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Abstract

Energy efficiency possibilities in cultural heritage
buildings

Gustav Håkansson och Safeen Tawfeeq 

All around the country there are historic buildings considered to 
have a cultural heritage value and are therefore historically 
important and should be preserved.  They are an important part of 
a city’s identity and it is important to preserve them so that 
they can keep being part of our societies. The thesis of this 
study is therefore to explore the possibilities for how these 
buildings can become more energy efficient, so that they can meet 
today’s standards and keep being functional.

Cultural heritage buildings can be subject to legal preservation 
and for every building there are individual preservation 
requirements that are to be considered. Three fictional buildings 
with different preservation requirements have thus been created to 
take into consideration all the challenges and possibilities that 
can present themselves.  

The result shows the multitude of opportunities, but that these 
can vary greatly between buildings and cases. It is always the 
individual building’s preservation requirements and its premise 
that are the determining factors for if the solutions are 
applicable or if the value is affected negatively. Thus, a 
thorough prestudy is always significant before every project. 
Window retrofit solutions are mostly made of adding additional 
glass and sealing, which in many cases can be applied to existing 
windows without further complications. Ventilation and heating 
systems, however, require more space and are in most cases a more 
difficult retrofit action. Though, in some cases existing canals 
and pipelines can be utilized for installation of the new system, 
without affecting the heritage value negatively.

Energy efficient retrofits in cultural heritage buildings could 
bring value and should therefore be considered. By retrofitting 
the building’s existing systems with newer and modernized 
techniques the indoor climate can be greatly improved, and thus 
the building’s use can be broadened, and it can continue to be a 
functional part of the city.   
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Sammanfattning 

Runt om i landet finns det äldre byggnader som anses ha ett kulturhistoriskt värde och är därav 

viktiga ur ett historiskt perspektiv och borde bevaras. De är en viktig del av stadens identitet 

och det är viktigt att bevara dem så att de kan fortsätta vara en del av samhället. Syftet med 

denna studie är därför att utforska vilka energieffektiviserande möjligheter som finns för dessa 

byggnader, så att de kan möta dagens standard och fortsätta vara funktionella. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan vara skyddade under lagar och för varje byggnad 

måste enskilda bevarandekrav tas hänsyn till. I studien har därför, utifrån verkliga byggnader, 

tre fiktiva byggnader skapats med olika skyddsföreskrifter för att belysa de eventuella 

utmaningarna och möjligheter som kan bli aktuella. På dessa byggnader har sedan 

ventilationssystem, fönster och uppvärmningssystem studerats. Arbetet har till stor del 

genomförts med hjälp av litteraturstudie samt tagit del av tidigare studier. 

Resultatet visar att det finns många applicerbara lösningar, men att dessa varierar stort mellan 

byggnader och fall. Det är alltid den enskilda byggnadens bevarandekrav och dess 

förutsättningar som avgör om lösningarna är applicerbara eller om de påverkar byggnadens 

värde på ett negativt sätt. En noggrann förstudie är därför alltid väsentlig inför varje projekt. 

Fönsteråtgärder utgörs till stor del av kompletterande glas och dessa kan i många fall appliceras 

på befintliga fönster utan större problem. Ventilations- och uppvärmningssystem kräver 

däremot mycket större plats och är i de flesta fall en svårare åtgärd att utföra. Dock kan i vissa 

fall befintliga kanaler och rörledningar utnyttjas för att installera ett nytt system, utan att 

påverka byggnadens värde på ett negativt sätt.  

Energieffektiviserande åtgärder på kulturhistoriska byggnader kan tillföra en del värde och bör 

avvägas. Genom dessa åtgärder förbättras och moderniseras byggnadens system samtidigt som 

inomhusklimatet förbättras, på så sätt utökas byggandens användning och kan fortsätta vara en 

funktionell del av stadens bebyggelse.   
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Förord 

Tre spännande och lärorika år har rusat förbi och nu, 180 HP senare, är det dags för oss att 

öppna ett nytt kapitel. Denna uppsats om 15 HP avslutar därmed vår studietid på högskole-

ingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala Universitet. 

Det var genom kursen i fastighetsförvaltning som intresset för kulturhistoriska byggnader 

väcktes hos oss. Det är ett väldigt intressant ämne som omfattar och sätter många olika aspekter 

och kompetenser mot varandra. Det har varit väldigt intressant att få läsa om hur 

förvaltningsarbetet för samman alla dessa kompetenser från olika områden för att bevara dessa 

kulturhistoriska byggnader så att de kan fortsätta ha en plats i våra samhällen. 

Vi skulle vilja rikta stort tack till vår handledare Tor Broström och ämnesgranskare Petra 

Eriksson som har väglett oss från början. Vidare skulle vi även vilja tacka följande företag och 

personer för god hjälp under arbetet. 

o Statens Fastighetsverk 

o MIAB Förvaltning 

o Jens Penttilä, WSP Sverige AB 

o Glasbranschföreningen  

o Grundels fönstersystem AB 

Rapportens struktur har till stor del formats i samråd med varandra. Inledande delar har 

författats av Safeen, även ventilation genom hela rapporten. Gustav har författat teori om 

fönster och uppvärmning genom hela rapporten samt viktiga lagar och mål. Resultat, analys 

och diskussion har författats i samråd. 

 

Uppsala juni 2019

X
Gustav Håkansson

X
Safeen Tawfeeq
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1 Inledning 

Uppsala är en stad med lång historia och med många kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I 

en tid då det tillkommer nya byggnader i princip varje vecka, bostadsköerna är långa och miljön 

hamnar mer och mer i fokus skapas en svårartad motsättning. Hur långt går det att skydda en 

byggnad om det betyder att Sverige inte når de miljö och -klimatmål som är uppsatta? Hur 

värdefullt är ett kulturvärde om miljön är förstörd? Det finns ett stort spektrum av 

kulturhistoriska byggnader och alla värderas olika. En del uppskattas vara så värdefulla att de 

blir skyddade som byggnadsminnen och andra som fortfarande har ett stort kulturhistoriskt 

värde men inte riktigt når upp till samma status skyddas i detaljplan. Slutligen står det i Plan- 

och bygglagen att all bebyggelse ska behandlas varsamt vid renovering för att bevara 

kulturvärdet (Riksantikvarieämbetet, 2019). 

Det sker ständigt forskning angående energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och det är viktigt att fortsätta utveckla dessa anläggningar för att minimera risken 

för rivning eller förfall. Det är viktigt att bevara kulturhistoriska miljöer inte bara för nuvarande 

generation men även för alla kommande. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att utforska möjligheterna i att modernisera äldre byggnader med 

ett kulturhistoriskt värde genom energieffektiviserande åtgärder. Målet är att belysa 

energieffektiviseringsmöjligheterna som finns, dels för att kunna minska den klimatpåverkan 

äldre byggnader har dels för att förbättra inomhusklimaten så att dessa byggnader kan återigen 

användas.  

1.2 Frågeställning 

o Vilka möjligheter och risker finns det med energieffektiviseringsåtgärder på 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader? 

o Hur skiljer sig problemlösningen mellan kulturhistoriska byggnader som är 

byggnadsminnesförklarade, skyddade i detaljplanen och skyddade av Plan- och 

bygglagen? 
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1.3 Avgränsning 

Studien har begränsats till att enbart omfatta åtgärder inom fönster, ventilation och 

uppvärmningssystem. Vidare avser studien att bara utforska byggnader som används som 

lokaler.  

Vart byggnaden befinner sig i landet kan spela en roll för de gällande bevarandekraven. För att 

studien ska vara tillämpbar i andra byggnadsprojekt har därför inga direkta beräkningar utförts 

på de olika byggnaderna. I de enskilda fallen har istället generella antaganden gjorts. 

