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Abstract 
 
 
 
The report presents results from some of Milparena projects related measures on the 
building envelop and installation systems that have been made to increase energy 
efficiency in building. First a number of pilot projects are presented together with actions 
that have been performed in these projects. Also a systematic way, how to avoid any risk 
of unwanted consequences through the study of building technical status of the 
renovation, simulations of the hygro-thermal conditions for various alternative restoration 
techniques, monitoring and verification of the results in the construction and operation 
phase is presented. The main limitation of this project is that it only covers a few different 
renovation measures and activities because they are drawn from real pilot projects 
renovated by the participating property managers during the time of the project, but the 
methods proposed for evaluation are generic and can be used for all buildings. 
 
Key words: Energy efficiency, renovation, building envelope, installation systems 
 
Sökord: Energieffektivisering, renovering, klimatskal, installationssystem. 
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP Technical Research Institute of Sweden 
 
SP Rapport 2011:39 
ISBN 978-91-86622-69-5 
ISSN 0284-5172 
Borås 2011 
 



4 

 

Innehållsförteckning 
Abstract 3 

Innehållsförteckning 4 

Förord  5 

Sammanfattning 6 

1  Inledning 7 

2  Allmän beskrivning av pilotprojekten 10 
2.1  Brogården i Alingsås 11 
2.2  Katjas gata 119 i Backa 12 
2.3  Kalendervägen i Kortedala 13 
2.4  Maratonvägen i Halmstad 14 
2.5  Solhusen i Gårdsten 15 
2.6  Övriga projekt inom Milparena 16 

3  Byggnadsskalet 21 
3.1  Klimatskärmens tekniska status 21 
3.2  Befintliga konstruktionslösningar 23 
3.3  Konstruktionslösningar i pilotprojekten 28 
3.4  Alternativa lösningar 37 

4  Installationer 41 
4.1  Ventilation och värmeåtervinning 41 
4.2  Värmesystem 48 
4.3  Varm- och kallvattensystem 55 
4.4  Installationer 59 
4.5  Mätning och driftövervakning 64 

5  Metodik för utredning, utvärdering och uppföljning vid 
ombyggnad 68 

5.1  Statusinventering före ombyggnad 68 
5.2  Hjälpmedel för att utvärdera nya lösningar 70 

6  Referenser 79 

 
 
 
 
 



5 

 

Förord 
 
Projektet Milparena (miljonprogrammets arena) som en plattform för kunskapsöverföring 
mellan experter, såsom akademiker och forskare inom området åtgärder för energieffekti-
visering, och praktiker såsom konsulter, entreprenörer och bostadsbolagen som äger och 
förvaltar bostäder från Miljonprogrammet i västra Sverige.  
  
Milparena projektet omfattar samordnad forskning och utveckling för energieffektivise-
ring i befintliga flerbostadshus och är ett samarbetsprojekt mellan CEC, Chalmers Energi-
centrum, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enheten för Energiteknik samt med-
verkande företag. Företagen som deltar är: familjebostäder i Göteborg, Bostads AB 
Poseidon, Halmstads fastighets AB, Bostadsbolaget, AB Alingsåshem, Egnahemsbolaget, 
Gårdstensbostäder, Göteborg Energi, VVS-företagen samt Västra Götalands regionen. 
Projektet startade 2009 och avslutas 2011. 
Milparena är finansierat av Energimyndigheten genom Cerbof samt deltagande företag. 
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Sammanfattning 
 
I rapporten presenteras resultat från en del av Milparena projekt som rör åtgärder på 
byggnadsskalet och installationssystemen som har gjorts för att öka energieffektiviteten i 
byggnaden. Dels presenteras ett antal pilotprojekt och de åtgärder som har utförts i dessa 
projekt. Ett antal metoder för att tilläggsisolera, byta fönster och lufttäta klimatskalet pre-
senteras. En renovering kan innebära förändrade tryck- och fuktförhållanden som kan på-
verka såväl värmebehovet som byggnadskonstruktionens beständighet och innemiljön i 
byggnaden. I rapporten  presenteras därför ett systematiskt sätt, hur man undviker eventu-
ella risker för oönskade konsekvenser genom att göra undersökningar av byggnadernas 
tekniska status före renovering, simuleringar av hygro-termiska förhållandena för olika 
alternativa renovering metoder, uppföljning och kontroll av resultaten i bygg- och bruks-
fasen. I rapporten presenteras även dokumentation av befintliga och utveckling av inno-
vativa värmeåtervinningssystem för miljonprogrambyggnadernas typiska ventilations-
system, en systematisk genomgång av befintliga och utveckling av nya värmesystem samt 
varmvattensystem. Den senaste tidens utveckling av styr och mätsystem ger helt andra 
möjligheter till återkoppling än de som fanns när miljonprogrammet byggdes. Inom pro-
jektet har därför också en systematisk genomgång gjorts av metoder att minska värmebe-
hovet genom förbättrad mätning och driftsövervakning.  
 
Den största begränsningen i detta delprojekt är att det endast omfattar ett fåtal olika reno-
veringsåtgärder eftersom de är hämtade från verkliga pilotprojekt som deltagande fastig-
hetsförvaltare renoverade under projektets gång, men de metoder som föreslås användas 
för utvärdering är generella och kan användas för alla byggnader. Projektet startade mitt i 
finanskrisen vilket påverkade de olika företagens vilja att verkställa planerade renove-
ringsprojekt samt initiera nya. Det är anledningen till att det huvudsakliga arbetet baseras 
på främst tre genomförda projekt; Gårdsten (Gårdstensbostäder), Brogården (Alingsås-
hem) och Backa Röd (Bostads AB Poseidon). Dessa är alla goda exempel på att man kan 
komma långt med tillgänglig teknik. I Brogården fortsätter man att utveckla de tekniska 
lösningarna i kommande etapper men i Backa har man av kostnadsskäl valt att inte 
fortsätt att renovera resten av området med samma tekniska lösningar som i pilothuset.  
 
En kombination av företagens begränsade möjligheter att finansiera energiåtgärder 
och/eller höja hyran med anledning av energieffektiviseringen och de förhållandevis låga 
priserna för värme (fjärrvärme), leder till begränsade möjligheter att minska energian-
vändningen i samband med renovering. Sammanfattningsvis framgår det ganska klart att 
ökad kunskapsspridning, vilket var ett av huvudsyftena med Milparenaprojektet, och 
ökade incitament är viktigare än tekniska innovationer om man vill åstadkomma en om-
fattande energieffektivisering i befintliga flerbostadshus. 
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1 Inledning 
 
Idag är byggsektorn den största energianvändaren i EU (ca 40 %) och bidrar till största 
delen av emission av växthusgaser (36 % av EUs totala CO2-emissioner). Målet är att 
minska energianvändningen och utsläppen av CO2-emissioner för såväl nya som renove-
rade byggnader. Målet är också att skapa mer energieffektiva områden (distrikt) och stä-
der och att förbättra livskvaliteten för invånarna. Europeiska rådet satte bl a följande mål 
för 2020: Öka energieffektiviteten för att nå en minskning på 20 % av totala energian-
vändningen jämfört med 2005 års nivå. 20 % bidrag av förnyelsebar energi (11,5 % över 
2005 års nivå), 20 % minskning av växthusgaser jämfört med 1990 års nivå, (14 % under 
2005 års nivå). År 2050, kan de flesta byggnader och områden vara energineutrala och 
inte ha några utsläpp av emissioner. En betydande andel byggnader kommer att vara 
energipositiva och fungera som små energiproducenter genom att integrera förnyelsebara 
energikällor och distribuera ”ren” energi genom ny distributionsteknik och smarta nät på 
distriktsnivå. Man tänker sig att utvecklingen sker i tre steg: 
 

1. Minska energianvändningen i byggnader och minska den negativa miljöpåverkan. 
2. Byggnaderna täcker sitt eget energibehov. 
3. Transformera byggnader till att bli energiproducenter, företrädelsevis på distrikts-

nivå. 

Ett nyckelområde för att minska den totala energianvändningen och CO2-utsläppen är att 
renovera existerande byggnader till energieffektiva byggnader eftersom den största ande-
len av byggnaderna i Europa och Sverige redan är byggda. Byggnader har en lång livs-
längd och nybyggnationen står för ca 1-4 % beroende på konjunkturen. Det kan göras 
genom att införa energieffektiva uppvärmnings- och ventilationssystem, värmeåtervin-
ning samt genom åtgärder för att minska transmissionsförluster och luftläckage genom 
byggnadsskalet. En grundförutsättning för effektiv värmeåtervinning av frånluft är att 
klimatskalet är lufttätt. Det är viktigt att alla energieffektiviserande åtgärderna genomförs 
så att de bidrar till ett bibehållet eller förbättrat inneklimat. För att välja de bästa åtgär-
derna är det viktigt att se byggnaden som ett system där en kombination av åtgärder på 
klimatskalet och på installationssidan oftast ger det bästa utfallet ur ett ekonomiskt och 
energimässigt perspektiv. För åtgärder i byggnadsskalet behövs en utveckling av nya 
isoleringsmaterial anpassade för energieffektivisering av existerande byggnader. Man ser 
gärna ny teknik som kan monteras med kvarboende hyresgäster. Det finns även ett behov 
av att utveckla tunna isolerande paneler med hög prestanda och lång livslängd som kan 
användas för utvändig isolering utan att äventyra byggnadens estetik och som samtidigt är 
lätta att installera och har ett lågt pris. Multifunktionella fasadsystem med integrerade 
system för produktion, distribution och lagring av energi är ett mycket aktuellt område. 
Material, produkter, komponenter och byggteknik måste utvecklas och anpassas till de 
förutsättningar och begränsningar som finns i existerande byggnader.  
 
I Sverige finns dag ca 800 000 lägenheter som byggdes under rekordåren 1961-1975. Av 
dessa ligger drygt hälften i de tre storstadslänen. Lamellhus är den vanligaste typen med 
ca 300 000 lägenheter.  Ett mindre antal har redan byggts om men enligt SABO återstår 
drygt 300 000 lägenheter att renovera bara i SABO-företagens bestånd. Om alla dessa 
företag gör omfattande renovering som både omfattar tilläggsisolering och byte av venti-
lations- och uppvärmningssystem så kan man spara drygt 2 TWh per år i energianvänd-
ning vilket motsvarar knappt tio procent av totala energianvändningen för bebyggelsen i 
Sverige. Företagen har dock mycket olika förutsättningar att finansiera en renovering. 
Rationella och kostnadseffektiva systemlösningar är en viktig förutsättning för att före-
tagen ska genomföra en omfattande renovering. 
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Den statistik som finns från BOOM gruppen på KTH visar att man i stor grad har kon-
centrerat sig på invändigt underhåll (BOOM gruppen, KTH). Samtliga lägenheter som är 
äldre än 1930 har nytt kök. Det är kanske inte så konstigt eftersom köksstandarden har 
förändrats så radikalt sedan 1930-talet och livslängden för ytskikt och köksinredning inte 
är så lång. Det är sannolikt också det som hyresgästerna och bostadsägarna är mest ange-
lägna om att åtgärda. Det är också de åtgärderna som ger möjlighet att höja hyran för fas-
tighetsägaren. 
 

 
 

Figur 1 Redan utfört underhåll 2002 i flerbostadshus beräknat i antal lägenheter fördelat på 
byggnadsperiod och olika kategorier av underhåll. Källa: BOOM gruppen. 
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BOOM gruppen har även sammanställt vilket underhållsbehov det finns för det befintliga 
bostadsbeståndet. Ur figuren nedan kan man se att det finns ett stort behov av underhåll 
av fasad och tak, speciellt i byggnader byggda under modernismen och rekordåren. Det 
omfattar sannolikt både ytskikt och tilläggsisolering. Det finns även ett stort behov av att 
sätta in 3-glasfönster samt reparera eller byta ut befintliga balkonger.  
 

 
 

Figur 2 Underhållsbehov beräknat på antal lägenheter. Källa: BOOM-gruppen. 

Det finns många pilotprojekt både i Sverige och i Europa som visar att det går att til-
läggsisolera och sänka energianvändningen avsevärt. Tilläggsisolering görs ofta i kombi-
nation med byte av värme- och ventilationssystemet. De flesta projekten med omfattande 
renoveringar är kostnadskrävande och har lång återbetalningstid. Många företag menar att 
energieffektiviseringsåtgärder inte är lönsamma men det beror mycket på hur man räknar 
och vad som anses vara allmänt underhåll och vad som anses vara energiåtgärder.   
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2 Allmän beskrivning av pilotprojekten  
 
Pilotprojekten som är med i Milparena beskrivs i kapitlen nedan. För varje bostadsområde 
presenteras även energianvändningen före och efter renovering. Energianvändningen är 
den energi som köps in av energibolagen och kan alltså vara lägre än energibehovet i de 
bostadsområden som har värmeåtervinning av någon form. Det är intressant att jämföra 
pilotprojektens energianvändning med Boverkets byggregler (Boverket 2011). 
 
I boverkets byggregler (BBR) ställs krav på bostadens specifika energianvändning dvs. 
den energi som köps in och används för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 
fastighetsel. Kraven på nybyggda bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme 
presenteras i Tabell 1. Notera att hushållsel inte ingår i byggnadens specifika energian-
vändning.  
 
Boverket ställer även krav på bostadens U-värden. Även dessa presenteras i Tabell 1. 
 
Tabell 1 Boverkets krav på nybyggda bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme. 

Källa: Boverket (2011) 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning (kWh/m2)* 150 130 110 

Genomsnittlig 
Värmegenomgångskoefficient (W/m² K) 0,50 0,50 0,50 

*Atemp 
 

Kraven varierar beroende på vilken klimatzon byggnaden finns. Klimatzon I är Norrbot-
tens, Västerbottens och Jämtlands län. Klimatzon II omfattar Västernorrlands, Gävle-
borgs, Dalarnas och Värmlands län och Klimatzon III omfattar Västra Götalands, Jön-
köpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 
Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län. 
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2.1 Brogården i Alingsås 
 
Brogården som ligger i Alingsås består av 16 trevånings lamellhus utan hiss med totalt ca 
300 lägenheter. Husen ägs och förvaltas av AB Alingsåshem. Husen byggdes ursprungli-
gen 1973. Renoveringen av Brogården utförs som en partnering-entreprenad mellan AB 
Alingsåshem och Skanska AB samt flera mindre entreprenörer. Speciellt med Brogården 
är att byggnaderna efter renovering så gott som uppfyller kraven för passivhus.  
 

Figur 3 Brogårdens fasad före renove-
ring. Källa foto: SP. 

Figur 4 Fasad på Brogården efter renove-
ring. Källa foto: SP. 

Renoveringen av Brogården är så omfattande att man måste evakuera hyresgästerna. I 
lägenheterna i bottenplan rivs innerväggarna och de byggs om helt till nybyggnadsstan-
dard. I övriga lägenheter behålls innerväggarna samt delar av skåpsinredningen m m. 
Badrummen förstoras för att öka tillgängligheten. Detta görs genom att väggen flyttas ut i 
det befintliga vardagsrummet. Den förlorade ytan kompenseras av att delar av de ur-
sprungliga balkongplattorna byggs in innanför den nya klimatskärmen och blir en del av 
vardagsrummet. 
 
Nedan är en sammanfattning av energianvändning före och efter renovering. Den största 
besparingen har gjorts för uppvärmningen där dagens energianvändning är mindre än ¼ 
av den tidigare energianvändningen.  
 
Tabell 2 Energianvändningen i Brogården, etapp 1, före och efter renovering, Källa: AB 

Alingsåshem och Alingsås energi. 

Energianvändning 
Energianvändning före 

renovering 
(kWh/m2) 

Energianvändning efter 
renovering 
(kWh/m2) 

Uppvärmning 115 27 

Varmvatten 42 25 

Hushållselektricitet 39 27 

Allmän fastighetsel 20 13 

Total energianvändning 216 92 
 
Efter renoveringen uppfyller Brogården med råge de krav som ställs på nybyggda bostä-
der. Brogårdens specifika energianvändning som inte innefattar hushållsel är efter renove-
ring 65 kWh/m2 vilket är 60 % av den av Boverket tillåtna specifika energianvändningen.  
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2.2 Katjas gata 119 i Backa 
 
Katjas Gata 119, ligger i Backa i Göteborg. Huset består av en fyra våningars byggnad 
utan hiss med 16 lägenheter. Huset byggdes 1971. Förvaltaren Bostads AB Poseidon satte 
upp höga mål inför renoveringen av projektet i Backa. Målet var att minska energian-
vändningen från 178 till 60 kWh/kvm (Atemp) för fjärrvärme och fastighetselektricitet. 
 

Figur 5 Katjas gata 119 i Backa, före om-
byggnad. Källa foto: SP. 

Figur 6 Katjas gata 119 i Backa, efter 
ombyggnad. Källa foto: SP. 

Nedan är en sammanfattning av energianvändningen före och efter renovering. Precis 
som i Brogården har de största vinsterna gjorts i uppvärmningen. Dagens energianvänd-
ning är mindre än 1/5 av energianvändningen för uppvärmning innan ombyggnad.  
 
Den specifika energianvändningen på Katjas gata efter renovering är långt under Bover-
kets krav på nybyggda bostäder.  
 
Tabell 3 Energianvändningen för pilothuset på Katjas gata i Backa före och efter renovering. 

Källa: Bostads AB Poseidon. 

Energianvändning 
Energianvändning före 

renovering 
(kWh/m2) 

Energianvändning efter 
renovering 
(kWh/m2) 

Uppvärmning 134* 25** 

Varmvatten 32* 25** 

Kulvertförluster 4* 4** 

Hushållselektricitet Uppgift saknas Uppgift saknas 

Allmän fastighets el 8 6 
Total energianvändning (utan 
hushållsel) 178 60 

*Fjärrvärme 170 kWh/m2 fördelat på (Atemp) 
** Fjärrvärme 54 kWh/m2 fördelat på (Atemp) 
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2.3 Kalendervägen i Kortedala 
 
Kalendervägen 20 i Kortedala byggdes under 1950-talet. Fastigheten ägs och förvaltas av 
Bostadsbolaget i Göteborg. Byggnaden har nio våningar plus bottenvåning och vinds-
våning. Ytterväggarna består av 150 mm betong som utvändigt isolerats med 125 mm 
lättbetong. Både in och utsida har därefter putsats. På 1970-talet bekläddes utsidan med 
en yttre plåtfasad som sitter på träläkt, eftersom den befintliga fasaden hade skador. I 
källaren består de motfyllda väggarna av platsgjuten betong. På insidan av dessa väggar 
sitter en träullsskiva vars insida är putsad. Mellanbjälklagen är av betong, en dels som 
fyllnadsbjälklag delvis med sandavjämning. Takkonstruktionen är utförd som en kall vind 
med en påbyggnad för installationsutrymmen. Taktäckningsmaterialen är kopparplåt, tak-
papp och asfalt. Den totala energianvändningen i dag är 196 kWh/m2, år. Syftet med re-
noveringen är att göra energieffektiviseringsåtgärder i samband med renovering av fasa-
den och badrum. Den nuvarande situationen är att styrelsen fortfarande inte har fattat nå-
got beslut om huruvida en renovering kommer att genomföras eller inte. Beslutsunderlag 
och LCC-beräkningar har presenterats men projektet visade sig vara för dyrt att genom-
föras som det var tänkt från början. 
 

 
Figur 7  Kalendervägen 20 i Kortedala 

före renovering. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8 Husens karakteristiska ”helikop-

terplatta”. Ursprungligen byggd 
för vädring och piskning av 
mattor. 
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2.4 Maratonvägen i Halmstad 
 
Maratonvägen är ett bostadsområde i Halmstad med 579 lägenheter. I den första etappen 
som inkluderar 261 lägenheter byttes fönster och balkongdörrar till nya och utfacknings-
väggarna innanför balkongerna byggdes nya förutom en del av väggen där den gamla ra-
diatorn satt. Trots att man bytte huvuddelen av utfackningsväggen så åstadkom man inte 
en tillräckligt god lufttäthet utan man fick göra kompletterande lufttäthetsåtgärder. I sam-
band med renoveringen gjordes några balkonger vidare och glasades in. Taket tilläggs-
isolerades och ett fläktrum byggdes på taket. Ny mekaniska frånluftsventilation installe-
rades tillsammans med en frånluftsvärmepump. I nästa etapp, byggnad 17 kommer man 
att installera mekanisk frånluft-tilluft med värmeåtervinning och ha större fokus på luft-
tätheten.  

 
Figur 9 Fasad mot gården på Maraton-

vägen, före renovering. Foto: 
SP. 

 
Figur 10 Fasad med små speciella bal-

konger på Maratonvägen, före 
renovering. Foto: SP. 

 

Nedan är en sammanställning av energianvändningen före och efter renovering. Efter 
renovering är målet att få en specifik energianvändning som är betydligt lägre än kraven i 
boverkets byggregler. Fastighetselen förväntas öka eftersom  mekanisk ventilation med 
värmeåtervinning installeras. 
Tabell 4 Energianvändningen för Maratonvägen 17 före renovering och projekterade värden 

efter renovering. Källa: Halmstads fastighets AB.  

Energianvändning 
Energibehov före 

renovering 
(kWh/m2) 

Energibehov efter 
renovering* 
(kWh/m2) 

Uppvärmning och varmvatten 132 74 

Allmän fastighetsel 13 18 
Total energianvändning (utan 
hushållsel) 145 92 

*Observera att detta är projekterade värden 
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2.5 Solhusen i Gårdsten 
 
Västra Gårdsten byggdes i början av 1970-talet och omfattar cirka 1200 lägenheter. 
Husen består av sexvånings loftgångshus och trevånings lamellhus som är grupperade i 
elva kvarter. Projektet ”Solhusen” omfattar tre av dessa kvarter. Hela stadsdelen Gård-
sten, där Gårdstensbostäder äger cirka 2700 lägenheter, genomgår för närvarande en 
genomgripande upprustning, ombyggnad och förnyelse. 
 
Området Gårdsten består egentligen av två områden: Östra och Västra Gårdsten. Denna 
rapport lägger sin tyngdpunkt på Västra Gårdsten som omfattar ca 1200 lägenheter och 
byggdes i början på 1970-talet. Husen är grupperade i 11 kvarter och tre av dessa har varit 
med i de s k solhusprojekten där solfångare har installerats på taken (Gårdstensbostäder). 
 
Solhus 1 består av 10 byggnader med 255 lägenheter. Byggnaderna är tre stycken höghus 
och sju stycken lamellhus. Här har lamellhusen utrustats med till och frånluftsventilation 
med värmeåtervinning. Höghusen i sin tur har utrustats med solfångare och inglasade 
balkonger. Renoveringen avslutades 2001 (Dalenbäck, 2007). 
 
Solhus 2 består av tre höghus, sex lamellhus och två 3+1 våningshus. Totalt sett 250 
lägenheter. Renoveringen kring denna gård har innefattat installation av solfångare på 
taket på höghusen. Några av lamellhusen utrustades med värmeåtervinning i den befint-
liga från-tilluftsventilationen. Renoveringen av Solhus 2 stod färdig 2003.  
 
