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FÖRORD 
 

 
 

Idén till arbetet föddes under fjolåret när vi under kursen Energisystem 
på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm arbetade med energiflöden 
i byggnader. När vårt intresse hade väckts dröjde det inte länge innan vi 
insåg möjligheten att skriva ett Kandidatexamensarbete inom ämnet där 
vi själva fick möjligheten att välja vad vi vill studera djupare.  
 
Vi vill till att börja med tacka vår handledare Josefin Wangel som under 
arbetet hjälpt oss med allt från att välja rätt avgränsningar och studera 
rätt del av ämnet till att strukturera upp en korrekt rapport. Vi vill även 
tacka Cecilia Sundberg och Daniel Franzén för givande föreläsningar och 
seminarier under kursens gång. 
 
Arbetet har pågått under drygt en termin och det har varit perioder med 
mycket framgång och perioder när det har känts lite tyngre men när vi 
nått vårt mål känner vi oss nöjda med det arbete vi utfört. Tillsammans 
med vår handledare är det ett flertal andra personer som också hjälpt oss 
tackla de svårigheter som uppstått. Bland annat Nils Brown, doktorand 
vid avdelningen för miljöstrategisk analys på Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm, som gett oss inspiration inom ämnesval och 
besvarat frågeställningar som uppkommit under arbetet. Vi vill dessutom 
tacka Svenska bostäder AB och Bostads AB Poseidon för deras 
samarbete i datainsamlingen, vilket underlättade vår fallstudie och ledde 
till att vi fick ett tydligare och mer korrekt resultat att presentera.  
 
 
Emma Åslund Hedman & Anton Jensen Wennberg 
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SAMMANFATTNING 
 

 
 
Detta arbete behandlar ombyggnation av flerbostadshus i Sverige med 
fokus på energieffektivisering. Bostads- och servicesektorn använder 
årligen 148 TWh per år och hela 40 procent av Sveriges totala 
energianvändning varav många av de hus som finns i landet är långt ifrån 
så effektiva som de skulle kunna bli med bara några få tekniska åtgärder.  
 
Arbetets syfte var att studera om Sverige med dagens teknik kan uppnå 
de uppsatta målen för hållbar utveckling som gäller för bostads- och 
servicesektorn och huruvida detta är ekonomiskt hållbart eller ej. Under 
arbetets gång har flerbostadshus valts som fokus för studien eftersom 
energiminskningen per person ger ett bättre resultat i en energiminskning 
av flerbostadshus. Det bör även vara mer kostnadseffektivt att renovera 
flerbostadshus eftersom energiminskningen per person och investerad 
krona bör bli mindre än att investera i endast ett enbostadshus.  
 
En litteraturstudie, policyanalys, en teknisk bakgrund samt en fallstudie 
över tre genomförda renoveringsprojekt med fokus på 
energieffektivisering har genomförts. Litteraturstudien består av en 
översiktlig studie av renovering med energifokus, vilka för- och 
nackdelar som finns idag samt vilka hinder som existerar. För 
policyanalysen har målsättningar och riktlinjer som finns både på EU-
nivå och för Sverige studerats. Den tekniska bakgrunden beskriver 
ingående de renoveringsåtgärder som är möjliga och bakgrunden till 
dessa. När fallstudien genomfördes studerades genomförda 
energieffektiviseringsåtgärder, kostnader, energiresultat m.m.  
 
Utifrån resultaten från fallstudien och de uppsatta målen från 
policyanalysen kunde slutsatsen dras att en minskning i 
energianvändningen på ca 40 procent i endast de befintliga 
flerbostadshusen är både tekniskt möjligt och ekonomiskt hållbart. Med 
striktare reglering om krav på energianvändning i flerbostadshus vid 
renovering och nybyggnation kommer således en minskning på 50 
procent i energianvändningen i det befintliga beståndet inte bara vara 
möjlig i teorin utan även i praktiken. Dock kommer minskningen kräva 
en stor förändring i renoveringsprocesserna. Bland annat tydligare 
systemgränser och schablonmodeller för energieffektivisering skulle 
minska hindren till att nå målen, vilket skulle behövas för att dra igång 
den nödvändiga förändringen.  
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ABSTRACT  
 

 
This report deals with renovation of multi-family buildings in Sweden 
with a focus on energy efficiency. The Swedish housing and service 
sector is one of largest consumers of energy in the Swedish society, with 
a total usage of 148 TWh per it represent about 40 percent of the total 
energy consumption in Sweden. Many of the buildings in the country are 
far from the efficiency levels that they could be with the technology that 
exist today.   
 
The purpose of the study was to investigate if Sweden with help from 
modern technology can reach the goals for sustainable development that 
exists for the residential/housing and service sector and whether this 
would be cost efficient or not. In the report we have made the choice to 
narrow our focus to only multi-family buildings since energy efficiency 
measures in such buildings results in larger savings per person compared 
to if the same measures would be applied to a single-family house.   
 
A literature study, a policy analysis, a technical background and a case 
study of three completed renovation projects with focus on energy 
efficiency have been conducted. The literature study handle positive and 
negative aspects about renovating with energy focus and what obstacles 
we have to overcome. The technical background describes different 
measures that could reduce the energy usage and why. In the case study 
we looked into completed measures with focus to make the houses more 
energy efficient, costs of the projects and the energy results. These 
results combined with the results from the literature study were used in a 
discussion about whether or not the set goals are reachable. 
 
After the discussion we reached the conclusion that a reduction in 
energy consumption of approximately 40 percent, in only the existing 
multi-family buildings, is possible. With stricter regulation regarding 
energy usage during reconstructions and new constructions of multi 
residential buildings a reduction of 50 percent in the energy consumption 
is possible not just in theory but also in reality. In order to reach the 
environmental goals we need clearer system boundaries and standard 
models for energy efficiency, which would decrease the existing obstacles 
and motivate society to initiate the change that is necessary. 
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1. INLEDNING 

 
 

 
1.1 | INTRODUKTION 

 
I dagens samhälle är klimatfrågan en av de viktigaste frågorna att hantera. 
Detta har lett till att ett flertal mål har satts upp för hur en hållbar 
utveckling ska nås, bland dessa det välkända 2-gradersmålet. Trots de 
uppsatta målen fortsätter många av samhällets sektorer bedriva 
verksamhet på ett sätt som ej går i linje med de grundläggande målen för 
hållbar utveckling. 
 
I Sverige idag är bostadssektorn en av de delar i samhället som kräver 
allra mest energi. Den totala energianvändningen i Sverige idag ligger på 
ungefär 370 TWh per år där bostads- och servicesektorn representerar ca 
40 procent. I Energimyndighetens rapport Energiläget 2015 inkluderas 
bostäder i denna sektor vilken också innehåller offentlig verksamhet, 
jordbruk, fiske och bygg. Dock nämns det att bostäder och lokaler står 
för hela 90 procent av energiförbrukningen för sektorn. År 2013 var 
energiförbrukningen för bostads- och servicesektorn 148 TWh. 
(Energimyndigheten, 2015a) I denna rapport kommer bostads- och 
servicesektorn ligga i fokus. 
 
Ser vi till historien har energianvändningen inom denna sektor varit 
relativt stabil de senaste 40 åren, dock har antalet bostäder ökat vilket 
tyder på att en energieffektivisering måste ha skett i viss mån. Under 
första halvan av 1900-talet blev Sverige beroende av olja i mycket större 
grad än innan vilket också ledde till att bostädernas energisystem 
utformades efter detta. Dock ledde ett flertal händelser till att man ville 
bli mer självförsörjande och under en längre tid genomförde Sverige 
stora omvandlingar inom bostads- och servicesektorn där fokus främst 
legat på att byta ut de fossila bränslena till förnyelsebar energi. Stor 
satsning på infrastruktur och installation av fjärrvärme genomfördes i 
Sverige under andra halvan av 1900-talet och efter att oljan i samband 
med oljekrisen 1973 blev mycket dyr valde Sverige att med full kraft 
genomföra åtgärder för att fasa ut oljan och ersätta den med mer pålitliga 
energibärare samt öka satsningarna på tilläggsisolering i väggar och tak. 
(Kaijser & Kander, 2013) Idag utgör olja och andra fossila bränslena en 
ytterst liten del av bostads- och servicesektorns energianvändning, istället 
består den största delen av fjärrvärme och andra uppvärmningssystem 
(Energimyndigheten, 2015a). Produktionskapaciteten för förnyelsebar 
energi är dock begränsad om vi önskar fasa ut kärnkraften samtidigt som 
många andra sektorer i Sverige fortfarande är beroende av olja som 
energikälla. Således kommer en energieffektivisering i det som går att 
energieffektivisera bidra till arbetet mot en klimatförbättring.  
 
Europakommissionen ger tydligare direktiv inom området för både ny 
och befintlig bebyggelse där medlemsstaterna bland annat ska sätta upp 
mål som stimulerar till att byggnader i samband med renovering 
omvandlas till nära-nollenergibyggnader (Europeiska Unionen, 2010). 
Sveriges regering har utifrån direktiv från EU i enlighet med Sveriges 
förutsättningar satt målet om en 50 procent minskning av 
energianvändningen inom bostads- och servicesektorn år 2050 jämfört 
med 1990 (SOU, 2008b).  
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Som nämnt ovan har Sveriges energianvändning inom den växande 
bostadssektorn legat på ungefär samma nivå under en längre tid, vilket 
tyder på att de nya lågenergihusen som tillkommer till bostads- och 
servicesektorn bidrar till minskningen av den genomsnittliga 
energianvändningen. Energieffektivisering har främst skett i mindre skala 
och framförallt i ny bebyggelse. För att uppsatta energiminskningsmål 
skall nås krävs dock att både nya och befintliga byggnader når en ny och 
stramare standard. (Boverket, 2015a) 
 
Sveriges potential för energieffektivisering av byggnadsbeståndet är 
mycket god. Detta eftersom det idag finns ett stort behov av renovering i 
den befintliga bebyggelsen (SOU, 2008a). Vid renovering bör tillfället för 
energieffektiviserande åtgärder tas till vara eftersom det ger ett mer 
kostnadseffektivt resultat än om endast en energieffektivisering skulle 
ske. Detta eftersom energieffektiviseringsåtgärder i samband med en 
renovering ger en merkostnad för energieffektiviseringen vilken är 
mindre än kostnaden för om endast en energieffektivisering skulle 
genomföras (IVA, 2012). Behovet för ombyggnation syns tydligt i 
miljonprogramsområdena runt om i Sverige och prognoser säger att 60 
procent av Sveriges byggnadsbestånd kommer behöva renoveras inom 
en snar framtid. (SOU, 2008a). 
 

 
1.2 | SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 
Detta projekt syftar till att bidra till en bättre förståelse för 
förutsättningarna för att energieffektivisera flerfamiljshus i Sverige. Målet 
med projektet är att 1) identifiera de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för energieffektivisering av flerfamiljshus i Sverige, 2) 
analysera om dessa är tillräckliga för att uppsatta mål kan förväntas 
uppnås, samt 3) föreslå åtgärder som stärker förutsättningarna. Genom 
en fallstudie av tre områden, en litteraturstudie och en policyanalys har 
en studie om Sveriges framtida möjligheter till energieffektivisering i stor 
skala gjorts.  
 
För att uppfylla syftet har följande frågeställning besvarats:  
 

• Vilka mål för energieffektivisering i bebyggelsen finns i 
Sverige idag? 

• Hur hårda prestandakrav är tekniskt möjliga och 
ekonomiskt hållbara att sätta på renoveringsprojekt i 
Sverige? (kWh/m2,år) 

• Skulle dessa krav bidra till att Sveriges når en 
energieffektivisering i enlighet med de uppsatta målen? 

• Vilka förutsättningar krävs för att en 
energieffektivisering skulle kunna appliceras i praktiken? 
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2. METOD 
 

 
 
För att uppfylla syfte och besvara frågeställningar har en litteraturstudie, 
en policyanalys samt en fallstudie över tre ombyggnationsprojekt 
genomförts.   
 
Litteraturstudien gjordes för att identifiera 1) olika typer av 
renoveringsåtgärder och tekniker för att öka energiprestandan i befintliga 
och nya byggnader, 2) dagens incitament till energieffektivisering i 
samband med renovering samt 3) resonemang om kostnadseffektivitet 
och ekonomisk hållbarhet. Litteraturstudien inkluderar även de relevanta 
begreppen nära-nollenergibyggnader och passivhus, för att läsaren ska få 
en djupare förståelse för målen och kopplingen till fallstudien.  
 
En policyanalys är gjord där målet var att ta reda på riktlinjer och 
målsättningar för det befintliga bostadsbeståndet från EU:s perspektiv 
samt Sveriges tillämpning av dessa. Styrande i detta arbete har varit EU-
direktiven samt Sveriges miljömål, där fokus legat på mål inom 
energieffektivisering. En studie kring vilka riktlinjer som finns idag för 
ombyggnation i Boverkets Byggregler - BBR har även genomförts.  
 
För att skapa en bild över den energieffektivisering som sker i dagsläget 
samt för att undersöka hur en renovering som finns beskriven i teorin 
har gett för resultat i praktiken genomfördes en fallstudie av tre 
energirenoveringsprojekt. En fallstudie är en undersökning av en specifik 
företeelse eller ett specifikt objekt där fallstudien kan användas för att 
både utveckla och pröva olika teorier. Fallstudie som metod är förankrad 
i verkliga situationer vilket leder till att en tydlig helhetssyn över ett 
specifikt område lätt går att identifiera. Fallstudie som metod är därför 
ett bra verktyg när det önskas ske en utveckling inom ett specifikt 
kunskapsområde, exempelvis då det krävs mer kunskap än endast det vi 
kan få från teoretiska undersökningar, praktiska tillämpningar kan visa 
ett mer korrekt resultat och ger en ökad möjlighet för vidareutveckling. 
Eftersom resultatet från fallstudien tagits ut från vissa specifika 
förhållanden är det även viktigt att föra en diskussion kring vilka 
förutsättningar som har spelat in och hur resultatet skulle kunna 
förändrats om förhållandena varit annorlunda. (Hektor, 2005) 
 
Fallstudien inkluderade de tre områdena Hållbara Järva i Stockholm, 
Brogården i Alingsås samt Backa röd i Göteborg. Information om vilka 
åtgärder som vidtagits i de olika områdena, dess energiresultat samt 
kostnader för respektive projekt har inhämtats genom rapporter samt 
mailkontakt med fastighetsbolagen, för att kunna göra payback-analyser 
som sedan jämförs mellan de olika ombyggnationsprojekten, samt för att 
se om dessa områden uppfyller framtida mål. Motivering till val av 
områden samt hur fallstudien är upplagd hittas i kapitel 6.  
 
Efter genomförd litteraturstudie, policyanalys och fallstudie har en 
diskussion förts kring resultaten från fallstudien i jämförelse med de 
målsättningar och riktlinjer som identifierats. Ekonomiska 
förutsättningar har inkluderats tillsammans med tekniska möjligheter och 
svar har getts på uppsatta frågeställningar. 
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2.1 | AVGRÄNSNINGAR 
 
I Boverkets rapport “Förslag till svensk tillämpning av nära-
nollenergibyggnader” skrivs det: 
 
“Eftersom	   nya	   byggnader	   redan	   idag	   ligger	   på	   energiprestandanivåer	   en	   bra	   bit	  
under	  befintlig	  bebyggelse,	  och	  eftersom	  nya	  byggnader	  utgör	  en	  liten	  andel	  av	  det	  
totala	  byggnadsbeståndet,	  kommer	  effekten	   i	   form	  av	  minskad	  energianvändning	  
att	  vara	  liten	  i	  förhållande	  till	  energianvändningen	  i	  stort”.	  	  (Boverket, 2015a) 
 
Idag består Sverige av 4,5 miljoner bostäder varav 2,5 miljoner är 
flerbostadshus. Av dessa flerbostadshus kommer tre av fyra 
flerbostadshus (ca 50 000 bostäder varje år) behöva genomgå omfattande 
renoveringar innan 2050 (IVA, 2012). I enlighet med detta resonemang 
samt syfte och mål med arbetet har valet gjorts att studera endast 
ombyggnationsprojekt. All ny bebyggelse bortses trots dagens stora 
behov av en utökning i bostadsbeståndet. Avgränsning har även gjorts 
till att endast fokusera på flerbostadshus (bostad- och hyreslägenheter) 
eftersom en undersökning av dessa byggnader anses vara mer relevant. 
Vid jämförelse med samhällets mål ger flerbostadshus en större påverkan 
per person än om enskilda privatpersoner renoverar sina småhus. 
Givetvis måste även landets småhus genomföra en förändring och 
minska energianvändningen, men antagandet har gjorts att det är lättare 
att genomföra omfattande ombyggnationsprojekt i flerbostadshus och 
lokaler på samhällets initiativ än vad det är för småhus.  
 
