renovering av betongvägg med utanpåliggande skalmurstegel och mellanliggande mineralull. 
Beräkningen baseras på Sektionsdata och kostnader för tilläggsisolering och uppmurande av tegelmur. 
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På grund av att byggnaden i exemplet består av nio våningar är vindsbjälklaget en mycket begränsad 
del av klimatskalet och därför ger tilläggsisolering en begränsad energibesparingseffekt relativt den 
totala kostnaden, men för varje kvadratmeter vindsbjälklag är skillnaden mellan billigast och dyrast 
omkring 500 kronor under hela livscykeln. 
 
Fönsterbyte på miljonprogramshus 
På samma sätt som i ovanstående exempel på byggnaden Sommaren är den totala kostnaden för 
fönsterrenovering svårt att bedöma. Att enkelt hitta en jämförbar fönstermodell för att söka ett 
optimum är mycket svårt då fönstrets egenskaper är mer komplexa än en enkel isolerskiva. I det fall 
då samtliga fönster byts ut på 
 

 
 
Grensaxen till fönster med liknande egenskaper såsom upphängning, men med annan 
energiprestanda så blir utfallet enligt Figur  6-15. 

Figur 6-14 Tilläggsisolering av vindsbjälklag med sprutisolerad mineralull. 

Figur  6-15 Utbyte av samtliga fönster på Grensaxen till fönster med samma funktion, men med bättre 
energiprestanda. 
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Antaget att fönstrets livslängd är längre än 20 år resulterar i att kostnaden för hög energiprestanda 
relativt sett blir lägre. Antaget att tidsperioden är 40 år ges en kurva som beskriver resultatet enligt 
Figur 6-16.  

  

Figur 6-16 Fönsterbyte på Grensaxen, antaget att brukstiden är 40 år. 
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6.5 Potential i Malmös befintliga bestånd 

Möjligheter till energieffektivisering i Malmös befintliga bestånd och den beräknade initiala 
kostnaden för detta beräknas med grund av den ovanstående fallstudien. I Malmö finns nu ett 
hyresbostadsbestånd bestånd enligt Tabell 6-7. Totalt finns det i Malmö drygt 50 000 berörda 
lägenheter från perioden 1941 till 1980, där den sammanlagda energin till uppvärmning och 
varmvatten beräknas vara omkring 630 GWh.  
 

Tabell 6-7  Ungefärlig status i Malmö stad gällande yta, energianvändning för värme och varmvatten 
och antal hyreslägenheter uppförda 1941 till 1980. Antaget att byggnaderna har en 
energiprestanda likt MKBs bestånd. 

Uppförd 
(år) 

Lägenheter 
(1000-tal) 

Energi till uppvärmning 
och varmvatten  
(kWh/m2 BOA) 

Energi till uppvärmning 
och varmvatten, Totalt 

(GWh) 

1941-1960 21  168 236  

1961-1980 32,5  167 400 

 
Vid antagandet att effektiviseringsnivån i beståndet är i nivå med effektiviseringen i de båda 
exempelbyggnaderna ges en genomsnittlig besparing av fjärrvärme, men ett visst tillskott av 
elenergi. 

6.5.1 Konventionell nivå 

Energieffektivisering enligt det konventionella åtgärdskonceptet. Värdena i Tabell 6-8 ger en bild 
av mängden elenergi som ersätter värmen, jämför med Tabell 6-7. Den tillkommande elenergin är 
14 respektive 14,1 kWh/m2 BOA för energi till installationer, främst till värmepumpar. 
 

Tabell 6-8 Möjligt resultat i Malmös bestånd enligt föreslagen konventionell nivå.  

Uppförd 
(år) 

Lägenheter 
(1000-tal) 

Fjärrvärme 
(kWh/m2 
BOA) 

Elenergi 
(kWh/m2 

BOA) 

Genomsnittlig 
area/lgh 

(m2) 

Energi till värme, 
vv + el 
 Totalt i Malmö 
(GWh) 

1941-1960 21  73,1 25,2 67 102 +35,5 

1961-1980 32,5  73 36,8 74 176 +33,9 

 
Kostnaden för detta bedöms bli omkring 258 000 kronor/lägenhet för folkhemslägenheter och 212 
000 kronor/lägenhet i ett miljonprogramshus. Det konventionella fallet ger en totalkostnad som 
beräknas till drygt 12 miljarder kronor i Malmö. Av dessa kostnader bedöms 100 000 respektive 135 
000 kronor per lägenhet vara en kostnad som utförs för att bevara funktionen i de båda 
byggnaderna, se Tabell 6-9. Denna grundläggande renovering beskrivs närmre i Bilaga 4: 
Åtgärdslista, och rör främst renovering av ytskikt , stammar och i viss mån klimatskal.. 
 

Tabell 6-9 Sammanställda kostnader för renovering i Malmös hyreshusbestånd. 

Uppförd 
(år) 

Lägenheter 
(1000-tal) 

Totalkostnad/lgh 
(kkr) 

Minimumkostnad
/lgh 
(kkr) 

Totalkostnad i 
Malmö 
(mdr) 

1941-1960 21 258 100 5,4 

1961-1980 32,5 212 135 6,9 
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Denna energieffektiviseringsnivå är ekonomiskt fördelaktig på lång sikt vid en låg 
energiprisutveckling, men kan vara lönsam redan inom 15 år vid en hög energiprisutveckling. 
Den konventionella nivån på renovering är lönsam i båda åtgärdskoncepten, med nackdelen att 
värmeenergin i grund och botten delvis kommer från en ökad elanvändning som kan anses vara en 
tveksam lösning. För att åskådliggöra detta sammanställs användningen enligt Boverkets viktning 
för Klimatzon 3 (Boverket, 2009). Viktningen ger ett utfall på elenergin som viktas med en faktor 2. 
I Tabell 6-10 visas den viktade energianvändningen där den ökade elenergin ger ett resultat som är 
tydligt påverkat av den höga elanvändningen.  
 

Tabell 6-10 Viktade värden för energianvändning vid konventionell renovering enligt BBR 16. 

Uppförd 
(år) 

Lägenheter 
(1000-tal) 

Fjärrvärme 
(kWh/m2 BOA) 

Elenergi 
(kWh/m2 BOA) 

Specifik 
energianvändning 
(kWh/m2 Atemp)  

1941-1960 21  73,1 50,4 85,9 

1961-1980 32,5  73 73,6 114,8 

6.5.2 ”Nära noll” nivå 

Vid antagandet att effektiviseringsnivån i beståndet är i nivå med effektiviseringen i de båda 
exempelbyggnaderna resulterar i en genomsnittlig besparing av fjärrvärme, men ett visst tillskott av 
elenergi, se Tabell 6-11.  
 

Tabell 6-11  Möjligt resultat i Malmös bestånd efter energieffektiviseringar i ”Nära noll” nivå, ej 
medräknat elenergi.  

Uppförd 
(år) 

Lägenheter 
(1000-tal) 

Energi till 
värme och 
varmvatten 
(kWh/m2 
BOA) 

Elenergi 
(kWh/m2 

BOA) 

Genomsnittlig 
area/lgh 

(m2) 

Energi till värme, 
vv + el 
 Totalt i Malmö 
(GWh) 

1941-1960 21 39,9 18,2 67 56,1 +25,6 

1961-1980 32,5 70 27,9 74 168 +67 

1961-1980 
(50 % vv 
användning) 32,5 37,6 27,9 74 90,4 +67 

 
Energimängderna i Tabell 6-11 har en ökad elenergianvändning på 7,0 respektive 5,2 kWh/m2 
BOA jämfört med den befintliga energiprestandan. Detta främst till ventilationen med 
värmeväxlare. Elenergiökningen är i detta fall inte lika märkbar som vid fallet med den 
Konventionella renoveringen. Elenergin ökar i detta fall ungefärligt hälften så mycket som vid den 
konventionella renoveringen eftersom inga värmepumpar används. Effekten av den minskade 
varmvattenanvändningen ger det ett utfall som markant sänker den totala energianvändningen. 
 
Konceptet ‖Nära noll‖ använder mindre elenergi än det konventionella konceptet. För att 
åskådliggöra detta sammanställs användningen enligt Boverkets viktning för Klimatzon 3 (Boverket, 
2009). Viktningen ger ett utfall på elenergin som viktas med en faktor 2, se Tabell 6-12. Resultatet 
ger då en energiförbrukningsnivå som är motsvarande Passivhusnivå, alltså med en mycket god 
energiprestanda. 
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Tabell 6-12 Viktade värden för energianvändning vid konceptet ”Nära noll” enligt BBR 16. 

Uppförd 
(år) 

Lägenheter 
(1000-tal) 

Fjärrvärme 
(kWh/m2 BOA) 

Elenergi 
(kWh/m2 BOA) 

Specifik 
energianvändning 
(kWh/m2 Atemp)  

1941-1960 21 39,9 36,4 53 

1961-1980 32,5 70 55,8 98,5 

1961-1980 (50 % vv 

användning) 
32,5 37,6 55,8 73 

 
Kostnaden för koncept ‖Nära noll‖ bedöms bli omkring 450 000 kr per lägenhet likt Sommaren 
och 365 000 kr per lägenhet likt Grensaxen. Av dessa kostnader bedöms 100 000 kr respektive 135 
000 kr vara en kostnad som ändå måste utföras för att bevara funktionen i de båda byggnaderna, se 
Tabell 6-9. Denna grundläggande renovering beskrivs närmre i Bilaga 4: Åtgärdslista, men rör 
främst renovering av ytskikt , stammar och i viss mån klimatskal..  
 

Tabell 6-13  Sammanställda kostnader för renovering i Malmös hyreshusbestånd. Där 

minimumkostnaden antas tillkomma oavsett om en energieffektivisering utförs eller ej. 

Uppförd 
(år) 

Lägenheter 
(1000-tal) 

Totalkostnad/lgh 
(kkr) 

Minimumkostnad
/lgh 
(kkr) 

Totalkostnad i 
Malmö 
(mdr) 

1941-1960 21 450 100 9,45 

1961-1980 32,5 365 135 11,9 

 
Denna ‖Nära noll‖ renovering är inte ekonomiskt fördelaktig utan strax utöver vad som är 
fördelaktigt under en 40-årsperiod. Det förutsätter då också att energipriset ligger i ovankant på vad 
som kan anses vara rimligt. Den konventionella nivån på renovering är lönsam i båda fallen, men 
med nackdelen att värmeenergin till stor del kommer från en ökad elanvändning. 
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7 Slutsatser 

Enligt LCC-kalkylerna kostar en renovering, som motsvarar ‖nära-noll nivån‖ i denna studie 21 
miljarder kronor att genomföra för hela Malmös flerbostadsbestånd för byggnader i de aktuella 
årsintervallen. Kostnaden för att renovera genom bara att återställa nuvarande funktioner utan 
energieffektivisering beräknas kosta ca 12 miljarder. Effektivisering leder då till att energiprestandan 
på samtliga flerbostadshus är motsvarande passivhus. Trots de kostnader en effektivisering initialt 
innebär så ger det ett bostadsbestånd som är mindre sårbart mot plötsliga fel i energitillförseln och 
plötsliga energiprisförändringar. Dock ger variationer i kalkylräntan osäkra prognoser för framtida 
driftskostnader.  
 
Vid omfattande renoveringar i det befintliga beståndet kan energieffektiviseringar till viss del 
bekostas av ett befintligt renoveringsbehov, men det går inte att räkna med att en renovering till en 
energiprestanda som liknar passivhus är lönsam ens under en 40-års period. Å andra sidan så 
innebär en konventionell renovering nu, utan att utnyttja det renoveringsfönster som finns idag, att 
det blir mycket kostsamt att genomföra denna renovering om säg 10 år beroende på att man då 
tvingas byta ut fullt fungerande fasader, fönster eller installationer bara på grund av 
energieffektiviseringsskäl. För Malmös efterkrigstidsbestånd skulle detta innebära en tilläggskostnad 
för energieffektivisering på 12 miljarder vilket tillsammans med den initiala investeringen om 12 
miljarder innebär att investeringskostnaden blir högre än om energieffektiviseringen görs i samband 
med det nu öppna renoveringsfönstret. Mer moderata energieffektiviseringsåtgärder, med 
tillexempel frånluftsvärmepumpar visar att dessa är lönsamma sett ur ett 40 års perspektiv och med 
dagens energipriser.  
 
Effektivisering av byggnaden Sommaren ger ett resultat som starkt varierar beroende på framtida 
energiprisutveckling. Beroende på energiprisets utveckling kan en initial investering på omkring 5 
miljoner visa sig vara lönsam genom besparing av framtida energikostnader. Vid ett fall då 
energipriset antas vara på en normalnivå blir det svårt att räkna hem en ‖Nära noll‖-renovering. Vid 
ett antagande att det utförs åtgärder utöver minsta möjliga renovering på fasaden, vilket MKB 
troligtvis kommer att utföra för återställande av byggnadens karaktär, blir kurvorna för den 
befintliga prestandan parallellförflyttade uppåt vilket ger en lönsamhet även för en ‖Nära noll‖ 
renovering inom de 40 åren. 
 
I princip gäller samma sak för Grensaxen där det är svårt att se en lönsamhet i effektivisering till 
‖Nära noll‖ nivå då energipriset antas vara lägre än den högsta nivå som används i beräkningarna. 
Där finns inte heller någon fasad som måste återställas som kan göra att nära noll alternativet blir 
lönsamt. 
 
Vad som också bör tas i beaktande är att de båda renoveringsalternativen med energi-
effektiviseringsåtgärder ger ett mer stabilt utfall, där variationen i slutlig kostnad inte alls är lika 
beroende av energipriset. Med andra ord ger en högre investeringskostnad i energieffektiviserande 
åtgärder en stabilare kostnadsprognos vid förändrade priser påenergimarknaden. Å andra sidan 
leder en hög investeringskostnad till att prognosen för framtida kostnader blir osäker beroende på 
variationer i räntekostnader.  
 
Vid beräkning av optimum i LCC-kalkylen utförs en förenklad beräkning genom att bortse från 
vissa kostnader. Energiberäkningar har förenklats för de enskilda åtgärderna, men de fel som skapas 
av de små skillnaderna är relativt små och approximationen till ett optimum är ändå ett funktionellt 
arbetssätt för att skaffa sig en uppfattning om vad som är lönsamt eller ej.  
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Skillnaden i kostnader för en lösning med högre energiprestanda och en lösning med låg 
energiprestanda är oftast relativt liten. Dessutom är beräkningarna gjorda med  en relativt ringa 
energiprisutveckling. Skulle energiprisutvecklingen vara högre innebär det att  de energibesparande 
alternativen ytterligare ökar i lönsamhet.  
 
Då de undersökta lösningarna för optimumberäkningar har en vald design kan det självklart finnas 
lösningar som är ännu mer kostnadseffektiva. Dels genom andra val av material och dels genom 
andra system som kan finnas på marknaden. Förenklat kan sägas för fasadisolering är, att ju färre 
reglar som behövs i konstruktionen desto mer kostnadseffektiv blir den. Det beror dels på 
materialkostnaden, men också på den arbetskostnad som montaget innebär samt kostnader 
beroende på energiförluster genom köldbryggor.  
 
Tilläggsisoleringens tjocklek i vindsbjälklag fungerar bra för att beräkna optimal kostnad sett ur 
olika tidsperspektiv. Detta beroende på att det inte finns något behov att regla eller utföra 
tidskrävande montagearbeten, vilket leder till en billig initial kostnad. Att vindsisolering är en 
lönsam åtgärd är inte på något sätt en nyhet, det har varit allmänt känt sedan 1970-talet, men det är 
ett tydligt exempel på att enkla åtgärder med få materialskikt är att föredra. Optimumberäkningen 
går även att skala upp till att räkna på en hel byggnad, med enskilda åtgärder som grund, och på så 
sätt skapa den mest optimala lösningen för renoveringen. Dock kan detta leda till suboptimering 
eftersom synergieffekter mellan olika lösningar då kan tappas bort. T.ex. om fasadrenovering så 
finns det ställningar som gör att montage av nya fönster kan göras samtidigt och kostnaden för 
ställningar kan då delas av flera olika åtgärder.  
 
Köksrenovering och eventuella omställningar i form av förbättrade parkmiljöer i byggnadernas 
närområde, samt projekteringskostnader har inte medräknats i kalkylerna. Dessa kostnader kommer 
därför troligtvis tillkomma då det finns behov för detta. Dessa åtgärder påverkar inte resultatet för 
jämförelsen som har tittat på komponenter och delar som kopplar till energieffektivisering. Det 
innebär att en totalkostnad kan komma att närma sig de kostnader som uppkommit i 
undersökningen ‖Hem för miljoner‖ (SABO 2007), där renoveringsbehovet i Sveriges 
miljonprogramsområden analyserades. 
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Inledning 

På våra moderna byggnader ställs en mängd krav. Vi spenderar upp till 90% av våra liv inomhus 
och därför har kraven på inneklimatet ökat. Vi vill ha en jämn temperatur som varken är för varm 
eller för kall och som inte är dragig. Klimatet i Sverige är ombytligt och variationer upp till 50 
grader celsius från vinter till sommar är inte ovanliga. Dessutom har vi blåst och regn som påverkar 
bostaden året runt. Det som skyddar oss från detta är byggnadens yttervägg, klimatskalet. 
 
Byggregler i Sverige har utvecklats i takt med att byggteknik, utrustning och byggnadsmaterial har 
förbättrats. Det gäller alla delar såsom krav på bärighet, brandsäkerhet, innemiljö och 
energiförbrukning. Denna rapport berör utvecklingen av de krav som ställs på klimatskalet, och 
fokuserar på värmeisolerförmågan med värmegenomgångstalet (k- resp. U-värde) som parameter 
och lufttäthet för vägg, tak, golv och fönster. 
 
Förändringen på kraven sedan 1946 är omfattande och syftet med denna rapport är dels att 
beskriva utvecklingen till dags dato, och dels att använda materialet i studier av energieffektivisering 
i folkhemsområden, 1950-tal och miljonprogramsområden, 1965 till 1975. 
 
Viktigt för framtiden 
I det EU-finansierade projektet ERUF EKO arbetar Malmö stad tillsammans partners med 
Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse. IVL Svenska Miljöinstitutet och avd. f. Energi och 
Byggnadsdesign på Lunds tekniska Högskola, driver inom ERUF EKOs ram ett projekt kring 
energieffektivisering i folkhems – respektive miljonprogramsbebyggelsen. 
 
För att kunna få en ide om hur framtiden kan te sig gällande krav på byggnader måste vi se till hur 
krav på byggnader har ställts och hur de kraven sedan har skärpts och det är därför viktigt att blicka 
bakåt för att se framåt. Inte minst när det gäller byggnaders energiförbrukning, en byggnads brister 
kan lättare hittas och förstås då man tittar på de då rådande byggreglerna och jämför med dagens.  
 
Byggnadssektorn energianvändning är i storleksordningen 30 -40 % av samhällets totala 
energianvändning. I en tid då alltmer fokus läggs på att energieffektivisera behöver också 
byggsektorn ta sitt ansvar. Detta speglas tydligt i utvecklingen av de krav som ställs på nybyggda 
byggnader. Men idag utgör nybyggnation en mycket liten del av det totala byggnadsbeståndet, och 
nybyggda hus använder mindre energi än äldre, därför blir det allt viktigare att energieffektivisera 
befintligt bestånd. 
 
Ett hjälpmedel för att kunna identifiera vilka energieffektiviseringsåtgärder som är relevanta för en 
specifik byggnad är att beskriva nuvarande energiprestanda och de byggnormer som var gällande 
vid byggnation är då till stor hjälp. Målet med denna rapport är att erbjuda en kortfattad och 
användbar sammanfattning av byggregler och teknisk utformning avseende byggnaders 
värmeisolering och lufttäthet. 
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Bostadsbebyggelsens tekniska utveckling 

sedan andra världskriget 

 
Hur bostadsbyggandet har utvecklats och hur det påverkar dagens energiförbrukning i Sverige 
beror på mängden bostäder byggda enligt en viss norm. Figuren nedan visar hur stor del av det 
nuvarande svenska bostadsbeståndet som uppförts före och under respektive tidsperiod och 
därmed under rådande regler.  
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Figur 1 Sveriges bostadsbestånd visas här i en kurva där varje punkt visar hur stor procentuell andel 
av bostäderna som är byggda före respektive årtal. 

 
Under den senare delen av 1940-talet var byggstandarden avsevärt skild från den nuvarande. 
Lamellhus i tegel dominerade flerbostadshusen som ofta byggdes med tre våningar, men det 
började också att komma lamellhus i gasbetong. Husen byggdes ofta så att varje hus hade 2 st 
trapphus som var skilda från varandra. Från respektive trapphus fick man tillgång till 3 st lägenheter 
från varje våningsplan. Isoleringen i ytterväggarna bestod ofta av en enkel träullsplatta på insidan av 
det 25cm tjocka teglet, eller ingen isolering alls då det var gasbetong. I stället för traditionellt tegel 
hade nu också lättegel börjat att användas. Detta gav till viss mån bättre värmeisolerande 
egenskaper. Vindsbjälklaget isolerades med koksaska eller kutterspån tillsammans med 
koksaska.(Kallstenius Björk, Reppen 1983) 
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Vägg, tak och golv 
Under efterkrigstidens början fram till sextiotalet utvecklades inte byggtekniken nämnvärt. Det ger 
ett bestånd som är relativt homogent gällande energiprestanda.  
Utvecklingen under perioden var närmst obefintlig och de nya kraven som ställdes efterhand var så 
lika de tidigare kraven att det i praktiken inte spelade någon roll. 
Den isoleringsgrad som vissa av husen kan ha är då så pass dålig att en vägg av enbart tegel kan ha 
isolerande förmåga som är nog för att följa kravet. 
 
Tabell 1 Krav för enskilda byggdelar 1947 till 2009 

 
 
I slutet på sextiotalet börjar vår tids mest byggintensiva period som kallas rekordåren i branschen. 
Under denna tid stod miljonprogrammet för den största delen av bostadsbygget och det uppfördes 
en miljon bostäder. Under hela denna tid gällde regler från 1960. Miljonprogrammet pågick från 
1965 till 1975 uppfördes alltså under regler som var förlegade och inte anpassade till den höga 
graden av prefabricering och teknik som fanns. Detta innebär att en dryg miljon bostäder som 
uppfördes under denna tioårsperiod blev omoderna ett år efter att perioden var över. Byggregeln i 
SBN75 är den första ”moderna” byggregeln och man skulle kunna säga att den kom drygt 10 år för 
sent. 
 
Byggnaderna som uppfördes under miljonprogrammet är lyckligtvis nog av bättre standard än vad 
byggregeln föreskriver. De är ofta isolerade på ett sätt så att värmegenomgångstalet är det halva mot 
vad de då gällande reglerna föreskriver. När husen uppfördes var de alltså energieffektiva! 
 
Vad som inte har beaktades under uppförandet var lufttäthet och köldbryggor, och det är nu ett 
rådande problem i miljonprogramsbostäder. Dragiga lägenheter och köldbryggor vid balkonger är 
ofta förekommande problem som inte beaktades vid uppförandet. Detta kan bero på att 
köldbryggor inte var något stort problem om regeln följdes, eftersom klimatskalet överlag hade 
dåliga termiska egenskaper. Men miljonprogramshusen, som isolerades extra, fick dessa problem 
med kallare punkter vid anslutningar mellan olika element.  
 
De hus som byggdes i slutet på 70-talet och fram till idag har utvecklats till större del på insidan, 
med bättre system för uppvärmning, varmvattendistribution, ventilation och komfort.  
Den idag rådande regeln kopplar samman klimatskalets prestanda med ventilation, 
varmvattenförbrukning och elanvändning. Detta ger en mer rättvisande bild av ett hus och tyder på 
att det är energiåtgång och komfort i kombination som är väsentligt. 
Förvisso finns det i och med BBR12 ett alternativkrav som beskriver respektive byggnadsdel, men 
dessa är då rejält skärpta.  
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Fönster 
Kvalitén på fönster har ökat dramatiskt de senast åren och vår nuvarande standard säger att vi 
måste ha ett U-värde som maximalt når 1.3 W/m2K. Detta var i princip omöjligt med den teknik 
som fanns tillgänglig på 40-talet. När vi nu har dubbel och trippelglas med olika gaser mellan för att 
öka värmeisoleringen ger det oerhörda förbättringar. 1947 var kravet på fönster helt annorlunda 
och det står att isoleringsgraden skall ”motsvara dubbla glasrutor med ett avstånd på minst 30mm mellan 
rutorna”(Kungliga Byggnadsstyrelsen 1946). Det motsvarar i sin tur ett U-värde på ca 3.0 W/m2K. Även 
när det gäller fönsters karmar och infästningar har utvecklingen gått fort framåt. Nu finns det 
karmar och fönsterinfästningar som är välisolerade och vindtäta. Detta var ovanligt i tillexempel 
miljonprogramshus, som har ett rykte om sig att vara otäta. Läckaget är i många fall då beroende på 
just otäta fönster. 

Svenska byggregler från andra världskriget 

och framåt 

BABS, 1947 till 1968 
1947 ställdes krav för byggandet genom BABS 1946, Byggnadsstyrelsens anvisningar till 
byggnadsstadgan. Babs utkom i tre volymer och var giltig mellan 1947 till och med 1967. 
Inom denna period utkom tre utgåvor BABS 1946, BABS 1950 och BABS 1960. 
 
I första utgåvan anges respektive klimatskals egenskaper i en tabell med inte mindre än elva stycken 
olika byggdelar. Dessa var uppdelade i fyra väggtyper, fyra taktyper samt tre golvtyper. De tyngre 
väggarna som mestadels bestod av stenmaterial hade lägre krav på termiska egenskaper. Se tabell 
nedan. 
 
Tabell 2 Utvecklingen i maximal värmegenomsläpplighet i BABS, W/m2K. Utvecklingen var 
minimal och delvis stillastående . 

 
 
Utvecklingen under tiden BABS var giltig är relativt liten, och vissa krav har till och med sänkts 
under perioden, främst gäller det tunga konstruktioner. Skärpningen som infördes i BABS 60 har 
därför inneburit en skärpning för hus med lätt stomme, medan det i vissa fall för tunga hus blivit 
lättnader i kraven (Kungliga Byggnadsstyrelsen 1960). I BABS anges värmegenomgångstalet i 
Kcal/m2h˚C, till skillnad från dagens W/m2K, och ger ett tecken på att det inte var mängden energi 
utan snarare mängden värme och komfort som var i fokus. Att byggnadsdelarna dessutom var 
separerade ger ytterligare en hint om detta. 
 
Fönster, lufttäthet och köldbryggor gavs ingen plats eller väldigt liten plats. För fönster står det att 
isoleringsgraden skall ”motsvara dubbla glasrutor med ett avstånd på minst 30mm mellan rutorna”(Kungliga 
Byggnadsstyrelsen 1946) Denna rekommendation gäller genom hela BABS och nytt krav kommer först 
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i och med SBN67. Lufttätheten gavs väldigt litet utrymme och omnäms enbart för hygieniska krav. 
Köldbryggor omnämns inte i BABS. Detta kan bero på att isoleringsnivån överlag var så pass dålig 
att köldbryggorna inte var utmärkande på samma sätt som idag. 
 

SBN, 1968 till 1989 
SBN, Svensk Byggnorm, trädde i kraft första januari 1968 och var den rådande regeln mellan 1968 
och 1989. Regelverket utkom i tre upplagor, SBN67, SBN75 samt SBN80.  
Med den nya byggRegelverket kom också nya regler. Till en början gällde detta främst fönster som 
nu fick ett maximalt värmegenomgångstal som krav. Utöver detta var förändringen väldigt liten 
jämfört med BABS krav. I SBN67 anges samma krav på värmegenomgångstal för övriga byggdelar 
som i BABS60 (Statens Planverk 1967).  
 
Tabell 3 Kraven som kom med SBN förändrades först 1977 då SBN75 började gälla. Uttryckt i 
W/m2K. 

 
 
Först med SBN75 och ett supplement till detta kom nya regler, dessa trädde i kraft januari 1977 
(Statens Planverk 1976). Det var en reform av byggnaders tillåtna energiförbrukning och det tillåtna 
värmegenomgångstalet decimerades, se tabell nr 3. Nu beräknas också värmegenomgångstalet enligt 
dagens standard i W/m2˚C. Fortfarande anges respektive byggnadsdels värmegenomgångstal. 
  
Fönster ges som sagt utrymme redan i SBN 67 där kravet baseras på fönsterytans storlek i 
förhållande till väggens yta. Se tabell nedan. 
 
Tabell 4 Kraven på fönsters värmegenomsläpplighet så som det såg ut i de första fasta kraven i 
SBN67. Detta kom att sänkas drastiskt redan i SBN75. 

Högsta tillåtna värmegenomgångstal (k-värden) i kcal/m2h˚C  
för glasytan hos fönster och fönsterdörr. 

Temperaturzon 
Fönsteryta (f) /Total väggyta (F) 

(1)
 

f/F < 0,3 0,3 < f/F < 0,6 f/F ≥ 0,6 

I 2.7 2.7 2.1 

II 2.7 2.7 2.1 

III 3.1 2.7 2.1 

IV 3.1 3.1 2.7 
1) Förhållandet mellan f/F beräknas för varje enskild yttervägg i ifrågavarande rum. 
Med f avses ytan av fönster och fönsterdörrar inom karmyttermått. I f medräknas 
inte ytan av ej glasförsedd vädringslucka eller ej glasförsedd del av fönsterdörr. Med 
F avses den totala invändiga ytterväggytan. I denna inräknas fönster, fönsterdörrar, 
vädringsluckor och ytterväggyta som upptas av skåp o d. 

 
I tabellen anges värden enligt SBN67, dvs i kcal/m2h˚C. (Dessa kan enkelt beräknas till W/m2K 
med faktorn 1,163). Detta var det första utkastet till krav på energieffektivitet hos fönster. Detta 
krav skärptes, precis som övriga krav, när SBN75 trädde i kraft. Då gällde att U-värdet maximalt 
fick uppgå till 2,0 W/m2K för sydsverige (zon IV). 
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Lufttäthet och köldbryggor har också fått plats i och med att supplementet trädde i kraft 1977. Det 
finns i det läget inget krav på hur det ska hanteras, men de omnämns och det finns 
rekommendationer. För köldbryggor står det att:  

”Inverkan av köldbryggor vid vägg- och bjälklagsanslutningar, balkonger mm. skall beaktas vid den 
konstruktiva utformningen samt vid värmeeffektbehovsberäkningar”(Statens Planverk 1976). 

 
Med SBN 80 kom ett krav på maximal luftomsättning i bostäder. Detta var då satt till 
omsättningar/timme beroende på otätheter i klimatskalet. Se tabell nedan: 
 
Tabell 5 Maximal luftomsättning i bostadshus vid 50Pa tryckdifferens. 

Friliggande hus samt kedjehus  3.0 oms/h 

Övriga bostadshus med högst 2 våningar 2.0 oms/h 

Bostadshus med 3 eller flera våningar 1.0 oms/h 

NR, 1989 till 1994 
Nybyggnadsregler utkom med endast en upplaga 1988 och trädde i kraft den 1.a januari 1989. Detta 
var också den enda upplagan av NR som sedan kom att ersättas av BBR.  
Vid införandet av NR skapades en ny mall för kravet på klimatskalet. Istället för att se respektive 
byggnadsdel som en egen separat del sågs hela byggnaden i sin helhet. Detta gav då ett maximalt 
värde som baserades på samtliga byggnadsdelars prestanda och deras förhållande till glasytor i 
klimatskalet. Med NR1 beskrevs kravet som: 
 
Um,krav= 0,18+0,95(Af/Aom)      (Boverket 1988) 
 
Det innebär i sin tur att en byggnad med stor fönsteryta, Af, ges ett högre tillåtet U-värde än 
byggnader med små fönsterytor. Det finns även en inskränkning på hur stor Af får vara, och denna 
får därför uppgå till max 18 procent av Aupp. Vid beräkningen av byggnadens genomsnittliga U-
värde skall köldbryggor ”beaktas”, men det finns inget konkret krav eller beräkningsexempel för 
hur det ska utföras. Däremot hänvisas till råd om hur det skall gå till i Boverkets rapport 
”Värmeisolering”. 
 
Kravet på lufttäthet kom att likna de tidigare ställda kraven i SBN. Nu sattes maximalt läckage till 3 
m3/m2 h vid 50 Pa tryckskillnad för bostäder. Det ger ett ungefärligt luftombyte på drygt 3 oms. 
Vilket kan jämföras med de tidigare 1 till 3 omsättningarna som beskrevs i SBN80.  
 

BBR, 1994 och framåt 
Ersättaren till NR1 var BBR1. BBR kom att börja gälla den 1 januari 1994. Därefter har en ny 
utgåva kommit mer eller mindre årligen och är nu framme vid BBR16 som började gälla 2009.  
 
I och med BBR1 kom krav på lufttätheten som liknar dagens. Maximalt läckage genom klimatskalet 
fick vara 0,8l/s och m2 (Boverket 1994).For U-värdet behölls i stort det gamla kravet, och först 
med BBR9 skärptes detta krav till att istället bli:  
 
Um,krav =0,16+0,81(At/Aom)      (Boverket 2002) 
 
Fortfarande fick den maximala fönsterytan vara 18 procent, men det gav en generell sänkning som 
både påverkade fönster och väggkrav. 
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Eftersom olika normer fokuserat på olika delar av klimatskalet och dess inverkan på bostadens 
övriga delar är det svårt att jämföra olika normer med varandra. Men då det finns en färdigställd 
design går det att bestämma vilket som är det högsta möjliga U-värdet.  
 
Vid införandet av BBR12 skärptes kraven ytterligare och kom att vara mer utförliga för hur 
energiförluster skall beräknas. Detta innefattar en mer noggrann beräkning av köldbryggor, 
energiförluster vid ventilation och varmvattenförbrukning.  
Med det nya kravet kom också en ny tolkning. Nu sattes istället ett maximalt värde för 
energiåtgången till maximalt 110kWh/m2 och år, inklusive uppvärmning och fastighetsel (Boverket 
2006). Vid sidan av detta finns också ett krav som liknar det krav som sattes i de tidiga BBR 
utgåvorna, nämligen ett genomsnittligt U-värdeskrav som maximalt fick uppgå till 0,5 W/m2K. Och 
vid sidan av dessa fanns ytterligare ett alternativt krav som angav kraven för respektive byggnadsdel, 
se tabell nedan. 
 
Tabell 6 De tre rådande kraven i BBR12. Där alternativ 3 enbart gäller hus under 100m2.(Boverket 
2006). 

