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Sammanfattning  
 
Rapporten handlar om en ombyggnad av ett flerbostadshus i ett miljonprogramsområde.  

Kostnadseffektiva energi- och tillgänglighetsanpassande lösningar har undersökts. 

 

Byggnadssektorn står idag för en stor del av Sveriges energianvändning. I procent sett 

utgör bostadssektorn cirka 40 % av den totala användningen, där 60 % av den andelen går 

till uppvärmning och varmvatten. Nya EU direktiv har arbetats fram som säger bland 

annat att till år 2020 ska en minskning med 20 % ha skett. Inom nationens gränser har 

även målet att till år 2050 ska bostädernas energianvändning ha reducerats med 50 % 

antagits. Därför står vi nu inför en stor utmaning, hur ska vi lyckas nå dessa mål? När det 

gäller nybyggnation kan det redan i projekteringsstadiet påverka den kommande 

byggnadens energianvändning.  Det som är det svåra är att nå den befintliga bebyggelsen. 

För en fastighetsägare är en viktig del att samtliga utgifter kan återbetalas inom en rimlig 

period. Det är alltså viktigt att de investeringar som görs har en bra lönsamhet. Med 

anledning av detta har olika kostnadseffektiva förslag till energibesparingsåtgärder för 

byggnaden i Sätra undersökts. Målet var att försöka nå de krav som ställs på ett 

Nollenergihus.  

Slutsatsen blev att byggnaden nästan klarade Nollenergihuskraven. Det som avgjorde att 

målet inte åstadkoms var att inget bra förslag på elproduktion kunde arbetas fram. 

Resultatet kan ändå anses som bra där byggnadens specifika energianvändning kan 

minskas från 151 kWh/m
2
 ∙ år till 45 kWh/m

2
 ∙ år, där samtliga åtgärder är lönsamma. 

  

Antalet äldre blir fler och fler i Sverige. Om 20-30 år beräknas ca 25 % av befolkningen 

vara över 65 år. Idag bor ungefär hälften av dem som är över 65 år i bostäder som har 

otillräcklig tillgänglighet. Under miljonprogrammets tid byggdes många fastigheter som 

inte var anpassade för personer med funktionsnedsättning, där bland annat dörröppningar 

byggdes för smala och badrummen för trånga; detta kunde bekräftas vid ett 

tillgänglighetstest av byggnaden i Sätra.  

Ett önskemål hos fastighetsägaren var att göra bostäderna till ett seniorboende. 

Önskemålet kunde nås till stor del med tillgängligheten i lägenheterna. Det som var 

problematiskt var höjdskillnaderna mellan badrumsgolven, balkongerna och övriga 

lägenhetsgolv.  
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Abstract 

This essay presents results of a study where economic energy savings suggestions and 

availability solutions on a multi-dwelling building have been analyzed with the intention 

of improving energy efficiency and increase availability in the building. The building is 

located in a Million Home program area, Sätra, Gävle (Sweden) and built in the early 

70´s. 

 

A major part of the nation’s primary energy is used by the building sector in Sweden, 

where the older buildings stock is a large consumer. The nation has issued new directives 

which aim at reducing the energy use with 20 % by 2020 and 50 % by 2050. For this 

reason, energy retrofitting suggestions such as additional insulation on the roof and the 

external walls, new windows, change to a balanced ventilation system with heat recovery, 

new electric lighting with switch-off occupancy sensors and solar collectors for tap water 

heating are proposed for the building.  

 

The study shows that a major part of the electricity use can be reduced by installation of 

new lighting in the buildings stair well. The heating costs can nearly be halved by change 

to a ventilation system with heat recovery. The external walls need restoration - 

additional thermal insulation can reduce the energy use without substantial increased 

investment costs.  

The investigated building almost reaches the requirement for Null-energy buildings. The 

reason why the building did not succeed was that no solution for electricity production 

could be achieved. The buildings specific energy use is 150kWh/m
2
∙yr and this can be 

reduced to 61 kWh/m
2
∙yr, if only the profitable, low cost, suggestions are completed. If 

all suggestions are performed, even non-profitable suggestions, the energy use decrease 

even more and are calculated to be 30 kWh/m
2 
∙yr.  

 

The number of elderly people in Sweden increases. In the next 20-30 years, almost 25 % 

of the nation’s total population is predicted to be over 65 years old. Today, half of the 

population that is older than 65 years lives in buildings with insufficient availability. A 

lot of buildings that were built during the Million Home program period are not adapted 

to people with disability - the dwellings doorframes are too tight and the bathrooms are 

small; an availability test of the building in Sätra confirmed that this is the case.   

A desire from the property owner was to create a seniority living in Sätra. This could 

almost be obtained if it was not for the level differences between the bathroom’s, the 

balcony’s and the rest of the apartment’s floor.   
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Förord 
 
Detta examensarbete har genomförts under vår sista termin på 

byggnadsingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle. Arbetet är utfört åt 

fastighetsbolaget Sätralyan AB, ägare till den fastighet som rapporten behandlar, med 

syfte på att det planeras en renovering inom en snar framtid. Rapporten kommer även att 

ingå som ett gott exempel i projektet Energikompetent Gävleborg- fastighetssektorn, 

EKG-f, som drivs av Länsstyrelsen i Gävleborg i samarbete med Högskolan i Gävle och 

Energimyndigheten. 

Arbetet har utförts för att se hur ett miljonprogramshus kan energieffektiviseras och 

tillgänglighetsanpassas med tanke på de nya energikrav som anslagits och för att äldre 

vill ha möjligheten att bo kvar i sina bostäder längre.  

Uppgiften har varit mycket givande där vi har fått en bra helhetssyn över byggnadens 

olika förutsättningar, vi har fått en uppfattning om vad som är möjligt att genomföra och 

där problem kan uppstå. Under arbetets gång har vi samlat på oss nya kunskaper kring de 

olika ämnena som vi kommer bära med oss i framtiden.      

 

Först och främst vill vi tacka Joakim Svedinger på Sätralyan AB för att ha låtit oss arbeta 

med hans byggnad och Mattias på fastighetssnabben som varit hjälpsam när byggnaden 

besökts.  

 

Vi vill speciellt rikta ett stort tack till våra handledare Jan Akander, för all hjälp med 

energifrågorna och Mia Björk för hjälp med frågor kring tillgänglighetsanpassningen. 

Båda har ställt upp, varit bra rådgivare och visat ett engagemang för vårt arbete.   

 

 

Gävle, juni 2012 

 

 

 

Jenni Larsson & Lisa Olsson 
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Ordlista 

 
BV

2
 är ett energisimuleringsprogram som bland annat beräknar fram en bostads specifika 

energianvändning. 

 

Belok är en förkortning av beställargruppen lokaler och är ett samarbete mellan 

energimyndigheten och några av Sveriges största fastighetsägare av lokaler. 

 

Blower door är en metod som kan användas när en byggnads klimatskal ska lufttäthets 

provas. 

 

Comsol Multiphysic är ett energisimuleringsprogram som i denna rapport används för 

att beräkna fram byggnadens olika köldbryggor och vissa konstruktionsdelars U-värden. 

 

Nollenergihus är en form av energieffektiva hus vars definition säger att bostadens 

ingående energi ska vara lika med eller mindre än den utgående. Andra former av 

lågenergihus är Plusenergi-, Nära Nollenergi-, Passiv- och Minienergihus (Sveriges 

Centrum för Nollenergihus, u.å.).   

