
om fördes intervjuer och enkäter med ett
antal byggmaterial- och byggsystemtill-
verkare. Aktörerna i branschen svarade att
det viktigaste motivet för att utföra en fa -
sad renovering är nödvändigt underhåll av
konstruktionen. De näst vanligaste anled-
ningarna är att få en mer estetiskt tillta-
lande fasad och att spara energi. Ekono-
min är både den viktigaste förutsättningen
och begränsningen för att genomföra ett
projekt. Om projektets budget är större så
öppnar det upp för fler alternativa lösning-
ar. De viktigaste parametrarna för val av
lösning är enkel montering, låga kostna-
der, beständighet och minskning av energi-
användningen och tilläggsisolering ansågs
vara den mest intressanta energibespa-
ringsåtgärden för yttervägg och fasad, följt
av någon form av ventilationslösning inte-
grerad i fasadsystemet. Samtliga tillfrå-
gade materialtillverkare var intresserade
av att utveckla rationella lösningar för till-
läggsisolering och flera av dem har redan
systemlösningar att erbjuda. Flera tillver-
kare var intresserade av att integrera in-
stallationer i fasaden, men understryker att
det kräver ytterligare utvecklingsarbete.
Många material- och systemtillverkare an-
ser att de kommer in för sent i byggproces-
sen, de kommer vanligen in när de viktiga
systemvalen redan är gjorda. En lösning är
att byggherren engagerar material- eller
systemtillverkare tidigt i processen för att
tillsammans utveckla en systemlösning för
det aktuella objektet.

Det finns många pilotprojekt både i
Sverige och i Europa som visar att det går
att tilläggsisolera byggnader och sänka
energianvändningen avsevärt. Tilläggs -
isolering görs ofta i kombination med byte
av värme- och ventilationssystemet. Reno-
vering med kvarboende är möjligt med fle-
ra system som redan finns på marknaden,
och dessa har använts i projekt i Europa.
De flesta projekt med omfattande renove-
ringar är kostnadskrävande och har lång
återbetalningstid. För att sänka kostna-
derna har en del pilotprojekt tillämpat en
hög grad av prefabricering, som dock krä-
ver viss anpassning på byggplatsen.
Många företag menar att energieffektivise-
ringsåtgärder inte är lönsamma. Men lön-
samheten beror mycket på hur man räknar
och hur kostnaderna fördelas mellan all-
mänt underhåll och faktiska energiåtgär-
der. Mer information om dessa projekten
finner ni i artikeln ”Prefabricerade system

för energieffektivsering av bostadshus” av
Åke Blomsterberg, Lunds tekniska hög-
skola, i detta nummer av Bygg & teknik.

Varför gör man en
teknikupphandling?
Teknikupphandling är ett styrmedel som
främjar utveckling av ny teknik. Av avgö-
rande betydelse för att nå ett framgångs-
rikt resultat i en teknikupphandling är
möjlighet att utveckla ny teknik alterna-
tivt förbättringspotential för befintlig tek-
nik samt att det finns en marknad för den
nya tekniken.

Målsättningen med en teknikupphand-
ling är att skapa en marknadsdriven ut-
veckling. Den nu aktuella upphandlingen
avser rationella lösningar för att förbättra
energiprestandan (isolering och lufttäthet)
hos ytterväggar och fasader ämnade för
befintliga flerbostadshus byggda 1940 till
1975. Lösningarna ska kunna produceras
och monteras på ett rationellt sätt, vara
kostnadseffektiva och ha en låg miljöpå-
verkan ur ett livscykelperspektiv samt
vara beständiga vilket innebär lågt under-
hållsbehov och låg risk för skador.

Teknikupphandlingens omfattning
och genomförande
Teknikupphandlingen omfattar system
som kan användas för att förbättra pre-
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Idag är byggsektorn den största
energianvändaren i EU (cirka 40
procent) och bidrar till största de-
len av utsläpp av växthusgaser (36
procent av EU:s totala koldioxidut -
släpp). Ett nyckelområde för att
minska den totala energianvänd-
ningen och koldioxidutsläppen är att
renovera befintliga byggnader till
energieffektiva byggnader. Det kan
göras genom att införa energieffek-
tiva uppvärmnings- och ventilations-
system samt genom åtgärder för att
minska transmissionsförluster och
luftläckage genom byggnadsskalet. 