Tredje etappen på renoveringen sker runt gården Solhus 3. Här ger solfångarna på taket 
bidrag till primärenergisidan, det vill säga den värme som solen ger går ut på Göteborgs 
Energis nät. I de andra Solhusen ger solfångarna bidrag till sekundär sidan, det vill säga 
värmen som solen ger används enbart till uppvärmning av Solhusen. Ingen annan renove-
ring av husen har gjorts runt denna gård.  
 
I samtliga tre gårdar har individuell debitering införts i samband med renoveringen, och 
tanken är att hela Gårdsten bostadsbestånd successivt ska få individuell debitering.  
 
 

 
Figur 11 Gårdsten. Höghus med solfångare på taket. 
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2.6 Övriga projekt inom Milparena 
 
2.6.1 Kvarteret Malörten i Kungsladugård 
 
Kvarteret Malörten är ett flerfamiljshus från 1930 som ligger i Kungsladugård i Göteborg, 
se Figur 12. Huset har tre våningar, där bottenvåningen består av 340 mm tegel och de två 
övre våningarna består av 80 mm konstruktionsvirke i väggarna väggar. Det finns ingen 
extra värmeisolering i väggarna. På utsidan av fasaden finns en lockpanel av trä som är 
skild från den bärande träkonstruktionen av ett tunt asfaltimpregnerat papper. På insidan 
av väggen finns ett lager av vass och puts sammanhållet av hönsnät. Fönstren i byggna-
den byttes på 1970-talet till en mindre storlek som monteras i de gamla fönsterramarna. 
Utrymmet som uppkom på grund av den mindre fönsterstorleken fylldes med glasulls 
isolering. Ritningar och dokumentationer om de tekniska detaljerna av byggnaden är 
ofullständiga, så statusen innan renoveringsåtgärderna utfördes är svårt att utvärdera. 
 
 

 
Figur 12 Flerfamiljshus från 1930-talet som tilläggsisolerats med vakuum paneler. 

Inför renovering så skannades hela fasaden med laser för att erhålla de exakta måtten på 
väggen och exakta positioner fönstren. Mätningen visade att den totala ytan av fasaden är 
133 m2, varav de två våningarna i trä är 89 m2 totalt och våningen i tegel är 44 m2. Det 
finns 12 fönster på fasaden som uppmättes till 2,3 m2 vardera varierar i storlek och inmät-
tes till exakt position. Det konstaterades också att hela fasaden lutar flera cm mellan hör-
nen. 
 
En utmaning var infästningen av lockpanel i den tilläggsisolerade fasaden. Den metod 
som valdes för infästning innebär att distanser av glasullsisolering monterades mellan 
vakuumpanelerna.  avstånd styrelser glasull, 50 mm bred och 20 mm tjock, mellan VIP. 
Glasull har också lagts runt fönstren, för att fylla utrymmet till VIP och för att fylla ut 
andra ojämnheter. Under hela VIP ytan, monterades 30 mm tjocka glasull skivor och 
innanför lockpanelen finns en 38 mm bred luftspalt, se Figur 13. 
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Figur 13 Väggens utformning efter renovering med 20 mm vakuumpaneler och 30 mm 

glasullsisolering. 

Det ursprungliga U-värdena på väggen är okända, men numeriska beräkningar med pro-
gramvaran (Blocon, HEAT2, 2000) visar att det var runt 1,12 W/m2/K, både för tegel- 
och träväggarna. Efter renovering visar HEAT2 beräkningar att U-värdet, utan att ta hän-
syn köldbryggor, är 0,23 W/m2/K. Köldbryggor skapas av flera lager folie runt panelerna 
och genom infästning av lockpanel genom glasullen. Medräknat köldbryggor ökar U-
värdet till 0,40 W/m2/K men det innebär ändå en minskning på 64 % jämfört med det ur-
sprungliga U-värdet. 
 
Tilläggsisolering av Kvarteret Malörten har följts upp i ett doktorandprojekt finansierat av 
Formas. För resultaten av mätningar och uppföljning hänvisas till rapporter och konfe-
rensbidrag, t ex (Johansson, P, 2011a) och (Johansson, P, 2011b). 
 
  

28x70 mm wooden lath
20 mm glass wool 
boards

22 mm wooden cover 
boarding
28 mm air space
30 mm glass wool 
boards
20 mm VIP
0.2 mm polyethylene 
foil
Structural timber/brick

20 mm glass 
wool boards

20 mm VIP

20 mm glass 
wool boards
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2.6.2 Tellusgatan i Bergsjön 
 
Tellusgatan 6-30 ägs och förvaltas av Familjebostäder i Göteborg AB. Byggnaden inne-
håller 168 lägenheter varav huvuddelen större lägenheter. Husen uppfördes i slutet av 
1960 talet och har inte genomgått någon genomgripande renovering sedan de byggdes. 
Slitaget på lägenheterna är stort på grund av att det bor många stora barnfamiljer med fler 
personer i varje lägenhet än vad de är dimensionerade för.  
 

 
Figur 14 Tellusgatan  i Bergsjön. Foto: Pernilla Gervind. 

Många tegelfasader på Tellusgatan är i dåligt skick med fuktinträngning och många otät-
heter. Det finns även risk att lösa bitar armering och fog ramlar ned. Tegelfasaden har 
dåliga fogar som spricker och utvidgas vilket ger stora rörelser i fasaden. Speciellt kring 
fönster kan detta leda till att vatten kan tränga in och ge upphov till fuktskador. Byggna-
derna saknar godkänd OVK på grund av att de har otillräcklig luftomsättning och otäta 
ventilationskanaler. En låg värmeeffekt på radiatorer i kombination med drag och tilluft 
orsakar komfortproblem. Våtrum och stammar är de ursprungliga och dessa är nu ca 45 år 
gamla. Där finns många detekterade fuktskador som väntar på åtgärder. Fönstren är origi-
nal men de har klätts med plåt. Många balkongdörrar är rötskadade. Taken är klädda med 
takpapp och inte omlagda sedan de byggdes. Balkonger har skadade betongplattor och 
balkongfronterna har korrosionsskador.  
 
Ventilationen byggdes om för 15 år sedan från mekanisk till- och frånluft utan värmeåter-
vinning till mekanisk frånluft utan värmeåtervinning. 
 
Nedan är en sammanställning av energianvändningen före och målet för energianvänd-
ning efter renovering. 
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Tabell 5 Energianvändningen i Tellusgatan före renovering, Källa: Pettersson, 2009. 

Energianvändning 
Energianvändning före 

renovering 
(kWh/m2) 

Energianvändning efter 
renovering* 
(kWh/m2) 

Uppvärmning, ventilation  
och varmvatten 178 91 

Allmän fastighets el 21,1  

Total energianvändning Ca 200 Max 120 
*Observera att detta är målet för en ev. renovering.  
 
Man har föreslagit fyra åtgärdsalternativ, allt från att göra minsta möjliga åtgärd för att 
uppfylla lagkraven, det vill säga erhålla godkänd OVK samt radonhalter. Till det mest 
omfattande åtgärdsalternativet som innebär rivning av befintlig tegelfasad och påbyggnad 
av ny fasad inklusive tilläggsisolering och täthetsåtgärder.  Ny effektiv ventilation med 
värmeåtervinning samt nytt 2-rörs värmesystem som inkluderar värmestammar, radiato-
rer, ventiler och injustering. Därtill renoveras våtrum med nya tätskikt och ytskikt, nytt 
porslin etc. och stammar samt tappvattenanläggning byts. 
 
Dessutom sätts ett system för individuell mätning och debitering in. Detta alternativ 
skulle medföra att livslängden förlängs med upp till 50 år. 
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2.6.3 Siriusgatan i Bergsjön 
 
Siriusgatan 38-42 i Bergsjön är ett lamellhus byggt 1969. Byggnader innehåller 72 lägen-
heter fördelat på 36 st 2:or, 24 st 3:or och 12 st 4:or. Fasader består av plåt (på långsidor) 
betongfasad element med cellplast (på gavel), vindskiva av asbestcement. Utfacknings-
väggar av träreglar och mineralull.  
 

 
Figur 15 Siriusgatan i Bergsjön. Källa: www.goggle.se. 

I början av 1990-talet utfördes ett större åtgärdspaket som i första hand avsåg åtgärder i 
våtrum, fönster samt en del kök. Det finns även otäta fasader och fönster med dålig isole-
ring där det också förekommit vatteninträngning utifrån samt fukt på insidan.  Många 
lägenheter upplevs som mycket dragiga och kalla troligtvis på grund av dåligt isolerade 
eller otäta fasad och grundkonstruktioner. Det förekommer även fuktskador i tak, på väg-
gar, i badrum, kök förekommer också, dock inte i någon större omfattning. Renovering av 
fönster i form av ett ytter skikt av aluminiumfilm gjordes år 1995.  
 
Samma åtgärdsprogram föreslås som för Tellusgatan. 
 
Nedan är en sammanställning av energianvändningen före och målet för energianvänd-
ning efter renovering. 
 
Tabell 6 Energianvändningen i Siriusgatan före renovering, Källa: Familjebostäder. 

Energianvändning 
Energianvändning före 

renovering 
(kWh/m2) 

Energianvändning efter 
renovering** 

(kWh/m2) 
Uppvärmning, ventilation  och 
varmvatten 188*   

Allmän fastighets el 17,8*  

Total energianvändning Ca 206* Max 120 
*kWh/år, m2 BOA/LOA 
** Observera att detta är målet för en ev. renovering 
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3 Byggnadsskalet 
 
3.1 Klimatskärmens tekniska status 
 
En byggnads klimatskärm utgörs av golvkonstruktionen mot mark, ytterväggarna samt 
yttertakskonstruktionen. Alltså de konstruktionsdelar som avgränsar byggnaden mot ute 
respektive mark. 
 
En stor del av en byggnads energiförluster sker genom värmeförluster i klimatskärmen 
under uppvärmningssäsongen. Värmeförlusterna sker genom transmissionsförluster och 
luftläckage. Avgörande för storleksordningen av dessa energiförluster är alltså klimat-
skärmens isoleringsförmåga och klimatskärmens lufttäthet. Exempel på energieffektivise-
ringsåtgärder som utförs på klimatskärmen i renoveringsobjekten som studerats i denna 
rapport är tilläggsisolering av krypgrund, yttervägg och tak samt byte av fönster och dör-
rar. Vid detta arbete har man arbetat mycket med att försöka bygga bort köldbryggor som 
förbättra klimatskärmens lufttäthet. Vid konstruktionsförändringar så som t ex tilläggs-
isolering är det viktigt att beakta konstruktionernas fuktsäkerhet och beständighet. Därför 
har fuktberäkningar, fuktmätningar m m utförts för att utvärdera åtgärderna. 
 
Klimatskärmens status och konditionen varierar i de undersökta objekten. Generellt sett 
kan dock konstateras att klimatskärmen i hus från miljonprogrammet ofta stått sig ganska 
bra. Ofta är de utförda med material som har god beständighet som betong eller tegel. 
 
Vid renovering av klimatskärmen är det viktigt att komma ihåg att varje fastighet är unik 
och att det inte går att ge en generell lösning som fungerar i alla miljonprogramsområden. 
I varje projekt måste man utgå från de förutsättningar som finns i det enskilda objektet 
där husets konstruktion och dess kondition är helt avgörande för val av åtgärder. Förutom 
krav på energieffektivitet finns det även många andra krav som är viktiga att beakta vid 
renovering så som t ex hållfasthet och beständighet, underhållsbehov, termisk komfort, 
buller samt inte minst byggnadens arkitektoniska utformning. 
 
3.1.1 Isoleringsförmåga 
 
U-medelvärden för ytterväggar i flerbostadshus har förbättrats avsevärt fram till och med 
perioden 1976-1985. För att i de äldre byggnaderna uppnå ett lika lågt U-värde som de 
nyare behövs en tilläggsisolering motsvarande 190 mm mineralull, (Boverket, 2009). 
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Figur 16 U-medelvärden för flerbostadshus. En jämförelse mellan resultat från ELIB och 

BETSI studierna. Källa: Boverket 2009. 

U-medelvärdet för vindsbjälklag sjunker för nyare bostadshus för att plana ut i de två 
yngsta kategorierna. För att de äldre byggnadskategorierna ska erhålla ett lika lågt U-
värde som de yngre skulle det i genomsnitt krävas en tilläggsisolering motsvarande 
250 mm lösull.  
  

 
Figur 17 U-medelvärden för horisontellt vindsbjälklag från BETSI studien. Källa: Boverket 

2009. 
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3.2 Befintliga konstruktionslösningar 
 
3.2.1 Brogården 
 
I ett tidigt skede utfördes en första grundlig inspektion för att lokalisera brister i byggna-
den och problem med inomhusmiljön. Undersökningen visade att lägenheterna var dra-
giga samt att det fanns fuktproblem i plattan på bottenvåningen.  
 
 

 
Figur 18 Brogården före renovering. Bilden är ritad av Hans Eek. 

Ursprungligen hade huskropparna låglutande sadeltak bestående av trätakstolar uppstäm-
pade på stående reglar som stod på vindbjälklaget av betong. Taket utgjordes av råspont 
med papptäckning. Före renoveringen var vindsbjälklaget isolerat med ca 30 cm isole-
ring. Stommen bestod av platsgjuten betong (bokhyllestomme) med tvärgående bärande 
mellanväggar och gavlar och platsgjutet betongbjälklag. Facken var ursprungligen fyllda 
med isolerade regelstommar med folierad gipsskiva på insidan. Det rådde en osäkerhet 
om vilken lufttäthet och vilket fuktgenomgångsmotstånd man kunde tillgodoräkna sig i de 
befintliga utfackningsväggarna. Partierna innanför balkongerna var ursprungligen klädda 
med skivor utvändigt. 
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Figur 19 Balkongplattorna är genom-

gående och verkar som köld-
bryggor och de svarta fläckarna 
är ett tecken på att de befintliga 
utfackningsväggarna inte är 
lufttäta. Foto: SP. 

 
Figur 20 På insidan av den befintliga ut-

fackningsväggen sitter en folie-
rad gipsskiva. Osäkerhet rådde 
om hur tät den var. Foto: SP. 

 
Övrig fasad var klädd med gul tegel. Teglet var skadat, troligtvis av frost, och behövde 
bytas ut. Husen hade treglasfönster med U-värde 2,0 W/m2, ˚C. Balkongplattan av betong 
är infäst i den bärande betongstommen vilket utgör en köldbrygga. I det första huset som 
renoverades bestod grundkonstruktionen ursprungligen av en pålad 180 mm betongplatta 
på mark utan underliggande isolering. Andra byggnader har krypgrund eller inredda käl-
lare som används till förråd. Lägenheterna var dragiga före renoveringen. I bottenvåning-
en fanns fuktskador i golvet i vissa lägenheter. 
 

Figur 21 Det förekommer fuktskador i gol-
vet i många lägenheter som har 
grundkonstruktionen platta på 
mark. 

Figur 22 Den befintliga tegelfasaden är 
skadad och måste bytas ut. 

 

 
  



25 

 

3.2.2 Katjas gata 
 
Ursprungligen hade byggnaden pulpettak klätt med papp och en ventilerad kallvind. 
Fasaden bestod av prefabricerad betongstomme av sandwichfasadelement. Den var otät 
och det förekom karbonatiseringsskador på fasadelementen. Det fanns köldbryggor bl a 
vid balkongplattorna som ligger instuckna under bärande vägg på en sida. Fönstren var 
två-glas. Grundläggningen var en ventilerad krypgrund. Byggnaden var otät både i fasa-
den och mellan lägenheterna. Det förekom drag från utfackningsväggen vid balkongen 
och kalla golv orsakat av köldbrygga från balkong. Det förekom även drag i köket från en 
ventil i skafferiet. 
 

Figur 23 Ursprunglig fasad av 
betongelement.  

 

Figur 24 Ursprungliga fönster med luftintag 
ovanför fönstret. 

 
 

Figur 25 Luftläckage förekommer vid 
yttervägg mot fönster och bal-
kong parti. 

Figur 26 Ventil i ursprungligt skafferi är ej 
tätad.  
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3.2.3 Kalendervägen 
 
Byggnaden inventerades med avseende på fuktrelaterade skador enligt den princip som 
beskrivs i avsnitt 5.1.1. Sammanfattningsvis visar inventeringen att omfattningen av fukt-
relaterade skador är relativt begränsad med hänsyn till byggnadens ålder och konstruk-
tion. Allmänna utrymmen har inventerats, där det var åtkomligt, i sin helhet. Lägenheter-
na har undersökts genom att ett urval inventerats (6 stycken). Dessa har också undersökts 
i sin helhet, i den mån det varit åtkomligt. Urvalet av lägenheter har utförts tillsammans 
med Bostadsbolaget, bl a på grundval av dess utsatthet för väder och vind. Nedan följer 
en sammanfattning av åtgärder som enligt vår bedömning bör beaktas i samband med en 
framtida renovering/ombyggnad: Källargolven fungerar fukttekniskt bra idag men de bör 
ej beläggas med fuktkänsliga och diffusionstäta material så som t ex plastmatta. De mot-
fyllda källarväggarna uppvisar inte tecken på fuktskador idag men de bör ej förses med 
diffusionstäta färger eller invändig beklädnad. 
 
I ytterväggen förekommer lokala inläckage i anslutning till fönster. Fönstren är generellt 
sett i dåligt skick i form av flagad färg, rötskador och kitt som lossnat. I yttertaket före-
kommer pågående läckage. Badrumsgolven saknar fall mot golvbrunnen. Detta i kombi-
nation med brister i tätskikt resulterar i fuktskador i anslutande konstruktioner. Förekomst 
av asbest i bl a fog och fix i badrum skall undersökas före eventuell renovering. Det före-
kommer omfattande karbonatiserings- och korrosionsskador på balkongplattorna (betong) 
och betongtaket över takterrassen (helikopterplattan). 
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3.2.4 Maratonvägen 
 
På Maratonvägen har man problem med otäta utfackningsväggar innanför balkonger  
 

Figur 27 Utfackningsväggen vid de in-
dragna balkongerna är otät. 

Figur 28 Den svarta mineralullen tyder på 
att det förekommit luftläckage i 
väggen. 

 
Man har också problem med att tegelfasaden sprängs sönder ovan fönster och balkonger 
till följd av att armeringsjärnen rostar. 
 

Figur 29 Tegelfasaden ovanför balkonger 
och fönster har omfattande ska-
dor. 

Figur 30 Armeringsjärnen rostar och 
spränger sönder bruket. 
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3.3 Konstruktionslösningar i pilotprojekten  
 
3.3.1 Brogården 
 
I Brogården har man tilläggsisolerat byggnadsskalet och i samband med detta gjort åtgär-
der för att öka lufttätheten avsevärt. 

 
Figur 31 Principskiss av husen i Brogården efter renovering. Bilden är ritad av Hans Eek. 

Taket 
På vindsbjälklaget lades ca 300 cm ny isolering. I samband med renoveringen förlängdes 
takfoten på det låglutande sadeltaket för att täcka den tjockare tilläggsisolerade fasaden.  
 
På den befintliga råsponten lades ett lager av 100 mm isolering för att minska nedkyl-
ningen av insidan yttertaket och därmed risken för kondens till följd av nattutstrålning 
under kalla, klara nätter.  
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Figur 32 Takkonstruktion i Brogården efter ombyggnad. 

Fasader och fönster 
I princip revs de ursprungliga fasaderna ned till den platsgjutna betongstommen.  I facken 
monterades nya utfackningsväggar av isolerade plåtregelstommar (totalt 480 cm i första 
etappen och 440 cm i nästkommande etapper) med gipsskiva på insidan och västkustskiva 
på utsidan. De gamla balkongerna är inbyggda och utgör nu en del av vardagsrummet. 
Nya fristående balkonger har byggts utanför den nya fasaden. Fasaden är klädd med gult 
skärmtegel. Vid balkongpartierna är fasaden klädd med fibercementskivor. Vid renove-
ringen sattes nya treglasfönster med U-värde 0,9 W/m2, (öppningsbara) och 0,8 W/m2, ˚C 
(icke öppningsbara) in, se Figur 33. Stor omsorg lades vid att få lufttäta anslutningar mel-
lan vägg och fönster, se Figur 34.  
 

Figur 33 Tilläggsisolerad fasad och nya 
fönster utifrån sett. Källa foto: 
SP. 

Figur 34 Tilläggsisolerad fasad och fönster 
inifrån sett, Brogården. Källa 
foto: SP. 
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Figur 35 Ny konstruktion för grund och vägg i Brogården, etapp 1. 

Grunden 
Det översta lagret av betongplattan bilades bort för att få plats med ny isolering utan att 
ge avkall på takhöjden. På den befintliga betongplattan lades en EPDM gummimatta som 
fuktskydd, ovanpå denna göts cellbetong som är både är isolerande och tar upp ojämn-
heter. Ovanpå denna en cellplast och ytterligare cellbetong. För att minska köldbryggan 
vid sockeln frilades grundmuren i samband med att man dränerade om och grundbalken 
isolerades med 270 mm cellplast och som skydd limmades en fibercementskiva utanpå 
cellplasten. 
 
Tabell 7 U-värden för klimatskärmen för Brogården, etapp 1 före och efter renovering. Källa: 

AB Alingsåshem. 

Klimatskärmen U-värde före renovering 
(w/m2 ˚C) 

U-värde efter renovering 
(w/m2 ˚C) 

Ytterväggar 0,4 (0,35**) 0,11** (0,09*) 

Fönster 2,0 0,85 (kryptongasfyllda)* 

Tak 0,3 (0,21**) 0,10 

Grund 0,5** 0,26** 

Lufttäthet  12,4 l/s gentemot utomhus 
*Enligt uppgifter på AB Alingsåshems hemsida, www.alingsashem.se. 
** Berggren et al. 2008. 
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Metoder som använts 
I Brogården gjordes en statusbesiktning av byggnaden inför ombyggnad. Man har även 
gjort energianalyser, fuktberäkningar av kritiska konstruktioner, fuktronder på byggplat-
sen och fuktmätningar samt uppföljning av inomhusmiljö dels genom enkätundersökning 
bland boende före och efter ombyggnad, dels med tekniska mätningar av den termiska 
komforten samt uppföljning av energianvändningen efter ombyggnad. En rutin för fukt-
ronder introducerades och ett antal fuktronder utfördes på plats inom ramen för Mil-
parena. 
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3.3.2 Katjas Gata  
 
Tak och vind 
Vinden gjordes om till en begränsat ventilerad kallvind. Utsida råspont tilläggsisolerades 
och nytt papptak lades. Även vinden tilläggsisolerades.  
 