 

Sektionsfakta ROT är ett kalkylverktyg som innehåller kostnader för olika 

ändringsåtgärder för en byggnad.   

 

Seniorbostäder är ett samlingsnamn på de byggnader som har en god fysisk 

tillgänglighet och till gång till en gemensamhetslokal. För att få flytta in i dessa bostäder 

ska en angiven ålder uppnåtts.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Energi 

Det är inte bara i Sverige som frågan om energianvändningen är högaktuell, utan den 

rankas även högt internationellt. I Europa stod byggnadssektorn för cirka 40 procent av 

den totala energiförbrukningen år 2010. EU har agerat och korrigerat tidigare direktiv till 

nya, 2010/31/EU. Anledningar till de nya skärpta direktiven är att byggnadssektorn 

expanderar, vilket medför att även energianvändningen ökar. En av punkterna fastslår att 

år 2020 ska medlemsstaterna ha reducerat sin energianvändning med minst 20 procent 

och att 20 procent av energin ska komma från förnybara energikällor. I och med 

skärpningen kommer Kyotoavtalets avsnitt om minskade växthusgaser och att den 

globala uppvärmningen ska hållas på en nivå under 2 grader kunna uppfyllas.  Den 31 

december år 2020 ska dessutom samtliga nya byggnader uppnå Nära Nollenergihus 

standard, NNE. Varje medlemsstat har till uppgift att arbeta fram riktlinjer som uppfyller 

direktivet (Europaunionens officiella tidning, 2010). 

 

Sveriges nationella mål är även att den totala energianvändningen, räknat på byggnadens 

totala uppvärmda area, ska reduceras med 50 procent till år 2050 jämfört med 1995 års 

energianvändning. Utöver detta har Sverige även som mål att 50 procent av energin ska 

produceras från förnybara källor år 2020 (Energimyndigheten, 2011a). Inom Gävleborgs 

län antogs det år 2011 nya energi- och klimatmål som fastslår att länet ska vara 

klimatneutralt år 2050 (Länsstyrelsen Gävleborg, 2011). 

 

1.1.2 Tillgänglighet 

År 2009 var 1,6 miljoner av Sveriges befolkning över 65 år och år 2040 beräknas denna 

grupp hamna på över 2,4 miljoner (Hjälpmedelsinstitutet, 2009). Denna grova ökning 

beror främst på att samhället klarar av att ta hand om sina äldre bättre, det finns ett brett 

sortiment av läkemedel som kan lindra och till och med bota sjukdomar. Läkarkåren har 

blivit duktigare på att ta hand om och behandla sjukdomar som är förknippade med äldre.  

Många av de äldre vill bo kvar i sina bostäder så länge de kan. Detta kräver att samhället 

ska kunna bistå med ett tryggt och tillgängligt boende, där närheten till service och 

gemenskap finns i trakten.  
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Det finns ingen möjlighet att producera nya bostäder i den stora skala som den äldre 

befolkningen ökar med. Detta kräver att de befintliga bostäderna på ett lätt och smidigt 

sätt ska kunna anpassas, så den äldre personen kan bo kvar. Denna insats kräver stort 

engagemang från landets politiker, byggbranschen och fastighetsägare. För att skynda på 

denna process har ett program, Teknik för äldre
1
, startats. Programmet, som stöds av 

regeringen, har som uppgift att förmedla information om vad som krävs och vad som kan 

göras ute i bostäderna, för att underlätta vardagen för den äldre personen.  

 

1.1.3 Beskrivning av fastigheten 

Byggnaden som rapporten kommer att behandla är ett punkthus byggt i början av 1970-

talet. Fastigheten ligger placerad på Ulvsätersvägen 14 i stadsdelen Sätra, Gävle. I bilaga 

2 visas bilder på byggnaden. Fastigheten ägs av Sätralyan AB och står inför renovering 

där bland annat fasaderna måste åtgärdas. Byggnaden är en av flera som byggdes under 

samma tidsperiod i samma område. Fasaden på byggnaden är vitputsad med bruna 

trädetaljer. Fastigheten består av fem våningar med lägenheter och ett vindsplan som 

innehåller förråd. Totalt utgörs byggnaden av 27 stycken lägenheter.  

På markplanet finns det tre lägenheter, lägenhetsförråd, barnvagnsrum, fjärrvärme- och 

elcentral, tvättstuga, gammalt soprum och ett rum med matkällare.  

De övriga våningsplanen ser lika ut och innehåller sex stycken lägenheter per våning, 

fördelat på en etta, två tvåor, två treor och en fyra. Alla lägenheter förutom ettan har en 

större klädkammare inne i lägenheten. Till varje lägenhet finns en balkong som är 

placerad antingen i söder, öster eller väster läge och har vindskydd i form av vita 

eternitskivor. 

Vindsplanet är ett kallutrymme och innehåller lägenhetsförråd, fläktrum och 

maskinrummet för hissen. Eftersom hissens maskinrum är placerat uppe på vinden kan 

man endast ta sig dit med hjälp av en trappa.  

Lägenheterna är stora och rymliga, men trånga dörröppningar mellan rummen medför att 

bostäderna blir svårtillgängliga. Det som är mest problematiskt är en golvnivåskillnad på 

cirka tio centimeter mellan hall och badrum. I de flesta lägenheterna är det parallellkök, 

som medför problem där avståndet mellan vitvarorna och arbetsytorna är för litet.    

Vissa åtgärder har gjorts på byggnaden under åren, till exempel har byggnadens fönster 

tilläggsisolerats med en extra glasruta innanför de gamla rutorna. Detta har resulterat i att 

fönstren fått en bättre värmeisoleringsförmåga, men extrarutorna bidrar till att fönstren 

                                                        
1
 Mer om programmet och vad de gör kan man läsa på deras hemsida www.teknikforaldre.se 

http://www.teknikforaldre.se/
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blivit tyngre. 

I början av 90-talet gjordes även ett stambyte i hela byggnaden. Det var antagligen då 

golven inne i badrummen höjdes upp för att få plats med de nya installationerna och för 

att få en tillräcklig lutning ner mot golvbrunnen. 

 

1.1.4 EKG-f 

Energikompetent Gävleborg- fastighetssektorn, EKG-f, är ett projekt som drivs av 

Länsstyrelsen i Gävleborg i samarbete med Högskolan i Gävle och Energimyndigheten. 

Projektet startade i början av år 2012 och kommer att fortgå året ut. Syftet är att ta fram 

energi- och kostnadseffektiva lösningar till elva flerbostadshus i länet, som kan bidra till 

en halvering av bostadshusens energianvändning. Projektet ska även bidra till att öka 

kunskapen i regionen om vikten att energieffektivisera inom fastighetssektorn. 

Fortlöpande information om vad som pågår i projektet finns att läsa på Länsstyrelsen i 

Gävleborgs hemsida
2
. 

 

1.1.5 Miljonprogrammet – något som ska bevaras? 

År 1964 beslöt Sveriges Riksdag att en miljon bostäder skulle byggas under en tidsperiod 

på tio år. Beslutet grundade sig på den bostadsbrist och låga boendestandard som rådde i 

nationen under efterkrigstiden. I mitten av 1970-talet stod strax över en miljon bostäder 

klara för inflyttning. Nu ansågs det att Sveriges bostadspolitik var löst, befolkningen hade 

fått nya fräscha hem som dessutom snabbt blev eftertraktade. Bostäderna har utsatts för 

mycket kritik genom åren (Hall & Vidén, 2005). Frågorna om bostadsområdenas vara 

eller inte vara har pågått med varierande åsikter från det att byggnaderna stod klara. Strax 

efter att bostäderna rests började kritiken komma in, områdena ansågs vara enformiga och 

dominanta (Hall & Vidén, 2005). Många har genom åren ansett att byggnaderna borde 

rivas och lämna utrymme för nybyggnation, vilket även har skett (Hall & Vidén, 2005).  

