
serna inom annexet och möjliggör spri-
dandet av resultat inom Sverige. Resulta-
ten är tänkta att bli verktyg som ger be-
slutsstöd vid mer omfattande energiför-
bättrande åtgärder samt att sammanställa
data som behövs för att använda dessa. 

Bakgrund
När energianvändningen mäts i byggna-
der finner man naturligt en stor spridning.
Detta är inte konstigt med tanke på att
byggnader har olika isoleringsgrad, vär-
mesystem och antal brukare. Man finner
dock en stor variation i energiåtgången
även då byggnaderna är identiska. Förkla-
ringen ligger i olika ventilationsgrad, luft-
täthet, materialegenskaper, arbetsutfö-
rande, inhomogeniteter i klimatskalet,
mikroklimat, internlaster, brukarbeteende
och utförda åtgärder. Förutom energiåt-
gången finner vi också spridning i kom-
fort, fuktsäkerhet och beständighet. När
äldre byggnader har renoverats tillkom-
mer dessutom variationer i byggnaders
tillstånd som en källa till spridning. 

Traditionellt utformas nya byggnader
och renoveringar av gamla byggnader ut-

ifrån beslut att vissa givna värden ska
uppnås till exempel antal kWh/(m²,år).
Detta leder i sin tur till val av väggar med
givna U-värden, val av tekniska lösningar
för ventilation, uppvärmning och värme -
återvinning med mera. Av erfarenhet vet
vi att detta mål inte kommer att uppfyllas
exakt för varje objekt och år. Arbetet
inom RAP-RETRO fokuseras istället på
att ta fram förväntad spridning i resultat
avseende energiåtgång och funktion.

Designbeslut inom konstruktionstekni-
ken har länge baserats på ett probabilis-
tiskt synsätt. Det har länge varit ett önske-
mål att kunna använda liknande dimen-
sioneringsprinciper inom byggnadstekni-
ken och trots att idén att föra in risker och
sannolikheter på ett systematiskt sätt inte
är ny har detta tyvärr inte slagit in. Exem-
pelvis presenteras en översikt av möjliga
angreppsmetoder, som till exempel hän-
delseträd och Monte Carlo-metoden, till-
sammans med en tidig mögelmodell, av
Nevander och Elmarsson i en rapport från
Byggforskningsrådet (BFR) från 1991. 

Avsaknaden av fungerande tillämp-
ningar har delvis berott på att kunskap
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Miljonprogrammet är som begrepp
välkänt i Sverige, men även i andra
delar av Europa finns stora bestånd
av byggnader med liknande ålders-
profil och konstruktionstyper. De
nya europeiska energikraven gäller
även där och energianvändningen
ska minskas med 20 procent till
2020 och i vissa delar 50 procent
till 2050 eller mer. Liksom i Sveri-
ge är behovet av större renovering-
ar ofta akut. 

I det nyligen startade IEA-annexet ”Relia-
bility of Energy Efficient Building Retro-
fitting – Probability Assessment of Per-
formance & Cost” (RAP-RETRO) samar-
betar ett åttiotal forskare från närmare tju-
go länder för att energieffektiviserande
åtgärder som påverkar klimatskalet ska
kunna projekteras på ett tillförlitligt sätt.
Annexet leds från Sverige med Carl-Eric
Hagentoft, Chalmers, som så kallad ope-
rating agent. Målet med annexet är att ut-
forma byggnadsfysikaliska metoder som
underlättar att uppsatta energimål uppnås
och att oönskade effekter, som minskad
livslängd hos konstruktioner eller negati-
va effekter på boende, undviks. 

Den svenska delen av projektet är en
unik samverkan mellan forskare från olika
svenska universitet och forskningsinstitut.
I inledningsskedet har Sverige totalt fjor-
ton forskare från Chalmers tekniska hög-
skola, IVL Svenska miljöinstitutet, Lunds
tekniska högskola och SP Sveriges teknis-
ka forskningsinstitut aktiva i forsknings-
projektet. Det svenska deltagandet finansi-
eras av Formas i ett svenskt spegelprojekt
som stödjer de svenska forskningsinsat-

Energieffektiviseringar 
– vilka risker finns 
och hur ska de hanteras?