En förstudie som genomförts inför tek-
nikupphandlingen ”Rationell isolering av
klimatskärmen på befintliga flerbostads-
hus”. Den visar på behov av utveckling
av rationella lösningar för förbättrade
energiprestanda hos klimatskärmen an-
passade för energieffektivisering av be-
fintliga byggnader. Fastighetsägarna ser
gärna ny teknik som kan monteras samti-
digt som hyresgästerna bor kvar. Det
finns även ett behov av att utveckla tunna
isolerande paneler med hög isoleringsför-
måga och lång livslängd som kan monte-
ras på befintlig fasad utan att de påverkar
byggnadens estetik negativt. De nya lös-
ningarna ska samtidigt vara lätta att in-
stallera och ha ett lågt pris. Multifunktio-
nella fasadsystem med integrerade instal-
lationer i fasaden är också av intresse.
Material, produkter, komponenter och
byggteknik måste utvecklas och anpassas
till de förutsättningar och begränsningar
som finns i befintliga byggnader.

För att undersöka intresset i branschen
utfördes intervjuer och enkäter med bestäl-
lare/förvaltare, entreprenörer, arkitekter
och byggnadskonstruktörer. Tillika gen -

Teknikupphandling av rationell
isolering av yttervägg och
fasad för befintliga bostadshus

Artikelförfattare är
Kristina Mjörnell,
SP Sveriges
Tekniska
Forsknings institut,
Borås. Kristina är
projektledare för
teknikupphand -
lingen på uppdrag av BeBo.

Rapport från förstudien som finns att
ladda ned från Beställargruppen

Bostäders (BeBo) hemsida.



standan hos klimatskärmen, med fokus på
yttervägg och fasad, i befintliga flerbo-
stadshus såsom minskad värmetransmis-
sion, god lufttäthet, beständighet och
fuktsäkerhet. Teknikupphandlingen om-
fattar ett fullständigt system (inklusive
montage och kvalitetssäkring) för tilläggs-
isolering och lufttätning av yttervägg in-
klusive fönster. När det gäller fuktsäker-
het ställs extra krav på systemets regntät-
het, vilket innebär att fuktsäkra system-
lösningar för anslutningar mot till exem-
pel fönster, balkonger, takfot, grund etce-
tera måste redovisas.

Teknikupphandlingen sker i tre etapper:
I etapp 1 utvärderas inlämnade skriftli-

ga anbud av en jury och en finalist utses
till vart och ett av demonstrationshusen. 

I etapp 2 testas och utvärderas finalis-
ternas förslag i de aktuella demonstra-
tionshusen och en eller flera vinnare ut-
ses.

I etapp 3 beskriver beställargruppen
vilka typer av system som fortsättnings-
vis ska upphandlas för andra byggnader i
beställarnas respektive byggnadsbestånd.

Lite om kravspecifikationen
Kravspecifikationen kommer att prelimi-
närt att innehålla ”ska” krav och ”bör”
krav inom följande områden:
● Överordnade krav (lagkrav BVL samt
BBR, BÄR, BKR)
● Krav på funktion och beständighet
● Krav på innemiljö
● Krav på teknisk energiprestanda för
byggnadsdelar
● Krav på varsamhet och gestaltning
med hänsyn till befintlig bebyggelse
● Krav på drift- och underhållsinstruktio-
ner
● Krav på kostnadsredovisning
● Krav på hyresgästhänsyn
● Krav på anbudslämnaren.

Utöver kraven i teknikupphandlingen
förutsätts anbudet även omfatta ett i öv-
rigt komplett och väl fungerande fasad
system som uppfyller de normkrav som
ställs vid ändring av en byggnad till ex-
empel varsamhetskrav, tillgänglighet,
brandkrav etcetera. Det vill säga gällande
lagar och reg ler, och förordningar ska
uppfyllas

Demonstrationsbyggnaderna
Finalisterna kommer att få projektera,
producera och montera sina föreslagna
lösningar på ett eller flera demonstra-
tionsprojekt. Demonstrationsbyggnaderna
som ingår i teknikupphandlingen är:
● Fastighetsbeteckning: Flanken 2,
Helsingborg
Adress: Lägervägen 19, Helsingborg
Förvaltare: AB Helsingborgshem
Byggår: 1966
Antal våningar ovan mark: Tre
Antal lägenheter: 15
Specifik energianvändning hämtat från
energideklarationen: 142 kWh/m², år 
var av 5 kWh/m², år el.
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Flanken 2, Helsingborg.

Elefanten 19.

Rördrommen 1, Sigtuna.