     
Alternativ 1 
(direktverkande el) 

110 kWh/m2 Atemp (sydsverige) 
55 kWh/m2 Atemp (sydsverige) 

Alternativ 2 
(direktverkande el) 

Genomsnittligt U-värde 0,5W/m2K 
Genomsnittligt U-värde 0,4W/m2K 

Alternativ 3 Vägg Golv Tak Fönster/Dörr 

U-värde  0,18 W/m2K 0,15 W/m2K 0,13 W/m2K 1,3 W/m2K 
U-värde  

0,10 W/m2K 0,10 W/m2K 0,08 W/m2K 1,1 W/m2K 
(direktverkande el) 

 
För bostäder som värms upp med direktverkande el råder alltså hårdare krav på klimatskalet än för 
övriga hus.  
De krav som sattes i BBR12 gäller fortfarande i nuvarande BBR16. 
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Översikt och jämförelse av funktionskrav i 

svenska byggregler 

Värmeisoleingsförmåga 
K-värde blir U-värde 
Till en början beräknades värmeisolergraden med det så kallade k-värdet. Det innebar att 
isolerförmågan beskrevs med mängden kcal som passerade genom en enskild del av klimatskalet. 
När de något mer moderna reglerna infördes så kom också den nuvarande benämningen U-värde 
att gälla. Nu beräknas istället mängden kWh som passerar en enskild del av klimatskalet. Den 
inbördes skillnaden mellan de båda enheterna är relativt små och ett k-värde omvandlas till U-värde 
genom multiplikation med 1,163.  
K-värdet slopades helt då SBN75 trädde i kraft 1977, men omnämns ändå i branschen då och då.  
De krav som kom att gälla på klimatskalet för vår moderna bebyggelse är på många sätt desamma 
som när de stiftades för drygt 30 år sedan. Den stora skillnaden är att man nu ser hela huset som en 
enhet och därmed är det hela klimatskalets isolering som blir intressant, inte respektive 
byggnadsdel. Detta har i sin tur lett till den genomsnittliga värmeisolerförmågan Um.  
Det nu rådande beräkningssättet, sedan BBR12, sammankopplar klimatskalets prestanda med 
ventilation, varmvattenförbrukning och elanvändning. 
Det går därför inte att jämföra vare sig resultat i ett färdigställt hus eller att jämföra respektive norm 
rakt av.  
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Vägg tak och golv 
Skärpningen i kraven från 1947 till 2009 är stor. Det är inte enbart det fasta värdet på respektive 
byggdel som förändrats, även tankegången kring energiförbrukningen har bytt fokus. Från att ha 
haft som fokus att ge en innemiljö som inte har för stora temperaturvariationer till att ge en 
innemiljö med satta krav på komfort och dessutom ha krav på sig att ha en låg energiförbrukning.  
 

Krav på värmegenomsläpplighet
Förändringar på respektive byggdel
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Takbjälklag av sten mot ouppvärmt Takbjälklag av trä mot ouppvärmt

Takbjälklag av sten mot det fria Takbjälklag av trä mot det fria

Golvbjälklag i viss mån uppvärmt Golvbjälklag icke uppvärmt/mot mark

Golvbjälklag mot det fria

 
Figur 2 Värmeisolering i vägg, tak och golv, omräknat till W/m2K för jämförelse. Figuren ger en 
överskådlig blick över den förändring som skett under de senaste 70 åren. Kraven för BBR12 gäller 
endast byggnader under 100m2. . 

 
Respektive byggnadsdels krav har förändrats flera gånger från det att kraven började sättas. I figur 2 
syns tydligt hur det har utvecklats genom olika byggregler. Att förändringen varit minimal under 
BABS framgår tydligt och det enda som egentligen skett är små justeringar Det mest uppenbara är 
den kraftiga sänkningen som SBN75 innebar. Det är det första steget mot de moderna byggregler vi 
har nu. I princip är vi fortfarande kvar på den nivån då vi tittar på enskilda byggnadsdelar. De gäller 
i det fallet enbart byggnader med en tempererad area som är mindre än 100 m2. I annat fall gäller 2 
alternativa krav. I det första är det energiförbrukningen per uppvärmd kvadratmeter som är 
begränsande, och i det andra ett genomsnittligt U-värde för klimatskalet, medräknat samtliga ytor, 
som understiger 0,5 W/m2K. I den nu gällande BBR är reglerna samma som i BBR 12. 
 
Anledningen till att NR och de tidigare BBR reglerna åskådliggörs i figur nr 2 är att de inte direkt 
går att översätta till enskilda byggdelar eftersom de beror på byggnadens form och fönsterareor. 
Reglerna leder ändå fram till ett genomsnittligt U-värde och är därför liknande de nu gällande 
reglerna. Den stora skillnaden är att det inte fanns en säker metod för beräkning av köldbryggor.  
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Kravet på NR och BBR9 berodde som sagt på förhållandet mellan byggnadens form och 
fönsterarea. Nedan visar figur 3 hur kravet kan bero på byggnadens form och fönsterarea. Där max 
innebär störst fönsteryta och min minsta fönsteryta.  
 

Krav på genomsnittlig värmegenomsläpplighet i bostäder
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Figur 3 Värmeisolering  i NR och BBR9. Där det maximala U-värdet bestäms an byggnadens form. 
Byggnaderna är därför antagna till ungefärliga proportioner för att visa sambandet. 

 
I och med den nya beräkningsstandarden i NR1 från 1989 sattes fokus på köldbryggor för första 
gången. Köldbryggorna var tidigare inte listade i de tabeller som låg till grund för U-värdes kraven 
och därmed fanns inget krav för dessa. Köldbryggorna nämns i flera stycken i SBN och då står det 
till exempel för fönster att ”Karm och båge skall vara utformade så att olägliga köldbryggor inte 
uppkommer”. I och med införandet av NR1 skulle ett genomsnittligt U-värde beräknas och i denna 
beräkning medtogs samtliga delar i klimatskalet och även köldbryggor skulle beaktas. På grund av 
det fanns det inga specifika krav på respektive byggnadsdel, utan vad som kom att gälla var ett 
maximalt genomsnittligt U-värde. Först i och med BBR9 2002 kom tydliga direktiv för exakt hur 
köldbryggorna ska beräknas.  
 
Fönster 
Utvecklingen gällande krav på fönster är ett krav som utvecklats de senaste åren. I BABS nämndes 
inte något fast krav för fönster. Däremot skulle ett fönsters isoleringsförmåga vara motsvarande ett 
tvåglasfönster med 30mm mellanrum. Denna regel upphörde när SBN infördes och hade krav på 
ett maximalt värmegenomgångstal. Reglerna för fönster har kontinuerligt förändrats i takt med att 
utvecklingen gått framåt och nu är kravet på en vanlig bostad 1,3 W/m2K. Det kan jämföras med 
kravet för motsvarande hus i SBN67 som var 3,1 W/m2K.  
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Krav på värmegenomsläpplighet
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Figur 4 Värmeisoleringskrav på fönster. 

 
Skillnaden från det första fasta kravet från 1968 till det nuvarande kravet är mycket stor och den 
tillåtna värmeförlusten genom fönster har minimerats till en tredjedel. Vilka U-värden som gällde 
före 1968 är oklart då isoleringsförmågan beskrevs med hjälp av förslag på fönsterkonstruktionen. 
 

Luftläckage 
 

Krav på lufttäthet
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Figur 5 Lufttätheten i klimatskalet beskrivs med läckage i liter per sekund genom klimatskalets area. 

 
För lufttätheten i bostäder har det på senare tid satts tydliga krav. Ett egentligt krav kom först med 
SBN80 i 1982. Då var kravet beroende av byggnadens volym och omslutande area. Det utvecklades 
sedan genom BBR som satte kravet på genomsnittligt läckage till 0,8 l/s med förändring till 0,6 l/s 
vid BBR12. 
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Framtidens byggnader och byggregler 

Utvecklingen av kraven på klimatskalet har gått väldigt långt sedan 1946, men den största 
förändringen har skett de senaste 30 åren med tonvikt på de senaste 15 åren. Då byggnaden inte 
längre sågs som separata delar utan som en helhet gavs vi möjligheten att ställa ordentliga krav som 
innebär att alla system måste vara energieffektiva. Att dessa system ytterligare kan sänka 
förbrukningen hos våra bostäder är säkert, då det finns passivhus och till och med plushus.  
Det absolut viktigaste är att regeln är förutseende och nyttjar möjligheter till att reglera 
nybyggnadsregeln. Trots att byggregeln som kom med SBN75 drastiskt skärpte kraven för bostäder 
så gjorde den nytta eftersom de krav som ställdes då anses förlegade.  
 
I och med nya bestämmelser från EU kan det komma att införas en ny drastisk byggregelskärpning 
gällande befintlig bebyggelse. I och med revisionsarbetet av EPBD, Energy Performance of 
Buildings Directive, föreslås att samtliga byggnader som renoveras skall renoveras till en nivå som 
är energikostnadsoptimal. Detta skall utföras med hjälp av livscykelkostnadskalkyler. Det står 
föreslaget att ”Större renovering av befintliga byggnader, oavsett dess storlek, ger en möjlighet att ta 
kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra energiprestandan. Av kostnadseffektiva skäl bör det vara 
möjligt att begränsa kravet på energiprestandan till de byggnadsdelar som är mest relevanta för 
byggnadens energiprestanda”. 
Det står ännu inte beskrivet vad en större renovering innebär, detta kan komma att vara upp till 
respektive medlemsland att bestämma. Förlaget kom i sin senaste form i november 2009 och ställer 
också krav på byggnadens termiska egenskaper och komfort.  
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APPENDIX A – Begrepp och termer 

Aom  
Den area som omsluter en byggnad. Dvs. all yta på utsidan mellan utemiljö och innemiljö. 

At  
Yta för fönster, dörr, port och dylikt. 

 
Aupp  

Uppvärmd bruksarea enligt SS021052 
 
Atemp  

Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 10 °C begränsade 
av klimatskärmens insida.  

 
BABS  

Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstagdan. Utkom första 1946 och var gällande 
byggregel fram till 1968. 

 
BBR  

Boverkets byggregler. Började gälla som byggregel 1994 och har sedan dess utvecklats från 
BBR1 till dagens BBR16.  

 
k-värde 

Benämning på en väggs förmåga att leda värme från en kvadratmeter beroende på 
temperaturskillnader inne och ute. Beskrivs med enheten kcal/m2C*h 

 
kcal  

Äldre mått på energimängd, konverteras till Wh genom multiplikation med 1.163..  
 
klimatskal   

Den del av byggnaden som gränsar mot ute, mark eller ouppvärmt utrymme, dvs. väggar, 
fönster, utterdörrar, golv och tak.  

 
kWh  

Den energi som en apparat använder dvs. den el en apparat använder mäts i Wh 
(Watt*timmar). Den vanligaste enheten är kWh (1000*Watt*h). Så en apparat med effekten 
1000 W som används i en timme har då förbrukat 1 kWh.  

 
SBN  

Svensk byggnorm. Låg till grund för kraven vid nybyggnad mellan 1968 till 1982. 
 
U-värde 

Benämning på en väggs förmåga att leda värme från en kvadratmeter beroende på 
temperaturskillnader inne och ute. Beskrivs med enheten W/m2K 

 
värmegenomgångstal 

Ett tal som beskriver en väggs förmåga att leda värme från en kvadratmeter vägg. Beskrivs 
med enheten W/m2K eller kcal/m2C*h  
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Marknadsöversikt för energieffektivisering av efter-
krigstidens bostadsbebyggelse 
Som en del i projektet ”Energieffektivisering av efterkrigstidens bebyggelse” ingår 
en analys av vilka aktörer som kan medverka i utvecklingen av systemlösningar inom den 
ekologiska omställningen som rör energifrågor. 

För att kunna identifiera sådana aktörer följer här först en översiktlig sammanställning av 
möjliga tekniska effektiviseringsåtgärder. Den berör i första hand el, ventilation, värme 
och tappvatten i bostäder byggda 1960 – 1975, och är uppdelad i tre olika kategorier 
beroende på i vilket sammanhang åtgärderna kan genomföras. 

Översikten avser enbart byggnaden och dess tekniska system, och omfattar alltså inte de 
boendes agerande eller verksamheten i byggnaderna. Däremot har sådana åtgärder i 
byggnadernas tekniska system som kan medverka till ett effektivare energiutnyttjande 
bland brukarna, beaktats. 

De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för och möjligheterna att genomföra 
energieffektiviseringsåtgärder skiljer sig på många sätt mellan flerbostadshus och småhus, 
och därmed också behovet av nya komponenter samt vilka aktörer som kan medverka till 
att åtgärderna genomförs. Någon sådan uppdelning har dock inte gjorts i denna samman-
ställning, men rapporten kan behöva preciseras ytterligare på den punkten. 

Utifrån denna tekniska sammanställning följer därefter en översikt över olika aktörer och 
intressenter. Hur dessa kan engageras i de olika tekniska åtgärderna redovisas i en separat 
schematisk tabell. 

1. Teknik 

1.1. Åtgärder möjliga att genomföra med befintliga system 

Följande åtgärder är möjliga att vidta oberoende av eventuella andra renoveringsåtgärder 
beträffande byggnadsstomme, klimatskal och liknande, och kräver normal inga större 
investeringar i produkter eller system, varför de huvudsakligen berör tjänsteleverantörer. 

 Inventering och anpassning av värme- och ventilationssystemen efter eventuell 
omdisposition av byggnadens användning 

 Injustering av värmebalansen i byggnaden, så att alla delar av byggnaden håller rätt 
temperaturnivå 

 Injustering av ventilationsflöden i byggnaden så att alla delar av byggnaden håller 
rätt luftflödesmängder 

 Byte av shuntventil 

 Optimering av driftstider för ventilation, belysning och bilvärmaruttag 

 Skötsel och underhåll av utrustning 

 Regelbunden tillsyn 

 Information till boende om installationernas funktion och skötsel 

1.2. Åtgärder möjliga att genomföra med kompletteringar av 
befintliga system 

Följande åtgärder är också möjliga att vidta oberoende av eventuella andra renoveringsåt-
gärder beträffande byggnadsstomme, klimatskal och liknande, men kräver investeringar i 
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produkter eller system, varför de även berör leverantörer av komponenter och system 
inom el, ventilation, värme och tappvatten. 

 Installation av tidsstyrning av fläktar, pumpar och belysning 

 Installation av behovsstyrning av fläktar, inklusive VAV 

 Installation av behovsstyrning av belysning 

 Montering av termostatventiler på radiatorer 

 Installation av zonindelad centralstyrning på radiatorventiler 

 Komplettering/utbyte av termostatventiler på radiatorer 

 Byte till snålspolande tappvarmvattenarmaturer 

 Byte till lågenergilampor och –armaturer 

 Installation av intelligenta programmerbara eluttag 

 Byte till el- och energieffektivare fläktar i ventilationssystem 

 Byte till energieffektivare cirkulationspumpar 

 Installation av varvtalsstyrning av pumpar och fläktar 

 Byte till fuktstyrning av torkskåp 

 Installation av individuell mätning med rapportering och debitering av värme och 
tappvarmvatten 

1.3. Större åtgärder som är möjliga att göra i samband med 
andra större renoveringsarbeten 

Följande åtgärder är normalt endast motiverade i samband med större renoveringar eller 
ombyggnad av hela byggnaden och berör därmed ett stort spektrum av aktörer längs hela 
kedjan byggherre – arkitekt – konstruktörer – installatörer – leverantörer. 

 Installation av värmeåtervinning i frånluften med frånluftsvärmepump 

 Installation av värmeåtervinning i frånluften med FTX-aggregat (centrala eller 
lägenhetsvisa aggregat) 

 Byte till eleffektiva ventilationsaggregat 

 Byte till ventilationskanaler med låga tryckfall 

 Isolering av värmestammar (inklusive VVC) och ventilationskanaler 

 Omdimensionering av värmesystem (efter nytt energibehov) 

 Byte av värmekälla (fjärrvärme, värmepump eller pellets) 

 Byte alternativt bortmontering av befintligt radiatorsystem 

 Installation av solfångare och/eller solceller 

 Installation av värmeåtervinning på avloppsvatten (?) 

 Installation av värmelagring med ackumulatortank (?) 

1.4. Innovationer 

Erfarenheterna från nyligen genomförda ombyggnadsprojekt för ökad energieffektivitet i 
befintlig bostadsbebyggelse har pekat på några beslutsdilemman och brister hos nuvaran-
de produkter och system. Här finns uppenbarligen utrymme för innovationer på både 
komponentnivå, på systemnivå och även på ett mer övergripande branschstrukturellt 
plan. Några av dessa innovationsbehov som framkommit är: 

 Förutom en minskning av transmissionsförlusterna genom klimatskalet är värme-
återvinning ur frånluften är en av de mer uppenbara åtgärderna för att åstadkom-
ma god energihushållning. Befintliga flerbostadshus från den aktuella perioden har 
normalt frånluftsventilation eller självdrag. Småhus har i stort sett enbart själv-
dragsventilation. 
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För flerbostadshus finns en konflikt i valet mellan centrala eller lägenhetsvisa 
FTX-aggregat. Behovet av enkel åtkomst för underhåll ställs mot önskemålet av 
enkel eller ingen kanaldragning i den befintliga stommen. 
Utbudet av små lägenhetsvisa FTX-aggregat med god eleffektivitet, hög verk-
ningsgrad samt låg ljudnivå och enkelt underhåll är begränsat. 

 Energieffektiviseringar i bostadshus leder till minskade behov av installerad upp-
värmningseffekt, vilket i sin tur leder till att befintliga värmekällor och radiator-
system blir kraftigt överdimensionerade (vilket de troligen va redan från första 
början). Oavsett om uppvärmningen sker med fjärrvärme, elpanna eller pellets-
panna är utbudet av värmekällor med små effekter begränsat. 

 I det aktuella bostadsbeståndet kan det av tekniska skäl vara aktuellt att byta radi-
atorsystem, och om energiförlusterna i byggnaden samtidigt minskas genom andra 
åtgärder kan ett byte till mycket små el-radiatorer vara ett alternativ. En lösning 
som då också möjliggör en individuell anpassning av temperaturnivåerna i olika 
delar av bostaden. Utbudet av små el-radiatorer är för närvarnade mycket 
begränsat. 

 Med minskade transmissions- och ventilationsförluster kommer energiförluster via 
tappvarmvattnets del i avloppsvattnet att få en ökad betydelse. Här finns idag bara 
begränsade erfarenheter och produkter för energiåtervinning ur avloppsvatten. 

 Det är i stort sett bara för matlagning och vissa kraftigare elmotorer som i hissar, 
tvättmaskiner och liknande som högvärdig elenergi 230/400 V är en nödvändighet 
i ett modernt bostadshus. För alla övriga tillämpningar är lägre spänningar tillräck-
ligt och i de flesta fall har varje sådan strömförbrukare därför en egen transforma-
tor. Transformatorer som i flertalet tillämpningar står kontinuerligt inkopplade. 
För belysningsändamål kommer övergång till LED-belysningar att ytterligare 
minska behovet av 230 V system i bostäder. 
Genom utveckling av komponenter och installationer som kan reducera ”stand-by 
förluster” i apparater och transformatorer kan elenergieffektiviteten i bostäder 
förbättras. 

 För diskmaskiner och tvättmaskiner används idag elenergi för vattenuppvärmning. 
Utveckling av sådana maskiner där vattnet kan värmas genom ordinarie tappvarm-
vatten kan leda till minskad elanvändning i bostäder. 

 Värdet av individuell energimätning har uppmärksammats under flera år. Installa-
tion av mätare i befintliga installationer kräver ofta omfattande ändringar i installa-
tionerna varför det oftast bara blir aktuellt vid nybyggnation. 
Utveckling av billiga mätare som kan monteras i befintliga installationer är ett 
gammalt önskemål som kvarstår.  För att dessa mätare ska kunna göra full nytta 
behöver dessutom hanterliga avläsnings- och kostnadsfördelningsmetoder utveck-
las. 

2. Intressenter 

2.1. Aktörer/roller 

Det finns en rad aktörer som har intressen och/eller kompetens för att medverka i 
effektivisering av energianvändningen i befintlig bostadsbebyggelse. Allt i från leve-
rantörer av tjänster för inventering och utredning av effektiviseringspotentialen till 
företag som utvecklar och tillverkar komponenter och system för effektiv energian-
vändning. 

 Energirådgivare 

 Energiexperter för energideklarationer  
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 Tillverkare och leverantörer av komponenter och system för energiomvandling 
och energidistribution i byggnader (värme och tappvarmvatten)  

 Tillverkare och leverantörer av produkter med stor andel energi för sin drift (t.ex. 
ventilation, driftsel, belysning) 

 Konsulter och projektörer som utformar och dimensionerar byggnaders energi-
system och tekniska system med hög energianvändning (El, ventilation och VS) 

 Installatörer som utför installationer av energisystem och system med hög energi-
användning (El, ventilation och VS) 

 Installationssamordnare 

 Energibolag och energitjänstförtag 

 FM-bolag som tillhandahåller service- och underhållstjänster med inriktning på 
effektiv energianvändning 

 Bostadsbolag 

Utöver dessa aktörer som alla i olika grad har ett eget affärsmässigt intresse av att med-
verka i energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet, har även kommuner 
och staten ett stort inflytande över vilka effektiviseringsåtgärder som genomförs och i 
vilken grad och takt. Kommunernas byggnadsnämnder kan på olika sätt uppmuntra till 
att åtgärder genomförs för att förbättra energianvändningen i samband med behand-
lingen av bygglovsansökningar. Staten kan medverka till energieffektivisering genom 
sin utformning av regelverk och olika stimulanspaket. 

2.2. Företag 

VVS-fabrikanterna har etablerat en energigrupp med uppgift att sprida kunskap om 
systemtänkande om värmesystemens alla delar och att arbeta med förbättringar av 
energidistribution. 
I gruppen ingår 13 företag som alla tillverkar eller levererar installationstekniska 
produkter som har betydelse för energianvändningen i byggnader. Gruppen pekar på 
besparingspotentialen genom effektivare energianvändning i befintlig bebyggelse. 

 Enertech CTC   Ljungby 

 Danfoss    Linköping 

 Grundfos   Mölndal 

 ITT Flygt   Sundbyberg 

 Lagerstedt & Krantz  Bromma 

 Markaryds Metallarmatur Markaryd 

 Roth Nordic   Malmö 

 Siemens    Huddinge 

 Tour & Andersson  Ljung 

 Tigerholm products  Ekerö 

 TTM Energiprodukter  Kalmar 

 Uponor    Västerås 

 Wilo Sverige   Växjö 

2.3. Initiativ/nätverk 

Renoveringshandbok 
VVS installatörerna och Svensk Ventilation har tagit fram en renoveringshandbok för 
miljonprogrammet. Boken kommer att lanseras närmare vid Nordbygg-mässan i mars 
2010. 
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Vid Nordbygg 2010 kommer en grupp företag och organisationer att arrangera en 
monter och ordna seminarier på temat renovering och energieffektivisering. 

Bebo 
Beställargruppens Bebo aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till 
att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknaden. Med 
delmålen: 

 Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer 

 Prova och demonstrera nya lösningar 

 Genomföra förstudier som underlag för teknikupphandlingar 

 Genomföra teknikupphandlingar 

 Marknadsföra och introducera energieffektiv teknik 

 Identifiera och sprida erfarenheter 

 Utgöra bollplank åt Energimyndigheten och andra myndigheter inom 
gruppens kompetensområden 

I beställargruppen ingår: 

 AB Familjebostäder 

 AB Sigtunahem 

 AB Stockholmshem 

 AB Svenska Bostäder 

 Alingsåshem AB 

 Boverket 

 Byggherrarna 

 Eksta Bostads AB 

 Energimyndigheten 

 Fastighets AB Förvaltaren 

 Fastighetsägarna Stockholm 

 Gavlegårdarna AB 

 HSB:s Riksförbund 

 Hyresbostäder i Växjö AB 

 Riksbyggen 

 SABO 

 Signalisten 

 Uppsalahem AB 

 ÖrebroBostäder AB 

Cerbof 
Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning, CERBOF, är 
ett program för forskning och innovation, initierat av Energimyndigheten som drivs i 
samverkan med aktörer inom byggsektorn. CERBOF ska vara den ledande mötes-
platsen där stat, näringsliv, akademi och brukare stimulerar tillkomsten av relevanta 
forsknings- och innovationsprojekt. Resultaten skall nyttiggöras i kommersiella 
produkter, tjänster, system eller metoder. Forskning, utveckling och demonstration 
som stöds skall bidra till att nationella energi- och miljömål nås samt att svenskt 
näringslivs konkurrenskraft stärks. 

SBUF 
Byggbranschens utvecklingsfond driver ett antal utvecklingsprojekt, varav vissa har 
direkt koppling till energieffektivisering i befintlig bebyggelse: 



 6 

ID Titel Slutdatum 

12310 Renovering och minskning av energianvändningen 
i befintliga ”miljonprogramhus” – åtgärder och 
utvärdering i ett ombyggt hus 

September 2010 

12294 Klimatskal 2019 Juli 2012 

12255 ByggaE, metod för kvalitetssäkring av 
Energieffektiva byggnader 

Juni 2011 

12139 Energibesparing genom teknisk isolering del 2 Mars 2010 

12086 Prestanda- och beteendeuppföljning av byggnaders 
energianvändning – En färddator för byggnader 

April 2010 

11991 Möjligheter med byggnadsintegrerad uppvärmning. 
Ökad inomhuskomfort med energieffektiva 
systemlösningar 

December 2009 

2.4. Drivkrafter 

Initiativet till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder kommer från de olika 
aktörerna utifrån deras respektive kommersiella intressen. Fastighetsägarna initierar 
förbättringsåtgärderna antingen som ett led i deras långsiktiga underhållsplaner eller 
vid akuta behov. Där de större professionella långsiktiga ägarna oftast ha mer 
utvecklade underhållsplaner, medan de mindre ägarna initierar förändringarna först i 
samband med mer akuta behov av renovering, som t.ex. vid stambyten, som i sin tur 
initieras av inträffade vattenskador. 

Tekniska konsulter kopplas in när behovet hos beställaren har identifierats, men med 
få undantag, bedriver konsulterna någon uppsökande verksamhet. 

Installatörer bedriver heller inte någon direkt uppsökande verksamhet för att föreslå 
energiförbättrande åtgärder utan involveras oftast i energiförbättringsinsatser i 
samband med att de utför andra mer akuta renoveringsinsatser, som t.ex. vid akuta 
vattenskador, fläkthaverier eller kabelbrott. Enbart de tre största installatörsföretagen 
NVS, YIT och Bravida har avdelade resurser kring energieffektivisering. 

Boverkets kommande nya ändringsregler kan komma att få en avgörande betydelse för 
i vilken grad och i vilken takt branschen på bredare front tar sig an energieffektiviser-
ing av befintlig bebyggelse i samband med ändringar och ombyggnader av det aktuella 
bostadsbeståndet. 

En ändrad taxesättning hos energibolagen med en större rörlig del och en motsvarande 
lägre fast avgift, skulle ytterligare kunna bidra till brukarnas incitament till en reducerad 
energianvändning. 

För alla inblandade parter är ökad medvetenhet om behovet, möjligheterna och den 
egna rollen till effektivare energianvändning i befintliga bostäder en angörande fram-
gångsfaktor, liksom detaljkunskap om möjliga åtgärder. ByggaBo dialogens kompe-
tensutvecklingsprogram kan här vara en god utgångspunkt för framtagandet av en 
sådan utbildning direkt inriktad på åtgärder i befintlig bebyggelse. 



Översikt över olika aktörers 
delaktighet i energieffektivi-
seringsåtgärder i befintlig 
bostadsbebyggelse
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1.1

Inventering och anpassning av värme- och 

ventilationssystemen
X X X X

1.2 Injustering av värmebalansen i byggnaden X

1.3 Injustering av ventilationsflöden i byggnaden X

1.4

Optimering av driftstider för vent., belysning & 

bilvärmare
X X X

1.5 Skötsel och underhåll av utrustning X X

1.6 Regelbunden tillsyn X X

1.7

Information till boende om installationernas funktion 

och skötsel
X X X

2.1

Installation av tidsstyrning av fläktar, pumpar och 

belysning
X X X

2.2 Installation av behovsstyrning av fläktar X X X

2.3 Installation av behovsstyrning av belysning X X X

2.4 Montering av termostatventiler på radiatorer X X X

2.5

Installation av zonindelad centralstyrning på 

radiatorventiler
X X X

2.6 Komplettering/utbyte av termostatventiler X X X

2.7 Byte till snålspolande tappvarmvattenarmaturer X X X

2.8 Byte till lågenergilampor och -armaturer X X X X

2.9 Installation av programmerbara eluttag X X

2.10

Byte till el- och energieffektivare fläktar i 

ventilationssystem
X X X

2.11 Byte till energieffektivare cirkulationspumpar X X

2.12 Installation av varvtalsstyrning av pumpar och fläktar
X X X

2.13 Byte till fuktstyrning av torkskåp X X X

2.14

Installation av individuell mätning med rapportering 

och debitering av värme och tappvarmvatten
X X X X X

3.1

Installation av värmeåtervinning med 

frånluftsvärmepump
X X X

3.2 Installation av värmeåtervinning med FTX-aggregat X X X

3.3 Byte till eleffektiva ventilationsaggregat X X X X

3.4 Byte till ventilationskanaler med låga tryckfall X X X

3.5 Isolering av rörledningar & kanaler (inkl. VVC) X

3.6 Omdimensionering av värmesystem X X X

3.7 Byte av värmekälla X X X X X

3.8 Byte/bortmontering av radiatorsystem X X

3.9 Installation av solfångare och/eller solceller X X X

3.10 Installation av värmeåtervinning på avloppsvatten X X X

3.11 Installation av värmelagring med ackumulatortank X X X
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INTRODUCTION 

In Sweden, as in many other European countries, a large amount of the multi-family buildings were built 

1940 - 1979. This means that a large part of the Swedish building stock is 40 years or older, and with age 

comes the need for renovation and refurbishments. The number of apartments together with the need 

for renovation gives a great potential for lowering the energy use in these buildings.  

Knowing this, two main questions arise: 

What measures should be done, in addition to the ongoing renovation, to lower the overall energy use? 

And how will we keep the extra measures economically beneficial?  

Finding answers to these questions will give us an opportunity to lower the energy used in the buildings 

and still be able to motivate the energy performance measures financially and is the main focus for this 

project carried out with a holistic view including economical, social and ecological sustainability in the 

City of Malmö. The project called “Ecological adaption of the post war urban areas” is an ongoing 

project financed by the EU and the participating company’s and organizations. The project started in the 

end of January 2009 and is set to be finished in January of 2011. (1) 

 

Background 

Buildings built during the post WWII era are the centre of attention in the project. During the 60’s and 

70’s alone, 1 million dwellings were built in Sweden. During the forties and fifties about 600 000 

dwellings were built. The dwellings were mainly built in multi family houses, ranging from 2 to 12 

stories. Since the buildings have reached a certain age there are ongoing renovations in all different 

areas in these buildings, which gives a perfect opportunity to take the renovations one step further and 

make the buildings even more energy efficient than planned. When the houses were built, the 

legislation concerning energy use was far from today’s standard and there are today a lot of solutions to 

lower the energy use. 

The research aim in this project is to lower energy use in multi family buildings built from the 40’s to the 

70’s as far it is economically possible. This aim can vary in its difficulty depending on how it is carried 

out. The main objectives of the project are: 

1. Evaluate the buildings and their energy performance. 

2. Taking advantage of the renovation. 

3. Finding new ways and new products to use. 

4. Estimate a life cycle cost for separate systems and products 

This paper is focused on the first two of these objectives.  

Limitations 

The system boundaries of the research will be energy use in the building. The use of energy for heating 

and indoor electricity not including household electricity since this thesis does not include tenant 

behaviour. Legislations, local regulations and climate will be considered for the town of Malmö. 
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EVALUATION PLAN 

This evaluation has the objective to find the possibilities of energy performance in buildings and to 

facilitate optimization of renovation and energy saving measures. To get the evaluation structured, 

available help might come from the regional energy office that might have guidelines regarding the 

“Energy performance in buildings directive” (2), which states that all buildings within the European 

Union shall be tested for its energy performance. 

Available documentation 

Even if a hands-on approach to evaluate a buildings energy performance would be to go directly to the 

building considered and thoroughly look at every construction parts, this is likely to be a time and cost 

consuming way to handle it. 

Documentation regarding the buildings current properties gives valuable information to the evaluation. 

To get knowledge about a buildings energy performance, search for information in archives. If the 

documents regarding the house are still possible to find, these should be examined and the building 

evaluated by viewing documents. To get a full comprehension of the buildings properties it is important 

to find all possible data that might have been used during the construction. The original drawings might 

still be able to find in the owners archive, or in the municipalities archives. These will then give you the 

original design of structural entities such as thermal insulation properties and the thermal bridges. This 

is mostly important for evaluation of the climatic shell.  

Other drawings such as ventilation and electrical drawings will be useful for evaluation of the 

operational installations in the building and they will also provide information about the systems active 

in the house.  

The possibilities to find the documents and drawings will decrease with time, and if they still exist they 

might be in a weak state. In the case where the municipality keeps drawings for buildings in their 

archives this will often ensure a better state of the documents.  

 

Figure 1 The quality of the drawings may vary... 

Another tool for evaluating parts of an older building is to look up the contemporary building legislation 

concerning energy efficiency or thermal comfort. Quite often it is a quick way to estimate a specific 

building part such as windows, doors or walls. This is also very useful when it comes to ventilation and 

heat distribution. 

On site investigation 
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After a study of the existing documents concerning the building, the connection to the real world should 

be examined. Is the drawing reliable or not? In many cases there have been some renovations during 

the past 40 years that leads to different properties than seen in the drawings. Make sure connections 

between thermal bridges and the climatic shell is according to the drawing. Once again, make sure that 

the record of the building is examined, that’s where extensive information about possible renovation 

measures would be available. 

To be able to quickly find thermal bridges it is possible to use a thermal camera. The camera is 

preferably used on a cold day when the difference in temperature from inside and out is the greatest. 

When making the ocular examination, be sure to note the current state of the building parts. 

The building envelopes air tightness is very important to evaluate, especially in older buildings and there 

are different ways to examine this. One of them is to use the relatively familiar blower door test. When 

using the blower door the air pressure inside the building is either raised or lowered to a certain 

pressure and the amount of air flowing through the pressure fans give an exact amount of leakage 

through the building envelope under a certain pressure. This might be good to evaluate the buildings 

properties in general, but there is no way of knowing where to find the leaking spots. This is a great 

opportunity to combine the thermal camera and the blower door test. While lowering the pressure 

inside the building with the blower door use the camera on the inside to find “cold-spots” around 

windows and doors, in corners and even open surfaces. 

Energy use 

The current energy use for the building should be easy to get hold on since it often is saved as statistics 

for a certain building. This information may pinpoint where the energy use is higher than average in 

comparison to the current building regulation standards. 

The information is often separated into energy demand for space heating, electricity used for 

operational purposes and electricity used by tenants. Because of this it is possible to separate energy 

consumption from inhabitants and energy used for heating and electricity for operation.  

Known facts about the life expectancy 

Certain parts of the building have certain life expectancies and looking at these gives good information 

about what to expect in terms of replacing or refurbishing. The life expectancy for bigger systems in a 

building can vary from 10 to 80 years, but within a certain system the recommended use is often limited 

to a quite certain time. 