För att på ett tydligt sätt göra det möjligt att jämföra genomförda projekt 
med riktlinjer och målsättningar har valet gjorts att studera projekt som 
utöver sin renovering har haft som syfte att inkludera någon typ av 
energieffektivisering. Detta eftersom en sådan renovering på bästa sätt 
speglar de uppsatta målen. Jämförelsen blir relevant då det tydligt visas 
vilka delar inom genomförda projekt som går i linje med målen och vad 
som måste utvecklas.  
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3. OMBYGGNATIONENS FÖR- OCH NACKDELAR 
 

 
Hur kommer det sig att Sverige inte satsar på ombyggnation och 
renoveringsprojekt i högre grad än vad som görs idag? I detta kapitel ges 
en kort sammanfattning över de hinder och fördelar som spelar in när 
det kommer till renoveringsprojekt med energifokus.  
 
 

3.1 | FÖRVÄNTAD NYTTA 

En samlad bedömning från Boverket visar att de förväntade nyttorna av 
en energieffektiv renovering främst är en minskad efterfrågan av el och 
värme, vilket i sig leder till en minskning i produktionen och minskad 
miljöpåverkan. Ytterligare nytta visas i en förbättrad inomhusmiljö vilket 
leder till minskade samhällsekonomiska kostnader för sjuklighet och 
dödlighet. En nytta ses även i säkerheten i framtida energipriser och en 
minskad utsatt risk vid energiprishöjningar, detta eftersom en ytterst liten 
energianvändning även kommer bidra till att kostnaden för energi inte 
påverkas markant i samband med energiprishöjningar. Det finns även en 
chans för minskade drifts- och underhållskostnader då behovet av 
värmesystemet inte är lika stort som tidigare. (Boverket & 
Energimyndigheten, 2013) 

 
3.2 | FÖRVÄNTAD KOSTNAD 

 
Energieffektiviseringsåtgärder innebär dock inte bara nyttor utan bidrar 
även till samhällsekonomiska kostnader. Av dessa kostnader 
representeras en viss del av de direkta åtgärdskostnaderna där bland 
annat behovet av material och arbetskraft räknas in. Den andra delen 
består av indirekta kostnader och transaktionskostnader så som 
utbildningskostnader och kostnad för informationsinsamling. Komplexa 
system för värme och ventilation kan dock även bidra till en risk till 
förhöjda drifts- och underhållskostnader på grund av dess komplexitet 
samt att övriga kostnader som till exempel minskad yta på grund av 
isolering också behöver tas med i beräkningarna. Okunskap hos 
utföraren kan även bidra till att renoveringsåtgärderna utförs på ett 
felaktigt sätt vilket i slutändan kan resultera i minskning i kulturvärden 
och estetiska värden eller i värsta fall resulterar i ytterligare 
renoveringsuppdrag. (Boverket & Energimyndigheten, 2013) 
 
För att göra en energieffektivisering på ett så ekonomiskt hållbart sätt 
som möjligt bör denna ske då omfattande renoveringar av fasader, 
fönster eller ventilationssystem redan sker. Eftersom detta ger en 
marginalkostnad som är lägre än vad endast en energieffektivisering 
skulle kosta. (IVA, 2012) 
 
 

3.3 | HINDER VID HÅLLBAR RENOVERING 
 
Av en sammanställning av Olssons m.fl. artikel Managing Sustainability 
Aspects in Renovation Processes (2015) kan vi dra slutsatsen om att Sverige 
står inför en möjlighet som aldrig funnits tidigare. Genom renovering av 
sanitära anläggningar, ventilation, fönster och tak skulle de optimala 
energispararhusen kunna skapas och en enorm besparing i el och värme 
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skulle kunna vinnas. Ombyggnation av bebyggelse med energiminskning 
i fokus har dock inte skett i samma skala som nybyggnationsprojekt med 
energi i fokus. Studier som Olsson m.fl. har genomfört visar att det 
främst beror på rädslan för höga investeringskostnader samt osäkerheter 
kring lönsamheten. Detta har resulterat i att många fastighetsägare som 
från en början har ett hållbarhetstänk inte alltid lyckas dra det genom 
hela byggprocessen. (Olsson m fl., 2015) 
 
Olsson m.fl. skriver även om ett antal barriärer som måste överstigas för 
att en ändring i renoveringsprocesserna ska kunna genomföras. Det är 
bland annat ekonomiska aspekter så som hur renoveringsprojekten 
finansieras mellan olika fastighetsägare, hur hyreshöjningar regleras och 
standardmodeller för hur lönsamheten räknas ut. Problem hittas även i 
föreningarnas budgetar och underhållsplaner där hållbarhetsarbetet inte 
är inkluderat på ett sätt som ger incitament till energieffektivisering. I 
artikeln nämns även problemet med prioriteringsordningar för vilken 
åtgärd som ska genomföras först, finns möjligheten att genomföra två 
åtgärder för samma pris som en åtgärd med en energieffektivisering, 
kommer föreningen troligtvis välja alternativet med två åtgärder. (Olsson 
m.fl., 2015) 
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4. MÅL, REGLER OCH DIREKTIV 
 

 
 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning över de mål och regleringar 
som är styrande för energianvändning och energieffektivisering för 
bostäder i Sverige. Europadirektivets genomslag i Sverige och hur detta 
syns i regleringar för byggnads- och servicesektorn redovisas också här. 
 
 

4.1 | EUROPAKOMMISSIONENS DIREKTIV 
 
Europaparlamentet satte 2008 upp det så kallade 20-20-20-paketet för alla 
medlemsstater inom EU. Paketet innebär att till år 2020 ska 
växthusgaserna i atmosfären ha minskat med 20 procent, minst 20 
procent av energin ska vara förnyelsebar och en energieffektivisering på 
20 procent ska ha skett. (Europaparlamentet, 2008) 
 
Varje medlemsstat ska enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU, utöver 20-20-20-paketet, upprätta planer för en utökning 
av det totala antalet nära-nollenergibyggnader 1  utefter landets egna 
möjligheter, klimat och förutsättningar. Medlemsstaterna bör även sätta 
upp mål som stimulerar till att byggnader i samband med renovering 
omvandlas till nära-nollenergibyggnader. Målet med direktivet är att öka 
antalet byggnader som uppfyller nuvarande minimikrav angående 
energiprestanda men även öka antalet byggnader som är mer 
energieffektiva. Detta för att på sikt sänka den totala energianvändningen 
och uppfylla 20-20-20-paketet. (Europeiska Unionen, 2010) 
 
De nationella planerna för medlemsstaterna ska innehålla praktisk 
tillämpning av nära-nollenergibyggnader som speglar de nationella, 
regionala eller lokala förhållandena i en numerisk indikator för 
primärenergianvändning i kWh/m2, år. Det ska även finnas med 
etappmål för förbättrad energiprestanda senast till 2015 - Kontrollstation 
2015. Utöver detta ska även information om politik och ekonomiska 
åtgärder som gjorts redovisas. Kommissionen har utöver denna 
information rätt att ta in ytterligare information om det anses vara 
nödvändigt. (Europeiska Unionen, 2010) 
 
 

4.2 | SVERIGES MÅLSÄTTNINGAR UTIFRÅN EU:S DIREKTIV 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv har varit vägledande i många 
avseenden i svensk politik och framför allt i de svenska klimat- och 
energimålen, vilket syns tydligt både i de svenska miljömålen och i 
Boverkets byggregler. Hur detta speglas i Sveriges energianvändning och 
reglering i bebyggelse presenteras nedan.  
 

 
 
 

                                                        
 
1 Nära-nollenergibyggnader beskrivs i kapitel 4.3.2: Nära-nollenergibyggnader 
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4.2.1 | EFFEKTIV ENERGIANVÄNDNING 

 
Utifrån 20-20-20-paketet beslutade Sveriges riksdag år 2009 att anta två 
mål angående effektivare energianvändning, ett som ska verkställas till år 
2016 och ett till 2020.  
 

• Målet till 2020 är ett sektorövergripande mål där 
energiintensiteten bör minska med 20 procent jämfört 
med 2008.  

• Målet till 2016 går i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/32/EG där målet baseras på en 
minskning i slutanvändningen av energin till 2016 med 
minst 9 procent eller 33 TWh av det årliga genomsnittet 
2001-2005. 

 
2013 anmälde Sveriges riksdag till Europaparlamentet att målet om 20 
procents energieffektivisering jämfört med 2008 är det vägledande målet 
enligt energieffektiviseringsdirektivet. (Regeringskansliet, 2014) 
 

4.2.2 | KONTROLLSTATION 2015 
 
Till 2015 ska enligt Boverket (2015b) fyra mål uppnåtts:  
 

• Kunskapsunderlag för sambandet mellan 
energihushållning och tekniska egenskapskrav samt vilka 
merkostnader och miljövinster som tillkommer med 
energieffektivt byggande.  

• Erfarenhet ska ha inhämtats från en bred geografisk 
spridning av lågenergibyggnader. 

• Insatser för att sprida kunskap om ett kvalitetssäkrat 
energieffektivt byggande är gjort. 

• Energieffektiva byggprojekt har och ska fortsätta att 
tydligt uppmuntras. 

 
För att uppnå handlingsplanen och målet om ökad kunskap inom 
området fick Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram 
underlag för Kontrollstation 2015. (Boverket, 2015b) I arbetet med kravet 
från EU om att höja kunskapsnivån om lågenergibyggande ska en 
definition av nära-nollenergibyggnader tas fram och börja gälla från och 
med 31 december 2018 (Energimyndigheten, 2015b).  
 
En första underlagsrapport presenterades 2014 av Energimyndigheten 
och Naturvårdsverket vilken säger att målet om andel förnyelsebara 
energikällor och målet om utsläpp av växthusgaser med stor sannolikhet 
kommer kunna nås medan målet om effektivare energianvändning inte 
kommer kunna nå upp i 20 procent utan endast 19 procent, och alltså 
inte nås (Energimyndigheten, 2014) 
 

4.2.3 | ENERGIEFFEKTIV OMBYGGNATION I BOSTADSSEKTORN 
 
Europaparlamentet och rådets direktiv 2012/27 skriver om en effektiv 
energianvändning där målet innebär att varje medlemsland ska sätta upp 
en långsiktig strategi för genomförandet av renovering av det befintliga 
bostadsbeståndet av kommersiella, privata och offentliga bostäder.  
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Regeringskansliet (2015b) har för att följa upp de nationella målen åtagit 
sig målet om 20 procent effektivare energianvändning till 2020 utifrån 
20-20-20-paketet vilket är styrande inom bostads- och servicesektorn i 
Sverige idag. I grunden ligger en minskning på 20 procent i 
energianvändningen för uppvärmd area till år 2020 samt en minskning på 
50 procent till år 2050, båda jämfört med 1995 års värden (SOU, 2008b). 
År 1995 uppmättes den genomsnittliga energianvändningen i 
flerbostadshus för uppvärmning, varmvatten och övrig elanvändning i 
bostäder till ungefär 180 kWh/m2 och år (Boverket, 2015).  
 
År 2012 visar en minskning till ca 150 kWh/m2 och år, en minskning på 
17 procent (Boverket, 2015c). 2014 uppmättes en energianvändning på 
134 kWh/m2 och år men då var endast varmvatten och uppvärmning 
inräknat (Energimyndigheten, 2015c).  
 

4.2.3 | SVERIGES MILJÖMÅL 
 
Sveriges riksdag beslutade år 1999 att anta 16 miljökvalitetsmål och 71 
delmål för att främja en hållbar utveckling. Energieffektivisering i 
bebyggelsen och en god inomhusmiljö omfattas av miljömålet “God 
bebyggd miljö”. Två preciseringar rör specifikt renovering och 
ombyggnation av bebyggelse (Miljömål, 2015): 
 

Hushållning med energi och naturresurser  
“Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på 
ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt 
minska och främst förnybara energikällor används.” - Miljömål, 2015 
 
Hållbar bebyggelsestruktur  
“En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid 
nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid 
användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse 
samtidigt som byggnader är hållbart utformade.” - Miljömål, 2015 

 
Europakommissionens mål om 20 procents minskning i 
energianvändningen i bebyggd miljö är vägledande för energiaspekterna i 
det svenska målet “God bebyggd miljö”. År 2015 utvärderades alla 16 
miljökvalitetsmål och resultatet visar, trots en positiv prognos, att målet 
om en god bebyggd miljö inte kommer kunna uppfyllas fram till år 2020. 
Detta under förutsättning att utvecklingen styrs av dagens styrmedel och 
på så sätt går för långsamt. (Miljömål, 2015) 
 
Utvärderingen visar att utvecklingen av energieffektivisering inom 
byggnadssektorn är positiv, främst inom uppvärmning av byggnader. 
Effektivare energianvändning för uppvärmning och varmvatten samt 
Boverkets skärpning av krav för energiklassningar har bidragit starkt till 
den positiva utvecklingen. Energieffektiviseringsdirektivet har även varit 
bidragande till att större krav ställs på stora företag och fastighetsägare. I 
enlighet med direktivet från Europaparlamentet ska en utvärdering göras 
vart fjärde år vilket har bidragit till att krav och förslag till 
energieffektiviseringsåtgärder införs successivt. (Naturvårdsverket, 2015) 
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4.3 | PRESTANDAKRAV OCH SYSTEMGRÄNSER 
 
I detta avsnitt presenteras vilka prestandakrav som finns för 
flerbostadshus belägna i södra Sverige idag samt vilka systemgränser som 
finns för energianvändning i bebyggelsen. Begreppen nära-
nollenergibyggnader och passivhus inkluderas även i detta avsnitt.  
 

4.3.1 | BOVERKETS ENERGIKRAV  
 
År 2015 presenterades en utvärdering av befintliga och nya 
lågenergibyggnader som en del av Kontrollstation 2015. Definitionen av 
lågenergibyggnader är enligt Boverket och Energimyndigheten byggnader 
som har 25 procent lägre specifik energianvändning än Boverkets 
byggregler, BBR 19. (Boverket & Energimyndigheten, 2015) Det vill 
säga, för en bostad belägen i klimatzon IV 2  bör den specifika 
energianvändningen för ett icke eluppvärmt hus ligga under 90 
kWh/m2Atemp och år för uppvärmning och för eluppvärmda bostäder 
bör det ligga under 55 kWh/m2Atemp och år. (Svensson, 2011) 
 

4.3.2 | SYSTEMGRÄNSER FÖR ENERGIANVÄNDNING 
 
Sverige har i sin underrättelserapport till EU presenterat systemgränsen 
för energianvändning i flerbostadshus som energi för uppvärmning, 
varmvatten, ventilation, nedkylning, luftkonditionering, reservenergi 
samt el för belysning (på allmänna platser) (Boverket, 2013). 
 