Idag är det flera av miljonbostäderna som har jämnats med marken och nya byggnader 

har tagit deras plats. Smart eller inte? Är det värt att bevara 70-talets 

massproduktionsbyggnader? Idag anses områdena dra till sig mycket problem, speciellt 

när det gäller kriminalitet och segregation. Många av byggnaderna är eftersatta, de har 

genom åren underhållits dåligt och är ur energisynpunkt stora energianvändare. Behovet 

av renovering är därför stort, cirka 15 procent av miljonprogramshusen har redan 

                                                        
2
 http://www.lansstyrelsen.se/ Sökord: Energikompetent Gävleborg 

 

http://www.lansstyrelsen.se/
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genomgått en modernisering där bland annat installationer och fasader setts över (Hall & 

Vidén, 2005). Under åren har bland annat arkitekter och sociologer visat intresse för 

miljonbostadsområdena men inga större projekt för att rädda miljonprogramshusen har 

inletts. Det var i slutet av 1990-talet som intresset började bli större för 

miljonprogramshusen. Antikvarier och byggnadsvårdare fick upp ögonen för områdena 

och debatterna om bostädernas bevarande inleddes på allvar (Roos, 2009).  

Diskussionerna handlade främst om miljonprogramsbostäderna är en del av våra 

kulturarv, ifall byggnaderna ska skyddas mot förvanskning och om de platsar som 

riksintresseområden.  En vändpunkt kom när två områden i Göteborg 

uppmärksammandes i media. Ett område i statsdelen Bergsjön ”q-märktes” och ett annat 

område i statsdelen Hjällbo fick byggnadsvårdsbidrag. Folk började få upp ögonen för 

miljonprogrammets betongklumpar, men tveksamhet rådde fortfarande ifall de skulle ingå 

i nationens kulturarv (Roos, 2009). 

 

1.1.6 Sätra - ett riksintresseområde 

I Maj år 2010 skickade Länsstyrelsen i Gävleborg och Gävle kommun en remiss till 

Riksantikvarieämbetet, RAÄ, om att få bostadsområdet Sätra klassad som ett 

riksintresseområde. Detta efter att de kommit fram till en gemensam åsikt om att 

stadsdelen är unik och är väl värd att bevara. Som frontperson till initiativtagandet var 

Klara Wirdby, byggnadsantikvarie och samhällsplanerare vid Länsstyrelsen i Gävleborg, 

som bland annat gjorde förundersökningen till remissen (Åhs, 2011).  

De värdebärare som finns i området är utformningen av detaljer, till exempel fönsterband 

och balkongräcken. Den ljusa putsen är en genomgående karaktär i Sätra och naturen med 

de höga tallarna, som står i området runt byggnaderna, är andra exempel på värdebärare 

(Wirdby, 2007). 

Klara Wirdby menar att bostadshusens mörka socklar även har sin betydelse, och skriver 

följande ”Byggnaderna har getts mörka socklar för att skapa en förnimmelse av vita hus 

som svävar bland de höga tallarna” (Wirdby, 2008) 

 

Hösten år 2011 beslöt RAÄ att Sätra ska klassas som ett riksintresseområde för 

kulturmiljövård. RAÄ anser att Sätra, även kallat ”Den vita staden”, är en välplanerad 

stadsdel som håller en extra hög arkitektonisk standard och är en bra representant för 

miljonprogrammet. RAÄ skriver följande; 

”Stadsplanens helhetslösning med blandade hustyper och upplåtelseformer, 

genomgripande trafikseparering enligt SCAFT-planen med matarled och lokalgator, 

planskilda gång och cykelstråk, tillgänglighet till service och grönområden. 
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Funktionsuppdelningen och de tydliga influenserna från ABC-tankarna med 

centrumfunktionen mitt i området, en hög boendedensitet i de centrala delarna av 

stadsdelen, en blandning av höghusbebyggelse insprängt i naturgeografin omringat av 

lägre lamellhus och de yttre områdena med radhus och villaområden.” (RAÄ, 2012). 

 

1.2 Syfte 

Sverige står inför en stor utmaning när det gäller att minska energianvändningen och att 

få fram fler tillgänglighetsanpassade bostäder. Syftet med arbetet är att ta fram förslag 

som kan bidra till en förbättring, tillämpat på byggnaden i Sätra, som även ska ingå som 

ett gott exempel i EKG-f projektet.   

 

1.3 Mål 

Målet är att ta fram kostnadsoptimala lösningar för byggnaden som knyter samman 

tillgänglighetsanpassat boende med förbättrad energiprestanda.  

Målet med energidelen är att få ner energianvändningen hos byggnaden till 

Nollenergihuskraven, enligt Feby 12, kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och 

minienergihus. För tillgänglighetsdelen är målet att nå seniorboendestandard, enligt de 

krav som finns i BBR 2012 kapitel 3:5 Krav på tillgänglighet, bostadsutformning, 

rumshöjd och driftutrymmen vid ändring av byggnader. Med anledning till att uppfylla 

fastighetägarens vision om att skapa ett seniorboende i bostaden. 

 

1.3.1 Frågeställning 

 Går det i parktiken att skapa ett Nollenergihus av ett befintligt flerbostadshus, 

genom att använda sig av realistiska lösningar och ta hänsyn till lönsamhet? 

 Kan man på ett enkelt och smidigt sätt tillgänglighetsanpassa bostadshusets 

utrymmen utan att allt för stora ingrepp görs? 

   

1.4 Avgränsningar 

Studier hur olika lösningar, rent konstruktionsmässigt, ska lösas kommer inte att 

presenteras utan arbetets ändamål är att lägga fram förslag på åtgärder som kan bidra till 

en förbättring ur energi-, tillgänglighet- och lönsamhets aspekter.   
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1.5 Målgrupp 

Rapportens målgrupp är främst fastighetsägare med en grundkunskap inom 

byggnadsteknik. Rapporten riktas även till den bredare allmänheten och politiker, främst 

genom att belysa komplexiteten och svårigheten att få ihop lösningar som ska uppfylla, 

ibland motstridiga, krav.   
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2 Metod  

En litteraturstudie inledde arbetet för att införskaffa fördjupade kunskaper i de aktuella 

ämnena. Där bland annat rapporter om tidigare genomförda renoveringar av 

flerbostadshus, energieffektivisering och litteratur om tillgänglighetsanpassning av 

byggnader studerades. Ett antal intervjuer genomfördes för att bekräfta vissa fakta och för 

att få ytterligare kunskaper.  

Under arbetets gång har en förundersökning av byggnaden genomförts, där byggnaden 

har besökts vid tre olika tillfällen. Vid första tillfället gjordes en uppmätning och en 

översiktlig inventering av bostadshuset. Vid det andra införskaffades fakta om 

byggnadens energiprestanda. Byggnadens lufttäthet testades med hjälp av ”Blower door” 

och IR-kamera. Ventilationsflödena kontrollerades med en stos och temperaturmätningar 

genomfördes. Vid det tredje och sista besöket testades lägenheternas tillgänglighet med 

hjälp av en medhavd rullstol. I kap. 5 Förundersökning av byggnaden, presenteras mer 

information om besöken i bygganden.   

