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Sammanfattning
Denna rapport utgör det avslutande momentet i högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik,
institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet.
Syftet med studien var att undersöka om renoveringsarbeten i projekt av renoverings- och
tillbyggnadstyp (förkortat ROT) går att utföra i en annan ordningsföljd än traditionellt och om detta
kan minska energianvändningen under renoveringstiden. Studien utfördes hos ett av Sveriges största
bostadsaktiebolag, Rikshem, som äger och förvaltar ett stort antal miljonprogramsbyggnader i hela
landet i behov av renovering. Studien begränsades därför till miljonprogramsfastigheter och ett
studieobjekt inom Rikshems bestånd valdes ut.
Tillvägagångssättet var att ta reda på de vanligaste renoveringsåtgärderna för miljonprogramsfastigheter generellt, samt åtgärder för studieobjektet specifikt. Miljonprogrammet byggdes under
60- och 70-talen. P.g.a. sin ålder är därför stora delar av fastigheterna i behov av, eller har redan
genomgått renovering. Ämnet är därigenom aktuellt och generella åtgärdsförslag återfinns i allt från
tidningsartiklar till universitetsuppsatser. Åtgärder specifika för studieobjektet hämtades ur tidigare
gjorda konsultutredningar, gjorda på uppdrag av Rikshem. Åtgärderna bedömdes sedan med hjälp av
en erfaren projektledare om de var möjliga att utföra i ett tidigt skede av renoveringsfasen eller ej.
De åtgärder som bedömdes som intressanta simulerades sedan i energianalysverktyget VIP Energy
för att räkna ut en eventuell besparing. I programmet byggs först en digital modell av verkligheten
upp, där bland annat mått, byggnadsmaterial, klimatdata, geografisk placering och vridning i
förhållande till väderstrecken tas hänsyn till. En ändring i modellen ger sedan en fingervisning om hur
motsvarande ändring i verkligheten skulle kunna te sig. Vidare undersöktes de olika
byggnadsdelarnas teoretiska besparingspotential, även detta i VIP Energy. Utgångsläget jämfördes
med ett teoretiskt bästa utfall, där byggnadsdelen i fråga ersattes med en oändligt bra isolering.
Resultatet av studien visade att åtgärder av tilläggsisoleringstyp är enkla att utföra i förtid eftersom
de främst minskar värmeflödet genom de isolerade byggdelarna och stör hyresgästerna minimalt
under arbetet. Åtgärder som påverkar husets täthet blir svårare att utgöra i ett tidigt skede eftersom
otätheterna utgör friskluftsintag i den befintliga frånluftsventilationen. Byte av ventilationssystem
kräver omfattande ingrepp i lägenheterna och bedömdes därför inte vara möjligt att utföra i förtid
med kvarboende hyresgäster och därför bör förtätande åtgärder ej utföras innan. Den största
energibesparingspotentialen finns i ytterväggar och fönster.

Nyckelord: energianvändning, ROT, renovering, miljonprogrammet, tidigt skede, förtid,
energisimulering.
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1 Introduktion
1.1 Inledning
Enligt Europeiska kommissionens strategi för klimatförändringar från 2007 finns det starka
vetenskapliga bevis som pekar på att det krävs omedelbara åtgärder för att kunna hejda
klimatförändringen (Europeiska kommissionen, 2007). Även FN:s klimatpanel, Intergovernmental
Panel on Climate Change (förkortat IPCC) bekräftade redan i sin tredje vetenskapliga rapport
”Climate Change 2001: The Scientific Basis” att klimatförändringarna redan då inletts. Den
oberoende, internationella miljöorganisationen Greenpeace menade då att det inte längre fanns
någon ursäkt för fortsatt politiskt passivitet.
År 2005 lade Europakommissionen grunden till en klimatstrategi för hela unionen och två år senare
presenterades ett flertal, mer konkreta åtgärder för att motverka effekterna av klimatförändringen,
de såkallade 2020-målen (Europeiska kommissionen, 2007). I december 2012 antogs EU:s
energieffektiviseringsdirektiv (förkortat EED) och målet att öka energieffektiviteten med 20% till år
2020 blev därmed bindande för EU:s medlemsstater. Det är dock upp till varje enskild medlemsstat
att bestämma tillvägagångssättet (Europeiska kommissionen, 2012).
Sveriges riksdag antog därför egna mål om energieffektivisering; 20% till år 2020 och 50% till år 2050
i jämförelse med 1995 års nivå men under våren 2012 upphörde målen att gälla till följd av ett
regeringsbeslut. Istället kommer en ny strategi att presenteras under hösten 2013. Denna nya
strategi kommer att ha en annan struktur än den gamla (Andersson, 2013).
För att uppnå dessa mål om energieffektivitet krävs att alla sektorer inom samhället samarbetar och
bidrar till att minska den totala energianvändningen.
Ett företag som tagit krafttag mot att minska sin energianvändning är Rikshem. Rikshem är ett av
Sveriges största bostadsföretag och ägs av AMF och Fjärde AP-fonden. Företaget bildades 2010 som
bostadsaktiebolaget Dombron, uppkallat efter Uppsalas äldsta bro från 1760. År 2011 bytte man
namn till Rikshem då man börjat etablera sig på andra orter i Sverige. Företaget förvaltar och
utvecklar fastigheter och beståndet utgjordes i juni 2013 av c.a. 330 fastigheter. Rikshems ledning
har formulerat ett eget energimål som går ut på att spara 5% av den totala energianvändningen
redan i år, 2013, vilket innebär att företaget måste börja se över sin energianvändning omgående.
Energimålet togs fram genom en jämförelse av fastighetsbeståndets s.k. är- och börvärden i
energideklarationerna. Ärvärdet är det uppmätta värdet för byggnadens specifika energianvändning
och börvärdet är ett rekommenderat värde som Boverket tagit fram. Besparingspotential för varje
ort uppskattades och ett rimligt mål (5%) sattes utifrån det.
Rikshem är ett expanderande företag och har nyligen förvärvat ett stort antal bostadsbestånd i
behov av upprustning och reparation. Under en byggnads totala livslängd beräknas traditionellt sett
förvaltningsfasen, eller brukstiden, stå för c.a. 85% av energianvändningen och produktionsfas och
reparation för c.a. 15%. Rivningen står för mindre än 1%. (Petersson, 2004) Allt eftersom det byggs
bättre hus med lägre energiförbrukning så är det rimligt att anta att förvaltningsfasen kommer att bli
mindre och mindre i relation till produktions- och reparationsfas. Därmed blir det angeläget att
försöka pressa ned energiförbrukningen även under produktion och reparation.
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I detta examensarbete har en fastighet i Rikshems bostadsbestånd i Uppsalastadsdelen Gränby valts
som studieobjekt. Beståndet (i fortsättningen benämnt Gröna Gränby) ritades av arkitektkontoret
Ancker-Gate-Lindegren och byggdes mellan åren 1965-68. Gröna Gränby består av trevånings
tegelhus i form av åtta husslingor med totalt 1 206 lägenheter som slingrar sig i ett s.k.
meandermönster. Mönstret bildar små innergårdar runt husen och mellan meanderbanden finns
större bilfria innergårdar (se figur 1.1). Den studerade fastigheten består av tre sammanbyggda hus
(nummer 10, 11 och 12, se markering i figur 1.1. Fotografi av fasaden i figur 1.2)

Figur 1.1 Planritning för området Gröna Gränby i Uppsala.

Fastighetens Atemp är 4 100 kvm fördelat på 39 lägenheter. Precis som i resten av området så finns tre
våningsplan och en krypgrund. Gröna Gränby har ur energisynpunkt ett relativt bra utgångsläge
generellt, bland annat eftersom man redan gjort tilläggsisoleringar av krypgrund och av vindar. Den
studerade fastighetens uppmätta energianvändning på 161kWh/kvm, år är mellan 5-11% bättre än
snittet för ett miljonprogramsområde som ligger mellan 170-180kWh/kvm, år (Persson, 2012).