I Boverkets och Energimyndighetens arbete definieras en byggnads 
energianvändning som den energi som transporteras till byggnaden, den 
så kallade “köpta energin” vilket till skillnad från ovan nämnda 
systemgräns även inkluderar hushållselen för bostäder. Energiprestandan 
definieras som byggnadens energianvändning, exklusive hushållsel och 
verksamhetsenergi utöver värme, varmvatten och ventilation. Alltså i 
enlighet med den systemgräns som rapporterats till EU och uttrycks i 
kWh/m2 och fördelas på Atemp3. (Boverket, 2015a) 
 
Sveby har genom en tolkning av Boverkets Byggregler (BBR) satt upp 
riktlinjer för hur brukarvärdet av energi i bostäder bör beräknas. Detta 
för att skapa en gemensam grund för bostäders energiprestanda och 
beräkningsgrunder. (Sveby, 2012) 
 
Sveby har delat upp hushållsenergi och fastighetsenergi för att skapa en 
bild av vad den totala energianvändningen är samt vad en renovering 
skulle kunna förbättra. I en byggnads brukardata ingår allt som genererar 
en energianvändning. I fastighetsenergin ingår de faktorer som en 
renovering skulle kunna förbättra och som inte påverkas av brukarens 
användning av värme eller el (hushållselen). Hur uppdelningen ser ut 
redovisas i Tabell 1. (Sveby, 2012) 
                                                        
 
2 Bostadshus placerade under gränsen Uppsala län via Västmanland län och Örebro län till Västra 
Götaland län (sydligaste delen av Sverige) 
3 Definitionen av Atemp enligt boverket är “Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan 
för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10oC, som begränsas av 
klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, 
inräknas. Area för garage inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage inräknas 
inte.” - (Boverket, 2015a) 
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Tabell 1.  Data för brukarvärdet respektive fastighetsel (Sveby, 2012) 

 
 
 
 

 

4.3.3 | NÄRA-NOLLENERGIBYGGNADER 
 
Europeiska Unionen definierar nära-nollenergibyggnader som byggnader 
med hög energiprestanda, energianvändningen ska vara nära noll och den 
låga mängd energi som krävs bör komma från förnyelsebara energikällor, 
inklusive förnyelsebara energikällor som produceras lokalt (Europeiska 
Unionen, 2010). Alla medlemsstater har fått i uppdrag av EU att redovisa 
dagsläget och öka kunskapsunderlaget för energianvändning och 
effektivisering för landet (se kap. 4.2.2). 
 
Regeringen bedömde efter EU-direktivet att det inte fanns ett tillräckligt 
stort underlag till att sätta riktlinjer för hur radikal en skärpning skulle 
kunna bli i Sverige och beslutade utifrån det att förbättra kunskapsläget. 
Boverket och Energimyndigheten fick tillsammans i uppdrag att föreslå 
en definition samt kvantitativa riktlinjer avseende nära-
nollenergibyggnader. Uppdraget handlade i stort om hur EU-direktivets 
(2010/31/EU) definition av nära-nollenergibyggnader ska tillämpas i 
Sverige. Krav på specifika nivåer på energihushållning ska finnas klart 
2019. Regeringen beslutade även om att mellan 2014-2017 skapa 
främjandeåtgärder för att göra det lättare att genomföra krav på nära-
nollenergibyggnader. (Boverket & Energimyndigheten, 2015) 
 
En utvärdering av befintliga lågenergihus har gjorts av Boverket för att 
se hur olika nivåer på energiprestanda skulle vara teknisk möjligt och 
ekonomiskt hållbara. I Tabell 2 visas Boverkets samlade bedömning för 
den sydligaste klimatzonen. (Boverket, 2015a)  
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Tabell 2. Visar nivåer på energiprestanda för flerbostadshus (ej elvärmda) från Boverkets 
bedömning. Energikrav i BBR21 för flerbostadshus = 90 kWh/m2, år (Boverket, 2015a) 
 
 

Resultatet från Boverkets och Energimyndighetens utvärderingar visar 
att en nivå på 70 kWh/m2 och år är möjligt. Sverige har idag tekniken, 
den tekniska kompetensen och ekonomin (utan större problem och 
ekonomiska bidrag) möjligheten att omvandla ett icke elvärmt hus till 
dessa nivåer. En nivå på 50 kWh/m2 och år är möjligt både på teknisk 
nivå samt teknisk kompetens. Dock finns för denna nivå en svagare 
ekonomisk möjlighet. Utifrån detta bedömer Boverket tillsammans med 
personer från branschen trots ekonomin att en nivå på 50 kWh/m2 och 
år är den slutgiltiga uppskattningen och kravet för en nära-
nollenergibyggnad. (Boverket, 2015a)  
 
 

4.3.4 | PASSIVHUS 
 
Innebörden av passivhus-teknik är att ett hus värmeisoleras i så pass hög 
grad att det endast krävs ett mycket litet värmetillskott som komplement. 
För att uppnå detta byggs ett mycket tätt klimatskal med minimalt 
läckage genom fönster och väggar. Samtidigt används värmeväxlare för 
att utnyttja värmen i inomhusluften för att värma den kalla luften som 
kommer utifrån. (International Passive House Association, 2014) 
 
För passivhus finns det även vissa hållpunkter att gå efter. Det finns 
bland annat målsättningar för husets täthet där luftläckage genom 
klimatskalet får vara maximalt 0,30 l/s m² vid 50 Pa tryckdifferens (dvs 
medelvärdet av över och undertryck) enligt SS-EN 13829. Vad gäller 
fönster och övriga glaspartier finns regleringar på att det genomsnittliga 
U-värdet måste vara mindre än 0,9 W/m2K. Samt att U-värdet ska vara 
uppmätt enligt SS-EN ISO 12567-1 standard. (Forum för 
Energieffektiva Byggnader, 2009)  
 
I arbetet med tillämpning av passivhus är ett utav målen att minimera 
förekomsten av köldbryggor vid de delar i huset som dessa vanligtvis 
uppstår. Stort fokus läggs på de vanligen svaga länkarna i huset, så som 
fönster eller andra glasfasader, där det läggs stor vikt i att välja rätt4 glas 
samt att ramarna till fönstren isoleras. (International Passive House 
Association, 2014).  

                                                        
 
4 Definitionen av “rätt” glas hittas i kapitel 5.2.2: Fönster 
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5. TEKNISK BAKGRUND 
 

 
 
Byggnader har som syfte att uppfylla olika krav beroende på vilket 
ändamål byggnaden har. Ett bostadshus har till exempel som syfte att 
säkerställa inomhusmiljön för en säker mänsklig bosättning där 
inomhusmiljön omfattas av luftkvaliteten, värmebehovet, 
ljusförhållanden och ljud- och bullerskydd. (Brown, 2014) 
 
För att kunna möta människans behov av bostäder och inomhusmiljö 
och för att säkerställa de funktionella behoven som nämns ovan krävs 
stora mängder energi. Den största delen av energibehovet går till 
uppvärmning och bibehållande av en behaglig innetemperatur och 
luftfuktighet, men energi krävs även för att kunna förse boenden med 
varmt vatten samt tillföra hushållsel (Brown, 2014). År 2010 uppgick den 
totala energianvändningen för flerbostadshus till 42 TWh, varav 
energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus 
uppgick till 28 TWh (IVA, 2012). Fastighetselen och hushållselen 
representerar 8 TWh respektive 6 TWh av den totala 
energianvändningen (IVA, 2012). I hela bostadssektorn uppgår den 
totala energianvändningen till ca 160 TWh vilket tyder på att en 
minskning av endast flerbostadshus är av stor vikt och skulle bidra med 
hela 26 procent (IVA, 2012). Slutsatsen kan dras att det inte räcker med 
att endast omvandla flerbostadshusen till lågenergihus för att nå målen 
men det är en bit på vägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Visar hur stor del av flerbostadshus står för i jämförelse med  
den totala energianvändningen inom bostadssektorn.   

 
 
I detta avsnitt förklaras några av de viktigaste teknikerna och åtgärderna 
för att bevara och använda den tillförda energin så effektivt som möjligt i 
byggnader. Inledningsvis beskrivs hur värme flödar in och ut genom ett 
hus. Därefter förklaras några av de åtgärder som kan genomföras för att 
energieffektivisera en byggnad samt hur de bör tillämpas på bästa sätt.  
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5.1 | VÄRMETRANSPORTER  

5.1.1 | LEDNING 
 
Ledning innebär att värme transporteras i ett fast eller stillastående 
medium utan någon överföring av materia. Denna värmeöverföring 
beror av ämnets egenskaper, så kallad värmeledningsförmåga eller 
värmeledningstalet, 𝜆5. Värmeöverföringen med ledning beror även på 
temperaturdifferensen mellan de punkter där värmen transporteras 
emellan, där värmen alltid transporteras från en varmare till en kallare del 
av kroppen. (Ekroth & Granryd, 2013) 
 
Det värmeflöde som uppstår vid transport genom ett tvärsnitt av en vägg 

visas i (1) där A är arean av tvärsnittet och  
!"
!"

  är temperaturgradienten 
genom en viss sträcka. Värmeflödet kan också skrivas som i formel (2) 
där 𝛿 är bredden av den vägg som värmen transporteras genom och 𝜗 är 
temperaturskillnaden. (Ekroth & Granryd, 2013) 
 
 

𝑄 =   −𝜆   ∙ 𝐴   ∙    !"
!"

                  (1) 

𝑄 =   𝜆   ∙ 𝐴   ∙   !
!
                  (2) 

 

5.1.2 | KONVEKTION 
 
Konvektion innebär att värme transporteras genom ett flöde av material. 
Detta sker vanligtvis i en gas eller i en vätska men kan även förekomma 
vid värmeöverföring mellan ett fast material (som t.ex. en vägg) och 
omgivande luft. När luft flödar mot eller förbi en vägg uppstår det ett 
gränsskikt precis vid ytan av väggen där värme överförs. Då luften flödar 
överförs värme från luften till väggen (om luften är varmare än väggen) 
och den luft som transporteras bort ersätts kontinuerligt med ny luft som 
i sin tur kan avge ny värme. Det värmeflöde som uppstår mellan luften 
och väggen (eller annan fast yta) beror på temperaturdifferensen 𝜗 
mellan medium och värmeövergångstalet α. Värmeövergångstalet beror i 
sin tur på strömningsförhållanden och materialet. (Ekroth & Granryd, 
2013) 
 
Värmeöverföring som kan uppstå på grund av konvektion mellan luft 
och en vägg med area A kan beskrivas som i (3). (Ekroth & Granryd, 
2013) 
 

𝑄 =   𝛼   ∙ 𝐴   ∙   𝜗              (3) 
 

5.1.3 | STRÅLNING 
 
Strålning, vilket är det tredje sättet som värme kan transporteras på, har 
även den viss betydelse för hur värme flödar i ett hus. Strålning kan 
medföra en värmetransport genom en elektromagnetisk vågrörelse. 
Detta sker vid vissa våglängder som ligger mellan det synliga ljuset och 
radiovågor. Skillnaden mellan strålning och de övriga två typerna av 
värmeöverföring är att värme kan överföras mellan två kroppar på 

                                                        
 
5 λ = ämneskonstant 
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mycket stort avstånd från varandra, t.ex. solen och jorden, medan andra 
typer av värmeöverföring sker på betydligt närmare avstånd. 
 

𝑄 =   𝛼!    ∙ 𝐴!    ∙ (𝑡! − 𝑡!)                    (4) 
 
För denna typ av värmeöverföring beskrivs den möjliga mängden värme 
som kan överföras mellan två kroppar med ekvation (4) där A1 är arean 
av den betraktade kroppen, (t1 – t2) är temperaturdifferensen mellan de 
ytor som strålar mot varandra och αs är strålningsvärmeövergångstalet 
som beror av ytornas temperatur, geometri samt emissionstal.  
 
Emissionstal ε, anger förhållandet mellan den verkliga studerade 
kroppens totala utstrålade värme och utstrålningen av en svart kropp vid 
samma temperatur. Förenklat är emissiviteten ett mått på ett materials 
förmåga att absorbera och avge värme. Således jämförs det verkliga fallet 
med en så kallad svart kropp som är ett teoretiskt fall varvid en yta har 
maximal strålning. Emissionstal påverkar alltså den mängd värme som 
överförs med strålningen och är en materialegenskap. Ekvation (4) är en 
förenklad variant för att beskriva värmeöverföringen med strålning där 
ett flertal andra egenskaper är inbakade i strålningsvärmeövergångstalet.  
 
 

5.1.4 | TILLÄMPNING AV VÄRMETRANSPORTER I BYGGNADER 
 
För värmetransport genom en vägg, d.v.s. från luft på en sida av en vägg 
till luft på andra sidan av väggen sker en kombination av de ovan 
beskrivna transportmöjligheterna för värmeöverföring. I första steget 
transporteras värme från luften till det fasta materialet. I det andra steget 
transporteras värmen med hjälp av ledning genom det fasta materialet. 
Om det är olika fasta material, t.ex. vägg och tilläggsisolering måste det 
tas med i beräkningen för värmeöverföringen och de olika 
värmeledningstalen måste räknas in. (Ekroth & Granryd, 2013) 
Värmeledningstalet eller det så kallade U-värdet representerar väggens 
förmåga att hålla inne värme, ju lägre U-värde en vägg har desto mindre 
värme ”läcker” ut genom väggen. Beskrivning sker nedan.  
 
För värmetransport genom en vägg kan värmegenomgångstalet k (U-
värdet) användas, illustreras i Figur 2. Det går att räkna ut U-värdet om 
värmetransportsambanden för väggen (värmeövergångstalen vid väggens 
ytor α1 & α2 och värmeledningskoefficienterna för de fasta materialen i 
väggen) är kända. (Ekroth & Granryd, 2013) 
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Figur 2. Visar värmeövergången från luft till luft via annat medium. 
(inspirerad av Ekroth & Granryd, 2013) 

 
Sida 1: 𝑄 =   𝛼!    ∙   𝐴!    ∙   𝜗!  Vägg a: 𝑄 =   𝜆!    ∙   𝐴!    ∙   

!!
!!

 

Vägg b: 𝑄 =   𝜆!    ∙   𝐴!    ∙   
!!
!!

  Sida 2: 𝑄 =   𝛼!    ∙   𝐴!    ∙   𝜗! 
 
 
Om väggen observeras som en helhet kan värmen som transporteras 
genom den beskrivas enligt formel (4) där U-värdet (k) enligt 
förhållandet i formel (5) beror av värmeövergångstalet, α1 & α2, vid de 
båda övergångarna mellan vägg och luft, väggens totala tjocklek, 
𝛿 =   𝛿! +   𝛿! , samt värmeledningstalen, 𝜆!  &  𝜆! , i de fasta materialen 
inne i väggen. (Ekroth & Granryd, 2013) 
 
 

Q = k   ∙   A   ∙   ϑ              (4) 
 

!
!
=    !

!!
+    !

!
+    !

!!
!
!                     (5) 

 
 
Den värme som kan transporteras genom en vägg beror således på 
temperaturskillnaden mellan de olika sidorna av väggen, 
värmegenomgångstalet och väggens area. Således kan mindre värme 
transporteras genom en given yta om en av dessa minskar. (Ekroth & 
Granryd, 2013) 
 

5.1.5 | KÖLDBRYGGOR 
 
En köldbrygga är en del av ett hus som har mycket större möjlighet för 
värmetransport än resten av det omgivande materialet, U-värdet är alltså 
högt vid dessa punkter. Detta resulterar i att husets totala 
isoleringsförmåga och möjlighet att behålla värme minskar kraftigt. På 
grund av detta är en av de viktigaste delarna av renovering med mål om 
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minskning av energiförbrukningen att förhindra att köldbryggor uppstår. 
Dessa kan bland annat uppstå vid hörn och kanter där isoleringen inte är 
sammanhängande. Balkonger som byggts som en förlängning av 
betongen ger också upphov till köldbryggor, detta eftersom de penetrerar 
isoleringen i väggen. Om man istället placerar en balkong som en separat 
del utanpå huset kan detta undvikas då man i detta fall lämnar isoleringen 
i fasaden intakt. Runt fönster och dörrar bildas det ofta köldbryggor och 
det är således viktigt att dessa placeras korrekt i isoleringen samt att man 
väljer material som inte släpper igenom lika mycket. (International 
Passive House Association, 2014)  
 
 

5.2  | ENERGIEFFEKTIVISERANDE ÅTGÄRDER 
 
För att uppnå värme- och el-effektivisering i bostadshus finns ett antal 
olika metoder och produktutvecklingstekniker. De vanligast 
förekommande åtgärderna är isolering, förbättring av energiprestandan 
på fönster, installation av värmeväxlare, tids- och närvarostyrning, val av 
belysning, installation av värmepumpar samt byte till moderna vitvaror. 
Förbättring av bostädernas klimatskal samt samtliga övriga åtgärder som 
nämns ovan är inte bara rekommendationer utan nödvändiga 
förutsättningar för att energiminskningsmålet ska nås till 2050. (IVA, 
2012) 
 

5.2.1 | FÖRBÄTTRING AV KLIMATSKAL 
 
Klimatskal definieras enligt Europeiska Unionen (2010) som de 
integrerade delar av en byggnad som skiljer av dess inre ifrån 
utomhusmiljön. Ett hus klimatskal är det som omsluter huset, det vill 
säga väggar, fönster, dörrar, tak och golv.(Energi- & Klimatrådgivningen, 
u.å.)  
 