Artikelförfattare är Johan Stein,
doktorand, LTH, Carl-Eric Hagentoft,

professor, Chalmers, Jesper
Arfvidsson, professor, LTH, Lars-
Erik Harderup, lektor, LTH, Pär
Johansson, doktorand, Chalmers,

Kristina Mjörnell, tekn dr, SP, Simon
Pallin, doktorand, Chalmers,

Krystyna Pietrzyk, tekn dr, Chalmers,
Angela Sasic Kalagasidis, docent,

Chalmers, Fredrik Ståhl, tekn dr, SP,
samt Kaisa Svennberg, tekn dr, IVL.

Figur 1: Efter energibesparande åtgärder får varje byggnad olika
livscykelkostnader. I figuren ovan ger till exempel hälften av byggnaderna en

högre livscykelkostnad än beräknat. Orsaker kan vara till exempel direkta
energiförluster, förkortad livslängd eller dålig komfort som leder till

tidigarelagt underhåll.



och analysverktyg inte varit utvecklade
och tillgängliga. Idag är vi bättre rustade
att ta fram dessa behövliga verktyg, inte
minst genom det internationella arbete
som pågår inom RAP-RETRO-projektet.

Då energieffektivisering kan uppnås
med många olika åtgärder och kombina-
tioner av åtgärder bör åtgärdsalternativen
kunna jämföras. Med tanke på att många
beslut tas utifrån ekonomiska övervägan-
den kommer också spridning i livscykel-
kostnad (LCC) att tas fram. Detta ger ett
beslutsverktyg där både investerings-,
underhålls- och driftskostnader kan vägas
samman. Utfallet hos åtgärderna kommer
också att variera med byggnadernas ingå-
ende tillstånd (se figur 1), vilket kan kom-
ma att ge en stor spridning i livscykel-
kostnader efter åtgärd i ett byggnadsbe-
stånd. 

Åtgärder i byggnader påverkar dock
inte bara energiförbrukningen utan även
andra egenskaper hos byggnaden samt de
boende. Oönskade resultat av olika alter-
nativ och kombinationer kan enklast ses
som risker. Exempel på fuktrelaterade
förändringar som skulle kunna leda till
problem är ökat fukttillskott när luftom-
sättningen sänks eller fuktigare befintliga
byggnadsdelar vid invändig tilläggsisole-
ring. Annan problematik kan vara åtgär-
der som tar ut varandra.

Ett rimligt sätt att kunna jämföra alter-
nativa lösningar, inklusive deras risker, är
LCC-analyser där riskerna inkluderas som
en möjlig framtida kostnad. Till exempel
kan risken för och konsekvensen av fukt-
skador inkluderas. Livscykelbedömningar
gjorda på detta sätt bör ge en bättre möj-
lighet att jämföra konstruktioners faktiska
kostnader då hänsyn tas till framtida kost-
nader för riskkonstruktioner eller olämpli-
ga kombinationer av åtgärder. 

Fallstudier
Inom RAP-RETRO används fallstudier
som en utgångspunkt för forskningsarbe-
tet för att ge en samlad bild och en möjlig-
het att jämföra metoder och angreppssätt
från olika forskargrupper på olika objekt.
Det finns i projektet sex huvudprojekt
som används i arbetet, varav ett är
svenskt. 

I Märsta har Sigtuna Hem AB som en
förstudie renoverat och uppgraderat två
huskroppar (se bild 1) i ett större område
av tvåvåningshus uppförda 1972 till
1973. En av dessa byggnader har försetts
med FTX-ventilation. Fasaderna består
till större delen av skaltegelmur både
utanför bärande betongväggar och utfack-
ningsväggar med träreglar. De energibe-
sparande åtgärderna inkluderar tilläggsi-
solering på vind, invändig isolering av yt-
terväggar samt en tunnare isolering ovan-
på grundplattan. Även ytterligare åtgärder
som individuell energidebitering har
genomförts.