Figur 1.2 Fasader mot nordost, hus 10 och 11.
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Under perioden 2012-2016 kommer en omfattande förnyelse av området att ske och i samband med
det görs flera energibesparande renoveringsåtgärder, bl.a. nytt ventilationssystem (FTX),
energieffektiva fönster, nya radiatorer med två-rörsystem mm. Även stambyte utförs samt nya
badrum och kök sätts in.
Gröna Gränby är ett tidstypiskt så kallat miljonprogramsområde.
Miljonprogrammet är en sammanfattande benämning på den bostadspolitik som fördes i Sverige
under åren 1964-75. Uttrycket kommer från stadssekreteraren i Socialdepartementet; Ernst
Michaneks paroll ”En miljon bostäder på tio år”. Totalt producerades 1 006 000 lägenheter i Sverige
under perioden (Nationalencyklopedin, 2013). Vardagligt används begreppet lite slarvigt om
flerbostadshus från nämnd tidsperiod.
I november förra året höll Svensk byggtjänst ett seminarium på temat Hållbar upprustning av
miljonprogrammet. En av talarna var Rolf Persson, analytiker på Industrifakta. Enligt Persson måste
bostadsbolagen när de nu står inför upprustning av miljonprogramsområdena minst halvera
energiförbrukningen för att klara 2050-målen eftersom fastigheterna sannolikt ej kommer att
renoveras ytterligare en gång innan år 2050. Kostnaden för upprustningen av kvarvarande drygt
600 000 lägenheter skulle beroende på åtgärdsnivå kosta mellan 300-900 miljarder kronor (jämför
med Sveriges BNP på ca. 3 300 miljarder kronor). Vidare hävdar Persson att alla måste göra
kompromisser, kanske måste fastighetsbolagen göra avkall på affärsmässigheten och räkna med
minst 25 års avskrivningstid (Persson, 2012).

1.2 Litteraturstudie
Ett av verktygen som använts för att söka information om tidigare utförda studier och rapporter är
det Digitala Vetenskapliga Arkivet (förkortat DiVA). Det är en gemensam söktjänst för
forskningspublikationer och studentuppsatser vid 33 svenska lärosäten varav Uppsala universitet är
ett (DiVA-portal, 2013). Vid sökningen framkom en stor del litteratur som beskriver vilka
renoveringsåtgärder som rekommenderas för miljonprogramsområden generellt eller specifika
utredningar för ett studieobjekt. Ett exempel på detta är Renovering av ett miljonprogramshus, ett
examensarbete från Linnéuniversitetet. Rapporten undersöker typiska renoveringsåtgärder, t.ex.
tilläggsisolering och fönsterbyte, för miljonprogramsbostadshus utifrån en fastighet i Kalmar
(Arimura m.fl. 2012). Ytterligare ett exempel är Energieffektivisering av ett flerbostadshus från
miljonprogrammet: En fallstudie av Kungsfågelgatan 12 i Västerås, ett examensarbete från
Mälardalens högskola (Ali & Hakim, 2010).
Vidare finns studier på energianvändningen under byggprocessen, exempelvis ett examensarbete i
byggteknik från Umeå universitet av Maria Wallgren. Hon fokuserar på hur byggföretagen bör jobba
med energifrågan under hela byggprocessen för att i slutändan klara Boverkets byggreglers (förkortat
BBR) krav på specifik energianvändning (Wallgren, 2011).
Någon tidigare forskning som utreder nyttan av att utföra föreslagna energibesparande
renoveringsåtgärder i ett tidigt skede i syfte att spara energi har ej hittats.
Dokumentation hos företag
Eftersom Rikshem är ett relativt nybildat företag så finns inte någon omfattande skriftlig
dokumentation om tidigare erfarenheter av renovering av miljonprogramsfastigheter. Däremot finns
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en stor samlad erfarenhet och kunskap bland företagets personal. Denna källa till kunskap har
utnyttjats genom intervjuer och genom deltagande i en rad olika möten på olika nivåer, exempelvis
byggmöten, projektmöten och interna möten.
En annan försvårande omständighet vid informationssökningen var att energifrågor inte hade samma
tyngd tidigare. För bara tio år sedan utgjorde energifrågan inte någon grund till renovering inom de
tidigare bolagsformer som nuvarande Rikshem vuxit fram ur. Därför finns inte heller någon
dokumentation inom dessa områden (Nylund, 2013).
Däremot finns andra exempel där energifrågor tidigt prioriterades högt. Karlstads Bostads AB,
förkortat KBAB, började redan 2003 arbetet med vad som skulle leda fram till Sveriges förmodligen
första större flerfamiljshus utan traditionellt uppvärmningssystem. Tolvvåningshuset Seglet är KBAB:s
flaggskepp och byggt med s.k. passivteknik, där klimatskalet är lufttätt och har mycket tjock isolering
och ventilationen har effektiv återvinning av värme (Karlstads Bostads AB, 2010). Rikshem har
inspirerats av KBAB:s energiarbete och framför allt tagit intryck av deras högteknologiska tvättstugor,
där både energiförbrukning och överdosering minskat, inför renoveringen av Gränby.
Uppsalahem är Uppsalas största bostadsbolag med ca. 15 500 bostäder och ägs av Uppsala kommun.
Vid ROT-arbeten väljer de att ta ett helhetsgrepp, dvs. en omfattande renovering där kvarboende
hyresgäster inte är aktuellt (Engberg, 2013). Skriftlig dokumentation relevant för denna studie fanns
därför inte att inhämta hos Uppsalahem men under intervjun framkom att Uppsalahem förutom de
vanligen förekommande renoveringsåtgärderna även jobbar med beteendeförändringar hos
hyresgästerna i syfte att minska vatten- och energiförbrukning.
NCC är ett av Sveriges största byggföretag med stor erfarenhet av att bl.a. renovera
miljonprogramsfastigheter. Dessa erfarenheter har samlats i ett koncept som de kallar Hållbar
renovering. I en intervju med NCC:s affärsutvecklare diskuterades de vanligast förekommande
renoveringsåtgärderna men även åtgärder av icke-byggnadsteknisk karaktär såsom injustering av
system, belysning, beteendeförändringar och avtal (Blomkvist, 2013).

1.3 Syfte och frågeställning
Denna studie syftade till att undersöka om större renoveringsarbeten i projekt av renoverings- och
tillbyggnadstyp (förkortat ROT) går att utföra i en annan ordningsföljd än traditionellt och om detta
kan minska energianvändningen under renoveringstiden, samt om det finns andra, mindre åtgärder
som också kan bidra till en minskad energiförbrukning. Förhoppningen var också att studien ska bidra
till att diskussionen om insatsernas ordningsföljd och dess effekt på energianvändningen tas upp till
diskussion vid planering av nya ROT-projekt.
Rapportens frågeställning blev således vilka renoveringsåtgärder påverkar energianvändningen under
renoveringsfasen och kan ordningsföljden på större renoveringsinsatser spara energi tidigare under
processen?

1.4 Mål
Målet med studien var att ta fram rekommendationer till Rikshem om vilka energibesparande
renoveringsarbeten som skulle gå att utföra innan hyresgästerna evakuerats. Dessa
rekommendationer skulle förhoppningsvis senare kunna användas till kommande ROT-projekt.
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1.6 Avgränsning
Byggnadstyp
Studien har avgränsats till miljonprogramsområden eftersom de byggdes under 60- och 70-talet och
därför står inför eller under renovering - eller har redan undergått renovering (ämnet är därmed
aktuellt just nu). Därefter har avgränsning till områden som ska renoveras inom en snar framtid
gjorts. Studien omfattar alltså endast mindre investeringar som kan betala sig innan byggtiden är
över, alternativt åtgärder som ändå skall utföras men kan göras i ett tidigare skede under byggtiden.
Investeringarna och åtgärderna ska dessutom syfta till att spara energi.
Perspektiv
Studien utgår ifrån en byggherre- och förvaltarperspektiv. Åtgärder som endast påverkar
byggentreprenören och dess underleverantörer behandlas ej i denna rapport.