Fasader och fönster 
Den prefabricerade betongstommen med sandwichfasadelement tilläggsisolerades med ett 
system av 200 mm cellplast och tunnputs. Detta förbättrade U-värdet avsevärt men även 
tätheten i fasaden. Fogar mellan lägenheterna tätades genom att golvytorna flytspackla-
des. Efter renoveringen har byggnaden en mycket god lufttäthet. Nya fönster (3-glas, sol-
skyddsglas) monterades utanför den gamla fasaden för att komma liv med den tilläggs-
isolerade fasaden. 
 
 

 
Figur 36 Detalj vid fönsterinfästning. 

Källa: Bostads AB Poseidon. 

 
Figur 37 Detalj vid fönsterinfästning. 

Källa: Bostads AB Poseidon. 
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Figur 38 Ritning av tilläggsisolering av tak, fasad och grund. Källa: Bostads AB Poseidon. 

 
Grunden 
Krypgrunden tilläggsisolerades med Leca samt gjordes lufttät. Krypgrunden är nu TF-
ventilerad med förvärmd tilluft.  
 
Metoder som använts 
På Katjas gata har ett antal metoder använts för att säkerställa ett gott resultat. Man har 
bl a gjort energiberäkningar av hela byggnaden samt LCC beräkningar för att bedöma hur 
lönsamma renoveringsåtgärderna är över tiden. Under projekteringsskedet kopplades 
experter in från Milparena projektet och stöttade konsulterna med fuktgranskning, fuktbe-
räkningar av tilläggsisolerad fasad samt utförde fukt- och värmesimuleringar av ventile-
rade konstruktioner såsom krypgrund och vind med olika mycket tilläggsisolering och 
ventilationsgrad. Inför byggskedet hölls en informationsdag om fukt och lufttäthet och 
under produktionen utfördes åtskilliga fuktronder. En tveksam anslutningsdetalj mellan 
fasad och fönster som upptäcktes i samband med en fuktrond provades med avseende på 
regntäthet i laboratoriet. En ny fuktsäkrare lösning togs fram. I Backa följer byggherren 
Bostads AB Poseidon upp energianvändningen och genomför innemiljöenkäter. En metod 
som användes på Katjas gata var provtryckning i olika skeden för att identifiera luftläck-
age, se även avsnitt 5.1.3. Tillvägagångssättet var att en provtryckning gjordes i en be-
fintlig lägenhet före renovering. Ett antal luftläckage kunde identifierades men det var 
svårt att säga var de kom ifrån. I vissa fall var luftläckaget utmed en golvlist. 
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Figur 39 Provtryckning och läckagesökning i befintlig lägenhet. 

Nästa steg var att riva all inredning och lister i lägenheten. Därefter gjordes en ny prov-
tryckning och läckagesökning i den utblåsta lägenheten. Då kunde läckagen lättare identi-
fieras. 
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Figur 40 Provtryckning och läckagesökning i utblåst lägenhet. 

Under byggskedet tätades otätheter mellan lägenheter och i klimatskärmen och mot 
schakten. Det gjordes bl a med flytspackel och gjutning runt rördragningar i schakt. 
Byggherren tog fram ett provningsprogram för lufttäthetsmätning i byggskedet och entre-
prenören mätte lufttätheten i varje lägenhet under byggskedet. Slutligen mättes lufttät-
heten av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för att verifiera entreprenörens mät-
ningar. Man lyckades få en mycket god lufttäthet efter renovering. 
 
Tabell 8 U-värden för klimatskärmen för pilothuset på Katjas gata i Backa före och efter 

renovering, Källa: Bostads AB Poseidon. 

Klimatskärmen U-värde före renovering 
(w/m2 ˚C) 

U-värde efter renovering 
(w/m2 ˚C) 

Ytterväggar 0,31 0,12 
Fönster 2,4 0,9 
Vindsbjälklag 0,14 0,1 
Sockel 0,48 0,3 
Bottenbjälklag 0,4 0,1 
Lufttäthet 1,17 l/s kvm 0,13 l/s kvm 
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3.3.3 Maratongatan  
 
Taket 
Det gamla taket revs ned till takstolarna och ett nytt tak byggdes upp med 500 mm isole-
ring och nytt taktäckningsmaterial. Ett nytt fläktrum byggdes på taket. Ny mekanisk 
frånluft installerades tillsammans med en luftvärmepump. 
 

Figur 41 Nytt ytskikt på taket. Allt arbete 
görs under väderskydd. 

Figur 42 Nytt fläktrum byggs på taket. 

Fasad och fönster 
I första renoverings fasen som omfattar 261 lägenheter, byts fönster och balkongdörrar 
mot nya och utfackningsväggen innanför balkongerna ersätts med nya förutom en bit av 
väggen nedanför fönstret där den gamla radiatorn sitter. Trots att man byter den största 
delen av utfackningsväggen så erhölls inte en så god lufttäthet som man förväntat. Resten 
av fasaden renoverades och gjordes mer lufttät. Vissa balkonger gjordes bredare och gla-
sades in. I nästa fas kommer till och frånluftsventilation med värmeåtervinning att install-
eras I byggnad 17 och där kommer det att läggas mer fokus på lufttäthet. Värdena som 
presenteras i Tabell 9 är projekterade värden för byggnad 17. 
 
Tabell 9 U-värden för klimatskärmen på maratongatan 17 före renovering och efter 

renovering (projekterade värden). Källa: Halmstads fastighets AB. 

Klimatskärmen U-värde före renovering 
(w/m2 ˚C) 

U-värde efter renovering 
(projekterade värden) 

(w/m2 ˚C) 
Ytterväggar förutom fönster 0,82 0,43 

Fönster 2,7 1,0 

Tak 0,35 0,08 

Lufttäthet 1,41 l/s kvm 0,5 l/s kvm 
 
Metoder som använts 
Inom ramen för Milparena har forskarna hjälpt fastighetsägaren att utveckla en metod att 
mäta lufttätheten under renoveringsprocessen. Lufttäthet har uppmätts och luftläckage 
detekterats enligt den metod som beskrivs i 5.1.3 i en ännu inte renoverad byggnad och i 
en byggnad renoverad med konventionella renoveringsmetoder (byggnad 21). Resultaten 
visar att luftläckagen kunde minskas med hälften med hjälp av konventionella tätnings-
metoder men det är fortfarande läckage vid anslutningar mellan utfackningsväggar och 
bärande betongelement. I nästa fas (byggnad 17), där det kommer att installeras ett FTX 
ventilation med värmeåtervinning är det ännu viktigare med en lufttät byggnad och därför 
kommer det att ställas strängare krav (0,5 l/s). En förenklad metod som entreprenören kan 
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använda för att testa tätheten i varje lägenhet under renoveringsprocessen har därför tagits 
fram. 
 
3.4 Alternativa lösningar  
 
3.4.1 Tilläggsisolering med prefabricerade fasadelement 
 
Det finns åtskilliga exempel på erfarenheter från europeiska projekt där man energieffek-
tiviserat flerbostadshus genom att tilläggsisolera klimatskärmen med prefabricerade ele-
ment. Både element med och utan integrerade installationer har använts. Detta har resul-
tatet i olika stor energibesparing och givetvis till olika kostnad per kvadratmeter. Ett ex-
empel är TES projektet där tagit man fram prototyplösningar för prefabricerade element 
med trästomme. Projektet riktar sig mot renovering och energieffektivisering av byggna-
der uppförda från 1950 till 1980-talet. Man tar in prefabricering som ett sätt att bättre 
kunna förutsäga kostnader och för att korta byggtiden och minska störningen av boende.  
 

 
Figur 43 Ett pilothus med prefabricerade fasad-

element och takelement av trästomme 
med cellulosaisolering. Till vänster syns 
även det icke renoverade grannhuset. 
Källa: Aramis Alleewonen. 

 
Figur 44 Montage av prefabricerade 

fasadelement. 
Källa: Aramis Alleewonen. 

 
Ett annat är GAP-Solution är ett tyskt koncept som bygger på prefabricerade träreglade 
isoleringselement som togs fram i TES projektet med en värmeabsorberande panel utan-
på. Den värmeabsorberande panelen är speciell för GAP-Solution och består av en glas-
fasad som släpper in ljus till ett absorberande skikt av cellulosa i vaxkakestruktur. När 
solen står lågt på vintern träffar strålarna en större yta av absorptionsskiktet än på somma-
ren. För att skydda mot överhettning och fukt är luftspalten ventilerad. Panelerna fästs 
tillsammans med nya fönster på en träregelkonstruktion. Det prefabricerade elementet 
hängs sedan på huset som ska renoveras. Nya ventilationskanaler och solpaneler kan inte-
greras i fasaden. Fasaden sägs ha goda ljudabsorberande egenskaper. 
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Figur 45 GAP-panelen bestående 

av glas, ventilerad luft-
spalt och solabsorbent. 
Källa: Gap-solution. 

 
Figur 46 Ett flerfamiljshus i Linz tilläggs-

isolerat med prefabricerade element 
från Gap-solution. Foto K. Mjörnell, 
SP. 

Ytterligare ett exempel har tagits fram av Variotec ett tyskt företag som utvecklar teknik 
och produkter för bland annat passivhus, energibesparing, fasader, ventilation och 
vakuumisolering med mera. Ett av deras koncept bygger på fasadrenovering med 
vakuumisolerade prefab-element och liknar på flera sätt idén bakom TES. För mer in-
formation se information från pågående projekt inom Annex 50. (Prefab Retrofit of 
Buildings; IEA ECBCS) samt (Blomsterberg, 2011) och (Mjörnell & Werner, 2010). 
 
I Sverige initierade Energimyndigheten genom Beställargruppen för Bostäder BeBo en 
förstudie för att undersöka möjligheterna för att genomföra en teknikupphandling för 
rationell isolering av klimatskärmen. Förstudien finns redovisad i (Mjörnell & Werner, 
2010).  Baserat på resultaten från förstudien fattade man beslut om att genom föra en tek-
nikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader på befintliga fler-
bostadshus. Målsättningen med teknikupphandlingen är att få en marknadsdriven ut-
veckling av tekniska lösningar för förbättrad energiprestanda hos klimatskärmen i form 
av bättre värmeisolering och täthet. Dessa tekniska lösningar ska kunna produceras och 
monteras på ett rationellt sätt. De ska vara kostnadseffektiva och ha låg miljöpåverkan ur 
ett livscykelperspektiv samt ha god beständighet vilket betyder ett lågt underhållsbehov 
och låg risk för skador. Förfrågningsunderlaget till teknikupphandlingen publicerades i 
mitten av februari på BeBos hemsida, www.bebostad.se. 
 
På liknande sätt pågår en teknikupphandling för värmeåtervinning i befintliga flerbo-
stadshus. Denna har kommit en bit längre och flera finalister är utsedda och håller på att 
genomföra ventilationsåtgärder i flera pilotprojekt runt om i landet, se (Wahlström et al, 
2009).  
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3.4.2 Högisolerande isoleringsmaterial och produkter 
 
Vakuumisolering som också benämns VIP (Vacuum Insulation Panels) började tillverkas 
för ganska många år sedan och då främst för att användas i frysar och kylrum. Det är först 
på 2000-talet som vakuumisolering börjats användas i byggindustrin som isolerings-
material. Vakuumisoleringen består av nanostora silika-kärnor inneslutna i en plastbelagd 
aluminiumfolie. Aluminiumfoliens huvudsakliga syfte är att säkerställa att det förblir 
vakuum mellan silika-kärnorna och att ingen luft kan komma in. Panelerna måttbeställs 
från tillverkarna och är i regel 1 till 3 cm tjocka. En nytillverkad vakuumpanel har så lågt 
lambda värde som 0,004 W/(m⋅K) mätt på mitten av en stor panel. Med tanke på att hän-
syn måste tas till att aluminiumfolien kan leda värmen runt panelen är beräkningsvärdet 
för panelerna betydligt högre, 0,006-0,008 W/(m⋅K). Då vakuumisolering används i 
byggnader måste den placeras på ett sådant sätt att den är skyddad från yttre påverkan. 
Det går inte att såga eller spika i en vakuumpanel för då går aluminiumfolien sönder och 
vakuumet försvinner med en försämrad isoleringsförmåga som följd. Ett exempel är 
Familjebostäder i Göteborg som har använt vakuumpaneler för att tilläggsisolera ett 
gammalt landshövdingehus utvändigt. Panelerna är placerade mellan en fasadbord och 
befintlig väggstomme för att vara så skyddade som möjligt. Den yttre trä fasaden är sedan 
försedd med markeringar som visar var man eventuellt kan utföra diverse infästningar för 
ställningar o dylikt.  
 

 
Figur 47 Vacuumpaneler används för att tilläggsisolera landshövdingehus i Göteborg. Foto: 

Pär Johansson, Chalmers. 

3.4.3 Påbyggnad med flera våningar 
 
Ytterligare ett sätt att finansiera en omfattande renovering är att samtidigt som man til-
läggsisolerar och byter installationer även bygga på en eller flera våningar. Ett exempel är 
den planerade renoveringen och ombyggnaden av Lindängen i Malmö där två nya 
våningar kommer att byggas på det befintliga taket. Stommen i den befintliga byggnaden 
kan bära två nya våningar men däremot inte grundläggningen. Därför måste denna för-
bättras. Den planerade lösningen är att placera pelare utanför fasaden och på dessa pelare 
lägga balkar över taket. På detta sätt behöver den ursprungliga byggnaden inte ta upp 
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några laster och inga förstärkningsåtgärder behöver utföras. De två nya våningarna byggs 
av lätta prefabricerade volymelement. För att komma upp till de övre våningarna byggs 
två nya trapphus med hiss på utsidan av den befintliga byggnaden. 
 

 
Figur 48 Skiss på en påbyggnad av Lindängen i Malmö av arkitekt Christer Nordström. 

Källa: Christer Nordström. 

3.4.4 Alternativa renoveringsmetoder för fönster 
 
När man vill förbättra värmeisoleringen hos fönster i äldre byggnader, kan man gå till-
väga på två olika sätt. Fönstren kan antingen bytas ut mot helt nya energieffektiva fönster 
eller byggas om på olika sätt. I det senare fallet kan fönstren byggas om på något av föl-
jande sätt: 
 
• En tredje ruta med lågemissionsskikt monteras på det befintliga fönstret, vanligtvis på 

insidan (1+1+1 glas) 
• En tredje ruta med lågemissionsskikt monteras ihop med ett av glasen till en isoler-

ruta (1+2 glas) 
• Ett av fönsterglasen byts ut mot en tvåglas energieffektiv isolerruta med 

lågemissionsskikt och en ädelgas mellan glasen (1+2 glas) 
• Båda fönsterglasen tas bort och bågarna monteras ihop, varefter en treglas 

energieffektiv isolerruta monteras i de hopsatta bågarna (3 glas) 
• Ett av fönsterglasen byts ut mot ett glas med lågemissionsskikt (2 glas).  

Detta alternativ ger inte lika stor förbättring av U-värdet som de övriga alternativen 
ovan men kan vara ett bra alternativ där kraven på en byggnads utseende är stora 

 
På marknaden idag finns ett flertal olika system för ombyggnad av fönster. Vilket system 
man väljer beror till stor del på hur de befintliga fönstren ser ut. 
 
Ombyggnad av tvåglasfönster till treglasfönster innebär en ökad belastning på fönster-
bågarna antingen man väljer att montera ett extra glas eller byta det ena glaset mot en 
isolerruta. Det är därför viktigt att se till att gångjärnen orkar med den ökade belast-
ningen. 
 

  



41 

 

4 Installationer 
 
Installationer är en viktig del i ett hus och genom att förbättra och effektivisera dessa 
system går det att spara mycket energi. De installationer som behandlas i denna rapport är 
följande:  
 

• Ventilation och värmeåtervinning 
• Värmesystem 
• Varm- och kallvattensystem 
• Belysning 
• Vitvaror 

 
Dessutom diskuteras individuell mätning och debitering, olika lösningar och dess inver-
kan på hushållens energianvändning.  
 
Precis som med renovering av byggnadsskalet är det viktigt att komma ihåg att varje fas-
tighet är unik och att det inte går att ge en generell lösning som fungerar i alla miljon-
programsområden. Ofta kan husets uppbyggnad och konstruktion påverka vad som är 
genomförbart. Det är viktigt att påpeka att en kombination av åtgärder på klimatskalet 
och installationerna ger det bästa resultatet ur energisynpunkt och är oftast den mest kost-
nadseffektiva åtgärden. 
 
4.1 Ventilation och värmeåtervinning 
 
En väl fungerande ventilation är viktigt för att både huset och de boende skall må bra. 
Ventilationens uppgift är att föra bort koldioxid, föroreningar, fukt, överskottsvärme och 
lukter. Krav på ventilationsflöde regleras av Boverkets byggregler där kravet idag är 0,35 
l/s, m². I hus med förhöjda radonhalter är det extra viktigt att ventilationen fungerar till-
fredställande. Det kan innebära att det krävs högre ventilationsflöden. 
 
Ventilationen kan vara antingen naturlig eller mekanisk (fläktstyrd), men uppgiften är 
densamma. Med naturlig ventilation eller självdrag tillförs och bortförs luft från byggna-
den genom springor och otätheter i byggnadsskalet eller genom ventiler. Graden av ven-
tilation beror då till stor del på hur stor drivkraft för ventilationen som finns. Drivkraf-
terna ökar om t ex vinden blåser och om det är kallt utomhus. Med mekanisk eller fläkt-
styrd ventilation så blir den naturliga ventilationen oftast underordnad och ventilations-
luften transporteras via ventilationskanaler och flödet regleras med fläktar. Det finns flera 
typer av mekanisk ventilation; mekanisk frånluftsventilation (F-vent) där frånluftsflödet 
styrs av fläktar, till- och frånluftsventilation (FT-vent) där både till- och frånluftsflödet 
styrs av fläktar, samt FTX-ventilation där luften även värmeväxlas innan den tillförs 
byggnaden. Frånluften förvärmer då tilluften med hjälp av någon typ av värmeväxlare. 
För att ett system med mekanisk till- och frånluft ska fungera på bästa sätt krävs att kli-
matskalet är så lufttätt som möjligt. Detta är extra viktigt om ett FTX aggregat installeras 
som kräver en lufttät fasad för bästa energieffektivitet. 
 
I hus med mekanisk frånluftsventilation bortförs frånluften vanligen via ventilations-
kanaler från badrum och kök, men ibland även från klädkammare eller liknande. Luften 
tillförs antingen enbart via otätheter i byggnadsskalet, men oftast finns tilluftsventiler i 
vägg/fönster eller borstlister i fönster etc. Eftersom luften som tillförs bostaden inte är 
förvärmd utan kommer direkt utifrån, kan det vid kallt uteklimat förekomma problem 
eller klagomål på drag från don. Det kan även finnas problem med att föra bort matos vid 
matlagning och fukt från badrum. Mer om spisfläktar/kåpor och vad man bör tänka på, 
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finns att läsa om i 5.2.4. I äldre hus, speciellt i hus med självdrag är det inte ovanligt att 
ventilationen inte uppfyller kraven på ventilationsflöden.  
 
För att få ett effektivt ventilationssystem finns många aspekter att ta hänsyn till, och detta 
tillsammans med olika lösningar tas upp och diskuteras i kapitel 4.1.2 och 4.1.3.  
 
I följande kapitel beskrivs ventilationen i de områden som ingår i Milparena. I avsnitt 
4.1.1 görs en kartläggning och beskrivning om hur det såg ut innan renovering, och i av-
snitt 4.1.2 beskrivs vilka åtgärder som har genomförts. Sist i avsnitt 4.1.3 beskrivs möj-
liga alternativa lösningar som kunde ha använts i de olika pilotprojekten.  
 
4.1.1 Befintliga ventilationslösningar  
 
Som framgår av Tabell 10 så hade de flesta områdena mekanisk frånluftsventilation i ut-
gångsläget. Endast området i Halmstad hade självdragsventilation. Intressant att notera är 
att ett flertal av områdena hade mekanisk till- och frånluftsventilation installerat från allra 
första början, men den mekaniska tilluftsventilationen har senare byggts bort eller plug-
gats igen av en eller annan anledning. Någon typ av värmeväxling har i dessa fall inte an-
vänts för att återvinna värmen i frånluften, förutom på Katjas Gata. Med ett effektivt 
FTX-aggregat är det möjligt att återvinna 70-80 % av energin ur frånluften.  
 
Tabell 10 Beskrivning av ventilationssystemen i pilotprojekten. 

 Typ av ventilation Kommentar 
Katjas Gata 119  F-vent Ombyggt från FT-system 
Brogården F-vent  
Gårdsten FT-vent  
Tellusgatan 42-48 F-vent Ombyggt från FT-system 
Siriusgatan 38-42 F-vent Ombyggt från FT-system 
Kalendervägen F-vent  
Maratonvägen S-vent  
 
Katjas Gata 119 
Vid uppförandet av Katjas Gata 119 var ventilationen mekanisk till- och frånluftsventila-
tion. Frånluftskanalerna var placerade inuti den större tilluftskanalen vilket gjorde att en 
viss grad av värmeväxling skedde. Men i mitten av 1990-talet togs den mekaniska 
tilluftsventilationen ur drift. Orsaken var svårigheten att rensa tilluftskanalerna. Därefter 
har mekanisk frånluftsventilation använts, och flödet har styrts med både tryck och tem-
peratur (frånlufts- och utetemperatur). För att föra bort bland annat matos från köket 
fanns ovanför spis ett frånluftsdon installerat på sidan av ett överskåp.  
 
Brogården  
I Brogården var ventilationen mekanisk frånluft innan renoveringen.  
 
Gårdsten 
I både lamell- och loftgångshusen i Gårdsten användes mekanisk till- och frånluftsventi-
lation utan värmeåtervinning före renovering.  
 
Tellusgatan 
Från allra första början var det både mekanisk till- och frånluftsventilation installerat, 
men detta har tagits ur bruk genom att de gamla tilluftsdonen har pluggats igen. Orsaken 
till förändringen var att driftkostnaderna var höga och klagomål på drag från tilluftsdo-
nen. I bostadshusen på Tellusgatan finns således numera frånluftsventilation installerad. 
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Tilluften tas numera in via borstlister i överdel på fönster alternativt ventiler i ovandel av 
fönster. På senare tid har det funnits tankar om att byta tillbaka till FTX-ventilation, men 
detta har lagts på is.  
 
Nyligen byttes spisfläktarna ut mot spiskåpor på Tellusgatan vilket föranledde en icke-
godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll). De nya kåporna (utan inbyggd fläkt) 
gav ett för lågt ventilationsflöde, och de fick ersättas med nya spisfläktar (med inbyggd 
fläkt) istället.  
 
Siriusgatan 
Precis som på Tellusgatan så har ventilationen byggts om från FT-system till nuvarande 
F-system.  
 