 

Byggnadens fjärrvärmeanvändning har erhållits från Fastighetsnabben, som står för 

samtlig hantering av byggnaden. För att få en bra uppfattning och ett 

energianvändningsvärde att jämföra med har byggnaden energisimulerats i BV
2
. Som 

ingående värden har bland annat samtliga konstruktionsdelars U-värden och köldbryggor 

beräknats fram, där energisimuleringsprogrammet Comsol Multiphysic använts vid vissa 

av dessa beräkningar. Därefter togs olika åtgärdsförslag fram för byggnadens olika delar 

och lades in i BV
2
, för att få fram vilken effekt de bidrog med jämfört med den befintliga 

byggnadens energianvändning.  

 

Fullständiga ritningar på hela byggnaden har tillhandahållits av fastighetsägaren, men i ett 

format som försvårar att göra ändringar i, därför har nya A-ritningar ritats upp i Revit 

Architecture för att förenkla ändringsarbetet. Planlösningarna har sedan studerats och 

omarbetats för att klara av de krav som ställs på tillgängligheten i BBR.    

 

Olika kostnadsförslag har tagits fram för de olika åtgärderna och ingreppen, där i första 

hand kostnadsuppgifter hämtats från tillverkare/återförsäljare och i andra hand har 

Sektionsfakta ROT använts. För energiåtgärderna har det även beräknats på lönsamheten, 

där ett beräkningsverktyg från Belok används.    
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3 Energieffektivisering 

3.1 Allmänt 

Den svenska bebyggelsen stod år 2010 för cirka 40 procent av nationens totala 

energiförbrukning. Av den andelen gick närmre 60 procent till uppvärmning och 

varmvatten. Detta rankar våra hem högt upp i energibovlistan (Energimyndigheten, 

2011a). En stor bidragande faktor till den höga procentsatsen är framförallt de äldre 

husen. Äldre hus är ofta minimalt isolerade, dåligt lufttäta och flera har orörda 

energikrävande uppvärmnings- och ventilationssystem. Det är inte bara bostäderna som 

bidrar till den höga procentsatsen utan även brukarbeteenden och elektriska apparater 

skjuter till en del.  

Det finns flera olika åtgärder som kan genomföras för att minska på energianvändningen. 

De vanligaste är tilläggsisolering, fönsterbyten och byte av VVS. I samband med en 

fasadrenovering kan det vara smart att även passa på att tilläggsisolera ytterväggarna. 

Tilläggsisolering av taket med lösull är en relativt smidig och kostnadseffektiv lösning 

som kräver liten arbetskraft. Att ersätta tidigare frånluftsventilation med ett system med 

värmeåtervinning kan ge en kraftig reducering i energianvändningen.  

 

3.1.1 Tilläggsisolering 

Det finns i stort sett två alternativ till tilläggsisolering av ytterväggar, invändig eller 

utvändig isolering. Båda har sina för- och nackdelar. Isoleras det utifrån medför detta att 

fasaderna flyttas utåt och befintliga fönster hamnar längre in i fasadlivet. Vilket kan ge 

upphov till att dagsljusinsläppet försämras och fasadernas utseende förändras. Även 

socklar och takfötter hamnar innanför fasadlivet, där takfötterna kan behöva flyttas ut för 

att inte förlora sin funktion. Fördelen med isolering utåt är att detta kan göras samtidigt 

som en eventuell renovering av fasaden och att boarean inte påverkas. Även köldbryggor 

och tidigare fuktproblem kan förebyggas.  

Om byggnaden har en fasad av kulturvärde kan en invändig isolering vara att föredra. 

Nackdelen med invändig isolering är att samma isoleringstjocklek ofta inte kan användas 

som vid utvändig isolering, detta för att boarean blir mindre. Även ur fuktaspekt och 

beständighet kan en invändig isolering föra med sig problem, då den befintliga 

ytterväggen blir kallare.  Detta kan bidra till att exempel en tegelvägg drabbas av 

frostsprängningar eller en träregelvägg drar till sig fuktproblem.  
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Att tilläggsisolera ett tak är oftast ett relativt lätt ingrepp där en vanlig lösning är att 

använda lösull. Det som bör kontrolleras före åtgärd är att den befintliga isoleringen är i 

bra skick, det vill säga är torr och ren, och att inget byggspill finns. Skulle fukt och 

byggspill isoleras in kan detta orsaka allvarliga fukt- och mögelskador i byggnadens 

konstruktion. Finns det en kallvind kan denna varmisoleras. Det hjälper till att 

förhållandena på vinden blir torrare och varmare, därmed blir utrymmet mer användbart.  

Grunden kräver ofta ett större ingrepp ifall den ska tilläggsisoleras, speciellt om det är en 

platta på mark. Här finns det i stort sett bara ett alternativ, att bygga upp golvet och 

isolera där under. Detta fordrar att bostaden har en tilltagen rumshöjd så att höjden efter 

ingreppen inte understiger minimåttet på 2,4 meter.  

 

3.1.2 Belysning 

Att ha en god belysning är viktigt ur hälso- och miljö aspekter. En bra belysning behöver 

inte medföra stora kostnader. Genom att ersätta äldre belysning med nya energisnåla 

ljuskällor kan elbesparingar på cirka 40 % uppnås. Installeras dessutom dagsljus- eller 

närvarosensorer kan elanvändningen sänkas med hela 80 %, detta framgår i en rapport 

som behandlar olika strategier för hur belysning i kontorsmiljöer kan minskas (Dubois & 

Blomsterberg, 2011). I rapporten framgår det även att i kommersiella byggnader, i 

Sverige, står belysningen för 10 % av den totala energianvändningen och att ljuskällorna 

står för mellan 25- 30 % av byggnadens totala användning av elektricitet (Dubois & 

Blomsterberg, 2011). Dessa sistnämnda siffror kan givetvis inte jämföras med 

flerbostadshus men kan ändå ge en vägledning till att belysningen står för en hel del av en 

byggnads totala elanvändning.   

 

3.1.3 F-vent till FTX 

En åtgärd som medför en kraftig reducering av energianvändningen är att se över 

ventilationssystemet. Med frånluftsventilation
3
 förlorar byggnaden stora mängder energi 

varje dag. Genom att istället ta till vara på värmen från frånluften kan 

energianvändningen minskas kraftigt. Att installera ett FTX-system i en befintlig 

byggnad kräver ofta en stor investering, men med marknadens energieffektiva system 

med verkningsgrader på över 90 % är det mycket lönsamt på lång sikt. Dessutom har ett 

FTX-system en livslängd på ungefär 30 år.  

                                                        
3
 Byggnaden som behandlas i rapporten har frånluftsventilation, därför jämförelsen mellan F-vent 

och FTX. 
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Det finns olika lösningar på hur de nya tilluftskanalerna kan dras i befintliga byggnader. 

Det går till exempel att använda sig av de gamla sopnedkasten eller placera kanalerna i 

trapphuset. Det finns även lösningar där kanalerna monteras på utsidan av befintlig fasad 

som sedan tilläggsisoleras. Nackdelen med det sistnämna alternativet är att 

värmeförlusterna blir större ju längre kanalerna blir, men med tillräcklig tilläggsisolering 

kan dessa förluster hållas på en lagom nivå. Oavsett vilken metod som används krävs det 

oftast att nya hål görs till lägenheterna för tilluftskanalerna. Kanalerna ska dras in till 

lägenhetens sovrum och vardagsrum. De gamla frånluftskanalerna kan ibland 

återanvändas, detta kräver att de rengörs ordentligt och att kanalanslutningarna måste 

passa det nya aggregatet. Att återanvända frånluftskanalerna kan medföra att 

återvinningsverkningsgraden minskar. 