2 Metod
2.1 Informationsinsamling
För att ta fram renoveringsåtgärder lämliga för ett miljonprogramsområde generellt har artiklar och
intervjuer använts, bland annat en artikel ur branschtidningen VVS-forum. Artikeln är skriven av
Catarina Warfvinge som för närvarande jobbar som teknisk chef på den ideella föreningen Sweden
Green Building Council, förkortat SGBC, samt Energi- och miljöchef på teknikkonsultföretaget Bengt
Dahlgren AB, tidigare universitetslektor i installationsteknik vid Lunds tekniska högskola. I artikeln
Miljonprogrammet kräver helhetsgrepp – och åtgärder i rätt ordning presenterar Warfvinge ett
fempunktsprogram för att minska energianvändningen i miljonprogrammet. Detta program börjar
med förtätande åtgärder och fortsätter med åtgärder som minskar energianvändningen (Warfvinge,
2008).
Vidare har NCC:s affärsutvecklare och expert på konceptet Hållbar renovering, Daniel Blomkvist,
bidragit till att ta fram generella renoveringsåtgärder för miljonprogram. Kompendiet Renovera
Energismart, utgivet av Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket tar också upp vanliga
åtgärder för just miljonprogrammet (Renovera Energismart, 2013).
För att hitta åtgärder specifikt lämpliga för den studerade fastigheten har tidigare energiutredningar
gjorda av Rikshems konsulter från företagen IMEK och Bjerking i Uppsala granskats. Även intervjuer
har genomförts med Rikshems inhyrda projektledare Peter Öberg från konsultföretaget Hydracon
med mångårig erfarenhet från branschen, samt representanter för det kommunalägda
bostadsföretaget Uppsalahem. Närvaro vid regelbundna möten på olika nivåer har gett en djupare
förståelse för Rikshems och byggentreprenörens respektive organisationer.

2.2 Bedömning
Alla förslag på renoveringsåtgärder sammanställdes till en gemensam lista. Åtgärderna beskrevs och
bedömdes sedan med hjälp av sakkunniga representanter från Gröna Gränbyprojektet, Rikshem och
byggentreprenören om de var möjliga att utföras i ett tidigt skede av renoveringen med kvarboende
hyresgäster. De åtgärder som bedömdes som intressanta analyserades vidare i ett experiment i
simuleringsprogram.
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Åtgärder och förslag som ej var av byggnadsteknisk karaktär sammanställdes i en egen lista för att
särskilja dem.

2.3 Simulering
Simuleringen utfördes med energianalysverktyget VIP Energy som är utvecklat av svenska företaget
Strusoft, som har mer än 30 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling till byggindustrin. VIP Energy är
ett dynamiskt beräkningsprogram där en modell av verkligheten byggs upp, som används för att
räkna ut en byggnads energiprestanda. Det är validerat enligt International Energy Agency Building
Energy Simulation Test and Diagnostic Method (förkortat IEA BESTEST) och är en programvara med
hög precision. Programmet levereras med ett bibliotek av både färdiga byggnadsdelar (exempelvis
ett standard tvåglasfönster eller en tvåstens tegelvägg) samt de vanligaste byggnadsmaterialen med
deras inneboende egenskaper. Detta innebär att du som användare själv kan bygga upp olika
byggnadsdelar precis som du själv vill ha dem, skikt för skikt, så att de blir så lika den verkliga
byggnadens delar som möjligt. Detta kompletteras med areor och andra mått, geografisk placering,
vridning mot väderstrecken m.m. VIP Energy är även laddat med klimatdatafiler för olika orter så att
hänsyn kan tas till temperatur, nederbörd, solinstrålning, vindhastighet, relativ fuktighet, lufttryck
m.m.

Figur 2.1 Skärmdump ur programmet VIP Energy. Bilden visar hur ytterväggarna i Gröna Gränby är uppbyggda.
Författarens kommentarer i svarta rutor.
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Till detta arbete konstruerades en modell av studieobjektet upp och mått och areor beräknades ur
befintliga ritningar. I figur 2.1 visas hur ytterväggen byggdes upp i programmet. För att modellen
verkligen skulle återspegla verkligheten på ett tillfredsställande sätt kalibrerades den genom att
verkliga, uppmätta värden och värden ur byggnadens energiberäkning jämfördes med de värden som
räknades ut av programmet.
Genom att sedan göra ändringar i modellen gavs en uppfattning av vad motsvarande ändring skulle
ge för effekt i verkligheten. De ändringar som gjordes i modellen var de renoveringsåtgärder som
bedömdes som rimliga att utföra i ett tidigt skede av renoveringen.
Resultatet av simuleringen är en redovisning av tillförd och avgiven energi samt byggnadens specifika
energianvändning. Detta redovisas både grafiskt i form av stapeldiagram och i tabellform. Resultatet
användes till att beräkna den potentiella energibesparingen som åtgärderna skulle inbringa.