1.4 Metod 

För att uppfylla målet med studien krävs det först fördjupad förståelse och kunskap om 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt gällande lagar och bestämmelser. Studien har därför 

börjat med utförandet av en litteraturstudie inom kulturhistorisk värdering där information från 

olika kunskapsområden har inhämtats. Vidare har studien även tagit del av exempel från 

energimyndighetens forskningsprogram ”Spara och bevara” samt renoveringsprojekt från 

andra förvaltningsföretag, exempelvis Statens Fastighetsverk. 

Med inspiration från verkliga byggnader inom Uppsala Kommun har sedan tre fiktiva 

byggnader med olika bevarandeskydd skapats. De har tilldelats olika problem som är vanligt 

förekommande i äldre byggnader, för att vidare konkretisera studien. Utifrån befintliga fakta 

om olika byggtekniska lösningar och relevanta energieffektiviserande åtgärder utforskar 

därefter studien möjligheterna i hur dessa åtgärder kan appliceras på de fiktiva byggnaderna.  

Sedan tas de bästa lösningarna fram utifrån varje individuell byggnads förutsättningar.  

Avslutningsvis så diskuteras resultatet utifrån frågeställningarna.
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2 Goda Exempel 

Förvaltare ställs ofta inför utmanande projekt där nödvändiga åtgärder på en kulturhistorisk 

byggnad blir aktuella. Utmaningen blir därmed att se över byggnadens förutsättningar och 

utföra åtgärderna på ett flitigt sätt som inte innebär förvanskning av byggnadens 

kulturhistoriska värde. I möjligaste mån eftersträvas nästan alltid reversibla lösningar som 

innebär minsta ingrepp. Reversibla lösningar innebär att en återställning till det ursprungliga 

skicket eller systemet beaktas. 

Dekanhuset i Uppsala är byggnadsminnesförklarad och exempel på ett renoveringsprojekt, 

utfört av SFV, där befintliga tegelkanaler som fanns i samtliga rum utnyttjades till att installera 

frånluftskanaler. I detta projekt anslöts spirorör till dessa kanaler som sedan anslöts till ett 

frånluftsaggregat installerad på vinden (Hellgren and Adolphson, 2009). I källaren under 

byggnaden fanns det ett gammalt teknikrum som utnyttjades till att installera ett 

tilluftsaggregat, intag av luft fick ske genom ett nybyggt intagshuv utanför byggnaden i 

marknivå. Nödvändiga rördragningar för tilluften fick ske i en nybyggd VVS-schakt.  

Ett annat projekt, även här utfört av SFV, där byggnadens befintliga tegelkanaler användes är 

Tingvallagymnasiet i Karlstad. Även här en byggnadsminnesförklarad byggnad. Kanalerna 

renoverades och återanvändes som frånluftskanal och även en ”propellerfläkt” installerades för 

att förbättra ventilationen under det varma halvåret (Hellgren and Adolphson, 2009). Tilluften 

sker fortfarande genom ventiler i större delen av byggnaden men ett fönstervädringssystem har 

installerats i vissa andra rum. 

Generaltullstyrelsens hus i Stockholm energieffektiviserade sina fönster genom att använda 

Grundels fönstersystem och installerade 1000 glas i hela byggnaden vilket beräknas få en 

energibesparing mellan 18–19 procent (Spara och Bevara).
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3 De fiktiva byggnaderna 

De fiktiva byggnadernas egenskaper och karaktär har byggts upp med inspiration från verkliga 

byggnader i Uppsala kommun. Problemen är uppbyggda för att återspegla de utmanande och 

förekommande problemen som förvaltare kan ställas inför i en verklig situation.  

3.1 Fallstudie ”Forskaren”  

Det fiktiva byggnadsminnet är från 1650-talet och byggdes för att skapa en modern 

universitetslokal för att öka stadens akademiska status i landet. Här skedde undervisning om 

människokroppen och i många år var det en av landets modernaste universitetsbyggnad. 

Människor började resa från hela Sverige för att få studera där och det ledde till en väldigt hög 

standard på utbildningen. Byggnaden placerades nära domkyrkan då tanken var att skapa ett 

universitetsområde med domkyrkan i centrum. Anläggningen är fem våningar högt och har 

totalt 250 fönster med fyra glas i vardera.  

Byggnaden har genomgått förvaltning av de exteriöra detaljerna så som fasader, dörrar, tak och 

fönster men detta har skett på ett väldigt varsamt sätt och byggnaden är väldigt lik original-

bebyggelsen och det går tydligt att läsa av stilen som var. Idag används självdragsventilation 

och uppvärmningssystemet består av direktverkande el. Nu planeras byggnaden användas som 

kontorslokal åt en del av stadens professorer då de gamla lärosalarna enkelt kan omvandlas till 

kontorslokal. Däremot har det kommit fram att det inte kommer vara tillräckligt bra 

kontorsklimat då det drar från fönstren och det upplevs kallt i vissa områden av byggnaden 

vilket leder till att något måste göras innan inflyttningen sker.  

3.2 Fallstudie ”Ängeln” 

Denna byggnad är en kyrka som uppfördes år 1875. Byggnadens material exteriört utgörs till 

stor del av sten och det finns utsmyckningar och konst som återspeglar vilken tid staden befann 

sig i när byggnaden uppfördes. Till början användes byggnaden till ändamålet som kyrka men 

började tappa sitt värde efter en viss tid. Byggnaden köptes upp ungefär hundra år efter 

byggnation av nya förvaltare och ansökan om byggnadsminnesförklaring skickades in, men 

avslogs. I dagsläget är byggnaden skyddad enligt detaljplan. 
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Nya förvaltningsföretaget såg så småningom en möjlighet för ombyggnation. Interiört hade 

byggnaden en stor och öppen planlösning som lämpade sig bra som kontorslandskap genom 

uppförandet av nya väggar. Tanken var att omvandla byggnaden för att återställa dess 

användning och återinföra en del av dess förlorade värde. 

Förutom alla nya tillförda väggar gjordes även en del av byggnadens tekniska lösningar om för 

att bättre anpassas för den framtida användningen. Det största ändringen var installation av ett 

nytt ventilationssystem. I början hade byggnaden ett självdragssystem för att ventilera alla 

utrymmen, men i samband med skiftet till kontorslandskap installerades ett mekaniskt 

frånluftssystem. Vidare installerades även behovsstyrning på belysningssystemet i en del av 

byggnaden.  Värmesystemet, som består i dagsläget av ett vattenburet kaminvärmesystem, och 

fönstren står oförändrade. 

Förvaltningsföretaget beviljades att göra ytterligare ombyggnationer interiört för att innefatta 

ytterligare ett företag. Andra våningen kommer därför omvandlas till ytterligare kontorslokal. 

Byggnaden står nu inför en utmaning då ventilationssystemet, fönster och även ändringar i det 

befintliga värmesystemet är aktuell. I detaljplanen står det tydligt att fönstren inte får 

förvanskas. Vidare finns det bestämmelser även om att marken och växtligheten ej får förstöras 

samt att fönsterbänkarna i byggnaderna har ett stort kulturhistoriskt värde. Färgen på 

byggnaden får heller ej ändras på. 

3.3 Fallstudie ”Rosen” 

Detta trevåningshus inrymde från början stora öppna våningsplan med trägolv, kakelugnar och 

hade högt till tak. Huset byggdes ungefär 1950 och till en början användes byggnaden endast 

som bostadshus men gjordes senare om till kontorslandskap. Byggnaden låg på gränsen till 

innerstaden men trots det var den högst eftertraktat på grund av dess fina interiör och öppna 

planlösning. Andra byggnader tillkom senare i området men byggnader uppförda tidigare 

gjordes till stor del om eller revs för att bygga ut grönområden.  