Ska ett FTX-system installeras är det viktigt att se över byggnadens lufttäthet. För att 

systemet ska fungera optimalt är det viktigt att klimatskärmen är tät (Sikander & 

Wahlgren, 2008). Har byggnaden dessutom problem med för höga halter av radon kan 

dessa hållas på en normal nivå med hjälp av ett välutfört ventilationssystem.  

 

3.1.3.1 Bagartopsprojektet i Solna 

All information här är hämtad från BeBos rapport om energibesparingar i 

bostadssektorn (Löfstedt & Södergren, 2008). 

 

Bagartorpet är ett miljonprogramshus med 14 våningar innehållande 78 lägenheter med 

en boarea på 5273 m
2
 och en uppvärmd area på 6000 m

2
. Byggnadens stomme består av 

blåbetong
4
, vilket var ett vanligt material att använda sig av vid den tidpunkt då 

byggnaden byggdes. Bostaden hade problem med höga halter av radon i inomhusluften 

där en stor bidragande faktor var radongaser från blåbetongen. Radonkoncentrationen i 

luften mättes upp, genom långtidmätningar, till ett medelvärde på 330 Bq/m
3
 och det 

uppskattades att 0,50-0,55 Bq/m
3 
h kom från blåbetongen i väggarna. Luftflödena i 

bostaden var cirka 0,15 oms/h och genom det beräknades det fram att ungefär ett tillskott 

på 255 Bq/m
3
 kom från väggarna. För att minska radonen i inomhusluften krävs ofta ett 

bra tilluftsflöde, vilket inte kunde skapas med den nuvarande frånluftsventilationen. 

Spaltventiler över fönstren stod för byggnadens tilluft. Lufttillförseln var därför inte 

balanserad och vissa rum kunde helt bli utan frisk luft i fall dörrar hölls stängda. Med 

spaltventiler finns inte heller möjligheten att rena luften och den kan på så vis innehålla 

föroreningar, pollen och stoft.  

                                                        
4
 Blåbetong är en typ av lättbetong baserat på bränt kalk och alunskiffer och innehåller radongas, 

som kan ge upphov till vid sönderfall höga halter av radioaktiv gammalstrålning. Materialet 

förbjöds och slutade tillverkas år 1975 (Burström, 2010)  
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Därför började funderingarna kring att byta ut byggnadens frånluftsventilation mot ett 

system där möjligheten till att kontrollera tilluftsflödena fanns. En annan orsak var även 

att skapa möjligheter till energibesparingar. Med dessa två faktorer valdes det att ersätta 

det mekaniska frånluftsystemet mot ett FTX-system. För att få en bra överblick hur det 

eventuella nya systemet skulle fungera installerades ett provisoriskt FTX-system i en av 

lägenheterna. Lägenhetens boarea var 80 m
2
 och innehöll sovplatser för fem personer. 

Det som främst var intressant att veta var hur tilluften spred sig inne i bostaden, för att 

slippa onödiga kanaldragningar och kostnader. Tilluftkanaler drogs till bostadens 

samtliga sovrum och frånluften togs ut genom kök och badrum. Överluftsdon placerades 

vid sovrummens dörrar för att få en spridning på tilluften till övriga utrymmen i 

lägenheten. Tilluftsflödet sattes till 33 l/s och frånluftsflödet till 35 l/s. Lägenheten stod 

till förfogande för mätningar i ett år och under tiden studerades de olika effekterna som 

det provisoriska FTX-systemet bidrog till.  Som första kontroll över hur luften spred sig i 

lägenheten användes rök från rökstickor. Resultatet visade att luften fördelade sig snabbt i 

sovrummen och att den sedan spred sig vidare via överluftsdonen till övriga utrymmen. 

Under testet tejpades brevinkast och andra eventuella luftläckage igen för att inte få ett 

missvisande resultat. Även en noggrannare kontroll genomfördes med spårgas där även 

det resultatet visade på en bra spridning av luften. En tredje kontroll utfördes där luftens 

koldioxidhalt mättes, vid ett tillfälle där tre till fyra personer befann sig i vardagsrummet 

under flera timmar. Mätresultatet visade att halten koldioxid höll sig på 500 ppm vilket 

bekräftar att tilluftsförsen var god
5
. 

 

Efter att ha kontrollerat tilluftsventilationen ansågs det angeläget att provtrycka 

ytterväggarna, för att få en överblick på hur pass lufttäta de var. Provtryckningen utfördes 

med en provfläkt där lägenheten utsattes både för ett övertyck och ett undertryck på 50 

Pa. När undertycket skapades använde man sig av byggnadens befintliga frånluftsfläktar. 

Resultaten visade att vid 50 Pa övertyck låg luftläckaget på 0,8 l/s m
2
 och vid 50 Pa 

undertyck på 0,5 l/s m
2
, vilket är ett bra resultat för en byggnad från miljonprogramstiden. 

Det valdes därför att inte vidta några ytterligare åtgärder för att lufttäta byggnaden mer än 

att se över tätningslister.  

 

Under perioden mars-april genomfördes en kontroll av temperaturerna i 

frånluftskanalerna i byggnaden, för att få en uppfattning om några åtgärder behövdes 

vidtas. Mätningarna visade en del temperaturförändringar och en rekommendation om att 

se över kanalerna lades fram, exempelvis genom tätning eller värmeisolering.  

                                                        
5
 Gränsvärden för koldioxid i inomhusluften är 1000 ppm 
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När det gäller radonhalten visade mätningar att halten höll sig långt under gränsvärdet på 

200 Bq/m
3
 i testlägenheten. 

De slutsatser som kan grunda sig på testerna är att byggnaden har i framtiden goda 

förutsättningar att fungera bra ifall ett FTX-system installeras.  

  

3.2 FEBY 12 

FEBY 12 är en kravspecifikation för nollenergi-, passiv- och minienergihus. Ansvarig 

utgivare är Sveriges Centrum för Nollenergihus och är delvis finansierad av LÅGAN
6
. 

För att få använda sig av begreppen nollenergi-, passiv- och minienergihus ska samtliga 

kriterier i kravspecifikationen uppfyllas. De krav som ställs på en nollenergibyggnad i 

zon 2
7
 är följande (FEBY 12, 2012): 

 Summan av den energin som levereras till byggnaden ska vara mindre eller lika 

med den energi som levereras från byggnaden 

 Byggnadens värmeförlusttal, W/m
2
, beräknat vid en dimensionerande 

utevintertemperatur och en innetemperatur på 21 grader, får max vara 16 W/m
2
. 

 Den specifika energianvändningen, kWh/m
2
∙år, för byggnader med renodlade 

system för värme och varmvatten får inte överstrida 54 kWh/m
2
∙ år (för icke 

elvärmda) och 27 kWh/m
2
∙ år (för elvärmda). ifall byggnaden inte har renodlade 

system för värme och varmvatten är kravet istället 68 kWh/m
2
 ∙år. 

 På inomhusmiljön ställs kraven att buller från ventilationssystem i sovrum och 

vardagsrum minst ska klara ljudklass B. Byggnadens inomhustemperatur bör 

under perioden april till september inte överstiga 26 grader vid mer än 10 % 

under den angivna tiden. 