Kalendervägen 
Ventilationen på Kalendervägen är av typen mekanisk frånluftsventilation. Frånluften 
från alla lägenheter i samma hus är sammankopplade till en gemensam frånluftsfläkt som 
är placerad på vinden. Frånluftsflödet styrs genom att fläkten varvas ner då utetemperatu-
ren sjunker. Tilluften tas in via galler i fasaden i vardagsrum och sovrum. Vid en invente-
ring av byggnaden var dock ytterväggsgallret nästan helt igensatt. För evakuering av mat-
os finns spiskåpor installerade, i vilka frånluftsflödet kan forceras genom att öppna ett 
spjäll.  
 
Maratonvägen  
Ventilationen var självdrag i alla huskroppar innan renovering. Någon typ av tilluftsven-
tiler eller dylikt fanns inte installerat, utan luften togs in och ut genom otätheter i fasad 
och fönster. Det fanns inte några klagomål angående ljud från ventilationen. I kök fanns 
kolfilterfläktar installerade i vissa lägenheter.  
 
4.1.2 Ventilation och värmeåtervinning som har använts i 

pilotprojekten  
 
I ett flertal av pilotprojekten har ännu ingen upprustning av ventilationen gjorts, men på 
Katjas Gata 119 (Poseidon AB), Brogården (Alingsåshem AB), Gårdsten (Gårdstens-
bostäder) och Maratonvägen (HFAB) har omfattande renoveringar genomförts eller på-
går. Renoveringarna i dessa områden har även omfattat ventilationen och har både inne-
burit en ombyggnation från mekanisk frånluftsventilation till mekanisk till- och från-
luftsventilation med värmeåtervinning, men även ombyggnation från självdrag till meka-
nisk frånluftsventilation. I det följande beskrivs de olika pilotprojekten mer i detalj.  
 
Katjas Gata 119 
På Katjas Gata 119 har frånluftsventilationen byggts om till både till- och frånluftsventi-
lation med värmeåtervinning. Ventilationsaggregatet har placerats längst upp i huset på 
vinden, och för att få plats med aggregatet har taket höjts. Ventilationsflödet är kontinu-
erligt och styrs mot inställda tryckfall. Aggregatet som förser alla lägenheter i huset med 
tilluft har roterande värmeväxlare som förvärmer tilluften, men någon eftervärmning med 
hjälp av värmebatteri eller dylikt sker inte.  
 
Orsaken till att en värmeväxlare av roterande typ valdes var att den ansågs ha högst verk-
ningsgrad. Från början fanns det tankar om att använda ventilationssystemet även för 
värmedistribution genom att eftervärma tilluften. En undersökning gjordes för att utröna 
vilket alternativ som var bäst, luftburen värme eller ett separat vattenburet värmesystem. 
Ett separat vattenburet system valdes vilket beskrivs i avsnitt 0. Ventilationssystemet som 
värmebärare valdes bort eftersom kostnaderna var högre för det alternativet.  
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För att minimera ljud från ventilationssystemet installerades ljuddämpare. Ljuddämpare 
installerades efter aggregatet på tilluftssidan och ytterligare två i varje lägenhet. Ytterli-
gare en ljuddämpare installerades på frånluftssidan i varje lägenhet.  
 
Spisfläkten över spishällen i varje lägenhet har en egen kanal upp till yttertaket där den är 
sammankopplad med tre andra spisfläktar som mynnar ut i en huv på taket.  
 
Ventilationsdonen för tilluften är placerade på innervägg nära taket och är av två olika ut-
föranden, se Figur 49. Donen är ej av omblandande typ.  
 
Vid installationen av FTX-ventilationen krävdes mycket ny kanaldragning. På Katjas gata 
119 har golvarean i klädkammare minskats för att få fram det extra utrymmet som behövs 
för schakt för ventilationskanaler. I lägenheterna finns även inbyggnader av ventilations-
kanaler i taket, se Figur 50.  
 

 
Figur 49 Två olika typer av tilluftsdon som används på Katjas Gata 119. 

Innanför klimatskalet har ventilationskanalerna inte isolerats (med undantag för brand-
isolering), och det finns inga kanaldragningar på kallvinden. Den värme som läcker ut 
från tilluftskanalerna kommer dock huset tillgodo. 
 

 
Figur 50 Inbyggnad av ventilationskanaler på Katjas Gata 119. 

Det är vissa problem med att det bildas kondens och droppar ned vatten från spisfläktens 
kanaler. Till en början fanns dessutom en del klagomål angående lukter (matos) men 
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dessa försvann efter att ett kombidon som varit felmonterat vänts rätt. Annars är det van-
ligaste klagomålet att det är för varmt på sommaren. 
 
Ventilationssystemet underhålls två gånger per år då filter byts ut.  
 
I en kommande etapp där fler huskroppar skall byggas om på Katjas Gata 119 har hyres-
gästerna i de aktuella huskropparna kopplats in och de har fått inflytande över vilka åt-
gärder som skall utföras. Hyresgästerna har då prioriterat åtgärder invändigt såsom kök 
och badrum, framför byte till FTX-ventilation som således inte kommer att installeras. 
 
Brogården 
I Brogården sker renoveringarna i etapper och i det första huset som byggdes om installe-
rades mindre FTX-aggregat i varje lägenhet. Värmeåtervinningen i lägenhetsaggregaten 
sker med hjälp av en motströmsplattvärmeväxlare. Vid renovering i de följande huskrop-
parna frångicks lägenhetsaggregaten eftersom arbetet med att underhålla alla aggregaten, 
såsom filterbyten, injusteringar etc skulle bli för omfattande. I de efterföljande etapperna 
installeras således centrala aggregat som försörjer alla lägenheter i huskroppen med luft. 
Det centrala aggregatet har roterande värmeväxlare. På grund av utrymmesbrist var inte 
plattvärmeväxlare ett alternativ. Luften eftervärms dessutom direkt efter ventilationsag-
gregatet med hjälp av fjärrvärme. Det finns även möjlighet att i varje lägenhet höja tem-
peraturen på tilluften i individuella eftervärmningsbatterier som är placerade inne i varje 
lägenhet. Även detta batteri använder sig av fjärrvärme för uppvärmning av tilluften. De 
individuella eftervärmningsbatterierna är placerade i mellanbjälklagret ovanför varje 
lägenhet och styrs med hjälp av ett vridreglage inne i lägenheten, se Figur 51. Reglaget 
styr öppningsgraden på ventilen till eftervärmningsbatteriet. Hyresgästerna debiteras inte 
för användningen av det individuella eftervärmningsbatteriet. Eftersom de individuella 
eftervärmningsbatterierna är placerade inne i lägenheten blir vägen från batteriet till 
tilluftsdonen kort och lite värme ”försvinner” på vägen. Om batterierna istället placerats 
längre bort skulle mer värme förlorats på vägen och tagit längre tid att komma fram. I 
bästa fall skulle systemet enbart blivit trögare (långsammare), i värsta fall förloras så 
mycket energi på vägen att ett värmetillskott inte ger någon skillnad på temperaturen i 
lägenheten, utan istället en generell uppvärmning längs tilluftskanalerna. Detta beror 
naturligtvis även på isoleringsgrad på kanaler osv. Spisfläkten är av utsugande modell.  
 

 
Figur 51 Vridreglage som styr eftervärmningsbatteri för tilluft. 

För att få rum med de nya ventilationskanalerna har ett nytt schakt iordningsställts. Ven-
tilationskanalerna som ligger på vinden har försetts med isolering (ca 50 mm) medan 
kanaler i schakten inte har isolerats.  
 
Inne i lägenheterna sprids tilluften från don som är placerade på innerväggen precis under 
taket, se Figur 52.  
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Figur 52 Tilluftsdon i Brogården. 

Efter ombyggnationen av de första två huskropparna, det vill säga ett med lägenhetsag-
gregat och ett med central ventilation, genomfördes en enkätundersökning, tekniska mät-
ningar och intervjuer. Resultatet presenterades i Bygg & Teknik 5/10 (Mjörnell, K, 2010). 
I enkätundersökningen fanns även hyresgäster från de befintliga orenoverade lägenhet-
erna med. Resultatet från enkätundersökningen visade att hyresgästerna i de renoverade 
lägenheterna allmänt är mer nöjda med luftkvaliteten, jämfört med lägenheterna som 
ännu inte är ombyggda. Klagomålen på spridning av matos i den egna lägenheten är 
också betydligt lägre i de renoverade lägenheterna. Orsaken är sannolikt installationen av 
en spisfläkt. Om de två huskropparna som är renoverade jämförs verkar hyresgästerna i 
huset med lägenhetsaggregat dock lite mer missnöjda generellt, men detta är inte helt 
säkra resultat. Däremot klagar hyresgästerna i huset med centrala aggregat i större ut-
sträckning på lukt från matos från grannar, orsaken tros vara överföring av luft i det 
centrala ventilationsaggregatet med roterande värmeväxlare. Det centrala aggregatet är 
förberett för installation av kolfilter för att minska lukt, men sådana används inte i nu-
läget. Klagomål på ljud eller buller utifrån har helt försvunnit efter renovering, men där-
emot ökar klagomålen på störande ljud från installationer istället. En del i detta är säker-
ligen ökat ljud från den mekaniska ventilationen. En annan del är att byggnadsskalet bli-
vit tätare och mer isolerat vilket gör att mindre ljud hörs utifrån, vilket i sin tur gör att ljud 
alstrade inuti lägenheten framträder tydligare (Mjörnell, K, 2010).  
 
I de renoverade husen i Brogården finns det klagomål om att det är svårt att få ut matoset 
genom spisfläkten. Detta beror på att det ökade frånluftsflödet måste kompenseras med 
ett ökat tilluftsflöde. Men eftersom husen är väldigt täta och hindrar läckage genom 
byggnadsskalet och den mekaniska tilluftsventilationen inte regleras upp så erhålls inte 
tillräckligt högt frånluftsflöde i spisfläkten.  
 
Gårdsten 
I Gårdsten har ombyggnationerna gjorts i etapper, och vilka åtgärder eller förändringar 
som gjorts varierar mellan dessa. I lamellhusen har den tidigare till- och frånluftsventi-
lation byggts om och kompletterats med värmeåtervinning. För att få plats med ventila-
tionsaggregatet har taket höjts. Samtidigt som takhöjningen gjordes en tilläggsisolering 
vilket ökade isoleringsgraden på de existerande tilluftskanalerna.  
 
I höghusen (loftgångshusen) som också hade både till- och frånluftsventilation från bör-
jan, har det ursprungliga tilluftssystemet tagits bort. Tilluften tas numer in genom borst-
lister i fönster och balkongdörr, och luften har dessförinnan passerat de nybyggda ingla-
sade balkongerna där en viss förvärmning sker. Förvärmningen sker dels genom att luften 
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på de inglasade balkongerna värms upp av solen, dels genom värmeläckage från huskrop-
pen. Trots detta förekommer klagomål på drag från tilluftsdonen. Den ursprungliga från-
luftsventilationen behölls och flödet regleras efter utetemperaturen. I köken används kol-
filterfläktar.  
 
Vid ombyggnad av dessa system stod många lägenheter tomma, vilket gjorde att om-
byggnationen inte blev så dyr.  
 
Maratonvägen 
I Halmstad är det tänkt att renoveringar skall genomföras i två områden, kvarteret Hästen 
och Husaren. I områdena planeras ett flertal förändringar, bland annat på ventilationen. 
Mekanisk frånluftsventilation håller på att installeras i totalt åtta hus, och i ytterligare ett 
hus håller FTX-ventilation på att installeras. För att få plats med ventilationskanaler har 
nya schakt behövts och likaså för aggregatet har en ombyggnation behövts göras. Styr-
ningen av ventilationen kommer att vara kontinuerlig. Vissa av husen, totalt tre stycken, 
kompletteras dessutom med frånluftsvärmepumpar. I köken kommer spiskåpor att instal-
leras och anslutas till ventilationssystemet.  
 
I kv Husaren har friskluftsventiler installerats över fönster i sovrum och vardagsrum som 
en inledande åtgärd mot förhöjda radonvärden i 11 huskroppar.  
 
4.1.3 Alternativa ventilation- och värmeåtervinningslösningar  
 
Ventilation 
För att energieffektivisera ventilationen finns flera lösningar. En enkel lösning är att byta 
ut gamla och ineffektiva fläktar mot nya, bättre. Vid om- eller nyinstallation av kanal-
system för ventilation, bör onödigt tryckfall om möjligt byggas bort. Det görs genom att 
välja stora dimensioner på kanaler samt att ha så få och ”snälla” vinklar som möjligt.  
 
Installation av behovsstyrd hybridventilation är en annan lösning. Systemet bygger kort-
fattat på principen självförstärkt mekanisk frånluft, och frånluftsfläkten kan stängas av 
när de naturliga drivkrafterna är tillräckliga. Investeringskostnaden för systemet uppskat-
tas vara lägre än för traditionell FTX-ventilation, men högre än för F-ventilation utan 
värmeåtervinning (Formas, 2007). Metoden kan dock behöva vidare utveckling. 
 
Värmeåtervinning av frånluft 
FTX-ventilation 
Både i Brogården och på Katjas Gata 119 har centrala aggregat med roterande värme-
växlare använts för värmeåtervinning av frånluft. Ett alternativ till rotor är att använda 
plattvärmeväxlare. I båda dessa fall har utrymmet varit en begränsande faktor och de rote-
rande aggregaten valdes således för att de är mindre utrymmeskrävande. Det finns dock 
både fördelar och nackdelar med båda värmeväxlartyperna. Fördelar med värmeväxling 
med rotor är att någon avfrostning inte behövs, vilket vanligtvis är fallet för plattvärme-
växlare, åtminstone om de har hög värmeåtervinningsgrad. Ett sätt att bygga bort behovet 
av avfrostning för plattvärmeväxlare är att förvärma uteluften på något sätt innan värme-
växlaren. Värmen kan t ex hämtas från marken med hjälp av en jordslinga/jordvärme-
pump (dock ej förvärma själva luften i marken utan värma en slinga med brine som i sin 
tur förvärmer luften), borrhål eller fjärrvärme. En nackdel med roterande värmeväxlare är 
att det finns risk för återföring av lukt (matos, rök) eftersom till- och frånluftssidan inte är 
helt åtskilda. Lukt går möjligen att eliminera genom att installera någon typ av renings-
teknik, t ex ozon. Detta är dock något som i så fall behöver undersökas vidare. Dessutom 
återförs fukt i en roterande värmeväxlare, vilket kan bli ett problem i bostäder som är 
väldigt täta och har hög fuktproduktion. I flerbostadshus där ett och samma ventilations-
aggregat förser många lägenheter, utjämnas dock återföringen av fukt eftersom det är 
osannolikt att alla lägenheter har hög fuktproduktion samtidigt.  
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I Brogården finns tankar om att försöka installera FTX-aggregat med plattvärmeväxlare i 
renoveringen av någon av de huskropparna som står i tur att renoveras.  
 
På Tellusgatan i Bergsjön fanns långt gångna planer på att installera FTX-ventilation. 
Dessa planer lades dock ner. I befintliga bostäder kan det ofta vara svårt att bygga om 
ventilationen till FTX-ventilation. Orsaken är ofta utrymmesbrist, nya till- och från-
luftskanaler tar plats och det är inte alltid det finns utrymme för dessa. Synliga kanaler i 
tak i lägenheter är dock en möjlighet, men kan ge estetiska nackdelar. En annan möjlig 
placering av ventilationskanaler är att använda ursprungliga sopnedkast, hisschakt eller 
dylikt som tagits ur bruk. Möjligen kan tilluftskanaler även integreras i fasaden om en ny 
sådan byggs, men det behövs mer studier på detta i så fall (Woodwisdom Net, 2009). 
Ventilationsaggregat tar dessutom stor plats som det ofta inte finns något lämpligt ut-
rymme för från början, utan kräver utbyggnad vanligtvis på tak. Om det är platsbrist både 
för ny kanaldragning och ventilationsaggregat, är lägenhetsvisa aggregat en möjlighet. 
Det är dock en stor fördel om aggregaten går att komma åt utifrån för att utföra service- 
och underhåll osv. Dessa aggregat skulle i så fall även kunna behovsstyras. En nackdel 
med lägenhetsplacering är dock att det blir många aggregat att underhålla samt att de tar 
lägenhetsyta i anspråk. Det kan även bli problem med oljud från aggregatet.  
 
Frånluftsvärmepump 
I hus med befintlig mekanisk frånluftsventilation är en möjlighet för att ta tillvara på 
värmen i frånluften, att installera en frånluftsvärmepump. Frånluftsventilationen kan 
dessutom behovsstyras i varje lägenhet (WSP Environmental, Åke Blomsterberg, 2009). 
Behovsstyrning kräver dock ombyggnation av ventilationssystemet.  
 
4.2 Värmesystem 
 
Stora delar av året finns ett värmebehov och för att kompensera för de värmeförluster 
som sker genom byggnadsskal, ventilation etc. så måste värme tillföras byggnaden. 
Värmesystemet består av två delar, distributionssystemet och uppvärmningskällan. Dis-
tributionssystemets uppgift är att fördela värmen inom byggnaden så jämnt och effektivt 
som möjligt. Distributionssystemet får sin i sin tur värme från en uppvärmningskälla. I 
flerbostadshus är fjärrvärme vanligast som uppvärmningskälla, medan distributions-
systemet vanligen är ett vattenburet radiatorsystem.  
 
Värmesystemet består av två delar, distributionssystemet och värmekällan. För att minska 
energianvändningen för dessa finns flera olika lösningar. Lösningar för detta gås igenom i 
de kommande kapitlen. Kapitel 0 handlar om de lösningar som har använts i de olika 
pilotprojekten, medan kapitel 4.2.3 beskriver alternativa lösningar.  
 
4.2.1 Befintliga värmesystem 
 
Uppvärmningskällan är även i pilotprojekten fjärrvärme, och distributionssystemet är ett 
vattenburet värmesystem med radiatorer. Det varierar dock om rörsystemet är av typen 1- 
eller 2-rörssystem. I Tabell 11 finns en sammanställning av de olika pilotprojekten och 
hur värmesystemet var uppbyggt före renovering.  
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Tabell 11 Värmesystem i pilotprojekten. 

 Uppvärmnings
källa 

Distributionssystem Styrning 

Katjas Gata 119  Fjärrvärme Vattenburen värme, 
radiatorer, 1-rörssystem 

Frånluftstemp och 
uteluftstemp (hand-
rattar på radiatorer) 

Brogården Fjärrvärme Vattenburen värme, 
radiatorer 

 

Gårdstensbostäder Fjärrvärme Vattenburen värme, 
radiatorer 

 

Tellusgatan 42-48 Fjärrvärme Vattenburen värme, 
radiatorer, 1-rörssystem 

 

Siriusgatan 38-42 Fjärrvärme Vattenburen värme, 
radiatorer, 1-rörssystem 

 

Kalendervägen Fjärrvärme Vattenburen värme, 
radiatorer, 2-rörssystem 

Utetemperatur som styr 
fram-ledningstemp 

Maratonvägen Fjärrvärme Vattenburen värme, 
radiatorer, 2-rörssystem 

 

 
Katjas Gata 119 
Före ombyggnation av Katjas Gata 119 användes ett vattenburet värmedistributions-
system med radiatorer. Radiatorerna är placerade under fönster och uppvärmningskällan 
är fjärrvärme. Rörsystemet är av typen 1-rörssystem, och flödet genom radiatorn styrdes 
genom en handratt. Framledningstemperaturen styrdes i sin tur genom frånlufts- och 
uteluftstemperatur. I vissa lägenheter där det var kallt installerade hyresgästerna själva el-
radiatorer som de placerade framför vattenradiatorerna. Detta medförde att temperaturen 
som värmestyrsystemet styrde efter visade felaktigt värde vilket gjorde att det kallades på 
mindre värme. Därmed fick hyresgästen som låg efter på värmeledningen fick mindre 
eller ingen värme alls.  
 
Brogården 
I Brogården är värmedistributionssystemet uppbyggt av vattenradiatorer som nyttjar 
fjärrvärme.  
 
Gårdsten 
Ett vattenburet värmedistributionssystem med radiatorer används i Gårdsten. Innan reno-
vering var radiatorerna i dåligt skick och termostaterna fungerade otillfredsställande. 
Uppvärmningskällan är fjärrvärme.  
 
Tellusgatan 
I lägenheterna på Tellusgatan finns radiatorer installerade som förses med varmt vatten 
via ett 1-rörssystem, se Figur 53 och Figur 54. Radiatorerna är gamla och i behov av upp-
rustning vilket kommer att ske under hösten 2010. Nya radiatorer och termostatventiler 
kommer då att sättas in. Värmekällan är fjärrvärme. Styrning på värmen sker med ute-
temperaturgivare.  
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Figur 53 Radiator på Tellusgatan i Bergsjön. 

 
Figur 54 Radiator på Tellusgatan i Bergsjön 

Siriusgatan 
På Siriusgatan används ett vattenburet värmedistributionssystem som förser radiatorer 
med varmvatten. Rörsystemet är av typen 1-rörssystem och uppvärmningskällan är fjärr-
värme.  
 
Kalendervägen 
I de tre husen som ingår i projektet sker uppvärmningen med hjälp av ett vattenburet radi-
atorsystem med fjärrvärme som värmekälla. Husen har en gemensam undercentral i ett av 
husen där det finns två värmeväxlare, en för värme och en för tappvarmvatten. Styrningen 
av framledningstemperaturen för radiatorsystemet görs efter utetemperaturen. Rörsyste-
met för radiatorerna är av typen 2-rörssystem och termostatventilerna är av äldre typ.   
 
Maratonvägen 
Värmesystemet består av ett 2-rörssystem som distribuerar fjärrvärmevärmt vatten till 
radiatorer.  
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4.2.2 Värmesystem som har använts i pilotprojekten  
 
Katjas Gata 119 
På Katjas Gata 119 har ett helt nytt rörsystem installerats, ett 2-rörssystem istället för det 
befintliga 1-rörssystemet. Nya radiatorer har också installerats och tillika termostatventi-
ler, se Figur 55. Fjärrvärmecentralen är placerad i en annan byggnad och försörjer ytterli-
gare en huskropp med värme. Således var de tvungna att utforma det nya systemet på 
samma sätt som det gamla med samma framledningstemperatur och storlek på radiato-
rerna. Framledningstemperaturen styrs således som innan på frånlufts- och uteluftstempe-
raturen.  
 
I badrum har även elektriska handdukstorkar installerats, dock ej primärt i uppvärmnings-
syfte. Handdukstorken har en tidsstyrd timer, se Figur 56. 
 

 
Figur 55 Ny radiatorer och termostatventiler på Katjas Gata 119. 

Innan det beslutades att ovannämnda alternativ skulle väljas, fanns två andra spår. Ett av 
alternativen, som tidigare nämnts i avsnitt 4.1.2, var att tillföra värmen med tilluften. Men 
det skulle bli för dyrt och det gick inte att säkerställa att inga luktproblem skulle kunna 
förekomma (bränd lukt från den uppvärmda luften på grund av hög temperatur). Ett annat 
alternativ som undersöktes var att installera enstaka elradiatorer, men det blev inte heller 
aktuellt. Enligt projektering skulle tillsatsvärme dock endast behövas under sammanlagt 
en vecka om året, men hittills har det behövts mer. Orsaken till detta är inte utredd, det 
kan möjligen handla om inkörningsproblem.  
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Figur 56 Handdukstork i badrum på Katjas Gata 119. 