Under ombyggnationen gjordes interiören om till stor del, den nya planlösningen skulle vara 

mer anpassat för kontorslandskapet. Vissa väggar revs för att öppna upp och dörrar 

installerades in i andra väggar. Byggnaden ventileras i dagsläget av ett från- och tilluftssystem 
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med värme-återvinning, ett så kallat FTX-system. Uppvärmningen av byggnaden sker genom 

ett fjärrvärmesystem som applicerades vid byggnadens uppförande och har under åren 

förvaltats väl. Fönstren i byggnaden är inte handgjorda utan är tidigt masskintillverkade 2-

glasfönster 

Skiftet av användningen medförde med tiden vissa problem. Verksamheten som bedrivits i 

byggnaden har sett en minskning i personal och ventilationssystemet är nu överdimensionerat 

för den nuvarande verksamheten. 
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4 Teori 

I detta avsnitt framförs viktig teori som kommer ligga till grund för resten av studien. Teorin 

innefattar viktiga uppsatta miljömål som utgör grunden i energieffektiviserande arbete. Vidare 

presenteras viktiga lagar och bestämmelser kring kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt 

beskrivning av nödvändiga byggtekniska aspekter.  

4.1 Miljö- och kulturmål 

Presentation av relevanta miljö- och kulturmål inom Sverige och EU. 

4.1.1 Energi- och klimatmålen till 2020 för Sverige samt EU 

Sverige har som mål att utsläpp från växthusgaser ska vara 40 procent mindre än 1990 samtidigt 

som energianvändning ska vara 20 procent mer effektiv än vid 2008. EU har som mål att 

minska utsläppen från växthusgaser med 20 procent från nuvarande mängd och att minska 

energianvändningen med 20 procent genom bättre energieffektivitet. Sedan ska även andelen 

förnybar energi vara minst vara 50 procent av den totala energianvändningen, jämfört med 

1990 (Energimyndigheten, 2019). 

4.1.2 Energi- och klimatmål till 2030 och framåt för Sverige samt EU 

Vidare på målen till 2020 så vill Sverige ha ett nettonollutsläpp 2045 jämfört med 1990 där 

minst 85 procent av minskningen ska ske i Sverige och växthusgaserna ska minska med 63 

procent från vad det var 1990. Även energianvändningen ska vara 50 procent mer effektiv 

2030, än 1990. EU har som strävan att 2030 ha minskat mängden växthusgaser med 40 procent 

från 1990 samt minska energianvändningen med 32,5 procent genom effektivare energi. 

Samma år ska 32 procent av den totala energianvändningen i EU vara förnybar 

(Energimyndigheten, 2019). 

4.2 Lagar och bestämmelser 

Relevanta lagstiftningar, regler och policys framföras i Kapitel 3.2 då detta är viktigt för att 

förstå komplexitet i arbetet. 
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4.2.1 Byggnadsminne 

Enligt PBL, 3 kap 1 §, kan en byggnad som har ett högt kulturhistoriskt värde eller tillhör ett 

område med högt värde bli skyddat som byggnadsminne. När en bebyggelse blir byggnads-

minnesförklarad får anläggningen även instruktioner om hur den ska vårdas och underhållas 

och på vilket sätt den inte får förändras på. 

Ett byggnadsminne är en bebyggelse som har något att berätta om stadens historia och kan 

sträcka sig från parker med ursprung i medeltiden till byggnader som konstruerades så sent 

som 1900-talet. Skyddet existerar för att bevara städers kulturarv för framtida generationer. 

(Boverket, 2015).   

Det finns två olika sorters byggnadsminne där det ena är statligt ägt och det andra är enskilt 

ägt. Den stora skillnaden är vilka som bestämmer om det ska bli ett byggnadsminne eller inte. 

Vid statligt ägda byggnadsminnen är det regeringen som bestämmer vilka som ska bli 

skyddade, detta efter att Riksantikvarieämbetet lagt fram det som förslag. Länsstyrelsen 

bestämmer däremot om det är enskilt ägt (Riksantikvarieämbetet, 2017). 

4.2.2 Detaljplan och bestämmelser i plan 

Byggnader, miljöer och områden som har ett högt kulturhistoriskt, miljömässigt eller 

arkitektoniskt värde kan skyddas i detaljplan. Tidigare var detaljplanen känt som stadsplan och 

finns tillgängligt för att styra lokala politiker i deras ställningstagande när det kommer till 

byggnaders utformning och det sträcker sig från stora projekt till enstaka villor. 

Bestämmelserna som sätts in i detaljplanen är juridiskt bindande och kan vara allt från vad du 

får göra med den byggnad, vad du får riva, vilka detaljer som inte får ändras och till hur miljön 

omkring en byggnad ska tas hand om.  

”q”-märkning är den hårdaste bestämmelsen vilket gör att den inte får förändras till det sämre 

och tyder på att en byggnad har ett speciellt kulturhistoriskt värde. Här bestäms det precis vad 

som får göras, vad som får och inte får rivas samt hur den nuvarande utformningen av 

byggnaden ska bevaras (Riksantikvarieämbetet, 2019). 
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4.2.3 Plan- och bygglagen  

I denna lag står det att all bebyggelse ska behandlas varsamt och ta hand om den ”särart” och 

”karaktärsdrag” vid förändring av byggnaden eller liknande. Alla byggnader har något att 

berätta om sin tid och det är byggherren eller fastighetsägaren som ser till att lagen följs. §17 

”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att hänsyn tas till 

byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden.” (Riksantikvarieämbetet, 2019) 

4.3 Ventilation  

Bra ventilation i en byggnad spelar en central roll i upprättandet av en god inomhusmiljö. Det 

är dock många faktorer som behöver beaktas i utformningen av ett ventilationssystem, för att 

få en bra inomhusmiljö ur ett hygien-, hälso- och miljöperspektiv (Boverket, 2017). Framförallt 

måste hänsyn tas till byggnadens användare och vilken verksamhet som kommer att drivas där. 

I äldre byggnader måste även det kulturhistoriska värdet tas i beaktning, dels för att bevara 

byggnadens värde och dels för att den kan vara skyddad enligt lag (Statens Fastighetsverk, 

2018). För att säkerställa att hänsyn tas till byggnadens olika aspekter ställer Plan- och 

bygglagen krav på varsamhet vid ändring i alla byggnader. Lagar och föreskrifter gällande 

ventilation är försiktigt formade för att ge viss flexibilitet. 

Ventilation i äldre byggnader är ofta en komplex fråga att lösa. Nyare och modernare tekniska 

lösningar utgör en mycket effektivare lösning men är oftast svåra att integrera i äldre byggnader 

då varsam hantering måste beaktas. De lagar som finns gällande byggnader avser dock normalt 

själva byggnadens tekniska egenskaper, snarare än utformning (Hellgren and Adolphson, 

2009). Det är alltså möjligt att anpassa utformningen på byggnadens tekniska system utifrån 

dess specifika förutsättningar, så länge de inte innebär större ingrepp.  

De föroreningar som uppstår i luften i en lokal måste ventileras bort (frånluft) på ett effektivt 

sätt och ny luft (tilluft) måste föras in för säkerställandet av en tillfredställande inomhusklimat 

(Mittbygge, 2019). Vidare måste den tillförda luftens temperatur regleras. För att detta ska ske 

på ett optimalt sätt måste byggnadens ventilationssystem utformas till den specifika 

byggnadens användning och samtidigt måste systemet samverka med byggnadens övriga 

byggtekniska utformning.  
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För att förse byggnaden med nödvändig ventilation finns det några olika principiella 

ventilationslösningar att utgå efter. Vilken lösning som är bäst avgörs, som nämnt tidigare i 

3.3, av byggnadens avsedda användning och förbrukning. Vidare är det även vanligt att flera 

system kombineras för att skapa en så kallad ”hybridventilation”  där det bästa utnyttjas från 

båda systemen (Hellgren and Adolphson, 2009). Nedan följer en beskrivning av dessa 

principlösningar och deras för- och nackdelar i korthet i Tabell 4.1.  