Tilläggsisoleringen i ytterväggarna be-
står av 70 mm mineralull mellan stålreg -

lar, täckta med PE-folie och gipsskiva.
Från utfackningsväggarna avlägsnas be-
fintlig plastbelagd gipsskiva. För att stu-
dera de hygrotermiska effekterna av den
invändiga tilläggsisoleringen har kombi-
nerade temperatur och fuktgivare place-
rats i väggar och golv.
Problematisering. Möjliga problem

vid invändig tilläggsisolering innefattar
bland annat effekter av högre fukthalt i
befintliga yttre konstruktionsdelar. Högre
fukthalt skulle kunna leda till förkortad
livslängd hos konstruktionen genom mö-
gel eller röta i organiska material alterna-
tivt ökad korrosion av kramlor eller arme-
ring ovan öppningar i murverk. Höga
fukttillstånd i isolering kan innebära att
den tänkta isolerande effekten reduceras.

Det resulterande tillståndet i konstruk-
tionen beror av de randvillkor som omger
den – normalt sett inomhus- och utom-
husklimatet.

Valet av invändig isolering gör att livs-
längd och funktion hos det befintliga kli-
matskalet direkt kopplas till utomhuskli-
matet. Väder och vind är stokastiska pro-
cesser och svåra att beskriva i detalj, vil-
ket framförallt påverkar förlopp som styrs
av korta variationer. Exempel är slagregn
och vissa vindfenomen. Väderdata består
inte heller av oberoende parametrar och
beskrivs inte med enkla formler. Figur 2
visar kumulativt hur den relativa fuktig-
heten (RF) varierar utomhus i olika tem-
peraturintervall och det syns tydligt hur
fördelningarna fullständigt ändrar karak-
tär i olika temperaturområden.

Inomhusklimatet i sin tur påverkas
kraftigt av brukarbeteenden som antal bo-
ende, vädringsvanor, matlagning etcetera.
Även brukaråtgärder som punktering av
tätskikt vid infästningar i väggar är exem-
pel som mer direkt kan förändra kon-
struktionens egenskaper. 
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Bild 1: Byggnad två i Märsta innan åtgärd. På grund av invändiga åtgärder blir
utseendet nästintill oförändrat efter åtgärd. 
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Figur 2: Kumulativ relativ fuktighet i olika temperatur intervall. Svartstreckat
för alla temperaturer. Figur från Klimatdata (Harderup, 1999)



Som exempel på fuktproduktion visar
figur 3 en datasimulering av brukarbe-
teende hos boende kopplat till förväntade
nivåer från fuktproducerande aktiviteter.
Figuren visar hur årsmedelvärdet av fukt-
produktionen per dygn antas variera i
svenska flerfamiljsbostäder. Beräkning-
arna bygger på statistisk data för antal bo-
enden i lägenheter och brukarbeteenden.
Resultaten har tagits fram inom ett
svenskt delprojekt kopplat till IEA-an-
nexet. Den simulerade spridningen har
maxvärden vid fler positioner, vilket är en
direkt följd av antalet familjemedlemmar i
hushållet. Samma mönster kan också ur-
skiljas i mätstudier av fukttillskott som
gjorts.

Katjas gata 119 i Backa
Ytterligare ett svenskt exempel, studerat i
projektet Milparena, är ombyggnaden av
Katjas gata 119 i Backa. Även här har
man både gjort åtgärder på klimatskär-
men och installerat ett nytt uppvärm-
nings- och ventilationssystem. Byggna-

den består av sexton lägenheter på fyra
våningar utan hiss (se bild 2). Förvaltaren
Bostads AB Poseidons mål var att minska
energianvändningen från 178 kWh/m²
(Atemp) till cirka 60 kWh/m² för fjärrvär-
me och fastighetselektricitet. 