Gårdsten 
I Gårdsten har det befintliga rörsystemet behållits. Däremot har radiatorer och termostat-
ventiler bytts ut.  
 
Brogården 
Värmen i Brogården distribueras med tilluften som eftervärms i FTX-aggregaten och i de 
flesta lägenheterna finns ingen ytterligare uppvärmning. För mer information om venti-
lationen se avsnitt 4.1.2. I den första etappen som byggdes som har lägenhetsaggregat 
värms tilluften med en fjärrvärmeslinga. I de andra huskropparna som har centrala aggre-
gat eftervärms tilluften både direkt efter ventilationsaggregatet, och inne i lägenheterna. 
Båda dessa värmebatterier använder fjärrvärme som värmekälla. Värmen i lägenheterna 
styrs genom ett vridreglage som i sin tur styr en reglerventil på fjärrvärmebatteriet. I 
gavellägenheterna på markplan har dessutom extra värmekällor installerats i kök och bad-
rum eftersom dessa lägenheter anses vara extra utsatta. I köket har en fjärrvärmeslinga 
med termostatventil monterats mot en innervägg (se Figur 57) och i badrummen finns 
handdukstork (se Figur 58) som kan nyttja både el och fjärrvärme.  
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Figur 57 Fjärrvärmeslinga i kök i Brogår-

den. Lägenheten anses vara ex-
tra utsatt och är därför utrustad 
med denna extra värmekälla. 

 
Figur 58 Handdukstork i Brogården. 

Maratonvägen 
Vid renovering kommer värmesystemet att renoveras och moderniseras. Termostater 
kommer att bytas ut på radiatorerna.  
 
4.2.3 Alternativa värmesystem 
 
Det finns ett flertal alternativa lösningar för att förse bostäderna med värme och distribu-
era värmen inom huset. Många av dem har de olika pilotprojekten redan varit inne på. Ett 
ofta använt sätt när bostäder energieffektiviseras är att installera ett FTX-system. Ett 
FTX-system minskar värmebehovet eftersom en del av värmen i frånluften återvinns ge-
nom värmeväxling. Mer om FTX-system som ventilationssystem och värmedistributions-
system återfinns i avsnitt 4.1.3.  
 
Olika hus har olika bra förutsättningar för energieffektivisering när det gäller värme-
system. Det beror bland annat på att värmesystemet kan vara uppbyggt på olika sätt. I det 
följande gås olika delar i värmesystemet igenom – distributionssystemet och värmekällan 
– och vad som finns att göra för att förbättra/energieffektivisera dessa.  
 
Distributionssystemet och dess komponenter 
Olika distributionssystem, 1- och 2-rörssystem 
Distributionssystemet kan vara av antingen 1- eller 2-rörssystem (gäller vattenburet vär-
mesystem med radiatorer). Ett 2-rörssystem är att föredra eftersom radiatorerna är paral-
lellkopplade och det går att reglera varje radiator för sig. I ett 1-rörssystem så ligger alla 
radiatorerna efter varandra i en krets, och individuell reglering är således svår.  
 
Det finns två olika typer av rörsystem för att distribuera varmvatten i värmesystemet, 1- 
eller 2-rörssystem. I ett 1-rörssystem ligger alla radiatorer efter varandra i en krets,  
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medan radiatorerna parallellkopplas i ett 2-rörssystem. I ett 2-rörssystem är det en ledning 
som distribuerar värmen fram till radiatorerna och en annan som sedan distribuerar den 
använda värmen tillbaka till värmekällan.  
 
Isolering av rör 
För att minimera värmeförluster från värmesystemet måste rören även isoleras. I många 
äldre hus är värmeisoleringen inte tillräcklig, och värmeförlusterna blir således höga. Om 
ackumulatortank eller liknande finns installerat, är det viktigt att se till att den har så låga 
värmeförluster som möjligt.  
 
Pumpar 
Se även till att välja energieffektiva pumpar vid nyinvestering eftersom pumpenergin står 
för den största kostnaden under en pumps livstid. En cirkulationspump med energiklass A 
kan spara 80 procent av pumpenergin jämfört med en D klassad dito (Grundfos AB). 
 
Termostatventiler 
En komponent i distributionssystemet är de termostatventiler som kan sitta installerade på 
radiatorerna. Om det inte finns några installerade, eller om de är gamla kan det finnas or-
sak att installera nya. Termostatventiler reglerar flödet till radiatorerna och de blir gamla 
och sämre med åren.  
 
Styrning 
Styrning och övervakning är en viktig komponent för att uppvärmningssystemet skall 
förse lägenheterna med värme motsvarande värmebehovet rätt i tiden.  
 
Det finns främst två sätt att reglera värmesystemet. Det första är att styra genom att re-
glera flödet i kretsen. Det andra är att styra på temperaturen, medan flödet är detsamma. 
Det kan ibland vara en fördel om det går att styra på temperaturen i system med en vär-
mepump som värmekälla, eftersom värmepumpar kan utnyttjas bättre vid lägre tempera-
turer på framledningstemperaturen. Samma gäller om distributionssystemet är överdi-
mensionerat, så skall lägsta möjliga framledningstemperatur väljas eftersom det ger 
värmepumpen ett högre COP (Coefficient Of Performance = verkningsgrad).  
 
I hus med variabelt flöde är det viktigt att pumpen är frekvensstyrd och fungerar bra i 
hela arbetsområdet.   
 
Prognosstyrning 
Husens värmetröghet gör att skiftningar i utomhusklimatet kan ge ett varierande inom-
husklimat. Genom att låta väderprognosen styra regleringen av husets uppvärmning kan 
ett stabilare inomhusklimat uppnås vilket i sin tur ska leda till minskad energiförbrukning.  
 
Det finns dock frågetecken om hur mycket energi dessa prognosstyrningar faktiskt sparar. 
I samband med installation av prognosstyrning justeras ofta värmesystemet in och den 
energibesparing som syns beror då snarare på injusteringen av värmesystemet än instal-
lationen av prognosstyrning. I Norrköping har det kommunalt ägda Hyresbostäder jämfört 
två likvärdiga fastigheter, en med och en utan prognosstyrning. Ingen justering av värme-
systemet gjordes innan installation av prognosstyrningen. Resultatet visar enligt Hyres-
bostäder att ingen energibesparing kan ses i huset med prognosstyrning. (Åslund B. , 
2011). 
 
Sektionering av värmesystemet 
Vid planering av värmesystemet bör huset sektioneras så att delar av huset kan styras och 
förses med värme för sig. Detta för att rätt mängd värme skall komma brukarna till nytta. 
Om rätt sektionering inte görs kan onödig värme komma att gå åt till att värma upp ut-
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rymmen som förråd och garage. Det blir dessutom enklare att justera in systemet om 
sektioneringen är väl utformad. 
 
Alternativ utformning av distributionssystemet 
Istället för att utforma värmedistributionssystemet på traditionellt vis så finns en alterna-
tiv lösning som reducerar behovet av el för cirkulationen. Systemet bygger på att flera 
små pumpar installeras vid varje radiator istället för en central pump. Det decentraliserade 
pumpsystemet behöver vare sig spjäll eller ventiler och tryckfallet i systemet minskar så-
ledes. Systemet behöver inte heller justeras in utan styrs av en central styrcentral som styr 
pumparnas varvtal efter värmebehov (Stora energivinster med små decentraliserade 
pumpar, 2008).  
 
Olika värmekällor 
Fjärrvärme är den vanligaste värmekällan för flerfamiljshus. Ett vanligt alternativ till 
fjärrvärme är någon typ av värmepump. Det finns flera typer av värmepumpar vilka tar 
sin värme från olika källor, bland annat frånluftsvärmepump och bergvärmepump. Från-
luftsvärmepump beskrivs lite mer i kapitel 4.1.3. Det varierar även om värmepumpen 
producerar tappvarmvatten och/eller varmvatten för värme. 
 
En variant är att använda returvärmen från fjärrvärmen tillsammans med en värmepump. 
Returtemperaturen på fjärrvärmen sänks då vilket är en fördel för fjärrvärmeproduktionen 
(Gummérus & Werner).  
 
Drift och underhåll 
Driftspersonal måste vara välutbildad för att kunna optimera och drifta fastigheten. Ut-
bildning är viktig, och det måste finnas incitament från ledning/bostadsbolaget att satsa på 
åtgärder för att minska energianvändning och trimma systemen. Saknar driftspersonalen 
nödvändig kunskap finns risken att husen blir försummas. Exempelvis så måste driftsper-
sonalen i ett hus med mekanisk ventilation kunna härleda kondens på insidan av fönstren 
till att det troligtvis är övertryck i huset. Detta kan enkelt åtgärdas genom justering av till- 
och frånluftsfläktarna.  
 
4.3 Varm- och kallvattensystem 
 
Enligt Energimyndigheten utgör beredning av varmvatten mer än en femtedel av hem-
mets totala energianvändning (Energimyndigheten, 2006).  
 
För att förbättra varmvattensystemet finns ett flertal olika förbättringsåtgärder. Snålspo-
lande armatur i kök och badrum är en åtgärd som minskar det totala värmebehovet för be-
redning av varmvatten. Genom att byta ut tre stycken av hushållets kranar till snålspo-
lande kan den totala varmvattenanvändningen i hushållet minskas med 40 % (Energi-
myndigheten 2010) 
 
En annan åtgärd är installation av solfångare som kan minska behovet av köpt värme för 
beredning av varmvatten. Sist men inte minst bör förluster från varmvattencirkulationen 
minimeras. En försiktig uppskattning är att vvc-förlusterna är 50% av tappvarmvattenbe-
hovet, detta varierar givetvis beroende på systemets utformning och storlek [Aronsson].  
 
Dock är det viktigt att komma ihåg att inga energieffektiviseringar får göras som kan leda 
till minskade säkerhet. För låga vattentemperaturer och stillastående vatten kan leda till 
tillväxt av legionella.  
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4.3.1 Befintliga varm och kallvattensystem  
 
Flerfamiljshus har i regel varmvattencirkulation för att minska ställtiderna för att få fram 
tappvarmvatten vid tappställena. Familjebostäder skriver i en rapport att VVC på Sirius-
gatan uppenbarligen inte fungerar som den ska och det är svårt att få fram tappvarmvat-
ten.  
 
I många miljonprogramsområden är lägenheterna trångbodda och långt fler nyttjar bad-
rummet än vad de egentligen är projekterade för. Så förutom en hög energianvändning 
ger detta ett ökat slitage på utrustning och material i våtutrymmen. Personal på Tellus-
gatan ser ett stort slitage i dessa rum på grund av den höga användningen.  
 
4.3.2 Kall och varmvattensystem i pilotprojekten 
 
Den enklaste åtgärden för att minska användningen av kall- och varmvatten är att instal-
lera snålspolande tappvattenarmatur och wc. Ska inte armaturen bytas ut kan nytt mun-
stycke, en s k perlator installeras. Denna ger ett lägre vattenflöde eftersom den blandar in 
luft i vattenflödet och ger på så sätt samma komfort som vanliga munstycken.  
 
Energimyndighetens räkneexempel visar att det går att minska energianvändningen för 
varmvatten med 40 % genom att byta till snålspolande kranar (Energimyndigheten, 
2010). Detta har exempelvis gjorts vid renovering av Katjas Gata 119. 
 
I Gårdsten har den mest omskrivna åtgärden varit att installera solfångare, se Figur 60. I 
Solhus 1 och 2 är solfångarna kopplade till sekundärsidan av systemet, den energi som fås 
från solfångarna används för beredning av tappvarmvatten i de aktuella husen. I Solhus 3 
är värmen istället kopplad till primärsidan av systemet vilket innebär att all energi går ut 
på Göteborg Energis fjärrvärmenät mot betalning. Ingen energi används direkt i huset 
utan Gårdstenbostäder säljer all värme som solfångarna genererar. Göteborg Energi har 
varit samarbetspartner i projektet som nästan var färdigt att startas i början av hösten 
2010. När solvärmen kopplas mot fjärrvärmenätet fungerar nätet som ett lager och ingen 
lokal ackumulatortank behövs. Detta ger lägre installationskostnader och bättre ekonomi. 
För att detta ska fungera krävs dock ett samarbete med nätägaren som ska ta emot den 
producerade värmen.  
 

 
Figur 59 Expansionskärl i Solhus 3 i Gårdsten.  

Inget av de övriga pilotprojekten har valt att satsa på solvärme. Barriärer som finns för in-
förandet av sådan teknik är höga investeringskostnader samt att priset för fjärrvärme 
under sommaren i vissa områden ofta är väldigt låg. Störst effekt från solvärmesystem fås 
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ju under sommarmånaderna och det blir således svårt att försvara solvärmesystemen rent 
ekonomiskt.  
 

 
Figur 60 Solfångare på ett solhus i Gårdsten.  

I tvättstugor finns mycket energi att spara. I de renoverade områdena (Katjas Gata 119, i 
Brogården och på Maratonvägen) finns gemensamma tvättstugor. På Katjas Gata 119 och 
Brogården har det förberetts för tvättmaskin och torktumlare i lägenheterna men hyres-
gästerna står själva för installation, underhåll och driftskostnader. På Maratonvägen har 
146 lägenheter fått en tvättpelare installerad med tvättmaskin och torktumlare. I övriga 
115 lägenheter har det av utrymmesskäl inte varit möjligt att installera tvättpelare och de 
har istället fått tillgång till gemensamma tvättstugor (Halmstads Fastighets AB).  
 
I traditionella tvätt- och diskmaskiner bereds varmvattnet med el. Genom att koppla dessa 
vitvaror mot antingen varmvatten- eller fjärrvärmesystemet kan fastighetens elanvänd-
ning minskas. En tvättmaskin ansluten till fjärrvärmenätet kan minska sin elanvändning 
med 70-110 kWh/år, användningen av fjärrvärme uppgår då till 110-150 kWh/år. Trots 
att den totala energianvändningen ökar anses ändå en installation till fjärrvärmenätet ge 
miljömässiga fördelar då fjärrvärme oftast anses vara ett miljömässigt bättre alternativ än 
el. Vitvaror med både kall- och varmvattenanslutning för privatbruk finns i produktsorti-
mentet hos ett flertal tillverkare, medan fjärrvärmeanslutna maskiner än så länge inte 
finns på marknaden. Ett projekt som skall leda till att kommersialisera disk-, tvätt- och 
torkmaskiner med fjärrvärmeanslutning är igång och väntas vara avslutat 2012 (Svensk 
Fjärrvärme) 
 
På Maratonvägen har tvättmaskinerna i tvättstugorna kopplats så att varmvattnet värms 
med värme från fjärrvärmenätet. I lägenheterna som har fått s k tvättpelare har vanliga el-
värmda tvättmaskiner och torktumlare använts. Katjas Gata och Brogården också har valt 
att använda tvättmaskiner som värms med el.  
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Figur 61 Tvättstuga i Gårdsten. Tvättstugan renoverades 2000 och utrustningen är av 

standardtyp.  

I Gårdsten gjordes renoveringar av tvättstugorna i samband med renovering. Dock var det 
främsta målet att få fungerande och välkomnande tvättstugor eftersom hyresgästerna tidi-
gare hade upplevt tvättstugorna som otrygga. Maskinerna är av standardmodell, se Figur 
61. 
 
4.3.3 Alternativa kall och varmvattensystem 
 
Avloppsvärme 
 
Med utgående avlopp försvinner en stor mängd värme ut från byggnaden. Det finns olika 
sätt att ta tillvara denna energi. Antingen genom värmepumpning eller installation av 
värmeväxlare som värmer upp inkommande vatten. Utmaningen med värmeåtervinning 
av avloppsvärme är att energikällan är intermittent. Detta kräver för bästa möjliga utnytt-
jande ett lager eller att värmeväxlingen kan ske vid källan. 
 
Med en värmeväxlare i avloppet kan delar av energin tas tillvara. I kvarteret Jöns Ols i 
Lund förvärms tappvarmvattnet med energi från spillvatten. Förutsättningarna för att det 
aktuella systemet skulle bli effektivt var att spillvattnet håller ca 25 °C och att huset har 
minst 30 familjer, detta för att få någorlunda stort och kontinuerligt flöde av tappvatten 
och spillvatten. Spillvattnet samlas i en gemensam servisledning och kallvattenservisen 
separeras efter vattenmätaren i en kallvatten- och en varmvattenledning. Utvärdering 
visar dock att värmeväxlaren inte var så effektiv som tillverkaren angett vid projektering. 
Kanske skulle systemet kunna fungera effektivare om fler hushåll anslöts till systemet 
och mer stabila spillvatten och tappvattenflöden fås. (Warfvinge, 2005). 
 
Alternativt kan en mindre värmeväxlare monteras i direkt anslutning till duscharna och 
utgående duschavlopp förvärmer då inkommande duschvatten. Systemet fungerar inte för 
värmning av badvatten eftersom det krävs ett samtidigt avlopps- och tilloppsflöde. En 
duschvärmeväxlare ger bra värmeåtervinning men kräver att hushållet har en duschkabin.  
 
Alternativt kan energin i spillvattnet användas i en värmepump, för att detta ska vara 
effektivt krävs dock större mängder spillvatten, uppskattningsvis behövs minst 5000 per-
soner som är kopplade till systemet (Energikontor Sydost). Flera kommuner har redan 
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omhusbelysning och minskad brottslighet. Slutsatsen är att det finns ett samband mellan 
ökad utomhusbelysning och minskad brottslighet men att det inte går att avgöra om det 
beror på den faktiska belysningen eller den ökade känslan av stolthet över sitt närområde 
och informell social kontroll. Oavsett vad den minskade brottsligheten beror på menar ut-
värderarna att en ökad utomhusbelysning har tydliga fördelar för laglydiga medborgare 
(Farrington & Welsh, 2007).  
 
En ökad utomhusbelysning medför i sin tur en ökad energianvändning. Den ökade ener-
gianvändningen kan motverkas genom att använda bra lågenergibelysning. Moderna an-
läggningar för utomhusbelysning kan ha upptill 50 % lägre energianvändning jämfört 
med gamla (Belysningsbranschen). Det finns bra exempel på områden som jobbat mycket 
med utomhusbelysningen, se kapitel 4.5.2 .  
 
Vitvarorna är en annan av energislukarna i hemmet vilket åskådliggörs i Figur 62. Gene-
rellt är det enklaste sättet för att minska energianvändningen, att välja apparater med bra 
energiklassning. De områden som har renoverat köken har valt kyl- och frysutrustning 
med bra energiklassning. Även tvättstugorna har moderniserats och effektiviserats i de 
fallen. 
 
4.4.1 Befintliga installationslösningar   
 
Belysning 
 
Trapphusen i miljonprogrammen lyses traditionellt upp av lysrörarmaturer som forceras 
med en knapptryckning. För att öka trygghetskänslan finns i många områden en svagare 
grundbelysning som är på dygnet runt. Det anses att forceringen inte hinner igång till-
räckligt fort och att personen som går in i trapphuset kan ha hunnit gå ett par våningar 
innan ljuset når full kraft. En belysning med gammal armatur som är igång dygnet runt 
använder mycket energi. Effektivisering av belysningen är en relativt enkel åtgärd som 
kan spara mycket energi. Tillsammans med effektiv styrning går det att åstadkomma en 
känsla av trygghet utan att slösa med energin.  
 
Det är svårt att med säkerhet veta hur belysningen inne i lägenheterna ser ut och används 
men en bra gissning är att majoriteten av hyresgästerna använder sig av vanliga glödlam-
por och inte medvetet släcker lampor för att spara energi.  
 
Vitvaror 
 
Köksinredningen i miljonprogramshusen är oftast av äldre modell. Av kostnadsskäl til-
lämpas filosofin att inget byts ut om det fungerar. Detta leder till att köksinredning och 
vitvaror ofta är av äldre modell och därmed sämre energiklassning jämfört med de vit-
varor som är standard idag. När vitvarorna blir tvungna att bytas ut installeras dock vit-
varor med en av de bästa energiklassningarna. Endast i samband med totalrenoveringar 
ersätts alla vitvaror på samma gång. 
 
4.4.2 Installationsslösningar som har använts i pilotprojekten 
 
Belysning 
 
De totalrenoverade områden Katjas Gata och Brogården har valt olika sätt att belysa sina 
trappuppgångar. På Katjas Gata finns ingen grundbelysning och belysningen forceras av 
rörelsedetektorer på varje våning.  
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I Brogården däremot har man valt att använda en grundbelysning som kan forceras i 10 
minuter med en knapptryckning. Valet att ha en grundbelysning i Brogården som är igång 
dygnet runt är en satsning för att öka känslan av trygghet. Brogården har utvidgat trygg-
hetsbegreppet och har även låtit det innefatta tillgänglighet. För att öka tillgängligheten 
och tryggheten finns speciell belysning riktad mot första trappsteget. 
 
Skillnader har även gjorts i val av armatur. Katjas Gata använder sig av lysrör medan 
Brogården har installerat spotlights. I Figur 63 och Figur 64 visas trappbelysning före och 
efter renovering i Brogården.  
 
Även utomhusbelysningen har rustats upp vid renoveringen av Katjas Gata och Brogår-
den. I Brogården har entréerna renoverats på ett sätt som ska göra dem mer välkomnande 
och där spelar belysningen en viktig roll. Båda områdena använder sig av kompaktlysrör i 
sin utomhusbelysning. Belysningen är tidsstyrd med uppbackning av skymningsrelä.  
 
Även i Gårdsten har en stor satsning gjorts på utomhusbelysningen med syfte att öka 
tryggheten. 
 

Figur 63 Belysning innan renovering i 
Brogården 

 Figur 64 Belysning efter renovering i 
Brogården.  

I lägenheterna är det hyresgästerna som gör valet av lampor. I kök och badrum på Katjas 
Gata har det dock installerats belysningsarmatur där enbart kompaktlysrör med stiftkon-
takt kan användas och därmed är hyresgästerna mer eller mindre tvingade att använda 
lågenergibelysning.  
 
I övrigt är enda sättet att minska energianvändningen för belysning att gå ut med inform-
ation till hyresgästerna. Hur mycket detta kan påverka deras beteende är svårt att säga. I 
och med Ekodesigndirektivet som kommer att fasa ut glödlamporna successivt fram till 
september 2012 kommer elanvändning för belysning i hushållen troligen minska 
(Energimyndigheten, 2009).  
 