Som beskrivet ovan kan värme transporteras genom olika ”ytor” i ett 
hus, som t.ex. väggar, fönster, dörrar osv. Hur mycket värme som kan 
transporteras genom en viss yta beror på dess tjocklek, materialets 
egenskaper, arean av ytan samt temperaturdifferensen mellan de olika 
sidorna av ytan.  (Ekroth & Granryd, 2013). För att uppnå 
energieffektivitet i en byggnad är tätning en mycket viktig aspekt i arbetet 
med att förhindra värmen från att transporteras ut ur huset. 
(International Passive House Association, 2014). Detta kan göras med 
hjälp av att förbättra husets så kallade klimatskal genom bättre isolering 
samt byte eller renovering av fönster och dörrar. 
 
Klimatskalet kan förbättras genom att huset görs tätare vilket hanterar de 
köldbryggor som finns i huset, som i sin tur leder till att den totala 
mängd värme som kan lämna huset minskas. Detta eftersom det ofta är 
dessa svaga länkar i husets isolering som står för en stor del av 
värmeutsläppen (International Passive House Association, 2014). 
Exempel på typiska köldbryggor är dörrar och fönster eftersom dessa är 
delar av ett hus runt vilka det ofta blir hålrum i isoleringen. Förbättring 
av isoleringen och bättre placering av fönster och dörrar kan således 
minska uppkommandet av köldbryggor samt vara en förutsättning för att 
minska energianvändningen. (Yang, 2014)  
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Genom att förstärka väggarna i ett hus med ett material som har ett så 
lågt värmeledningstal, 𝜆, som möjligt kan man minska den mängd värme 
som kan transporteras genom en vägg (Ekroth, & Granryd, 2013). Hur 
mycket värme som kan transporteras genom väggen påverkas också av 
tjockleken på väggen och isoleringsmaterialet (Energi- & 
Klimatrådgivningen, u.å.).   
 
I enlighet med avsnittet ovan om värmetransporter kan vi dra slutsatsen 
att värme kan flöda genom skalet på två sätt, antingen genom att varm 
luft “läcker” ut eller att värme flödar genom t.ex. fönster eller väggar. 
Alltså kan en tätning göras genom att minska möjligheten för luft att 
flöda eller minska möjligheten för värme att tränga genom ytorna, alltså 
förbättra klimatskalet. 
 

5.2.2 | ENERGIPRESTANDA PÅ FÖNSTER 
 
Stora mängder av värme i ett hus läcker ut genom fönstren. Gamla 
fönster består vanligen av två glas och har ett U-värde6 på ca 2,8, alltså 
en ganska hög värmeledningsförmåga. Nyare fönster med så kallade 
energiglas kan uppnå ett lägre U-värde på ca 1,8 och med isolerrutor kan 
U-värdet till och med sänkas till 1,3. Detta innebär att en halvering av U-
värdet är tekniskt möjligt vilket också innebär en halvering av värmen 
som transporteras ut genom fönstret. (Energimyndigheten, 2008)  
 
Mängden värme som flödar genom fönster påverkas bland annat av hur 
många glas fönstret består av (illustreras tydligt i Figur 3). Solstrålarna 
som kommer in genom fönstret påverkas dels av glasets egenskaper som 
enligt kapitel 5.1.3 kan ha varierande emissivitet. Men även antal ytor 
spelar roll för hur mycket värme som med hjälp av strålning kan 
transporteras in och ut genom fönstret. Detta eftersom det vid varje 
fönsteryta reflekteras och absorberas energi. (Bülow-Hübe, u.å.) 
 

 
Figur 3. Illustrerar hur solstrålarna reflekteras ut från fönstret för varje glas. 

(Bülow-Hübe, u.å.) 
 
 
För att påverka möjligheten för värmestrålning genom fönster kan man 
använda glas som har en lågemitterande beläggning (le-beläggning). 
Detta är en beläggning vilken har som syfte att öka energieffektiviteten 

                                                        
 
6 För information om U-värde se kapitel 5.1.4: Tillämpning av värmetransporter i byggnader 
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hos fönster. Vanliga glas absorberar mycket av den värme som utstrålas 
från inomhusmiljön och leder denna utåt, men så kallade 
lågemissionsglas minskar den utgående strålningen vilket resulterar i att 
värme reflekteras tillbaka in mot rummet. Detta innebär att mindre 
värme går förlorad (Bülow-Hübe, u.å.). 
 
Ramen runt ett fönster har även denna en viktig roll i att minska 
mängden värme som flödar ut ur huset. Inuti ramen och runt ramen kan 
isoleringen vara instabil och ofta är fönster byggda på sådant sätt att det 
uppstått glapp i isoleringen. För att undvika detta bör ramen vara väl 
isolerad och fönstret strategiskt placerat i isoleringen för att undvika att 
köldbryggor uppstår. (International Passive House Association, 2014) 
 

5.2.3 | VENTILATION 
 
Ventilationen i ett hus spelar enorm roll för hur mycket energi huset 
kräver och påverkar utöver energianvändningen givetvis inomhusmiljön 
för de boende. Det finns ett flertal system som används idag och 
skillnaden ligger främst i hur stor möjligheten är för energibesparingar.  
 
Enligt artikeln “Embodied greenhouse gas emissions from 
refurbishment of residential building stock to achieve a 50% operational 
energy reduction” av Brown m.fl. (2014) är byte eller förbättring av 
ventilation den åtgärd som enskilt har möjlighet till störst reduktion av 
energianvändning. Genom att till exempel installera ett tidsstyrt 
ventilationssystem kan en betydande energibesparing vinnas (IVA, 2012). 
 

5.2.3.1 | SJÄLVDRAG 
 
Självdragssystem bygger på att utomhusluften tar sig in genom sprickor i 
huset samtidigt som den använda inomhusluften lämnar huset genom 
eventuella frånluftskanaler eller så kallade inkanaler som ses i Figur 4. 
Detta är den äldsta varianten av ventilation eftersom många äldre hus är 
så pass otäta att luften flödar in och ut av sig själv och inte kräver något 
ytterligare system. Fördelen med självdrag är att det är ett tyst system och 
det fungerar helt utan tillförda drivmedel. Nackdelen är dock att den 
överblivna värmen inte kommer kunna tas till vara samt att det saknas 
kontroll för hur mycket luft som flödar in och ut ur systemet. 
(Energimyndigheten, 2015d) 

 

Figur 4. Illustrerar självdrag - Luft flödar in genom väggar och lämnar huset genom 
exempelvis skorsten alternativt andra fria passager (inspirerad av Energimyndigheten, 

2015d). 
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5.2.3.2 | FRÅNLUFTSVENTILATION 
 
I och med att hus byggs tätare är det viktigt att även utveckla 
ventilationssystemet för att uppnå ett fortsatt bra luftflöde. 
Frånluftsventilation bygger på att utomhusluft släpps in genom springor 
vid fönster och den använda inomhusluften pumpas ut mekaniskt genom 
ett rörsystem. När luften pumpas ut skapas ett undertryck och ny frisk 
luft flödar in. (Science Partner, 2011) I Figur 5 illustreras 
frånluftsventilation i ett bostadshus.  
 

 
 

Figur 5. Illustrerar frånluftsventilation - Luft flödar in genom ventiler 
och inomhusluft pumpas ut genom ett mekaniskt rörsystem (inspirerad av 

Energimyndigheten, 2015d). 
 

5.2.3.3 | FRÅN- OCH TILLUFTSVENTILATION 
 
Ytterligare en utveckling av ventilationssystemet är det så kallade från- 
och tilluftssystemet (FT-system) som visas i Figur 6 där inte bara 
inomhusluften leds ut ur huset, utan även utomhusluften leds in i huset 
med hjälp av ett rörsystem. Detta system kombineras med ytterligare 
isolering för en mycket god inomhusmiljö där alla in- och utflöden av 
luft sker under kontrollerade former. Eftersom ingen luft kommer in via 
fönsterventiler eller liknande så minimeras eventuella drag och andra 
typer av störande moment som förknippas med traditionell ventilation. 
(Science Partner, 2011)  
 
Ofta fungerar systemet så att luften som förs in i huset leds till de delar 
av huset som är i störst behov av frisk luft t.ex. sovrum och vardagsrum., 
samtidigt som frånluften sugs ut från de rum som är i störst behov av att 
vädras ut t.ex. kök och våtrum. (Science Partner, 2011) 
 

 
 

Figur 6. Illustrerar från- och tilluftsventilation - Både in- och utflödet av luften sker 
mekaniskt – FT-system (inspirerad av Energimyndigheten, 2015d). 
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5.2.3.4 | VÄRMEÅTERVINNING 
 
För frånluftsventilation finns möjligheten att installera en värmepump 
som utnyttjar den värme som finns kvar inomhusluften som pumpas ut. 
Denna värme kan bland annat användas för att värma upp varmvatten 
och på så sätt spara stora mängder energi. (Science Partner, 2011) 
 
Från- och tilluftsventilation kan kombineras med en värmeväxlare (FTX-
system) för att utnyttja värmen i inomhusluften till att värma upp luften 
som kommer utifrån. Se Figur 7 för illustration. Här kan en stor mängd 
värme, som redan finns i huset, återanvändas och på så sätt mycket 
energi sparas. Dock krävs kontinuerligt underhåll av filter och pumpar 
för att systemet ska fungera problemfritt. Men vid bra förhållanden kan 
bästa möjliga luftkvalitet erhållas tack vare de kontrollerade luftflödena 
samt finns stora möjligheter till energibesparingar tack vare 
värmeväxlaren. (Science Partner, 2011)  

 
 

 
 

Figur 7. Illustrerar värmeåtervinning - Från- och tilluftsventilation med värmeväxlare 
utnyttjarvärme från inomhusluften för att värma upp kall luft utifrån (inspirerad av 

Energimyndigheten, 2015d). 
 

5.2.4 | TIDS- OCH NÄRVAROSTYRNING 
 
Med hjälp av tidsstyrning kan kostnaden för el och fjärrvärme minska, då 
de endast utnyttjas under de tillfällen priserna är låga. Det finns även 
teknik som utnyttjar väderprognoser för att justera värmetillskottet till 
bostaden. Angående ventilation finns närvarostyrning där ventilationen 
endast är på under de tidpunkter det befinner sig människor i bostaden. 
Tidsstyrning av ventilation ger stora effekter och anses vara en av de 
mest kostnadseffektiva energieffektiviseringslösningarna. (IVA, 2012) 
 

5.2.5 | BELYSNING 
 
Belysningssystem och glödlampor som utvecklas idag har en betydligt 
lägre energianvändning än vad de haft någonsin tidigare. Den bästa 
tekniken använder så lite som en femtedel av den bästa tekniken under 
1990-talet. LED-belysning tillsammans med närvarostyrning kan minska 
elanvändningen med hela 90 procent i bästa fall. (IVA, 2012) 
 

5.2.6 | INSTALLATION AV MODERNA VITVAROR 
 
Dagens vitvaror har upp till 50 procent bättre energiprestanda än de som 
installerades under 90-talet. (IVA, 2012) Om en installation av moderna 
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vitvaror skulle ske skulle på så sätt energianvändningen som går till 
hushållsel minska betydligt.  
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6. FALLSTUDIE 
 

 
 
I detta avsnitt beskrivs en fallstudie över tre olika ombyggnationsprojekt; 
Hållbara Järva i Stockholm, Brogården i Alingsås samt Backa röd i 
Göteborg. Alla tre projekt berör renovering av flerbostadshus belägna i 
södra delen av Sverige i klimatzon IV7. Alla områden är byggda under 
1970-talet som en del av miljonprogrammet vilket är aktuellt på grund av 
det stora renoveringsbehovet dessa byggnader står inför inom en snar 
framtid (Regeringskansliet, 2015a). Eftersom fastigheter, likt de i 
fallstudien, står inför behoven om att byggas om bör hållbarhetsarbetet 
enklare kunna inkluderas i projektet.  
 
Valet har gjorts att studera tre ombyggnationsprojekt genomförda av 
olika fastighetsbolag och aktörer som alla är del av pilotprojekt för 
energieffektivisering och klimatmål. En studie av projekt genomförda av 
olika fastighetsbolag kommer ge ett mer användbart resultat, detta på 
grund av de olika finansiella förutsättningarna, olika mål och olika 
erfarenheter för respektive fastighetsbolag. Resultaten för de tre 
projekten blir på grund av detta mer givande i jämförelse med varandra 
och visar tydligare vilka förutsättningar som ger bäst respektive sämst 
resultat. Om valet hade varit tre bostäder inom samma område och 
samma aktörer skulle resultatet bli mindre användbart då resultatet 
endast gäller under vissa smalt avgränsade förutsättningar. Vid studie av 
likheter och olikheter mellan projekten kan slutsatser dras som är mer 
generella jämfört med om vi enbart studerat projekt genomförda i 
samma stad av samma aktör.  
 
För att få en så lika bild av de tre områdena som möjligt har ett antal 
datainsamlingspunkter satts upp:  
 

• Geografiskt läge  
• Nybyggnationsår 
• Ombyggnationsår  
• Syftet till ombyggnation 

samt drivande aktörer 
• Mål med projektet  
• Ägs av  
• Typ av hus  
• Antal lägenheter  
• Kostnader för 

energieffektivisering 

• Antal fastigheter 
• Uppvärmd area (Atemp) 
• Upplåtelseform 
• Del av miljonprogram 
• Vilka specifika åtgärder är 

gjorda 
• Energianvändning före 

renovering 
• Energianvändning efter 

renovering 
• Finansieras av 

 

 
  

                                                        
 
7 Klimatzonerna finns beskrivna i Kapitel 6.1: Geografiskt läge 
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6.1 | GEOGRAFISKT LÄGE 
 
Den geografiska avgränsning som gjorts i fallstudien utgår från Sveriges 
energikrav för ombyggnation och nybyggnation. Därför är samtliga tre 
områden som studeras i fallstudien belägna inom Sveriges gränser. 
Främst på grund av relevansen med klimat och byggtekniker. En slutsats 
som grundar sig i dessa tre områden ger möjligheten att dra ytterligare 
slutsatser om framförallt miljonprogramsområden i Sverige och 
renoveringsbehovet de står inför. Då alla tre områden ligger inom 
samma klimatzon kommer jämförelser av områdena ge ett tydligare 
resultat där en slutsats kan dras om huruvida en energimässig hållbar 
ombyggnation är möjlig eller inte. Resultat kring specifika 
renoveringsåtgärder (om dessa är kostnadseffektiva eller ej), 
energiminskningsresultat, kostnader, fördelar och nackdelar kring 
renovering är bara några jämförelsepunkter som är möjliga att göra.  
 