Ursprungligen hade byggnaden en
ventilerad kallvind och fasaden bestod av
prefabricerad betongstomme av sand-
wichfasadelement. Fasaden var otät och
det förekom karbonatiseringsskador på
fasadelementen. Det förekom drag från
utfackningsväggen vid balkongen och
kalla golv orsakat av köldbrygga från bal-
kong. Grundläggningen var en ventilerad
krypgrund. 

Vinden gjordes om till en begränsat
ventilerad kallvind. Råspontens utsida
tilläggsisolerades och nytt papptak lades.
Även vinden tilläggsisolerades. Individu-
ell mätning och debitering av varmvatten
infördes.

Den prefabricerade betongstommen
med sandwichfasadelement tilläggsiso-
lerades med ett system av 200 mm cell-
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plast och tunnputs. Åtgärden förbättrade
U-värdet avsevärt och även tätheten i
fasaden. Läckage i fogar mellan lägen-
heterna tätades i och med att golvytorna
flytspacklades. Nya fönster (treglas, sol-
skyddsglas) monterades utanför den
gamla fasaden för att komma i liv med
den tilläggsisolerade fasaden. Kryp-
grunden tilläggsisolerades med Leca
och är nu TF-ventilerad med förvärmd
tilluft. 

De energitekniska delarna har projek-
terats i ett nära samarbete mellan konsul-
ter och entreprenören Skanska. Det har
funnits en referensgrupp med experter
från (LTH/CTH/AOHAB) som fungerat
som bollplank samt forskare från
(SP/CTH) som har stöttat vid utvärdering
av olika åtgärdsalternativ samt följt upp
fuktsäkerheten i produktionen.
Problematisering. Väsentliga detaljer

att bedöma vid denna typ av lösningar är
till exempel mötet mellan fönster och yt-
tervägg. Dessa anslutningar måste vara
genomtänkta för att fungera med hänsyn
taget till dimensionsförändringar, dräne-
ring, möjlighet att utföra etcetera. Att
kvantifiera effekterna av dålig detaljut-
formning eller dåligt arbetsutförande är
inte trivialt. Information om förändringar i
utformningen under processens gång och
tydlig information om detaljers funktion
ökar möjligheten att funktionen blir som
förväntat. I projekt som ovan blir lösning-
ar skärskådade i flera led, vilket minskar
risken för senare problem. Även använ-
dandet av prov i fullskala gör att nödvän-
diga anpassningar av detaljer och arbets-
gång kan göras.

Sättet att idag studera långtidseffekten
av till exempel läckage i mötet mellan yt-
tervägg och fönster är att ansätta ett tänkt
läckage i ett endimensionellt hygroter-
miskt simuleringsprogram och variera
detta antagna läckage för att se hur det
påverkar resultatet. Denna typ av parame-
terstudier blir snabbt tungarbetade och är
inte praktiska redskap då varken mjukva-
rorna eller modellerna dessa bygger på är
utvecklad för detta arbetssätt. Det önsk-

Figur 3: Simulering av fuktproduktionen i svenska flerfamiljsbostäder.
Spridningen visar hur årsmedelvärdet av fuktproduktionen per dygn antas

variera i svenska flerfamiljsbostäder.

Bild 2: Katjas gata 119 före … … och efter åtgärd.



värda är verktyg som från början kan han-
tera den variation som naturligt förekom-
mer.

Sammanfattning
En byggnad eller byggnadsdels bestän-
dighet och hållbarhet bestäms av flera
faktorer där inomhus- och utomhusklima-
tet, tillsammans med val av material och
byggteknik påverkar det komplexa sys-

tem som en byggnad utgör. Komplexite-
ten bör hanteras och redan i projekte-
ringsfasen måste det göras riskbedöm-
ningar av effekten som olika typer av åt-
gärder ger. Genom att utveckla riskbe-
dömningsverktyg baserade på statistik
och sannolikhet, till skillnad från dagens
metoder, och kombinera dessa riskbe-
dömningar med livscykelbedömningar är
målet att skapa ett funktionellt verktyg
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för att undvika suboptimeringar och upp-
nå önskade resultat. I projektet kommer
det att samlas in tillgänglig statistisk data
för klimat, materialval, energianvänd-
ning, renoveringskostnader, driftskostna-
der, underhållsintervall, genomförda re-
noveringar, fuktförhållanden skador etce-
tera. Dessa data kommer att behandlas
och analyseras med multivariabla meto-
der som en utgångspunkt för att utveckla
ett riskbedömningsverktyg. En metod ut-
vecklas för att beräkna kostnader för ris-
ker och eventuella åtgärder för att avhjäl-
pa fel. Detta kommer att integreras i ett
livscykelkostnadsverktyg som kan använ-
das vid projekteringen av byggnadsreno-
veringar. 