3 Resultat
3.1 Energibesparande renoveringsåtgärder
3.1.1 Tätning och drevning
Att täta fönster och dörrar är en relativt enkel och billig åtgärd (Energimyndigheten, 2013). Dock är
denna åtgärd mer av underhålls- och förvaltningskaraktär snarare än renoveringskaraktär eftersom
fönster och dörrar ofta byts ut vid renovering. Åtgärden tas därför upp senare tillsammans med
andra underhållsinsatser (punkt 3.3.4).
3.1.2 Uppgradera eller byta fönster
Det finns olika sätt att sänka fönstrens U-värde på. Antingen byts hela fönsterkonstruktionen ut mot
en nytillverkad helhetslösning, alternativt sparas karmen och endast båge med glas ersätts. Det
senare alternativet innebär ett enklare ingrepp men kräver att befintlig karm är i bra skick. Vidare
finns möjlighet att byta ut endast fönsterglaset mot glas med lågemissionsskikt, alternativt installera
tilläggsruta på befintliga glas (Termokontroll, 2013)
I fallet Gröna Gränby var de gamla fönstren i dåligt skick och man valde att byta hela konstruktionen.
Att byta fönstren i ett tidigt skede med kvarboende hyresgäster var inte aktuellt i detta fall (Öberg,
2013) eftersom fönstrens otätheter och spaltventil utgör en del av ventilationssystemet. Skulle nya,
täta fönster sättas in utan att ny ventilation samtidigt installeras skulle lägenheten inte få tillräckligt
med frisk luft.
I de fall man väljer att behålla ett frånluftssystem kan däremot ett fönsterbyte i kombination med
fönsterventil bakom radiator vara intressant i tidigt skede så länge rivnings- och montagearbete sker
varsamt. Vid arbetsplatsbesök i lägenhet tillsammans med besiktningsman noterades stora skador på
tapeter efter att fönster bytts. Dock tappar man stor del av nyttan med att installera nya välisolerade
fönster om tilluften inte kan förvärmas med återvunnen värme. (Energifönster, 2013)
3.1.3 Tilläggsisolering av tak/vindar och krypgrund
Tilläggsisolering på vind, vilket innebär att lösull sprids ut i vindsutrymmet, är ett relativt enkelt och
billigt ingrepp (Energimyndigheten, 2013) och åtgärden lönar sig nästan alltid (Warfvinge, 2008).
Miljonprogramsområden har ofta bara 150mm isolering på vinden, i Gröna Gränby var så fallet
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tidigare. Åtgärden kan utan problem utföras med kvarboende hyresgäster och skulle därför vara
genomförbart under ett tidigt skede i renoveringsprocessen. Dock krävs det att inga nya kanaler eller
rördragningar behöver göras på vinden efteråt. (Öberg, 2013).
Isolering av krypgrund kan göras på insidan eller utsidan av krypgrundens ytterväggar. Vid isolering
på utsidan kan dessutom material väljas som är dränerande, vilket kan vara av nytta om det finns
problem med fukt i krypgrunden. Isolering på insidan skulle eventuellt kunna utgöra ett problem vid
senare rördragningar men inte i samma utsträckning som i fallet på vinden eftersom man i
krypgrunden bara isolerar mot ytterväggen.
Ytterligare något som bör has i åtanke är att det inte är ovanligt att fjärrvärmekanaler och andra
rördragningar dras i krypgrunden. I Gröna Gränby har man till och med lämnat en bit av
värmestråken oisolerade för att de ska kunna värma upp krypgrunden. Om krypgrunden blir mer
välisolerad kan det få effekter i form av en ökad temperatur i utrymmet så även fjärrvärmekanalen
kan behöva isoleras mer, vilket i sin tur minskar förlusterna i värmesystemet.
I Gröna Gränby dras nya kanaler för ventilation i krypgrunden, vilket innebär att en tilläggsisolering
av vinden i ett tidigt skede av renoveringen skulle kunnat vara aktuellt. Dock är en tilläggsisolering
redan gjord. Totalt finns nu 300mm isolering på vindarna i området. Isolering av krypgrund är även
det redan utfört (Öberg, 2013).
3.1.4 Installation av FTX-ventilation (Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning)
Att gå från frånluftsventilation till från- och tilluft med effektiv värmeåtervinning minskar behovet av
köpt energi till radiatorsystemen. Samtidigt byts gamla fläktar ut mot nya effektivare. Eftersom
ventilationen utgör ca. 30% av totala energianvändningen (Normark & Strömer, 2012) så finns stor
potential att påverka den totala energianvändningen. Byte av ventilation är dock ett stort ingrepp
eftersom tilluftskanaler måste dras in i lägenhetens alla rum och bedöms inte som genomförbart
med kvarboende hyresgäster (Öberg, 2013).
3.1.5 Tilläggsisolering av ytterväggar
Tilläggsisolering av ytterväggar kan göras invändigt eller utvändigt. Invändig tilläggsisolering minskar
lägenheternas utrymme och riskerar dessutom att byggnaden får problem med fukt i väggarna.
Utvändig tilläggsisolering är därför oftast att föredra trots att det kan innebära en förändring av
fasadens uttryck och estetik. För kulturminnesmärkta fastigheter eller byggnader med begränsat
utrymme utanför kan därför invändig isolering vara det enda alternativet.
Ytterväggarna i miljonprogramsbyggnader har oftast bara 100mm isolering vilket är otillräckligt i
jämförelse med hur man bygger idag (Warfwinge, 2008). I Gröna Gränby har de vanliga ytterväggarna
endast 60mm isolering, övriga väggar (utfackningsväggar och fönsterbröstningar)70mm. Dessutom
har den gamla isoleringen som limmats på plats börjat släppa och krympt ihop vilket innebär att luft
kan cirkulera i utrymmet och försämra väggens isolerförmåga (Åkerlind, 2013).
Mineralullstillverkaren Isover rekommenderar en isoleringstjocklek på 200-300mm (Isover, 2013).
Tilläggsisolering av ytterväggar är dock en kostsam åtgärd och lönar sig inte om det inte ändå är dags
att underhålla fasadskiktet (Warfvinge, 2008).
Vidare kan det finnas bevarandeintressen som förhindrar en utvändig tilläggsisolering. Det aktuella
området i Gränby bedöms i en inventering som genomförts av Uppsala kommun, Upplandsmuseet
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och Länsstyrelsen i Uppsala län, ha ett särskilt arkitektoniskt- och kulturellt värde (Erikson, 2006) och
utvändig tilläggsisolering skulle kunna förändra områdets utseende och karaktär.
I Gröna Gränby har man valt att göra en mindre omfattande åtgärd i form av att invändigt
tilläggsisolera de ytterväggar som gränsar mot badrum, s.k. utfackningsväggar, eftersom dessa är
tunnare än övriga ytterväggar. Den befintliga konstruktionen byggs på med ytterligare 70mm samt
nytt ytskikt invändigt. Fönsterbröstningar är svåråtkomliga utrymmen och gammal mineralull kan
med åren ha sjunkit ihop och därmed ökat väggens värmeförluster. Befintlig isolering under fönster
byts därför ut mot ny, effektivare sort. I figur 3.1 visas ritningar av ursprungligt skick jämfört med
utförande efter renovering i följande ordning: fönsterbröstning innan renovering, fönsterbröstning
efter renovering, utfackningsvägg innan renovering, utfackningsvägg efter renovering.
Eftersom tilläggsisolering av utfackningsväggar sker på insidan så är det lämpligast att utföra det i
samband med att hela badrummet renoveras för att undvika dubbelarbete. Även
fönsterbröstningarna kräver arbete på insidan men är inte lika omfattande.
En eventuell tilläggsisolering av fasaden utvändigt skulle teoretiskt sätt gå att utföra i ett tidigt skede
men i praktiken skulle man sannolikt valt att samtidigt byta fönstren, något som ger konsekvenser för
ventilationen (se punkt 3.1.2).

Figur 3.1: Konstruktionsritning för fönsterbröstning och utfackningsvägg i badrum, före och efter renovering.
Orange markering visar ändring eller tillägg.