Då Sverige är ett avlångt land varierar klimatet kraftigt mellan den norra 
och södra delen av landet. I och med denna variation skapas även olika 
stora energibehov i de olika delarna av landet. För att underlätta för 
reglering kring byggregler har Boverket delat upp landet i fyra olika 
klimatzoner. (Boverket, 2008) Boverkets byggregler, BBR, är alltså 
anpassade efter behovet av energianvändning i de olika delarna av 
Sverige. I fallstudien ligger alla projekt i den sydligaste klimatzonen för 
att förenkla jämförelsen med energieffektiviseringsresultaten med krav 
för gällande område. Befolkningstätheten spelar även en roll i val av 
område där Sveriges befolkningstäthet är ojämnt fördelad över hela 
landet. Sveriges befolkningsmedelpunkt var 2010 belägen i Hallberg 
vilket är i samma breddgrad som samtliga områden från fallstudien. 
Faktumet att den största delen av befolkningen finns i den södra delen 
av Sverige ger ytterligare stöd till val av geografiskt läge. (Ernston & 
Niedomysl, 2016) 
 
I Figur 8 ser vi det geografiska läget för de tre fallstudieområdena.  
 
 

       
 

Figur 8. Visar det geografiska läget för Hållbara Järva, Brogården 
respektive Backa röd från vänster till höger.8 

 
  

                                                        
 
8 Kartorna tagna från https://www.google.se/maps 
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6.2 | FALLSTUDIEOMRÅDE 1 – HÅLLBARA JÄRVA 
 
Hållbara Järva, en förort belägen i norra delen av Stockholm, är ett 
delprojekt i en större satsning som kallas Järvalyftet. Järvalyftet är ett 
samarbetsprojekt mellan offentliga och privata aktörer i Stockholm som 
startades upp 2007. Syftet med projektet är att utveckla de 
problemförknippade områdena i Järva, Hjulsta, Tensta, Akalla, Rinkeby, 
Kista och Husby och göra dessa till attraktiva bostadsområden. 
Delprojektet Hållbara Järva fokuserar på miljö-, klimat- och energifrågor 
och en stor del av detta projekt representeras av energieffektivisering i 
sju fastigheter med sammanlagt 350 lägenheter. Fastigheterna i Järva är 
alla byggda under 50-, 60- och 70-talet och samtliga byggnader som 
renoverades är en del av miljonprogrammet. (Byman & Jernelius, 2012) 
Ombyggnationsprojektet startades 2007 med målet att minska 
energianvändningen med 10 procent i de sju fastigheterna och projektet 
planeras vara avslutat år 2022 (Persson & Högdal, 2015). 
 
Fastigheterna i Hållbara Järva ägs av det kommunalägda fastighetsbolaget 
Svenska Bostäder och upplåtelseformen är hyresrätter. Svenska Bostäder 
har tillsammans med Delegationen för hållbara städer och eget kapital 
satsat på renoveringsprojektet med miljöprofil. (Persson & Högdal, 
2015) Totalt beräknas 25 MSEK ha gått till energieffektiviserande 
åtgärder i de sju fastigheterna och hyrorna uppskattas ha höjts med i 
genomsnitt 195 SEK/m2 (Byman & Jernelius, 2012). En 
sammanställning av informationen visas nedan i Tabell 3.  
 
 
    Tabell 3. Sammanställning Hållbara Järva9 

 

Byggnadsår 50-, 60- och 70-tal 
Ombyggnationsår 2007-2022 
Antal fastigheter 7 stycken 
Antal lägenheter 350 stycken 
Totala kostnader för 
energieffektiviseringsåtgärder 25 MSEK 

Hyreshöjning i genomsnitt 195 kr/m2 
 

 
 
  

                                                        
 
9 Data tagen från Persson & Högdal, 2015 och Byman & Jernelius, 2012 
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6.2.1 | NYSTAD 7 – SIBELIUSGÅNGEN 2 
 
 

      
 

Figur 9. Nystad 7 före och efter renovering (Svenska Bostäder)10 
 

6.2.1.1 | ALLMÄN INFORMATION 
 
Nystad 7 är en av sju fastigheter som är en del av projektet Järvalyftet 
och ligger i Akalla (se Figur 9), norr om Stockholm. Bostäderna ägs av 
Svenska Bostäder och uppfördes 1974 som en del av miljonprogrammet. 
År 2011 inledde Svenska Bostäder det omfattande renoveringsprojektet 
med miljö och energi i fokus. (Persson & Högdal, 2015) Målet med 
renoveringen var att halvera den totala energianvändningen i fastigheten 
(Byman & Jernelius, 2012) samtidigt som exteriören av skivhuset skulle 
bevaras eller återställas i så stor mån som möjligt (Persson & Högdal, 
2015). Fastigheten består av ca 99 hyreslägenheter med en total yta på 9 
070 m2Atemp (Persson & Högdal, 2015) och blev färdigställt 2012 
(Svenska Bostäder, 2014). 
 

6.2.1.2 | ENERGIEFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER OCH RESULTAT 
 
Innan projektet drogs igång uppmättes energianvändningen i Nystad 7 
till ungefär 137 kWh/m2Atemp och år. Utifrån målsättningar med 
förbättring i energiprestanda och inomhusmiljö valdes följande åtgärder 
att genomföras11:  
 

• Tilläggsisolering på 80 mm av fasaden 
• Tilläggsisolering på 300 mm av vinden  
• Tilläggsisolering på 80 mm av källarväggar 
• Tätning av klimatskal - 0,4 l/s vid 50 Pa 
• Byte av fönster - U-värde 0,9 W/m2,K,år 
• Byte av portar - U-värde 2,0 W/m2,K,år 
• Installation av FTX-system - verkningsgrad 65 procent 
• Installation av snålspolande tappvattenarmaturen 
• Värmeåtervinning av spillvatten 
• Byte och inställning av värmesystem 
• LED-belysning i badrum och trapphus 

 

                                                        
 
10 För alla bilder i rapporten har tillstånd fåtts från Svenska Bostäder AB och Bostads AB Poseidon.  
11 220 m2 solceller har även installerats men bidrar inte till en minskning i energianvändning. 
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Efter ovanstående genomförda åtgärder samt efter en brukningstid på 24 
månader uppmättes den nya energianvändningen till 89 kWh/m2Atemp 
och år. Stockholm Stad hade innan projektet inleddes ambitioner om att 
nå en energiminskning på 30 procent men uppnådde istället en 
minskning på 35 procent, alltså bättre än förväntat. (Persson & Högdal, 
2015). 
 
Beräkningarna för energianvändningen utgår från Svebys riktlinjer för 
energiberäkningar (Boverket, 2014).  
 

6.2.1.3 | FINANSIELLA UPPGIFTER 
 
Svenska Bostäder är ett ekonomiskt stabilt företag med stark 
balansräkning vilket resulterat i att projektet främst finansierats av eget 
kapital. Hållbara Järva har även beviljats statliga bidrag för upprustning 
med hållbarhet i fokus på totalt 55 MSEK vilket ska täcka 30 procent av 
merkostnaden för projektet. (Byman & Jernelius, 2012). De totala 
renoveringskostnaderna för Nystad 7 uppgick till ungefär 112 MSEK 
vilket är en kostnad på 12 000 SEK/m2Atemp. För 
energieffektiviseringsåtgärder uppskattas kostnaden till 11 MSEK och 1 
200 SEK/m2Atemp vilket endast representerar 10 procent av de totala 
kostnaderna. (Persson & Högdal, 2015) 
 
Energieffektiviseringen har bidragit till en minskning av köpt energi på 
49 kWh/m2Atemp och år vilket har resulterat i en besparing på 51 
SEK/m2Atemp och år, räknat med energipriser från 2013. Hyran i 
fastigheten har även höjts från 825 SEK/m2 till 1 020 SEK/m2 
BOA/LOA12. (Persson & Högdal, 2015) 
 
Lönsamhetskalkylen ställs upp över uppskattade kostnader och 
inbetalningsöverskott, där inbetalningsöverskottet representeras av 
hyreshöjningar och energikostnadsbesparingar. Med en kalkylränta på 5 
procent och en kalkylperiod på 20 år uppgår nuvärdet till 3 502 SEK/m2 
som kan jämföras med de totala projektkostnaderna på 12 000 SEK/m2. 
Utifrån dessa beräkningar som Svenska Bostäder genomför anses 
projektet inte vara lönsamt. Om energipriset skulle öka i högre takt än 
inflationen skulle resultatet dock bli positivt och projektet bli lönsamt. 
(Byman & Jernelius, 2012) 
 
Om endast kostnaderna för energianvändningen tas med i 
beräkningarna, i en direkt payback-kalkyl utan hänsyn till kalkylränta, 
inflation samt användning av 2013 års energipriser fås en 
återbetalningstid på endast 5 år. Detta förutsatt att alla besparingar går till 
energibesparingskostnader.  Vilket skulle kunna anses vara 
kostnadseffektivt. 
 

  

                                                        
 
12 BOA = Boarea; LOA = Lokalarea; BOA+LOA =  Atemp 



Anton Jensen Wennberg, Emma Åslund Hedman  Kandidatexamensarbete 2016 

 

 28 

6.2.1.4 | ÖVERSIKTLIG TABELL 
 
I Tabell 4 visas en översikt över den datainsamling som gjorts och vilka 
resultat som nåtts.  
 
 
     Tabell 4. Sammanställning Nystad 713 
 

Byggnadsår 1974 
Ombyggnationsår 2011-2012 
Energianvändning 
innan renovering 137 kWh/m2 Atemp och år 

Energianvändning efter 
renovering 

89 kWh/m2 Atemp och år 

Kostnader för 
energieffektiviserande 
åtgärder 

11 MSEK 

Ägs av Svenska Bostäder AB 
Finansieras av Eget kapital samt bidrag 

 
 

 
  

                                                        
 
13 Information tagen från Byman & Jernelius, 2012 och Persson & Högdal, 2015. 
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6.2.2 | TRONDHEIM 4 – TRONDHEIMSGATAN 28 
 
 

    
 

Figur 10. Trondheim 4 före och efter renovering (Svenska Bostäder AB). 
 

6.2.2.1 | ALLMÄN INFORMATION 
 
Trondheim 4 är, precis som Nystad 7, en av sju fastigheter som är en del 
av projektet Hållbara Järva och Järvalyftet (visas i Figur 10). Fastigheten 
är belägen i Husby som ligger i norra delen av Stockholm och uppfördes 
1974 som en del av miljonprogrammet. Fastigheten ägs av Svenska 
Bostäder och var innan projektet infördes i stort behov av en 
totalrenovering. Svenska Bostäder satte i samband med upprustningen 
upp mål om energieffektivisering och beslutade att även utöka antalet 
lägenheter. Fastigheten är ett traditionellt loftgångshus och bestod innan 
renoveringen av 24 lägenheter och en uppvärmd area på 2 026 m2Atemp. 
Med utökningen består fastigheten i dagsläget av 32 lägenheter och en 
uppvärmd area på 3 012 m2Atemp. (Byman & Jernelius, 2012) 
 

6.2.2.2 | ENERGIEFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER OCH RESULTAT 
 
Innan projektet drogs igång uppmättes energianvändningen i Trondheim 
4 till ungefär 195 kWh/m2Atemp och år. Utifrån målsättningar med 
förbättring i energiprestanda och inomhusmiljö valdes följande åtgärder 
att genomföras:  
 

• Tilläggsisolering på 200 mm - vind 
• Tilläggsisolering på 50 mm - fasad 
• Tilläggsisolering på 50 mm - källare  
• Tätning av klimatskal - 1 l/s vid 50 Pa 
• Byte av fönster - U-värde 1,0 W/m2, K, år 
• Byte av dörrar - U-värde 1,6 W/m2, K, år 
• Installation av FTX-system 
• Isolering av varmvattenledningar i samband med stambyte 
• Installation av snålspolande tappvattenarmaturer 
• Byte av undercentral och värmesystem 
• Installation av värmesystem 

 
Efter genomförda åtgärder samt en brukningstid på 24 månader mättes 
den nya energianvändningen upp till 122 kWh/m2Atemp och år. 
Stockholm Stad hade innan projektstart ambitioner om att nå en 
minskning på 46 procent men lyckades i det här fallet med en minskning 
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på endast 37,4 procent vilket kan ses som ett positivt resultat men sämre 
än förväntat. (Persson & Högdal, 2015) 
 
Beräkningarna för energianvändningen utgår från Svebys riktlinjer för 
energiberäkningar (Boverket, 2014).  
 

6.2.2.3 | FINANSIELLA UPPGIFTER 
 
Svenska Bostäder är ett ekonomiskt stabilt företag med stark 
balansräkning vilket resulterat i att projektet främst finansierats av eget 
kapital. Hållbara Järva har även beviljats statliga bidrag för upprustning 
med hållbarhet i fokus på totalt 55 MSEK vilket ska täcka 30 procent av 
merkostnaden för projektet. (Byman & Jernelius, 2012) De totala 
kostnaderna för Trondheim 4 uppgår till 55 MSEK vilket representerar 
22 000 SEK/m2Atemp. Kostnaderna för energieffektiviseringsåtgärder 
uppskattas till ungefär 8,4 MSEK vilket motsvarar 3 300 SEK/m2Atemp. 
(Persson & Högdal, 2015) 
 
Energieffektiviseringsåtgärderna har resulterat i en minskning av inköpt 
energi på 56 kWh/m2Atemp och år vilket leder till en kostnadsbesparing 
på 58 SEK/m2Atemp och år, beräknat med värden från 2013. I samband 
med projektet har även hyran för bostäderna höjts från 803 SEK/m2 
BOA/LOA och år till en hyra på 1 230 SEK/m2 och år. (Persson & 
Högdal, 2015) 
 
Om Svenska Bostäder anser resultatet som lönsamt eller inte framgår 
inte från utvärderingar av projektet. För att beräkna lönsamheten för 
Trondheim 4 skulle en rak payback-kalkyl kunna göras, utan hänsyn till 
kalkylränta och med 2013 års energipriser. I detta fall uppgår 
återbetalningstiden för renovering till 45 år. Med merkostnaderna för 
energieffektiviseringen, energikostnadsbesparingen samt hyreshöjningen 
fås en återbetalningstid på cirka 6,8 år. Detta förutsatt att alla besparingar 
går till energibesparingskostnader.   
 

6.2.2.4 | ÖVERSIKTLIG TABELL 
 
I Tabell 5 visas en översikt över den datainsamling som gjorts och vilka 
resultat som nåtts.  
 
     Tabell 5. Sammanställning Trondheim 414 
 

Byggnadsår 1974 
Ombyggnationsår 2011-2012 
Energianvändning 
innan renovering 195 kWh/m2 Atemp och år 

Energianvändning efter 
renovering 

122 kWh/m2 Atemp och år 

Kostnader för 
energieffektiviserande 
åtgärder 

5,2 MSEK 

Ägs av Svenska Bostäder AB 
Finansieras av Eget kapital samt bidrag 

 

                                                        
 
14 Information tagen från Byman & Jernelius, 2012 och Persson & Högdal, 2015. 
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6.3 | FALLSTUDIEOMRÅDE 2 – BROGÅRDEN 

6.3.1 | ALLMÄN INFORMATION 
 
Brogården i Alingsås är ett bostadsområde som byggdes under 1970-talet 
som en del av miljonprogrammet. Husen var vid renoveringstillfället i 
behov av upprustning både vad gäller klimatskalet och övriga 
installationer. (Byman & Jernelius, 2012) Husen i Brogården har 
renoverats kontinuerligt sedan 2000-talet där bland annat byte till 
treglasfönster skett som energieffektiviseringsåtgärd. På grund av 
problem med värmeutsläpp från fasaderna var energianvändningen i 
fastigheterna, trots tidigare underhåll, väldigt hög och behovet av en 
större renovering var nödvändigt. (Alingsåshem, 2013a). 
 