I korthet är avsikten med RAP-
RETRO att uppnå en metod som med väl
underbyggda bedömnings- och beräk-
ningsmetoder gör det möjligt att välja
rimliga lösningar i ombyggnadsprojekt
och ställa risker i design, metod och mate-
rialval mot senare kostnader för drift och
underhåll. ■
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Kopplade projekt
Moisture safety in relation to energy efficient measures in construction
Ensure that goals concerning energy performance of existing buildings will not
lead to unwanted effects such as moisture and indoor environment problems.
Financed by: Formas and Bebo. Coordinator: Lars-Erik Harderup, LTH.
Energy efficient redevelopment of the post-war building stock in Malmö
Methods for identification and evaluation of energy efficiency renovation measu-
res for post-war multi-family buildings.
Financed by: The EC regional development funds & The IVL-foundation. Coordi-
nator: Kaisa Svennberg, IVL.
Square – Quality Assurance System for Improvement of Indoor Environment and
Energy Performance when Retrofitting Multi-family Housing
Adopt and apply a QA system for indoor environment and energy use to the reno-
vation process.
Financed by: IEE, Ceerbof, Formas BIC. Coordinator: Kristina Mjörnell, SP.
Milparena – Arena for renovation of multifamily housing
To suggest and evaluate solutions for energy efficient renovation of the building
envelope with respect to moisture safety, air-tightness etcetera.
Financed by: Cerbof. Coordinator: Jan-Olof Dahlenback, Chalmers, and Kristina
Mjörnell, SP, for the part concerning the building envelop.
Sustainable and careful renovation and energy efficiency in cultural historical bu-
ildings – a pre-study
Compile existing knowledge regarding sustainable and careful renovation and
energy efficiency of cultural historical buildings, focusing on buildings used as re-
sidences, offices, schools and commercial buildings.
Financed by: Swedish Energy Agency. Coordinator: Fredrik Ståhl, SP.
Sustainability of the Swedish built environment towards climate change. Hygro-
thermaleffects and design criteria for buildings with respect to future climate sce-
narios
To give predictions on energy consumption for heating and cooling in buildings,
and on the moisture durability of building constructions in respect to future climate
change.
Financed by: Formas. Coordinator: Angela Sasic, Chalmers University of Techno-
logy.
Risk coupled to air movements in building envelopes when introducing energy effi-
ciency retrofitting techniques
By identifying three critical cases for air movements in building envelopes the risk
of problems can be successfully reduced.
Financed by: Formas. Coordinator: Carl-Eric Hagentoft, Chalmers University of
Technology.
Reliability analysis for preventing mould growth
Modelling of mould safety with the help of probabilistic risk/reliability assessment
methodology.
Financed by: Formas. Coordinators: Krystyna Pietrzyk, Chalmers University of
Technology, and Ingemar Samuelson, SP.
Woodbuild – Life time and durability of wood outdoors and in wall structures
Study exposure conditions causing micro- biological growth on wood in the buil-
ding envelop and at exterior facades, identify durable solutions for wood construc-
tion and develop methods for testing and evaluation of the durability of wood and
durable design of wood constructions.
Financed by: Vinnova and Industry. Coordinator: Jöran Jermer, SP.
Järvalyftet – energy efficiency measures in the buildings of ”the million program”
Cost-effective renovation design solutions for the buildings of ”the million pro-
gram”.
Financed by: Cerbof. Coordinator: Anna Jarnehammar, IVL.
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