 Klimatskärmens lufttäthet ska vid 50 Pa tryckskillnad inte överstrida 0,3 l/s m
2
 

 Fönster, glaspartier och entrédörrar ska ha ett medel U-värde på 0,8 W/m
2
 K eller 

mindre.   

 

 

 

                                                        
6
 LÅGAN är en samarbetsgrupp bestående av Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, 

Västra Götalandsregionen, Formas, Boverket, byggherrar, entreprenörer och konsulter.  
7
 Byggnaden som rapporten behandlar ligger i zon 2. 
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3.3 Genomförda renoveringar 

Det är inte omöjligt, det går att lyckas med en bra energieffektivisering på äldre hus! Här 

kommer en kort beskrivning över ett antal ombyggnadsprojekt. Vissa av projekten har 

fått mycket lyckade resultat andra mindre bra, men samtliga har lyckats med en bra 

reducering av energianvändningen. 

    

3.3.1 Brogården 

All information här är hämtad från BeBo (a, u.å.), där inget annat anges.  

Brogården är ett miljonprogramsbostadsområde byggt mellan åren 1971-1973, som har 

totalrenoverats efter passivhustekniken. År 2008 påbörjades renoveringen och i februari 

2009 stod 16 lägenheter redo för inflyttning (Alingsåshem, u.å.). Byggnaderna i området 

består av trevåningshus med totalt 300 lägenheter. Byggnadsstommen är utav betong med 

fasadtegel och utfackningsväggar. Före renoveringen var byggnaderna otäta och hade 

fuktproblem. Fasaderna var i behov av renovering. Även fönster, radiatorer och 

ventilationssystem ansågs vara förbrukade. De åtgärder som genomfördes var 

tilläggsisolering av klimatskalet, byte till energieffektiva fönster och installation av FTX-

system och solfångare. Före renoveringen låg byggnadernas specifika energianvändning 

på 175 kWh/m
2
 ∙år. I projekteringsstadiet räknads det med att energianvändningen skulle 

hamna på 74 kWh/m
2
∙år, vilket även de senare uppmätta värdena visade. Projektet kunde 

därmed anses som lyckat.  

 

3.3.1.1 Lösningar 

Fasaderna har värmeisolerats med mellan 430-480 mm isolering. På vindsbjälklaget har 

ett lager med 300 mm lösull sprutats in och markplattan har isolerats med 60 mm EPS. 

För att förbättra lufttätheten har en plastfolie placerats i ytterväggarnas installationsskikt. 

De ursprungliga infällda balkongerna har byggts in i lägenheterna för att eliminera 

köldbryggorna och nya utanpåliggande balkonger har placerats på plintar. Samtliga 

fönster har ersatts med energieffektiva fönster med ett U-värde på 0,85 W/m
2
K. 

Lägenhetsbaserade FTX-system, med en temperaturverkningsgrad på 80 %, har monterats 

in i varje lägenhets badrum. En köksfläkt har installerats i köken, som inte är kopplat till 

värmeåtervinningssystemet. Solfångare har installerats för uppvärmning av varmvattnet 

med fjärrvärme som komplement. I Tabell 1 visas förbättringar kvantitativt.  

 

 



- 19 - 

 

 

 

Brogården Före Efter Enhet 

    Platta på mark 0,38 0,16 W/m2K 

Fasader 0,3 0,11 W/m2K 

Tak 0,22 0,13 W/m2K 

Fönster 2 0,85 W/m2K 

Dörr 2,7 0,75 W/m2K 

Ventilation F-vent FTX - 

Uppvärmning 115 29 kWh/m2∙ år 

Varmvatten 42 16 kWh/m2∙ år 

Fastighetsel 18 29 kWh/m2∙ år 

Specifik energianv. 175 74 kWh/m2∙år 

Lufttäthet vid 50Pa 2 0,2 l/s, m2 

 

3.3.1.2 Ekonomi 

Kostnaderna delades upp i tre olika poster. En för energiåtgärderna, en för 

underhållskostnaderna och den sista för ökad lägenhetsstandard. Den dominerande posten 

var underhållskostnaderna då byggnaden var i stort behov av upprustning. De 

investeringar som gjordes för energieffektiviseringen anses vara återbetalda redan efter 

tio år och beräknads uppgå till cirka 3 800 kr/m
2
. Den totala byggnadskostnaden hamnade 

på cirka 14 000 kr/m
2
. I och med de förbättringar som genomfördes, bland annat blev 

vardagsrummen fem kvadratmeter större då balkongerna byggdes in, kunde 

lägenhetshyran höjas från tidigare 734 kr/m
2 
till 893-1101 kr/m

2
.  

 

3.3.1.3 Projektets erfarenheter 

En slutsats med projektet är att det inte är omöjligt att genomföra en bra 

energieffektivisering på äldre byggnader. Det går att genomföra genom att använda sig av 

sedvanliga material och det lönar sig att använda standardstorlekar på materialen. I 

framtida projekt kommer lägenhetsaggregaten bytas ut mot ett centralt FTX-system för att 

minimera underhållet. Tilläggsisoleringen av fasader kommer att ske med två skikts 

isolering istället för fyra för att minska på kostnaderna.   

 

 

 

Tabell 1 visar före och efter siffror för Brogården. 
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3.3.2 Uppsalahem 

All information här är hämtad från BeBo (Levin & Jakobsson, 2011). 

Uppsalahem lät år 2009 renovera 14 lägenheter i Uppsala där målet var att halvera 

energianvändningen. Byggnaden som genomgick renoveringen är byggd år 1952 och 

ligger på Gröna gatan. Den består av ett trevåningshus med källare och har en uppvärmd 

area på 1487 m
2
 och en boarea på 766 m

2
. Byggnadens stomme består av enstenstegel 

förutom källarväggen som är utav 250 mm betong. Bostäderna värms upp med 

fjärrvärme. Ventilationen var före renovering frånluft med ingjutna stigkanaler till 

vindsplan. 

De åtgärder som genomfördes var tilläggsisolering av delar av klimatskalet och fönstren 

sågs över. Även balkonger, lägenhetsdörrar och delar av byggnadens VVS byttes ut. 

Tidigare utrymmen för lokaler gjordes om till fyra ytterligare lägenheter, vilket medförde 

att byggnaden efter renoveringen bestod av 18 lägenheter och en boarea på 999 m
2
. Före 

renoveringen låg byggnadens specifika energianvändning på 120 kWh/m
2 ∙år, 

renoveringarna medförde att siffran minskade med 35 % och hamnade på 80 kWh/m
2∙år.  

 

3.3.2.1 Lösningar 

Invändig tilläggsisolering av ytterväggarna med 175 mm mineralull på 

utfackningsväggarna och 70 mm under fönster i kök och sovrum. Ingen plastfolie 

placerades i väggen. Vindsbjälklaget isolerades med 400 mm lösull och de gamla 

tvåglasfönstren kompletterades med en isolerruta och nya tätningslister monterades. 