Vitvaror 
 
Vid renoveringen av Brogården och Katjas Gata har vitvaror med bra energiklassning 
valts. Båda områdena har en samarbetspartner och har ur partnerns sortiment valt de mest 
energieffektiva vitvarorna, vilket i båda fallen lett till kyl- och frysutrustning med energi-
klass A+. I det renoverade området på Maratonvägen i Halmstad har vitvaror med högsta 
energiklassning valts. Vitvaror med bra energiklassning ger en markant skillnad i an-
vändningen av hushållsel. (Mjörnell, K, 2010) skriver i sin artikel att minskningen av 
hushållselen från 39 till 28 kWh/m2/år i området Brogården till stor del beror på installa-
tion av nya disk- och tvättmaskiner. Eventuell kan även bytet av kyl- och frysutrustning 
ha spelat in här.  
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I Brogården och Katjas Gata förbereds köken vid renovering för diskmaskin och mikro-
vågsugn men hyresgäster får stå för inköp och drift/underhåll. Skulle dessa vitvaror ha 
ingått skulle hyran ha ökat ytterligare vid renovering. Eftersom hyreshöjningen efter 
renovering är en känslig fråga vill fastighetsägarna minska denna höjning så mycket som 
möjligt.  
 

 
Figur 65 Nyrenoverat kök i Brogården.  

I områdena Brogården och Katjas Gata har köken totalrenoverats. Figur 65 visar ett av de 
nyrenoverade köken i Brogården. Vid val av spis har induktionshällar valts bort trots att 
dessa är upptill 40 % mer energieffektiva vid kortare matlagning än traditionella gjut-
järnshällar (Energimyndigheten, 2008). Anledningen till detta är att hyresgästerna i så fall 
hade varit tvungna att vid återinflyttning köpa nya kastruller, vilket skulle ge dem stora 
merkostnader och troligtvis skapat irritation. Istället har glashällar valts som även de drar 
ca 20 % mindre energi än vad en traditionell gjutjärnshäll gör (Energimyndigheten, 
2008).  
 
I de områden där totalrenoveringar inte har gjorts av områdena är filosofin att inget slängs 
om det fungerar. Tanken är att vitvaror byts ut successivt när det är nödvändigt och att det 
då installeras energisnåla alternativ. Installation av spisar med glashällar i enbart några 
lägenheter kan dock orsaka avundsjuka hos grannarna och just av denna anledning är 
Gårdstensbostäder tveksamma till att installera glashällar. I Halmstad har byte av köks-
utrustning inte varit aktuellt.  
 
4.4.3 Alternativa installationslösningar  
 
Belysning 
 
För belysning finns många olika designer och styrsystem att välja mellan. Enklast är 
givetvis att minimera att belysningen är igång i onödan och att byta ut gammal armatur 
mot ny armatur som kräver mindre energi.  
 
Mycket kan göras för att minska energianvändningen i trapphus och utomhus. Det som 
går att påverka är val av ljuskälla och styrningen av belysningen. I trapphus där lysrör är 
vanliga kan en stor sparpotential finnas i att byta ut äldre armatur (s k T8-armaturer) mot 
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moderna lysrörsarmaturer (s k T5). De nya armaturerna är mer effektiva och ger mer ljus 
per watt. Vid en jämförelse av de mest moderna systemen (med behovsstyrning) med ett 
äldre system finns en besparingspotential på 82 % (Belysningsbranchen). T5-tekniken 
introduceras i Sverige 1995 men trots detta har majoriteten av kontor, skolor och vård-
lokaler de gamla systemen kvar (Belysningsbranchen).  
 
För trapphus med många korta besök är dynamisk belysning med dimbara HF-don ett 
alternativ. Belysningen startas med närvarostyrning som reagerar på rörelse eller ljud. När 
detektorerna sedan registrerat att närvaron upphört så sänkts belysningen till en grund-
nivå. Ett annat alternativ på styrning är att ljusnivån regleras efter infallande dagsljus och 
på så sätt hålls på en konstant nivå.  
 
Teknik finns även där fiberoptik används för att leda in solljus till speciella lampor, tek-
niken lämpar sig bäst för lokaler som behöver belysning även under dagtid så som kon-
torslokaler och källare. Tekniken bygger på att kollektorer placerade på taket fångar in 
dagsljuset och sedan leder det in i lokalen. Tekniken är i dagsläget inget reellt alternativ 
på grund av sitt höga pris.  
 
Pumpar 
 
EU har beslutat att om ekodesignkrav för cirkulationspumpar. Kraven kommer att träda i 
kraft år 2013. Gamla cirkulationspumpar har betydligt sämre effektivitet än nyare. Enligt 
Energimyndigheten (2011) så kan ett enskilt flerfamiljshus spara 7 300 kWh per år om en 
pump av sämsta sort byts mot den med bäst effektivitet. Effektiviteten bland de nya pum-
parna varierar stort vilket gör att det lönar sig att installera den mest effektiva pumpen 
även om den är något dyrare.  
 
Fläktar 
Även motordrivna fläktar med en ineffekt på 125 till 500 W kommer att innefattas av 
ekodesign direktivet från och med 2013 (Energimyndigheten 2011). Eftersom fläktarna är 
igång dygnet runt ger en liten förbättring i effektiviteten stora energibesparingar under ett 
år.  
 
Tvättstuga 
 
Alternativ som inte använts i pilotprojekten är maskiner som väger tvätten och anpassar 
mängden vatten därefter. Sådana maskiner kommer delvis åt problemen med halvfyllda 
maskiner där mycket energi går till spillo helt i onödan. 
 
Torktumlare använder ca 3 gånger mer energi än vad en tvättmaskin gör och mycket 
energi finns att spara in. Framförallt ska tvätten centrifugeras väl innan den läggs i tork-
tumlaren. Vid investering av nya maskiner bör alternativet värmepumpstumlare beaktas. 
En vanlig torktumlare tar hela tiden in kall luft som värms upp medan en värmepumps-
tumlare tar in kall luft i ett första steg. Den uppvärmda luften som har passerat kläderna 
torkas och återanvänds. Detta kan halvera energianvändningen (Energimyndigheten, 
2010). En barriär för installation av värmepumpstumlare är att investeringskostnaden är 
högre.  
 
Smarta nät 
 
I framtiden kommer risken för effektbrist i elnätet vara större. Anledningen är att energi-
användningen förväntas öka samtidigt som produktionen antas vara mindre stabil (på 
grund av energikällor såsom vindkraft som endast producerar el när vinden blåser). För 
att minska risken för effektbrist är en lösning att styra energianvändningen (och även 
kostnaden eftersom användning av elektricitet kommer att debiteras olika beroende på tid 
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på dygnet) mot tider då det finns tillgänglig (och billigare) produktionskapacitet. Till ex-
empel finns maskiner (bl a tvätt- och diskmaskiner) som kan programmeras så att de är 
klara till en viss tidpunkt, men apparaten väljer själv när den ska starta och ifall den ska 
dra ut på processen, för att nå lägsta kostnad och bästa miljöfördelar. (Åslund M. , 2011) 
Det bör även beaktas att användning av elbilar kan komma att öka i framtiden och ladd-
ningsställen för dessa måste i så fall göras tillgängliga. Även varmvatten kan tillredas 
under de tider på dygnet då elen är som billigast. Har byggnaden en värmepump för 
värme och/eller -varmvattenberedning kan denna köras under de tider på dygnet då elen 
är som billigast. För att lagra energin krävs någon form av lager t ex ackumulatortankar. 
För större system kan även borrhålslager vara aktuellt. Det varma vattnet pumpas då ner i 
marken och pumpas upp igen när det finns ett energibehov. 
 
4.5 Mätning och driftövervakning 
 
Individuell debitering av energi- och vattenanvändning ger hyresgästerna möjligheten att 
själva påverka sin boendekostnad. Dessutom förstår hyresgästerna på ett helt annat sätt att 
energin inte är gratis. Just den ekonomiska biten är av största vikt för att minska energi-
användningen hos majoriteten av hyresgästerna. Eftersom individuell debitering i pilot-
projekten har införts i samband med renovering, är det svårt att avgöra hur stor del av 
minskningen av energianvändningen som beror på individuell mätning och hur stor del 
som beror på andra åtgärder, t ex installation av kyl- och frysutrustning med bra energi-
klassning.  
 
4.5.1 Befintligt mät- och debiteringsystem  
 
Individuell mätning och debitering är ett sätt att påverka brukarbeteendet hos hyresgäs-
terna. I de områden som ingår i fallstudien varierar debiteringen av energi och vatten. 
Brogården i Alingsås hade innan totalrenoveringen ingen individuell debitering alls. I 
Gårdsten har debitering införts successivt gård för gård sedan 2000 och målet är att hela 
Gårdsten ska få individuell debitering för all energi (vatten, el och värme).  
 
Standard i områden som inte har gjort några större förändringar är att hushållselen debite-
ras men inte vattenanvändningen. Katjas Gata införde t ex individuell debitering av hus-
hållselen i alla lägenheter redan år 2000, ett par år innan totalrenoveringen kom igång.  
 
4.5.2 Mät- och debiteringssystem som har använts i pilot-

projekten 
 
I områden där stora renoveringar har gjorts (Katjas Gata, Brogården och Gårdsten) har 
även förändringar i den individuella debiteringen gjorts. Brogården har gått från ingen 
debitering alls till debitering av både hushållsel och varmvatten. Katjas Gata har utökat 
den individuella debiteringen från enbart hushållsel till att innefatta även varmvatten. 
 
Gårdstensbostäder har gjort den största förändringen och där debiteras hyresgästerna för 
hushållsel, varm- och kallvatten samt för värme. I Figur 66 visas installation av mätsy-
stem för elanvändning i en av lägenheterna i Gårdsten.  
 
Värmen mäts med en temperaturgivare i varje lägenhet. I hyran ingår en inomhustempe-
ratur på 21 °C, om inomhustemperaturen är högre får hyresgästen betala mer och om 
temperaturen är lägre får hyresgästen pengar tillbaka. Dock finns en lägsta tillåten inom-
hustemperatur på 18 °C för att förhindra att hyresgästerna vädrar ut all värme för att 
minska sin månadskostnad. Om temperaturen är under 18 °C kostar värmen lika mycket 
som vid 21 °C.  
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Gårdsten debiterar el- och vattenanvändning på samma sätt som värme. En viss mängd 
ingår i hyran och används mer får hyresgästen betala extra, används mindre fås en åter-
betalning som dras från hyran. 
 
Investeringskostnaden för installationen av mätsystem för individuell debitering kan 
givetvis vara påtaglig beroende på hur systemen är uppbyggda. På Tellusgatan i Bergsjön 
är detta en av anledningarna till att Familjebostäder inte ser det som ett alternativ att in-
föra debitering av varmvattenanvändning.  
 

 
Figur 66 Hantverkare som installerar mätsystem för individuell debitering i Gårdsten 

Solhus 3.  

Olika områden har olika strategier för hur den individuella debiteringen går till. I Gård-
sten ingår en viss mängd energi och vatten i hyran. Används mer eller mindre dras detta 
av från hyran. På Katjas Gata har istället den nya hyran (efter renovering) sänkts med 
samma summa som varmvattenkostnaden uppgick till tidigare (här debiteras hyresgäs-
terna sedan tidigare för elen). På fakturan finns specificerat hur mycket vatten som an-
vänts och som hyresgästen debiterats för.  
 
(Pavlovas, 2006) diskuterar i sin avhandling kring vilka för- och nackdelar systemet i 
Gårdsten har. Han menar att fördelarna är att fastighetsägaren får bättre koll på fastig-
heten, inomhusklimatet och variationer i el- och vattenanvändning. Vid debitering skickas 
dock endast information om kostnaden/återbetalning för el och vattenanvändningen ut. 
Hyresgästen får således ingen information om den faktiska användningen av energi och 
vatten.  
 
I Gårdsten har både användandet av hushållsel och vatten minskat initialt efter renove-
ringen men har därefter hållits på en konstant nivå. (Pavlovas, 2006) menar att minsk-
ningen av användningen av el och vatten snarare beror på ny och mer energisnål appara-
tur (t ex kyl, frys, snålspolande wc och snålspolande vattenarmatur) än på ändrat brukar-
beteende. Hyresgästerna själva har inte i någon vidare omfattning minskat den totala 
energianvändningen. Den stora vinsten med individuell debitering finns inte i att minska 
energianvändningen utan i att kostnaderna för energin blir mer rättvist fördelade enligt 
(Pavlovas, 2006). 
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Denna bild överensstämmer med vad (Mjörnell, K, 2010) skriver i sin artikel om Brogår-
den där hon menar att den största minskningen i användningen av hushållsel beror på in-
stallation av nya tvätt- och diskmaskiner snarare än individuell debitering.  
 
Det finns dock goda exempel där individuell debitering har hjälpt till att minska energi-
användningen. Troligtvis går det att med individuell debitering komma åt de riktiga stor-
konsumenterna av el. (Energimyndigheten, 2006) anser att individuell mätning av värme- 
och vattenanvändning samt bättre design kan ge stora energibesparingar. Erfarenheter 
visar att varmvattenanvändningen kan minska med 15-30 % (Bengtsson, 2005). 
 
Fastighetsskötare vittnar om att hyresgäster i vissa fall använder elelement för att höja 
temperaturen i lägenheten, och användningen av dessa kan påverka styrningen av fjärr-
värmeradiatorerna (mer beskrivet i avsnitt 4.2.1). Genom individuell debitering minime-
ras förhoppningsvis liknande problem eftersom användning av elelement ökar månads-
kostnaden.  
 
Vid införandet av individuell debitering har Katjas Gata, Brogården och Gårdsten gått ut 
med mycket information. Detta för att reda ut eventuella missförstånd som t ex att elen 
var gratis innan och att hyresgästerna nu helt plötsligt måste betala för energin. Genom att 
förklara att den individuella debiteringen är mer rättvis eftersom hyresgästerna betalar för 
det de själva använder, blir hyresgästerna mer positiva till förändringen.  
 
Som ett led i informationsspridningen satsar Katjas Gata, Brogården och Gårdsten på 
system där hyresgästerna ska kunna logga in på en portal på internet och se sin egen 
energianvändning. I Brogården ska detta ske snart i samarbete med Alingsås Energi. 
Gårdsten har sin egen portal. På Katjas Gata finns planer på att skaffa en sådan portal.  
 

 
Figur 67 Snålspolande armatur som monterats på Katjas Gata.  

4.5.3 Alternativa mät- och debiteringssystem  
 
Åsikterna går isär huruvida individuell mätning och debitering påverkar hyresgästerna att 
ändra sitt brukarbeteende eller om införande av debiteringen snarare är en rättvisefråga än 
en energifråga. Åsikterna går isär om nyttan av individuell debitering.  
 
Hindren för att införa individuell mätning och debitering är många. I en rapport ger 
(Bengtsson, 2005) exempel på de saker som är barriärer för införandet av individuell 
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mätning och debitering. Det som framförallt är den stora barriären är kostnaden för inköp 
och installation av mätutrustning. Vidare krävs betydligt mer resurser för administration 
för debitering.  
 
Mätning och debitering av värme är betydligt mer komplicerat. Olika lägenheter påverkas 
olika av yttre faktorer såsom solinstrålning, vind mm. När hyresgästerna själva betalar för 
värmen vill de även ha möjlighet att reglera sin inomhustemperatur. Den som så önskar 
ska kunna få upptill 24 °C i lägenheten. Detta uppnås normalt genom att vattentemperatu-
ren till radiatorerna ökas något. Denna justering har nackdelen att den ger ökade värme-
förluster från ledningarna (Bengtsson, 2005). 
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5 Metodik för utredning, utvärdering och 
uppföljning vid ombyggnad 

 
5.1 Statusinventering före ombyggnad 
 
Vid genomförande av energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader är den aktu-
ella byggnadens byggnadstekniska utformning och status (kondition) viktig ingångsin-
formation som bör ligga till grund för viktiga systemval. Genom statusinventeringar kan 
denna information kartläggas.  
 
Ytterligare ett skäl till att utföra statusinventeringar är att minska risken för suboptime-
ring vid genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder. Byggnaden bör ses som ett 
system där god innemiljö och beständiga konstruktionslösningar är andra viktiga egen-
skaper som måste vägas in vid val av åtgärder. Genom att utföra statusinventeringar av 
byggnadskonstruktioner och installationer i ett tidigt skede i byggprocessen (planerings-
skedet) ökar kunskapen om aktuell byggnad och därmed möjligheterna att välja de mest 
optimala lösningarna sett ur ett systemperspektiv. Dessutom minskar risken för obehag-
liga överraskningar i produktionsskedet så som t ex okända fuktskador som kanske både 
fördyrar och försenar bygget eller till och med motiverar andra åtgärder än de som valts. 
 
I detta avsnitt tar vi inte upp miljöinventeringar (t ex PCB, asbest och radon). Inte heller 
inventeringar med avseende på beständighet (t ex karbonatisering av betong) eller beva-
randevärden (arkitektoniska). 
 
5.1.1 Fuktinventering 
 
Inventering av byggnadskonstruktioner med avseende på fuktrelaterade skador syftar till 
att kartlägga byggnadskonstruktionernas fukttekniska status. 
 
Inventeringen består av två moment. I ett första skede kontrolleras konstruktionerna oku-
lärt (fuktmarkeringar, missfärgningar, formförändringar etc.) samtidigt som en översiktlig 
fuktindikering genomförs och förekomst av eventuell avvikande lukt noteras. I steg två 
väljs, utifrån gjorda iakttagelser, mätpunkter där byggnadskonstruktionerna öppnas upp. I 
dessa kartläggs konstruktionsutformning och fukttillstånd samtidigt som prover för lukt-
kontroll och mikrobiologiskanalys tas ut. Mätpunkter väljs dels där man funnit tecken på 
skador (förhöjd fuktkvot, missfärgning eller avvikande lukt) dels där man inte funnit 
tecken på skador, som referenspunkter. Inventeringen bör inte bara identifiera eventuella 
fuktproblem utan även bedöma dess omfattning alternativt föreslå en handlingsplan för 
hur skadornas omfattning kan kartläggas i åtgärdsskedet.  
 
Betonggolv och tunga väggkonstruktioner undersöks lämpligtvis med fuktindikator för att 
indikera förekomst av fukt. Med detta mätinstrument fås inget mätvärde på relativ fuktig-
het eller fuktkvot men fördelen är att man utan yttre ingrepp kan få en uppfattning om 
fuktfördelningen över större ytor. Fuktkvot i trä mätts med elektriskt instrument som 
mäter resistansen mellan två stålstift. Detta instrument kan även med fördel användas som 
fuktindikator i porösa material (t ex gipsskivor). Relativ fuktighet och temperatur mätts 
med elektriska instrument. Luftrörelser kan studerats med hjälp av rök och tryckskillna-
der med hjälp av elektrisk mikromanometer. 
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5.1.2 Termografering 
 
Med hjälp av termograferingskamera kan klimatskärmens isoler- och lufttäthetsfunktion 
bedömas. På så sätt kan förekomst av köldbryggor, isolerbrister och luftläckage i klimat-
skärmen inventeras och utgöra beslutsunderlag inför t ex en tilläggsisolering.  
 
Att en yta har lägre temperatur än förväntat kan bero på luftläckage och/eller isolerbrister. 
Förväntad temperatur kan vara betydligt lägre än lufttemperaturen inne vid t ex köldbryg-
gor där det inte finns lika mycket isolering som i konstruktionen i övrigt. Konstruktions-
utformningen är alltså grunden för om en yta har förväntad temperatur eller inte.  
 
För att kunna notera eventuella luftläckage vid termografering skall det vara ett under-
tryck inne i byggnaden i förhållande till utomhus. Riktlinjen är att det ska vara minst 5 Pa 
undertryck inne i förhållande till ute och detta kan i bostäder ofta åstadkommas med hjälp 
av köksfläkten. 
 
En förutsättning för att det skall gå att termografera är att det finns en temperaturskillnad 
mellan inne och ute. I termograferingsstandard EN 13187 anges att minsta temperatur-
skillnad som krävs över en konstruktion vid termografering ges av formeln 3/U-värdet 
(U-värdet för aktuell konstruktionsdel, W/(m²K)). Dock krävs minst en temperaturskill-
nad på 5 ºC. Med hjälp av värmemotståndet för de olika konstruktionerna samt tempera-
turskillnaden mellan inne och ute kan förväntad yttemperatur beräknas.  
 
Vad som skall klassas som en brist vid termografering är inte helt självklart eftersom kra-
ven på energieffektivitet och innemiljön hela tiden har ökat. Sedan många år tillbaka har 
följande riktlinjer som Axén och Petersson utarbetat varit vägledande (Axén & Petersson, 
1979). För luftläckage gäller att det klassas som en brist om minst ca 30 % av en anslut-
ning har luftläckage. Exempel på detta är t ex om en golvvinkel i ett rum är 5 meter så 
måste det finnas läckage vid minst 1,5 m av anslutningen. När det gäller isolerbrister 
brukar det som regel innebära att dessa klassas som en brist om felet resulterar i nedkylda 
ytor över 1 m2. Bakgrunden till dessa riktlinjer är att luftläckage och nedkylda ytor i den 
angivna omfattningen kan påverka det termiska klimatet, konstruktionens beständighet 
(otätheter kan t ex generera fuktskador) och uppvärmningskostnaderna för huset. I takt 
med att kraven på energieffektivitet och komfort ökar så är det rimligt att skärpa dessa 
riktlinjer ytterligare. 
 
Undantag från de riktlinjer som beskrivs ovan kan förekomma. Exempel på detta är att ett 
mindre luftläckage och en mindre nedkyld golvyta ändå kan betecknas som en brist om 
dessa är vid en plats där det kan få stor påverkan på det termiska klimatet. För isolerade 
partier kan å andra sidan en nedkyld yta, som är större än 1 m2, godtas under förutsättning 
att nedkylningen endast är marginell (uppmätt temperatur är nära den förväntade) samt att 
det inte påverkar det termiska klimatet, beständighet eller uppvärmningskostnader mer än 
marginellt.  
 
5.1.3 Lufttäthetsmätning och luftläckagesökning 
 
Lufttäthetsmätning och luftläckagesökning utförs för att lokalisera eventuella luftläckage 
i klimatskalet och i lägenhetsskiljande konstruktionsdelar. Brister i lufttäthet påverkar inte 
bara energianvändningen utan även flera andra viktiga egenskaper så som t ex spridning 
av buller, brandgaser och föroreningar (t ex cigarettrök) mellan lägenheter samt risken för 
fuktkonvektion (fuktskador). Därför är det viktigt att arbeta för god lufttäthet i dessa 
renoveringsprojekt. 
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Bäst är att undersöka byggnadens lufttäthet i ett så tidigt skede som möjligt i ombygg-
nadsprocessen. Med fördel kan lufttäthetsmätning och luftläckagesökning kombineras 
med termografering. Huvudsyftet med dessa tidiga undersökningar är att få grepp om 
konstruktionens status och identifiera systematiska brister. Denna information skall sedan 
ligga till grund för de val av åtgärder som görs.  
 