3.1.6 Individuell mätning av varmvatten och byte till snålspolande munstycken
I Sverige står varmvattenförbrukningen för c.a. en femtedel eller 20% av den totala
energianvändningen i ett genomsnittligt hus (Vattenfall, 2013), i Gränby är motsvarande siffra 22%.
Genom att installera snålspolande munstycken samt utrustning för individuell mätning av varmvatten
kan man spara c.a. 20%, vilket i Gränby skulle motsvara 7 kWh/m2,år. (Nordmark & Strömer, 2012)
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Ingen av dessa åtgärder bedöms vara lönsamma att utföra i ett tidigt skede, eftersom alla badrum
och en stor andel kök genomgår en så omfattande renovering (Öberg, 2013).
Det finns dock olika sätt att begränsa vattenflödet i gamla blandare och WC-stolar genom s.k.
flödesbegränsare. Detta bedöms dock höra till underhåll och behandlas därför i punkten 3.3.4.
3.1.7 Inglasning av balkong samt isolering av balkongplatta
Balkongerna finns i tre olika varianter; helt, halvt, eller ¾ indragna i fasadlivet. Balkongbjälklaget är i
betong och utgör en förlängning av golvbjälklaget. Eftersom ingen isolering finns däremellan utgör
denna konstruktion en betydande köldbrygga. År 2007 genomfördes inglasningar av balkonger där
hyresgästerna önskat så, dock ej isolering av balkongplattan. (Meurk, 2011)
Rikshems konsulter har räknat fram att det finns en besparing att tjäna in om man både isolerar
balkongplattan samt glasar in balkongen. Beräkningen baseras dock på en grov uppskattning och tar
dessutom inte hänsyn till att hyresgästernas beteende kan komma att ändras om inglasningen utförs.
Risken finns att de ställer upp dörren till balkongen under den kalla årstiden för att värma upp även
balkongutrymmet, vilket skulle kunna medföra en ökad energiförbrukning under
uppvärmningssäsongen eftersom balkongen inte är anpassad till att vara uppvärmd (Nordmark &
Strömer, 2012).
Den finska balkong- och terrassglastillverkaren Lumon hävdar att de i fältmätningar och
datorsimuleringar kommit upp till 10,7% besparing av uppvärmningsenergin i ett bostadshus i
Finland. Balkonginglasningen har enligt företaget flera fördelar, den största energibesparingen fås
när tilluften tas in via en inglasad balkong eftersom den då förvärms, speciellt under soliga dagar.
Inglasningen bildar även ett vindfång vilket i bästa fall leder till att temperaturen i rummet intill
balkongen kan sänkas någon grad. Vidare utgör inglasningen ett skydd för betongplattan och
fasaden. För hyresgästernas del innebär inglasningen att balkongen kan brukas under en längre
säsong och att komforten i lägenheten blir bättre. Även Lumon påpekar att de boendes beteende är
avgörande för hur stor energibesparingen blir och att det behövs tydliga bruksanvisningar för att
maximera besparingen. (Lumon, 2013).
I bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala genomfördes 2004 en inglasning av samtliga balkonger
med resultatet att värmeförbrukningen minskade med 8-10% och temperaturen steg med en grad
inne i lägenheterna. De informerar sina medlemmar om att balkongdörren ska hållas stängd när
värmen är på (Ekelin m.fl. 2006).
Eftersom inglasningar redan utförts i vissa lägenheter så skulle det rent tekniskt vara möjligt att göra
även i ett tidigt skede av renoveringsprocessen. Dock är det inte helt utrett om det finns någon
nettobesparing att vinna på att utföra detta i Gröna Gränby. Isolering av balkongplattan bedöms
även det som möjligt att utföra i förväg (Öberg, 2013). Hyresnämnden bedömde dock inte att
balkonginglasningen var befogad att utföra.
3.1.8 Installation av termostater samt injustering av värmesystem.
Injustering av värmesystem utförs främst om värmebehovet i en byggnad förändrats, exempelvis vid
renovering, om-, eller tillbyggnad. Alternativt om det var länge sedan en injustering senast
genomfördes (Energimyndigheten #2). Vad som räknas som länge sedan varierar beroende på vilket
värmesystem man valt. Ett dynamiskt värmesystem möjliggör för både hyresgäster och
fastighetstekniker att påverka systemet, vilket innebär att systemets grundinställningar förändras
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med tiden. Ett fast system går ej att påverka i samma utsträckning och behöver därmed inte justeras
lika ofta.
Gränby har ett fast värmesystem och injusterades senast 2002. Eftersom injusteringar är kostsamma
(en injustering i förtid av hela Gränbyprojektet skulle uppskattningsvis kosta upp emot fyra miljoner
kronor [Henriks, 2013]) så skulle den energibesparing man ev. skulle kunna få ut av en injustering ,
uppskattningsvis 5% (Nordmark & Strömer, 2012), inte betala sig innan värmesystemet ändå byts ut
och en ny injustering av det nya systemet då krävs.
3.1.9 Installation av solfångare för beredning av varmvatten
Installation av solfångare minskar inte energibehovet, men med egen produktion av värme till
varmvattnet minskar behovet av köpt fjärrvärme. Solenergi är dessutom en förnyelsebar energikälla
och kan utnyttjas med gott samvete. Enligt Warfvinge (2008) kan man spara minst 10kWh/m2 Atemp
på att installera solfångare.
Denna åtgärd blev ej aktuell i Gränby på grund av en lång pay-offtid (Bjuhr, 2013). Rikshems
energicontroller Reza Yazdi menar också att det är svårt att räkna hem en sådan investering eftersom
man ändå skulle behöva fjärrvärmen som s.k. spetsenergi för de tillfällen då solvärmen ej räcker till.
Skulle Rikshems utnyttjandetid av fjärrvärmen minska så skulle de sannolikt bestraffas av
fjärrvärmeleverantören med en sämre taxa. På sommaren när solvärmen skulle vara som effektivast
är dessutom fjärrvärmen billig (Yazdi, 2013).
Skulle man emellertid välja att installera detta system i andra områden skulle det vara möjligt att
göra det i förtid eller ett tidigt skede av byggtiden.
3.1.10 Installation av bergvärmepump
Inte heller en bergvärmepump minskar uppvärmningsbehovet utan ersätter istället (till viss del) den
köpta fjärrvärmen. Även bergvärme är en förnyelsebar energikälla och möjligheten att byta till sådan
uppvärmningsmetod utreds just nu av Rikshems konsulter. En av nackdelarna utgörs av att det är
relativt långt ned till berggrunden i det aktuella området och att borra djupt är dyrt. Vidare behövs
det ett stort antal borrhål för att tillhandahålla tillräckligt med värme till bostadsområdet som är
tämligen stort. Dessutom krävs energi för att driva pumpen vilket skulle leda till en högre
elförbrukning, så bergvärme kan ej räknas som 100% förnyelsebar. Faktum är att om värmepumpens
effekt överstiger 10 W/m2 räknas fastigheten enl. BBR som eluppvärmd och omfattas då av andra
regler. Den specifika energianvändningen för bostäder ska då ej överstiga 55 kWh/kvm,år mot ej
eluppvärmda bostäder; 90 kWh/kvm, år. Detta bör tas med i beräkningarna då man överväger att
byta uppvärmningssystem.
Arbetet är inte bundet eller föranlett av renoveringen och kan därmed utföras oberoende av den.
3.1.11 Renovering av gemensamma tvättstugor
En av de stora energibovarna i fastigheter är tvättstugan. Styrelseguiden som är en oberoende
informationsplats för bostadsrättsföreningar menar att man med modern utrustning kan minska
energi och vattenåtgången med upp till 80% (Styrelseguiden, 2013).
Tvättstugorna i Gränby består av 23 fristående byggnader placerade på innergårdarna samt två
källartvättstugor. I dagsläget är de i dåligt skick och behöver åtgärdas. Maskinparken är utbytt under
årens lopp och är idag av varierande kvalitet.
- 17 -

År 2010 genomfördes renovering av en av tvättstugorna till hög, modern standard som en förstudie
inför den kommande renoveringen. De nya maskinerna är mer energieffektiva och vattensnåla än
befintliga och har effektivare tvättprogram. Värme från torkskåp återanvänds för att värma upp
tilluften. Ett modernt bokningssystem möjliggör debitering via hyran vid överanvändning istället för
att hyresgäster tidigare har kunnat tvätta obegränsat. Detta medför att varje hyresgäst tvättar mer
sällan fast med fullare maskiner. Förutom den direkta besparingen på driftskostnaden så kan man
förlänga intervallen för maskinbyten, de håller helt enkelt längre. (Lindström, 2009)
Torkrum ersätts med torkskåp och antalet maskiner per tvättstuga ökar vilket innebär att ytbehovet
och därmed även uppvärmningsbehovet minskar. Rikshem har gjort bedömningen att endast fyra
moderna fristående tvättstugor samt de två källartvättstugorna skulle klara att betjäna hela området
istället för dagens 23+2. Kvarvarande byggnader kan istället hyras ut till annan verksamhet. Vidare
förbereds det vid lägenhetsrenoveringen för att hyresgästerna ska kunna installera egna
tvättmaskiner i sina lägenheter, vilket även det kommer att minska belastningen på de gemensamma
tvättstugorna.
De fristående tvättstugorna skulle enkelt gå att renovera innan den stora entreprenaden sätts igång
(Öberg, 2013).