Alingsåshem AB, ett kommunalägt bolag i Alingsås, äger bostäderna och 
har varit drivande tillsammans med Skanska i renoveringsprojektet. 
(Alingsåshem, 2013a) Ombyggnationsprojektet startades upp 2008 och 
färdigställdes 2014 med ett mål om att minska den totala 
energianvändningen med 57,4 procent (Byman & Jernelius, 2012). 
Alingsåshem har under hela projektet haft ambitioner om att behålla 
hållbarhetsperspektivet och har således använt sig av passivhus-tekniker 
för att nå ekonomiska, ekologiska och socialt hållbara resultat 
(Alingsåshem, 2013a). 
 
Projektet har berört totalt 16 fastigheter och 299 lägenheter med en 
uppvärmd area på totalt 19 500 m2Atemp (Byman & Jernelius, 2012) 
Lägenheterna är en blandning av hyresrätter och bostadsrätter 
(Alingsåshem, 2013a). 
 

6.3.2 | ENERGIEFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER OCH RESULTAT 
 
I en analys gjord av ÅF Infrastructure (2012) uppgick den totala 
energianvändningen i Brogården till 216 kWh/m2 och år. Hus D är en 
fastighet inom ombyggnationsprojektet och visade enligt ovan en 
energianvändning på 216 kWh/m2 och år innan renoveringen 
(Alingsåshem, 2013a). 
 
Med passivhus-tekniken i fokus har följande åtgärder gjorts i hela 
området:  
 

• Tilläggsisolering på 480 mm av långsidorna 
• Tilläggsisolering på 430 mm av gavlarna 
• Tilläggsisolering på 500 mm av tak 
• Tilläggsisolering på 100 mm av bottenplatta 
• Tätning av samtliga väggar med plastfilm 
• Byte av fönster - U-värde 0,85 W/m2,K 
• Installation av FTX-system 
• Nya utanpåliggande balkonger  
• Individuell mätning och debitering av hushållsel och varmvatten 

 
ÅF beräknade 2012 en energiminskning på 57,4 procent av 
energianvändningen i de 16 fastigheterna och hamnar på 86 kWh/m2 
och år (Byman & Jernelius, 2012). Hus D visade en energianvändning på 
76 kWh/m2 och år efter renovering vilket har gett en energibesparing på 
65 procent (Alingsåshem, 2013a).  
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Energiberäkningarna grundas på Svebys brukarvärde inklusive hushållsel 
(Alingsåshem, 2013a). Förutsatt att alla byggnader inom detta område 
skulle följa samma trend som hus D skulle en genomsnittlig 
energianvändning hamna på samma nivå, 76 kWh/m2 och år.  
 
Värt att notera är att innan renovering ingick kostnaderna för varmvatten 
och hushållsel i hyran men betalas idag separat vilket förändrar 
systemgränsen för energianvändningen till att inkludera färre delar av 
systemet. Detta resulterar i att energianvändningen för företaget efter 
renoveringen endast är 40 kWh/m2. (Byman & Jernelius, 2012) 
 

6.3.3 | FINANSIELLA UPPGIFTER 
 
Projektet i Alingsås är till största delen finansierat av lån och 
avskrivningar på bolagets fastigheter samt eget kapital från Alingsåshems 
vinster och utförsäljning av tidigare fastigheter. Projektet har även fått 4 
MSEK i bidrag från länsstyrelsen för ett trygghetsboende. (Byman & 
Jernelius, 2012) Eftersom stort fokus lagts på att nå en minskning i 
energianvändning har Brogården varit en del av EU:s 
demonstrationsprojekt Building Energy Efficiency for Massive market 
Uptake, BEEM-UP, (Alingsåshem, 2013a) vilket har bidragit med en 
summa på 7 MSEK (Byman & Jernelius, 2012). BEEM-UP är ett projekt 
med syfte att visa att det är tekniskt, ekonomiskt och socialt 
genomförbart att drastiskt minska energianvändningen i befintliga 
byggnader. (BEEM-UP, 2013) Kostnaderna beräknas utifrån 
årsredovisningarna för Alingsåshem och uppgår till totalt 36,7 MSEK15 
för samtliga 16 fastigheter (Alingsåshem, 2011-2014).  
 
Hyreshöjningar planeras ske i hela området varav 60 procent av 
lägenheternas hyror höjs till nybyggnadsstandard och resterande 40 
procent höjs till ombyggnadsstandard. Den ursprungliga 
genomsnittsnivån låg på 734 SEK/m2 (2010) och de nya hyrorna ligger 
på 1 121 SEK/m2 respektive 909 SEK/m2. Projektet räknar även med 
en årlig energibesparing på 4 MSEK vilket motsvarar 200 SEK/m2. 
(Byman & Jernelius, 2012) Den egna kostnaden för varmvatten och el 
beräknas till 80 SEK/m2 och år (Alingsåshem, 2013a). 
 
Alingsåshem har betraktat fastigheterna i Brogården som ett eget företag 
och jämfört ombyggnation med att inte investera i att bygga om alls. 
Ombyggnation ger större utfall på lång sikt, ungefär 10 år, på grund av 
betydligt lägre driftkostnader tack vare energieffektivisering samt 
minimala underhållskostnader. Dessutom borde valet att inte bygga om 
alls räknas som kapitalförstöring. Projektet bör utifrån detta vara 
lönsamt. Detta går att utläsa i Tabell 6. (Alingsåshem, 2013a).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
15 Årsredovisning 2011 visar en total kostnad på 13,875 MSEK från uppstart 2008 (Alingsåshem, 
2011). Årsredovisning 2012 visar en årlig kostnad på 11,6 MSEK (Alingsåshem, 2012). 
Årsredovisning 2013 visar en årlig kostnad på 7,3 MSEK (Alingsåshem, 2013). Årsredovisning 2014 
visar en årlig kostnad på 3,9 MSEK (Alingsåshem, 2014). 
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Tabell 6. Beräknade driftskostnader, kronor per kvadratmeter och år (Alingsåshem, 
2013a) 

 
 
 

6.3.4 | ÖVERSIKTLIG TABELL 
 
I Tabell 7 visas en översikt över den datainsamling som gjorts och vilka 
resultat som nåtts.  
 
     Tabell 7. Sammanställning Brogården16 
 

Byggnadsår 1971-1973 
Ombyggnationsår 2008-2014 
Energianvändning 
innan renovering 

216 kWh/m2 och år 

Energianvändning efter 
renovering 

86 kWh/m2 och år 

Kostnader för 
energieffektiviserande 
åtgärder 

36,7 MSEK 

Ägs av Alingsåshem AB 
Finansieras av Lån, eget kapital, försäljning 

av bostäder samt bidrag 
 

 
  

                                                        
 
16 Information tagen från Byman & Jernelius, 2012 och ALingsåshem, 2013a. 
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6.4 | FALLSTUDIEOMRÅDE 3 – BACKA RÖD  
 
 

     
 

Figur 11. Backa Röd före och efter renovering (Bostads AB Poseidon) 
 

6.4.1 | ALLMÄN INFORMATION 
 
Backa röd är Göteborgs största område från miljonprogrammet och 
omfattar totalt 1 564 lägenheter och består av allt från höghus, låghus till 
punkthus. På Katjas gata genomfördes det under ett år en upprustning i 
form av ett pilotprojekt för den typen av hus som visas i Figur 11. 
Eftersom det finns många hus i området liknande detta var målet med 
renoveringsprojektet på Katjas gata att få praktisk erfarenhet av vilka 
möjligheter och svårigheter en renovering skulle medföra. Projektet 
genomfördes med höga ambitionsnivåer på energi- och klimatmål och 
färdigställdes under ett och samma år. (Byman & Jernelius, 2012) 
 
Backa röd - Katjas Gata 119 är ett fyravånings-punkthus som ligger på 
Hisingen i Göteborg. Huset var som nämnts ovan en del av 
miljonprogrammet och uppfördes 1971. Området i stort är 
problemförknippat och i behov av upprustning ur ett socialt perspektiv 
vilket ligger till stor grund för varför området renoveras. Men Katjas 
Gata 119 är samtidigt en del av pilotprojektet för att halvera 
energianvändningen i området. År 2009 startades och avslutades det 
omfattande ombyggnationsprojektet av fastighetsbolaget Bostads AB 
Poseidon med ett mål om att minska fastighetens energianvändning med 
66 procent. Projektet genomfördes främst för att undersöka om 
renovering av denna sort är ekonomiskt hållbart eller inte. Fastigheten 
består av 16 lägenheter och en total uppvärmd area på 1 457 m2Atemp. 
(Byman & Jernelius, 2012)  
 

6.4.2 | ENERGIEFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER OCH RESULTAT 
 
Innan renoveringsprojektet drogs igång uppmättes energianvändningen i 
Backa Röd till 178 kWh/m2 och år. Utifrån målsättningen om 66 
procents minskning har följande åtgärder genomförts:  
 

• Byta FT-system till FTX-system - verkningsgrad 85 procent 
• Tilläggsisolering på 500 mm av vind 
• Isolering av krypgrund 
• Tilläggsisolering på 200 mm av fasad 
• Tätning av fasad 
• Ny tät utfackningsvägg på balkongsida 
• Nya balkonger på fristående planer för att minimera köldbryggor 
• Individuell mätning och debitering av varmvatten 
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Den uppmätta energianvändningen efter renoveringen är 52 kWh/m2 
och år vilket visar en energiminskning på 70,8 procent. Målsättningen 
med åtgärderna var en minskning på 66 procent vilket i detta fall uppnås 
och överstigs med marginal. (Byman & Jernelius, 2012) 
 
I energiberäkningarna för Backa Röd ingår energin för uppvärmning, 
varmvatten och kulvertförluster samt fastighetsel exklusive hushållsel 
(Gerle, 2013). Efter renoveringarna debiteras varmvattenkostnaden 
separat (Byman & Jernelius, 2012). 
 

6.4.3 | FINANSIELLA UPPGIFTER 
 
Projektet finansieras till störst del av eget kapital och lån från Bostad 
Poseidon. En mindre del av finansieringen kommer från den statliga 
organisationen ByggaBodialogen men dessa finansieringar har endast 
täckt  administrativa kostnader förknippade med pilotprojektet. (Byman 
& Jernelius, 2012) 
 
Kostnaderna för projektet uppgick till totalt 18,05 MSEK varav 7,8 
MSEK gick till energieffektivisering och förbättring av inomhusmiljön. 
Av dessa gick 1,8 MSEK till energieffektiviserande åtgärder och 6 MSEK 
till förbättring av inomhusmiljön. Energiminskningen har lett till en 
minskning på 87 SEK/m2 och år, beräknat med 2009 års energipriser, 
och hyreshöjningar från 694 SEK/m2 och år till 938 SEK/m2 och år på 
grund av standardhöjningen har skett. (Byman & Jernelius, 2012) 
 
Med en kostnad på 1,8 MSEK och en total yta på 1 457 m2 antas 
kostnaden per kvadratmeter vara 1 235 SEK/m2. Tillsammans med 
energibesparing och hyreshöjning beräknas payback-tiden till 3,7 år.  
 
Med ett avkastningskrav på 6 procent som Poseidon har satt är projektet 
inte lönsamt, om detta krav skulle sänkas till 3 procent skulle resultatet 
dock bli positivt, enligt Poseidon själva. Projektet skulle även bli lönsamt 
om fjärrvärmepriserna ökar snabbare än inflationen. (Byman & Jernelius, 
2012) 
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6.4.4 | ÖVERSIKTLIG TABELL 
 
I Tabell 8 visas en översikt över den datainsamling som gjorts och vilka 
resultat som nåtts.  
 
     Tabell 8. Sammanställning Backa Röd17 
 

Byggnadsår 1971 
Ombyggnationsår 2009 
Energianvändning 
innan renovering 178 kWh/m2 och år 

Energianvändning 
efter renovering 52 kWh/m2 och år 

Kostnader för 
energieffektiviserande 
åtgärder 

7,8 MSEK (1,8 MSEK 
energieffektivisering + 6 
MSEK inomhusmiljö) 

Ägs av Bostads AB Poseidon 
Finansieras av Eget kapital och lån samt små 

bidrag 
 
  

                                                        
 
17 Information tagen från Byman & Jernelius, 2012. 
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6.5 | SAMMANSTÄLLANDE TABELL 
 
 

 
 

Tabell 9. Sammanställning av Fallstudieområden18 

                                                        
 
18 Information i Tabell 9 är tagen från fallstudien ovan och dess referenser.  
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7. DISKUSSION 

 
 

 
 

7.1 | STORSKALIGA TEKNISKA MÖJLIGHETER  
 
I fallstudien som genomförts i kapitel 6 studerades fyra separata 
ombyggnationsprojekt i tre olika geografiska områden. Man uppmätte en 
energieffektivisering med 30, 37,4, 65 respektive 70,8 procent i de olika 
projekten vilket ger ett medelvärde på 50,8 procent. 
Energieffektiviseringen för de fyra projekten ger alltså ett gemensamt 
resultat på 50 procent minskad energianvändning vilket går i linje med 
Regeringskansliets uppsatta mål om en energieffektivisering på 50 
procent fram till 2050. Huruvida dessa studerade ombyggnationsprojekt 
är representativa för vad som är genomförbart i större skala i Sverige 
eller ej är dock inte uppenbart och argument finns både för och emot 
detta.  
 
Till att börja med finns det begränsningar för vilka generella slutsatser 
som kan dras efter att ha studerat endast ett fåtal fall. Dock kan vissa 
saker fastslås, bland annat att det definitivt är tekniskt möjligt och i vissa 
fall ekonomiskt lönsamt att uppnå klart bättre resultat än de uppsatta 
målen om 50 % minskad energianvändning. (Backa Röd på 70,8 procent 
och Brogården på 65,4 procent). Detta talar för att en minskning med 50 
procent sett till hela byggnadsbeståndet, där några projekt överstiger 
gränsen medan andra hamnar strax under, bör vara möjligt till 2050. 
Utöver detta kommer tekniken troligtvis fortsätta att utvecklas 
kommande år och nya smartare lösningar kommer introduceras, vilket 
bara styrker denna slutsats. Givetvis har alla enskilda hus olika 
förutsättningar och möjligheter för förbättring och lönsamhet vid 
renovering. Om man bor i ett område där möjligheterna är sämre kan det 
bli ett alldeles för stort steg för en förening att genomföra en 
energieffektivisering likt de vi studerat ovan.  Men om vi ser det som ett 
gemensamt projekt för hela Sverige där syftet är att uppnå satta mål med 
gemensam kraft bör det vara möjligt. Sett till hela bostadsbeståndet bör 
vi tillsammans kunna nå målsättningen, där några projekt med goda 
möjligheter når högre än målen och de med sämre möjligheter ändå 
bidrar så gott det går. För att detta skall bli möjligt kommer det krävas 
samarbete, politiskt engagemang, spridning av information, ekonomiska 
incitament för de fastighetsbolag och företag som är delaktiga i 
renoveringarna, privata initiativ osv. 
 
Boverket och Energimyndigheten har under arbetet med insamlande av 
kunskapsunderlag studerat ämnet ingående och kommit fram till att det 
bör vara både tekniskt möjligt och ekonomiskt hållbart att uppnå en 
energianvändning på 50 kWh/m2 och år, och garanterat möjligt att 
uppnå siffror som 70 kWh/m2 och år. Denna studie är mer generell och 
övergripande än den som vi gjort i fallstudien (kapitel 6) men detta 
resonemang styrker möjligheten om att nå det nationella målet om en 
halvering i energianvändningen fram till år 2050. I fallstudien når dock 
endast ett utav projekten ett värde som närmar sig det hårdare kravet om 
50 kWh/m2 och år. Backa Röd hamnar lite högre och har en 
energianvändning på 52 kWh/m2 och år. Resterande projektet landar 
samtliga långt från det möjliga kravet på 50 kWh/m2 och år, till och med 
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långt från det högre kravet på 70 kWh/m2 och år. Nystad 7 får en 
slutgiltig energianvändning på 89 kWh/m2 och år, Trondheim 4 hamnar 
så högt som på 122 kWh/m2 och år och Brogården slutar på 86 kWh/m2 
och år. I jämförelse med Boverkets och Energimyndighetens 
undersökning framstår dessa resultat sämre än vad som är tekniskt 
rimligt.  
 