Table 1 Example of life expectancies of building parts  

Part Life expectancy  

Paint on plaster wall 10-15 years 

Windows 30 years and more 

Exterior walls and attic flooring 60 years 

 Estimated for Swedish conditions from (3) 

The table shows that the life expectancy can be pinpointed quite exact and the same kind of information 

is possible to find in databases describing what to expect from a building part.  
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Computer modelling 

The information gathered above is used to make a model in an energy calculation program. This 

calculation can later on be the base for investigating the saving potential in a certain measure. To build 

the model, all properties of the building are essential to create an accurate digital version.  

The cost and effort compared to the gain from making a computer model is hard to estimate. Even 

though the computer model takes some effort to create it will probably give pay-off after some 

renovation measures. And with the model you are able to try different methods and measures. 

In Sweden there are currently several different calculation software packages available. The one used 

for this study will be VIP+ (4) . 

MAINTENANCE AND RENOVATION PLAN 

Renovation and maintenance 

To be able to find synergy and possibilities with an ongoing renovation, the operation and maintenance 

plan must be compared to the possible measures. All possible measures should be listed in a simple list 

with type of measure, urgency and savings. This should then be compared to the existing operation and 

maintenance plan.  

Building maintenance is defined as “work undertaken in order to keep, restore or improve every part of 

a building, its services and surrounds, to a currently accepted standard, and to sustain the utility and 

value of the building” (5)  

In general the maintenance could be described in three different ways 

• Corrective maintenance comes when something is already faulty and needs to be corrected.  

• Preventive maintenance is controlled by just in time measures and means that an item is 

presumed to be finished from a technical point of view and hence exchanged. 

• Condition-based maintenance can be used to control the facilities technical systems such as 

ventilation and lighting. 

Setting up plan for coming renovations 

If a plan for renovation measures is missing, it has to be created. To be able to keep track of the coming 

maintenance it is easiest to keep different types of measures separated from each other. One way to do 

it is to separate the building envelope, technical systems, household appliances and inhabitants 

behaviour. The following questions must then be answered: 

• What measures are being planned for in advance?  

• What measures can be combined to lower energy use? 
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AESTHETICS AND CULTURAL HERITAGE 

Aesthetics are to a high degree both personal and time-dependent. For buildings, forming the 

framework of the urbanized areas, it is therefore important that there also is a consensus among city 

officials and building curators regarding the cultural heritage values and how they should be applied.  

One of the complications with the post-WWII building stock is that the buildings call for major 

renovations and refurbishments and the run-down status of the buildings sometimes mask their 

heritage values. Another complication in Sweden could be the scope of work for building curators– 

traditionally their field is historical buildings with rather well defined heritage values and that type of 

buildings are sometimes contrasted with the typical post-WWII multi-family houses. Despite this 

complication awareness of the cultural heritage values has a large potential to reduce cost by avoiding 

energy efficiency measures that will be seen as hideous, c.f. the case Sommaren presented below. 

One of the most effective ways to raise awareness regarding these values is to conduct an inventory of 

cultural heritage values. This can, and should, be conducted on several levels, ranging from the urban 

planning down to small interior decoration details.  Below a brief comparison between typical elements 

of cultural heritage values that can be found in the different eras of the post-WWII building stock is 

conducted, with Sweden as a starting point. 

Urban planning 

The earlier era, 1950-64, more often use the concept of neighbourhood units, where the city is built 

from many smaller units with its on structure of dwellings, commerce and transportation. Whereas, the 

later era, 1965-175, are trying to accomplish satellite towns with not only dwellings, commerce and 

transportation but also industry. In Sweden this later aim was seldom realized, which is one reason for 

the social vulnerability seen in the suburbs originating from the 70’s.  

Traffic is also an issue where differences can be noted, many of the projects from the 50’s take into 

account the car, but not the dramatic increase in the number of cars that took place in the 60’s, and 

therefore the traffic situation in this type of areas is a problem. On the other hand in the areas built in 

the 1970’s traffic separation is a key word. 

 

Building construction 

The main philosophy for the building construction differs between the two eras of post-WWII buildings. 

The later era was the introduction of the industrial building process in Sweden, with a high degree of 

prefabrication and module systems. This can be seen in the architecture of the late 1960’s and the 

1970’s and unfortunately it has also created numerous examples of thermal bridges and other energy 

performance flaws.  One example is balconies - in the construction from 1950’s a thermal bridge can be 

seen where the reinforcement bars go from the facade to the balcony. In the constructions from 1970’s 

there are examples where one  concrete slab constitute both the balcony and the interior  floor 

structure, giving rise to a much more emphasized thermal bridge. On one hand this way of construction 

defines a very special time period both in an aesthetic and technical perspective. The question is – 

should they be saved? Maybe in a limited number of houses, but not in all. 

Materials, colours and details 

The exterior and interior surface materials are also to high degree time dependent, there might be less 

argument against keeping them from an energy efficiency perspective compared to the construction 

details mentioned above.  But nevertheless it can be problematic. One such case is when additional 

insulation is added to a façade and time and cost saving solution with a more modern cladding is used. 

The character of the building is easy lost, not only due to the new cladding but also that dimensions for 

window fittings, roof connections and so on are changed. These types of details tend to be important 
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when it comes to preserving the expression of the building and should therefore be carefully studied 

before the actual renovation takes place. Colouring might seem as a small issue, but should not be 

forgotten since it can help to keep a measure within the limits of what can be accepted and vice versa.  

CASES 

The methodological approach for identification of energy efficiency measures is applied  to two 

buildings representing the two eras of the post - WWII building stock  - the 40’s to 50’s and the 60’s to 

70’s. The building representing the early era was built 1950 and is mainly masonry with bricks.  The later 

era is represented by a nine story prefabricated concrete block built 1971.  Both buildings have a 

documented need for renovation and refurbishment and characterize different values of cultural 

heritage.  

To practically use the method there are two buildings provided by MKB, the municipal housing company 

of Malmö. They stem from two different periods, one from the early 1950´s and the other from the 

1970´s. 

 

Sommaren 2, Augustenborg, Malmö 

Owner: 

Malmö Municipal Housing Company (MKB) 

Building erected:  1951 

Storeys:   3,5 

Apartments:   21 

Space heated area: 1777m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General description: 

Like many buildings erected in the early fifties, 

all outer walls is mortared light weight 

concrete. The inner load bearing structure is 

made of bricks. All outer walls are originally 

built with low thermal insulation, but during 

the seventies an outer façade was placed on 

top of about 50mm of thermal insulation. The 

building is to be restored to its original design. 

Grensaxen 1, Holma, Malmö 

Owner: 

Malmö Municipal Housing Company (MKB)  

Building erected:  1973 

Storeys:   9 

Apartments:   72 

Space heated area: 6319m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General description: 

The building is a typical multi storey dwelling 

from the early seventies. The structure is based 

on prefabricated concrete slabs with gable 

walls made out of bricks. The main outer wall is 

made of a light weight frame structure with 

relatively low thermal insulation. It is currently 

undergoing a thorough investigation regarding 

replacement of the façade. 

Figure 3 Grensaxen Figure 2 Sommaren 
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Figure 4 Comparison between today’s building 

regulations, regulations 1951 and the theoretical 

U-value of Sommaren. 

Comparison of building regulations
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Applying the above mentioned methods 

Both objects are considered typical for their time of construction and therefore become representative 

for the buildings in MKB’s building stock. Throughout the building stock of MKB there is a total of 22 000 

apartments and many of them was built during the period 1950 to 1975. 

Sommaren 

Documentation 

Since Sommaren was built in 1951 the documentation is in a relatively poor state. There are some 

drawings stored in MKB’s electronic archive, but these give relatively low amount of information. What 

is possible to obtain is the general distribution of space inside the building and some of the construction 

materials for the load bearing structure. The exterior wall is a mortar wall made out of light weight 

concrete. 

Known alterations to the structure is the additional insulation of the façade and the covering sheet of 

steel. This was placed during the late seventies and consists of roughly 50 mm of mineral wool. This is 

planned to be removed to restore the original design of the building.  

On-Site 

The new façade is dominant in its design and is mounted so that it is hard to estimate the status of the 

underlying original façade. Besides the aesthetical problem with the new façade there is nothing 

functionally wrong. The installations in the buildings suffer from problems with heating of especially two 

apartments. Since two apartments are placed on the third floor with relatively large roof area and low 

wall area, the external insulation of the walls meant that all apartments besides the third floor 

apartments had less heating demand, and now it is hard to optimize the system for all apartments. 

The ventilation is only based on exhaust, and there is no mechanical regulation of the ventilation.  

Energy use 

When comparing with the building regulations it 

shows that even if the building might be built 

according to regulations of its time and is 

additionally insulated, it is still above todays 

standards. 

Statistics of the energy use from the building shows 

this as well. Sommaren consumes 112, 18 and 

9kWh/m
2
a separated into space heating, hot water 

and electricity. Current regulation has a maximum of 

110kWh/m
2
a for Malmö. 

Preservation 

In the case of Sommaren it is mainly restoring that has become the main issue. This leads to some 

problems due to the eventual removing of 50mm of insulation. There is probably a need for replacing of 

the plaster if the original façade is to be restored. This will give an opportunity to insulate the 50 mm of 

insulation that previously was lost, or even more. To keep the original design and architecture the 

windows then have to be moved and placed with the same distance to the outer façade as originally. 
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Outcome 

The possible measure list will in this case show another type of possibility. Since the main objective is to 

restore the original design, this will lead to different opportunities and different combination of 

measures. 

Table 2 Possible and planned measures for Sommaren 

Planned measures Possible measures 

Maintenance Year Energy saving Restoring Aesthetic 

façade removal 1 façade insulation façade façade 

Replace windows 1 New windows  Windows in façade 

Waste pipes 3 New ventilation   

  New heating system   

  Roof insulation   

 



 

Papers 

 

10 

 

Grensaxen 

Documentation 

The existing documentation for Grensaxen consists of drawings scanned into MKB’s digital archive. The 

quality varies, but still there is enough information to get a general knowledge about the design and the 

structure. Generally the drawing shows that the insulation in the outer walls was built with a total 

thickness of 100mm mineral wool. In general this is a standard thickness of the same kind of buildings 

from the period, but it is a lot less compared to today’s standard. 

When it comes to ventilation and heating system, the drawings seem to be unreliable. There are several 

versions and modifications that have been carried out during the last 37 years.  

There are some known alterations and couple of coming repairs. The alteration was carried out in the 

early 90´s and consists of replaced entrances. The typical simple and plain entrance was changed into 

bigger eye-catching “huts” with glazed façade. The repair that needs to be done is the replacement of 

the façade, which is actually falling off. 

On-Site 

When arriving to the site it is obvious that the outer façade needs to be maintained. Some of the sheets 

are loose and needs to be replaced soon. 

On the inside the apartments have a varying quality, mainly depending on the time since there was a 

change of tenant. This general upkeep is being managed by MKB throughout their building stock. 

Besides some needs for exchanging kitchen details and some wall surfaces, the building seems to be in a 

relatively good shape when it comes to the interior. What really need to be taken care of is the systems 

for maintaining the indoor environment. The heat distributing system is based on radiators that are 

supplied with hot water from a single pipe system. This system is problematic to adapt the entire 

building. Generally it becomes warmer then satisfactory in the first apartment and colder than 

satisfactory in the last apartment. Regarding the ventilation there is a mechanical exhaust system 

installed, which means that there is no recovery of heat through ventilation. 

Energy use 

The comparing picture shows that Grensaxen 

actually was built with relatively good thermal 

properties, but the regulations today is set to 

even higher standards. Statistics from MKB´s 

operational service shows that the energy used 

in the building shows the same fact. Separated 

into space heating, hot water and electricity it 

consumes 147, 51 and 11 kWh/m
2
a. Compared 

to new building standard, with a total of 

110kWh/m
2
a as maximum the energy used for 

heating purposes is quite high. The amount used 

for hot water is higher than the average and 

should be able to be lowered with adjustments 

and possibly energy recovery from waste water.   

Preservation 

The preserving posts of Grensaxen might be 

Comparison of building regulations
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Figure 5 Comparison between today’s building 
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harder to easily find. There might be of interest to return the entrances to their original design, so that 

the building has its original architecture restored. 

Outcome 

When writing a simple list of possible point that needs maintaining, renovation or restoration. It is easy 

to see where it is possible to take advantage of the coming renovation measures to both make the 

building even more energy efficient and to restore the original architecture. 

Table 3 Possible and planned measures for Grensaxen 

Planned measures Possible measures 

Maintenance Year Energy saving Restoring Aesthetic 

Heating system 5 Optimize heating system Entrances Architecture 

Façade 1 Insulate façade  Distribution of space 

Windows 1 Insulate roof   

New roof 10 Better windows   

Waste pipes 10 Change ventilation system   

  Improve air tightness   

  Eliminate thermal bridges   

Costs and computer modelling 

The upcoming costs for these measures will then be separated into costs for planned maintenance and 

costs for energy saving measures. By separating these it is easy to make a life cycle cost calculation to 

ensure how far the energy saving measure is possible to perform and still profit from the measure. To 

be able top test different outcomes from different measures a computer model is created. The costing 

calculations will be the following step in our research.   

CONCLUSIONS 

• Applying a systematic approach gives larger possibilities to find economical beneficiary and 

straightforward measures. 

• The presence of a maintenance and renovation plan simplifies and facilitates the process 

• In Sweden the cultural heritage values in the post-WWII building stock are still under discussion 

and the use of heritage values for ranking measures is therefore aggravated.  

• The systematic approach described in this paper should be developed further to include the life 

cycle costs and other economical parameters. 
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SUMMARY 
A large portion of the multi-family buildings in Sweden were built in the period 1940 – 1979 
and have a need for renovation and refurbishments. Renovating the building envelope gives 
possibilities for energy saving measures and prefabrication. In a case study the life cycle cost 
calculations for three cases of energy efficiency measures together with a reference case for a 
façade is presented and evaluated. The possible initial extra costs for prefabrication of the 
façade are calculated with help of a life cycle cost method (LCC). The calculation shows that 
within a twenty year period it can be economically beneficial to carry out a full façade and 
window replacement. 
 
KEYWORDS  
renovation, energy efficient, life cycle cost, multi- family houses, prefabrication 
 
INTRODUCTION 
In Sweden, as in many other European countries, a large portion of the multi-family buildings 
were built in the period 1940 - 1979. This means that a great share of the Swedish building 
stock is 40 years or older, and with age comes the need for renovation and refurbishments. 
The great number of apartments together with the need for renovation gives a great potential 
for lowering the total energy use in the existing building stock in Sweden in a cost effective 
way.  
 
Energy efficient renovation includes a wide spectrum of measures for both the building 
envelope and the building services system. There is a large variety in both materials to be 
used as well as in workmanship principles.  
 
A great factor in the financial evaluation is due to the possible evacuation of residents. 
Therefore, prefabricated elements appear to be an attractive way of cutting work hours on-site 
without any loss of overall quality.  
 
Unfortunately, when looking into façade renovations, prefabricated full size elements for 
renovation of façades do not yet exist in Sweden. A study carried out by WSP Environmental 
in 2009 showed that most of the construction companies did not put an effort in prefabricating 
complete low energy façade elements, since it was believed to be too expensive (Haryd 2009). 
However, a method of prefabrication has been developed for new Passive Houses, ranging 
from façade elements to full building units.  
 
This means that complete prefabricated elements with good energy efficiency, no thermal 
bridges and high air tightness exist and could be brought into the renovation sector 
(Kildsgaard, 2008). The main problem is adopting the type onto existing buildings with 
predetermined length and width. 
 



 

Together with the knowledge from the very low-energy house design principles, three 
main questions awake: 

� In addition to a necessary renovation, which measures should be done to 
enhance the energy performance and make the building more energy efficient?  

� How can these measures be combined and can prefabricated building elements 
be utilized?  

� What is the economical threshold for utilization of prefabricated element in 
renovation? 

 
This paper focuses on renovation of the building envelope: the façade and windows in 
particular. In a case study the life cycle cost calculations (LCC) for three cases of energy 
efficiency measures together with a reference case is presented and evaluated. Finally a 
financial evaluation based on LCC calculations is made to establish the economical threshold 
for utilizing prefabricated elements in façade renovations. 
 
CASE STUDY  
A methodological approach for identification of energy efficiency measures, including a 
combination and optimization of LCC and renovation plan, was applied to a building – 
Grensaxen in Malmö - representing “the Million programme”, a period spanning from 1965 to 
1975 when one million homes where built in Sweden.  
 
Building - Grensaxen 1, Holma, Malmö 
 
Owner: Malmö Municipal Housing (MKB)  
Building erected:  1973 
Floors:   9 
Apartments:   72 
Space heated area: 6319 m2 
 
 

 
 
Grensaxen 1, as seen in Fig.1,is a typical multi-storey residential house from the early 
seventies. The structure is based on prefabricated concrete slabs with gable walls made out of 
bricks insulated with 90 mm of mineral wool. The main outer wall is made of a light weight 
wooden frame construction insulated with the same amount of mineral wool as the gables. It 
is currently undergoing a thorough investigation regarding replacement of the façade. The 
façade sheets needs to be replaced since the outer steel-sheet panel is loosely attached and has 
a high risk of falling off. 
 
Renovation plan 
Building maintenance is defined as “work undertaken in order to keep, restore or improve 
every part of a building, its services and surrounds, to a currently accepted standard, and to 
sustain the utility and value of the building” (Seeley, 1976)  
To be able to find synergy and possibilities with an ongoing renovation, the operation and 
maintenance plan must be compared to the possible energy lowering measures.  
 
If a plan for renovation measures is missing, it has to be created to facilitate the renovation. 
To be able to keep track of the coming maintenance it is easiest to keep different types of 
measures separated from each other. One way to do it is to separate the building envelope, 

Figure 1 Grensaxen, Northern facade 



 

technical systems, household appliances and tenants behaviour. The following 
questions must then be answered: 

� What measures are being planned for in advance?  
� What measures can be combined to lower energy use? 
� What measures must be combined? (e.g. increased air tightness of the building 

envelope together with ventilation measures) 
 
To set up a maintenance plan there are several ways to go, one is to use the theoretical life 
expectancy for each building part. The ISO-standard series 15686 (ISO 2008) describes this 
and determines the service life factors for buildings or building components. The standard 
also describes how to generalize information from actual buildings by using Service Life 
Factors.  
 
Renovation measures for Grensaxen 
Four different renovation measures, concerning wall and window replacement, are compared 
and evaluated (table 1). All measures are then compared to the possibility to only carry out 
the scheduled maintenance (case 0), i.e. removing and replacing the outer façade shell. Case 1 
is the replacement of windows to an energy efficient up-to-date window. Case 2 is an outer 
wall insulation, with a total of 195 mm extra insulation and an increase of air tightness. Case 
3 is a combination of Case 1 and 2. 

Table 1 Different cases of renovation, the façade renovation to current state is considered to be the reference case. 

 

Life cycle costing 
In a life cycle cost assessment all costs that depend on a specific measure from construction to 
demolition is calculated into a sum for a certain period and measure (NIST 1995). A LCC 
includes both investment costs and operational costs, but presently rarely a method to account 
for the risk of failure and remedial measures. The life cycle costing in a retrofit case can be 
calculated for a 10 to 40 year period, depending on the type of structure. In order to 
summarize the costs for every year in a comparable way, all costs are recalculated to a present 
value, the value that a future expense has today using discounting, a method which depends 
on both inflation and the expected rate of return for invested capital (Hansson et al. 2009). 
The LCC can be used as a tool for estimating and optimizing construction and maintenance 
costs (Oehler, 2010). 
 
The fabrication cost for prefabricated façade systems is hard to estimate and therefore in this 
study the financial threshold for utilizing prefabricated elements in renovation is calculated 
using LCC methodology with a 40 year calculation period. This gives the maximum 
investment cost for a break-even between the prefabricated element renovation and a 
traditional renovation measure.  
 

Case Measure Wall Type Walls, U-value  
(W/m2k) 

Window Type Windows, U-value  
(W/m2k) 

0 
1 
2 
3 

Façade renovation 
Window change 
Wall insulation 
Wall and Windows 

Existing 90mm insulation 
Existing 90mm insulation 
90mm +195mm extra insulation 
90mm +195mm extra insulation 

0,37  
0,37  
0,11  
0,11  

Existing 2 Pane 
New 3 Pane 

Existing 2 Pane 
New 3 Pane 

2.7  
0.9  
2.7  
0.9  



 

RESULTS  
 
Energy savings 
The measure in case 1 to 3 gives a substantial reduction of the energy use in the building. 
Table 2 shows the calculated savings in space heating demand.  

Table 2 Energy used for heating before and after different measures 

CaseMeasure Energy use for heating,  
(kWh) 

Savings,  
(kWh/Year) 

Cost year one,  
(EUR) 

Savings year one,  
(EUR) 

0 
1 
2 
3 

Façade renovation 
Window change 
Wall insulation 
Wall and Windows 

487 403 
369 618 
340 463 
228 618 

0
117 785
146 940
258 785

40 552
30 752
28 327
19 021

0
9 800

12 225
21 531

 
Financial evaluation 
To find the highest possible cost without exceeding the LCC of Case 0, we are able to 
compare the operational costs for heating and easily find the savings in heating costs. Since 
the traditionally crafted wall insulation has the same properties as the prefabricated, they give 
the same operational cost throughout the following 40 years. For instance, the cost for heating 
in Case 3 is less than half than in case 0, as shown in figure 2.  
 

0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 €

Maintenance

Windows

Wall Insulation

Wall+Windows

5% interest rate, 4% 
energy price index

Cost / TFA

Grensaxen, 40 years Costs for heating

  

Figure 2 The total costs for heating in the four different cases, where the cost for a full façade renovation is 

less than 50 % of no energy efficient measures. The figure compares costs per treated floor area. 

By looking at figure 2 we are able to see that the total cost for the fully insulated measure 
with new windows can be more than 100 EUR cheaper in terms of heating per treated floor 
area. This can be seen as either a possibility to save money in time or as a possibility to have 
the initial cost subsidized by the lowered energy costs. 

 
While looking at the costs for the 
renovation by using a the calculation 
program named Wikells Sektionsdata 
(Wikells 2010) and by confirming these 
costs in a database called Repab 
(Underhållskostnader 2009) it is possible 
to make an estimated cost of the initial 
renovation measures with a fair amount 
of certainty. The costing break-even point 
is then calculated and shown in figure 3. 
In this case the wall insulation measure 
reaches the break-even point after about 

Figure 3 By comparing the total cost throughout the years 

it is possible to se what year the initial investment is 

profitable. In this case the energy price index is 4% and 

the interest rate is 5% 



 

10 years and after about 20 years the combined façade insulation and window change 
is economically feasible. It is also interesting to look at the break-even point between the 
different measures. Figure 3 further shows that the combination of two measures (i.e. case 1 
and 2) carried out at the same time is even more economical than the combination of the two 
measures separately.  
 
The calculation carried out is based on an energy price development that is relatively modest. 
It is expected to rise by 4 % every year or one percent more than consumer’s price index. This 
rise in energy price might be considered low, but instead of speculating for the right energy 
price index it is considered as the lowest possible case. This means that for any higher price 
index the actions taken to improve the energy efficiency of Grensaxen 1 would be even more 
economically feasible.  
 
To estimate the total possible initial cost for the prefabricated elements, the savings 
throughout the 40 years of running costs for heating and investment are summarized. The 
total costs and savings are shown in table 3. 

Table 3 Costs and savings in EUR after 40 years. The possible initial cost shows the total possible amount to 

spend initially without spending more than the maintenance measure. 

 
The total costs are shown in figure 
4. This shows the economical 
possibilities in energy efficiency 
measures when renovating. But the 
possibilities do not end here. 
 
The value of a short time of 
installation depends on the type of 
measures. In the case above, all 
tenants are believed to be able to 
stay in their apartments, but in the 
case where the tenants have to be 
evacuated the missed income would 

be about 60 000 EUR per every month of construction time. That means that for every month 
saved in time, the possible initial spending increase with the same amount. 
 
DISCUSSION 
The life cycle cost during a 40 year period gives possibilities for renovation to more energy 
efficient state, The economy in the renovation measures of the façade is relatively 
straightforward but the real problem is the design of the prefabricated elements. By 
calculating backwards and finding the break-even cost during a certain amount of years, 
manufacturers have a possibility to plan their work according to a predetermined costing plan. 
 
The main problem is to get the prefabricated elements on the market. Since the existing tools 
for costing does not contain information about prefabricated low energy façade systems, this 

 Façade renovation 
(EUR) 

Window change 
(EUR) 

Wall insulation 
(EUR) 

Wall and Windows 
(EUR) 

Total cost 
Initial cost 
Savings 
Possible initial cost 

1 503 931 
228 296

-
228 296 

1 418 265
450 898

85 666
536 563 

1 251 499
360 437
252 431
612 868 

1 239 205
640 864
264 726
905 590 

0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 €

Maintenance

Windows

Wall Insulation

Wall+Windows

5% interest rate, 4% 
energy price index

Cost / TFA

Grensaxen, 40 years Costs for renovation and heating

Figure 4 Total cost per treated floor area, where the energy price 

index is 4% and the estimated interest rate is 5%. 



 

can not be calculated by using the ordinary tools such as Wikells and Repab. This will 
in the end lead to a catch 22, where a product that is not included in the common tools will 
not be used and therefore a demand for having it in the tools and calculation programs does 
not exist.  
 
The estimated maximal initial cost may vary depending on the type of construction and also 
the need for renovation in the specific building. However, by very simple calculations this is 
possible to calculate even without exact information about costs for the traditional 
craftsmanship, the only cost needed is the cost of the “must do” renovation measure. 
 
The factor of time and the cost for time is not taken into account in this case since none of the 
measures is believed to make the habitants leave. But in such a case, it is obvious the savings 
in time gives a possibility to add extra cost for the prefabricated element equal to the losses in 
rent for the specific time. The possibility in cost benefits in time saving measures are probably 
extensive and will allow the initial costs to be even greater than the energy savings. A key 
factor is that the savings in time will give impact instantly and not during a forty year period, 
which means that the owner will be given incentives to use prefabricated elements even if the 
LCC calculation is carried out during a shorter period of time. 
 
CONCLUSION 
Hopefully, life cycle costing in combination with prefabricated building elements and 
renovation needs will give the economically feasible incentive needed to carry out 
renovations to a low energy status in a large scale, as long as the prefabricated systems will be 
able to get a place on the market. 
 
The time saving potential is probably the most cost effective measure, in the case where the 
habitants have to be evacuated. This possibility should therefore be evaluated more, possibly 
in contact with other universities or institutes working with these types of questions 
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Seminarier/Konferenser 

Energitinget 2010 
(2010-03-16) 

På Energitinget hölls en halvdagssession inom ErufEko med namnet : 
”Energieffektivisering som en del av den ekologiska omställningen av efterkrigstidens bebyggelse”  
Denna planerades av IVL och programmet var enligt följande: 
 
Ordförande: Anna Jarnehammar 
Mer än hälften av alla Sveriges lägenheter är byggda under åren 1950-1975. Under 1950-talet 
byggdes drygt 460 000 lägenheter i flerbostadshus och under perioden 1961-1975 880 000 lägenhe- 
ter. Också många offentliga byggnader, skolor, dagis, kontorshus och sjukhus är byggda under 
efterkrigstiden. Dessa byggnader är naturligtvis av varierande standard i dag och den ursprungliga 
kvaliteten är ojämn.  Renoveringsbehovet för alla dessa byggnader är stort i dag och det är en 
utmaning att åstadkomma hållbara förbättringar i husen och i husens närmiljö. Ett vanligt problem 
som berör många byggnader gäller onödigt hög energianvändning och energieffektivisering är en 
viktig del för att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Denna session belyser renovering och 
energieffektivisering av befintlig bebyggelse utifrån fler olika aspekter och redovisar erfarenheter 
från flera pågående projekt - däribland ERUF EKO - Ekologisk omställning av efterkrigstidens 
bebyggelse i Malmö stad. Välkommen! 
 
Introduktion - energieffektivisering som en del av ett hållbart samhälle 
Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse  
Kaisa Svennberg, IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
LCC vid energibesparande åtgärder i miljonprogrammet  
Erik Prejer, IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
Innovativa lösningar för energieffektivisering 
Ivana Kildsgaard, IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
Fuktsäkerhet och energieffektivisering 
Johan Stein, Byggnadsfysik, Lunds tekniska Högskola 
En grönare ishall i Kirseberg 
Åsa Johansson, Malmö Stad 
Gröna väggar och tak 
Tim Delshammar, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 
Kvalitessäkring av energianvändning & innemiljö vid ombyggnad av flerfamiljshus 
Kristina Mjörnell, SP 
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Sustainable Building 2010 
(2010-04-30) 

På konferensen Sustainable Building 2010 I Madrid behandlades hållbarhet i byggnader.  

IVL bidrog med en artikel under namnet:  ”Identification of possible energy efficiency measures in 

existing buildings with renovation needs” via föreläsare Erik Prejer.  

Belysningsseminarie 
(2010-05-07) 

Inom projektet ErufEko samlades representanter för IVL, MKB och Serviceförvaltningen i Malmö stad 

för att lyssna till och diskutera med Kajsa Sperling som är ljusdesigner på White Arkitekter. 

Huvudsyftet var att få igång en diskussion angående ljusdesign och möjligheter till att 

energieffektivisera belysning både inne och ute. 

Deltagande: 

Patrik Rosén MKB 

Amelie Stjernhav, SEF 

Åsa Johansson, SEF 

Erik Prejer, IVL 

Kaisa Svennberg, IVL 

Maria Lindblad, IVL 

Kajsa Sperling, White 

Mikaela Åström, White 

Skånes energiting 2010 
(2010-06-08) 

På arenan ”Energieffektiv förvaltning av fastigheter” deltog IVL inom projekt ErufEko via Erik Prejer 
med 20 minuter inom ämnet ”LCC vid renovering”.  

LCC Seminarie 
(2010-06-17) 

ISU-Institutet för Hållbar Samhällsutveckling höll i ett halvdagsseminarie om 

”Investeringsbedömningar vid fastighetsrenoveringar”. 

IVL bidrog via Erik Prejer med en föreläsning på 20 minuter om LCC och möjligheter nybyggnad och 

renovering. 

Passivhus Norden 2010 
(2010-10-08) 

IVL var delaktiga med presentationen av konferensartikeln ”Life cycle costs and prefabrication in 

refurbishments”. Presentationen hölls på engelska i auditoriet på Alborgs konferenscenter. Erik 

Prejer föreläsning ca 20 minuter om LCC och möjligheter för prefabricering vid renovering. 
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Energimyndighetens LCC-kurs 
(2010-10-14)  

Tillsammans med Energimyndigheten och projektet Hållbar Kommun höll IVL en temadag om LCC för 

kommunala bolag. Inom ramen för ErufEko presenterades där LCC metodiken från projektet under 

en 30 minuters föreläsning.  
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1 Inledning 
Denna rapport beskriver upplägget i en framtagen LCC kalkyl som baseras på Excel. Tanken är att 

den skall vara en enkel och transparent modell för att jämföra olika renoveringsalternativ med 

varandra. Modellen är tänkt att främst användas för jämförelser mellan olika 

renoveringsmöjligheter, men går också att använda till att jämföra olika byggnader, både nybyggda 

och renoverade, med varandra. 

Syfte 

Arbetet har utförts inom ramen för projektet ERUF-EKO I Malmö. Projektet finansieras av Europeiska 

Regionala Utvecklingsfonden och syftar till ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse i 

Malmö och regionen Skåne-Blekinge, vilket inkluderar att studera renovering, upprustning och 

energieffektivisering av bebyggelsen. 

2 Teori 
Livscykelkostnadsmetodik är ett systematiskt sätt att utvärdera kostnader under en livscykel, där 

livscykelns längd bestäms av de egna avgränsningarna (ISO 15686-5). Ett vanligt sätt är att definiera 

livscykeln som den tid under vilken produkten uppfyller de krav som ställts.  Livscykelkostnad är en 

summering då produktens totala kostnad under en livscykel, där såväl tillverknings, drift och 

kassering beaktas. 

När livscykelkostnader används räknas alla framtida utlägg om till kostnad i dagens värde, de 

diskonteras. Diskonteringen utförs med den så kallade nuvärdesmetoden: 

 

 

 

 

Kostnader för drift och reinvestering ges på så sätt ett nuvärde, värde år noll, genom att diskontera 

till nuvärdet (Hansson et al, 2009). 

Avgränsningar 

Särkostnader i olika objekt bryts inte ut, utan totala kostnaden jämförs istället mellan olika objekt. 

Då indata till LCC-modellen samlas in med direkta värden så behöver beräkningar avseende 

indataparametrar ej göras.  

Det går också att enbart hantera särkostnader, men dessa kan vara svåra att tyda då det gäller 

exempelvis gränsen för vad som är renovering och vad som är energieffektivisering. 

Restvärdet för en byggnad vid livscykeln slut, styrs i hög grad av efterfrågan på fastigheter i området 

vid den tidpunkten och i mindre grad av den tekniska statusen av byggnaden. De varianter på 

renoverings och energieffektiviseringsåtgärder som jämförs har också likvärdiga 

avfallshanteringskostnader. Därför antas att de båda jämförelsefallen ha samma värde vid 

livscykelperiodens slut och avfallshanteringskostnaderna bortses ifrån denna. 

n
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3 Användande 
LCC modellen består av tre stycken typdokument, generella indata, specifika indata och utdata. 

Det finns två typer av modeller, en som riktar sig till jämförelse på djupet av olika 

renoveringsåtgärder och en som riktar sig mot överskådliga jämförelser mellan både olika 

typlösningar och hela renoveringsprojekt. Den sistnämnda har dock ingen känslighetsanalys direkt 

åskådliggjord i resultatet. 

 

Figur 1 Principskiss av beroendet mellan de ingående datafilerna 

3.1 LCC med Känslighetsanalys 

3.1.1 Generella indata 

De generella indata beskriver omvärldsfaktorer som kan förändra byggnadens ekonomiska 

förutsättningar utan att påverka de fysiska egenskaperna, dvs. energiförbrukning och 

underhållsintervall påverkas ej av denna information. Det generella indatabladet hanterar inmatning 

av årliga prisökningar och kalkylränta. I det fall då man antar att en årlig ökning inte är kontinuerlig 

på en procentsats är det möjligt att själv välja procentuell prisutveckling år för år. 

Förinställt finns en energiprisutveckling för el och fjärrvärme som är sammanställd fram till 2050, 

alltså en prognos för de kommande 40 åren. Prognosen är sammanställd genom undersökningen 

Scenarios for assessing profitability and carbon balances of energy investments in industry (Axelsson, 

Harvey 2010)1. Denna går helt att ändra efter egna preferenser, precis som övriga indataparametrar, 

årligen. 

Dessa generella indata används sedan tillsammans med indatabladet med specifik information för 

respektive åtgärd. Anledningen till att det är separerat är att det specifika indatabladet ska kunna 

kopieras och flera nya lösningar ska kunna matas in. För att sedan testa utfallet med ny kalkylränta 

eller ökat energipris kan man då ändra dessa generella data och på så sätt få svaret på samtliga fall 

utan att ändra i varje fil. 