I byggskedet och i färdigställd byggnad följs lufttätheten upp och jämförs med byggher-
rens krav. Med fördel läggs stor tyngdpunkt på att följa upp lufttätheten redan under 
byggskedet eftersom det då är lättare att utföra tätningsåtgärder (jämfört med i färdig-
ställd byggnad) samtidigt som kritiska detaljer identifieras vilket ökar möjligheten att 
undvika dessa brister i den fortsatta produktionen. Ett bra arbetssätt vid renovering av 
flerbostadshus kan vara att färdigställa en eller ett par pilot lägenheter där lufttätheten 
utvärderas tidigt.  
 
Provning av lufttätheten utförs enligt Europastandard EN 13829:2000. Principen bygger 
på att en tryckskillnad skapas över klimatskärmen med hjälp av en elektrisk fläkt. Läck-
flödet vid 50 Pa tryckskillnad över klimatskärmen fastställs (medelvärde av över- respek-
tive undertryck) varefter detta luftflöde fördelas ut över klimatskärmens omslutande area. 
Enligt EN metoden skall läckflödet vid 50Pa tryckskillnad bestämmas genom att mät-
ningar utförs vid minst fem olika trycksteg. Ett förenklat mätningsförfarande kan dock 
tillämpas i vissa sammanhang genom att endast provtrycka vid 50 Pa över- respektive 
undertryck. Vid provningen tätas alla ventilationsöppningar och avlopp.  
 
Vid luftläckagesökning sätts byggnaden i undertryck. Uteluft kommer då att läcka in vid 
eventuella otätheter i klimatskärmen. Råder en temperaturskillnad mellan inne och ute 
(kallt ute) kan luftläckagen spåras med hjälp av värmekamera (se även avsnitt om termo-
grafering ovan). En stor fördel med värmekameran är att det går relativt lätt att söka av 
större ytor snabbt. Ett bra komplement till värmekameran vid luftläckagesökning är luft-
hastighetsgivare. Fördelar med lufthastighetsgivaren är bl a att den inte är beroende av en 
temperaturskillnad över klimatskärmen samt att den verifierar misstänkta luftläckage som 
identifierats med värmekameran. 
 
5.2 Hjälpmedel för att utvärdera nya lösningar 
 
5.2.1 Beräkningsverktyg 
 
Beräkningsverktyg är ett bra hjälpmedel för att utvärdera olika konstruktionslösningar 
med avseende på t ex energianvändning, värmeförluster och fuktsäkerhet. Framförallt är 
beräkningsprogrammen bra till att göra parameterstudier, t ex studera hur transmissions-
förlusterna påverkas av olika isolertjocklekar. Dessa parameterstudier kan ge värdefull 
information i arbetet att hitta de mest optimala konstruktionsutformningarna. Ett generellt 
problem vid beräkningar är att det ofta krävs antaganden och förenklingar i bl a ingångs-
informationen till beräkningen (randvillkoren) så som t ex för materialdata ock klimat-
data. Det innebär att det, vid framförallt mer komplexa beräkningar som t ex energiba-
lansberäkningar eller fuktberäkningar, finns osäkerheter kring det absoluta beräknings-
resultatet, t ex fukttillståndet i en konstruktion. Därför skall dessa resultat tolkas med viss 
försiktighet. 
 
Fukt och värmesimuleringar av ventilerade konstruktioner, HAM tool 
Baserat på erfarenhet från ett stort antal skadefall, finns det en risk för mögeltillväxt på 
vindar och krypgrunder i Sverige, Samuelsson et al Vindarna ovan hus 2 (200x). Efter 
tilläggsisolering (av vindsbjälklaget eller av golvbjälklaget), blir dessa utrymmen allmänt 
kallare och därmed mer känsliga för ansamling av fukt. Huvudsyftet med att analysera 
fukt och temperaturförhållandena på vindar och krypgrunder är att jämföra temperatur 
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och fukttillståndet före och efter renovering, och utifrån det vidta de åtgärder som behövs 
för att förhindra uppkomsten av mögeltillväxt. En sådan analys omfattar bedömning av 
omfattningen och konsekvenserna av olika fuktkällor som till exempel ventilation av 
uteluft, luftläckage från bostaden, fukt avdunstning från marken, etc. I detta projekt an-
vändes simuleringsverktyget HAM-Tools för en hel byggnad (SFSS, 2004) för att analy-
sera fukt och temperaturförhållandena på vinden och i krypgrunden. Baserat på resultat 
från valideringar i fält (Sasic Kalagasidis, A, 2004),  (Hagentoft, C-E och Sasic 
Kalagasidis, A, 2010) och jämförelse med andra verktyg (Woloszyn och Rode, 2008), har 
detta program visat sig vara tillförlitliga för dessa och liknande beräkningar. Verktyget 
kan beräkna kopplade värme-, luft- och fukt transportprocesser i byggnadsdelar (t ex i 
tak, vindsbjälklag, ytterväggar i krypgrunden) och i ventilerade utrymmen. Dessutom ger 
verktyget möjlighet för detaljerad modellering av luftflöden genom olika ventilationsöpp-
ningar och läckage i byggnadsskalet, till följd av påtvingade eller naturliga luftrörelser, 
som ofta är avgörande för fukt förhållandena i de utrymmen som undersöktes. Baserat på 
resultaten från HAM-Tools simuleringar, kan risken för fuktskador på den insidan av 
taket på vinden bedömas vid olika förhållanden på vinden. För simuleringarna har en 
metod som utvecklats av (Hukka och Viitanen, 1999) används. 
 
Beräkning av fuktförhållanden  
Vid tilläggsisolering påverkas inte bara konstruktionens värmemotstånd utan aven flera 
andra egenskaper så som t ex konstruktionens fukttillstånd. I syfte att utvärdera hur t ex 
en tilläggsisolering förändrar en ytterväggs fukttillstånd kan fuktberäkningar utföras för 
att undersöka väggens fuktförhållanden och uttorkningsförmåga. Metoden är framförallt 
avsedd för parameterstudier där olika material, dimensioner och lösningar kan jämföras. 
 
Beräkningarna har i detta projekt utförts med beräkningsprogrammet WUFI® Pro 4.2 
som är utvecklat vid Fraunhofer Institute for Building Physics IBP-Holzkirchen. WUFI® 
Pro 4.2 är ett endimensionellt och icke-stationärt program som tar hänsyn till ingående 
materials värme- och fuktkapacitet. 
 
Energibalansberäkningar 
För att få uppfattning om hur energieffektiva olika lösningar är används energiberäknin-
gar, nuförtiden oftast i form av datorprogram. Vid energiberäkningar krävs att många an-
tagande görs av parametrar som har stor betydelse för resultatet men som kan var svåra 
att förutsäga, till exempel klimat och brukarbeteende. För att minska inverkan av dessa fel 
kan det vara fördelaktigt att göra jämförande beräkningar mellan olika lösningar. Rätt ut-
fört blir bias samma för de olika lösningarna och det är därmed möjligt att utvärdera 
skillnaden mellan lösningarna även om absolutnivån för energianvändning inte stämmer.  
 
Det är viktigt att bedöma vilken systemgräns som beräkningen bör ha eftersom det finns 
olika program för olika systemgränser. Program som beräknar energin för hela byggna-
den har sällan möjlighet att göra detaljerade beräkningar på enskilda installationer eller 
konstruktioner.  
 
5.2.2 Labbprovning 
 
I syfte att utvärdera projekterade detaljlösningar kan med fördel ett provmontage och 
konstruktionslösningen och dess byggbarhet utvärderas. En viktig funktion i en fasad är 
dess regntäthet. Erfarenhetsmässigt är fönsteranslutningen en känslig detalj när det gäller 
regntätheten. Dessutom finns ju denna detalj (fönstret) ofta i stor utbredning, speciellt i 
flerfamiljshus. 
 
Ett bra sätt att utvärdera en projekterad fönsteranslutning är att bygga upp en provvägg 
med aktuellt fönster och anslutningsdetaljer monterade. Väggens regntäthet provas där-
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efter i laboratorium enligt (SS-EN 12865). Provningsmetoden innebär att väggen utsätts 
för slagregn (vattendysor) vid pulserande lufttryck. Samtidigt undersöks väggen från dess 
insida (beroende på konstruktion kan isoleringen uteslutas i provväggen) med avseende 
på inläckage dels genom fuktmätningar, dels genom okulär kontroll av tecken på inläck-
age i väggen. 
 
Erfarenhetsmässigt är det svårt att utvärdera detaljlösningars regntäthet genom enbart rit-
ningsgranskning men med den beskrivna metoden kan alltså projekterade detaljlösningar 
provas och utvärderas redan i projekteringsskedet. 
 
5.2.3 Fukt- och temperaturmätningar i färdiga konstruk-

tioner 
 
I projektet Katjas gata har temperatur och fuktförhållanden följts upp efter ombyggnad på 
vinden och i krypgrunden. Temperatur och relativ luftfuktighet har loggats med elektriska 
instrument. Tyvärr stötte vi på tekniska problem med mätutrustningen vilket resulterat i 
att vi hittills endast kunnat använda delar av mätresultaten. Detta innebär att vi inte kun-
nat utvärdera temperatur och fuktförhållanden i dessa ombyggda konstruktioner ännu i 
detta projekt. Trotts vårt missöde ser vi stora fördelar med att följa upp temperatur och 
fuktförhållanden i ombyggda konstruktioner. Byggnaden är ett system och det kan vara 
svårt att bedöma hur resultatet blir i verkligheten. Ett alternativ till loggande instrument 
kan vara att utföra manuella momentanmätningar enligt ett schema. En fördel med det 
sistnämnda alternativet är att man då kan göra en okulär inspektion av konstruktionerna 
samtidigt. Det förutsätter dock att konstruktionerna är åtkomliga. 
 
5.2.4 Utvärdering av innemiljön 
 
Kvalitetssäkring kan i mångt och mycket handla om att hitta bra tekniska lösningar, men 
det handlar även om att hyresgästerna ska vara nöjda och villiga att betala för sitt boende. 
Ett steg i kvalitetssäkringen är därför att få hyresgästerna nöjda med sitt inneklimat. I 
Brogården har lärdomar dragits från inflyttningen i de första husen. Vid inflyttning under 
vinterhalvåret var klagomålen många eftersom ett lågenergihus tar lång tid att värma upp 
(på grund av låg installerad värmeeffekt). Hyresgästerna har upplevt att det har varit kallt 
och dragigt och att det har tagit lång tid innan klimatet i lägenheten blir behagligt. Genom 
att värma upp de nyrenoverade husen med värmefläktar under vinterhalvåret innan in-
flyttning, ges hyresgästerna ett bra inneklimat redan från start. Genom detta undviks en 
negativ inställning till lågenergihus vilket i slutändan troligtvis ger nöjdare kunder.  
 
Information till de boende är också ett viktigt steg för att upprätthålla en bra innemiljö. Ju 
energisnålare husen blir, desto mer krävs av hyresgästerna själva. I ett passivt hus krävs 
att hyresgästen är aktiv. I ett vanligt hus vädrar hyresgästerna under sommaren men i ett 
passivhus krävs kanske vädring även under vår och höst. Under sommaren kan det dess-
utom vara aktuellt att använda solskydd av olika slag för att förhindra övertemperaturer i 
lägenheten. Kanske måste hyresgästen få som rutin att fälla ner persiennerna innan den 
går till jobbet och sedan fälla upp dem igen.  
 
I de renoverade områdena Katjas Gata, Brogården, Maratongatan och Gårdsten som har 
haft stora upprustningar har mycket kraft lagts på att just få ut information till hyresgäs-
terna.  
 
Genom informationen och bättre förståelse för de system som finns och hur de fungerar 
kan hyresgästerna bättre förstå sin egen möjlighet att påverka sin innemiljö och energian-
vändning. Detta ska förhoppningsvis förhindra onödiga åtgärder som t ex att hyresgästen 
vädrar när det skulle räcka att vrida ner termostaten till eftervärmningsbatteriet.  
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På Katjas Gata har hyresgästerna fått vara med och ha åsikter om åtgärder i nästa etapp av 
renoveringen i området. Hyresgästerna har använt sitt inflytande och i valet mellan extra 
renovering av köket och installation av FTX-aggregat så har hyresgästerna valt renove-
ring av köket. Eftersom budgeten redan är fastställd från början finns nu inget utrymme 
att konvertera den mekaniska frånluftsventilationen till mekanisk ventilation med värme-
växling som var en av de lösningar som var aktuella. Så frågan är hur långt fastighetsäga-
ren ska låta hyresgästerna påverka vid renovering av bostäder från miljonprogrammet.  
 
Enkätundersökning 
Ett sätt att följa upp brukarnas upplevelse av innemiljön är att utföra en innemiljöenkät. 
Syftet med enkäterna är att få brukarnas synpunkter beträffande termisk komfort, luft-
kvalitet, buller, belysning och ljusförhållanden. Orsaker till klagomål som framkommer i 
enkätundersökningen skall alltid utredas. Även om andelen som klagar understiger de 20 
% som anses acceptabelt, måste förvaltaren förvissa sig om att klagomålen inte är orsa-
kade av skador i byggnadskonstruktionen, bristfällig ventilation eller dylikt. Enkäterna 
upprepas förslagsvis vart femte år. För att enkäterna skall bli ett effektivt verktyg i 
kvalitetssäkringssystemet, måste de vara utförda med tror noggrannhet och med fokus på 
väsentligheter, för att ge entydiga resultat som är enkla att sammanställa. Det är en fördel 
att använda professionell personal för att upprätta dessa enkäter eller att använda en redan 
utprovad enkät.   
 
Termisk komfort 
Den termiska komforten är i många äldre bostäder ett stort problem, och det gäller inte 
minst flerbostadshus från miljonprogrammet. Problem som gäller den termiska komforten 
är bland annat drag från tilluftsdon och kallras från fönster. Vid renovering av dessa bo-
städer är det nödvändigt att bygga bort dessa problem, men även att inte bygga in nya 
problem.  
 
Drag och kallras 
I hus med självdrag eller mekanisk frånluftsventilation tillförs ouppvärmd tilluft vanligen 
via ventiler eller don. Beroende på placering av dessa kan drag förekomma i olika ut-
sträckning. Med FTX-ventilation värmeväxlas uteluften innan den tillförs lägenheterna 
och risken för drag minimeras. FTX-ventilation har dessutom fler fördelar än en ökad 
termisk komfort. Ibland används FTX-ventilationen även för värmedistribution genom att 
värma tilluften. För en hög termisk komfort skall det inte skilja för mycket i temperatur 
mellan olika utrymmen i en lägenhet. Badrum som inte har någon tilluft, och därmed 
ingen värmetillförsel kan bli kalla om inte finns någon extra värmekälla installerad. Det 
är därför vanligt att t ex en handdukstork installeras som även kan fungera som en värme-
källa. Det finns handdukstorkar som kan värmas med både varmvatten och el. På det viset 
kan de användas året runt även i bostäder med vattenburen värme. Bostäder med luftbu-
ren värme och således inte har några radiatorer eller golvvärme kan få problem med kall-
ras vid fönster, men det är inte helt utrett. Vidare kan högre luftflöden än normalt krävas 
för att täcka värmebehovet under uppvärmningssäsong för att tilluftstemperaturen inte 
skall bli alltför hög.  
 
Passiv- eller lågenergihus som använder tilluften som värmedistribution, måste vid pro-
jektering anpassas för rätt internlaster. I framtiden, med bättre energianvändande pro-
dukter kommer de interna lasterna troligen att vara lägre än dagens. Värmesystemet måste 
således anpassas och förberedas för detta så det finns marginaler.  
 
Övertemperatur 
Sommartid är det svårt att komma ifrån övertemperaturer i flerfamiljshus utan kylsystem. 
I välisolerade hus kan övertemperaturer förekomma även under vår och höst. Även om 
utetemperaturen är lägre än innetemperaturen i dessa hus, försvåras en temperatursänk-
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ning eftersom värmeförlusterna blir väldigt låga genom den välisolerade och lufttäta kli-
matskärmen. För att minimera problem med övertemperaturer finns det ett flertal tekniker 
att använda sig av. Solavskärmning är en av dessa och kan vara både passiv och aktiv. 
För en optimal funktion skall solavskärmningen avskärma solinstrålningen då inget upp-
värmningsbehov föreligger och tvärtom. Detta kan åstadkommas genom aktiv solav-
skärmning såsom elektriska behovsstyrda markiser. Men det finns även passiva solav-
skärmare som utnyttjar att solinstrålningen har olika infallsvinkel beroende på årstid. På 
sommaren skärmas de höga solstrålarna medan de låga solstrålarna släpps igenom på 
vintern.  
 
Vädring är en annan metod för att sänka temperaturen inomhus. Ventilationen kan också 
spela en stor roll. I FTX-system är det viktigt att det går att koppla bort värmeväxlingen 
så att tilluften inte värms i värmeväxlaren. Om det är lägre temperaturer inomhus än ut-
omhus kan det dock utnyttjas genom att använda värmeväxlaren. Forceringsmöjlighet är 
ett annat sätt att utnyttja lägre temperaturer utomhus nattetid.  
 
Ventilation 
Ventilationen är en mycket viktig komponent för att bostaden skall må bra och de boende 
skall trivas. Ventilationssystemet skall effektivt föra bort koldioxid från människor och 
djur, fukt från badrum och kök, lukter alstrade från inredning och byggprodukter, över-
skottsvärme från människor, verksamhet och solinstrålning samt föroreningar från verk-
samheten. Ventilationen blir även extra viktigt om det finns en förhöjd radongashalt i 
huset.  
 
Enligt BBR så skall ventilationsflödet uppgå till minst 0,35 l/(s, m²) när bostaden är i an-
vändning. För att säkerställa detta är ett mekaniskt fläktsystem att föredra, eftersom ven-
tilationen i icke fläktdrivna ventilationssystem till stor del beror på yttre förutsättningar 
som inte går att påverka, såsom vind och temperaturskillnader. Ur energisynpunkt är det 
viktigt att byggnaden är tät för att minimera ofrivilligt läckage av uppvärmd luft. Vidare 
förutsätter en tät byggnad ett mekaniskt till- och frånluftssystem. Att i befintliga bostäder 
åstadkomma en hög täthet på byggnadsskalet har visat sig vara fullt genomförbart, men 
det krävs ett noggrant tillvägagångssätt.  
 
När bostaden inte används finns möjlighet att sänka ventilationsflödet till som lägst 
0,10 l/(s, m²) enligt BBR, mot 0,35 l/(s, m²) som gäller bostäder i användning. Reduk-
tionen av ventilationsflöden får dock inte ge upphov till hälsorisker eller skador på bygg-
naden och dess installationer (t ex på grund av ökad fukt). En viss grundventilation är 
viktig för att föra bort lukter, överskottsvärme och fukt i luften. Fördelar med att reducera 
ventilationsflödet är att ventilationsförluster minskar, samt att driftel för fläktar minime-
ras. Besparingspotentialen varierar dock beroende på vilket ventilationssystem som är in-
stallerat. I en bostad med F-ventilation är besparingspotentialen betydligt större än i en 
FTX-ventilerad byggnad, där värmen i frånluften återvinns till stor del. Behovsstyrning 
av ventilation är i dagsläget ovanligt i bostäder, men används ofta i lokaler, skolor etc. I 
flerfamiljshus blir det dessutom mer komplexa system än i enfamiljshus. Huruvida ett be-
hovsstyrt ventilationssystem går att kombinera med luftburen värme via ventilations-
systemet är ytterligare ett ställningstagande.  
 
Ventilationssystemet och dess komponenter 
I befintliga bostäder kan det ofta vara svårt att få plats med nya kanaler och det finns 
fysiska begränsningar i hur systemet kan utformas. En möjlig väg att gå är att göra nya 
ventilationsschakt genom att ta en del av tidigare boendeyta i anspråk, vilket har gjorts i 
ett flertal av pilotprojekten. Följden är en minskning av total uthyrningsbar boendeyta. I 
många av områdena har det även varit svårt med placering av ventilationsaggregat. Ut-
rymmet har ibland även begränsat aggregatval, eller krävt utbyggnad på tak eller vind. Att 
tänka på vid utformning av ventilationssystem är att, om möjligt, konstruera systemet 
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med så låga tryckfall som möjligt vilket sänker driftkostnader för fläktar. Komponenter 
som kräver underhåll skall dessutom placeras (om möjligt) där de är enkla att komma åt 
utan att behöva gå in i lägenheter.  
 
Dessutom skall ventilationssystemet fungera ihop med både värmesystem (om separat så-
dant finns) och spisfläkt/kåpa i kök.  
 
FTX 
För att ett FTX-system skall fungera optimalt är tätheten på byggnadsskalet a och o, för 
att säkerställa att ventilationsluften går igenom aggregatet istället för otätheter i bygg-
nadsskalet. För FTX-system finns ett flertal olika återvinningsprinciper, varav plattvär-
meväxlare och roterande växlare är vanligast. Förknippat med dessa finns ett flertal för- 
och nackdelar. Fördelar med plattvärmeväxlare är att sidorna är åtskilda vilket omöjliggör 
överföring av lukter (matos, cigarettrök etc.), även om överföringen i roterande värme-
växlare vanligen är litet. Roterande värmeväxlare överför dessutom fukt (i större ut-
sträckning än lukter), vilket möjligen kan bli ett problem i hus med höga fukttillskott. I 
flerfamiljshus är det dock föga troligt att alla/många duschar eller lagar mat samtidigt, 
varför fukten jämnas ut och inte skapar problem. En fördel med roterande värmeväxlare 
är att de inte kräver någon typ av avfrostning, vilket behövs för plattvärmeväxlare. En 
ytterligare fördel med roterande värmeväxlare är att de tar mindre plats än dito plattvär-
meväxlare, vilket kan vara praktiskt speciellt vid ombyggnation.  
 

 
Figur 68 Roterande FTX-aggregat i Brogården.  

Ventilationssystem som värmebärare 
Om ventilationssystemet även är värmebärare (vilket är möjligt för FT- eller FTX-
system) är det viktigt att ventilationssystemet är anpassat för detta. Värmebehov och ven-
tilationsbehov är inte nödvändigtvis kopplade till varandra, varför ventilationsflöden och 
placering av don noga måste övervägas. Systemet måste dessutom projekteras så att 
övertemperaturer i tilluften inte förekommer/behövs. En av orsakerna är att damm och 
partiklar kan brännas och ge lukt om de passerar elbatterier med hög temperatur. I system 
med förvärmd tilluft begränsas oftast temperaturen till 52 °C för att undvika detta.  Med 
värmebatterier som använder vatten för uppvärmning av tilluften elimineras detta pro-
blem. Tilluften bör ändock inte ha för hög temperatur på grund av komfortskäl.  
 
När tilluften är värmebärare gäller det isolera ventilationskanaler ordentligt för att und-
vika förluster. Även normenlig isolering kan ge förluster upp till 30 % av den återvunna 
värmen (Fahlén, 1992). Framförallt om ventilationskanaler placeras i vindsutrymmen fås 
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betydande förluster. På Katjas Gata har kanalerna placerats innanför isoleringen. Värme-
läckage läcker ju då åtminstone ut till huset och inte till kråkorna. Men meningen med 
systemet är tillslut att värmen ska komma hyresgästerna till godo. Extra viktigt för att 
minimera förlusterna i de fall då hyresgästerna har möjlighet att själva reglera sin 
tilluftstemperatur med ett extra värmebatteri.  
 