3.3 Andra energibesparande åtgärder
Under arbetets gång och under intervjuer med sakkunniga har andra, icke byggnadsrelaterade
åtgärder framkommit som förslag på sätt att minska energianvändningen. Ofta är dessa typer av
insatser av enklare karaktär och relativt billiga att utföra. Dock är den potentiella energibesparingen
inte lika stor. Dessa punkter har ej varit möjliga att inkludera i simuleringen eftersom mjukvaran ej
tillåter sådana parametrar men är ändå beskrivna i detta kapitel i rapporten.
3.3.1 Information till hyresgäster
I Elin Karlbergs masteruppsats Vanor och beteende kring vattenförbrukning dras slutsatsen att
information om vattenförbrukning i form av kakeldekaler i kombination med ett teknikskifte (i
hennes fall byte till snålspolande armaturer i kök och badrum) ökar hyresgästens benägenhet att
spara vatten mot att inte informera alls (Karlberg, 2011).
I en kandidatuppsats från STS-programmet vid Uppsala universitet skriver Berg m.fl. att metoden att
bara ge ut information leder till långsamma förändringar, medan sociala krafter snabbare kan driva
igenom attitydförändringar. En referensgrupps normer påverkar en enskild individ starkare än vad
olika experters ord gör (Berg, mfl. 2011)
I Gröna Gränby installeras vid renoveringen teknik som möjliggör individuell mätning och debitering
(förkortat IMD) av varmvatten, något som innan renoveringen ej varit möjligt. Hyresgästerna har
därmed dittills inte haft något ekonomiskt incitament för att minska sin vattenförbrukning. Eftersom
varmvatten utgör ca. 20% av energianvändningen så finns potential att spara energi genom att
hyresgästerna minskar sin vattenförbrukning (Vattenfall, 2013).
Att genomföra en informationskampanj i förväg bedöms som fullt möjligt att utföra men det är oklart
hur stor nytta som uppnås innan teknikskiftet genomförs med ny utrustning i kök och badrum.
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3.3.2 Planering och organisation
Som byggherre finns möjlighet att välja hur man vill styra projekt, Rikshem har valt att hyra in en
erfaren projektledare. Framdrivningen går snabbt, det tar c.a. 7 veckor att renovera 36 lägenheter.
Jämförelsevis tog det vid Uppsalahems renovering av Kvarngärdet 22 veckor för 50 lägenheter, d.v.s.
nästan hälften så snabbt men Uppsalahem gör ett något mer omfattande arbete invändigt. Ju
snabbare entreprenaden blir klar desto snabbare kan man börja spara energi i det nyrenoverade
fastighetsbeståndet.
Byggnadsinformationsmodellering (förkortat BIM) används för att bygga tredimensionella modeller
av byggnader och effektiviserar planeringsprocessen. Alla yrkeskategorier arbetar i samma modell
vilket gör att dubbelt arbete undviks och samordningsfel kan upptäckas i ett tidigt skede (Friblick,
2009). Vid nyproduktion är användning av BIM vanligt, modellen skapas först och den verkliga
fastigheten byggs enligt modellen. Vid ROT-projekt krävs dock ett omfattande arbete och noggrann
kartläggning av fastigheten, som genom årens lappande och lagande kan ha ändrats från
originalritningarna. Arbetet kan bland annat göras med laserscanning (Dahl, 2012) men skulle bli för
omfattande och dyrt i Gröna Gränby. (Hävermark, 2013)
3.3.3 Avtal
I dagsläget finns inget incitament för byggentreprenören och dennes underentreprenörer att
hushålla med energin (Hävermark, 2013). Uppvärmningen av byggentreprenörens bodar som
inrymmer bl.a. personalutrymmen, kontor och sammanträdeslokaler värms upp av ett eldrivet
system. Denna el tas direkt från Rikshems elcentral. Byggbodar är dessutom generellt inte särskilt
energieffektiva (Lönnerholm, 2012).
Uppvärmning, belysning och el till produktionen ingår även det i Rikshems ansvar. Om man i avtalen
skulle lägga över energikostnaderna på byggentreprenören istället för byggherren så är det rimligt att
anta att incitamentet för energihushållningen skulle öka. Dessa kostnader skulle entreprenören
sannolikt ta höjd för i sin offert men det skulle vara intressant att undersöka om detta totalt sett
skulle minska Rikshems kostnader.
Ett alternativ skulle kunna vara att Rikshem sätter upp gemensamma energimål med
byggentreprenören och om dessa mål uppnås så delar man på förtjänsten/vinsten. Rikshem skulle
annars kunna föreskriva redan i förfrågningsunderlaget att exempelvis luftslussar i trapphusen eller
andra energibesparande åtgärder skall användas vintertid.
3.3.4 Underhåll och utnyttjande av teknisk personal
En del av de åtgärder som dykt upp under informationsinsamlingsfasen för detta arbete har bedöms
höra till underhållet, ej renoveringen. Därför redovisas dessa under egen rubrik.
Underhållet av fastigheterna kan delas upp i planerat underhåll och akuta problem. Planerat
underhåll kan t.ex. innebära att tätningslister gås igenom i ett område eller att man byter filter i
fläktar. Akuta problem utgörs ofta av felanmälningar från hyresgäster. Exempel på detta är
droppande kranar eller skador i lägenheten.
Förslag på åtgärder som dykt upp under arbetets gång är att byta till lågenergibelysning med
närvarogivare i allmänna utrymmen (även hissar). Man kan även välja ljusa kulörer i de allmänna
utrymmena för att minska belysningsbehovet. Inför den kalla säsongen kan man informera
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hyresgäster om att inte ställa möbler framför radiatorer eftersom det förhindrar cirkulationen i
rummet. Mycket av detta är redan känt eller redan utfört i Gröna Gränby.
Ofta har den tekniska personalen stor kunskap om fastigheterna och dess installationer och kan
därmed vara till hjälp (Ekelin m.fl. 2006). Detta är något som författaren själv upplevt i samtal med
fastighetsteknikerna. Under projektet har Rikshem rådfrågat den tekniska personalen i olika frågor
som rör förvaltningen.

3.4 Simulering
Simuleringen utfördes i energisimuleringsprogrammet VIP-Energy, validerat enligt IEA BESTEST.
Modellens utgångsläge som motsvarar studieobjektets ursprungliga energiprestanda innan
renovering åskådliggörs grafiskt i figur 3.2 och nyckeltal presenteras i tabell 3.1.

Figur 3.2. Utgångsläget redovisat grafiskt i VIP Energy.
Tabell 3.1. Utgångsläget redovisat i siffror.

Färgkod i
diagram
Blå
Grön
Lila
Röd
Turkos

Avgiven energi från

kWh/kvm, år

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Passiv kyla

84.10
14.01
71.84
35.92
9.04

Färgkod
Gul
Blågrön
Mellanblå
Grå

Tillförd energi från
Sol genom fönster
Processenergi rumsluft
Elförsörjning
Värmeförsörjning

kWh/kvm, år
33.10
32.76
3.16
145.51

Specifik energianvändning enl. VIP Energy

161
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Urval
De åtgärder som valdes ut till simuleringen var åtgärder som bedömts som möjliga att utföra i förtid
samt åtgärder som minskar energianvändningen. Således föll åtgärder som endast byter en
energikälla mot en annan bort såsom installation av solfångare och bergvärme.
Simulering av renoverade tvättstugor kan ej utföras eftersom alla parametrar inte finns med i
mjukvaran. Kvar blev därför tilläggsisolering av tak/vindar.
Taken i Gröna Gränby har en liten lutning, därför har ett genomsnittligt värde på tilläggsisoleringens
tjocklek valts; 400mm.
Utfall
Efter att ändring i vindsisoleringens tjocklek gjorts, från 300 mm mineralull till 700 mm, gavs följande
resultat, redovisat grafiskt i figur 3.3 och i tabell 3.2.

Figur 3.3. Utfallet med tilläggsisolering redovisat grafiskt i VIP Energy.
Tabell 3.2. Utfallet med tilläggsisolering samt utgångsläget redovisat i siffror.