4.3.1 Självdrag (S) 

I ett självdragssystem styrs luften av termiska krafter. Tilluften sker genom ventiler eller 

otätheter i klimatskalet och frånluften stiger med hjälp av termiska krafter och densitets-

skillnader i kanalerna. Luftomsättningen i detta system blir högre ju större temperatur-

skillnaden är. Under den varma delen av året blir således luftomsättningen nästan obefintligt 

(Svensk Ventilation, 2017; Mittbygge, 2019).   

4.3.2 Frånluftssystem (F) 

 I ett frånluftssystem sugs luft ut från kök, badrum och tvättstugan med hjälp av mekaniska 

fläktar som placeras högt upp på byggnaden. Den nya luften tillförs genom ventiler ovanför 

fönster. Frånluftssystemet är vanligt förekommande på grund av dels att det är effektivt dels 

att det krävs relativt litet med utrymme (Svensk Ventilation, 2017). 

4.3.3  Från- och tilluftssystem (FT) 

Från- och tilluftssystem är ett komplett och balanserat system där frånluft och tilluft sker 

mekaniskt med hjälp av fläktar. Tilluften strömmar in i rum där det är mer önskvärt med frisk 

luft som exempelvis sovrum, vardagsrum och kontor. I en någorlunda tät byggnad kan det 

nästan antas att all luft i anläggningen regleras av systemet, vilket är fördelaktigt då det går att 

anpassa efter aktiviteter och antalet människor i rummen (Svensk Ventilation, 2017; 

Mittbygge, 2019). 

4.3.4 Från- och tilluftssystem med värmeåtergivning (FTX) 

Den enda skillnaden från ett vanligt Från- och tilluftssystem är att den varma luften som sugs 

ut genom frånluftssystemet tas till vara på för att värma upp utomhusluften som tas in i tillufts-
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systemet. Om detta sedan kombineras med en frånluftsvärmepump går det att ta vara på den 

sista värmeenergin ur frånluften (Mittbygge, 2019). 

Ventilationssystem som exempelvis FTX-system kräver stora utrymmen för aggregat och 

rörledning, något som inte alltid är befintligt i äldre byggnader. I vissa fall kan dock en byggnad 

ha bra förutsättningar för installation av nödvändiga från- och tilluftsskanaler, det gäller att 

utnyttja dessa förutsättningar på bästa sätt. En sådan bra förutsättning är befintliga tegelkanaler. 

Dessa kanaler kan användas för nödvändiga rörledningar utan synligt ingrepp.  

Ett alternativ till traditionella FTX-system är en ventilationslösning som heter Clean-Air. 

Frånlufts- och tilluftsskanaler sker genom samma kanal. Intag av uteluft och avluft sker, enligt 

figur 4.1, genom en samlingshuv på taket. Den varma frånluften värmer uteluften vilket 

resulterar i en förvärmd tilluft in i lokalen (Penttilä and Werner, 2018).  

Figur 4.1: Skiss för ventilationslösning enligt Clean-Air 

 

Förstudie med Clean-Air FTX utfördes två byggnader där bland annat värmeåtervinning, 

energibesparing och inomhusklimat har utvärderats. Anledningen till utredningen var att 

fastighetsägare inom BeBo och Halvera mera hade svårt att kalkylera lönsamheten vid en 

eventuell installation av detta system och främst på byggnader med självdragssystem. 

Resultatet blev en värmebesparing på ungefär 40 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 samt 30 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 på de två 

byggnaderna. Jämfört med referensvärdet med identiskt ventilationsflöde infriar detta en 

energibesparing på 30 procent, sett till byggnadens energiprestanda. Samtidigt upplevdes 

inneklimat att vara fräschare och bättre av fastighetsägarna. 
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Tabell 4.1: För- och nackdelar för olika principiella ventilationslösningar 

 

4.4 Fönster 

Tillgång till naturligt ljus är viktigt för människor. Sammanfattningsvis har forskningen visat 

att det finns en koppling mellan ljustillgång och god hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017). På 

arbetsplatsen har kopplingen påvisats med den påverkan naturligt ljus haft på produktiviteten, 

effektiviteten och arbetarnas psykiska välmående. I en byggnad avsedd för lokaler där det 

förekommer stillasittande i större utsträckning är det alltså extra viktigt med ljusinsläpp och 

distribution av ljus. Det finns även en intressant koppling mellan trivsel på jobbet, möjligheten 

att kunna se ett fönster och utsikt från arbetsbänken (Newsham et al., 2009). Vikten av 

ljustillgång och bra utformade fönster är alltså väsentligt för upprättandet av en god 

inomhusmiljö för de som vistas där. 

Det är många aspekter som måste beaktas i utformningen av fönster. Dels är det arkitektoniska 

aspekter, som utformning och gestaltning, dels funktionella aspekter, som ljusinsläpp. Men 

även isolerförmåga, ur ett byggtekniskt perspektiv. Moderna hus har nyare teknik att utgå efter 

när det gäller val av fönster. Många delar måste samverka på ett bra sätt för att få önskad 

funktion, samtidigt måste de arkitektoniska grunderna beaktas. Detta är en ännu större 

utmaning när det gäller fönster på äldre byggnader. 

System Fördelar Nackdelar 

Självdrag 
• Inte i behov av fläkt 

• Inget ljud 

• Risk för drag 

• Dålig luftomsättning 
under sommar 

Frånluft 

• Viss möjlighet till 
styrning 

• Möjlighet till 
värmeåtervinning 

• Ljudproblem  

• El till fläkt 

Från- och tilluft 
• Kontroll över 

ventilationsflöden 

• Uteluft kan filtreras 

• El till fläktar 

• Kräver mycket 
utrymme till 
rörsystem 

Från- och tilluft + 
värmeåtervinning 

• Robust system 

• Värmeåtervinning från 
frånluft 

• Kräver mycket 
utrymme till 
rörsystem 
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Utformningen och gestaltningen på fönster i äldre byggnader är unika för sin tid och 

konstruerades på ett sätt som idag är svårt att återskapa. ”De berättar om husets historia genom 

utformning, hantverk och material” (Jermsten and Werner, 2013). Det finns svårigheter i att 

utföra åtgärder på äldre fönster för att möta dagens behov och samtidigt försöka ta hänsyn till 

de kulturhistoriska värdena. 

Åtgärder på fönster kan se olika ut. Nedanför följer därför en beskrivning av några relevanta 

och möjliga åtgärder. 

4.4.1 Energiglas 

Energiglas är ett glas, ofta isolerglas där ett tunt och hårt metalloxidskikt har applicerats på 

ytan. Vanligast med denna produkt är att den byts ut mot glaset på insidan av ett två-glasfönster 

Det är även möjligt att byta ut det yttre glaset också men det är inte lika effektivt. Anledning 

till den försämrade effekten är för att metalloxidskiktet släpper igenom kortvågiga 

värmealstrande strålningen in i rummet vilket leder till att rummet värms upp. Därefter släpper 

fönstret igenom den långvågiga strålningen som skapas i byggnaden men inte lika effektivt 

vilket leder till att rummet behåller en större del av värmen (Glasbranschen). Det finns två 

tjocklekar av energiglas, 4 mm och 6 mm. Det går även att applicera ett tredje glas innanför det 

befintliga 2-glasfönstret med en egen karm, se Figur 4.2. 