                                                           
1
 Axelsson, E. Harvey, S. (2010) “Scenarios for assessing profitability and carbon balances of energy investments 

in industry”, AGS Pathways report 2010:EU1, AGS office Chalmers, Göteborg, ISBN 978-91-978585-0–2,  
 

A 

B 

Generella indata 

Specifika indata 

Utdata 
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Figur 2 Grundläggande indata, basen för alla beräkningar i LCC-modellen. Till höger i figuren ses de 

tre första årens specifika procentuella ökning av räntor och kostnader. 

3.1.2 Specifika indata 

Den specifika indatan beskriver respektive åtgärds investeringskostnader och därefter drift och 

underhållskostnader för respektive fall. För att dessa sedan ska kunna läsas av utdatafilen ges dessa 

ett namn enligt löpnummer tillexempel Specifika data 1, Specifika data 2 osv. 

I princip baseras indatabladet på fyra huvudpunkter, dessa är: 

 Grundinvestering 

 Reinvestering 

 Drift och Underhåll 

 Energikostnader 

 

Grundinvesteringen är avgränsad till byggnadens renoveringskostnader. Alltså de kostnader som 

sker vid tidpunkten för renoveringen, år noll. 

Reinvestering och utbyte antas bli genomfört för de nya system som installeras, med ett 

renoveringsintervall över fem år. Dessa kostnader beräknas via en annuitetsberäkning för valt 

årsintervall. Detta för att undvika att stora engångskostnader kan falla utanför livscykelperioden. 

Årtalet kan inte sättas till noll då det genererar ett beräkningsfel, däremot sätts summan till noll för 

att undvika felaktig utdata. 

Drift och underhållskostnader antas vara desamma varje år med en uppräkning enligt inflationen. 

Dessa är uppdelade i olika delar i det fall att dessa kostnader finns presenterade i fler olika delar. 

Kostnaderna anges utan medräkning av energikostnader. Användaren kan också namnge respektive 

drift och underhållspost efter egna behov. 

Energikostnad är den fjärde och sista huvudpunkten. Eftersom det är vad som är intressant vid 

energibesparande åtgärder är denna mer utförligt utformad än övriga punkter. Energiförbrukningen 

är uppdelad på tre delar där uppvärmning, kylning och elförbrukning separeras. Kostnaden för 

respektive energislag är också uppdelat i samma ordning med extradetaljen att kostnaden mellan 

sommar och vinterhalvåret går att separera, i det fall att de skiljer sig åt. 

År 1 2 3 4

Real kalkylränta 4% 4% 4% 4%

Inflation Procent/år 2% Inflation 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

Kalkylränta Procent/år 4% Nominell KPI (Generellt = Infl.) 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

Realprisökning El (Hög) 3.80% 3.80% 3.80% 3.80%

Nominell ränta 6.08% Realprisökning El (Låg) -0.50% -0.50% -0.50% -0.50%

Realprisökning Värme (Hög) 10.65% 10.65% 10.65% 10.65%

Realprisökning Värme (Låg) -4.75% -4.75% -4.75% -4.75%

District Cooling (HIGH) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

District Cooling (LOW) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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Figur 3. Specifika indata, indatabladet med specifik indata för varje åtgärdsförslag. I detta blad 

beräknas även plus och minus utfallet ut sanmt högre och lägre kalkylränta än förinställt. 

 

 

 

Det direkta utfallet av olika energipris samt kalkylräntor åskådliggörs på indatafliken Costs direkt till 

höger om indataformuläret. 

3.1.3 Utdata 

För att på ett tydligt vis åskådliggöra utfallet för respektive åtgärd beskrivs livscykelkostnaden med 

både figurer och i text. Den överskådliga bilden är enkel för att inte förvirra med många olika siffror 

och tabeller. I figuren visas det väntade fallet med en energiprisökning som är mitt emellan fallet för 

den maximala ökningen och den minimalt prognostiserade ökningen. Utöver detta visas också ett 

Livscykelkostnadsinformation Namn: Namn: Namn: Namn: Namn:

Bakgrunds information

Fastighet Grensaxen 1

Funktionell enhet 6300

Byggd 1973

Renoveringsåtgärd Fasadutbyte

Grundkostnad Åtgärd Utbyte av fasadskivorUtbyte av fasadskivor samt tilläggsisolering av yttervägg. Byte av fönster med karm från gamla med u=2.8n till 0.9Utbyte av fasadskivor samt tilläggsisolering av yttervägg. Byte av fönster med karm från gamla med u=2.8n till 0.9Utbyte av fasadskivor samt tilläggsisolering av yttervägg. Byte av fönster med karm från gamla med u=2.8n till 0.9Utbyte av fasadskivor samt tilläggsisolering av yttervägg. Byte av fönster med karm från gamla med u=2.8n till 0.9

Initiell kostnad kr 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

Reinvestering och utbyte

Reinvesteringskostnad 1

Praktiskt livstid för installation år 20 20 20 20 20

Utbyteskostnad (dagens värde) kr 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Reinvesteringskostnad 2 0 0 0 0

Praktiskt livstid för installation år 25 25 25 25 25

Utbyteskostnad (dagens värde) kr 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Reinvesteringskostnad 3 0 0 0 0

Praktiskt livstid för installation år 25 25 25 25 25

Utbyteskostnad (dagens värde) kr 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Reinvesteringskostnad 4 0 0 0 0

Praktiskt livstid för installation år 25 25 25 25 25

Utbyteskostnad (dagens värde) kr 0 0 0 0 0

Årlig drift och underhåll
Exklusive energikostnad

Drift och u nderhållskostnad 1 kr/år 1 575 000 1 575 000 1 575 000 1 575 000 1 575 000

Drift och u nderhållskostnad 2 kr/år 0 0 0 0 0

Drift och u nderhållskostnad 3 kr/år 0 0 0 0 0

Drift och u nderhållskostnad 4 kr/år 0 0 0 0 0

Drift och u nderhållskostnad 5 kr/år 0 0 0 0 0

Sum kr/år 1 575 000 1 575 000 1 575 000 1 575 000 1 575 000

Energikostnad
Värme

Mängd förbrukning årligen kWh/år 733 000 733 000 733 000.00 733 000 733 000

Hög energikostnad, procentsats 50% 100% 0% 50% 50%

Låg Energikostnad, procentsats 50% 0% 100% 50% 50%

Utgångspris, hög energikostnad kr/kWh 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59

Utgångspris, låg energikostnad kr/kWh 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59

Elkyla

Mängd förbrukning årligen 0 0 0 0 0

Hög energikostnad, procentsats 50% 100% 0% 50% 50%

Låg Energikostnad, procentsats 50% 0% 100% 50% 50%

Utgångspris, hög energikostnad kr/kWh 1 1.00 1.00 1.00 1.00

Utgångspris, låg energikostnad kr/kWh 1 1.00 1.00 1.00 1.00

El

Mängd förbrukning årligen 68 400 68 400 68 400 68 400 68 400

Hög energikostnad, procentsats 50% 100% 0% 50% 50%

Låg Energikostnad, procentsats 50% 0% 100% 50% 50%

Utgångspris, hög energikostnad kr/kWh 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Utgångspris, låg energikostnad kr/kWh 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

-2% 

Kalkylränta

Hög kostnad 

energi1
Låg kostnad 

energi

+2% 

kalkylränta
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två fall med vardera +2% samt -2% kalkylränta jämför med den förinställda kalkylräntan i Generella 

data filen. 

 

Figur 3 Resultatbladets utformning. Detta är utformat för att enkelt ge en överskådlig blick av tre 

alternativ. Alternativet benämns enligt filerna ”Specifika Indata” och tre olika filer beskrivs 

simultant.  

3.2 Överskådlig LCC 
Den överskådliga modellen är till grunden samma modell som LCC med Känslighetsanalys, med vissa 

skillnader när det kommer till åskådliggörandet av resultatet. 

3.2.1 Generella indata 

I grund och botten beräknas De generella indata beskriver omvärldsfaktorer som kan förändra 

byggnadens ekonomiska förutsättningar utan att påverka de fysiska egenskaperna, dvs. 

energiförbrukning och underhållsintervall påverkas ej av denna information. Det generella 

indatabladet hanterar inmatning av årliga prisökningar och kalkylränta. I det fall då man antar att en 

årlig ökning inte är kontinuerlig på en procentsats är det möjligt att själv välja procentuell 

prisutveckling år för år. 

Förinställt finns en energiprisutveckling för el och fjärrvärme som är sammanställd fram till 2050, 

alltså en prognos för de kommande 40 åren precis som i föregående LCC modell. Prognosen är 

sammanställd genom undersökningen Scenarios for assessing profitability and carbon balances of 
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energy investments in industry (Axelsson, Harvey 2010)2 Denna går helt att ändra efter egna 

preferenser, precis som övriga indataparametrar, årligen. 

Excelbladet Generella data kan hanteras som en enda grundfil för både ”LCC med Känslighetsanalys” 

och ”Överskådlig LCC” då kalkylbladen Generella data är identiska. 

3.2.2 Specifika indata 

Den specifika indatan beskriver respektive åtgärds investeringskostnader och därefter drift och 

underhållskostnader för respektive fall. Till skillnad från ”LCC med Känslighetsanalys” behöver denna 

filen inte läsas från en utdatafil då den relevanta informationen visas direkt till höger om 

indatabladet. 

I detta datablad fylls även önskat antal år för kalkylens längd in för att ge en rättvisande kurva som 

resultat. 

Precis som tidigare baseras indatabladet på fyra huvudpunkter, dessa är: 

 Grundinvestering 

 Reinvestering 

 Drift och Underhåll 

 Energikostnader 

Grundinvesteringen är avgränsad till byggnadens renoveringskostnader. Alltså de kostnader som 

sker vid tidpunkten för renoveringen, år noll. 

Reinvestering och utbyte antas bli genomfört för de nya system som installeras, med ett 

renoveringsintervall över fem år. Dessa kostnader beräknas via en annuitetsberäkning för valt 

årsintervall. Detta för att undvika att stora engångskostnader kan falla utanför livscykelperioden. 

Årtalet kan inte sättas till noll då det genererar ett beräkningsfel, däremot sätts summan till noll för 

att undvika felaktig utdata. 

Drift och underhållskostnader antas vara desamma varje år med en uppräkning enligt inflationen. 

Dessa är uppdelade i olika delar i det fall att dessa kostnader finns presenterade i fler olika delar. 

Kostnaderna anges utan medräkning av energikostnader. Användaren kan också namnge respektive 

drift och underhållspost efter egna behov. 

Energikostnad är den fjärde och sista huvudpunkten. Eftersom det är vad som är intressant vid 

energibesparande åtgärder är denna mer utförligt utformad än övriga punkter. Energiförbrukningen 

är uppdelad på tre delar där uppvärmning, kylning och elförbrukning separeras. Kostnaden för 

respektive energislag är också uppdelat i samma ordning med möjlighet att ställa procentsatsen 

mellan hög och låg energikostnad. Om hög procentuell utveckling antas sätts denna till 100%, om låg 

                                                           
2
 Axelsson, E. Harvey, S. (2010) “Scenarios for assessing profitability and carbon balances of energy investments 

in industry”, AGS Pathways report 2010:EU1, AGS office Chalmers, Göteborg, ISBN 978-91-978585-0–2,  
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kostnad antas sätts låg kostnad till 100%. Om det antas hamna mittemellan delas denna till 50% 

vardera. Summan av de båda procentsatserna skall alltid bli 100%. 

Fem kolumner – fem fall 

I kalkylen beskriver de fem olika kolumnerna olika fall, inte som i känslighetsanalysen där varje 

kolumn beskrev samma fall vid olika omvärldsfaktorer. Det ger möjligheten att genomföra enklare 

jämförelser mellan olika fall av renoveringsåtgärder och därigenom jämföra kostnaden över önskad 

tid för antingen en enkel renoveringsåtgärd eller ett helt koncept. 
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Figur 4 Överskådlig LCC, Specifika data. Respektive kolumn A till E representerar ett alternativ. Dessa alternativ jämförs sedan i figurerna till höger. Översta kurvan beskriver den sammanställda 
kostnaden över den valda perioden. På så sätt åskådliggörs kostnader för olika åtgärder relativt mot varandra. 

Livscykelkostnadsinformation Namn: Namn: Namn: Namn: Namn:

Bakgrundsinformation

Fastighet Sommaren

Funktionell enhet 6300

Byggd 1973

RenoveringsåtgärdFasadutbyte, M-Ull Trästomme

Antal år: 40

Åtgärd Rivning + Ny 80 Rivning + Ny 150 Rivning + Ny 200 Rivning + Ny 170+170Rivning + Ny 170+170+100

Initiell kostnad kr 965 905 1 047 454 1 095 883 1 702 097 1 928 343

Reinvestering och utbyte

Reinvesteringskostnad 1

Praktiskt livstid för installation år 20 20 20 20 20

Utbyteskostnad (dagens värde) kr 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Reinvesteringskostnad 2 0 0 0 0

Praktiskt livstid för installation år 25 25 25 25 25

Utbyteskostnad (dagens värde) kr 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Reinvesteringskostnad 3 0 0 0 0

Praktiskt livstid för installation år 25 25 25 25 25

Utbyteskostnad (dagens värde) kr 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Reinvesteringskostnad 4 0 0 0 0

Praktiskt livstid för installation år 25 25 25 25 25

Utbyteskostnad (dagens värde) kr 0 0 0 0 0

Årlig drift och underhåll
Exklusive energikostnad

Drift och u nderhållskostnad 1 kr/år 0 0 0 0 0

Drift och u nderhållskostnad 2 kr/år 0 0 0 0 0

Drift och u nderhållskostnad 3 kr/år 0 0 0 0 0

Drift och u nderhållskostnad 4 kr/år 0 0 0 0 0

Drift och u nderhållskostnad 5 kr/år 0 0 0 0 0

Sum kr/år 0 0 0 0 0

Energikostnad
Värme

Mängd förbrukning årligen kWh/år 163 978 150 990 150 365 146 982 145 262

Hög energikostnad, procentsats 50% 50% 50% 50% 50%

Låg Energikostnad, procentsats 50% 50% 50% 50% 50%

Utgångspris, hög energikostnad kr/kWh 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59

Utgångspris, låg energikostnad kr/kWh 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59

Elkyla

Mängd förbrukning årligen 0 0 0 0 0

Hög energikostnad, procentsats 50% 100% 0% 50% 50%

Låg Energikostnad, procentsats 50% 0% 100% 50% 50%

Utgångspris, hög energikostnad kr/kWh 1 1.00 1.00 1.00 1.00

Utgångspris, låg energikostnad kr/kWh 1 1.00 1.00 1.00 1.00

El

Mängd förbrukning årligen 0 0 0 0 0

Hög energikostnad, procentsats 50% 50% 50% 50% 50%

Låg Energikostnad, procentsats 50% 50% 50% 50% 50%

Utgångspris, hög energikostnad kr/kWh 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Utgångspris, låg energikostnad kr/kWh 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

EBA C D

0 kr

200 kr

400 kr

600 kr

800 kr

1 000 kr

1 200 kr

1 400 kr

1 600 kr

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

År

Kostnad / Funktionell enhet

A B C

D E

0%

50%

100%

150%

200%

250%

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

År

Procentuell avvikelse

A B C

D E

6 600 000 kr

6 800 000 kr

7 000 000 kr

7 200 000 kr

7 400 000 kr

7 600 000 kr

7 800 000 kr

8 000 000 kr

Rivning + Ny 80 Rivning + Ny 150 Rivning + Ny 200 Rivning + Ny
170+170

Rivning + Ny
170+170+100

Fasadutbyte, M-Ull Trästomme Antal år: 40
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4 Beräkningsgång 
Vid beräkning av livscykelkostnaden följs en viss beräkningsgång oavsett om det gäller Känslighetsanalysen 

eller den Överskådliga LCC beräkningen. Den är relativt generell och beskrivs enligt de rubriker som utgör 

huvudpunkterna i beräkningen. 

4.1 Investeringskostnad 
Den ursprungliga investeringskostnaden har ej bearbetats vidare utan ligger till grund för kostnaden då det 

anges i år noll. Denna kostnad kan sammanställas via hjälpmedel såsom Wikells Sektionsdata eller REPAB. 

4.2 Reinvestering 
Kostnader för reinvestering ges ett nuvärde genom att beräkna annuiteten och årligen avsätta en kostnad 

trots att den kommer med en annan regelbundenhet. Detta görs genom att den annars punktvisa kostnaden 

för reinvestering i ett system beräknas om till ett nuvärde som sprids jämnt under det antal år som systemet 

beräknas hålla. För samtliga perioder räknas kostnaden för reinvestering upp med inflationen och beräknad 

prisökning. Reinvesteringarnas intervall kan antas med hjälp av REPAB Underhållskostnader. 

Detta kallas ”Annual Equivalent Value”3 och beräknas enligt följande: 

 

1)1( 


n

n
AEV

p

pS
X

 

 

Där summan för utbetalningen ligger till grund för den årliga betalningen.  

Summan delas upp jämnt på det antal år som berörs och diskonteras sedan år för år enligt nuvärdesmetoden:  

n

n

p

S
S

)1(
0




  

4.3 Drift och underhåll 
Kostnader för reinvestering ges ett nuvärde genom att ta angiven kostnad och räkna upp denna med 

inflationen för att sedan diskontera till nuvärdet. I de fall då driftskostnaden antas vara desamma o samtliga 

fall kan denna uteslutas, på så sätt fås ett relativt svar där skillnaden mellan olika alternativ är relevanta. 

Uppräkningen ger utbetalningen år n enligt: 

n

an iSS )1( 
 

 Precis som i ovanstående fall och därefter diskonteras summan enligt nuvärdesmetoden:  

                                                           
3 ISO 15686-5. (2008) “Buildings and constructed assets —Service-life planning —Part 5: Life-cycle costing” 
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Dessa kostnader räknas upp alltså upp med inflationen och diskonteras för varje år inom livscykeln. 

4.4 Energikostnader 
Även i denna utförs beräkningen enligt drift och underhåll. Skillnaden är att uppräkningen av kostnaderna kan 

styras skiljt från inflationen eftersom KPI i detta fall har bytts ut mot energiprisökningsprognos.  

5 Framtida utsikter 
Mallen är utarbetad för att vara användbar hos fastighetsägare, men har ännu inte undersökts fullt ut. Detta 

kommer att göras under hösten 2010 då Malmö Kommunala Bostadsbolag, MKB, är med och testar 

möjligheterna med LCC beräkningar. 

I och med detta kommer mallen att anpassas efter MKBs organisation och därmed kommer förändringar 

troligtvis att utföras för att få en mer användbar beräkningsmall. 

 

Referenser 

ISO 15686-5. (2008) “Buildings and constructed assets —Service-life planning —Part 5: Life-cycle costing” 

Hansson B., Olander S. and Persson M. (2009). “Kalkylering vid bygg och fastighetsförvaltning”, Svensk 

Byggtjänst, p.92 

Axelsson, E. Harvey, S. (2010) “Scenarios for assessing profitability and carbon balances of energy investments 

in industry”, AGS Pathways report 2010:EU1, AGS office Chalmers, Göteborg, ISBN 978-91-978585-0–2, 
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1 Sommaren 2 

1.1 Renovering till befintlig energiprestanda 

Renoveringsåtgärd till befintlig energiprestanda grundar sig på en minimal renoveringsinsats där 

enbart nödvändiga åtgärder vidtas på husets installationer. I byggnaden anses de befintliga 

stammarna vara i behov av att renoveras fullt ut. Det bedöms vara riktigt med avseende dels på 

deras ålder och dessutom på rekommendation från VVS-företagarnas branschorganisation. Byte av 

stammar för avlopp och tappvatten genomförs. Åtgärden ger vissa energibesparingar då ett 

effektivare VVC-system installeras. I samband med stambyte renoveras badrummens ytskikt.  

Inga åtgärder vidtas på klimatskalet. 

Installationer 

Stambyte avlopp och tappvatten i badrum och kök för fastighetens 21 lägenheter.  
Renovering av ytskikt i samtliga 21 badrum i samband med stambyte.  
 

1.2 Konventionell renovering 

Den konventionella renoveringsåtgärden baseras på de grundläggande behov av renovering som 

finns för de befintliga systemen samt de åtgärder som anses vara vanliga att utföra vid en sådan 

renovering. 

För fastigheten Sommaren där fokus ligger på återställande av det ursprungliga utseendet görs vissa 

avsteg gällande energieffektiviseringsåtgärder. Detta berör främst fasadisoleringen. Det anses vara 

brukligt att isolera ca 100 mm på en lättbetongfasad och därefter putsa. I detta fall rivs befintlig 

isolering på 70 mm och regelverk. Fasadisoleringssystemet som används är StoTherm Vario med 100 

mm fasadskiva Top31 och StoLotusan K tunnputs. Detta innebär att isoleringstjockleken ökar 30 mm 

mot ursprungligt utformning. Även grunden dräneras och tilläggsisoleras med 100 mm Isodränplatta.  

I samband med fasadåtgärder installeras fönster och fönsterdörrar med U-värde på 1,0 W/m2K vilket 

är lite bättre energiprestanda än standard med dagens mått mätt. Det bedöms att åtgärderna med 

fasadisolering, fönsterbyte och tätning förbättrar byggnadens lufttäthet från omkring 1.0 l/m2s till 

0.8 l/m2s. Vidare sker byte av taktäckning och nya betongpannor placeras på taket. 

I byggnaden anses de befintliga stammarna vara i behov av att renoveras fullt ut. Det bedöms vara 

riktigt med avseende dels på deras ålder och dessutom på rekommendation från VVS-företagarnas 

branschorganisation. Dessutom genomförs stora stambytesåtgärder inom MKBs bestånd där fokus 

ligger på att byta ut de befintliga stammarna på området augustenborg inom 5 år. Detta ger 

besparingar då ett effektivare VVC-system installeras. I samband med stambyte renoveras 

badrummens ytskikt. 

Frånluftsfläktar installeras, så kallat förstärkt självdrag. Tillsammans med frånluftsfläktar installeras 

en frånluftsvärmepump vilken tar tillvara på energin i frånluften och återför den till varmvatten-

försörjningen i huset.  
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Detta har resulterat i följande åtgärdslista: 

Klimatskal 

Montering av hakställning på fasad. 742 m2 
Borttagande av befintlig plåtfasad. 742 m2 
Borttagande av befintlig fasadisolering, mineralull 70 mm och reglar 45x70 mm. 742 m2 
Ny tilläggsisolering med Sto fasadskiva Top31 100 mm (cellplast) som limmas mot vägg  742 m2 
Cellplastskiva täcks med systemputs och finputs StoLotusan K1,5. 742 m2 
Ny dränering runt grunden 100 m 
Ny isodränskiva 100 mm mot källarvägg. 200 m2 
Byte av takpannor till betongpannor 600 m2 
Utbyte av fönster (14x14) till nya treglasfönster med U-värde på 1,0. 80 st 
Utbyte av fasta källarfönster (8x4) till nya treglasfönster med U-värde på 1,0. 15 st 
Utbyte av fönsterdörrar på balkonger 18 st 
Utbyte av ytterdörrar 2 st 
 

Installationer 

Frånluftsvärmepump, förstärkt självdrag.  
Stambyte avlopp och tappvatten i badrum och kök för fastighetens 21 lägenheter.   
Renovering av ytskikt i samtliga 21 badrum i samband med stambyte.  
 

1.3 Renovering till Nära noll 

Renoveringsåtgärden som syftar till att fastigheten ska ha väldigt låg energianvändning baseras på 

de behov av åtgärder som är nödvändiga för att nå Nära noll-nivå. I detta fall är det viktigt att isolera 

ordentligt, bryta köldbryggor, installera fönster med låga U-värden och att installera ett FTX-system. 

Befintligt regelverk behålls men mineralullen byts ut mot ny med tjockleken 70 mm. Regelverk täcks 

med spånskiva för utomhusbruk. Ytterliggare tilläggsisolering i form av 250 mm cellplast placeras på 

byggnadens fasader. Fasadisoleringssystemet som används är StoTherm Vario med fasadskiva Top31 

av cellplast. Utanpå cellplasten appliceras en tunnputs av StoLotusan K. Även grunden dräneras och 

isoleras med 200 mm Isodränplatta. Vidare rivs balkonger då de är stora köldbryggor, nya balkonger 

av typen självbärande bokhylla med infästning i fasaden installeras. 

I samband med att fasaden tilläggsisoleras installeras också energieffektiva fönster med U-värde på 

0,8 W/m2K i nytt fasadliv. Det bedöms att åtgärderna med fasadisolering, fönsterbyte och tätning 

förbättrar byggnadens lufttäthet från omkring 1.0 till 0.6 l/m2s. Tak inklusive takstolar rivs och nytt 

varmtak monteras, bestående av takstolar av Masonite lättreglar med 450 mm mineralullskivor. 

Taktäckningen består av tegelprofilerad plåt.  

I byggnaden anses de befintliga vatten- och avloppsstammarna vara i behov av att renoveras fullt ut. 

I samband med stambyte ytskiktsrenoveras badrummen.  
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Ett till- och frånluftssystem installeras i byggnaden. Ventilation försörjs av ett luftbehandlings-

aggregat med energiåtervinning (FTX). Det befintliga radiatorsystemet rivs då värmeförsörjningen 

sker via ventilationssystemet. 

Detta har resulterat i följande åtgärdslista: 

Klimatskal 

Montering av hakställning på fasad. 742 m2 
Borttagande av befintlig plåtfasad. 742 m2 
Borttagande av befintlig fasadisolering, mineralull 70 mm. 742 m2 
Ny mineralull 70 mm mellan befintliga reglar 45x70 mm. 742 m2 
Cemenspånskiva för utomhusbruk monteras på regelverk. 742 m2 
Ny tilläggsisolering med Sto fasadskiva Top31 250 mm (cellplast) som limmas mot 
cementskiva (u-värde utan kb XX). 

742 m2 

Cellplastskiva täcks med systemputs och finputs StoLotusan K1,5. 742 m2 
Ny dränering runt grunden 100 m 
Ny isodränskiva 200 mm mot källarvägg.  200 m2 
Utbyte av fönster (14x14) till nya treglasfönster med U-värde på 0,8. 80 st 
Utbyte av fasta källarfönster (8x4) till nya treglasfönster med U-värde på 0,8. 15 st 
Utbyte av fönsterdörrar på balkonger 18 st 
Rivning av balkonger och nya bokhyllebalkonger installeras 18 st 
Rivning av taktäckning och takstolar  600 m2 
Nya takstolar av Masonitereglar isolerade med 450 mm mineralullskivor 630 m2 
Ny taktäckning av tegelprofilerad plåt typ Royal 630 m2 
Utbyte av ytterdörrar 2 st 
  
 

Installationer 

Installation av FTX-aggregat centralt (aggregat med fjärrvärmespets).  
Stambyte avlopp och tappvatten i badrum och kök för fastighetens 21 lägenheter.  
Renovering av ytskikt i samtliga 21 badrum i samband med stambyte.  
Rivning av radiatorsystemet i fastigheten.  
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2 Grensaxen 1 

2.1 Renovering till befintlig energiprestanda 

Renoveringsåtgärd till befintlig energiprestanda grundar sig på en minimal renoveringsinsats där 

enbart nödvändiga åtgärder vidtas på husets klimatskärm och installationer. Då det finns stora 

behov att renovera fasaden demonteras fasad- och vindskiva samt befintlig mineralullsisolering och 

byts ut mot ny mineralull, nytt vindskydd och fasadskiva av Minerit. I samband med åtgärder på 

fasader målas fönster och tegel på gavlar och långsidor. 

I byggnaden anses de befintliga stammarna vara i behov av att renoveras fullt ut. Det bedöms vara 

riktigt med avseende dels på deras ålder och dessutom på rekommendation från VVS-företagarnas 

branschorganisation. Byte av stammar för avlopp och tappvatten genomförs. Åtgärden ger vissa 

energibesparingar då ett effektivare VVC-system kan installeras. I samband med stambyte renoveras 

badrummens ytskikt.  

Klimatskal 

Montering av hakställning på fasad. 2054 m2 
Borttagande av fasadskivor av Malmex, läkt och vindskivor av Internit längs långsidor.  2054 m2 
Borttagande av befintlig fasadisolering, mineralull 95 mm.  2054 m2 
Ny isolering av mineralull med tjockleken 95 mm. 2054 m2 
Montering av Paroc vindskydd. 2054 m2 
Montering av läkt för fasadskiva. 2054 m2 
Montering av fasadskiva av Minerit. 2054 m2 
Målning av fönster Ca 320 st 
Målning av tegel på gavlar 516 m2 
Målning av tegel på långsidor 0 – 2 m höjd. 138 m2 
 

Installationer 

Stambyte avlopp och tappvatten i badrum och kök för fastighetens 72 lägenheter.  
Renovering av ytskikt i samtliga 72 badrum i samband med stambyte.  
 

2.2 Konventionell renovering 

Den konventionella renoveringsåtgärden baseras på de grundläggande behov som finns i form av 

renovering av befintliga system samt de åtgärder som anses vara vanliga att utföra vid en renovering 

av sådant slag. 

Det finns stora behov i att renovera fasaden varför fokus läggs på detta. Den befintliga regelväggen 

på byggnadens långsidor tilläggsisoleras med 95 mm från befintlig nivå. Detta utförs genom att först 

montera ned fasadskivor, läkt och vindskivor. Då fasad- och vindskivor med stor sannolikhet 

innehåller asbest utförs nedmonteringen av ett saneringsföretag. I samband med detta tas den 

befintliga isoleringen bort då den är gammal och i detta läge mycket lättåtkomlig. Med den nya 

isoleringen blir tjockleken 190 mm. En ny ytterfasad monteras enligt samma uppbyggnad som den 
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ursprungliga, det vill säga med vindtätning, luftspalt och fasadskiva av Minerit. Tegelytor på gavlar 

och långsidor målas. I samband med fasadåtgärder byts även fönstren ut mot en modell som har U-

värde på 1,0 W/m2K vilket är lite bättre energiprestanda än standard med dagens mått mätt. 

Befintligt papptak omtäckes med papp vilket sker i samband med övriga åtgärder. 

I huset byts stammarna då de anses ha passerat den tekniska livslängden och är i behov av ett 

utbyte. Vid utförandet av detta installeras ett energibesparande system för varmvattencirkulation. 

Vid stambyte genomförs ytskiktsrenovering av badrum.  

Nya frånluftsfläktar installeras med variabelt flöde som minskar energianvändningen. En frånlufts-

värmepump installeras också vilken tar tillvara på energin i frånluften och återför den till varm-

vattenförsörjningen i huset.  

Detta har resulterat i följande åtgärdslista: 

Klimatskal 

Montering av hakställning på fasad. 2054 m2 
Borttagande av fasadskivor av Malmex, läkt och vindskivor av Internit längs långsidor.  2054 m2 
Borttagande av befintlig fasadisolering, mineralull 95 mm.  2054 m2 
Ny isolering av mineralull med tjockleken 95 mm. 2054 m2 
Påbyggnad på befintligt regelverk med ett horisontellt regelverk, 95 mm. 2054 m2 
Ny isolering av mineralull med tjockleken 95 mm.  2054 m2 
Montering av Paroc vindskydd. 2054 m2 
Montering av läkt för fasadskiva. 2054 m2 
Montering av fasadskiva av Minerit. 2054 m2 
Målning av tegel på gavlar 516 m2 
Målning av tegel på långsidor 0 – 2 m höjd. 138 m2 
Ny taktäckning av takpapp monteras på befintlig justerad takpapp 720 m2 
Utbyte av samtliga fönster till nya treglasfönster med U-värde på 1,0. Ca 320 st 
Utbyte av ytterdörrar 15 st 
 

Installationer 

Nya frånluftsfläktar 3 st 
Frånluftsvärmepump  
Stambyte avlopp och tappvatten i badrum och kök för fastighetens 72 lägenheter.  
Renovering av ytskikt i samtliga 72 badrum i samband med stambyte.  
 

2.3 Renovering till Nära noll 

Renoveringsåtgärder som ska leda till en mycket låg energianvändning kräver omfattande insatser 

för objektet. Tjock isolering med brutna köldbryggor, energieffektiva fönster, nya balkonger och ett 

centralt luftbehandlingssystem med FTX är i stort de åtgärder som vidtas. 

Den befintliga regelväggen på byggnadens långsidor tilläggsisoleras med ett lättregelverk av 

Masonite lättreglar och 400 mm mineralull från befintlig nivå. Detta utförs genom att först montera 

ned fasadskivor, läkt och vindskivor. Då fasad- och vindskivor med stor sannolikhet innehåller asbest 
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utförs nedmonteringen av ett saneringsföretag. I samband med detta tas den befintliga isoleringen 

bort då den är gammal och i detta läge mycket lättåtkomlig. Med tilläggsisoleringen blir den totala 

isolertjockleken 495 mm. En ny ytterfasad monteras enligt samma typ som den ursprungliga. 

Grunden dräneras och källarväggar isoleras med 200 mm Isodränplatta. I samband med 

fasadisolering byts även fönstren ut och placeras i nytt fasadliv. Nya fönster har ett U-värde på 0,8 

W/m2K vilket är bland de mest energieffektiva som finns på den svenska marknaden. Det bedöms att 

åtgärderna med fasadisolering, fönsterbyte och tätning förbättrar byggnadens lufttäthet från 

omkring 1.0 till 0.6 l/m2s. På vinden utökas isoleringstjockleken med ytterligare 300 mm lösull. I 

samband med detta förlängs takstolar och papptaket läggs om. Vidare rivs balkonger då de är stora 

köldbryggor. Nya balkonger av typen självbärande bokhylla med infästning i fasaden installeras. 

I huset byts stammarna då de anses ha passerat den tekniska livslängden och är i behov av ett 

utbyte. Vid utförandet av detta installeras ett energibesparande system för varmvattencirkulation.  I 

samband med stambyte ytskiktsrenoveras badrummen. Ett nytt luftbehandlingssystem av typen FTX 

installeras samtidigt som radiatorsystemet rivs. Värmeförsörjningen i huset kommer att ske via 

tilluften.  

Detta har resulterat i följande åtgärdslista: 

Klimatskal 

Montering av hakställning på fasad. 2708 m2 
Rivning av befintligt tegel på gavlar (internitskiva bakom). 516 m2 
Rivning av befintligt tegel på långsidor, 0 – 2 m höjd. 138 m2 

Borttagande av vindskivor av Internit på gavlar och långsidor 0 – 2 m höjd. 654 m2 
Borttagande av fasadskivor av Malmex, läkt och vindskivor av Internit längs långsidor.  2054 m2 
Nedmontering av Malmex- och Internitskivor görs av saneringsföretag då skivorna 
troligtvis innehåller asbest. 