Färgkod i
diagram
Blå
Grön
Lila
Röd
Turkos

Avgiven energi från
Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Passiv kyla

kWh/kvm, år
(Utgångsläget)
84.10
14.01
71.48
35.92
9.04

kWh/kvm, år
(Med tilläggsisolering)
81.98
14.01
71.48
35.92
8.93

Färgkod
Gul
Blågrön
Mellanblå
Grå

Tillförd energi från
Sol genom fönster
Processenergi rumsluft
Elförsörjning
Värmeförsörjning

kWh/kvm, år
33.10
32.76
3.16
145.51

kWh/kvm, år
33.10
32.76
3.16
143.28

161

159

Specifik energianvändning
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Ev. differens
2.12
0.11

2.23
2
(-1%)

Kommentar
400 mm extra isolering på vindar leder till minskade transmissionsförluster och minskat värmebehov
under den kalla årstiden samt minskat behov av vädring under de varma sommarmånaderna.
Resultatet blir en minskad specifik energianvändning med 1%, eller 2 kWh/kvm, år.

4 Analys
4.1 Diskussion
Nyttan av ingrepp i förväg
Som denna studie har visat finns det möjligheter att göra både större och mindre
renoveringsåtgärder och åtgärder av icke byggnadsteknisk karaktär i ett tidigare skede än
traditionellt. Hur stor besparingspotential som finns beror på i vilket skick fastigheterna är i i
utgångsläget och hur långt entreprenadtiden sträcker sig. Entreprenadtiden beror i sin tur på hur
stort projektet är, alltså hur många fastigheter som ingår i projektet och hur omfattande åtgärder
som görs.
För att fastighetsägaren faktiskt ska kunna uppnå någon nytta av de åtgärder som förbättrar
klimatskalet och därmed minskar uppvärmningsbehovet krävs det att fastighetsägaren har möjlighet
att snabbt minska på uppvärmningen när åtgärderna är genomförda. Exempelvis genom att sänka
framledningstemperaturen i radiatorsystem. Det är först då besparingen uppnås.
Om någon minskning av uppvärmningen ej sker så fortsätter systemet att ticka på som vanligt med
resultatet att det blir varmare i fastigheten än vad som är nödvändigt.
Störningar
En viktig företeelse att väga in i beräkningarna är det faktum att insatser i ett tidigt skede, då de
boende fortfarande ej hunnit flytta ut innebär ett störande moment och kan fresta på tålamodet hos
redan stressade hyresgäster. Det krävs då att ROT-arbeten i lägenheterna inte blir allt för omfattande
och att de helst samordnas så att antalet lägenhetsbesök begränsas till så få som möjligt. Aviseringar
om föreliggande arbete bör skickas ut i god tid så att hyresgäster har möjlighet att närvara vid
besöket om de så önskar.
Slutsats
Utifrån resultatet av bedömningarna dras slutsatserna att åtgärder av tilläggsisoleringstyp är enkla
att utföra i förtid eftersom de främst minskar värmeflödet genom redan relativt täta byggdelar.
Tilläggsisoleringsåtgärder är även lämpliga att utföra tidigt eftersom de stör hyresgästerna minimalt
under arbetet, i synnerhet isolering av vindar och krypgrund. En tilläggsisolering av fasaden utvändigt
skulle sannolikt innebära en värre störning eftersom arbetet då skulle ske direkt utanför
lägenheterna.
Åtgärder som påverkar en byggnads täthet i allt för stor grad (exempelvis byte av fönster och dörrar)
är mindre lämpliga att utföra i förtid om otätheterna utgör en del av friskluftsintaget i den befintliga
ventilationen. Om byggnaden redan har ett FTX-system eller ej kommer att förses med det efter
renovering så kan en tilläggsisolering av fasad vara intressant att utreda vidare.
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Simuleringen
Eftersom en modell ej antas kunna återge verkligheten exakt så studeras endast relativa
förändringar.
En minskning av den specifika energianvändningen med 1% skulle i verkligheten innebära att
fastigheten skulle hamna på 99% av utgångsvärdet, alltså 159kWh/kvm, år. Minskningen blir
2kWh/kvm, år. Fastighetens Atemp är 4 200 kvm, vilket multiplicerat med minskningen på 2kWh/kvm
ger 8 400kWh (eller 8.4MWh). Rikshem betalar idag ca. 700 kr per megawattimme fjärrvärme. På ett
år skulle det alltså bli 5 880 kr. Kostnaden för tilläggsisoleringen är ca. 100kr per kvadratmeter –
vilket för den studerade fastigheten skulle bli 143 200kr. Pay-offtiden blir därmed strax under 25 år.

4.2 VIP Energy som kartläggningsverktyg av besparingspotential
Strusofts mjukvara VIP Energy är ett mycket kompetent program men i vissa avseenden ointelligent.
Om en väsentlig byggnadsdel plockas bort ur modellen så förstår programmet inte att något saknas,
utan räknar vidare som om att byggnaden inte har någon byggnadsdel som gränsar mot uteklimatet
där. Alternativt kan man tänka sig att byggnadsdelens isolering utgörs av vakuum. Plockar man
exempelvis bort grunden kan man simulera en oändligt bra grundisolering och resultatet visar hur
mycket den teoretiska maximala energibesparingen skulle bli, eller hur stor besparingspotential som
finns i varje byggnadsdel. Detta kan sedan jämföras med ett realistiskt alternativ för att se hur nära
optimalförhållandet man kan komma.
4.2.1 Tilläggsisolering av vind
Genom att helt ta bort taket från modellen simulerades ett supertak som var både helt tätt och hade
en oändligt bra isolering. Resultatet i figur 4.1 och tabell 4.1 visar hur mycket den teoretiska
maximala energibesparingen är.
Den teoretiskt maximala besparingspotentialen för taket är 10.09kWh/kvm eller potentiellt 6%
minskning av byggnadens specifika energianvändning. Med andra ord har taket i sitt ursprungliga
skick en mycket bra isolering och förbättringspotentialen är låg. Värmeförsörjningen skulle minska
med 10kWh/kvm. Att lägga till 400mm isolering på vinden innebär alltså en relativt liten besparing i
förhållande till det teoretiskt maximala värdet. Dock är vindsutrymmet begränsat och allt för stora
mängder isolering går därför ej att lägga till.

- 23 -

Figur 4.1 Utfallet utan tak redovisat grafiskt i VIP Energy.
Tabell 4.1 Utfallet utan tak samt utgångsläget redovisat i siffror.

Färgkod i
diagram
Blå
Grön
Lila
Röd
Turkos

Avgiven energi från
Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Passiv kyla

kWh/kvm, år
(Utgångsläget)
84.10
14.01
71.48
35.92
9.04

kWh/kvm, år
(Utan tak) (Takarea=0)
77.91
9.15
71.45
35.92
10.02

Färgkod
Gul
Blågrön
Mellanblå
Grå

Tillförd energi från
Sol genom fönster
Processenergi rumsluft
Elförsörjning
Värmeförsörjning

kWh/kvm, år
33.10
32.76
3.16
145.51

kWh/kvm, år
33.10
32.76
3.16
135.42

161

151

Specifik energianvändning

Ev. differens
6.19
4.86
0.03
0.98

10.09
10
(-6%)

4.2.2 Tilläggsisolering av fasad
Tilläggsisolering av fasad bedömdes som alldeles för dyrt att utföra om inte fasadskiktet ändå skulle
åtgärdas och var därför ej aktuellt i Gränby. Skulle Rikshem emellertid få anledning att utföra
fasadarbeten så kan VIP Energy även i detta fall ge en vägledning för hur stora besparingspotentialen
är. Genom att ta bort väggarna så får vi en modell med oändligt bra isolerade väggar. Se resultat i
figur 4.2 och tabell 4.2.
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Figur 4.2 Utfallet utan väggar redovisat grafiskt i VIP Energy.
Tabell 4.2 Utfallet utan väggar samt utgångsläget redovisat i siffror.