● Fastighetsbeteckning: Rördrommen
1, Sigtuna
Adress: Ormbergsvägen 2
Förvaltare: AB Sigtunahem
Byggår: 1964
Antal våningar ovan mark: Två till tre
Antal lägenheter: 17
Specifik energianvändning hämtat från
energideklarationen: 148 kWh/m², år var -
av 6 kWh/m², år el.
● Fastighetsbeteckning: Elefanten 19
Adress: Planteringsgatan 9 A–G
Förvaltare: AB Sjöbohem
Byggår: 1964
Antal våningar ovan mark: Tre våningar
plus källare i del
Antal lägenheter: 45
Specifik energianvändning hämtat från
fastighetsägaren: 148 kWh/m²år.
● Fastighetsbeteckning: Nystad 8
Adress: Sibeliusgången 4–6, Nystadsfaret
4A
Förvaltare: Svenska Bostäder
Byggår: 1975
Antal våningar ovan mark: Elva våningar
Antal lägenheter: 99 stycken
Specifik energianvändning hämtat från
fastighetsägaren: 150 kWh/ m² år.
● Fastighetsbeteckning: Trondheim 6
Adress: Trondheimsgatan 50
Förvaltare: Svenska Bostäder
Byggår: 1974
Typ av byggnad: Lamellhus 
Antal våningar ovan mark: Fem våningar
Antal lägenheter: 34 stycken
Specifik energianvändning hämtat från
fastighetsägaren: 173 kWh/ m² år.
● Fastighetsbeteckning: Hagaberg 11:6 
Adress: Björkhyttevägen 65–81 
Förvaltare: Lindesbergsbostäder 
Byggår: 1969 till 1970 
Typ av byggnad: Lamellhus 
Antal våningar ovan mark: Två våningar 
Antal lägenheter: 17 stycken

Preliminär tidplan
Preliminär tidplan för förfrågan, anbuds-
inlämning och utvärdering:
● Publicering av förfrågan i mitten av
feb ruari
● Anbud inlämnas senast 30 juni 2011
● En eller flera finalister utses 15 sep-
tember 2011
● Projektering och byggande pågår sep-
tember 2011till februari 2012.
● Utvärdering av demonstrationshusen
kommer att ske under ett år
● En eller flera vinnare utses i juli 2013.

Genomförande
Teknikupphandlingen sker i tre etapper:

I etapp 1 utvärderas inlämnade skriftli-
ga anbud av en jury. Här kommer en fina-
list utses till vart och ett av demonstra-
tionshusen, för vilka anbud lämnats in
som uppfyller ställda krav.

I etapp 2 testas och utvärderas finalis-
ternas förslag i de aktuella demonstra-
tionshusen. Juryn utser en eller flera vin-
nare. 
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I etapp 3 beskriver beställargruppen
vilka typer av system som fortsättnings-
vis ska upphandlas för andra byggnader i
beställarnas respektive byggnadsbestånd.
Upphandling sker med offentlig upp-
handling bland annat genom lokal entre-
prenadupphandling som beskriver vilka
system som ska upphandlas och därefter
väljs systemet med bäst villkor.

Varför delta i teknikupphandlingen?
Ett deltagande ger fördelar såsom:
● Finalister i etapp 1 kommer att få mon-
tera fasadsystem i ett eller flera demon-
strationshus.
● Vinnare i etapp 2 kommer att kunna
teckna ramavtal alternativt lokala entre-
prenadavtal för fortsatt upphandling av
system.
● Genom Energimyndighetens beställar-
grupp för energieffektiva bostäder
(BeBo) och Sabo nås majoriteten av lan-
dets större byggherrar. Dessa kommer att
sprida information om systemen inom
sina organisationer samt verka för att
dessa innovativa lösningar ska användas i
praktiken.

Huvudman och kontaktperson
Huvudman för teknikupphandlingen Tu-
rik är Therese Rydstedt, Sabo, there-
se.rydstedt@sabo.se. Projektledare och
kontaktperson är artikelförfattaren Kristi-
na Mjörnell, SP, kristina.mjornell@sp.se.

Beställargrupp för
teknikupphandlingen
Följande personer har ingått i beställar-
gruppen som tagit fram förfrågnings-
underlaget och kravspecifikationen:
Johan Lundqvist, Svenska bostäder 
John Nielsen, Helsingborgshem
Anders Olsson, Helsingborgshem
Jenny Berglund, Sigtunahem
Kjell Persson, AB Sjöbohem
Rickard Johansson, Lindesbergsbostäder
Ing-Marie Odegren, AB Alingsåshem
Urban Holm, Fastighets AB Förvaltaren
Therese Rydstedt, Sabo (huvudman för
teknikupphandlingen)
Agneta Persson, WSP (teknikupphand-
lingsexpert, ordförande för beställargrup-
pen inom teknikupphandlingen Turik)
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Kristina Mjörnell, SP (projektledare för
teknikupphandlingen Turik)
Göran Werner, WSP (koordinator för
BeBo)
Åke Blomsterberg, WSP (expert energief-
fektivisering)
Birgitta Lundgren, Link arkitektur (ex-
pert bevarandevärden och gestaltning)
Bengt Bergqvist, Energianalys (bestäm-
ning av teknisk status av byggnad, mät-
ningar).

Välkomna att lämna anbud!
Denna teknikupphandling är en öppen
internationell upphandling, där alla är
välkomna att delta. Vi ser gärna anbud
från konsortium mellan flera parter. 

■

Europeiska hus som har tilläggsisolerats med prefabricerade element.
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