 

Borttagande av befintlig fasadisolering, mineralull 95 mm.  2708 m2 
Ny fuktspärr, plastfolie 0,20 mm. 2192 m2 
Rivning av balkonger och nya bokhyllebalkonger installeras 48 st 
Ny isolering av mineralull med tjockleken 95 mm. 2708 m2 
Påbyggnad på befintligt regelverk med ett regelverk av masoniteregel på 400 mm. 2708 m2 
Ny isolering av mineralull med tjockleken 410 mm.  2708 m2 
Vindskiva av 9 mm gips. 2708 m2 
Montering av läkt för fasadskiva. 2708 m2 
Montering av fasadskiva av Minerit. 2708 m2 
Anordna ventilation i anslutning mellan bjälklag och takstolar 120 m 
Tilläggsisolering på vinden med ca 300 mm lösull. 650 m2 
Rivning av befintlig taktäckning 700 m2 
Förlängning av takstolar 300 m 
Ny taktäckning av takpapp monteras på befintlig justerad takpapp 780 m2 
Ny dränering runt grunden 150 m 
Ny isodränskiva 200 mm mot källarvägg.  375 m2 
Omplacering av fönster till fasadliv  Ca 320 st 
Utbyte av samtliga fönster till nya treglasfönster med U-värde på 0,8 W/m2K. Ca 320 st 
Utbyte av ytterdörrar 15 st 
 

Installationer 



Bilaga 4, Sida 9 
 

Utbyte av befintligt F-system till centralt FTX-system.  
Stambyte avlopp och tappvatten i badrum och kök för fastighetens 72 lägenheter.  
Renovering av ytskikt i samtliga 72 badrum i samband med stambyte.  
Rivning av radiatorsystemet i huset.  
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KOMMENTARER
Simuleringen ger lägre värmebehov än vad energideklarationerna visar. Denna avvikelse kan bero på brister i indata för energideklarationerna
respektive VIP-simuleringar. Exempelvis är VVC-förluster svåra att skatta. Avvikelserna bedöms inte påverka relevansen i jämförelsen mellan
simuleringarna. 
Brukardata är baserad på Svebyprogrammet utom varmvattenanvändning som baseras på uppgifter ur energideklarationen. Fastighetsel är
uppskattad. Ventilationsflöden är baserade på OVK-protokoll. Utöver simuleringsresultatet adderas 4 kWh/m2 för fönstervädring.

Aktuellt Hus

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

Gavelvägg Väster Augu Sommaren V2 VÄSTER 90.8m²   0.0   2.5      0 0.304 W/m²K

Gavelvägg Öster Augu Sommaren V2 ÖSTER 90.8m²   0.0   2.5      0 0.304 W/m²K

Norrsida 0-0,6 Augu Sommaren V1 NORR 20.0m²   0.0   2.5      0 0.581 W/m²K

Norrsida 0,6-10m Augu Sommaren V2 NORR 292.6m²   0.0   2.5      0 0.304 W/m²K

Södersida 0-0,6 Augu Sommaren V1 SÖDER 20.0m²   0.0   2.5      0 0.581 W/m²K

Södersida 0,6-10m Augu Sommaren V2 SÖDER 260.7m²   0.0   1.0      0 0.304 W/m²K

KällarGavel 0-1 Augu Sommaren V1 KV 0-1 m 80.9m²   0.0   2.5      0 0.438 W/m²K

KällarGavel 1-2 Augu Sommaren V1 KV 1-2 m 80.9m²   0.0   2.5      0 0.292 W/m²K

Källargolv BTG200 KG 0-6 m 439.0m²   0.0   0.0      0 0.258 W/m²K

Innerbjälklag Augu Sommaren Bjlk INNER 1760.0m²        0  

Innerväggar 1/2 Augu Sommaren IV INNER 980.0m²        0  

Innerväggar 2/2 Augu Sommaren IV INNER 980.0m²        0  

KB FöSmyg KB2 Aug FöSmy SÖDER 250.0m   0.0   1.0      0 0.024 W/mK

KB FöSmyg KB2 Aug FöSmy NORR 250.0m   0.0   1.0      0 0.024 W/mK

KB FöSmyg KB2 Aug FöSmy ÖSTER 27.2m   0.0   1.0      0 0.024 W/mK

KB FöSmyg KB2 Aug FöSmy VÄSTER 27.2m   0.0   1.0      0 0.024 W/mK

Tak ovan vindslgh Aug tak vindslgh TAK 228.0m²   2.5   2.5      0 0.304 W/m²K

vindsbjlkl mellan v. Aug tak bjlkl vind TAK 228.0m²   2.5   2.5      0 1.115 W/m²K

KB bjälklag  Norr KB2 aug bjlk NORR 152.0m   0.0   0.0      0 0.035 W/mK

KB bjälklag  Syd KB2 aug bjlk SÖDER 95.0m   0.0   0.0      0 0.035 W/mK

KB bjälklag  Väst KB2 aug bjlk VÄSTER 46.0m   0.0   0.0      0 0.035 W/mK

KB bjälklag  öst KB2 aug bjlk ÖSTER 46.0m   0.0   0.0      0 0.035 W/mK

KB balkonger KB2 aug balkong SÖDER 57.0m   0.0   2.5      0 1.297 W/mK

Vägg mot vind Augu Sommaren V1 VÄSTER 25.0m²   0.0   2.5      0 0.581 W/m²K

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Sommaren 22.3 2.40 0.00 1.00 0.00 0.80 1.89 2.09 0.00 100.00 22.30

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

Sommaren 22.3 MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

1 ( 3 )
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Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

Självdrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [oms/h]

Frånluft
 oms/h

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

Självdrag      

 MÅND-SÖND 0.000 0.500 1 - 365 0 - 24

RESULTAT

Beräkningsdatum 2011-01-24 14:30:02

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 21674 170 12152 2763 0 2390 0 0 0 0 2499 3173 28629 131

Mån 2 19739 279 11137 2496 0 3548 0 0 0 0 2257 2866 24854 113

Mån 3 19292 104 10961 2763 0 5015 0 0 0 0 2499 3173 22394 99

Mån 4 14889 64 8824 2674 0 6612 0 0 0 0 2418 3071 14315 59

Mån 5 10322 29 6393 2763 0 6985 0 0 0 0 2499 3173 7110 22

Mån 6 7490 9 4789 2674 0 6395 0 0 0 0 2418 3071 3427 4

Mån 7 7676 8 5012 2763 0 7244 0 0 0 0 2499 3173 2763 0

Mån 8 7621 7 4836 2763 0 6994 0 0 0 0 2499 3173 2763 0

Mån 9 9036 21 5472 2674 0 5929 0 0 0 0 2418 3071 4871 11

Mån 10 12103 51 7059 2763 0 4981 0 0 0 0 2499 3173 11091 42

Mån 11 15963 89 9121 2674 0 3580 0 0 0 0 2418 3071 18645 81

Mån 12 19954 93 11209 2763 0 2149 0 0 0 0 2499 3173 26083 118

Summa 165759 925 96966 32534 0 61821 0 0 0 0 29421 37360 166945 679

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 166945 93.95  (13)Frånluftsfläktar 0 0.00

(1)Ventilationsaggregat 0 0.00  (15)Cirk.pump värme 679 0.38

(2)Värmesystem 134411 75.64  (10)Cirk.pump solf. 0 0.00

(3)Tappvarmvatten 32534 18.31  (12)Cirk.pump kyla 0 0.00

    (11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00

(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00     

(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00  (37)KONDENSORVÄRME 0 0.00

(49)Kylning i rumsluft 0 0.00  (4)Ventilationsaggregat 0 0.00

    (5)Värmesystem 0 0.00

(34)ELFÖRSÖRJNING 679 0.38  (6)Tappvarmvatten 0 0.00

(35)Värmepump 0 0.00     

(14)Tilluftsfläktar 0 0.00  (36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00

2 ( 3 )
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Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(7)Ventilationsaggregat 0 0.00  (40)Verksamhetsenergi rumsluft 37360 21.02

(8)Värmesystem 0 0.00  (41)Verksamhetsenergi extern 15567 8.76

(9)Tappvarmvatten 0 0.00  (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00

    (46)Fastighetsenergi extern 12453 7.01

(20)ÅTERVINNING VENTILATION 0 0.00     

(51)Värmeväxling 0 0.00  (42)VENTILATIONSAGGREGAT 0 0.00

(50)Återluft 0 0.00  (43)VÄRMESYSTEM 135090 76.02

    (44)TAPPVARMVATTEN 32534 18.31

(26)PROCESSENERGI 65379 36.79  

3 ( 3 )
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KOMMENTARER
Brukardata är baserad på Svebyprogrammet utom varmvattenanvändning som baseras på uppgifter ur energideklarationen – d.v.s. oförändrad
varmvattenanvändning antas. Fastighetsel är uppskattad. Ventilationsflöden är baserade på OVK-protokoll – d.v.s. oförändrade ventilationsflöden
antas. Utöver simuleringsresultatet adderas 4 kWh/m2 för fönstervädring.

Aktuellt Hus

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

Gavelvägg Väster Augu Sommaren V2 VÄSTER 90.8m²   0.0   2.5      0 0.200 W/m²K

Gavelvägg Öster Augu Sommaren V2 ÖSTER 90.8m²   0.0   2.5      0 0.200 W/m²K

Norrsida 0-0,6 Augu Sommaren V1 NORR 20.0m²   0.0   2.5      0 0.276 W/m²K

Norrsida 0,6-10m Augu Sommaren V2 NORR 292.6m²   0.0   2.5      0 0.200 W/m²K

Södersida 0-0,6 Augu Sommaren V1 SÖDER 20.0m²   0.0   2.5      0 0.276 W/m²K

Södersida 0,6-10m Augu Sommaren V2 SÖDER 260.7m²   0.0   1.0      0 0.200 W/m²K

KällarGavel 0-1 Augu Sommaren V1 KV 0-1 m 80.9m²   0.0   2.5      0 0.240 W/m²K

KällarGavel 1-2 Augu Sommaren V1 KV 1-2 m 80.9m²   0.0   2.5      0 0.190 W/m²K

Källargolv BTG200 KG 0-6 m 439.0m²   0.0   0.0      0 0.258 W/m²K

Innerbjälklag Augu Sommaren Bjlk INNER 1760.0m²        0  

Innerväggar 1/2 Augu Sommaren IV INNER 980.0m²        0  

Innerväggar 2/2 Augu Sommaren IV INNER 980.0m²        0  

KB FöSmyg KB2 Aug FöSmy SÖDER 250.0m   0.0   1.0      0 0.064 W/mK

KB FöSmyg KB2 Aug FöSmy NORR 250.0m   0.0   1.0      0 0.064 W/mK

KB FöSmyg KB2 Aug FöSmy ÖSTER 27.2m   0.0   1.0      0 0.064 W/mK

KB FöSmyg KB2 Aug FöSmy VÄSTER 27.2m   0.0   1.0      0 0.064 W/mK

Tak ovan vindslgh Aug tak vindslgh TAK 228.0m²   2.5   2.5      0 0.304 W/m²K

vindsbjlkl mellan v. Aug tak bjlkl vind TAK 228.0m²   2.5   2.5      0 1.115 W/m²K

KB bjälklag  Norr KB2 aug bjlk NORR 152.0m   0.0   0.0      0 0.223 W/mK

KB bjälklag  Syd KB2 aug bjlk SÖDER 95.0m   0.0   0.0      0 0.223 W/mK

KB bjälklag  Väst KB2 aug bjlk VÄSTER 46.0m   0.0   0.0      0 0.223 W/mK

KB bjälklag  öst KB2 aug bjlk ÖSTER 46.0m   0.0   0.0      0 0.223 W/mK

Innerväggar 1/2 Augu Sommaren IV INNER 980.0m²        0  

Vägg mot vind Augu Sommaren V1 VÄSTER 25.0m²   0.0   2.5      0 0.276 W/m²K

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Sommaren 22.3 2.40 0.00 1.00 0.00 0.80 1.89 2.09 0.00 27.00 22.30

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

Sommaren 22.3 MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

1 ( 3 )



Sommaren 2K
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Sommaren Konventionell renoveri

Datum: 2009-08-28 

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\Sommaren 2K.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

Självdrag 0.00 0.00 100.00 50.00 0.00 -30.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [oms/h]

Frånluft
 oms/h

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

Självdrag      

 MÅND-SÖND 0.000 0.500 1 - 365 0 - 24

Värme & kyla

Värmepump: FVP WPL23
Driftpunkt 1 2  
Utetemperatur -10.00 14.00  [°C]

Kondensoreffekt 18000 19500  [W]

Värmefaktor 4.20 5.40  

Stopptemperatur -50.00 ---  [°C]

Värmefaktor Tappvarmvatten 3.30 3.30  

Värmepumpsenergi till uppvärmning av rum Ja   

Värmepumpsenergi till uppvärmning av tilluft Nej   

Värmepumpsenergi till uppvärmning av tappvarmvatten Nej   

ÖVRIGT
Krav finns på energisparåtgärder enligt BBR kap 9:3

El cirkpump värmesystem 0.50 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla -100.0 °C

Passiv kyla

RESULTAT

Beräkningsdatum 2011-01-24 16:22:36

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 14857 43 12244 2763 0 1747 0 10680 0 0 2499 3173 8769 3085

Mån 2 13493 92 11220 2496 0 2594 0 9323 0 0 2257 2866 7540 2713

Mån 3 13154 29 11051 2763 0 3666 0 9472 0 0 2499 3173 5555 2679

Mån 4 9956 15 8903 2674 0 4833 0 6336 0 0 2418 3071 3144 1768

Mån 5 6737 6 6462 2763 0 5106 0 2184 0 0 2499 3173 2764 643

Mån 6 5007 1 5010 2674 0 4675 0 182 0 0 2418 3071 2674 134

Mån 7 5352 1 5433 2763 0 5295 0 0 0 0 2499 3173 2763 92

Mån 8 5452 1 5286 2763 0 5113 0 0 0 0 2499 3173 2763 92

2 ( 3 )



Sommaren 2K
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Sommaren Konventionell renoveri

Datum: 2009-08-28 

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\Sommaren 2K.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 9 6335 4 5787 2674 0 4334 0 860 0 0 2418 3071 2674 299

Mån 10 8192 10 7140 2763 0 3641 0 4596 0 0 2499 3173 2790 1250

Mån 11 10885 21 9210 2674 0 2617 0 8660 0 0 2418 3071 3614 2363

Mån 12 13670 21 11301 2763 0 1571 0 10565 0 0 2499 3173 6967 2983

Summa 113090 245 99048 32534 0 45191 0 62858 0 0 29421 37360 52018 18100

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 52018 29.27  (6)Tappvarmvatten 0 0.00

(1)Ventilationsaggregat 0 0.00     

(2)Värmesystem 19484 10.96  (36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00

(3)Tappvarmvatten 32534 18.31  (7)Ventilationsaggregat 0 0.00

    (8)Värmesystem 0 0.00

(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00  (9)Tappvarmvatten 0 0.00

(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00     

(49)Kylning i rumsluft 0 0.00  (20)ÅTERVINNING VENTILATION 0 0.00

    (51)Värmeväxling 0 0.00

(34)ELFÖRSÖRJNING 18100 10.19  (50)Återluft 0 0.00

(35)Värmepump 16520 9.30     

(14)Tilluftsfläktar 0 0.00  (26)PROCESSENERGI 65379 36.79

(13)Frånluftsfläktar 1081 0.61  (40)Verksamhetsenergi rumsluft 37360 21.02

(15)Cirk.pump värme 499 0.28  (41)Verksamhetsenergi extern 15567 8.76

(10)Cirk.pump solf. 0 0.00  (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00  (46)Fastighetsenergi extern 12453 7.01

(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00     

    (42)VENTILATIONSAGGREGAT 0 0.00

(37)KONDENSORVÄRME 79378 44.67  (43)VÄRMESYSTEM 99361 55.92

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00  (44)TAPPVARMVATTEN 32534 18.31

(5)Värmesystem 79378 44.67  

3 ( 3 )



Bilaga 5C:  
Sommaren - Na ra noll 
renoveringskoncept 

 



Sommaren 2NN
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Sommaren "Nära noll" renovering

Datum: 2009-08-28

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\Sommaren 2NN.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

KOMMENTARER
Brukardata är baserad på Svebyprogrammet utom varmvattenanvändning som baseras på uppgifter ur energideklarationen – d.v.s. oförändrad
varmvattenanvändning antas. Fastighetsel är uppskattad. Ventilationsflöden är baserade på OVK-protokoll – d.v.s. oförändrade ventilationsflöden
antas. Utöver simuleringsresultatet adderas 2 kWh/m2 för fönstervädring.

Aktuellt Hus

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

Gavelvägg Väster Augu Sommaren V2 VÄSTER 104.7m²   0.0   2.5      0 0.102 W/m²K

Gavelvägg Öster Augu Sommaren V2 ÖSTER 104.7m²   0.0   2.5      0 0.102 W/m²K

KÄ Norrsida 0-0,6 Augu Sommaren V1 NORR 20.0m²   0.0   2.5      0 0.184 W/m²K

Norrsida 0,6-10m Augu Sommaren V2 NORR 292.6m²   0.0   2.5      0 0.102 W/m²K

KÄ Södersida 0-0,6 Augu Sommaren V1 SÖDER 20.0m²   0.0   2.5      0 0.184 W/m²K

Södersida 0,6-10m Augu Sommaren V2 SÖDER 260.7m²   0.0   1.0      0 0.102 W/m²K

KÄ KällarGavel 0-1 Augu Sommaren V1 KV 0-1 m 80.9m²   0.0   2.5      0 0.168 W/m²K

KÄ KällarGavel 1-2 Augu Sommaren V1 KV 1-2 m 80.9m²   0.0   2.5      0 0.142 W/m²K

KÄ Källargolv BTG200 KG 0-6 m 439.0m²   0.0   0.0      0 0.258 W/m²K

Innerbjälklag Augu Sommaren Bjlk INNER 1321.0m²        0  

Innerväggar 1/2 Augu Sommaren IV INNER 980.0m²        0  

Innerväggar 2/2 Augu Sommaren IV INNER 980.0m²        0  

KB FöSmyg KB2 Aug FöSmy SÖDER 253.4m   0.0   1.0      0 0.053 W/mK

KB FöSmyg KB2 Aug FöSmy NORR 168.0m   0.0   1.0      0 0.053 W/mK

KB FöSmyg KB2 Aug FöSmy ÖSTER 32.0m   0.0   1.0      0 0.053 W/mK

KB FöSmyg KB2 Aug FöSmy VÄSTER 32.0m   0.0   1.0      0 0.053 W/mK

KB bjälklag  Norr KB2 Aug bjkl NORR 133.0m   0.0   0.0      0 0.004 W/mK

KB bjälklag  Syd KB2 Aug bjkl SÖDER 76.0m   0.0   0.0      0 0.004 W/mK

KB bjälklag  Väst KB2 Aug bjkl VÄSTER 41.0m   0.0   0.0      0 0.004 W/mK

KB bjälklag  öst KB2 Aug bjkl ÖSTER 41.0m   0.0   0.0      0 0.004 W/mK

Innerväggar 1/2 Augu Sommaren IV INNER 980.0m²        0  

Nytt tak Prefabtak fiktivt TAK 532.0m²   0.0   2.5      0 0.090 W/m²K

X Innerbjälklag källarbjkl sommaren INNER 439.0m²        0  

KÄ källarinnerväggar källarinnerväggar so INNER 600.0m²        0  

KÄ KB källarbjälklag KB2 Aug bjkl NORR 19.0m   0.0   0.0      0 0.004 W/mK

KÄ KB källarbjälklag KB2 Aug bjkl SÖDER 19.0m   0.0   0.0      0 0.004 W/mK

KÄ KB källarbjälklag KB2 Aug bjkl VÄSTER 5.0m   0.0   0.0      0 0.004 W/mK

KÄ KB källarbjälklag KB2 Aug bjkl ÖSTER 5.0m   0.0   0.0      0 0.004 W/mK

KÄ KB källarFöSmyg KB2 Aug FöSmy NORR 16.8m   0.0   1.0      0 0.053 W/mK

KÄ KB källarFöSmyg KB2 Aug FöSmy SÖDER 22.8m   0.0   1.0      0 0.053 W/mK

KÄ KB källarportSmyg KB2 Aug FöSmy VÄSTER 53.2m   0.0   1.0      0 0.053 W/mK

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Sommaren 22.3 2.40 0.00 1.00 0.00 0.80 1.89 2.09 0.00 27.00 22.30

1 ( 3 )



Sommaren 2NN
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Sommaren "Nära noll" renovering

Datum: 2009-08-28

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\Sommaren 2NN.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

Sommaren 22.3 MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

FTX 500.00 50.00 500.00 50.00 71.00 -100.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [oms/h]

Frånluft
 oms/h

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

FTX      

 MÅND-SÖND 0.420 0.500 1 - 365 0 - 24

Värme & kyla

ÖVRIGT
Krav finns på energisparåtgärder enligt BBR kap 9:3

El cirkpump värmesystem 0.50 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C

Passiv kyla

RESULTAT

Beräkningsdatum 2011-01-24 15:42:27

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 6819 858 12612 2762 0 1712 8397 0 0 0 2499 3173 6423 893

Mån 2 6328 888 11557 2479 0 2542 7384 0 0 0 2257 2866 5384 802

Mån 3 6464 694 11434 2763 0 3593 6627 0 0 0 2499 3173 4610 878

Mån 4 5356 499 9321 2674 0 4737 3608 0 0 0 2418 3071 3210 830

Mån 5 4362 313 7125 2763 0 5004 839 0 0 0 2499 3173 2808 846

Mån 6 3937 223 6083 2674 313 4581 0 0 0 0 2418 3071 2674 817

Mån 7 3809 205 5961 2763 1692 5189 0 0 0 0 2499 3173 2763 845

Mån 8 3703 181 5975 2763 1616 5010 0 0 0 0 2499 3173 2763 845

Mån 9 3834 313 6741 2674 453 4247 0 0 0 0 2418 3071 2674 817

Mån 10 4114 408 7666 2763 0 3568 1777 0 0 0 2499 3173 2822 848

Mån 11 5024 564 9574 2674 0 2564 5363 0 0 0 2418 3071 3571 840

Mån 12 6221 683 11669 2763 0 1539 7725 0 0 0 2499 3173 5504 889

Summa 59971 5830 105718 32517 4076 44287 41719 0 0 0 29421 37360 45206 10150

2 ( 3 )



Sommaren 2NN
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Sommaren "Nära noll" renovering

Datum: 2009-08-28

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\Sommaren 2NN.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 45206 25.44  (6)Tappvarmvatten 0 0.00

(1)Ventilationsaggregat 0 0.00     

(2)Värmesystem 12689 7.14  (36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00

(3)Tappvarmvatten 32517 18.30  (7)Ventilationsaggregat 0 0.00

    (8)Värmesystem 0 0.00

(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00  (9)Tappvarmvatten 0 0.00

(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00     

(49)Kylning i rumsluft 0 0.00  (20)ÅTERVINNING VENTILATION 41719 23.48

    (51)Värmeväxling 41719 23.48

(34)ELFÖRSÖRJNING 10150 5.71  (50)Återluft 0 0.00

(35)Värmepump 0 0.00     

(14)Tilluftsfläktar 4540 2.55  (26)PROCESSENERGI 65379 36.79

(13)Frånluftsfläktar 5404 3.04  (40)Verksamhetsenergi rumsluft 37360 21.02

(15)Cirk.pump värme 206 0.12  (41)Verksamhetsenergi extern 15567 8.76

(10)Cirk.pump solf. 0 0.00  (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00  (46)Fastighetsenergi extern 12453 7.01

(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00     

    (42)VENTILATIONSAGGREGAT 46259 26.03

(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00  (43)VÄRMESYSTEM 12895 7.26

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00  (44)TAPPVARMVATTEN 32517 18.30

(5)Värmesystem 0 0.00  

3 ( 3 )



Bilaga 5D - Grensaxen - Befintlig 
energiprestanda 

 



GRENSAXEN 1B
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Grensaxen Befintlig prestanda

Datum: 2009-08-28

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\GRENSAXEN 1B.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

KOMMENTARER
Simuleringen ger lägre värmebehov än vad energideklarationen visar. Denna avvikelse kan bero på brister i indata för energideklarationen
respektive VIP-simulering. Exempelvis är VVC-förluster svåra att skatta. En orsak kan vara oklarheter om ventilationsflöde idag och tidigare.
Avvikelserna bedöms inte påverka relevansen i jämförelserna mellan simuleringarna. 
Brukardata är baserad på Svebyprogrammet utom varmvattenanvändning som baseras på uppgifter ur energideklarationen. Fastighetsel är
uppskattad. Ventilationsflöden är baserade på OVK-protokoll. Utöver simuleringsresultatet adderas 4 kWh/m2 för fönstervädring. Nyttiggjord
värme från VVC-förlust är modellerad som en ökning av personvärme.

Aktuellt Hus

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

Gavelvägg Väster Holma Grensaxen V1 VÄSTER 258.5m²   0.0   2.5      0 0.333 W/m²K

Gavelvägg Öster Holma Grensaxen V1 ÖSTER 259.3m²   0.0   2.5      0 0.333 W/m²K

Baksida 0-2m Holma Grensaxen V3 SÖDER 48.9m²   0.0   2.5      0 0.369 W/m²K

Baksida 2-24m Holma Grensaxen V4 SÖDER 916.0m²   0.0   2.5      0 0.385 W/m²K

Framsida 0-2m Holma Grensaxen V3 NORR 89.1m²   0.0   2.5      0 0.369 W/m²K

Framsida 2-24m Holma Grensaxen V4 NORR 1098.8m²   0.0   2.5      0 0.385 W/m²K

KällarGavel 0-1 Holma Grensaxen KV1 KV 0-1 m 22.4m²   0.0   2.5      0 0.748 W/m²K

KällarGavel 1-2 Holma Grensaxen KV1 KV 1-2 m 22.4m²   0.0   2.5      0 0.400 W/m²K

KällarGavel 2+ Holma Grensaxen KV1 KV >2 m 9.0m²   0.0   2.5      0 0.239 W/m²K

KällarVägg 0-1 Holma Grensaxen KV2 KV 0-1 m 118.6m²   0.0   2.5      0 0.778 W/m²K

KällarVägg 1-2 Holma Grensaxen KV3 KV 1-2 m 118.6m²   0.0   2.5      0 0.480 W/m²K

KällarVägg 2+ Holma Grensaxen KV3 KV >2 m 47.6m²   0.0   2.5      0 0.265 W/m²K

Källargolv Holma Grensax Golv KG 0-6 m 663.9m²   0.0   0.0      0 0.268 W/m²K

Yttertak Holma Grensax Tak TAK 663.9m²   0.0   0.0      0 0.255 W/m²K

Innervägg Holma Grensax IV INNER 7400.0m²        0  

Innerbjälklag Holma Grensax Bjlklg INNER 5975.4m²        0  

KB Bjkl Norr KB2 Grensax Bjlk NORR 533.5m   0.0   0.0      0 0.152 W/mK

KB Bjkl söder KB2 Grensax Bjlk SÖDER 312.1m   0.0   0.0      0 0.152 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg NORR 518.2m   0.0   1.0      0 0.035 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg SÖDER 346.5m   0.0   1.0      0 0.035 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg VÄSTER 15.5m   0.0   1.0      0 0.035 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg ÖSTER 14.8m   0.0   1.0      0 0.035 W/mK

Balkongflaggor Grensax C balkflagga SÖDER 194.5m   0.0   2.5      0 1.043 W/mK

balkongköldbryggor Grensax balk 3d SÖDER 216.0st   0.0   1.0      0 0.478 W/K

KB lgh avskil vägg KB2 Grensax Bjlk SÖDER 225.0m   0.0   2.5      0 0.152 W/mK

KB lgh avskil vägg KB2 Grensax Bjlk NORR 180.0m   0.0   2.5      0 0.152 W/mK

Solskyddstyper
Benämning Gräns-

temp.
°C

Gräns-
effekt
W/m²

Reduk-
tion av
Total
 %

Reduk-
tion av
Direkt
 %

Vinkel
Under-
kant

Vinkel
Över-

kant

Vinkel
Skärm 1
Sida 1

Vinkel
Skärm 1
Sida 2

Vinkel
Skärm 2
Sida 1

Vinkel
Skärm 2
Sida 2

Högsta
Vind-
hastighet
m/s

Balkongflagga 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 76.0 73.0 27.0 27.0 73.0 0.0

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Grensax 23 3.50 0.00 1.50 0.00 1.70 1.85 5.80 0.00 100.00 23.00

1 ( 3 )



GRENSAXEN 1B
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Grensaxen Befintlig prestanda

Datum: 2009-08-28

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\GRENSAXEN 1B.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

Grensax 23 MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

Frånluft bostad 0.00 0.00 250.00 50.00 0.00 -100.00 -20.0 100 20.0 100

Kebab FT 300.00 50.00 300.00 50.00 0.00 -100.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

Frånluft bostad      

 MÅND-SÖND 0.0 2700.0 1 - 365 0 - 24

Kebab FT      

 MÅND-SÖND 225.0 225.0 1 - 365 8 - 24

RESULTAT

Beräkningsdatum 2011-01-24 15:33:52

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 70314 9 58894 27268 0 14771 0 0 0 0 8697 16455 115417 1584

Mån 2 64220 22 53943 24629 0 20800 0 0 0 0 7856 14862 97747 1397

Mån 3 63488 3 53423 27268 0 27665 0 0 0 0 8697 16455 90135 1456

Mån 4 50983 2 43712 26388 0 36782 0 0 0 0 8417 15924 58840 1265

Mån 5 38523 0 33331 27268 0 36715 0 0 0 0 8697 16455 37480 1190

Mån 6 30705 0 26551 26388 0 31527 0 0 0 0 8417 15924 27706 1108

Mån 7 32833 0 28638 27268 0 35973 0 0 0 0 8697 16455 27268 1138

Mån 8 33179 0 29113 27268 0 37414 0 0 0 0 8697 16455 27268 1138

Mån 9 34794 0 30433 26388 0 31479 0 0 0 0 8417 15924 30632 1123

Mån 10 41296 0 35828 27268 0 25856 0 0 0 0 8697 16455 51147 1259

Mån 11 52531 2 44823 26388 0 18840 0 0 0 0 8417 15924 79178 1368

Mån 12 64978 2 54535 27268 0 11769 0 0 0 0 8697 16455 108302 1548

Summa 577845 40 493225 321056 0 329589 0 0 0 0 102406 193741 751119 15575

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 751119 118.87     

(1)Ventilationsaggregat 0 0.00  (47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00

(2)Värmesystem 430063 68.06  (48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00

(3)Tappvarmvatten 321056 50.81  (49)Kylning i rumsluft 0 0.00

2 ( 3 )



GRENSAXEN 1B
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Grensaxen Befintlig prestanda

Datum: 2009-08-28

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\GRENSAXEN 1B.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
    (8)Värmesystem 0 0.00

(34)ELFÖRSÖRJNING 15575 2.46  (9)Tappvarmvatten 0 0.00

(35)Värmepump 0 0.00     

(14)Tilluftsfläktar 788 0.12  (20)ÅTERVINNING VENTILATION 0 0.00

(13)Frånluftsfläktar 12614 2.00  (51)Värmeväxling 0 0.00

(15)Cirk.pump värme 2172 0.34  (50)Återluft 0 0.00

(10)Cirk.pump solf. 0 0.00     

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00  (26)PROCESSENERGI 370875 58.69

(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00  (40)Verksamhetsenergi rumsluft 193741 30.66

    (41)Verksamhetsenergi extern 83032 13.14

(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00  (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00  (46)Fastighetsenergi extern 94103 14.89

(5)Värmesystem 0 0.00     

(6)Tappvarmvatten 0 0.00  (42)VENTILATIONSAGGREGAT 788 0.12

    (43)VÄRMESYSTEM 432235 68.40

(36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00  (44)TAPPVARMVATTEN 321056 50.81

(7)Ventilationsaggregat 0 0.00  

3 ( 3 )
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GRENSAXEN 1K
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Grensaxen Konventionell renovering

Datum: 2009-08-28

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\GRENSAXEN 1K.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

KOMMENTARER
Brukardata är baserad på Svebyprogrammet utom varmvattenanvändning som baseras på uppgifter ur energideklarationen – d.v.s. oförändrad
varmvattenanvändning antas. Fastighetsel är uppskattad. Ventilationsflöden är baserade på OVK-protokoll – d.v.s. oförändrade ventilationsflöden
antas. Utöver simuleringsresultatet adderas 4 kWh/m2 för fönstervädring.