Färgkod i
diagram

Avgiven energi från

kWh/kvm, år
(Utgångsläget)

Blå
Grön
Lila
Röd
Turkos

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Passiv kyla

84.10
14.01
71.48
35.92
9.04

kWh/kvm, år
(Utan väggar)
(Väggarea=0)
63.24
6.04
71.98
35.92
10.36

Färgkod
Gul
Blågrön
Mellanblå
Grå

Tillförd energi från
Sol genom fönster
Processenergi rumsluft
Elförsörjning
Värmeförsörjning

kWh/kvm, år
33.10
32.76
3.16
145.51

kWh/kvm, år
33.10
32.76
3.16
118.51

161

134

Specifik energianvändning

Ev. differens

20.86
7.97
0.50
1.32

27.0
27
(-17%)

En oändligt bra yttervägg skulle kunna minska byggnadens specifika energianvändning med så
mycket som 27kWh/kvm, alltså en skillnad på 17%. Även värmeförsörjningen skulle kunna minska
med 27kWh/kvm. Det finns således mer att spara i ytterväggarna än taket och fasaden står för en
stor del av transmissionsförlusterna och luftläckaget. En förklaring till detta kan vara att väggarna
utgör en stor del av byggnadens totala area. Dock är en fasadrenovering både kostsam och störande
för de boende.
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4.2.3 Byte av fönster
Inte heller byte av fönster bedömdes som möjligt att genomföra i ett tidigt skede i Gröna Gränby. Om
dock omständigheterna vore annorlunda skulle det finnas besparingspotential även inom detta
område. Modellens fönster togs bort, vilket skulle motsvara oändligt bra isolerade fönster. Resultat
redovisas i figur 4.3 och tabell 4.3.

Figur 4.3 Utfallet utan fönster redovisat grafiskt i VIP Energy.
Tabell 4.3 Utfallet utan fönster samt utgångsläget redovisat i siffror.

Färgkod i
diagram

Avgiven energi från

kWh/kvm, år
(Utgångsläget)

Blå
Grön
Lila
Röd
Turkos

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Passiv kyla

84.10
14.01
71.48
35.92
9.04

kWh/kvm, år
(Utan fönster)
(Fönsterarea=0)
37.67
12.39
70.48
35.92
1.30

Färgkod
Gul
Blågrön
Mellanblå
Grå

Tillförd energi från
Sol genom fönster
Processenergi rumsluft
Elförsörjning
Värmeförsörjning

kWh/kvm, år
33.10
32.76
3.16
145.51

kWh/kvm, år
4.27
32.76
3.16
117.54

161

133

Specifik energianvändning

Ev. differens

46.43
1.62
1.0
7.74

28.83
27.97
28
(-17%)

De gamla fönstren står för en stor del av transmissionsförlusterna. Med oändligt bra isolerade
fönster skulle den specifika energianvändningen minska med 28kWh/kvm, år. En minskning på 17%.
Dock är analysen inte lika enkel att göra i detta fall. Fönstrens solinstrålning hjälper även till med
uppvärmningen, även fast inte all värme alltid är av nytta, den kan under sommarhalvåret bidra till
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övervärmning. Anledningen till att posten Tillförd energi från sol genom fönster inte är 0 är att
balkongdörrarna har glaspartier som i programmet räknas in under fönsterkategorin.
För att få något att jämföra med och bredda analysen utfördes en simulering där de gamla fönstren
byttes mot nya energifönster. De ursprungliga fönstren bedömdes ha ett U-värde (värmegenomgångskoefficient) på 2.9W/kvm, K och ett G-värde (total genomtränglighetskoefficient för solenergi)
på 76%. De nya gavs ett U-värde på 1.0W/kvm,K och ett G-värde på 46%. Direkt soltransmittans
sänktes från 76% till 46% och otätheten bedömdes minska från 1.0 till 0.80. Värden för ett
energifönster hämtades ur mjukvarans standardinställningar. Resultatet redovisas i figur 4.4 och
tabell 4.4.

Figur 4.4 Utfallet med energifönster redovisat grafiskt i VIP Energy.
Tabell 4.4 Utfallet med energifönster samt utgångsläget redovisat i siffror.

Färgkod i
diagram
Blå
Grön
Lila
Röd
Turkos

Avgiven energi från

kWh/kvm, år
(Med energifönster)
50.22
13.68
71.49
35.92
5.64

Ev. differens

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Passiv kyla

kWh/kvm, år
(Utgångsläget)
84.10
14.01
71.48
35.92
9.04

Färgkod
Gul
Blågrön
Mellanblå
Grå

Tillförd energi från
Sol genom fönster
Processenergi rumsluft
Elförsörjning
Värmeförsörjning

kWh/kvm, år
33.10
32.76
3.16
145.51

20.03
32.76
3.16
120.98

13.07
24.53

161

136

Specifik energianvändning
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33.88
0.33
0.01
3.40

25
(-16%)

Den specifika energianvändningen minskar med 25 kWh/kvm, år vilket innebär en minskning på 16%.
Intressant att notera är att man genom att byta fönster från de gamla tvåglasfönstren från 60-talet
till nya energiglasfönster kommer relativt nära det teoretiska optimala förhållandet, alltså
28kWh/kvm, år eller 17%. Det är dessutom en åtgärd som ger en stor minskning av
värmeförsörjningen (-24,53 kWh/kvm, år). Detta skulle kunna utgöra ett tungt argument för att byta
fönster i ett tidigt skede, dock kvarstår den tidigare beskriva problematiken med ventilationen.

4.3 Förslag på vidare studier
1. Undersöka hur förhållandet mellan byggfas, förvaltningsfas och rivningsfas ser ut i dagsläget.
2. Undersöka hur de boendes beteende / användande skiljer sig mellan de som har vanlig balkong
och de som har inglasad dito samt hur nettoenergiförbrukningen påverkas av en inglasning.
3. Undersöka hur de boendes vattenanvändning påverkas av en informationskampanj utan ett
tekniskskifte.
4. Solfångare och bergvärme
5. Undersöka om man med ändringar i avtal kan få ner energianvändningen genom att ansvaret för
energihushållningen läggs på byggentreprenören.
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Bilaga 1: Indata i VIP Energy
Sammanställning av areor ur ritningar(m2)
Dessa värden har sedan använts för att bygga upp modellen i VIP Energy.
Fönster

Bröstning Utf.vägg YD

B. dörr

YV

SYDVÄST
Hus 10
Hus 11
Hus 12
Summa

64,32
28,08
42,12
134,52

43,2
21,6
27,6
92,4

41,76
0
41,76
83,52

4,4
0
4,4
8,8

4,8
12
4,8
21,6

145,6
60,12
79,24
284,96

Hus 10
Hus 11
Hus 12
Summa

76,26
0
47,1
123,36

54,6
0
34,2
88,8

0
0
0
0

4
0
2
6

0
0
0
0

239,78
25,2
143,5
408,48

NORDVÄST
Hus 10
Hus 11
Hus 12
Summa

0
82,62
7,02
89,64

0
61,4
5,4
66,8

0
0
0
0

0
6,4
0
6,4

0
13,2
3,6
16,8

92,4
242,94
76,38
411,72

24,96
95,38
0
120,34

19,2
59,4
0
78,6

0
62,4
0
62,4

0
6,2
0
6,2

3,6
0
0
3,6

44,64
268,86
0
313,5

NORDOST

SYDOST
Hus 10
Hus 11
Hus 12
Summa

- 32 -

Bilaga 2: Energideklaration
Ur energideklarationen för studieobjektet, avsnittet om energianvändning
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