Fönstren i badrummen byttes ut helt. Nya U-värdet för samtliga fönster hamnade på 1,25 

W/m
2
 K. Frånluftsventilationen byttes ut mot ett nytt roterande FTX-system med en 

temperaturverkningsgrad på 88 %, som installerades i ett nytt fläktrum i källaren. Nya 

radiatorer sattes in och ett nytt två rörssystem installerades. Badrummen utökades, ett 

stambyte genomfördes och nya snålspolade vattenarmaturer sattes in. Tvättstugan fick ny 

utrustning och nya vitvaror sattes in i lägenheterna. Ny LED-belysning installerades i 

trapphuset och källaren och hela byggnaden försågs med nya elinstallationer. I Tabell 2 

visas förbättringar kvantitativt. 
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Uppsalahem Före Efter Enhet 

    Platta på mark 0,31 0,31 W/m2K 

Fasader 0,63 0,63/0,37/0,24 W/m2K 

Tak 0,165 0,103 W/m2K 

Fönster 2,7 1,25 W/m2K 

Dörr (balkong) 2,7 1,25 W/m2K 

Ventilation F-vent FTX 
 Uppvärmning 91 47 kWh/m2∙ år 

Varmvatten 22 15,9 kWh/m2∙ år 

Fastighetsel, inkl. fläktar 5,4 20,6 kWh/m2∙ år 

Energiprestanda 120 75,9 kWh/m2∙ år 

Lufttäthet vid 50Pa 0,8 - l/s, m2 

 

3.3.2.2 Ekonomi 

Kostnaderna för samtliga åtgärder beräknades i projekteringsstadiet hamna på 2 371 000 

kr för hela bygganden varav 137 100 kr per lägenhet. Enligt de ekonomiska 

lönsamhetskalkylerna visade det sig att investeringarna inte blev lönsamma. Detta beror 

främst på att resultatet för FTX-systemet inte blev lika bra som det beräknade. Den mest 

lönsamma inventeringen visade sig vara tilläggsisoleringen av vinden.  

 

3.3.2.3 Projektets erfarenheter 

I och med att det inte fanns någon fuktsakkunnig i projektet fanns inte vetskapen om 

riskerna med invändig isolering och vikten av användandet av plastfolie. I framtida 

ombyggnationer kommer utvändig isolering övervägas och fönstren kommer bytas ut 

helt. 

 

3.3.3 Orrholmen 

All information här är hämtad från BeBo (b, 2008). 

Orrholmen är ett bostadsområde från 60-talet som består av tio stycken sjuvåningshus 

beläget i Karlstad. Byggnaderna var före renovering i dåligt skick där fasader, tak och 

fönster kraftigt påvisade vattenskador. Vissa lägenheter gick inte att hyra ut på grund av 

skadorna. Byggnaderna genomgick renoveringar mellan åren 2004 och 2009 där fokusen 

låg på att minska kostnaderna för uppvärmning och fastighetsel. Före renoveringen låg 

Tabell 2 visar före och efter siffror för Uppsalahem. 
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energianvändningen på 255 kWh/m
2
 ∙år och renoveringarna medförde en reducering till 

110 kWh/m
2∙år. Renovering utfördes i två etapper. I den första lades fokusen på att 

fuktsäkra, ta bort onödiga installationer och ett stambyte genomfördes. Dessa åtgärder 

sänkte energianvändningen med hela 80 kWh/m
2∙år, där översynen av 

ventilationssystemet bidrog mest till den kraftiga minskningen. I etapp två koncentrades 

det på att förbättra klimatskalet, vilket medförde ytterligare en reducering med 65 

kWh/m
2∙år.  

 

3.3.3.1 Lösningar 

I ett mellanliggande garage fanns tio stycken enormt energikrävande fläktar, sju av dessa 

togs ur bruk vilket medförde en stor besparing utan att luftkvalitén i garagen blev sämre. 

Uppvärmning av tilluften till utrymmet kopplades också bort. Dessa åtgärder är den stora 

bidragande faktor till att energianvändningen kunde reduceras så kraftigt i den första 

etappen. Även ventilationens kanaldragningar sågs över där några kanaler kunde 

förenklas och viss överflödig utrustning kunde tas bort.  

I etapp två tilläggsisolerades fasaderna med 70 mm cellplastskivor och taket med 250 mm 

lösull. Fönstren byttes ut mot mer energieffektiva med U-värde på 1,2 W/m
2
 K. 

Ventilationen försågs med värmeåtervinning och frånluftsfläktarna energieffektiviserades. 

Solfångare installerades och belysningen inne och ute byttes ur mot energieffektiva 

varianter. Temperaturen i trapphusen sänktes en aning.  

 

3.3.3.2 Ekonomi 

Beräkningar visar att åtgärderna är lönsamma och att återbetalningstiden ligger på cirka 

15 år.   
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4 Tillgänglighet  

Det blir allt fler äldre människor i Sverige. Om 20-30 år beräknas cirka 25 procent av 

befolkningen vara över 65 år. Idag bor ungefär hälften av alla som är över 65 år i bostäder 

med otillräcklig tillgänglighet. Därför behöver fler bostäder anpassas för att äldre ska 

kunna bo kvar (Lagerwall, 2011). 

 

 

Det finns olika typer av boendeformer för äldre människor till exempel seniorboende, 

servicelägenhet och vårdboende. Seniorbostäder erbjuder mest frihet och är den formen 

av boende som denna rapport kommer att behandla. 

Seniorbostäder är ett samlingsnamn för alla former av boende med god tillgänglighet och 

tillgång till en gemensamhetslokal. Det ställs krav på att de som flyttar in ska ha uppnått 

en viss ålder (SOU 2007:103). Attraktiva seniorbostäder kommer att bli viktigare under 

de närmsta åren, på grund av det blir allt fler äldre i samhället.  Det som är viktigt för ett 

attraktivt seniorboende är att bostaden gör det möjligt att kunna bo och leva självständigt 

så länge som möjligt. Bostaden ska kännas trygg och inbjudande samtidigt som den ska 

vara bekväm och lättstädad. Personer är olika och ställer olika krav på sitt boende. 

Det kommer bli en utmaning att hinna bygga nya fastigheter som äldre kan flytta in i. 

Därför bör framtida seniorboende komma till genom ombyggnad av befintliga fastigheter, 

där gemensamma lokaler kan skapas genom en tillbyggnad eller att bostäder på markplan 

byggs om (Kärnekull, 2011).   

 

"Många gånger är det små förändringar som behöver göras för att befintliga fastigheter 

ska bli mer tillgängliga säger Fredrik von Platen som är ordförande i Karlskrona 

Seniorhusförening” i boken Bygga för seniorer (Kärnekull, 2011). Även en liten 

förändring i en byggnad kan göra att personer med rörelsehinder kan ta sig fram lättare. 

Vid ombyggnad gäller det att göra små ingrepp som ger en bra tillgänglighet, utan att det 

kostar så mycket (Hjälpmedelsinstitutet, 2009). 

 

4.1 Allmänna utrymmen 

Att kunna ta sig in i en bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. Är man 

beroende av hjälpmedel så som rullator eller rullstol kan ett litet hinder, en trappa eller en 

liten kant vara ett stort hinder. Med små enkla hjälpmedel kan det underlättas för dessa 

personer. En liten ramp kan installeras och personen kan på ett enkelt sätt ta sig upp. Med 
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åldern blir kroppen ofta svagare och en tung ytterdörr kan vara svår att få upp. Genom att 

sätta dit en dörröppnare kan personen på ett smidigt sätt öppna dörren och på så vis 

undvika att skada sig (Hjälpmedelsinstitutet, 2009).    