Aktuellt Hus

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

Gavelvägg Väster Holma Grensaxen V1 VÄSTER 258.5m²   0.0   2.5      0 0.333 W/m²K

Gavelvägg Öster Holma Grensaxen V1 ÖSTER 259.3m²   0.0   2.5      0 0.333 W/m²K

Baksida 0-2m Holma Grensaxen V3 SÖDER 48.9m²   0.0   2.5      0 0.369 W/m²K

Baksida 2-24m Holma Grensaxen V4 SÖDER 916.0m²   0.0   2.5      0 0.193 W/m²K

Framsida 0-2m Holma Grensaxen V3 NORR 89.1m²   0.0   2.5      0 0.369 W/m²K

Framsida 2-24m Holma Grensaxen V4 NORR 1098.8m²   0.0   2.5      0 0.193 W/m²K

KällarGavel 0-1 Holma Grensaxen KV1 KV 0-1 m 22.4m²   0.0   2.5      0 0.748 W/m²K

KällarGavel 1-2 Holma Grensaxen KV1 KV 1-2 m 22.4m²   0.0   2.5      0 0.400 W/m²K

KällarGavel 2+ Holma Grensaxen KV1 KV >2 m 9.0m²   0.0   2.5      0 0.239 W/m²K

KällarVägg 0-1 Holma Grensaxen KV2 KV 0-1 m 118.6m²   0.0   2.5      0 0.778 W/m²K

KällarVägg 1-2 Holma Grensaxen KV3 KV 1-2 m 118.6m²   0.0   2.5      0 0.480 W/m²K

KällarVägg 2+ Holma Grensaxen KV3 KV >2 m 47.6m²   0.0   2.5      0 0.265 W/m²K

Källargolv Holma Grensax Golv KG 0-6 m 663.9m²   0.0   0.0      0 0.268 W/m²K

Yttertak Holma Grensax Tak TAK 663.9m²   0.0   0.0      0 0.255 W/m²K

Innervägg Holma Grensax IV INNER 7400.0m²        0  

Innerbjälklag Holma Grensax Bjlklg INNER 5975.4m²        0  

KB Bjkl Norr KB2 Grensax Bjlk NORR 533.5m   0.0   0.0      0 0.025 W/mK

KB Bjkl söder KB2 Grensax Bjlk SÖDER 312.1m   0.0   0.0      0 0.025 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg NORR 518.2m   0.0   1.0      0 0.035 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg SÖDER 346.5m   0.0   1.0      0 0.035 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg VÄSTER 15.5m   0.0   1.0      0 0.035 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg ÖSTER 14.8m   0.0   1.0      0 0.035 W/mK

Balkongflaggor Grensax C balkflagga SÖDER 194.5m   0.0   2.5      0 0.880 W/mK

balkongköldbryggor Grensax balk 3d SÖDER 216.0st   0.0   1.0      0 0.478 W/K

KB lgh avskil vägg KB2 Grensax Bjlk SÖDER 225.0m   0.0   2.5      0 0.025 W/mK

KB lgh avskil vägg KB2 Grensax Bjlk NORR 180.0m   0.0   2.5      0 0.025 W/mK

Solskyddstyper
Benämning Gräns-

temp.
°C

Gräns-
effekt
W/m²

Reduk-
tion av
Total
 %

Reduk-
tion av
Direkt
 %

Vinkel
Under-
kant

Vinkel
Över-

kant

Vinkel
Skärm 1
Sida 1

Vinkel
Skärm 1
Sida 2

Vinkel
Skärm 2
Sida 1

Vinkel
Skärm 2
Sida 2

Högsta
Vind-
hastighet
m/s

Balkongflagga 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 76.0 73.0 27.0 27.0 73.0 0.0

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Grensax 23 3.50 0.00 1.50 0.00 2.30 1.00 5.80 0.00 100.00 23.00

1 ( 3 )



GRENSAXEN 1K
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Grensaxen Konventionell renovering

Datum: 2009-08-28

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\GRENSAXEN 1K.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

Grensax 23 MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

Frånluft bostad 0.00 0.00 250.00 50.00 0.00 -100.00 -20.0 100 20.0 100

Kebab FT 300.00 50.00 300.00 50.00 0.00 -100.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

Frånluft bostad      

 MÅND-SÖND 0.0 2700.0 1 - 365 0 - 24

Kebab FT      

 MÅND-SÖND 225.0 225.0 1 - 365 8 - 24

Värme & kyla

Värmepump: FVP 3xWPL33
Driftpunkt 1 2  
Utetemperatur -10.00 14.00  [°C]

Kondensoreffekt 85500 78000  [W]

Värmefaktor 2.60 4.50  

Stopptemperatur -50.00 ---  [°C]

Värmefaktor Tappvarmvatten 0.00 0.00  

Värmepumpsenergi till uppvärmning av rum Ja   

Värmepumpsenergi till uppvärmning av tilluft Nej   

Värmepumpsenergi till uppvärmning av tappvarmvatten Nej   

ÖVRIGT
Krav finns på energisparåtgärder enligt BBR kap 9:3

El cirkpump värmesystem 0.50 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C

Passiv kyla

RESULTAT

Beräkningsdatum 2011-01-24 15:35:34

2 ( 3 )



GRENSAXEN 1K
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Grensaxen Konventionell renovering

Datum: 2009-08-28

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\GRENSAXEN 1K.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 37494 0 58892 27268 0 10797 0 38672 0 0 4701 16455 35304 18046

Mån 2 34246 0 53935 24629 0 15205 0 32059 0 0 4246 14862 30888 15440

Mån 3 33946 0 53400 27268 0 20223 0 30476 0 0 4701 16455 29130 13794

Mån 4 27029 0 43623 26388 0 26888 0 15997 0 0 4550 15924 26417 7378

Mån 5 20512 0 33240 27268 0 26839 0 4615 0 0 4701 16455 27268 2727

Mån 6 16866 0 26999 26388 0 23046 0 251 0 0 4550 15924 26388 1186

Mån 7 18195 0 29551 27268 0 26296 0 0 0 0 4701 16455 27268 1138

Mån 8 18384 0 30108 27268 0 27349 0 0 0 0 4701 16455 27268 1138

Mån 9 19103 0 31417 26388 0 23011 0 1351 0 0 4550 15924 26388 1542

Mån 10 21781 0 35781 27268 0 18900 0 11566 0 0 4701 16455 27268 5143

Mån 11 27790 0 44817 26388 0 13772 0 26643 0 0 4550 15924 26863 11227

Mån 12 34596 0 54535 27268 0 8603 0 37611 0 0 4701 16455 32234 16783

Summa 309942 0 496298 321056 0 240928 0 199241 0 0 55354 193741 342683 95544

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 342683 54.23  (6)Tappvarmvatten 0 0.00

(1)Ventilationsaggregat 0 0.00     

(2)Värmesystem 21628 3.42  (36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00

(3)Tappvarmvatten 321056 50.81  (7)Ventilationsaggregat 0 0.00

    (8)Värmesystem 0 0.00

(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00  (9)Tappvarmvatten 0 0.00

(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00     

(49)Kylning i rumsluft 0 0.00  (20)ÅTERVINNING VENTILATION 0 0.00

    (51)Värmeväxling 0 0.00

(34)ELFÖRSÖRJNING 95544 15.12  (50)Återluft 0 0.00

(35)Värmepump 80619 12.76     

(14)Tilluftsfläktar 788 0.12  (26)PROCESSENERGI 404087 63.95

(13)Frånluftsfläktar 12614 2.00  (40)Verksamhetsenergi rumsluft 193741 30.66

(15)Cirk.pump värme 1523 0.24  (41)Verksamhetsenergi extern 83032 13.14

(10)Cirk.pump solf. 0 0.00  (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00  (46)Fastighetsenergi extern 127315 20.15

(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00     

    (42)VENTILATIONSAGGREGAT 788 0.12

(37)KONDENSORVÄRME 279860 44.29  (43)VÄRMESYSTEM 303010 47.95

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00  (44)TAPPVARMVATTEN 321056 50.81

(5)Värmesystem 279860 44.29  

3 ( 3 )



Bilaga 5F - Grensaxen  - Na ra noll 
renoveringskoncept 
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Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Grensaxen "Nära noll"-renovering

Datum: 2009-08-28

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\GRENSAXEN 1NN.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

KOMMENTARER
Brukardata är baserad på Svebyprogrammet utom varmvattenanvändning som baseras på uppgifter ur energideklarationen – d.v.s. oförändrad
varmvattenanvändning antas. Fastighetsel är uppskattad. Ventilationsflöden är baserade på OVK-protokoll – d.v.s. oförändrade ventilationsflöden
antas. Utöver simuleringsresultatet adderas 2 kWh/m2 för fönstervädring.

Aktuellt Hus

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

Gavelvägg Väster Holma Grensaxen V1 VÄSTER 258.5m²   0.0   2.5      0 0.108 W/m²K

Gavelvägg Öster Holma Grensaxen V1 ÖSTER 259.3m²   0.0   2.5      0 0.108 W/m²K

Baksida 0-2m Holma Grensaxen V3 SÖDER 48.9m²   0.0   2.5      0 0.081 W/m²K

Baksida 2-24m Holma Grensaxen V4 SÖDER 916.0m²   0.0   2.5      0 0.081 W/m²K

Framsida 0-2m Holma Grensaxen V3 NORR 89.1m²   0.0   2.5      0 0.081 W/m²K

Framsida 2-24m Holma Grensaxen V4 NORR 1098.8m²   0.0   2.5      0 0.081 W/m²K

KällarGavel 0-1 Holma Grensaxen KV1 KV 0-1 m 22.4m²   0.0   2.5      0 0.173 W/m²K

KällarGavel 1-2 Holma Grensaxen KV1 KV 1-2 m 22.4m²   0.0   2.5      0 0.147 W/m²K

KällarGavel 2+ Holma Grensaxen KV1 KV >2 m 9.0m²   0.0   2.5      0 0.120 W/m²K

KällarVägg 0-1 Holma Grensaxen KV2 KV 0-1 m 118.6m²   0.0   2.5      0 0.175 W/m²K

KällarVägg 1-2 Holma Grensaxen KV3 KV 1-2 m 118.6m²   0.0   2.5      0 0.155 W/m²K

KällarVägg 2+ Holma Grensaxen KV3 KV >2 m 47.6m²   0.0   2.5      0 0.125 W/m²K

Källargolv Holma Grensax Golv KG 0-6 m 663.9m²   0.0   0.0      0 0.268 W/m²K

Yttertak Holma Grensax Tak TAK 663.9m²   0.0   0.0      0 0.091 W/m²K

Innervägg Holma Grensax IV INNER 6660.0m²        0  

KÄ Innervägg Holma Grensax IV INNER 740.0m²        0  

Innerbjälklag Holma Grensax Bjlklg INNER 5311.5m²        0  

X Innerbjälklag Holma Grensax Bjlklg INNER 663.9m²        0  

KB Bjkl Norr KB2 Grensax Bjkl NORR 503.9m   0.0   0.0      0 0.006 W/mK

KÄ KB Bjkl Norr KB2 Grensax Bjkl NORR 29.6m   0.0   0.0      0 0.006 W/mK

KB Bjkl söder KB2 Grensax Bjkl SÖDER 294.8m   0.0   0.0      0 0.006 W/mK

KÄ KB Bjkl söder KB2 Grensax Bjkl SÖDER 17.3m   0.0   0.0      0 0.006 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg NORR 518.2m   0.0   1.0      0 0.043 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg SÖDER 346.5m   0.0   1.0      0 0.043 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg VÄSTER 15.5m   0.0   1.0      0 0.043 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg ÖSTER 14.8m   0.0   1.0      0 0.043 W/mK

KB lgh avskil vägg KB2 Grensax Bjkl SÖDER 225.0m   0.0   2.5      0 0.006 W/mK

KB lgh avskil vägg KB2 Grensax Bjkl NORR 180.0m   0.0   2.5      0 0.006 W/mK

Solskyddstyper
Benämning Gräns-

temp.
°C

Gräns-
effekt
W/m²

Reduk-
tion av
Total
 %

Reduk-
tion av
Direkt
 %

Vinkel
Under-
kant

Vinkel
Över-

kant

Vinkel
Skärm 1
Sida 1

Vinkel
Skärm 1
Sida 2

Vinkel
Skärm 2
Sida 1

Vinkel
Skärm 2
Sida 2

Högsta
Vind-
hastighet
m/s

Balkongflagga 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 76.0 73.0 27.0 27.0 73.0 0.0

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Grensax 23 3.50 0.00 1.50 0.00 2.30 1.00 5.80 0.00 100.00 23.00

1 ( 3 )



GRENSAXEN 1NN
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Grensaxen "Nära noll"-renovering

Datum: 2009-08-28

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\GRENSAXEN 1NN.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

Grensax 23 MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

FTX 500.00 50.00 500.00 50.00 71.00 -100.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

FTX      

 MÅND-SÖND 2230.0 2673.0 1 - 365 0 - 24

Värme & kyla

ÖVRIGT
Krav finns på energisparåtgärder enligt BBR kap 9:3

El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C

Passiv kyla

RESULTAT

Beräkningsdatum 2011-01-24 15:37:57

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 19220 1898 56316 27268 0 10582 35611 0 0 0 4701 16455 34074 3648

Mån 2 17763 2086 51620 24629 0 14901 29479 0 0 0 4246 14862 29211 3295

Mån 3 17998 1445 51343 27268 0 19818 24297 0 0 0 4701 16455 29265 3648

Mån 4 15191 1011 43019 26388 0 26350 8890 0 0 0 4550 15924 26560 3530

Mån 5 12967 617 35430 27268 0 26302 977 0 0 0 4701 16455 27268 3648

Mån 6 12303 476 32541 26388 0 22585 0 0 0 0 4550 15924 26388 3530

Mån 7 13444 490 35797 27268 0 25770 0 0 0 0 4701 16455 27268 3648

Mån 8 13444 414 36397 27268 0 26802 0 0 0 0 4701 16455 27268 3648

Mån 9 13306 750 37424 26388 0 22550 0 0 0 0 4550 15924 26388 3530

Mån 10 12241 831 36052 27268 0 18522 3855 0 0 0 4701 16455 27271 3648

Mån 11 14427 1175 43131 26388 0 13496 20205 0 0 0 4550 15924 27422 3530

Mån 12 17666 1379 52216 27268 0 8431 33098 0 0 0 4701 16455 32170 3648

Summa 179970 12572 511286 321056 0 236109 156412 0 0 0 55354 193741 340552 42950

2 ( 3 )



GRENSAXEN 1NN
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Grensaxen "Nära noll"-renovering

Datum: 2009-08-28

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\GRENSAXEN 1NN.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 340552 53.89  (6)Tappvarmvatten 0 0.00

(1)Ventilationsaggregat 0 0.00     

(2)Värmesystem 19497 3.09  (36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00

(3)Tappvarmvatten 321056 50.81  (7)Ventilationsaggregat 0 0.00

    (8)Värmesystem 0 0.00

(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00  (9)Tappvarmvatten 0 0.00

(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00     

(49)Kylning i rumsluft 0 0.00  (20)ÅTERVINNING VENTILATION 156412 24.75

    (51)Värmeväxling 156412 24.75

(34)ELFÖRSÖRJNING 42950 6.80  (50)Återluft 0 0.00

(35)Värmepump 0 0.00     

(14)Tilluftsfläktar 19535 3.09  (26)PROCESSENERGI 404087 63.95

(13)Frånluftsfläktar 23415 3.71  (40)Verksamhetsenergi rumsluft 193741 30.66

(15)Cirk.pump värme 0 0.00  (41)Verksamhetsenergi extern 83032 13.14

(10)Cirk.pump solf. 0 0.00  (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00  (46)Fastighetsenergi extern 127315 20.15

(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00     

    (42)VENTILATIONSAGGREGAT 175947 27.84

(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00  (43)VÄRMESYSTEM 19497 3.09

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00  (44)TAPPVARMVATTEN 321056 50.81

(5)Värmesystem 0 0.00  

3 ( 3 )
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GRENSAXEN 1NN 0.5VV
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Grensaxen "Nära noll"-renoverin

Datum: 2009-08-28 

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\GRENSAXEN 1NN 0.5VV.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

KOMMENTARER
Brukardata är baserad på Svebyprogrammet utom varmvattenanvändning som omfattar en halvering av den ursprungliga
varmvattenanvändningen enligt energideklarationen. Fastighetsel är uppskattad. Ventilationsflöden är baserade på OVK-protokoll – d.v.s.
oförändrade ventilationsflöden antas. Utöver simuleringsresultatet adderas 2 kWh/m2 för fönstervädring.

Aktuellt Hus

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

Gavelvägg Väster Holma Grensaxen V1 VÄSTER 258.5m²   0.0   2.5      0 0.108 W/m²K

Gavelvägg Öster Holma Grensaxen V1 ÖSTER 259.3m²   0.0   2.5      0 0.108 W/m²K

Baksida 0-2m Holma Grensaxen V3 SÖDER 48.9m²   0.0   2.5      0 0.081 W/m²K

Baksida 2-24m Holma Grensaxen V4 SÖDER 916.0m²   0.0   2.5      0 0.081 W/m²K

Framsida 0-2m Holma Grensaxen V3 NORR 89.1m²   0.0   2.5      0 0.081 W/m²K

Framsida 2-24m Holma Grensaxen V4 NORR 1098.8m²   0.0   2.5      0 0.081 W/m²K

KällarGavel 0-1 Holma Grensaxen KV1 KV 0-1 m 22.4m²   0.0   2.5      0 0.173 W/m²K

KällarGavel 1-2 Holma Grensaxen KV1 KV 1-2 m 22.4m²   0.0   2.5      0 0.147 W/m²K

KällarGavel 2+ Holma Grensaxen KV1 KV >2 m 9.0m²   0.0   2.5      0 0.120 W/m²K

KällarVägg 0-1 Holma Grensaxen KV2 KV 0-1 m 118.6m²   0.0   2.5      0 0.175 W/m²K

KällarVägg 1-2 Holma Grensaxen KV3 KV 1-2 m 118.6m²   0.0   2.5      0 0.155 W/m²K

KällarVägg 2+ Holma Grensaxen KV3 KV >2 m 47.6m²   0.0   2.5      0 0.125 W/m²K

Källargolv Holma Grensax Golv KG 0-6 m 663.9m²   0.0   0.0      0 0.268 W/m²K

Yttertak Holma Grensax Tak TAK 663.9m²   0.0   0.0      0 0.091 W/m²K

Innervägg Holma Grensax IV INNER 6660.0m²        0  

KÄ Innervägg Holma Grensax IV INNER 740.0m²        0  

Innerbjälklag Holma Grensax Bjlklg INNER 5311.5m²        0  

X Innerbjälklag Holma Grensax Bjlklg INNER 663.9m²        0  

KB Bjkl Norr KB2 Grensax Bjkl NORR 503.9m   0.0   0.0      0 0.006 W/mK

KÄ KB Bjkl Norr KB2 Grensax Bjkl NORR 29.6m   0.0   0.0      0 0.006 W/mK

KB Bjkl söder KB2 Grensax Bjkl SÖDER 294.8m   0.0   0.0      0 0.006 W/mK

KÄ KB Bjkl söder KB2 Grensax Bjkl SÖDER 17.3m   0.0   0.0      0 0.006 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg NORR 518.2m   0.0   1.0      0 0.043 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg SÖDER 346.5m   0.0   1.0      0 0.043 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg VÄSTER 15.5m   0.0   1.0      0 0.043 W/mK

KB FöSmyg KB2 Grensax Fösmyg ÖSTER 14.8m   0.0   1.0      0 0.043 W/mK

KB lgh avskil vägg KB2 Grensax Bjkl SÖDER 225.0m   0.0   2.5      0 0.006 W/mK

KB lgh avskil vägg KB2 Grensax Bjkl NORR 180.0m   0.0   2.5      0 0.006 W/mK

Solskyddstyper
Benämning Gräns-

temp.
°C

Gräns-
effekt
W/m²

Reduk-
tion av
Total
 %

Reduk-
tion av
Direkt
 %

Vinkel
Under-
kant

Vinkel
Över-

kant

Vinkel
Skärm 1
Sida 1

Vinkel
Skärm 1
Sida 2

Vinkel
Skärm 2
Sida 1

Vinkel
Skärm 2
Sida 2

Högsta
Vind-
hastighet
m/s

Balkongflagga 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 76.0 73.0 27.0 27.0 73.0 0.0

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Grensax 23 3.50 0.00 1.50 0.00 2.30 1.00 2.90 0.00 100.00 23.00

1 ( 3 )



GRENSAXEN 1NN 0.5VV
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Grensaxen "Nära noll"-renoverin

Datum: 2009-08-28 

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\GRENSAXEN 1NN 0.5VV.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

Grensax 23 MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

FTX 500.00 50.00 500.00 50.00 71.00 -100.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

FTX      

 MÅND-SÖND 2230.0 2673.0 1 - 365 0 - 24

Värme & kyla

ÖVRIGT
Krav finns på energisparåtgärder enligt BBR kap 9:3

El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C

Passiv kyla

RESULTAT

Beräkningsdatum 2011-01-25 08:01:16

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 19220 1898 56316 13634 0 10582 35611 0 0 0 4701 16455 20440 3648

Mån 2 17763 2086 51620 12314 0 14901 29479 0 0 0 4246 14862 16896 3295

Mån 3 17998 1445 51343 13634 0 19818 24297 0 0 0 4701 16455 15631 3648

Mån 4 15191 1011 43019 13194 0 26350 8890 0 0 0 4550 15924 13366 3530

Mån 5 12967 617 35430 13634 0 26302 977 0 0 0 4701 16455 13634 3648

Mån 6 12303 476 32541 13194 0 22585 0 0 0 0 4550 15924 13194 3530

Mån 7 13444 490 35797 13634 0 25770 0 0 0 0 4701 16455 13634 3648

Mån 8 13444 414 36397 13634 0 26802 0 0 0 0 4701 16455 13634 3648

Mån 9 13306 750 37424 13194 0 22550 0 0 0 0 4550 15924 13194 3530

Mån 10 12241 831 36052 13634 0 18522 3855 0 0 0 4701 16455 13637 3648

Mån 11 14427 1175 43131 13194 0 13496 20205 0 0 0 4550 15924 14228 3530

Mån 12 17666 1379 52216 13634 0 8431 33098 0 0 0 4701 16455 18536 3648

Summa 179970 12572 511286 160528 0 236109 156412 0 0 0 55354 193741 180025 42950

2 ( 3 )



GRENSAXEN 1NN 0.5VV
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Eruf Eko
Grensaxen "Nära noll"-renoverin

Datum: 2009-08-28 

Utfört av: Jacob Lindblom Sign: JL+EP    

Projektfil: G:\8010_Projekt\201493 ErufEko\VIP Energy
beräkningar\GRENSAXEN 1NN 0.5VV.VIP

Företag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 180025 28.49  (6)Tappvarmvatten 0 0.00

(1)Ventilationsaggregat 0 0.00     

(2)Värmesystem 19497 3.09  (36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00

(3)Tappvarmvatten 160528 25.40  (7)Ventilationsaggregat 0 0.00

    (8)Värmesystem 0 0.00

(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00  (9)Tappvarmvatten 0 0.00

(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00     

(49)Kylning i rumsluft 0 0.00  (20)ÅTERVINNING VENTILATION 156412 24.75

    (51)Värmeväxling 156412 24.75

(34)ELFÖRSÖRJNING 42950 6.80  (50)Återluft 0 0.00

(35)Värmepump 0 0.00     

(14)Tilluftsfläktar 19535 3.09  (26)PROCESSENERGI 404087 63.95

(13)Frånluftsfläktar 23415 3.71  (40)Verksamhetsenergi rumsluft 193741 30.66

(15)Cirk.pump värme 0 0.00  (41)Verksamhetsenergi extern 83032 13.14

(10)Cirk.pump solf. 0 0.00  (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00  (46)Fastighetsenergi extern 127315 20.15

(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00     

    (42)VENTILATIONSAGGREGAT 175947 27.84

(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00  (43)VÄRMESYSTEM 19497 3.09

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00  (44)TAPPVARMVATTEN 160528 25.40

(5)Värmesystem 0 0.00  

3 ( 3 )



Bilaga 6, Sida 1 
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1 Frågeformulär 
Version B 2010-11-25 

Basinformation 

 Tid och plats för intervjun.  

 Information om personen som intervjuas och involverade organisationer och partners. 

 Information om fastighetsbestånd, renoveringsplaner samt engagemang i ERUF-EKO. 

Efterkrigstidens bebyggelse –  

Folkhemmets bebyggelse 1945-64 

Miljonprogrammet 1965-75 

 

Inledande frågor 

 Har ni ett systematiserat arbetssätt för beslut om renoveringar inom ert 

bestånd? 

 Hur ser beslutsgången ut för ett renoveringsprojekt?* 

 Vilka verktyg/hjälpmedel använder ni er av ? 

 Vad är en god energieffektivisering enligt er?  

 Har ni några uppsatta mål vad det gäller beståndets energiprestanda?  

 

Regler och avtal 
 

Kulturhistoriskt värde 

 Hur beaktar ni en byggnads kulturhistoriska värde? Skiljer det sig åt för hus från 

olika tidsperioder? Är det någon skillnad på hur Folkhemmets bebyggelse, respektive 

miljonprogrammet värderas? 

 Vad ska bevaras i Folkhemmets bebyggelse respektive miljonprogrammet? Stadsplan, 

exteriör, planlösning, detaljer i inredning... 

 Vilka är de största hindren vid renovering av hus från 1945-1965 (Folkhemmet)? 

 Vilka är de största hindren vid renovering av hus från 1965-1975 

(miljonprogrammet)? 
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Byggregler 

Skulle krav på energiprestanda i samband med renovering påverka era beslut vid 

renovering? Det vill säga skulle ni välja en mer energieffektiv åtgärd? 

 

EU-direktiv om byggnaders energiprestanda 

 Har Energideklarationerna påverkat ert sätt att arbeta med renoveringar? I så 

fall hur? 

 Har Energideklarationerna gett relevanta åtgärdsförslag? 

 På vilket sätt påverkar byggnadsdirektivet valet av energisystemlösningar?  

 I vilken utsträckning kan byggnadsdirektivet ändra standardiserade arbetssätt i 

framtiden? Kommer det att förändra arbetsorganisation, arbetsvanor eller kostnader? 

 

Affärsavtal/Kontrakt 

 Hur sker en upphandling av renovering? Skrivs kontrakt per objekt eller för hela 

renoveringsplanen?  

 Vem brukar initiera processen (en klient, offentlig institution, staten)? 

 Vilka är de främsta intressenterna i projekten?  

 Hur brukar relationerna se ut mellan de olika intressenterna och hur sker 

kommunikationen? Vilka kommunikationsmetoder har visats sig vara de mest 

effektiva och framgångsrika? 

 Hur hanteras fördelning av ansvar mellan de olika intressenterna? 

 Var brukar de främsta hindren uppstå? 

Ekonomi 
 

Livscykelkostnader 

 Kan livscykelkostnader användas som ett beslutsverktyg i renoveringsprocessen?* 

 Hur mycket är byggherren villig att betala initialt i förhöjda kostnader för 
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energieffektiva åtgärder vid renovering? Investerings- kontra driftskostnader. 

 I vilken utsträckning påverkar livscykelkostnadsperspektivet beslutsprocessen 

för renovering av fastighetsbeståndet?  

 Vilka andra finansiella metoder används för att räkna hem energieffektiva 

investeringar? 

 

Ekonomiska styrmedel 

 Känner ni till något finansiellt stöd för att genomföra energieffektiva åtgärder vid 

renovering? 

 

Energipris 

 Hur stor roll spelar energipriset vid val av renoveringsåtgärder och 

byggprocess/energilösningar?  

 Hur mycket påverkar energipriset användarnas vanor eller inköp av energibesparande 

åtgärder/varor?  

Byggsektorn 
 

Organisation av sektorn 

 Vilka är de huvudsakliga hindren för att energieffektiva lösningar ska införas under 

renovering och drift av byggnader? 

 Har det de senaste åren funnits/införts förändringar i arbetsmetoder för hur 

renovering och förvaltning genomförs? Vilka är för- och nackdelarna med dessa 

nya metoder? 

 Hur har omvärlden reagerat på dessa förändringar?  

 

Dialog och förståelse mellan partners 

 Hur sker kommunikationen mellan partners? Vilka är de största utmaningarna i att 

lyckas väl med denna dialog? 

 I vilken utsträckning involveras användarna i projekt? Vilken är deras roll? 
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Tillgänglighet av tekniska lösningar 

 Är bra tekniska lösningar för energieffektiv renovering enkelt tillgängliga?  

 Vilka tekniska lösningar som förbättrar energiprestanda är mest tillgängliga på 

marknaden? Vilka borde vara bättre tillgängliga? Genom vilka kanaler finner man 

enklast tekniska lösningar (media, konsulter, leverantörer, inom forskning, goda 

exempel från andra m.fl.) 

 Vilken är den största utmaningen i valet av lämplig teknisk lösning? 

 

Kundefterfrågan 

 Hur mycket påverkar kundefterfrågan renoveringsprocessen? 

 Vilka efterfrågningar hos kunden har visat sig vara av mest betydelse? 

 I vilken utsträckning bidrar estetisk utformning till valet av produkt eller system för 

renoveringsåtgärder? 

 Hur mycket påverkar kulturvärdet valet av produkt eller system?                   

Sociala 

Sociala aspekter 

 I vilken utsträckning är sociala aspekter närvarande vid planeringen av 

renovering? Bör de vara mer eller mindre närvarande? 

 I vilken utsträckning bör användare vara involverade i planeringen för förbättrad 

energiprestanda? Vilka åldersgrupper är mest relevant att involvera? 

 

Allmänna eller individuella energilösningar 

 Hur beaktas energiförsörjningen av byggnaden vid planering av renovering? 

  

Generella eller individuella mätningar av energiprestanda. 

 På vilket sätt och var mäts energianvändning? Vem är ansvarig för mätningarna?  

 Har energiprestandan förändrats sedan man påbörjade mätningarna? I sådana fall hur 
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mycket och av vilken anledning? 

 Har dessa mätningar påverkat beslut vid renovering?  

 

Beteende kring användning/komfort  

 I vilken utsträckning påverkar användarnas beteendemönster energiprestandan? Till 

vilken grad och inom vilka områden? 

 Vad påverkar förändring i användarens beteende? Finns det några förändringar i 

användarnas beteendemönster som beror på kulturella-, sociala- eller 

generationsaspekter? 

 

Generella 

 Vilka är de största (icke-tekniska) hindren som du kommit i kontakt med när det 

gäller renovering? Hur hade du velat lösa dem?  

 

* Dessa kärnfrågor skickas ut till de svarande innan intervjuerna.  Är markerade i fet stil 
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2 Hanna Gelotte Fernandez, byggnadsantikvarie  
 

Basinformation 

 Måndag den 20 december kl. 11.00-12.00. Telefonintervju.  

 Intervju med Hanna Gelotte Fernandez, byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen i 

Stockholms län. 

 

Efterkrigstidens bebyggelse –  

Folkhemmets bebyggelse 1945-64 

Miljonprogrammet 1965-75 

 

Regler och avtal 
 

Kulturhistoriskt värde 

 Enligt Hanna Gelotte Fernandez skiljer sig urvalsprocessen för vad som är 

kulturhistoriskt värdefullt sig åt för efterkrigstidens bebyggelse och äldre bebyggelse. 

Skillnaden är att så mycket av den moderna bebyggelsen finns kvar och att inget 

tidigare urval är gjort. När urvalet väl har gjorts beaktar Hanna Gelotte Fernandez inte 

efterkrigstidens bebyggelse på något annat sätt än äldre bebyggelse. Hon anser att all 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör behandlas på samma sätt. 

 Den största svårigheten med att värdera efterkrigstidens bebyggelse, enligt Hanna 

Gelotte Fernandez, är just det att så många byggnader finns från epoken. I dagsläget 

är det dock lättare att värdera dessa byggnader jämfört med hur det var för tio år 

sedan. Flera större inventeringar har gjorts av efterkrigstidens bebyggelse och det 

finns mer underlag kring regionala skillnader.     

 Hanna Gelotte Fernandez har inget enkelt svar på frågan om vad som ska bevaras i 

efterkrigstidens bebyggelse. För några år sen var hon med i ett projekt kring 

storstadens arkitektur och kulturmiljö som genomfördes av bland annat länsstyrelsen i 

Stockholm. I projektet ingick en inventering av efterkrigstidens bebyggelse med 

särskilt fokus på Miljonprogrammets bebyggelse. Ett av resultaten från projektet var 

bland annat att det för Miljonprogrammets framförallt är strukturerna som har ett 

högre bevarandevärde, inte detaljerna. Med strukturerna avses exempelvis arbetet 

med byggnadernas placering och trafiksepareringen. Givetvis finns det unika 

byggnader även från denna tidsperiod, men då handlar det till största del om 

institutionsbyggnader. 
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 Som byggnadsantikvarie kan inte Hanna Gelotte Fernandez ge något generellt svar på 

frågan hur viktigt det är att behålla den faktiska konstruktionen, med köldbryggor, i 

byggnader från Miljonprogrammet. I vissa fall kan den bytas ut mot en liknande men 

mer energieffektiv konstruktion utan att områdets kulturhistoriska värde påverkas, i 

andra fall kan den enskilda byggnaden vara så kulturhistoriskt intressant att den inte 

bör ändras. Hanna Gelotte Fernandez betonar vikten av att bevara det som finns 

mellan husen, att det är viktigt att inte områdena förtätas. I samtal med människor 

som bor i Miljonprogrammets bebyggelse har Hanna Gelotte Fernandez märkt att de 

boende värderar det som finns mellan husen högre än byggnaderna i sig. 

 En av anledningarna till att människor idag inte värderar Miljonprogrammets 

bebyggelse särskilt högt är, enligt Hanna Gelotte Fernandez, att den är uppförd 

relativt nyligen. En annan anledning, som hon nämner, är att det finns mycket 

fördomar kring arkitekturen som kommer från den socio-ekonomiska problematiken i 

vissa av Miljonprogrammets områden. Hanna Gelotte Fernandez nämner begreppet 

arkitektur determinism som innebär att man skyller alla problem på bebyggelsen. 

 Hanna Gelotte Fernandez anser personligen inte att det är en väldigt stor förlust om 

vissa av Miljonprogrammets byggnader, som är i alltför dåligt skick, måste rivas. 

Däremot tycker hon att det är skrämmande med det resursslöseri som detta innebär 

och som har orsakats av dåligt underhåll.   

 I sitt arbete har Hanna Gelotte Fernandez stött på fastighetsägare som nu vill göra 

återställande renoveringar på Folkhemmets bebyggelse. På 1970-talet genomfördes 

vissa energieffektiviserande åtgärder med tilläggsisolering och plåtfasader. På 1980-

talet gjordes turn-around ombyggnader där allt fokus låg på att ändra byggnaden så att 

den inte såg ut som tidigare. Dessa renoveringar blev kostsamma och uppfattas sällan 

idag som lyckade av vare sig byggnadsantikvarier eller boende, enligt Hanna Gelotte 

Frenandez. I dagsläget försöker man bygga vidare och förädla den arkitektur som 

redan finns istället för att bygga om totalt.      

 Folkhemmets bebyggelse återfinns inte i lika stora områden som Miljonprogrammets 

bebyggelse. Detta gör att varje byggnad blir mer unik enligt Hanna Gelotte 

Fernandez.  

 Hanna Gelotte Fernandez ser inte så stora hinder för renovering av hus från 1945-

1965. De flesta är överens om att denna typ av bebyggelse har ett kulturhistoriskt 

värde. Det finns bra tekniska lösningar, både sett från ett ekonomiskt och från ett 

kulturhistoriskt perspektiv.  

 För renovering av Miljonprogrammets bebyggelse anser Hanna Gelotte Fernandez att 

det finns fler hinder än vad det finns för Folkhemmets bebyggelse. Dels handlar det 

enligt henne om att många inte ser att denna typ av bebyggelse har något 

kulturhistoriskt värde. Man anser då att bebyggelsen per definition är dålig och att alla 

åtgärder per definition är bra. Hanna Gelotte Fernandez anser att det största hindret 



Bilaga 6, Sida 9 
 

för renovering av dessa områden är att man ofta försöker hitta lösningar på 

problematik i områdena utan att prata med de människor som bor där och höra sig för 

om deras behov. Ofta förändrar man husen genom att exempelvis bygga om dem och 

göra om dem till bostadsrätter, utan att dessa åtgärder svarar mot de behov som finns. 

Enligt Hanna Gelotte Fernandez måste all typ av förändringsarbete utgå från de som 

bor i området. 

  Hanna Gelotte Fernandez anser att det skulle vara bra om man på nationell nivå gör 

ett urval av Miljonprogrammets områden som man skyddar enligt Kulturminneslagen 

och byggnadsminnesförklarar. Det är viktigt med flera områden eftersom det finns 

regionala skillnader i Miljonprogrammets bebyggelse. I dagsläget har man inte 

kunskapen om alla de områden som finns i landet, men om ett par år tror Hanna 

Gelotte Fernandez att man kan ha det. Frågan att skydda delar av Miljonprogrammets 

bebyggelse diskuterade för tio år sedan inom ramen för projektet om storstadens 

arkitektur och kulturmiljö. Än så länge är det bara länsstyrelsen i Göteborg som tagit 

upp frågan om att skydda ett område från Miljonprogrammet. Ylva Blank arbetade 

med att skriva en motivering och skyddsföreskrifter för Gällbo, Skolspåret i 

Göteborg. Förvaltningsbolaget ändrade sig dock i frågan och området är i dagsläget 

inte byggnadsminnesförklarat. 