Figur 4.2: Komplettering med 4 mm energiglas invändigt (Glasbranschen, 2019) 
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4.4.2 Isolerglas + Energiglas 

Ett vanligt isolerfönster består av två eller tre ihopsatta glas, se Figur 4.3, där mellanrummet 

ofta är fyllt med argongas vilket förbättrar värmeisoleringsförmågan. En vanlig förekomst är 

att glaset på insidan är ett energiglas för att förbättra isoleringsförmågan. Ytterligare en vanlig 

lösning är att kombinera energiglas med isolerglas. Detta sker genom att byta ut befintligt 

innerglas med en dubbel isolerruta med ett mjukt energiglas samtidigt som utrymmet mellan 

glasen fylls med argon. Avståndet mellan glasen i ett isolerfönster brukar vara är ofta 6, 9, 12 

eller 15 mm stort (Hedlundsglas). 

Figur 4.3: 2-glasfönster med isolerglas (Glastorget, 2019) 

 

4.4.3 Grundels 2+1-fönstersystem 

Grundels fönstersystem funkar genom att en extra isolerruta appliceras på insidan och därav 

skapas ett 3-glasfönster, med ett bättre U-värde, bättre bullerskydd och tätare fönster, se Figur 

4.4. Produkten lämpar sig bäst på byggnader med 2-glasfönster och har tidigare utförts på 

byggnadsminnen med positiva resultat. Installationen är en enkel process, en förzinkad stålram 

fästes på det befintliga innerglaset genom ett torkmedel, sedan värms stålprofilen upp och 

vulkar fast isolerglaset. Att något vulkar fast betyder att rågummi går från en klibbig och 

formbar massa till ett formstabilt och elastiskt material. Till slut monteras en dekorlist för att 

dölja skarven. (Grundels fönstersystem, 2019). 

 

   

 

Figur 4.4: Produktbeskrivning av Grundels fönstersystem (Grundels fönstersystem, 2019) 
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4.5 Uppvärmning 

Idag finns det en del olika system som kan användas till uppvärmning, vilket system som är 

bäst avgörs av flera olika faktorer. Dessa faktorer har blad annat att göra med byggnadens 

placering och ort, till vilken användning byggnaden är avsedd för och tekniska möjligheter. 

Inne i stan är fjärrvärme ett bra alternativt, längre ut funkar det bra med en panna som eldas 

med ved eller pellets. Det är viktigt att tänka ut och installera rätt system i byggnaden. I en villa 

går ungefär 80 procent av energikostnaderna till uppvärmning och tappvarmvatten (Vattenfall, 

2018). Vilken energikälla som används i byggnaden är alltså avgörande för energikostnaden. 

Historiskt har användning av öppen eld eller någon typ av lokal uppvärmning varit de mest 

använda lösningarna (Schellen and Neuhaus, 2010). Lagar och krav gällande det termiska 

klimatet i byggnader har dock förändrats över tiden. Som resultat av denna förändring har en 

utmaning uppstått i att skapa goda förutsättningar för äldre material att klara sig i nya klimat.  

För att bevara skicket i en äldre byggnad måste utformningen på de tekniska installationerna i 

byggnaden utföras på ett sätt som inte utsätter materialen för större påfrestningar. Temperatur 

och relativ fuktighet är två faktorer som måste beaktas och styras rätt för att inte äventyra det 

termiska klimatet i en äldre byggnad med känsliga material. Uppvärmning under vinterhalvåret 

är särskilt känslig på grund av risk för kondensation. Här är det bäst att använda sig av lokal 

uppvärmning och endast värma upp där personer vistas som mest och under de tider där 

behovet är som störst (Schellen and Neuhaus, 2010). 

Kapitel 4.5.1 samt 4.5.2 beskriver olika uppvärmningssystem som är vanligt förekommande. 

4.5.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme fungerar genom att en central uppvärmningscentral värmer upp vatten genom för-

bränning av till exempel sopor. I marken finns det sedan välisolerade rör som transporterar 

vattnet till byggnaders egen fjärrvärmecentral. I detta stadiet utvinns värmen i vattnet och leds 

ut i radiatorer som värmer upp anläggningen. Det kallare vattnet återvänder till den centrala 

uppvärmningscentralen som repeterar processen. (Vattenfall, 2018) 
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För installation av fjärrvärme grävs en del av marken upp runt byggnaden för att göra plats åt 

rörledningarna. Sedan kommer byggnaden behöva en lokal vattencentral som extraherar 

värmen från vattnet och värmer anläggningen, byggnadens omkringliggande mark avgör 

centralens placering. Sist måste rör dras från den lokala centralen ut till varje rum och 

radiatorer, i form av element. 

4.5.2 Värmepump 

Det finns olika värmepumpar som passar bäst för specifika byggnader. I detta avsnitt 

presenteras de vanligaste lösningarna. 

o Bergvärme 

Solens strålar alstrar energi i berggrunden och det är detta som bergvärme extraherar sin energi 

ifrån. Detta utförs genom att två hål borras ner i marken och energin pumpas sedan upp till 

byggnadens lokala värmepump. Denna energi värmer den cirkulerande vätskan i systemet, upp 

från ett par plusgrader till mellan 35 - 70 plusgrader (Vattenfall, 2018). 

o Luft/luft-värmepump 

Denna värmepump består av en utomhus- och inomhusdel och funkar genom att värmeenergin 

som finns i vår luft tas tillvara på. I större byggnader finns det en risk att värmen och kylan blir 

ojämn och detta kan lösas med hjälp av en multisplit-lösning. Annars går det att installera två 

eller flera luft/luftvärmepumpar för att lösa detta problem.  En positiv egenskap med detta 

uppvärmningssystemet är att luften i anläggningen förbättras då syret filtreras innan det 

transporteras in i huset. Däremot fungerar denna värmepump sämre i ett kallt nordiskt klimat 

och användes i början enbart i varma europeiska länder (Vattenfall, 2018). 

o Luft/vatten-värmepump 

En Luft/Vattenvärmepump tar vara på energin från utomhusluften och använder den för att 

värma upp byggnadens inbyggda vattenburna uppvärmningssystem samt bidrar till att upphetta 

tappvarmvattnet i anläggningen. Till skillnad från luft/luftvärmepumpen så fungerar denna 

lösning lika bra i kallt klimat som varmt. Ytterligare en fördel med denna är att det ej behöver 
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utföras några ingrepp på marken runt byggnaden vilket behövs i andra vattenburna 

uppvärmningssystem som till exempel fjärrvärme (Vattenfall, 2018). 

4.6 God bebyggd miljö 

Riksdagens definition av god bebyggd miljö är följande; ” Städer, tätorter och annan bebyggd 

miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 

miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas”. 40 procent av den totala energianvändningen i 

Sverige går åt till bebyggelse. Det kan vara beroende på exempelvis uppvärmning, ventilation 

och tappvarmvatten (Naturvårdsverket, 2018). Utmaningen i ”God bebyggd miljö” är att 

samtidigt som kulturvärdet ska bevaras så måste även trafikbuller, dålig inomhusluft och 

andelen farligt avfall minskas. 

4.7 Kulturvärde 

Kulturvärde är ett brett begrepp som förklarar allt i människans fysiska miljö som betyder något 

ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Däremot betyder det inte att exempelvis en byggnad med 

kulturhistoria har stort kulturvärde. Det som bestämmer om en byggnad, park eller bro och 

dylikt har ett stort kulturvärde varierar från projekt till projekt och bedöms från tre olika 

kompletterande perspektiv.  

Kulturhistoriskt perspektiv tar hänsyn till hur väl det går att ta del av händelser och 

sammanhang och på så sätt skapa en bild av hur människor levde både dåvarande tider men 

även jämförelsevis hur vi idag lever. Att bedöma kulturvärde genom ett kulturhistoriskt 

perspektiv kräver kunskap inom bland annat arkeologi, historia, etnologi och kulturgeografi. 