Resultatet från fallstudien visar att en minskning på 50 procent i 
genomsnitt är genomförbart i praktiken. I samband med undersökning 
om det är möjligt att nå önskat resultat till 2050, behöver vi även 
undersöka hur lång tid det beräknas ta. Den initiala energianvändningen 
för flerbostadshus på 28 TWh kommer garanterat minska, om en 
energieffektivisering genomförs. Tre av fyra flerbostadshus kommer vara 
i behov av omfattande renoveringar innan år 205019 vilket används som 
utgångspunkt i beräkningarna. Om en omfattande energieffektivisering 
sker i samband med dessa renoveringar skulle energianvändningen i 
teorin kunna minska med ett genomsnitt på 50 procent, vilket ger en 
minskning i energianvändningen med 10,5 TWh20 eller 37,5 procent av 
den initiala energianvändningen till 2050 i det befintliga beståndet. Vi kan 
alltså genom en överslagsräkning se att en minskning på nästan 40 
procent är möjlig i det befintliga bostadsbeståndet där vi endast ser till de 
befintliga flerbostadshusen.  
 
Detta resultat fås om bostäderna tillsammans minskar sin gemensamma 
energianvändning med endast 50 procent. Om Boverket och 
Energimyndighetens reglering om en minskning till 70 kWh/m2 och år 
eller till och med 50 kWh/m2 och år skulle genomföras, vilket i många 
fall skulle resultera i minskningar över 50 procent, skulle minskningen 
kunna bli betydligt större och målet skulle garanterat nås. Dock 
förutsätter detta att alla som genomför renoveringar även gör en 
omfattande energieffektivisering vilket inte är lika troligt. För detta skulle 
hårdare reglering om krav och mål krävas.  
 
Tekniskt finns möjligheten att minska energianvändningen till de nivåer 
som krävs för att nå målen. Lönsamhetskriteriet är inom räckhåll och 
kan uppnås lättare om energieffektivisering kombineras med nödvändig 
renovering som kommer behöva ske ändå på grund av dålig kvalitet på 
de befintliga husen. Trots olika förutsättningar i olika områden bör det 
gemensamma målet vara nåbart sett till hela bostadssektorn.  
 
 

7.2 | LÖNSAMHETSANALYS 
 
I pay-back beräkningarna som gjorts i fallstudien är hela den intjänade 
summan (energibesparing plus hyreshöjningen) använd för att räkna 
tiden det tar att ”få tillbaka” den totala kostnaden för 
energieffektiviseringsåtgärderna i projektet, vilket endast går att applicera 
i teorin. I en mer korrekt beräkning kan inte hyreshöjningen och framför 
allt inte hela den insparade summan pengar användas till endast 
energieffektiviseringsåtgärderna. Detta eftersom energieffektiviseringen 
endast ger en merkostnad som är mycket mindre än om endast en 
energieffektivisering skulle ske. En energieffektivisering i sig är inte heller 

                                                        
 
19 Se kapitel 2.1 Avgränsningar  
20 3/4 av flerbostadshusen representerar 21 TWh, en minskning på 50 procent blir på så sätt 10,5 
TWh (eller 37,5 procent av 28 TWh). 
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hyreshöjande enligt hyreslagar i Sverige och kan därför inte användas i 
lönsamhetsberäkningen i generella fall. Detta så kallade hyresproblem är 
en barriär, som Olsson m.fl. skriver om, och som bör ändras om en 
energieffektivisering ska bli mer attraktivt för fastighetsägaren.  
 
Sett från tabell 9 är det svårt att dra några generella slutsatser kring 
kostnader för energieffektivisering då det tycks vara lika stora kostnader 
att minska energianvändningen med 30 procent som 70 procent. Detta 
kan bero på allt från att systemgränserna skiljer sig åt i de olika fallen till 
olika kostnader för åtgärder med samma resultat. Olika fastigheter kan ha 
olika förutsättningar där ett exempel kan vara skillnaden i klimatet trots 
att två fastigheter ligger inom samma klimatzon.  
 
Huruvida ett projekt anses lönsamt eller inte beror helt på vilka 
systemgränser som används i beräkningarna. Av de projekt vi studerat 
ansågs enbart Brogården i Alingsås som lönsamt av det egna 
fastighetsbolaget samtidigt som Backa röd i Göteborg och Nystad 7 i 
Hållbara Järva ansågs som “ej lönsamma projekt”. Uppgifter om vad det 
egna fastighetsbolaget anser om lönsamheten saknas för Trondheim 4. I 
resultaten är en intressant aspekt att studera vad det är som avgör om ett 
projekt anses vara lönsamt eller ses som en förlustaffär. 
 
Nystad 7 anses av Svenska bostäder vara icke lönsamt eftersom de 
beräknar husets nuvärde, med 5 procent kalkylränta och en kalkylperiod 
på 20 år, till lägre än renoveringskostnaden. Dock nämns det att 
variationer i inflation och energipris kan påverka nuvärdet.  
 
Brogården sätter upp renoveringsobjekten som ett eget företag där en 
jämförelse mellan ombyggnation med energieffektivisering jämförs med 
resultatet från att avstå från en ombyggnation, ett så kallat nollalternativ. 
Med sänkta driftkostnader och en standardhöjning på husen räknar 
Alingsåshem att projektet är lönsamt ur ett långsiktigt perspektiv, ca 10 
år.  
 
Backa Röd anses av Bostads AB Poseidon som ej lönsamt på grund av att 
avkastningen inte blir tillräckligt hög. De uppnådde en avkastning på 3 
procent, men hade själva satt upp målet 6 procent. Här ser vi tydligt hur 
avkastningskravet hos föreningen styr hur lönsamheten definieras. Ett 
avkastningskrav på 6 procent leder till att projektet anses som icke 
lönsamt men ett avkastningskrav på 3 procents skulle ge en lönsamhet. 
Detta innebär att företag trots positivt resultat och en mycket god 
energieffektivisering likt den i Backa Röd kan anse sina projekt som icke 
lönsamma om de inte genererar en tillräckligt stor vinst.  
 
Ombyggnation med fokus på energieffektivisering är någonting som, för 
att nå uppsatta mål, måste ske i regional skala under kommande år. Det 
är på grund av detta väldigt viktigt att reda ut hur vi kan uppnå 
lönsamhetskriteriet eftersom det är en av de viktiga bitarna för att 
fastighetsbolag ska vilja genomföra denna typ av projekt. Om inte det 
sker kommer det inte finnas ekonomiska incitament för fastighetsägare 
att bidra till att uppnå målen, vilket kommer vara en stor käpp i hjulet på 
lång sikt. Pilotprojekt, till exempel Backa Röd i Göteborg, har som syfte 
att undersöka om en åtgärd eller ett visst projekt är genomförbart, för att 
studera framtida möjligheter till att applicera projektet i större skala. 
Detta innebär att stämpeln “ej lönsamt” på denna typ av pilotprojekt 
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kommer påverka incitamenten att genomföra flera 
energieffektiviseringsprojekt framöver i negativ riktning.  
 
En annan intressant aspekt att studera vad gäller lönsamheten är 
huruvida fokus skall ligga på de enskilda projekten och deras lönsamhet, 
eller den totala samhällsekonomiska nyttan av att genomföra 
energieffektiviseringsprojekt. Trots att enskilda projekt anses som icke 
lönsamma kan den totala samhällsekonomiska nyttan eventuellt öka om 
man ser till de definitioner som finns för denna. Det så kallade 
paretokriteriet säger att en åtgärd är samhällsekonomiskt lönsam om den 
leder till att en part får det bättre utan att någon annan får det sämre 
(Brännlund & Kriström 2012). En utveckling av detta är det så kallade 
Kaldor-Hicks kriteriet som säger att en åtgärd kan anses 
samhällsekonomiskt effektiv om en part som får en förbättring kan 
kompensera försämringen hos en annan part (Brännlund & Kriström 
2012). I vårt fall skulle Kaldor-Hicks kriteriet för samhällsekonomisk 
effektivitet kunna tänkas intressant. Detta eftersom den kompensation 
som skall ske endast behöver vara hypotetisk. Detta innebär att 
samhällsekonomisk effektivitet skulle kunna nås trots att ett flertal 
enskilda renoveringsprojekt inte går med vinst, om samhällets totala 
energibesparing anses så pass värdefull att den hypotetiskt kompenserar 
för de försämringar som skett för de enskilda fastighetsbolagen.   
 

7.2.1 | LÖNSAMHETSFAKTORER 
 
Det finns som sagt ett flertal faktorer som kan påverka lönsamheten för 
ett projekt. Eftersom lönsamheten beräknas över ett visst antal år är 
faktorer som energipriset och inflationen viktiga att inkludera i analysen. 
Energipriset är en viktig aspekt eftersom det är just energikostnaden som 
minskar då man genomför en energieffektivisering. Om energipriset 
stiger betyder det att man i längden “sparar/slipper betala” en större 
summa pengar på grund av energieffektiviseringen och således påverkar 
lönsamheten. Inflationen beskriver hur pengars värde minskar med tiden 
och har även den betydelsen för lönsamhetsberäkningar på projekt. Om 
till exempel energipriset inte förändras i takt med inflationen utan istället 
ökar snabbare än pengarnas värdeminskning kommer värdet på en enhet 
energi bli högre. Om detta skulle ske kommer den besparade mängden 
energi bli mer värdefull och man skulle lättare uppnå lönsamhet.  
 
Lönsamheten baseras även på det gällande energipriset, vilket vi anser är 
för lågt satt i dagsläget. Eftersom dagens energipriser är relativt låga leder 
det till att ett projekt av denna typ inte är lika lönsamma i dagsläget som 
de potentiellt skulle kunna vara, eftersom den sparade energin ger en 
större summa insparade pengar ju dyrare energin är. Skulle energipriserna 
höjas skulle även incitamenten till att göra energieffektiviseringar öka då 
besparingarna skulle bli stora. Även om uppvärmning och varmvatten 
debiteras utanför hyran kommer dagens energipriser troligtvis inte leda 
till en energiminskning i lika stor grad som önskas utan snarare tvärt om. 
Kan temperaturen öka med två grader för en pytteliten summa kommer 
hyresgästen troligtvis höja temperaturen istället för att sänka den.  
 
Avkastningskravet hos det enskilda företaget spelar som ovan nämnt en 
stor roll för om ett projekt anses lönsamt av det egna fastighetsbolaget 
eller inte. Ett projekt kan gå med positivt resultat men ändå inte uppnå 
de målsättningar bolaget själva hade gällande lönsamhet, vilket vi ser 
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tydligt i projektet i Backa Röd. Projekt bedöms som lönsamma i den 
bemärkelse att man sparar mer än det kostar på sikt, och som ej 
lönsamma om det inte når det avkastningskrav som företaget satt upp.  
 
 

7.3 | SYSTEMGRÄNSER 
 
En svårighet som uppkommit under arbetet är att beräkna och analysera 
energiminskningen i projekten på grund av saknaden på en tydlig 
definition av vad som ingår i systemgränsen för energianvändningen för 
ett flerbostadshus. Vilka faktorer som ingår i energieffektiviseringen för 
de olika fallstudieområdena framgår inte tydligt i något utav fallen. Om 
det är samma systemgräns innan och efter renovering skiljer sig även i de 
olika fallen vilket ger en betydlig skillnad i resultaten. Fastighetsbolagen 
visar gärna upp sina energiminskningsresultat och förändringar i sparade 
kilowattimmar, dock är resultatet beroende på mer än en minskning i 
kWh/m2 och bör därför redovisas på ett mer transparent sätt. Ett tydligt 
exempel på detta är Backa Röd där varmvatten och uppvärmning inte 
längre debiteras i hyran utan separat, om detta även speglas i den 
slutgiltiga energianvändningen framgår dock inte. Om en minskning i 
energianvändning beror på ändrade systemgränser blir resultatet otydligt 
eftersom detta kan misstas för en energieffektivisering. Detta måste 
därför redovisas tydligt för att underlätta tolkningen av resultatet.  Detta 
leder även till problem med lönsamhetsberäkningarna då den sparade 
energin inte är korrekt.  
 
Det blir problematiskt att göra en korrekt jämförelse mellan olika 
ombyggnationsprojekt utan tydliga systemgränser, främst eftersom 
resultaten beror på olika faktorer i alla fallen. Det blir även svårt för 
andra fastighetsbolag att ta till sig resultaten och applicera dem på sina 
egna bostadshus eftersom processen för dem skulle se helt annorlunda 
ut. För att lösa ett sådant problem skulle ett antal schablonmodeller 
kunna sättas upp för olika typer av systemgränser och 
energieffektiviseringsåtgärder i samband med renovering. Detta skulle 
leda till en tydligare överblick över området och en energieffektivisering i 
samband med renovering skulle istället för komplicerad ses som en enkel 
åtgärd med tydliga resultat.  
 
Pågående arbete av Boverket, Energimyndigheten samt Sveby (2016) är 
ett steg i rätt riktning. Dessa arbetar bland annat med att skapa tydligare 
definitioner för vilka systemgränser som bör användas, hur hårda krav 
som är rimliga att sätta samt vilka riktlinjer som bör gälla för 
lågenergihus i Sverige. Detta arbete är mycket viktigt för att öka 
sannolikheten att uppnå målen med minskad energianvändning i 
bostadssektorn. En viktig komponent för att klara av att genomföra 
stora projekt som inkluderar många aktörer är kommunikation mellan 
olika sektorer, bland annat politiker, företag, privatpersoner osv. Om 
tydliga definitioner för vad som bör gälla och vilka krav som är rimliga 
att sätta upprättas kommer politiker och lagfattares arbete underlättas 
enormt. Dessutom kommer det bli lättare att jämföra olika projekt med 
varandra och använda resultat från pilotprojekt för tillämpning i andra 
områden.  
 
 

7.4 | SAMMANFATTNING AV PROBLEMATIK  
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Ett problem när det kommer till att göra jämförelser mellan olika 
ombyggnationsprojekt, dess energianvändning och kostnader är att 
lönsamhetsberäkningarna inte sker på samma sätt i de olika fallen. Det 
finns ingen standard-modell för lönsamhet vilket försvårar tolkningen av 
resultaten. I dagsläget går lönsamhetsberäkningarna endast ut på det egna 
bolagets avkastningskrav och andra faktorer som bolaget själv 
bestämmer. Detta gör det svårt att sätta en objektiv 
”lönsamhetsstämpel” på ett projekt. Speciellt i pilotprojekt för 
energieffektivisering bör det finnas en modell för lönsamhetsberäkningar 
så att andra fastighetsbolag kan se på ett tydligt sätt om projektet anses 
som lönsamt eller inte.  
 
Nästa problem som uppkommer när en jämförelse ska genomföras är att 
systemgränsen för energianvändning inte redovisas på ett transparent 
sätt. Det krävdes mycket tid och arbete för att få fram någon definition 
av vad som har inkluderats i energianvändningen. Trots kontakt med 
fastighetsbolagen fick vi inget rakt svar på vad som ingick, endast Backa 
Röd var transparent i sina redovisningar. Detta försvårar även för andra 
bolag att ta till sig resultaten och göra samma åtgärder. Nästa 
fastighetsbolag måste uppfinna hjulet på nytt.  
 
Det gäller i allmänhet alla uppgifter som redovisas. Brogården har inte 
någonstans gått ut med kostnaderna för projektet utan beräkningar fick 
göras utifrån årsredovisningarna under samtliga år som renovering har 
pågått.  
 