 I dagsläget saknas det vissa tekniska lösningar och materialkunskap på 

byggmarknaden för att kunna genomföra antikvariska renoveringar. Detta är en fråga 

som RAÄ lyft fram i flera studier.   
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3 Åsa Johansson, Stadsfastigheter 
 

Basinformation 

 Torsdagen den 16 december kl. 13.00–14.00. Helixhuset, Malmö. 

 Intervju med Åsa Johansson, byggnadsingenjör på Stadsfastigheter, Malmö stad. Åsa 

Johansson är projektanställd och arbetar heltid i projektet ERUF-EKO. I sitt arbete 

har hon bland annat skrivit ihop materialet till projektet. Åsa Johansson har arbetat 

mycket med ERUF-EKO objekten Nydalaskolan och Kirsebergs ishall. 

Efterkrigstidens bebyggelse –  

Folkhemmets bebyggelse 1945-64 

Miljonprogrammet 1965-75 

 

Inledande frågor 

 Stadsfastigheter har till viss del ett systematiserat arbetssätt för beslut om renovering. 

Man arbetar med långsiktigt planerat underhåll, LPU. Åsa Johansson hänvisar till 

intervjun med Ida Olsson för mer information om hur arbetet med renoveringar går 

till i linjeorganisationen. 

 ERUF-EKO objekten Nydala och Kirsebergs ishall som Åsa Johansson arbetar med 

skiljer sig från traditionella renoveringsobjekt inom Stadsfastigheter, eftersom man 

på dessa fastigheter genomför mer radikala åtgärder. Projekten drivs tillsammans 

med förvaltarna. Extra pengar söks utanför den ordinarie budgeten för åtgärderna. 

Åsa Johansson upplever att energieffektiviseringsfrågor har varit lätta att 

kommunicera inom projekten då man för dessa kan hänvisa till siffror och ekonomi. 

De sociala parametrarna har varit svårare att kommunicera. 

 

Regler och avtal 
 

Kulturhistoriskt värde 

 Vid renoveringen av Kirsebergs ishall har inga särskilda hänsyn tagits till byggnadens 

kulturhistoriska värde. Byggnaden var från start i ganska dåligt skick. Den är en 

plåthall som blev överbyggd på 1970-talet. Åsa Johansson berättar att reaktionerna på 

ombyggnaden av ishallen har varit väldigt positiva. I renoveringsarbetet har stor vikt 

lagts vid att mjuka upp den 66 meter långa och 6 meter höga plåtfasaden. 

Grundfärgsättningen med vit bakgrund och blå ränder kommer att behållas. Utöver 

detta arbetar projektgruppen med gröna väggar.     
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 På Nydalaskolan har man i projektet valt att gå försiktigt fram med yttre förändringar 

på fastigheterna. Detta för att inte alltför många uttryck ska blandas, då skolan redan 

har blivit ombyggd. Huvudbyggnaden på Nydalaskolan består av en tegelbyggnad 

med två påbyggda paviljonger. I projektet på Nydalaskolan har satsningar gjorts på 

att förbättra den yttre miljön med gröna åtgärder.    

Byggregler 

 Krav på energiprestanda vid renovering skulle enligt Åsa Johansson troligtvis 

underlätta arbetet med energieffektivisering vid renoveringar. Ett krav skulle innebära 

att man inte på samma sätt skulle behöva diskutera om och varför energieffektiva 

åtgärder ska göras. 

EU-direktiv om byggnaders energiprestanda 

 För Nydalaskolan har en Energideklaration gjorts. Enligt Energideklarationen står sig 

skolan bra energimässigt i förhållande till nybyggda skolor, något som inte stämmer 

enligt Åsa Johansson. Troligtvis beror detta på fel i statistiken. Stadsfastigheters 

energi- och teknikavdelning arbetar med att hitta orsaken till felet. Åsa Johansson 

anser att Energideklarationer är användbara i vissa lägen, till en viss gräns. I fallet 

med Nydalaskolan, när statistiken felar, verkar ytterligare åtgärder onödiga om man 

bara tittar på Energideklarationen.     

 För Kirsebergs ishall har ännu ingen Energideklaration gjorts, detta på grund av att 

upphandlingen för ishallen var tvungen att göras om. För fastigheten har en STIL-

analys gjorts, vilken har kommit till god nytta i projektet. 

 Stadsfastigheter äger ett antal energimässigt tunga fastigheter som simhallar och 

badhus. För dessa fastigheter görs, förutom Energideklarationer, även andra 

energianalyser. Stadsfastigheter arbetar med att lägga in åtgärdsförslagen från 

Energideklarationerna i sitt befintliga system för långsiktigt planerat underhåll.     

Affärsavtal/Kontrakt 

 Upphandlingen för Stadsfastigheter sker genom ramavtal. Åsa Johansson hänvisar till 

Ida Olsson för mer information om affärsavtal.  

Ekonomi 
 

Livscykelkostnader 

 Ett samarbete har påbörjats med IVL kring livscykelkostnadsberäkningar för 

hallbelysningen i Kirsebergs ishall. Det har hittills varit vissa svårigheter med att få 

indata till beräkningarna, men samarbetet fortsätter även efter ERUF-EKO. Åsa 

Johansson anser att livscykelkostnadsberäkningar kan vara ett användbart verktyg i 
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arbetet med energieffektiviseringar. Inom Stadsfastigheter sker nu ett arbete med att 

ställa krav på att anbudslämnarna ska göra livscykelkostnadsberäkningar. Åsa 

Johansson skulle gärna se att även sociala värden togs med i livscykelberäkningar. 

Som ett exempel tar hon upp hur belysning diskuteras, ofta handlar det bara om 

energieffektivitet och kostnader medan användarnas upplevelse av belysningen glöms 

bort. Belysningen kan påverka arbetsmiljön och den upplevda säkerheten. 

Ekonomiska styrmedel 

 I samband med de två projekten Nydalaskolan och Kirsebergs ishall har finansiellt 

stöd sökts för bland annat solceller.  

Energipris 

 Scenarier för framtida energipris har inte diskuterats specifikt inom ramen för 

projekten Nydalaskolan och Kirsebergs ishall. Stadsfastigheter arbetar mot Malmö 

stads miljömål att använda 100 % förnybar energi i de egna fastigheterna år 2020.   

Byggsektorn 
 

Organisation av sektorn 

 Enligt Åsa Johansson är ett av de huvudsakliga hindren för att införa energieffektiva 

lösningar i skolor och sporthallar att man ofta är kvar i det gamla tänkandet om 

underhåll. Det finns pengar till att byta ut ett till ett, men sällan ställer man sig frågan 

vad som ska göras på lång sikt. Åsa Johansson tycker att Malmö stads miljömål har 

varit till stor hjälp för att motivera åtgärder i de projekt som hon har arbetat i.  

 Ett sätt att kommunicera nya idéer inom organisationen är att de först testas i 

projektform och om de faller väl ut kan detta spridas till linjeorganisationen. Åsa 

Johansson upplever att kommunikationen inom organisationen till stor del är 

personberoende.  

Tillgänglighet av tekniska lösningar 

 I projektet Kirsebergs ishall upplever Åsa Johansson att de flesta tekniska lösningarna 

har varit enkelt tillgängliga. Något som dock har varit svårt att hitta är mosskassetter 

till de gröna väggarna. Från början var tanken att gröna företag skulle involveras för 

produktion av dessa, men intresset har varit svalt för produktutveckling av denna typ. 

I projektet bygger lösningarna nu på personligt engagemang från projektmedarbetare. 

 För Nydalaskolan har Åsa Johansson inte haft några problem med att hitta bra 

tekniska lösningar.  

Kundefterfrågan 
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 Båda projekten genomförs med kunden i fokus. För Nydalaskolan så sker arbetet med 

utemiljön både i ett estetiskt och i ett pedagogiskt syfte. Det är därför viktigt att 

förslagen förankras hos lärarna. Nydalaskolan har tidigare deltagit i många projekt 

och Åsa Johansson har upplevt en viss projekttrötthet hos lärarna. Arbetet med 

utemiljön på Nydalaskolan har gjorts så att hela skolgården ska kunna användas i 

utomhusundervisning. Målet är att objekten ska kunna fylla dubbla funktioner, en 

rännil med vatten kan till exempel både användas för att lära ut vattnets rörelse och 

för att leka i. 

 I projektet Kirsebergs ishall har en av projektmedarbetarna arbetat länge vid ishallen. 

Han har bidragit med goda kontakter till Fritidsförvaltningen. Stadsfastigheter hyr ut 

Kirsebergs ishall till Fritidsförvaltningen som i sin tur hyr ut till en förening, IK 

Pantern.  

 Vid projektets start förväntade sig Åsa Johansson mycket åsikter och idéer från 

användarna, men så har det inte blivit. De förslag som inkommit har varit på 

detaljnivå, medan större visioner delvis har saknats. Projektgruppen har istället tagit 

fram förslag som presenterats för användarna. Vid dessa tillfällen har målgruppen fått 

komma med synpunkter.     

Sociala 

 

Sociala aspekter 

 I arbetet på Nydalaskolan har sociala aspekter varit väldigt närvarande. I arbetet har 

man bland annat medvetet försökt länka utformning av planteringar och inredning till 

de olika nationaliteter som finns på skolan. 

 Enligt Åsa Johansson glöms ofta de sociala aspekterna bort vid renoveringar och 

ombyggnationer. Ett sätt att förhindra detta, enligt henne, skulle vara att försöka lyfta 

de mjuka värdena och diskutera vad man avser med begreppen. Vad menas 

exempelvis med en god arbetsmiljö? När man involverar användarna i 

renoveringsarbeten gäller det att fundera på vilken typ av frågor som man vill ha svar 

på. 

 På Nydalaskolan har förstörelse och krossade fönster lett till att många på skolan 

upplever att situationen hela tiden förvärras. Önskemål har inkommit om att 

projektgruppen ska sätta upp stängsel och kameror på skolgården. När Åsa Johansson 

har tittat på statistik för skolor i liknande områden har hon upptäckt att Nydalaskolan 

inte är extra utsatt för skadegörelse. Detta har hon velat förmedla i projektet, samtidigt 

som gruppen har arbetat med den upplevda säkerheten.  

Allmänna eller individuella energilösningar 
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 Energiförsörjningen beaktas enligt Åsa Johansson i högre grad för renoveringar som 

sker i projektform än för de som sker i linjeform. Vissa investeringar som går snabbt 

att räkna hem, som solfångare vid utomhusbassänger, installeras ofta. 

Demonstrationsobjekt som Kirsebergs ishall och Siggeparks området anser Åsa 

Johansson kan bidra med inspiration till linjearbetet. I demonstrationsprojekt sker 

dessutom kontinuerligt mätningar så att resultat från åtgärderna kan följas upp. 

Generella eller individuella mätningar av energiprestanda. 

 I Kirsebergs ishall sker mätningar kontinuerligt för hela byggnadens 

energiförbrukning. Möjlighet finns att gå in och mäta energiförbrukning för specifika 

installationer. 

Beteende kring användning/komfort  

 Just nu tittar Åsa Johansson på möjligheten att jämföra olika skolor med varandra 

med avseende på bland annat vattenanvändning, energiförbrukning och upplevd 

trygghet. Förhoppningen är att kunna ta fram benchmark-värden. För Nydalaskolan 

kallar de inom projektet profilen för skolans DNA. För skolans DNA ska man senare 

kunna sätta upp mål om hur man vill att det ska se ut framöver.   

Generella 

 Det största icke-tekniska hinder som Åsa Johansson nämner är att finansieringen, och 

hur man resonerar kring pay-off tider. Ofta ska man kunna visa att man tjänar på att 

göra åtgärderna, och det direkt. I kommunernas verksamhet skulle det enligt Åsa 

Johansson vara bättre att ha ett längre perspektiv när det gäller åtgärder. 

 I de två projekt som Åsa Johansson arbetat med har kommunikationen i projekten inte 

alltid varit helt lätt. Många olika partners med olika önskemål har varit involverade, 

detta har gjort att det i vissa fall har uppstått beslutsgrindar. Även den ekonomiska 

biten har krävt arbete då projektet från början inte hade någon finansiering för 

åtgärderna. 

 Generellt sett har Åsa Johansson upplevt att miljöfaktorer ofta blir bortglömda vid 

renoveringar. I de typer av lokaler som Stadsfastigheter äger finns mycket att titta på 

när det gäller exempelvis kemikaliehantering och städrutiner. Som fastighetsägare kan 

krav på dessa saker endast ställas om hyresavtalen skrivs om. Åsa Johansson anser att 

det är viktigt att kommunen diskuterar vad man har för mål när det gäller dessa frågor 

och hur man ska nå dit. 
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4 Magnus Jönsson och Jenny Holmquist, MKB 

Basinformation 

 Måndag den 20 december kl. 14.00–15.00. MKB, Adlerfelts väg 1, Malmö.  

 Magnus Jönsson, teknisk chef MKB, och Jenny Holmquist, miljöchef MKB 

intervjuades av Kaisa Svennberg, IVL Svenska Miljöinstitutet. Som chef för 

teknikgruppen ansvarar Magnus Jönsson för energifrågor samt planering och 

genomförande av underhåll. I teknikgruppen ingår miljögruppen, där Jenny 

Holmquist är chef. Miljögruppen fungerar som support för övriga organisationen i 

miljöfrågor.  

 MKB och IVL samarbetar inom ramen för ERUF-EKO. IVL tar bland annat fram 

förslag på hur två av MKB:s fastigheter kan renoveras på ett energieffektivt sätt.  

Efterkrigstidens bebyggelse –  

Folkhemmets bebyggelse 1945-64 

Miljonprogrammet 1965-75 

 

Inledande frågor 

 MKB har ett systematiserat arbetssätt för att arbeta med renoveringar. Inom företaget 

görs det behovsbedömningar då man söker svar på frågorna: är det något som behöver 

göras, hur stort är behovet, hur kan det göras och hur lönsamt är det? Vid större 

projekt som kostar mer än 1 miljon kronor för underhåll eller 250 000 kronor för 

renoveringar så sammanställs underlaget i ett VD-beslut. Denna sammanställning 

undertecknas av VD, vice VD, fastighetschef, teknisk chef och förvaltare. 

Teknikenheten inom MKB samlar in hela företagets behov för att få en helhetsbild 

över vilka åtgärder som ska prioriteras. 

 MKB har övergripande miljömål som omfattar mål för energianvändningen. 

Energimålen är formulerade som nyckeltal för normalårskorrigerad specifik 

energianvändning. Målen är satta för el och värme och ska nås inom tre år. Magnus 

Jönsson berättar att målet för värmeanvändningen är att den ska sjunka från dagens 

158 kWh/m
2
 BOA-LOA till 146 kWh/m

2
 BOA-LOA på tre år. MKB har formulerat 

en handlingsplan med ett antal åtgärdsprogram som ska genomföras för att 

miljömålen ska kunna nås. Ett av åtgärdsprogrammen har som syfte att spara vatten, 

ett annat har som mål att ge en effektivare belysning i MKB:s fastigheter.  

 

Regler och avtal 
 



Bilaga 6, Sida 16 
 

Kulturhistoriskt värde 

 MKB:s mål är att renovera varsamt och att ta hänsyn till kulturvärden i processen. 

Som ett exempel nämner Magnus Jönsson området Kroksbäck där MKB i ett projekt 

nyligen har återställt fasader i dess ursprungliga färg på byggnader från slutet av 60-

talet. I 1950-tals området Törnrosen pågår ett arbete med att återställa målningar i 

trapphusen. Enligt Magnus Jönsson försöker MKB bevara byggnader i sin 

ursprungsform i så hög grad som möjligt.   

 MKB arbetar aktivt med att förändra den yttre miljön i Miljonprograms områden som 

exempelvis Rosengård i Malmö. Där har företaget tittat mycket på funktionen och de 

sociala sammanhangen i bland annat projektet Bokalerna som avslutades för ett år 

sedan. Bokalerna är ett exempel på stadsutveckling genom urban akupunktur.  I 

projektet samarbetade MKB med en arkitektfirma som tog fram ett förslag för att öka 

genomströmningen i området. Längs med ett cykelstråk i Rosengård har sedan 

befintliga lägenheter byggts till med en lokaldel, och blivit så kallade bokaler, för att 

möjliggöra affärsverksamheter längs med vägen. Målet är att knyta ihop Rosengård 

med Malmös centrum så att området inte bara blir en sovstad. I arbetet med Bokalerna 

har kunderna varit involverade, projektet har föregåtts av åtta års planering. Studier 

och förfrågningar har gjorts om intresset för projektet. 

 I Rosengård har MKB även arbetat med projektet Herrgården, där en gård har byggts 

om. Jenny Holmquist berättar att kunderna varit mycket delaktiga i detta arbete.  

 

Byggregler 

 Det är inte givet att ett reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda skulle 

påverka MKB:s arbete med energieffektiviseringar i samband med renoveringar, det 

beror på vilka krav som ställs. Enligt Magnus Jönsson skulle troligtvis marknaden 

komma med ny teknik successivt om ett nytt direktiv blev aktuellt. 

 MKB:s huvuddilemma kring energieffektivisering är, enligt Magnus Jönsson, att stora 

åtgärder för energieffektivisering får problem med lönsamheten. Företaget försöker 

göra allt som är lönsamt. MKB har sänkt sin energiförbrukning med 30 procent sedan 

mitten på 1990-talet. Enligt Magnus Jönsson är idag många av miljonprogrammets 

hus för bra för att MKB ska få tillbaka investeringarna inom en rimlig 

återbetalningsperiod. Åtgärder som blir för dyra är exempelvis tilläggsisolering och 

installation av FTX-aggregat. Magnus Jönsson ser dock att fördelningsmätning och 

debitering av varmvatten kan vara ett lönsamt sätt för MKB att energieffektivisera. 

Just nu arbetar MKB med detta, den tekniska plattformen finns och man testar dess 

tillförlitlighet. I befintligt bestånd installeras mätare för varmvatten i samband med 

stambyte. MKB arbetar även med att undersöka debiteringsmodeller för detta. I ett 

första steg ska systemet testas med nya kunder i nybyggda fastigheter, sedan kan det 

bli aktuellt att införa det i det befintliga beståndet. 



Bilaga 6, Sida 17 
 

 

 

EU-direktiv om byggnaders energiprestanda 

 Energideklarationer har gjorts för hela MKB:s fastighetsbestånd. Magnus Jönsson 

anser att Energideklarationerna har påverkat företagets sätt att arbeta med 

renoveringar väldigt lite. Han tycker inte att de har gett relevanta åtgärdsförslag, 

däremot har de bidragit till större insikt om miljonprogrammets energiförbrukning. 

Sen tidigare hade MKB:s teknikenhet kunskap om att vatten- och värmeförbrukningen 

är hög i bebyggelse från miljonprogrammet, dock var det en nyhet när 

Energideklarationerna visade att även elförbrukningen är hög. Arbetet med att skapa 

en mer energieffektiv belysning startade år 2004-2005 inom ramen för 

effektiviseringsprogrammet Dubbla vinsten.  

Affärsavtal/Kontrakt 

 MKB upphandlar i dagsläget renoveringar för två till fyra byggnader, cirka 150 

lägenheter, åt gången. Företaget har planer på större upphandlingar framöver med 

cirka 400-500 lägenheter åt gången. Detta ska göras för att MKB ska få en 

kunskapsåterföring och för att arbetet ska rationaliseras. MKB söker nu efter nya 

samarbetsformer kring renoveringar som kan ge positiva incitament för entreprenörer.  

Ekonomi 
 

Livscykelkostnader 

 MKB arbetar idag med olika ekonomiska modeller för att räkna på åtgärders 

lönsamhet. Företaget använder Pay back-metoden, nuvärdes- eller kapitalvärdes 

metoden och livscykelkostnadsmodeller. Vilken modell som används beror på vilken 

typ av projekt det handlar om och hur stort beslutet är. LCC-modeller används för 

stora beslut där MKB vill neutralisera och beakta stora förväntade prisökningar. 

Enligt Jenny Holmquist är energipriserna idag för låga för att MKB ska räkna hem 

den typ av större energieffektiviseringsåtgärder som företaget ännu ej gjort. MKB har 

redan arbetat med ett stort program med energiåtgärder. Enligt Jenny Holmquist finns 

det en liten tröskel för att företaget ska börja arbeta med FTX och med att bygga om 

klimatskalet. MKB jobbar dock idag med att sätta in energieffektiva fönster. Magnus 

Jönsson betonar att MKB genomför åtgärder i en lönsamhetsordning. Detta innebär att 

företaget prioriterar de åtgärder som betalar sig på två år framför de som betalar sig på 

trettio år, när detta är möjligt. MKB arbetar aktivt med drift och att få husen att 

fungera som det var tänkt. Med mindre injusteringar kan det löna sig fort, till exempel 

genom att minska varmvattenanvändningen. För större åtgärder, som förstärkning av 

klimatskalet, så är energikostnaden för låg för att ge avkastning inom en rimlig tid och 

därför väntar MKB med detta.  
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Ekonomiska styrmedel 

 Finansiellt stöd för installation av solceller har varit avgörande för att MKB skulle 

testa tekniken. Idag har företaget en mindre anläggning med solceller. 

Byggsektorn 

 

Tillgänglighet av tekniska lösningar 

 Enligt Magnus Jönsson och Jenny Holmquist så är inte bristen på tekniska lösningar 

orsaken till utebliven energieffektivisering av klimatskalen på miljonprogrammets 

bebyggelse. Dessa hus har skalmursfasader med tegelfasader förankrade i den 

bakomliggande betongen. Tegelskalen hålls fast med så kallade kramlor, vilka nu har 

börjat rosta sönder. Detta gör att fasaderna idag har ett underhållsbehov. MKB arbetar 

med underhåll av fasaderna genom att kramlorna ersätts med kemisk förankring, 

något som gör att mer omfattande renoveringar skjuts på framtiden. Enligt Jenny 

Holmquist bidrar detta tyvärr till en loop, där stora renoveringar ej kommer på tal då 

det inte betalar sig inom en rimlig tid. MKB:s löpande underhåll av fasaderna gör att 

det endast är i undantagsfall som dessa rivs och ersätts. För att en fasad ska bytas ut 

behöver den vara riktigt dålig. 

 MKB räknar med kostnaden för vakanser när de gör beräkningar på olika åtgärders 

lönsamhet. När prefabricerade element för fasadrenovering används kan 

hyresgästerna bo kvar medan åtgärden genomförs. Magnus Jönsson anser dock inte att 

en större svensk marknad för prefabricerade element skulle göra att MKB satsade mer 

på energieffektiv fasadrenovering i dagsläget. Enligt honom är fasaderna idag så pass 

bra att det inte lönar sig att byta ut dem. 

 MKB prioriterar idag mellan olika behov i fastighetsbeståndet. Företaget har valt att 

prioritera att arbeta med el framför värme när det gäller energieffektivisering. Denna 

linje bygger bland annat på att man anser att elen ger en större klimatpåverkan och ger 

tillbaka investeringarna snabbare. MKB räknar på och följer klimatpåverkan från sina 

fastigheter men har valt att sätta sina miljömål för energianvändningen som är det 

man i första hand kan styra över.  Magnus Jönsson menar att när priset på värme ökar 

kan det bli aktuellt för MKB att göra större fasadrenoveringar.   

Sociala 

Allmänna eller individuella energilösningar 

 Jenny Holmquist berättar att MKB har en systemsyn och en strategi för 

energiförsörjningen i sina fastigheter. Sedan några år tillbaka är all el som företaget 

köper in vindkraftsel, något man hoppas gynnar utbyggnaden av vindkraft. Företaget 

har en liten anläggning med solceller och undersöker möjligheten att komplettera med 

fler. När det gäller uppvärmning av beståndet dominerar fjärrvärme med mindre 

inslag av gas. Målet är att gå över helt till fjärrvärme. MKB har valt att inte satsa på 
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solfångare då flertalet bostäder ligger inom fjärrvärmenätet.  

Beteende kring användning/komfort  

 Inom MKB arbetar man med ”Görhan”- modellen för att arbeta med kundernas 

delaktighet och engagemang i miljöfrågor. Tanken är att arbetet ska ske mot lokala 

miljömål med ”Görhan”-modellen som grund. I ett första steg försöker MKB att 

arbeta med de frågor som användarna upplever behöver åtgärdas. I de projekt som har 

påbörjats har källsortering och nedskräpning varit frågor som diskuterats. Enligt 

Jenny Holmquist kommer sedan arbetet att fortsätta med andra typer av miljöfrågor. 

Än så länge är arbetet i en uppstartsfas. Magnus Jönsson berättar att MKB tar upp 

olika typer av miljöfrågor i sin kundtidning. Företaget arbetar med dessa frågor och 

vill bli ännu bättre. 

Generella 

 Enligt Jenny Holmquist är situationen med energipriserna det största icke-tekniska 

hindret när det gäller energieffektiv renovering. Magnus Jönsson menar att 

lönsamheten i sig är ett problem. MKB inte kan räkna hem investeringar tillräckligt 

snabbt jämfört med mindre installationer som närvarostyrd belysning. Enligt Magnus 

Jönsson har MKB både kunskapen och kapitalet om man ser det krasst, men företaget 

vill utnyttja kapitalet mer effektivt. Enligt Magnus Jönsson finns det inga hinder för 

MKB att genomföra de åtgärder de vill. Han ger ett exempel på ett aktuellt fall där 

gavlarna ska muras om och där man då tittar på möjligheten att tilläggsisolera. Vid 

mätningar har dock resultatet visat på att gavellägenheterna är varmare än 

lägenheterna i mitten, i motsats till vad man tidigare trott. Detta undersöks nu genom 

att man försöker kategorisera lägenheterna i huset. 

 Ett exempel där arbetsmiljö kan vara ett hinder, nämner Jenny Holmquist. Vid ett 

fönsterbyte fick MKB byta ut de planerade fönstren, med låga U-värden, mot fönster 

med högre U-värden då det visade sig att de första fönstren var för tunga. 
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5 Ida Olsson, Stadsfastigheter 
 

Basinformation 

 Den 8 december kl. 15-16 Helixhuset, Malmö 

 Intervju med Ida Olsson, förvaltare på Stadsfastigheter, Malmö stad. Stadsfastigheter 

är ett av sex affärsområden inom Serviceförvaltningen.   

 Ida Olsson ansvarar för skolor och förskolor i området Fossie i Malmö. Bebyggelsen i 

Fossie är till största delen byggd år 1965-1975 och tillhör Miljonprogrammets 

bebyggelse. Ida Olsson är förvaltare för 35 objekt. En av skolorna är Nydalaskolan 

som är en av de fastigheter som ingår i ERUF-EKO. Som förvaltare ansvarar Ida 

Olsson för drift och underhåll. Hon är även hyresgästernas kontakt gentemot 

Stadsfastigheter. En del av förvaltarens arbete handlar om planering av 

ombyggnation, på Stadsfastigheter eller på hyresgästernas initiativ.    

Efterkrigstidens bebyggelse –  

Folkhemmets bebyggelse 1945-64 

Miljonprogrammet 1965-75 

 

Inledande frågor 

 Stadsfastigheter har ett systematiserat sätt att arbeta med renoveringar. I arbetet 

används ett verktyg som kallas Summarum i vilket alla fastigheter finns inlagda. 

Summarum är ett grovt arbetsverktyg som ger information om hur underhåll och 

renovering ska ske inom vissa intervaller. Exempel på underhåll kan vara fönsterbyte 

eller ommålning. Energieffektivisering är inte med som en egen åtgärd i 

underhållsprogrammet Summarum, den kommer dock automatiskt in när det gäller 

byte av fönster och tak. Parallellt med renoveringsplanen gör förvaltarna 

statusbesiktningar en gång per år tillsammans med funktionsentreprenören. Under 

besiktningarna granskas fastigheterna noggrant. Resultatet jämförs med 

renoveringsplanen och beslut tas om någon åtgärd behöver skjutas upp eller 

tidigareläggas. Förvaltaren tar beslut om vilka åtgärder som ska prioriteras inför 

nästkommande år. De olika åtgärderna rangordnas från ett till tre, där en etta står för 

det som är mest akut. Alla förvaltare inom Stadsfastigheter träffas årligen för att 

gemensamt fördela pengar mellan de olika objekten. Målet är då att de åtgärder som 

förvaltarna klassat som nummer ett ska få finansiering.  

 Stadsfastigheter har ett uppsatt mål för energiprestanda på 70 kWh/m2 för 

nybyggnation. För renoveringar är inga mål för energiprestanda satta. 



Bilaga 6, Sida 21 
 

Regler och avtal 
 

Kulturhistoriskt värde 

 Stadsfastigheter har inte någon generell arbetsmodell för att arbeta med byggnaders 

kulturhistoriska värde. Vissa förvaltare arbetar dock endast med objekt som är märkta 

kulturbyggnader. De har mycket kunskap inom ämnet och kan fungera som en resurs 

för de andra förvaltarna inom Stadsfastigheter. Även Malmö Stadsmuseum kan bidra 

med kunskap om byggnaders kulturvärde till förvaltarna.  

 I Fossie där Ida Olsson arbetar har flera hyresgäster velat förändra och förnya 

byggnaderna från Miljonprogrammet exteriört. I vissa fall har Stadsbyggnadskontoret 

sagt nej till förändringarna då de föreslagna åtgärderna inte har ansetts harmoniera 

med omgivningen, i andra fall har förslagen blivit godkända. En av anledningarna till 

att förändra utseendet exteriört på byggnaderna är att skolledningen vill locka fler nya 

elever genom att fräscha upp skolor som tidigare har haft ett dåligt rykte. Vid 

invändig renovering har inga särskilda bevarande värden diskuterats i de fastigheter 

som Ida Olsson förvaltar. Flera av de skolor som Ida Olsson förvaltar är paviljonger 

som från början var tänkta som tillfälliga lösningar. Ida Olsson är inte själv förtjust i 

de tillbyggda paviljongerna. En av dessa byggnader, en förskola byggd av paviljonger 

ska nu rivas då den inte bedöms klara dagens krav. Vid planering av den nya 

byggnaden har ingen särskild vikt lagts vid att den ska harmoniera med 

Miljonprogrammets bebyggelse, däremot har arbete gjorts för att byggnaden inte ska 

störa grannarna alltför mycket. Klagomål har tidigare kommit in från de närboende på 

skadegörelse från ungdomar som är vid förskolan på kvällarna.   

 

EU-direktiv om byggnaders energiprestanda 

 Energideklarationer har upphandlats för alla objekt som Ida Olsson förvaltar i Fossie, 

alla är dock inte klara ännu. De energideklarationer som Ida Olsson studerat 

noggrannare har inte gett några nya uppslag på åtgärder inför renoveringar. 

 Enligt Ida Olsson är det svårt att säga om ändrade krav på energiprestanda vid 

renovering skulle underlätta eller komplicera hennes arbete som förvaltare. Troligtvis 

skulle det underlätta, om direktivet innebar att man inte hade något val. I dagsläget är 

det mycket diskussion kring kostnader för renoveringar och vem som ska betala dem. 

Energieffektiviseringsåtgärder kan tänkas ge besparingar inom ett antal år och är en 

egen typ av investering för Stadsfastigheter. 

 

Affärsavtal/Kontrakt 
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 Stadsfastigheter har ett antal ramavtal för olika områden för renovering, till exempel 

bygg, ventilation och vvs. Ida Olsson är projektledare för upphandlingar upp till 15 

basbelopp, cirka 600 000 kr. Vid större upphandlingar kontaktar Ida Olsson 

Stadsfastigheters projektavdelning. En av deras projektledare leder sedan projektet 

och som beställs av henne som förvaltare. Ida Olsson deltar i projektet och framför 

hyresgästens åsikter. Kommunikationen sker via möten och via en projektportal som 

projektledare, konsulter och förvaltare har tillgång till. Eventuella hinder i projekten 

kan enligt Ida Olsson vara bristande kommunikation.      

Ekonomi 
 

Livscykelkostnader 

 Livscykelkostnadsberäkningar används inte generellt i beslutsprocessen för 

renovering inom Stadsfastigheter, men det kommer in i ibland. Ida Olsson anser att 

det kan vara ett bra verktyg men att det kan vara svårt att veta vad man ska räkna 

med. Hur mycket är lamporna tända på en skola? Hur stor blir energibesparingen om 

man installerar en närvarosensor? Även val av kalkylränta och energipris kan vara 

svårt. Dessa val blir avgörande för resultatet och även för om man kan få igenom sin 

investering. Uppföljning av livscykelkostnadsberäkningar för genomförda projekt 

skulle enligt Ida Olsson vara intressant. Ida Olsson känner inte till att några andra 

finansiella metoder används inom Stadsfastigheter för att räkna hem energieffektiva 

investeringar. I sina bedömningar av åtgärder kan hon få stöd från energi- och 

teknikgruppen på Stadsfastigheter.    

 

Ekonomiska styrmedel 

 Energi- och teknikgruppen på Stadsfastigheter undersöker möjligheter till finansiellt 

stöd för energieffektiva åtgärder. Tidigare har kommunikationen mellan energi- och 

teknikgruppen och förvaltare varit bristande enligt Ida Olsson, och projekt har drivits 

för samma objekt på två håll. Kommunikationen har dock förbättrats den senaste 

tiden. 

 

Energipris 

 Konsulter har beräknat energipriset för de LCC-projekt som Ida Olsson känner till. I 

dessa fall har energipriset har skiljt sig åt mellan projekten. 

Byggsektorn 
 

Organisation av sektorn 
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 Den pressade ekonomiska situationen har gjort att förvaltarna arbetar endast med 

renovering av regnkappan. Akut underhåll invändigt genomförs dock fortfarande. 

Energieffektiva armaturer och närvarostyrning av belysning sätts in som standard. 

 

Tillgänglighet av tekniska lösningar 

 Idag används energieffektiva fönster med låga U-värden som standard när 

Stadsfastigheter renoverar sina objekt.  

 Val av tekniska energieffektiva lösningar vid renovering är inte helt enkelt. Ida 

Olsson nämner renovering av förskola från 1950-talet som exempel. Byggnaden 

läcker värme och har i dagsläget en fasad i tegel. För att få en tätare fasad kan 

tilläggsisolering på ytan och sedan puts vara aktuellt, men då skapas ett ökat behov av 

underhåll för byggnaden. Vid isolering av vindar har man inom Stadsfastigheter 

diskuterat risk för fukt- och mögelskador om vinden blir för tät. Den största 

utmaningen när det gäller val av lämplig teknisk lösning är enligt Ida Olsson att hitta 

en hållbar lösning, en bra lösning som även fungerar långsiktigt ur ett ekonomiskt 

perspektiv.     

 

Kundefterfrågan 

 Hur mycket kundefterfrågan styr renoveringsprocessen varierar från fall till fall i 

Fossie. Vid totalrenovering av skolor samordnas skolans planer för verksamheten med 

renoveringsplanerna. Dagens undervisning skiljer sig från 1960-talets, vilket skapar 

behov av andra sorters lokaler. Ida Olsson får varje vecka in önskemål om mindre 

förändringar i fastigheterna, dock finns inte ekonomiska resurser för att förvekliga alla 

dessa. När det gäller byte av tak och fönster påverkar inte kundefterfrågan processen, 

där handlar kommunikationen mer om att förvaltaren informerar hyresgästerna om de 

planerade åtgärderna. Dessa typer av renoveringar sker under sommaren då lokalerna 

står tomma. 