Estetiskt perspektiv är en bedömning av byggnadens rumsliga, visuella och akustiska 

egenskaper medan värdering ur ett socialt perspektiv innefattar hur människor förhåller sig till 

platsen, vilka relationer som skapas och hur olika individer värdesätter olika platser (Boverket, 

2017).
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5 Resultat och analys 

Med hjälp av föreliggande teori kommer i detta avsnitt de föreslagna lösningarna presenteras i 

tabeller och sedan jämföras och analyseras. Föreslagna lösningarna förstärks med hjälp av 

tidigare forskning där liknande lösningar har utförts med goda resultat.  

5.1 Fallstudie ”Forskaren” 

Det problem som ska lösas i ”Forskaren” byggnaden är den dåligt ventilerade kontorslokalen 

och den höga energiförbrukningen. Fokus ligger på möjligheten att förbättra ventilation, fönster 

och uppvärmning för att förbättra inomhusklimatet utan att byggnaden förvanskas. Att 

byggnaden är byggnadsminnesförklarad försvårar integrering av vissa lösningar, de som är 

mest lämpliga och föreslagna presenteras i Tabell 5.1. 

5.1.1 Resultat 

Tabell 5.1: Föreslagna lösningar för fallstudie ”Forskaren” 

 

 

System Åtgärd 

Ventilation 

Renovation av befintligt 
självdragssystem med 
installation av fläkt till varma 
delen av året. 

Fönster 
Applicera ett tredje glas på 
befintligt tvåglassystem 

Uppvärmning 
Komplettering av nuvarande 
uppvärmningssystem med en 
eller flera luft/luftvärmepumpar 
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5.1.2 Analys 

Ventilationen i byggnaden är nästan obefintligt och med tanke på de restriktioner som gäller 

måste det nya ventilationssystemet utformas på ett sätt som innebär minsta ingrepp. Byggnaden 

har undersökts noga och det har konstaterats att tillräckligt med utrymme inte finns för aggregat 

nödvändigt för upprättandet av ett FTX-system.  

Ett självdragssystem är nog det bästa alternativet i det här fallet, det vore därför bäst att 

renovera och rusta upp det befintliga systemet. Frånluftskanalerna kan renoveras och 

nödvändiga rörledningar kan ske här. Fönsterventilerna borde göras rent och återanvändas för 

tilluften. Problemet här blir dock luftomsättningen under den varma delen av halvåret, detta 

kan åtgärdas med hjälp av installation av en behovsstyrd fläkt. Tingvallagymnasiet är ett 

exempel på hur fläkt kan installeras för att åstadkomma ett välfungerande självdragssystem 

som kan fungera året runt. 

Det är ur ett kulturhistoriskt perspektiv en känslig åtgärd att installera ett nytt ventilations-

system, installation av aggregat och nya rörledningar skulle bli en väldigt stor utmaning. Att 

istället åtgärda glasen på fönstren och även renovera fönsterventiler för att möjliggöra bra 

lufttillförsel är bättre åtgärder, som inte äventyrar byggnadens värde.  

Att renovera de befintliga tegelkanalerna till att dra nödvändiga kanaler är en bra början. Den 

framtida behovet måste dock undersökas, eftersom byggnaden inte kommer att användas 

dygnet runt är det kanske inte fördelaktig med ett FTX-system. Ett frånluftssystem är ett 

alternativ men med tanke på de gällande skyddsföreskrifterna blir det svårt.  

Alla fönster i byggnaden kommer kompletteras med ett extra glas på insidan av befintligt 2-

glasfönster med hjälp av Grundels fönstersystem och kommer sänka U-värdet till 1,3 𝑊/𝑚2𝐾. 

Det kommer även installeras flera luft/luftvärmepumpar jämnt placerade runt ”Forskaren” och 

dessa kommer fungera som ett komplement till den direktverkande elen. Lösningen med denna 

värmepump kan ge en energibesparing på mellan 30–50 procent (Greenmatch 2018). 

Resultatet av att byta ut det befintliga innerglaset mot ett energiglas kan minska U-värdet till 

1,8. Lösningen kommer ej synas utifrån och byggnadens exteriöra utseende kommer vara till 
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stor del bevarad. Däremot tar du bort ett av de två handtillverkade glaset vilket är en icke 

reversibel lösning. Istället ger Grundels fönstersystem ett bättre U-värde än att byta till 

energiglas samt att det inte behöver tas bort något glas. Det bästa U-värdet som ges av att ersätta 

båda glasen med energiglas och isolerglas med argongas men detta kommer påverka det 

kulturhistoriska värdet avsevärt vilket utesluter denna lösning. En åtgärd som hade bevarat 

utseendet exteriört och även skapat ett bättre U-värde en Grundels är att byta ut det befintliga 

innerglaset mot ett energiglas och även fylla mellanrummet med argon. Däremot hade detta 

inte förbättrat U-värdet med mer än upp till 0,2 så för att bevara kulturvärdena väljs ändå 

Grundels och på så sätt ha kvar de båda handgjorda glasen. 

Uppvärmningssystemet i ”Forskaren” utgörs av direktverkande el och har alltså inte några 

inbyggda rörsystem. Om bergvärme, fjärrvärme eller luft/vattenvärmepump ska installeras i 

byggnaden kommer det kräva rördragning genom anläggningen. Detta är en avancerad åtgärd 

att utföra och det kommer bli ofrånkomligt att inte dra rör igenom en del av rummen vilket ej 

är tillräckligt diskret i ett byggnadsminne. Hade det sedan tidigare funnits ett vattenburet 

uppvärmningssystem skulle en möjlighet vara att koppla det nya systemet till det gamla 

rörsystemet. Däremot att komplettera anläggningens nuvarande uppvärmningssystem med en 

eller flera luft/luftvärmepumpar hade det kunnat spara en stor mängd energi samtidigt som 

inomhusklimatet hade förbättrats. En luft/luftvärmepump kräver en del utrymme med ute och 

-inomhusmoduler men dessa kan placeras strategiskt och döljas med hjälp av färg, blommor 

och inredning. 

5.2 Fallstudie ”Ängeln” 

Viktigt att ta hänsyn till är vad det står i detaljplanen och utifrån det bestämma vad som är mest 

passande att utföra. Tänkt lösning för denna byggnad är att testa alla de olika 

fönsterprodukterna för att se vilken lösning som funkar för just denna anläggningen. I Tabell 

5.2 listas de föreslagna lösningarna. När det inte är ett byggnadsminne så kommer det 

ekonomiska perspektivet tas i beaktning men det kulturhistoriska värdet är fortfarande viktigt.  
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5.2.1 Resultat 

Tabell 5.2: Föreslagna lösningar för fallstudie ”Ängeln” 

 

5.2.2 Analys 

Med den framtida behovet i fokus skulle en installation av ett tilluftsaggregat vore bäst i det 

här fallet då fönsterventilerna inte tillför byggnaden tillräckligt med luft. Ett tilluftsaggregat 

kommer kunna upprätthålla ett gott inomhusklimat genom ökad men även filtrerad luft-

tillförsel. Det befintliga frånluftsaggregatet kan då stå kvar och fungera som innan. 

I dagsläget finns det en del av källaren som inte används till något nyttja och denna yta skulle 

passa bra till att användas för installation av ett tilluftsaggregat med intag på marknivå genom 

ett intagshuv bredvid byggnaden. Exempelvis kan hänvisning igen ske till Dekanhuset där en 

den ursprungliga källaren utnyttjades till att upprätthålla ett tilluftssystem på ett effektivt sätt. 

Intressant är även att aggregaten kopplades till det kalla grundvattnet för kylning. En liknande 

åtgärd skulle kunna åstadkommas även i det här fallet. 