Ett av de problem som finns om man ser till samhället i stort är att 
faktiskt genomföra alla dessa åtgärder för att nå målen. Trots att ett visst 
projekt är tekniskt möjligt och eventuellt ekonomiskt lönsamt så måste 
det finnas incitament för fastighetsbolagen för att de ska driva igenom 
projektet. Vi måste gå från politiska direktiv till faktiskt agerande. Det 
finns många exempel på åtgärder som är tekniskt möjliga och som skulle 
medföra ett steg mot hållbar utveckling. Dock kräver dessa ett stort 
engagemang från fastighetsbolag och privatpersoner vilket gör att det blir 
svårt att genomföra i praktiken.  
 
Tre av fyra av de studerade projekten i vår fallstudie ansåg inte sina 
projekt som lönsamma och generellt sett är lönsamhet i dagsläget svårt 
att uppnå i omfattande renoveringsprojekt. För att öka engagemangen 
hos fastighetsbolagen, kommuner och privatpersoner kommer den 
ekonomiska delen vara ledande. Naturvårdsverket skriver i sin 
utvärdering över miljömålen att om en energieffektivisering inom 
bebyggd miljö ska lyckas uppnå målet på en minskning i 
energianvändningen med 20 procent är olika aktörers ekonomiska 
incitament för energibesparing och val av energikällor av stor vikt 
(Naturvårdsverket, 2015).  
 
Att genomföra energieffektiviserande ombyggnation i större delen av 
Sveriges flerbostadshus skulle kräva ett omfattande arbete och 
engagemang, vilket talar för att det kommer bli svårt att genomföra. Vi 
kan jämföra detta med införandet av till exempel elbilen och utbytet av 
bensindrivna bilar, där tekniken redan finns men utbytet ändå inte sker 
på grund av bland annat avsaknaden av infrastruktur och bristande 
ekonomiska incitament. Dock finns det, i jämförelse med systemet för 
elbilarna, ett direkt behov av renovering tack vare att stora delar av dessa 
byggnader är av mycket dålig kvalitet. Således kan man säga att man tack 
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vare detta har en mycket god möjlighet att passa på att genomföra 
energieffektiviserande åtgärder och som vi nämnt ovan minska 
marginalkostnaden. Vilket skulle underlätta i ett praktiskt genomförande 
av energieffektiviseringen.  
 
 
 
 
 

7.5 | HÅLLBAR UTVECKLING 
 
Arbetet har behandlat hållbar utveckling i flera former. Att bygga och 
genomföra renoveringsprojekt på ett så hållbart sätt som möjligt 
inkluderar ett flertal aspekter från hållbar utvecklingsbegreppet. I de fyra 
flerbostadshusen vi studerat har målet varit att göra en renovering på ett 
så ekonomiskt lönsamt sätt som möjligt med ett inkluderat ekologiskt 
hållbarhetsmål.  
 
I arbetet har på så sätt både den ekologiska, varav den ekologiska delen 
fokuserat på energi, och ekonomiska delen av hållbar utveckling legat i 
fokus, den del av hållbar utveckling som inte tagits upp speciellt mycket 
är social hållbarhet. En intressant aspekt som går att relatera till vårt 
projekt är det faktum att merparten av de renoveringsprojekt som vi 
studerat i denna rapport är genomförda i socialt utsatta områden. Det är 
främst den negativt sociala aspekten i områdena som varit initiativet till 
renoveringen från början, och miljöaspekten har kommit in vid ett 
senare skede. Utifrån detta skulle det vara intressant att studera hur en 
kvalitetsrenovering av byggnader påverkar området ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv. Frågan är om en så pass omfattande renovering 
kan lyfta området och hjälpa stadsdelen att utvecklas i rätt riktning eller 
om det istället uppstår ytterligare problem i form av svårigheter med 
högre hyror och avgifter. Ytterligare en fråga som uppkommer är om det 
övergripande sociala problemet i Sverige kommer lösas eller bara 
flyttas.  Om hyror höjs för att finansiera ett renoveringsprojekt i ett 
socialt belastat område kan resultatet bli att problematiken flyttas till en 
ny geografisk plats eftersom människor måste söka nya bostäder. Således 
hanteras inte det faktum att många människor bor i hus av dålig kvalitet, 
utan det kvarstår men människorna måste söka sig till nya platser.  

 
En lösning på den sociala aspekten i en renovering är att vissa hus i 
området höjs till väldigt hög standard medan andra bibehålls inom 
ramarna för vad som är rimligt för de boende i området.  
 
Ett problem som uppstår vid studie av bostadssektorn och främst 
ombyggnation vilket vi studerat är konflikter mellan de olika 
perspektiven för hållbar utveckling. Ur ett ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv är en energieffektivisering i det befintliga 
bostadsbeståndet en möjlighet till god hushållning av dagens resurser. 
Om fokus läggs på detta perspektiv finns ingen tvekan om att vi bör 
genomföra en så stor energieffektivisering som möjligt för att göra av 
med så lite energi som möjligt och således förbättra resurshushållningen.  
 
Om ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv används så kommer man nå 
ett resultat som antingen genererar en vinst till fastighetsbolaget eller en 
förlust, d.v.s. det kostade mer än energieffektiviseringen gynnade. Detta 
hållbarhetsperspektiv sätter en viss begränsning på möjligheterna att 
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genomföra en omfattande ombyggnation i nationell skala, eftersom 
resultaten man uppnår gällande energianvändning inte är det enda som är 
av betydelse.  
 
Ser man till social hållbarhet sätts ytterligare begränsningar på vad som är 
genomförbart. Detta eftersom omfattande renovering av bostadshus 
som vi ovan nämnt ofta leder till en högre standard och tillhörande 
höjning av hyran. Detta kan speciellt i problemförknippade stadsdelar 
leda till att de människor som bodde där inte längre har råd med 
lägenheterna och således måste flytta någon annan stans. Vad detta 
innebär om man ser till fallet att en omfattande renovering av stora delar 
av vårt bostadsbestånd kan behöva ske är att det kommer bli svårt för 
många människor att hitta en bostad inom sin prisklass. 
Energieffektiviseringsåtgärder är som ovan nämnt i sig inte hyreshöjande 
vilket ur socialt hållbarhetsperspektiv är bra eftersom det markerar att en 
energieffektivisering inte bör finansieras av de boende i huset. Ser vi till 
dagsläget finns det redan stora problem inom detta område med stor 
bostadsbrist i landet och främst i storstäderna. Så om det sociala 
hållbarhetsperspektivet skall vävas in, vilket det bör, kommer det krävas 
ytterligare arbete och planering samt politiskt engagemang för att kunna 
genomföra storskalig ombyggnation, men samtidigt bevara den sociala 
tryggheten. 
 
 

7.6 | UTVECKLINGSMÖJLIGHETER  
 
Miljömålen i Sverige är idag svåra att tyda bland annat på grund av att de 
i huvudsak är formulerade i kvalitativa termer och på så sätt blir mindre 
specificerade. Om det inte finns specifika mål att identifiera är det svårt 
att nå dessa. Energimyndigheten tillsammans med Boverket håller i 
dagsläget (2016) på att sätta upp specifika riktlinjer för hur målen ska 
uppnås vilket är ett steg i rätt riktning.  
 
Ett sätt att öka tillämpningen av energieffektivisering i samband med 
renovering, och på så sätt säkerställa att en utveckling inom bostads- och 
servicesektorn följer de uppsatta energieffektiviseringsmålen, är att införa 
lagar som styr detta. Om ett fastighetsbolag till exempel ska byta tak på 
en byggnad som redan är i behov av en omfattande renovering måste 
denna även uppfylla krav för energieffektivisering och klimatskal. Detta 
skulle leda till att kostnaderna för energieffektivisering i Sverige skulle 
sjunka, eftersom många bostadshus redan är i behov av att renoveras och 
således kommer ha en lägre marginalkostnad för de 
energieffektiviserande åtgärderna. Detta innebär även att vi skulle få 
specifika lagar och regler kring de befintliga “luddiga” hållbarhetsmålen 
som finns idag.  
 
Det kommer även krävas nya regleringar angående hyreshöjande åtgärder 
- en energieffektivisering är inte motiverbart att göra om det endast är en 
energieffektivisering som saknas, då detta inte påverkar priset på 
lägenheten. Detta leder till att en energieffektivisering idag bara går att 
vara lönsamt om en större renovering är nödvändig och att 
energieffektivisering sker i samband med denna. I dagsläget är den enda 
vinsten av en sådan ombyggnation summan pengar som sparas av 
energiminskningen. I dagsläget är det, därför, som Olsson m.fl. skriver i 
sin artikel (2015), endast upp till de enskilda fastighetsbolagen att välja 
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om en energieffektivisering ska ske eller inte. Alltså miljöintresset hos 
enskilda fastighetsägare.  
 
Hur ska en energieffektivisering i bostads- och servicesektorn leda till en 
mindre energianvändning om vi ser till den totala energianvändningen i 
hela Sverige? En minskning inom bebyggelsen är självklart en positiv och 
ledande del till att nå det totala energiminskningsmålet men det riskerar 
att resultera i att energianvändningen förflyttas till ett nytt område. Vi ser 
att vi har ungefär samma energianvändning idag som på 1970-talet så 
varför skulle en energieffektivisering förändra något nu? Vi kan 
konstatera att en energieffektivisering har skett inom området redan, 
men antalet bostäder har fortfarande ökat markant. Vi kanske inte kan 
sluta utöka vårt bostadsbestånd men vi skulle kunna förändra hur vi 
utökar det. En tanke är att utöka de befintliga flerbostadshusen med 
ytterligare våningar, vilket skulle leda till att energieffektivisering skulle 
bli mer kostnadseffektiv, tack vare nya hyresgäster och en ytterst liten 
marginalkostnad.  
  



Energieffektivisering av flerbostadshus 
 

 47 

8. SLUTSATS 
 

 
 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som vår diskussion lett fram till. 
De är kopplade till de frågeställningar som introduceras i inledningen. 
Här samlas våra slutliga tankar kring ämnet och vi avslutar rapporten 
med några sista ord om vad vi anser vara de viktigaste resultaten.  

 
 

8.1 | VILKA MÅL FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING I BEBYGGELSEN FINNS I 
SVERIGE IDAG? 

 
Styrande mål för Sveriges bostads- och servicesektor utgår idag från 
Europakommissionens och rådets direktiv och kan sammanfattas som 
följande:  
 

• 20 procent effektivare energianvändning till 2020. 
• 50 procent minskning av energianvändningen i bostadssektorn 

till 2050. 
 
 

 
8.2 | HUR HÅRDA PRESTANDAKRAV ÄR TEKNISKT MÖJLIGA OCH 

EKONOMISKT HÅLLBARA ATT SÄTTA PÅ RENOVERINGSPROJEKT I 
SVERIGE? (KWH/KVM, ÅR) 

 
I den sydligaste klimatzonen är en energianvändning på 70 kWh/m2 och 
år både tekniskt möjligt och ekonomiskt hållbart. Även en nivå på 50 
kWh/m2, år skulle vara teknisk möjlig och ekonomiskt hållbar med lite 
hjälp. Detta syns dock inte i de projekt som undersökts i fallstudien. 
 
 
 

8.3 | SKULLE DESSA KRAV BIDRA TILL ATT SVERIGE NÅR EN 
ENERGIEFFEKTIVISERING I ENLIGHET MED DE UPPSATTA MÅLEN?  

 
Om en energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet skulle ske 
till ett genomsnitt på 50 kWh/m2, år skulle Sverige garanterat nå målen 
för en 50 procents minskning. Dock kommer det krävas en radikal 
omställning i både regler och krav kring renovering samt bidragsprogram 
för privata bolag. Viktigt att notera är att resultaten endast gäller för den 
sydligaste klimatzonen, vilken är den varmaste och på så sätt den 
klimatzon som kan nå lägst värden. Det är därför viktigt att vi kan dra 
slutsatsen om att ett genomsnittligt värde på 50 kWh/m2, år även skulle 
bidra till en minskning och definitivt gå i linje med de uppsatta målen.  
 
Ett genomsnitt av de projekt som blivit undersökta i fallstudien uppnår 
en minskning på 50 procent vilket går i linje med de uppsatta målen. 
Detta skulle leda till en minskning på ca 40 procent vilket definitivt skulle 
hjälpa Sverige mot de uppsatta energieffektiviseringsmålen.  
 
 
 
 



Anton Jensen Wennberg, Emma Åslund Hedman  Kandidatexamensarbete 2016 

 

 48 

8.4 | VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVS FÖR ATT EN 
ENERGIEFFEKTIVISERING SKULLE KUNNA APPLICERAS I PRAKTIKEN? 

 
Vi kan dra slutsatsen om att det kommer krävas ändring i reglering om 
hyreshöjning, ändrade principer för hur man räknar på lönsamhet, 
hårdare krav när det kommer till energieffektivisering i samband med 
renovering, tydligare modeller för systemgränser, ekonomiskt stöd samt 
införande av ”schablonmodeller” för vilka åtgärder som passar vilka hus.  
 
I dag är en energieffektivisering inte standardhöjande för en bostad och 
en hyra får därför inte höjas för ett byte av till exempel 
ventilationssystem. På grund av detta kommer antingen en ändring i 
reglering om vad som klassas som hyreshöjande alternativt att det införs 
ny reglering i Boverkets byggregler om ny- och ombyggnation som styr 
hur renovering ska gå till på ett regelrätt sätt.  
 
För att en så omfattande energiomställning ska ske i hela landet kommer 
det krävas bidrag av olika former. Främst i de problemförknippade 
områden där eventuella hyreshöjningar istället för att lösa problemen 
bara flyttar dem till nya geografiska platser, kommer bidrag bli mycket 
aktuellt. Annars kommer det bli problematiskt att uppnå den 
energieffektivisering som krävs, finansiera denna, men ändå inte tvinga 
människor betala långt mer för sina bostäder än vad de har råd med.  
 
En energieffektivisering vilket är ett klassiskt ekologiskt hållbarhetsmål 
kommer lätt i konflikt med den sociala hållbarheten och att lösa detta är 
en av de stora utmaningarna för att genomföra en energieffektivisering 
av bostadssektorn i stor skala.   
 
För att dra igång en förändring skulle en katalysator behövas. I detta fall 
skulle denna katalysator kunna vara höjda energipriser. För att sätta in 
viljan hos fastighetsägare krävs en förändring någonstans, kan husets 
kostnader minska markant med hjälp av en energieffektivisering skulle 
det troligtvis appliceras i större grad.  
 
En annan viktig del för att genomföra de planer som finns för 
energieffektivisering i verkligheten kan vara att sätta krav på att 
lönsamhetsberäkningar, uppmätta energidata samt annat som är 
intressant vid en eventuell jämförelse av projekt presenteras på ett 
enhetligt sätt. Vi noterade när vi gjorde vår fallstudie att presentationen 
av data skilde sig mellan de olika projekten vilket försvårade jämförelsen 
dem emellan och tolkningen av vad resultaten faktiskt visade. Om tydliga 
riktlinjer för vad som skall mätas och presenteras vid genomförande av 
renoveringsprojekt sätts upp kommer det bli lättare att tolka, tillämpa 
och använda resultat från tidigare projekt om man till exempel befinner 
sig i planeringsstadiet och är intresserad av eventuell lärdom som finns 
att hämta.  
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8.5 | AVSLUTANDE ORD 
 
Vi ser tydligt att många av de renoveringsprojekt som genomförs idag 
inte uppnår den standard som är tekniskt möjlig. Trots detta tror vi att 
Sverige har de uppsatta målen inom räckhåll. Likt många andra fall där 
man vill genomföra en stor omställning i samhället kommer det krävas 
att ett flertal aktörer är aktivt delaktiga och jobbar tillsammans mot 
tydligt uppsatta mål. Våra politiker måste driva frågan, informera samt 
sätta tydliga regler och enskilda fastighetsägare måste ta initiativ. Det 
kommer dessutom krävas ekonomiska incitament för att det ska vara 
intressant för fastighetsbolag att genomföra omfattande projekt. Ett 
gemensamt krafttag tror vi är det som krävs för att Sverige skall kunna 
uppnå målen och göra planerna till verklighet.  
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