Om hyresgästen dessutom själv betalar för den tillförda värmen blir placering av värme-
batteri i tilluft en viktig fråga. För att hyresgästen inte skall behöva stå för uppvärmnings-
kostnader som inte kommer hyresgästen tillgodo, är det en fördel om batteriet är placerat 
nära lägenheten. Om värmebatteriet placeras långt bort från lägenheten där behovet av 
värme finns, kommer det ta lång tid för värmen att nå fram eftersom ”materialet” på 
vägen måste värmas upp också. Om ventilationskanalerna dessutom inte är erforderligt 
isolerade, är risken stor att en mycket av värmen läcker ut på vägen och inte når avsett 
mål. Istället för att värma avsedd lägenhet värms andra delar av huset upp, som kanske 
dessutom inte har något värmebehov. Så om ventilationssystemet även skall vara värme-
bärare, bör systemet vara utformat så att hyresgästen har möjlighet att själv styra över 
temperaturen samt att återkopplingen på en ändring av temperaturen sker snabbt.  
 
Evakuering av matos och fukt från kök 
För att evakuera matos och ånga från matlagning ut från huset används vanligen en köks-
fläkt av något slag. Det finns tre olika typer, två av dem; spisfläktar och spiskåpor för ut 
matos och dylikt från huset, medan den tredje, kolfilterfläkten endast recirkulerar luften. 
En spisfläkt har inbyggd fläkt, medan en spiskåpa är ihopkopplad med en central fläkt 
som ofta försörjer flera lägenheter i samma hus. En kolfilterfläkt har förutom en inbyggd 
fläkt även ett kolfilter som skall ta bort luktämnen från matlagningen. En kolfilterfläkt tar 
dock inte ta hand om fukten eftersom luften recirkuleras. Nackdelar med kolfilterfläktar 
är att även kolfiltren måste bytas (förutom fettfilter) för att funktionen skall bibehållas. 
Generellt sett fungerar dessutom en kolfilterfläkt sämre än en dito utsugande fläkt. En 
fördel med kolfilterfläktar är att de kräver mindre kanaldragning samt att de minimerar 
värmeförluster, dock inte i motsvarande grad så att det uppväger kostnaden för kolfilter. 
Kolfilterfläktar påverkar inte heller tryckskillnader över byggnadsskalet och i det övriga 
ventilationssystemet. I väldigt täta hus kan det vara problem att med utsugande fläktar 
föra ut det avsedda flödet eftersom lufttillförseln inte sker i motsvarande grad (om inte 
fönster öppnas eller dylikt). För att undvika problemet med att spisfläkten inte för ut er-
forderligt flöde och dessutom skapar undertryck i bostaden, kan förslagsvis spisfläkten 
kopplas ihop med tilluftssystemet som ökar tilluftsflödet. En annan möjlighet är att spis-
fläkten inte bara för ut luft ur huset utan även tillför luft.  
 
Ljud från ventilation 
Ljud är en viktig parameter när det gäller ventilation, och blir ännu viktigare när ljud uti-
från blir lägre på grund av välisolerade väggar. Ljud från ventilationen innefattar ljud från 
don, men även från eventuella ventilationsaggregat (speciellt då de är lägenhetsplace-
rade). Risken med störande ljud är, förutom att de är just störande att don justeras eller 
sätts igen för att de låter för mycket. För att minimera risken för störande ljud är ljuddäm-
pare en grundläggande del.  
 
Underhåll och service 
För att ventilationssystemet skall fungera optimalt måste det underhållas. Om filter finns 
måste dessa bytas ut med jämna intervall, och (frånlufts)don och ventilationskanaler 
måste även rensas/rengöras med jämna intervall. Om inte detta utförs är risken att från-
luftsdon och kanaler sätts igen, vilket minskar frånluftsflödena. I hus med balanserad 
ventilation kan detta orsaka problem eftersom tilluftsflödet inte minskar i motsvarande 
grad och tryckbilden över byggnadsskalet ändas. Om tilluftsflödet är större än frånlufts-
flödet riskeras fuktig inomhusluft att tryckas ut genom byggnadsskalet och följden kan bli 
fuktskador i konstruktionen. Vem som ansvaret ligger på att utföra service och underhåll 
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på ventilationssystemet kan vara oklart då t ex ventilationsaggregat är placerat inne hos 
hyresgäst (lägenhetsaggregat). Även rengöring av frånluftsdon är en sak som måste redas 
ut hur det skall säkerställas att det utförs. De boende har ofta varken kunskap, tid eller 
möjlighet att sätta sig in hur deras ventilationssystem fungerar. Ett väl fungerande samar-
bete mellan driftpersonal och boende blir således en avgörande faktor. Men om dessa frå-
gor tas i beaktande redan från början vid projektering så ökas chanserna för ett ventila-
tionssystem med goda möjligheter till underhåll och service.  
 
5.2.5 Kvalitetssäkring 
 
För att lyckas med energieffektiviseringsåtgärderna är kvalitetssäkring av hela byggpro-
cessen helt avgörande. Bakom det ökade behovet av kvalitetssäkring ligger att dagens 
byggnadskonstruktioner och installationer är mer komplicerade jämfört med äldre bygg-
naders utförande på grund av de högre krav som ställs idag. Det är inte bara kraven på 
minskad energianvändning som ökat. Andra exempel är högre krav på komfort, design 
och kortare byggtid. Generellt sett innebär detta att de moderna konstruktionerna är mer 
komplicerade att projektera och bygga. Dessutom är de ofta mer känsliga för fel och 
brister så som t ex inbyggd fukt och luftotätheter i klimatskärmen. För att byggnaden 
skall fungera på tänkt sätt måste hela byggprocessen kvalitetssäkras, se även (Mjörnell, K 
och Kovacs, P, 2010). 
 
Här följer några exempel på kvalitetspåverkande moment. 
 
Byggherrens krav 
Väl formulerade funktionskrav är en av de viktigaste grundförutsättningarna i ett bygg-
projekt. Det innebär att byggherren inledningsvis måste identifiera vilka funktioner och 
vilken prestanda som byggnaden skall ha. Därefter gäller det att formulera dessa krav så 
tydligt som möjligt, utan att låsa fast projekteringen vid specifika lösningar.  
 
Ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett byggprojekt är att byggherren är delaktig och 
följer upp arbetet i hela byggprocessen. Detta bör ske dels på egen hand men hjälp av 
egna konsulter, dels genom att ställa krav på att olika kvalitetssäkringsmoment utförs av 
aktörerna i projektets olika skeden. Exempel på sådana kvalitetssäkringsmoment är kon-
trollmoment, verifieringar, redovisnings- och dokumentationskrav. Det bör även omfatta 
krav på aktiviteter som rör kommunikation, informationsspridning och kompetens i pro-
jektet.  
 
Byggherrens styrning föreslås ske genom väl formulerade funktionskrav samt krav på 
kvalitetssäkring, tydliggörande av ansvarsfördelningen i byggprojektet, att kontrollera 
upphandlade aktörers kompetens samt följa upp arbetet löpande.  
 
Utbildning vid kickoff möte 
Att utbildning och engagemang är viktiga faktorer för att kvalitetssäkra byggprocessen är 
inget nytt. Hur man arbetar med dessa frågor i olika byggprojekt varierar. Ett sätt som 
visat sig vara lyckat för att höja kvalitetsmedvetenheten i byggskedet och som tillämpats i 
flera byggprojekt (t ex Katjas Gata och Brogården) är att arrangera en kickoff träff i sam-
band med byggprojekt start för medarbetarna på byggplatsen. Vid denna träff informeras 
personalen om projektet, t ex byggherrens krav, kritiska moment mm. Dessutom hålls en 
grundläggande utbildning i byggnadsfysik där framför allt fukt och lufttäthetsfrågor lyfts. 
Med ökad förståelse och kunskap ökar motivationen att bygga lufttätt, inte bygga in fuk-
tigt material och ha en bra materialhantering mm. 
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Fuktkontroll i byggskedet 
Genom så kallade fuktronder kan fuktsäkerhetsarbetet följas på byggarbetsplatsen. Syftet 
med fuktronderingar är att skapa sig en bild över fuktsituationen på arbetsplatsen genom 
att undersöka förekomst av t ex stående vatten på bjälklag, läckage och uppfuktade 
material, kontrollera hur material hanteras och lagras samt identifiera fuktkritiska 
moment. Genom detta arbetssätt sätts fokus på fuktsäkerhetsarbetet och eventuella pro-
blem lyfts fram så att de kan åtgärdas och undvikas i den fortsatta produktionen.  
 
Förslagsvis används en checklista som stöd vid fuktronderna. En generell sådan finns att 
tillgå i handboken ByggaF, Metod för fuktsäker byggprocess, Mjörnell (2007). Marke-
ringar och anteckningar kan också göras direkt på planskisser som ett komplement till 
fuktrondsprotokollet (checklistan). Det är då lätt att markera eventuella läckor och stå-
ende vatten på golven.  
 
Fuktinspektioner kan utföras på olika sätt beroende på i vilket skede produktionen är. I 
den mest intensiva fasen då många fuktkritiska moment utförs bör fuktronderna vara mer 
frekventa än i mindre kritiska skeden.  
 

  



79 

 

6 Referenser 
 
Aronsson Stefan, 1996 Fjärrvärmekunders värme- och effektbehov Institutionen för in-
stallationsteknik, dokument D35:1996, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 

Axén B, Petersson B., (1979). Kontroll av byggnaders värmeisolering och täthet. Statens 
råd för byggforskning, Stockholm T1:1979. ISBN 91-540-2951-1. 

Belysningsbranchen. (u.d.). En ljusare framtid- Att Spara energi och miljö med modern 
belysning. Hämtat från 
http://www.belysningsbranschen.se/files/Informationsmaterial/Broschyr_En_ljusare_fram
tid_utg_2.pdf. den 25 11 2010 

Belysningsbranschen. (u.d.). En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern 
utomhusbelysning. Hämtat från 
http://www.belysningsbranschen.se/files/Informationsmaterial/En_sakrare_framtid.pdf. 
den 30 11 2010 

Bengtsson, L., (2005). Individuell mätning av värme och varmvatten i lägenheter. 
Stockholm: Boverket. 

Blocon, HEAT2. A PC-program for heat transfer in two dimensions. Manual with brief 
theory and examples., 2000. 

Blomsterberg, Å. WSP Environmental.(2009). Behovsstyrd ventilation i nybyggda 
flerbostadshus – teknisk funktion och brukarsynpunkter.  

Blomsterberg, Å. (2011). Prefabricerade system för energieffektivisering av bostadshus. 
Bygg & Teknik 2/2011. 

Boverket, (2009). Så mår våra hus – redovisning av regeringsuppdrag beträffande 
byggnaders tekniska utformning mm. ISBN tryck: 978-91-86342-28-9, ISBN pdf: 978-
91-86342-29-6. 

Boverket (2011). Boverkets författningssamling. Boverkets byggregler. Hämtat från 
Boverkets hemsida 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR%2018/9%20Energi
hushallning%20-%20BBR%2018.pdf den 20 06 2011 

Dalenbäck, J.-O. (2007). Training for Renovated Energy Efficient Social housing. Section 
3 Case studies. 3.1 Gårdsten - Sweden. Intelligent Energy -Europe programme, contract 
n° EIE/05/110/SI2.420021. 
 
Energikontor Sydost. (u.d.). Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten. 
Hämtat från Energikontor sydost - webplats. den 29 April 2011 
 
Energimyndigheten. (den 15 06 2006). Nytt forskningsprogram för Energi, IT och design. 
Hämtat från 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-
2006/Nytt-forskningsprogram-for-Energi-IT-och-design/. den 02 12 2010 
 
Energimyndigheten. (2006). Energieffektiva kranar sparar energi. Hämtat från 
Energimyndighetens hemsida: 
http://213.115.22.116/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Re
sources/Permanent/Static/661aa13a89cf46dd8cc412c2269cb256/ET2006_19w.pdf den 06 
12 2010 
 



80 

 

Energimyndigheten. (den 08 04 2008). Test visar att induktionshällar är 
energieffektivast. Hämtat från 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-
2008/Test-visar-att-induktionshallar-ar-energieffektivast-/. den 01 12 2010 
 
Energimyndigheten. (2009). ET2009:01. Stockholm: Energimyndigheten. 
 
Energimyndigheten. (den 27 07 2009). Hembelysning I (Lot 19). Hämtat från 
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Ekodesign/Produktgrupper/Hushallsbelysning/ 
den 17 02 2011 
 
Energimyndigheten. (2010). Glödlampan fasas ut - svar på vanliga frågor. ET2010:28. 
Eskilstuna: Energimyndigheten. 
 
Energimyndigheten. (den 19 01 2010). Energieffektiva kranar och duschmunstycken. 
Hämtat från Energimyndighetens hemsida: 
http://www.energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Vatten-och-varmvattenberedare/Energieffektiva-kranar-och-duschmunstycken/ 
den 06 12 2010 
 
Energimyndigheten. (den 19 01 2010). Energimyndigheten. Hämtat från 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Vitvaror/. den 25 11 2010 
 
Energimyndigheten (den 29 04 2011) Cirkulationspumpar (Lot 11). Hämtat från: 
http://energimyndigheten.se/Foretag/Ekodesign/Produktgrupper/Cirkulationspumpar/ den 
23 juni 2011 
 
Energimyndigheten (den 06 05 2011) Fläktar. Hämtat från: 
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Ekodesign/Produktgrupper/Flaktar/ 
 Den 23 juni 2011 
 
Fahlén, P. (1992). Värmeförluster från luftkanaler. Borås: SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut. 
 
Farrington, D. P., & Welsh, B. C. (2007). Förbättrad utomhusbelysning och 
brottsprevention. En systematisk forskningsgenomgång. Rapport 2007:28. 
 
Flerbostadshusen i Sverige, (1985). BOOM gruppen, KTH. 
 
FORMAS. (2007). Behovsstyrd hybridventilation – mer än förstärkt självdrag. Broschyr 
1:2007 
 
Stockholm: Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. 
Gårdstensbostäder. (u.d.). Solhusen i Gårdsten. Hämtat från 
http://www.teknik.uu.se/ftf/education/effektiv_energi_byggn/bredvid/pdf_filer/Formas_G
ardsten.pdf 
 
Grundfos AB. Energihandbok Heta Fakta om energiefftiva cirkulationspumpar. Hämtat 
från 
http://www.grundfos.se/web/homese.nsf/Grafikopslag/hetafakta/$file/Heta+fakta+om+en
ergieffektiva+cirkulationspumpar+0807.pdf 
 
Gummérus, P. & Werner, S. Hög temperaturnivå är Ineffektiv Fjärrvärme. Hämtat från  
http://www.nordiq.se/pdf/SWPG3105.pdf 



81 

 

 
Göteborg Energi., (2011). Krafttag. En verksamhetsberättelse från Göteborg Energi 
2010. Hämtat från 
http://www.goteborgenergi.se/Files/dok/Informationsmaterial/Arsredovisningdel1_2010.p
df den 5 Maj 2011 
 
Hagentoft C-E, Sasic Kalagasidis A. (2010). Mould Growth Control in Cold Attics 
through Adaptive Ventilation. Validation by Field Measurements. 12th International 
Conference on Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, 2010, 
Clearwater Beach, Florida. 

 
Halmstads Fastighets AB. (u.d.). Förnyelse av Maratonvägen. Etapp 1. Hämtat från 
http://hfab.se/filearchive/1/1912/Broschyr-etapp1.pdf. den 01 12 2010 
 
Hedberg, G., (2008). Adaptiv temperaturreglering av bostadhus. Uppsala: Teknisk- 
naturvetenskaplig fakultet. Uppsala Universitet. 
 
Hukka E., Viitanen H.A., (1999). A mathematical model of mould growth on wooden 
material. Wood Science and Technology 33, Springer-Verlag. 
 
IEA ECBCS Annex 50. Information från pågående projekt inom Annex 50. Prefab 
Retrofit of Buildings.  
IEA ECBCS Annex 39. Vacuum insulation in the Building Sector, System and 
Applications. 
 
Jernkontorets Energihandbok. (den 19 03 2008). Styrning av belysning. Hämtat från 
http://energihandbok.se/x/a/i/10694/Styrning-av-belysning.html. den 30 11 2010 
 
Johansson, P., (2011a). Assessment of the Risk for Mold Growth in a Wall Retrofitted 
with Vacuum Insulation Panels, presented at the 9th Nordic Symposium on Building 
Physics, Tampere, Finland, 2011. 
 
Johansson, P., (2011b). In situ Measurements of Façade Retrofitted with Vacuum 
Insulation Panels. Paper submitted to the 10th International Vacuum Insulation 
Symposium, Ottawa, Canada”. Presenteras den 15-16 september i Ottawa. 
 
Larsson, T., (2010). Fastighetsingenjör. (Intervjuad av P. Gervind) 
 
Mjörnell, K., (2007). ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess, FoU-Väst Rapport 0702. 
 
Mjörnell, K. (2010). Uppföljning av innemiljön i de renoverade husen på Brogården i 
Alingsås. Bygg & Teknik 5/10 , ss. 32-38. 
 
Mjörnell, K. och Kovacs, P., (2010). En vägledning till kvalitetssäkring av innemiljö och 
energianvändning vid renovering av flerbostadshus. Rapport inom SQUARE projektet. 
Finns tillgänglig på www.iee-square-eu 
 

Mjörnell K & Werner G. (2010). Rationell isolering av klimatskärmen på befintliga 
flerbostadshus - Förstudie inför teknikupphandling. Available digitally at 
www.bebostad.se 

 



82 

 

Mjörnell, K., Werner, G., (2010). Rationell isolering av klimatskärmen på befintliga fler-
bostadshus. Förstudie inför teknikupphandling.Tillgänglig digitalt från BeBos hemsida: 
www.bebostad.se 
 
Mjörnell, K., (2011). Teknikupphandling av rationell isolering av yttervägg och fasad för 
befintliga bostadshus. Bygg & Teknik 2/2011. 
 
Paulsson, A. (2008). Vi sänker energiförbrukningen. Bostadsnytt-NYHETER FRÅN 
MÖNSTERÅS BOSTÄDER AB nr 1/2008 , s. 2. 
 
Pavlovas, V. (2006). Energy savings in existing Swedish apartment buildnings. Göteborg: 
Department of Energy and Environment, Chalmers University of technology. 
 
Pettersson, M., (2009), Bergsjön – tekniska behov med förslag till åtgärdsprogram. Intern 
rapport Familjebostäder i Göteborg. 
 
Pettersson, M., Wiktorsson, C., (2009), Tellusgatan 6-30 – Tekniska behov med förslag 
till åtgärdsprogram. Intern rapport Familjebostäder i Göteborg. 
 
Samuelsson et al. Vindarna ovan hus 2 (200x).  
 
Sasic Kalagasidis A. (2004). HAM-Tools. An Integrated Simulation Tool for Heat, Air 
and Moisture Transfer Analyses in Building Physics. Doctoral thesis. Chalmers 
University of Technology. 
 
SS-EN 12865, Bestämning av ytterväggars täthet mot slagregn vid pulserande tryck, 
procedur B t.o.m. 600 Pa. 

Svensk Fjärrvärme. Fjärrvärmedrivna vitvaror och vitvaror med varmvattenanslutning. 
Hämtat från: http://svenskfjarrvarme.episerverhotell.net/Medlem/Fokusomraden-
/Fjarrvarldens- 
omvarld/Energieffektivistering/Energieffektiviseringsexempel/Bostader/vitvaror/ den 12 
maj 2011. 

Swedish National Board of Housing, Building and Planning, (2009). Så mår våra hus – 
redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning mm. ISBN: 
978-91-86342-28-9. 

Wahlström, Å, Blomsterberg, Å, Olsson, D, (2009). Värmeåtervinningssystem för 
befintliga flerbostadshus. Förstudie inför teknikupphandling. BeBo 2009. 
www.bebostad.se. 
 
Walletun, H., & Zinko, H. (2004). Det fjärrvärmeanpassade småhuset. Hämtat från 
Svensk Fjärrvärme: 
http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter_och_Dokument/FOU-
rapporter/V%C3%A4rmegles,%20rapporter/VG_2004_08,_Det_fj%C3%A4rrv%C3%A4
rmeanpassade_sm%C3%A5huset.pdf den 06 12 2010 
 
Warfvinge, C. (01 2005). Kv Jöns Ols i Lund– energisnålt och lönsamt flerfamiljshus med 
konventionell teknik. Hämtat från 
http://www.hvac.lth.se/fileadmin/hvac/files/Kv_Joens_Ols_3.pdf den 29 04 2011 
Åslund, B. (Februari 2011). Testad prognosstryning i blåsväder. Energi & Miljö , ss. 6-7. 

Woloszyn M., Rode C. IEA Annex 41, MOIST-ENG. (2008). Final report. Subtask 1 – 
Modelling Principles and Common Exercises.  
 



83 

 

Woodwisdom Net. (2008-2009) TES EnergyFaçade – prefabricated timber based building 
system for improving the energy efficiency of the building envelope. 
 
Åslund, B. (2008). Stora energivinster med små decentraliserade pumpar. Energi & Miljö 
11/2008 
 
Åslund, M. (2011). Smarta nät ritar om elkartan. Energivärlden 2/2011.  
 
 
 
 
 
 



SP Sver
Box 857, 5
Telefon: 01
E-post: info
www.sp.s

Mer inform
 

SP Sverig
Vi arbeta
Sveriges 
forskning 
hållbara 
högskolor
internation
 

 
 
 
 
 
 

iges Teknis
501 15  BORÅ
10-516 50 00, 
o@sp.se, Inte
se 

mation om S

es Tekniska 
r med innov
bredaste och
och utveckl
utveckling. 
r och bland v
nella koncern

ska Forskn
ÅS 

Telefax: 033-
rnet: www.sp.

P:s publikati

Forskningsin
vation och v
h mest kvalif
ing har vi st
Vår forsknin

våra cirka 90
ner. 

 

ningsinstitu

-13 55 02 
.se 

oner: www.s

nstitut  
värdeskapand
ficerade resu
tor betydelse
ng sker i n
000 kunder fi

ut 

sp.se/publ 

de teknikutv
urser för tekn
e för närings
nära samarb
nns allt från 

En
SP
ISB
ISS

veckling. Gen
nisk utvärder
slivets konku
bete med u
nytänkande 

ergiteknik 
P Rapport 201
BN 978-91-86
SN 0284-5172

nom att vi h
ring, mättekn
urrenskraft o
universitet o
 småföretag 

1:39 
622-69-5 

2 

har 
nik, 
och 
och 

till 

 