Nuvarande frånluftssystem kommer för framtida användning inte vara nog, något som kan 

ställa till med stora ekonomiska problem samt ett förhöjt energibehov. Om byggnaden inte 

System Åtgärd 

Ventilation 

Installation av ett tilluftsaggregat i 
källare, där intag av luft sker 
genom intagshuv utanför 
byggnaden. 

Fönster 
Integrering av energiglas och 
isolerglas med varierande 
tjocklekar 

Uppvärmning 
Installation av ett 
luft/vattenvärmepump 
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förses med erforderlig luft kommer personalen med störst sannolikhet vädra genom fönster. 

Under kallare perioder innebär det mer och kallare luft in i byggnader vilket kommer resultera 

i ett större energibehov för at att värma den nya luften.  

Fördelen i ”Ängeln” är den öppna planlösning som kan utnyttjas genom att placera få antal 

tilluftsdon i strategiska platser där luften tillåts fördelas i hela byggnaden. Kontorsrummen kan 

på detta sätt ventileras med överluft genom ventiler ovanför dörrarna. Vidare är det viktigt att 

intag av uteluften sker så långt ifrån närliggande gator som möjligt för att säkerställa så ren luft 

som möjligt.  

Installationen av ett tilluftsaggregat i den oanvända delen av källaren är intressant då den inte 

innebär något synligt ingrepp på byggnaden. Samtidigt strider den inte mot gällande detaljplan. 

På detta sätt kan byggnaden upprätta ett gott inomhusklimat som främjar hälsan hos personalen 

utan att äventyra det kulturhistoriska värdet. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan effekterna av 

det dåliga inomhusklimaten på personal innebära större kostnader för verksamheten än 

energikostnaderna för att värma byggnaden (Ite et al., 2017).  

Ur ett ekonomiskt perspektiv blir det en kostsam åtgärd att installera själva aggregatet med 

tillhörande rörledningar och även luftintaget utanför byggnaden. Men FTX-systemet är till stor 

del underhållsfri vilket innebär att ekonomin kommer jämna ut sig på sikt. I jämförelse med 

det gamla frånluftssystemet blir det en ännu större kostnadsbesparing med FTX-systemet på 

grund av det dåligt fungerande tilluftssituationen som råder i dagsläget.  

I ”Ängeln” kommer det inre glaset att bytas ut mot energiglas samt att täta möjliga lister och 

läckage runt fönstret vilket ger ett värde på ungefär 1,8 𝑊/𝑚2𝐾. Sedan byts det befintliga 

värmesystemet till ett luft/vattenvärmesystem som kopplas till det nuvarande rörsystemet som 

finns i byggnaden. 

Åtgärder på fönster för att bättre isolera klimatskalet är nödvändigt för att FTX-systemet ska 

fungera optimalt men det finns viss problematik som uppstår när det finns föreskrifter som 

måste beaktas. Att använda Grundels fönstersystem även här hade varit önskvärt men då det 

står i detaljplanen att fönsterbrädorna ej får täckas kräver det en annan lösning. Inte många 

lösningar går att välja utan det är enbart att byta ut det inre glaset mot ett energiglas som är 
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möjligt med tanke på skyddsföreskrifterna. Detta beror på samma anledning som att byta ut 

båda glasen inte var möjligt på byggnadsminnet tidigare, det tar bort en alldeles för stor del av 

det kulturhistoriska värde samtidigt som det strider mot detaljplanen. Ett byte till energiglas 

ger förbättrad värmeisolering vilket minskar risken för kallras och detta kombineras med att 

möjliga läckage i fönsterkarmen renoveras.  

Fjärrvärme är 100% förnybar energi och bergvärme är installationen med lägst driftkostnad 

samt störst energibesparing. Däremot står det i detaljplanen att marken och växtligheten runt 

byggnaden ej får förvanskas vilket gör att dessa lösningar är omöjliga att genomföra. Den bästa 

lösningen kommer vara att ersätta kaminen i källaren med en luft/vattenvärmepump som 

kommer använda det tidigare rörsystemet. Lösningen kommer inte att vara särskilt synbar utan 

kommer endast bestå av ett luftdon längst byggnadens exteriöra vägg. En energieffektiv lösning 

utan att riskera det kulturhistoriska värdet. För att minska påverkan på byggnaden bör 

placeringen av modulen och utseende planeras noga. Fördelar med luft/vattenvärmepump är 

att det går att spara upp till 60 % av energiförbrukningen samtidigt som det är ett av de billigaste 

uppvärmningsalternativen i Sverige. Till skillnad från luft/luftvärmepumpar finns det ingen 

risk att värmen inte sprider sig jämnt och uppvärmer även tappvarmvattnet, däremot funkar 

lösningen sämre vid frostbildning vilket sker på vintern i Uppsala. Däremot betyder inte detta 

att värmepumpen inte kommer att fungera utan bara att effekten är sämre (Greenmatch 2019). 

5.3 Fallstudie ”Rosen” 

För fallstudie ”Rosen” finns det många applicerbara lösningar. Det gäller att väga alla lösningar 

mot varandra så den mest lösningen kan väljas. Byggnadens tänkta användning spelar en stor 

roll i denna avvägning. De föreslagna lösningarna presenteras i Tabell 5.3. 
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5.3.1 Resultat 

Tabell 5.3: Föreslagna lösningar för fallstudie ”Rosen” 

 

5.3.2 Analys 

Det finns viss problematik som uppstår när kapaciteten för ett FTX ventilationssystem ska 

justeras, på grund av den komplexa rördragningen blir det en kostsam och komplicerad åtgärd 

att utföra. Svårigheter finns även i fastställandet av den framtida behovet, det är ofördelaktig 

att över- eller underdimensionera systemet för eventuella framtida behov. I slutändan måste 

systemet utformas för att fungera optimalt för den tänkta användningen. Överdimensionering 

innebär en för hög energiförbrukning än nödvändigt vilket resulterar i onödiga kostnader.  

Att installera ett nytt aggregat kan vara början på en lösning men storleken på alla kanaler och 

don spelar sen en roll också. För små storlekar kan medföra buller, för stora kanaler resulterar 

i en ineffektiv användandet av systemet. Att förse befintliga aggregat med styrdon för rutökning 

av systemfunktionen för behovsanpassad ventilation är i det här fallet en optimal lösning. På 

detta sätt behöver de nuvarande kanalerna inte ändras på. Genom behovsstyrning kan 

byggnaden förse luft till de områden som utnyttjas mest och på så sätt spara båda energi och 

System Åtgärd 

Ventilation 
Installation av styrdon på befintlig 
FTX-system. 

Fönster 
Integrering av Grundels 
fönstersystem 

Uppvärmning 

Nuvarande vattenburna 
fjärrvärmesystem bibehålls och 
en frånluftsvärmepump 
installeras 
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uppvärmningskostnader (Svensk Ventilation, 2017). Med hjälp av smart utplacerade mätdon 

kan ventilationsbehovet i en specifik plats fastställas och omdirigera luften efter behov. 

Mer kontroll över ventilationen innebär stora fördelar för dels personal dels byggnaden i stort. 

Det ökade möjligheten till direkt kontroll borde innebära större energibesparing och faktum att 

systemet kommer vara överdimensionerat kommer inte ha en betydande roll. Med hjälp av den 

införda kontrollen kommer utrymmen som inte används inte behövas ventileras. Vidare innebär 

installationen av en styrdon att ett nytt aggregat och kanaler inte behöver installeras vilket är 

bra ur ett ekonomiskt perspektiv. 

På grund av ingrepp på fönstren vore det en bra åtgärd att byta glas för att gynna en tätare 

klimatskal vilket i sin tur skulle resultera i ett ännu mer optimalt fungerande ventilationssystem. 