Sociala 

Sociala aspekter 

 Fossie är ett område med viss social problematik, flera av de byggnader som Ida 

Olsson förvaltar har blivit utsatta för skadegörelse och försök till anlagda bränder. I 

vissa fall kommer dessa aspekter in när det gäller planering av renovering. En 

förskola i Fossie som nu ska rivas har tidigare varit mål för skadegörelse och 

grannarna i området har klagat. Vid planering av den nya förskolan har hänsyn tagits 

till detta. I övrigt planeras skolgårdar för att vara överblickbara, att det inte ska kunna 

gå att gömma sig på dem. Ida Olsson anser att det är bra om skollokalerna används 

även då skolorna är stängda. Arbete pågår med att få in mer föreningsverksamhet i 
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lokalerna. Tanken är att lokalerna ska vara en plats för alla, inte för de som bråkar. 

 I renoveringsprojekt i Fossie brukar två eller tre personalrepresentanter från 

hyresgästerna delta. Ofta deltar rektorn som i sin tur utser några bland personalen som 

är med. Fastighetsförvaltaren fungerar som en spindel i nätet. 

 

Allmänna eller individuella energilösningar 

 Stadsfastigheter arbetar aktivt med att se över energiförsörjningen i sina fastigheter. 

Ett av miljömålen är att fasa ut uppvärmning med direktverkande el. I de fastigheter 

som har eluppvärmning idag undersöks om de är planerade att stå kvar en längre tid. 

Om byggnaden ska stå kvar tas beslut om hur energiförsörjningen ska lösas, ofta är 

fjärrvärme ett alternativ. En utfasning har skett av oljeuppvärmning.   

  

Generella eller individuella mätningar av energiprestanda. 

 Stadsfastigheter använder sig av ett program som heter E4, där förvaltare kan läsa av 

energianvändningen i objekten. Vatten-, el- och värmeförbrukning sammanställs varje 

månad. I dagsläget kommuniceras inte energiförbrukningen till hyresgästerna. I 

Stadsfastigheters hyresmodell ingår alltid värme och vatten. El ingår i hyran för 

skolor som har gamla avtal. För nyare skolor och förskolor gäller inte detta, där 

betalar hyresgästerna själva verksamhetselen. Vid större renoveringar av skolor skrivs 

nya avtal med hyresgästen där skolan får stå för verksamhetselen. Som förvaltare har 

Ida Olsson märkt att i de fall där el ingår i hyran är det få hyresgäster som begränsar 

sin elanvändning. I Fossie har förskolor framfört önskemål om att kunna använda 

varmvatten i vattenspridare och pooler utomhus under sommaren. Detta har 

Stadsfastigheter sagt nej till då det skulle kosta för mycket och går emot politiska 

beslut i frågan. 

 Energigruppen inom Stadsfastigheter har drivit projekt i Kirsebergs stadsdel för att 

minska energianvändningen. Där har man bland annat arbetat med personalen kring 

frågor hur man kan göra energibesparingar. 

 I nybyggda fastigheter inom Stadsfastigheter stängs el och vatten automatiskt av när 

byggnaden är helt larmad. Enligt Ida Olsson skulle detta kunna vara intressant även 

vid renoveringar.      

Generella 

 Den största svårigheten för att förvekliga energieffektiv renovering och drift är att 

hitta svar på frågan hur man kan finansiera åtgärderna enligt Ida Olsson. Allting 

handlar om att pressa kostnaderna. Frågan är hur stor en energibesparing blir och hur 
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fort den kan betala sig.   

 Ett annat icke-tekniska hinder för energieffektiv renovering är, enligt Ida Olsson, 

frågan hur man kan göra åtgärderna utan att störa hyresgästerna och, om det behövs, 

hur man kan evakuera dem. Helst ska alla åtgärder göras under sommaren men 

totalrenovering av byggnader kräver mer tid än så. I flera projekt som Ida Olsson varit 

med i har just frågan om hyresgäster och eventuell evakuering varit aktuell. Att 

tillhandahålla evakueringslokaler för hyresgästerna innebär stora kostnader. I vissa 

fall har projekt skjutits upp när evakueringslokalen ansetts ligga för långt bort, och 

möjligheten att skicka barnen dit med buss var för dyr. Arbetet med att lösa denna typ 

av frågeställningar pågår dock kontinuerligt.  Med obegränsade resurser skulle Ida 

Olsson föreslå en lösning där man kan bussa barn till evakueringslokaler som ligger 

lite längre bort.           

  



Bilaga 6, Sida 26 
 

6 Anders Reisnert, stadsantikvarie 
 

Basinformation 

 Måndag den 20 december kl. 9.30-10.30. Telefonintervju.  

 Intervju med Anders Reisnert, stadsantikvarie Malmö muséer. 

Efterkrigstidens bebyggelse –  

Folkhemmets bebyggelse 1945-64 

Miljonprogrammet 1965-75 

Regler och avtal 
 

Kulturhistoriskt värde 

 Enligt Anders Reisnert skiljer sig byggnaders kulturhistoriska värde åt mellan olika 

tidsperioder. Det kulturhistoriska värdet är enligt honom delvis åldersrelaterat, men 

behöver inte alltid vara det. Anders Reisnert nämner ett exempel med två kyrkor, en 

byggd på 1100-talet och en byggd på 1970-talet. Som bebyggelseantikvarie hanterar 

Anders Reisnert de två byggnaderna på olika sätt. Detta beror delvis på att 

lagstiftningen är olika men också på att en kyrka från 1100-talet är mer unik än en 

kyrka från 1970-talet. Ju mer unik en byggnad är, desto försiktigare bör man vara med 

förändringsarbetet. En äldre kyrka har ett annorlunda värde än en yngre kyrka. Putsen 

från 1100-talet kan vara värd att bevara, medan putsen från 70-talet går att ersätta 

relativt enkelt. Enligt Anders Reisnert handlar det till stor del om att ta hand om äldre 

bebyggelse för att inte låta kunskap gå förlorad. 

 När det gäller efterkrigstidens bebyggelse anser inte Anders Reisnert att han gör 

någon skillnad i värdering av Folkhemmets och Miljonprogrammets bebyggelse. 

Arbetsmetoderna skiljer sig inte heller åt. Anders Reisnert berättar att han nyligen 

varit med i ett projekt i Herrgården, Rosengård där målet var att återställa 

originalfärgen på ett Miljonprograms hus. 

 Bedömning av rivningsfrågor kan dock skilja sig åt mellan Miljonprogrammets 

bebyggelse och Folkhemmets bebyggelse. Anders Reisnert har varit med och beslutat 

om rivning av ett Miljonprograms hus. I det fallet stod det aktuella huset ytterst i en 

rad med höghus. På platsen anlades sedan ett grönområde. Anders Reisnert tror att det 

skulle vara svårare att riva ett hur i ett område byggt 1955-1965, då denna 

stadsplanering är mer gedigen än den som gjordes 1965-1975. 

 Samhällshistoriskt så anser Anders Reisnert att Miljonprogrammets bebyggelse är 

viktigare än Folkhemmets bebyggelse. Han motiverar detta med att 

Miljonprogrammet byggdes som en radikal lösning på ett politiskt problem. Anders 
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Reisnert har erfarenhet av att många anser att Miljonprogrammets bebyggelse inte har 

något större värde. När han sagt nej till ombyggnader och ommålning av fasader i 

denna typ av områden har de ansökande blivit upprörda. Anders Resinert säger att han 

inte nödvändigtvis har samma arkitektoniska tanke som de som skapade 

Miljonprogrammets bebyggelse, däremot tycker han att arkitekturen ska bevaras så 

intakt som möjligt. 

 När det gäller energieffektivisering av Miljonprogrammets bebyggelse så anser 

Anders Reisnert att man måste utföra ett underhåll av byggnaderna då de är så många. 

I detta fall får man väga olika samhällsvärden mot varandra. Anders Reisnert vill att 

energieffektiviseringsåtgärderna helst inte ska synas. 

 Något som utmärker stadsplaneringen i Miljonprogrammets bebyggelse är 

trafikseparering med skilda vägar för transporter, lokaltrafik, cykel- och gångtafik. 

Detta resulterar i stora outnyttjade områden. Dagens stadsplanerare vill gärna fylla 

upp dessa ytor. När det gäller bevarandet av Miljonprogrammens stadsplanering är 

Anders Reisnert kluven. Han är tveksam till områdenas ursprungliga plantanke men 

vill ändå bevara en delar av stadsplaneringen med tanke på dess historiska värde. När 

under 1960-talet dog cirka 2000 människor varje år i trafiken. För att komma till rätta 

med detta planerades trafikseparering i Miljonprogrammets områden. I dagens 

samhälle behövs inte längre denna trafikseparering, då antalet olyckor minskat. 

Anders Reisnert vill gärna att man kan spara några områden med den ursprungliga 

stadsplaneringen. När det gäller det outnyttjade områdena ser han hellre att de 

utnyttjas som grönområden än att de bebyggs.  Grönområdena i Miljonprogrammets 

bebyggelse har sedan tidigare ändrats mycket, något som Anders Reisnert anser är bra 

då de var dåligt planerade från början. Han tycker inte att detta stör de kulturhistoriska 

värdena och betonar att det inte är en frusen värld vi lever i.      

 Stadsarkitekten tillsammans med Byggnadsnämnden i respektive kommun tar det 

juridiska beslutet om vilka delar av efterkrigstidens bebyggelse som ska bevaras som 

de mest autentiska områdena. Stadsantikvariens beslut är endast rådgivande. Anders 

Reisnert menar att många av Miljonprogrammets områden liknar varandra och att 

detta kan göra det svårt att värdera dem. Anders Reisnert nämner att ett område från 

1965-1975 i Lund och har en nästan exakt motsvarighet i Rostock. 

 Anders Reisnert tycker att det är svårt att svara på vilka som är de största hindren vid 

renovering av efterkrigstidens bebyggelse. Enligt honom beror det bland annat på 

vilka lösningar som man har tänkt sig. För Miljonprogrammets bebyggelse anser 

Anders Reisnert att man alltid kan byta ut fönstren och därigenom åstadkomma en 

stor energibesparing. För dessa hus kan man enligt honom även tilläggsisolera på ett 

sätt varsamt sätt. Han tycker att det generellt borde gå att hitta bra lösningar för att 

energieffektivisera Miljonprogrammets bebyggelse. Dessa områden är en 

nyttobebyggelse och ska vara praktiska i sin egen samtid. 

 Folkhemmets bebyggelse är enligt Anders Reisnerts mening mer gediget byggda, och 
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har inte riktigt samma problematik som Miljonprogrammets bebyggelse. Vissa av 

dessa hus anser Anders Reisnert tidigare ha blivit illabehandlade då de vid 

tilläggsisoleringar blivit plåtinklädda. Som ett exempel på detta tar han upp en 

byggnad i Malmö från 1940-talet som tilläggsisolerades och plåtinkläddes på 1960-

talet med finansiering från Byggnadsforskningsrådet. Vid renoveringen sattes de 

flesta luftintagen igen och efter detta värmdes och kyldes byggnaden med fläktar. Nu 

på 2000-talet togs tilläggsisoleringen och plåtarna ned, även denna gång med bidrag 

från Byggnadsforskningsrådet. Anders Reisnert anser att byggbranschen har kommit 

långt på fönstersidan. Fönster i bebyggelse från 1955-1965 är kulturhistoriskt 

intressanta och värda att bevara. Anders Reisnert menar att det finns bra sätt att 

renovera dessa fönster och då sätta in ett isolerglas i innerbågarna. Generellt så har 

han märkt av en trend när det gäller människors intresse för 1950-talets arkitektur, 

något som gör att de ser kvalitén i denna bebyggelse bättre.       
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7 Patrik Rosén, MKB 
 

Basinformation 

 Onsdagen den 8 december kl. 10.00-11.00. Helixhuset, Malmö 

 Intervju med Patrik Rosén, förvaltare på MKB.  

 Patrik Rosén ansvarar för områdena Augustenborg, Gullviksborg, Nydala, Gröndal 

och Kulladal i Malmö. Av dessa områden ingår Augustenborg, Nydala och 

Gullviksborg i Folkhemmets bebyggelse. Inget av de områden som Patrik arbetar med 

tillhör Miljonprogrammet. Just nu pågår arbete med regnkappan på byggnaderna i 

Augustenborg. Takbyten pågår och sedan kommer fönster att bytas ut. Stambyten 

pågår också i Augustenborg. 

 

Efterkrigstidens bebyggelse –  

Folkhemmets bebyggelse 1945-64 

Miljonprogrammet 1965-75 

 

Inledande frågor 

 Inom MKB är underhållet uppdelat i två delar, teknikunderhåll och kundnära 

underhåll. MKB:s teknikavdelning svarar för teknikunderhållet och förvaltningarna 

för det kundnära underhållet. Det kundnära underhållet är till exempel målning av 

trapphus och utbyggnad av källare. Det finns inga checklistor för beslut om 

renovering.   

 Om Patrik, som förvaltare, upptäcker ett behov av exempelvis fasadbyte flaggas detta 

till MKB:s teknikavdelning som driver detta vidare. Förvaltaren fungerar sedan som 

ett bollplank när det gäller exempelvis materialval.  

 Just nu pågår arbete med regnkappan på byggnaderna i Augustenborg. Takbyten 

pågår och i nästa steg kommer fönster att bytas ut. I området har det på vissa 

fastigheter gjorts tilläggsisoleringar, bland annat med hjälp av massa på plåt och 

isolering mellan putsfasaderna. Inom ramen för Ekostadsprojektet i början på 2000-

talet lades frigolit och tilläggsisolering på utsidan av väggarna på vissa hus, utanpå 

detta sattes ny puts upp. De flesta byggnaderna i Augustenborg har dock fortfarande 

plåtfasader. 

Regler och avtal 
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Kulturhistoriskt värde 

 För alla MKB:s områden finns det områdesstrategier. I dessa formuleras bland annat 

vad som är värt att bevara och hur man ser på områdets utveckling. I Augustenborg 

finns ambitionen att byta ut plåtfasaderna och försöka återställa de som de en gång 

var, men detta kan inte göras innan den ekonomiska livslängden för de nuvarande 

fasaderna är slut.  

 Enligt Patrik Rosén är materialvalet vid renovering viktigast för att bebyggelsens 

karaktär ska bevaras i de 50- och 60-tals områden som han arbetar med. Det kan vara 

lätt att göra fel när det kommer till detta.   

 Flera faktorer påverkar vad som bevaras vid renovering, bland annat ekonomiska 

aspekter och önskemål från kunderna. Just nu pågår stegvis köksrenoveringar och 

stambyte av alla ytor i badrummen i Augustenborg. Vid köksrenoveringarna behålls 

den ursprungliga utformningen av köken medan badrummen görs om helt. Skillnaden 

i hur mycket som bevaras beror bland annat på önskemål från kunderna. MKB har 

valt att behålla stommen till de tidstypiska platsbyggda köken och måla om 

köksluckorna. Hyresgästerna har inte framfört några synpunkter på att inte moderna 

kök sätts in. Enligt Patrik Rosén lockar framförallt den låga hyran i Augustenborg. 

Nya kök skulle innebära en hyreshöjning på cirka 600-700 kronor per månad. För 

badrum ställs idag andra krav än på femtiotalet. De boende duschar i högre 

utsträckning och de tidstypiska halvkaklade badrummen uppfyller inte dagens krav.      

 Det största hindret för renovering av hus från 1945-1965 är att det blir dyrt. MKB 

sätter hyra enligt den så kallade Malmö-modellen som innebär att de boende får betala 

för de åtgärder som utförs i byggnaden.  

 

EU-direktiv om byggnaders energiprestanda 

 Energideklarationer har gjorts för alla MKB:s fastigheter. Patrik Rosén tycker inte att 

energideklarationerna har förändrat förvaltningens sätt arbeta med renoveringar eller 

att åtgärdsförslagen gett några nya uppslag. På förvaltningen ser man inte 

energikostnaderna för förbrukningen, utan bara personal och driftskostnader. Detta 

system gynnar inte fastighetsförvaltarens innovationsförmåga. Enligt Patrik Rosén 

skulle information om energikostnaden vara bra för förvaltare så att resultatet av olika 

utförda åtgärder kan följas upp. Det har inte tidigare funnits någon individuell 

mätning för fjärrvärme i Augustenborg, bara en mätpunkt för hela området. Nu läggs 

dock nya rör av Eon och det kommer att bli cirka 40 mätpunkter.   

 Patrik Rosén kan inte svara på hur en revidering av direktivet om byggnaders 

energiprestanda kommer att förändra arbetsorganisationen. Det är en företagsfråga för 

MKB. Den behöver brytas ned och kommuniceras till förvaltningen. MKB:s 
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förvaltning kommunicerade arbetet med energideklarationerna endast med lappar som 

sedan skulle sättas upp i fastigheterna. Enligt Patrik Rosén finns både väldigt 

energieffektiva och väldigt energikrävande fastigheter i MKB:s bestånd, men arbetet 

är på rätt väg.   

Affärsavtal/Kontrakt 

 När det gäller renoveringar för MKB:s fastigheter sker upphandlingar successivt. 

Upphandlingar sker för en juridisk fastighet, oftast för fyra till sex byggnader åt 

gången. Teknikavdelningen sköter upphandlingar med hjälp av ett 

upphandlingssystem som enligt Patrik Rosén fungerar väldigt bra. Vid upphandlingar 

tas önskemål från hyresgäster och förvaltare i regel inte med utan kraven sätts 

centralt.  

 MKB driver centralt ett projekt med solceller på taket till sex byggnader i 

Augustenborg. I projektet deltar även Malmö Stad och Eon. Kommunikationen 

mellan parterna fungerar bra.   

 

Ekonomi 
 

Livscykelkostnader 

 MKB använder idag livscykelkostnadsberäkningar som beslutsverktyg i 

renoveringsprocessen. Det är viktigt att det finns en lönsamhet i alla projekt, om det 

inte är ett uttalat good-will projekt. Enligt Patrik Rosén finns det alltid pengar till bra 

idéer om underlaget är bra. I Augustenborg där MKB arbetar med miljömässighet och 

energieffektivitet vägs även mjuka parametrar in för att räkna hem kostnaderna. Då 

detta är ett pilotområde som används för att visa teknikens möjligheter får det kosta 

lite mer. 

 Pioltområdet Augustenborg är, trots att det presenterades på världsutställningen i 

Shangahai, relativt okänt i Sverige. Detta gäller även inom Malmö. Patrik Rosén anser 

att det är en företagsledningsfråga att sprida information om området och att fortsatt 

satsa på underhåll av det.   

 MKB har centralt tagit beslut om en prioritering av installation av energieffektiv 

belysning. Den ska installeras varje gång en ommålning av gemensamma utrymmen 

sker. Patrik Rosén anser att det är en fördel att detta administreras centralt. 

 

Ekonomiska styrmedel 

 MKB:s teknikavdelning söker aktivt efter finansiellt stöd för energieffektiva åtgärder. 



Bilaga 6, Sida 32 
 

Bidragen påverkar vilka insatser som sedan görs. 

Energipris 

 Energipriset, och framförallt elpriset påverkar enligt Patrik Rosén val av 

renoveringsåtgärder. Då elpriset förväntas bli dyrare handlar det framförallt om att 

dämpa kostnadsökningen. El ingår inte i hyran för MKB:s hyresgäster utan betalas 

separat. Patrik Rosén har inte märkt av att hyresgästerna elpriset skulle ha på verkat 

hyresgästernas inköp av elektriska apparater. Däremot har han noterat den ökade 

elanvändningen i samhället i stort.    

 

Byggsektorn 
 

Organisation av sektorn 

 MKB har under de senaste fem åren tagit fram ett nytt upphandlingssystem. Enligt 

Patrik Rosén har det spetsats till de senaste två-tre åren. I upphandlingarna ställs idag 

tydligare miljökrav än vad det gjorts tidigare. Patrik Rosén upplever att 

byggbranschen har anpassat sig till de skärpta kraven. En förändring som införts de 

senaste åren är att MKB ibland levererar materialet själv. Då beställer entreprenören 

materialet och MKB får fakturan. Detta gör att företaget har bättre inblick och 

kontroll över vilka material som används. Detta sätt att arbeta kräver mer 

kommunikation mellan de inblandade parterna.   

Tillgänglighet av tekniska lösningar 

 Att välja tekniska lösningar för energieffektiv renovering är inte alltid helt lätt, enligt 

Patrik Rosén. Många försäljare kontaktar MKB och vill sälj sina produkter. MKB 

försöker få fram oberoende data om produkterna för att se om de håller vad 

produktbladet lovar 

 MKB har arbetsgrupper med olika fokus, bland annat belysning och tvättstugor. 

Tvättstugegruppen undersöker bland annat hur tvätten kan torkas på ett energieffektivt 

sätt. Förvaltningen även tagit in konsulter för att visa på typfel hos torkanordningar 

som är i bruk, detta för att personalen sedan ska kunna arbeta vidare för att minska 

energiförbrukningen.  

 Enligt Patrik Rosén är den största utmaningen för att kunna optimera de tekniska 

installationerna att se helheten. Han menar att det är viktigt att huset anpassas till de 

människor som bor i huset. Som ett exempel nämner han dimensionering av 

ventilation i byggnader i Rosengård där många lägenheter har många fler boende än 

vad de vanligtvis har. Ekonomiska skäl kan också vara ett hinder i valet av lämplig 

teknisk lösning. När exempelvis ett stambyte görs skapas ett behov av fler åtgärder. 
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Hyresgästerna vill se att de får valuta för den hyresökning som stambytet medför.   

 

Kundefterfrågan 

 MKB har utformat en modell för att ta in kundönskemål i förvaltningsarbetet, den så 

kallade Göran-modellen. Modellen bygger på tanken gör du-gör vi-gör han. 

Förvaltningen lyssnar på vad kunden efterfrågar, tar fram ett förslag, tar ut det till 

kunden, genomför det och återkopplar. Vid utformning av nya tvättstugor utlyste 

MKB nyligen en tävling där hyresgäster fick komma med förslag till Framtidens 

tvättstuga.  

 För Augustenborg har förvaltningen beslutat att trapphusen ska försöka återställas 

som de en gång var med så kallad Traveti-målning, målade stenplattor. Enligt Patrik 

Rosén är det lättare att återgå till exempelvis ursprungsmålning i Folkhemmets 

bebyggelse än det är i Miljonprogrammets bebyggelse, då denna epok väcker positiva 

associationer hos fler människor.                     

Sociala 

Sociala aspekter 

 Hyresgästerna i Augustenborg är generellt sett nöjda med området enligt Patrik 

Rosén. Kundenkäter i området visar att hyresgästerna framförallt efterfrågar säkerhet 

vid renovering. Patrik Rosén menar att det handlar till stor del om en upplevd 

otrygghet. Denna kan förbättras med exempelvis passagesystem och belysning i 

allmänna utrymmen. I Augustenborg har förvaltningen arbetat med belysning och 

bakgrundsmusik i ett garage för att göra det mer tryggt.   

 MKB arbetar med Lean Production där slutkundens nytta står i fokus. Enligt Patrik 

Rosén kan det vara bra att involvera de boende i planerade renoveringar för att de ska 

känna sig delaktiga i området. De äldre åldersgrupperna, som har mer tid, är lättare att 

engagera än de yngre. 

 

Allmänna eller individuella energilösningar 

 Augustenborg är byggt efter en engelsk förlaga efter andra världskriget. Tanken var 

att området skulle vara helt självförsörjande, även vad det gäller energi. Från början 

hade Augustenborg en egen förbränningsanläggning där koks och sopor eldades. 

Patrik Rosén menar att tanken är lockande att Augustenborg återigen skulle vara 

självförsörjande med värme, men att detta inte är realistiskt. 

 I Augustenborg planeras solceller på sex tak. Detta är ett sätt kunna visa att MKB 

producerar en del av elen själva och ligger i framkanten när det gäller miljöteknik(?). 
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 MKB undersöker tillsammans med Malmö stad möjligheter att bygga större 

vindkraftverk utanför Malmö.     

  

Generella eller individuella mätningar av energiprestanda. 

 I Augustenborg arbetar Eon med att lägga nya rör för fjärrvärme. Med de nya rören 

kommer även möjlighet att finnas att ha fyrtio mätpunkter, istället för som tidigare en 

mätpunkt. Detta kommer att vara ett användbart verktyg för förvaltare enligt Patrik 

Rosén. Med möjlighet till större noggrannhet i mätningarna finns det något att 

diskutera för att kunna minska värmebehovet.  

 

Beteende kring användning/komfort  

 MKB arbetar med att försöka påverka hyresgästernas energianvändning. Bland annat 

ordnas Ekostadens dag en gång per år i Augustenborg, där miljö- och energifrågor 

uppmärksammas. Olika målgrupper har behov av olika typ av information för att ta 

till sig budskapet. Många av de boende i Augustenborg kommer från forna 

Jugoslavien och för vissa av dem kan information på deras hemspråk behövas. I 

MKB:s miljöarbete försöker man att fånga upp den stora gruppen hyresgäster, som 

inte redan är engagerade i miljöfrågor, och få dem att ändra sitt beteende lite grann. 

Patrik Roséns förhoppning är att MKB i framtiden ska vara ett föredöme när det gäller 

energieffektivisering. Företaget kan visa att det bryr sig genom att exempelvis 

installera energieffektiva apparater när gamla byts ut. 

 

Generella 

 De största hindren som Patrik Rosén kommit i kontakt med som förvaltare är interna. 

Det är svårt att sälja in helheten och att synka alla delar vid renovering. Det ska finnas 

pengar nog för varje fastighet att göra alla insatser. Enligt Patrik Rosén blir detta 

bättre och bättre men det är fortfarande en bit kvar. En del av lösningen är enligt 

honom att man satsar mer på helheten och ger mer tyngd till projekteringen.  
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8 Olga Schlyter, byggnadsantikvarie 
 

Basinformation 

 Torsdagen den 16 december kl. 11.00-12.00. Helixhuset, Malmö. 

 Intervju med Olga Schlyter, byggnadsantikvarie. Olga Schlyter arbetar som 

biträdande stadsantikvarie på Malmö muséer. I sitt yrke arbetar hon mycket med 

remisser från Stadsbyggnadskontoret kring bygglovsfrågor och planärenden. 

Grundtanken är att antikvarier från Malmö muséer besöker de byggnader som 

remisserna från Stadsbyggnadskontoret avser.  

 Olga Schlyter ger även råd till fastighetsägare och fastighetsförvaltare kring 

byggnaders kulturhistoriska värde. Hon arbetar inte så mycket med 

Miljonprogrammets bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret avgör vilken typ av 

bebyggelse som ska skickas till på remiss till Malmö muséer. De baserar sin 

bedömning på översiktsplaner, där Miljonprogramsområden inte är markerade som 

särskilt kulturhistoriska områden. Olga Schlyter menar att mycket händer med dessa 

områden utan att Malmö muséer är involverade. Hennes känsla är att en stor del av 

Miljonprogrammets bebyggelse i Malmö redan förändrades under 1980- och1990-

talet. Olga Schlyter har arbetat en del med Folkhemmets bebyggelse, framförallt med 

yttranden kring fönsterbyten och balkonger. 

Efterkrigstidens bebyggelse –  

Folkhemmets bebyggelse 1945-64 

Miljonprogrammet 1965-75 

Regler och avtal 
 

Kulturhistoriskt värde 

 Karaktär är ett begrepp som är centralt när Olga Schlyter pratar om en byggnads 

kulturhistoriska värde. Begreppet kommer från Plan- och Bygg Lagen där det sägs att 

särskilt värdefulla byggnader ska respekteras och att deras karaktär inte ska 

förvanskas. När Olga Schlyter ska skriva ett yttrande om en byggnad handlar det 

mycket om helheten. Hur välbevarad är karaktären? Som ett exempel nämner Olga 

Schlyter att för en byggnad från Folkhemmets bebyggelse som fått inglasade 

balkonger, även om dörrhandtagen är original så har dess karaktär gått förlorad. För 

Olga Schlyter är helhetsintrycket av byggnaden viktigast, men det påverkas i sin tur 

av detaljerna. Ibland kan en liten förändring som en ändrad färg på fasaden ändra 

byggnadens karaktär. I de yttranden som Malmö muséer gör höjs nivån i yttranden ett 

snäpp om mycket originaldetaljer finns kvar. 

 Ett annat centralt begrepp enligt Olga Schlyter är bevarandegrad. Om en byggnad 
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redan har genomgått stora förändringar kan den ha fått en lägre bevarandegrad, vilket 

innebär att den är mindre viktig att bevara. I vissa fall ger dock Olga Schlyter råd för 

hur en återställande renovering kan göras på en fastighet som genomgått stora 

förändringar. Det kan enligt Olga Schlyter vara mer okej, sett ur hennes synvinkel, att 

förändra ett hus som redan genomgått stora förändringar.   

 Enligt Olga Schlyter är det ingen skillnad i bedömningsgrunder mellan Folkhemmet 

och Miljonprogrammets bebyggelse, men det kan hända att utfallet blir olika. Olga 

Schlyter tittar efter någon slags kvalité, ett begrepp som kan vara känsligt att använda 

i antikvariekretsar. Enligt henne har Folkhemmets bebyggelse mer en gedigen känsla 

än Miljonprogrammets bebyggelse när det gäller till exempel materialval. Byggnader 

från 1955-1965 har ofta en mer regional prägel än byggnader som tillkommit under 

1965-1975. 

 Det finns inga nationella bedömningar kring vilket bestånd som är det mest 

välbevarade området från Miljonprogrammet, enligt Olga Schlyter. Det har däremot 

gjorts inventeringar av bebyggelse från Miljonprogrammet inom ramen för 

Storstadsprogrammet. Inventeringar gjordes i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Ingen värdering av byggnaderna gjordes dock. 

 Olga Schlyter anser inte att Miljonprogrammets bebyggelse skulle ligga för nära i 

tiden för att kunna värderas. Hon har värderat senare byggnader, med speciell 

arkitektur, från 1980-talet. 

 Miljonprogrammets bebyggelse har flera kvalitéer anser Olga Schlyter. Husens 

placering och lägenheterna har planerats väl, man har gjort skuggstudier och 

undersökt ljusinsläpp i byggnaden. Att bebyggelsen trots detta har dåligt rykte tror 

Olga Schlyter beror på den enkla utformningen. Olga Schlyter lägger vikt vid hur 

mycket omsorg som lagts ned på en byggnad, något som avspeglas i exempelvis i 

detaljer och materialval. Det storskaliga industriella byggandet av Miljonprogrammets 

bostäder gör att hon inte anser att de har samma känsla som Folkhemmets bebyggelse 

har. 

 När en byggnadsantikvarie bedömer en byggnads kulturhistoriska värde baseras detta 

på färdiga bedömningsgrunder. Enligt Olga Schlyter tas ingen hänsyn till om den 

aktuella konstruktionen är väldigt ineffektiv energimässigt och en åtgärd skulle öka 

energiprestandan. Hon har dock förståelse för detta argument. I de allra flesta fall är 

det Stadsbyggnadskontoret som är beslutande instans och som sätter åtgärden i 

relation till det kulturhistoriska värdet. Ofta anses inte det kulturhistoriska värdet så 

högt för Miljonprogrammets bebyggelse att det går före en åtgärd för att 

energieffektivisera, enligt Olga Schlyter. 

  Hur viktig autenciteten i materialet i moderna byggnader anses vara skiljer sig åt 

mellan antikvarier. Olga Schlyter menar att livslängden och kvalitén på materialet 

spelar in, takpannor från 1500-talet kan inte bytas ut mot en liknande pannor utan att 
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byggnadens karaktär förändras. Armerad betong från 70-talet har inte samma 

livslängd och därmed inte samma betydelse. Olga Schlyter anser inte att materialet är 

det viktigaste att bevara i Miljonprogrammets bebyggelse, huvudsaken är karaktären. 

Detta innebär att en byggnad med loftgångar som har köldbryggor kan byggas om 

med nya loftgångar i en annan konstruktion som förhindrar köldbryggor. Hon 

understryker dock att renoveringar ska göras med respekt för originaltanken av 

arkitekten. Olga Schlyter anser inte att alla Miljonprogramsområden ska bevaras. 

 Olga Schlyter anser inte att man kan sägas ha bevarat något om man renoverar en 

byggnad energieffektivt och byter ut allt invändigt men behåller samma material i 

fasaden. Dock kan hon se detta som en blinkning till det förflutna. På detta sätt kan 

man bevara ett områdes karaktär även om man inte har bevarat byggnadens karaktär. 

 Flera remissärenden från Stadsbyggnadskontoret handlar om fönsterbyten på 40- och 

50-tals hus. Det vanligaste är att man vill byta ut träfönster mot andra typer av fönster 

i trä-aluminium, aluminium eller plast. Fönsterbyten är något av en hjärtefråga för 

Olga Schlyter. Enligt henne är det många som tycker att de hittat likadana fönster som 

originalen, trots att det kan vara mycket som skiljer. I yttrandena kan antikvarierna ge 

tre utlåtanden, att de tillstyrker, avråder eller avstyrker. För några år sedan avstyrkte 

de i princip alltid ett byte av fönster till något annat än trä, idag avråder de. 

Anledningen till detta är att dagens träfönster kan vara klumpiga och då bedöms 

utseendet på fönstret vara viktigare än materialet. I många fall har Olga Schlyter 

favoritprodukter, detta är dock inget hon kan säga officiellt. Det skulle enligt henne 

underlätta om hon skulle få rekommendera energieffektiva fönster från vissa företag 

till de sökande.  

 Olga Schlyter har inte haft några ärenden angående Folkhemmets bebyggelse där 

sökande vill byta ut en orginalport. Hon har varit med om att de har haft bygglov där 

ventilationshuvar tillkommit i efterhand, då de sökande hade skickat in 

bygglovsärenden innan projekteringen var klar. Olga Schlyter anser att just ventilation 

kan vara svår att hantera ur ett kulturvärdesperspektiv, då de ofta är väldigt stora och 

få produktalternativ finns. 

 Provisoriska paviljongskolor från Miljonprogrammet är viktiga att dokumentera enligt 

Olga Schlyter, men detta behöver inte betyda att byggnaderna i sig måste stå kvar då 

de inte har en gedigen kvalité eller arkitektur. Kunskapen om dem kan bevaras genom 

att de dokumenteras innan de rivs. Stadsbyggnadskontoret skickar alla 

rivniningsärenden på remiss till Malmö muséer, de åker då ut och fotograferar 

byggnaden. I vissa fall görs en mer omfattande dokumentation.  En av tankarna som 

finns med att antikvariernas arbete med att bevara byggnader är att man ser dessa som 

ett historiskt källmaterial som berättar något om det förflutna.  

 Olga Schlyter betonar vikten av dokumentation, även för byggnader från 

Miljonprogrammet som ska genomgå en återställande renovering.          