Om Grundels glassystem jämförs med isolerglas i kombination med energiglas och argon blir 

det ur ett U-värdes perspektiv och kulturhistoriskt perspektiv erhållas en intressant jämförelse. 

Kombinationen av isolerglas med energiglas och argon ger ett bättre U-värde men Grundels 

system innebär ett betydligt mindre ingrepp. Här är det unikt till för varje projekt och 

avvägningen får göras angående vilken sida som borde prioriteras. Valet blev att byta båda 

glasen och fylla mellanrummet med argon. Detta för att det anses extra viktigt att få FTX-

systemet att fungera så bra som möjligt. Lösningen kommer att betala av skillnaden på längden. 

I ”Rosen” kommer båda glasen att bytas ut mot nya som är en kombination av isolerglas och 

energiglas med argon i mellanrummet. Detta kommer ge ett U-värde på ungefär 1,0 beroende 

på hur det appliceras. Sedan kommer det befintliga fjärrvärmesystemet fortsätta värma 

byggnaden. Att behålla det nuvarande uppvärmningssystemet är både ett ekonomiskt, miljö 

och kulturhistorisk försvarbar lösning. Att ändra något bara för att ändringens skull bör aldrig 

utföras.
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6 Diskussion 

Att utföra åtgärder på en äldre byggnad är alltid en svår utmaning men möjligheterna finns. 

Konsekvenser i form av förvanskning kan alltid förväntas men i många fall kan åtgärderna ske 

utan synliga ingrepp. Intressant är när det kulturhistoriska värdet vägs mot byggnadens plats i 

dagens samhälle. Att utföra åtgärderna innebär en bättre byggnadsprestanda och ett gott 

inomhusklimat. Det innebär dock även ett ingrepp på byggnaden, hur osynligt åtgärderna än 

är. Däremot hur negativt det kulturhistoriska värdet påverkas kan diskuteras.   

De generella antaganden i denna studie samt användningen av fiktiva byggnader kan ses som 

en demonstration av de möjligheter som finns. Att exempelvis använda sig av befintliga 

tegelkanaler för att bygga in till- och frånluftskanaler är en förekommande lösning i äldre 

byggnader, särskilt byggnadsminnesförklarade byggnader, där det finns hårda restriktioner 

angående ändringar och tillägg. Det är fördelaktig då rörledningarna inte kommer behöva vara 

synliga samt innebär lösningen minimalt med ingrepp.  

Problemet när det gäller till exempel byggnadsminnesförklarade byggnader är svårigheten i att 

utföra ändringar på byggnaden utan att det överhuvudtaget påverkar det kulturhistoriska värdet. 

Lösningsmöjligheter som går att applicera på dessa typer av byggnader finns, men att 

åtgärderna sker med stor försiktighet är högst viktigt. Även viktigt är att jämförelse och deras 

påverkan på den specifika byggnaden utförs med noggrannhet för att få fram den lösning som 

lämpar sig bäst.  

Av detta arbete går det tydligt att förstå hur svårt det kan vara att energieffektivisera 

kulturhistoriska byggnader utan att förvanska byggnadens värde. Även om det finns många 

byggtekniska och installationstekniska lösningar så kan antalet genomförbara metoder variera 

stort mellan olika byggnader.  Åtgärderna måste noggrant planeras inför varje enskild byggnad 

och utifrån dess specifika förutsättningar hitta bästa lösningen för att nå det mest lönsamma 

resultatet. Studien har påvisat fördelarna och möjligheter som finns, med rätt kompetens och 

noggrann planering kan de flesta bebyggelser energieffektiviseras. Det gäller att noga studera 

byggnadens förutsättningar och kombinera flera olika lösningar på ett kreativt sätt.  
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Energieffektiviserande åtgärder möjliggör för kulturhistoriska byggnader att bli mer 

funktionella i samhället utan att påverka klimatet negativt på grund av deras omoderna system. 

Däremot om inte åtgärderna utförs med omsorg och varsamhet kan det leda till en minskning 

av kulturvärde, vilket kan vara svårt att återställa. För att Sverige ska nå de miljömål som har 

fastställts av EU krävs det att stor del av de befintliga byggnaderna i landet energieffektiviseras, 

där också kulturhistoriska byggnader. 

Problemlösningen mellan de olika kulturhistoriskt skyddade byggnader har både skillnader och 

likheter. Det skiljer en del när lösningar väljs, i ett byggnadsminne är det alltid kulturvärdet 

som inte får förvanskas vilket gör att det sällan går att kolla på för- och nackdelar med en åtgärd 

om det negativa innebär försämring av kulturvärdet. Däremot är det mer möjligt att 

argumentera för en del lösningar på en byggnad som skyddas av PBL om åtgärden förbättrar 

energiförbrukningen avsevärt. På grund av detta blir samspelet mellan de olika åtgärderna och 

de befintliga systemen viktigare i byggnadsminne än i en byggnad som skyddas av PBL  

Åtgärderna innebär ofta ändringar eller tillägg på byggnaden, det kan i vissa fall vara synligt 

och inte passa in i den arkitektoniska omgivningen men åtgärderna ser till att byggnaden är åter 

brukbar och det i sig skulle kunna ses som tillfört värde. Det gäller således att även beakta det 

större perspektivet, alltså vilken roll byggnaden kommer att spela i det framtida samhället. 
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7 Slutsats 

Vilka möjligheter och risker finns det med energieffektiviseringsåtgärder på 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader?  

De möjligheter som finns är många. När det exempelvis gäller ventilationssystem kan 

befintliga kanaler användas för nödvändiga rördragningar, en åtgärd som inte innebär några 

synliga ingrepp. Risken här blir då att hitta utrymme till aggregat, vilket i många fall blir en 

utmaning. Fönsteråtgärder utgör en svårare utmaning i många fall, äldre glas är unika och 

tillverkades på ett sätt som idag är svår att återskapa. Lösningar som Grundels fönstersystem 

är ett bra alternativ på äldre byggnader men i slutändan innebär alla lösningar visst synligt 

ingrepp. 

Riskerna kan variera, byggnadens egenskaper avgör. Förvanskning av det kulturhistoriska 

värdet alltid en risk, det kan vara synliga delar av en åtgärd som kan vara orsak men i vissa fall 

kan det handla om material i byggnaden som kan vara känsliga för ändringar i inomhusklimatet.  

Hur skiljer sig problemlösningen mellan kulturhistoriska byggnader som är 

byggnadsminnesförklarade, skyddade i detaljplanen och skyddade av Plan- och 

bygglagen? 

Skillnaderna utgörs i de flesta fall av byggnadens enskilda bevarandekrav. Ett byggnads-minne 

kräver en mycket större insats och kreativa lösningar. Samt är det alltid nödvändigt med en 

noggrann förstudie. När det gäller byggnaderna som är skyddade i detaljplan eller byggnader 

skyddade enligt Plan- och bygglagen krävs det även här noga planering och utförande men 

eftersom det inte råder lika strikta restriktioner och även att det ibland inte är lika känslig 

kulturhistoria som ska beaktas finns det fler möjligheter att utforska. 
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Förslag på fortsatta studier 

Den här studien fokuserade på ventilation, fönster och uppvärmning men det finns många andra 

delar av en byggnad som kan studeras. Förutom tekniska installationer som ventilation och 

uppvärmning kan studier göras inom exempelvis belysning. Vidare skulle det vara intressant 

att även utforska risker som inte tas upp i denna studie, som exempelvis hur exakt nya system 

påverkar inomhusmiljön. Att till exempel dra frånluftskanaler i en äldre byggnad kan, om det 

inte utförs på ett bra sätt, innebära fuktproblem vid rörledningar. Utöver lokaler kan även 

fortsatta studier ske på bostadshus och även andra typer av byggnader.
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