 

Entrén till en bostad bör vara lätt att hitta och vara välkomnande. En generös och 

välutformad entré blir en viktig mötesplats för de boende. In i entrén ska man ta sig som 

gående men också med hjälp av rullstol och permobil. Trösklar och andra höjdskillnader 

gör det svårare för äldre att ta sig in i byggnaden. Samtliga dörröppnare bör vara 

anpassade för de med svagare händer och dålig syn. Dörröppnaren ska monteras på rätt 

höjd så att både rullstolsburna och gående ska nå den. Att ha en sittmöjlighet både 

innanför och utanför entrén är positivt, då man kan sitta där och vänta på en eventuell 

skjuts (Kärnekull, 2011).   

 

Trapporna är bra vardagsmotion, därför bör trapporna vara inbjudande till användning. Är 

trapphusen rymliga, säkra och har väl belysta trapplan medför det att säkerheten blir 

bättre. 

Hissarna ska ha en praktisk inredning med sittmöjligheter. En utfällbar pall, stödhandtag, 

spegel, bra belysning och välplacerade knappar kan underlätta avändandet av hissen. 

Eftersom många hissdörrar är tunga är det en fördel om dessa är utrustade med en 

automatisk dörröppnare, som gör det enklare för personer med mindre krafter och 

rullstolsburna att komma in och ur hissen (Kärnekull, 2011). 

 

4.2 Bostadsanpassning 

Äldre människor tillbringar mycket av sin tid i hemmet och därför blir den miljön extra 

viktig. Många som flyttar in i dagens seniorbostäder kommer antagligen bo kvar så länge 

som möjligt. Bostadens utformning är därför viktig. Mångsidigt användbara rum är 

positivt då det skapar olika möjligheter att möblera och olika användbarhet. Skjutdörrar är 

bra då de gör att rum kan kännas öppnare, samtidigt som det går att stänga igen.  

Hallen i en bostad bör vara inbjudande och ljus. Utrymmet som ofta är litet ska rymma 

många funktioner, till exempel ska hallen erbjuda plats för kläder, rullator, skor och gärna 

en stadig stol att sitta på. 

Vardagsrummen i lägenheterna ska rymma umgänge, avkoppling och arbete. Rummet ska 

ha tillräckligt med väggar att möblera mot som till exempel bokhyllor och media. När en 

fastighet byggs om är det viktigt att tänka på att utrustning, till exempel TV och datorer, 
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inte kommer att se ut som de gör idag. Därför bör rummen vara lätta att förändra med 

tiden. 

Köket i lägenheterna ska uppfylla många funktioner och bör vara utformat så att det är 

lättskött och ljust. Det bör även vara inrett så att det kan anpassas för personer med 

funktionsnedsättning. 

Sovrummet ska erbjuda en ostörd miljö och gärna rymma en arbetsplats eller en tv. Ett 

sovrum bör vara utformat så att sängens placering gör att en eventuell rullstol ska komma 

fram på minst en sida. För att maximera det flexibla kan garderobsinredningen vara 

flyttbar. 

Utformningen av dusch- och hygienrum är viktig. Utrymmet ska vara lätt att komma in i, 

vara väl upplyst och lätt att både städa och använda. Handtag och inredning bör vara 

utformat så att det lätt går att ta stöd emot dessa. Badrummen i ett seniorboende ska ha 

rejäla dörröppningar. Det är viktigt att tänka på att använda en dusch istället för ett badkar 

och att montera upp stödhandtag. Utrymmet kring toalettstolen och tvättstället ska vara 

fritt och plats för förvaringsmöjligheter ska finnas (Kärnekull, 2011). 

 

I föregående avsnitt togs de upp hur en bra seniorbostad bör vara utformad enligt Kerstin 

Kärnekull (2011).  Under en intervju med Madelene Thorell (2011) som arbetar vid 

Hemtjänsten i Arbrå kunde följande konstateras: 

”Det är trångt!”, var det första som Madelene svarade på frågan om hur det är ute hos de 

äldre. Hon ansåg att de vanligaste problemen ute i bostäderna är badrummets utformning, 

att de ofta är trånga och svårtillgängliga. Badrum bör utformas i en mer kvadratisk form 

då mer rektangulära badrum kan medföra svårigheter ur tillgänglighetssynpunkt anser 

Madelene. I de mer kvadratiskt utformade badrummen finns större svängrum och blir i 

och med det mer lättillgängliga, både för personen själv och om eventuell hjälp behövs 

vid toalettbesök. Toaletten bör placeras så att det finns utrymmen på båda sidorna för två 

personer i de fall den äldre personen behöver hjälp. En smart idé enligt Madelene är att 

sätta upp en skjutdörr in till badrummet, det blir på så vis lättare för en person som är 

beroende av hjälpmedel att ta sig in i badrummet. Madelene anser att duschen ska vara av 

öppen typ.  Hon fortsätter att berätta att inne i bostaden bör det undvikas att använda 

trösklar och att golven ska vara av hårdare typ för att underlätta för personer som går med 

rullator, sitter i rullstol och för omvårdnadspersonal ifall personen behöver 

lyfthjälpmedel. Stora öppna utrymmen är bra ur tillgänglighetssynpunkt, ju färre väggar 

och dörrpassager desto bättre menar Madelene. 
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4.3 Studie av tillgängligheten i Järva 

I Järva, Stockholm, har en studie gjorts för att öka kunskapen och förståelsen för hur 

tillgängligheten kan förbättras i det allmänna utrymmet för äldre i byggnader, i samband 

med en renovering av miljonprogramshus.  Detta för att öka möjligheterna för äldre att 

kunna bo kvar i sina bostäder längre. 

 

Enligt studien var trapphusen och entréerna ett problem för de äldre. Dilemmat med 

entréerna var att det oftast fanns ett par trappsteg upp till dörren, vilket gjorde det svårt 

för de med rullator, rullstol och permobil. Ytterdörrarna var tunga och medförde problem 

för de äldre. Fanns det en dörröppnare till hissdörren var den oftast felplacerad så att 

dörren åkte upp på personen som skulle öppna eller på deras hjälpmedel.  

Trapphusen saknade oftast stöldskyddad plats för parkering av rollatorer, rullstolar och 

permobiler. Vissa av bostäderna saknade helt hiss, vilket gjorde det svårt för personer 

med funktionsnedsättning att ta sig in och ut från bostaden på egen hand. I det fall hiss 

fanns saknades ofta en automatisk dörröppnare. Fanns det en dörröppnare var följden 

istället att dörren var öppen för kort tid (UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB, 

2010). 

 

4.4 Enable- Age projektet 

Enable-Age projektet hade som syfte att undersöka hur äldre personer har det i 

bostäderna. Ifrån ett Europeiskt perspektiv tittades det på hur hemmet påverkar 

självständighet, delaktighet och hälsa. Projektet genomfördes i början av 2000-talet och 

riktade sig i Sverige till ensamboende personer som var 80 år eller äldre i Lund, Halmstad 

och Helsingborg. Ur studierna framkom det att de flesta hade bott i sin hemkommun i 

cirka 50 år och i den nuvarande bostaden i genomsnitt cirka 19 år (Enable- Age, 2003). 

 

Den fördjupade studien gick ut på att undersöka sambandet mellan bostäder och ett sunt 

åldrande bland äldre människor som lever ensamma. Målet med studien var att undersöka 

hur vi i Sverige stödjer våra äldre personer i deras personliga bostadssituation, till 

exempel när det gäller effekterna av de offentliga bidrag som stödjer enskilda 

bostadsanpassningar. Under tidens gång tillkom det flera mål med studien, bland annat en 

undersökning av förhållandet mellan hem och hälsa i samband med hälsosamt åldrande 

(Dahlin Ivanoff, m.fl., u.å.). 
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Totalt ingick 1918 äldre personer i en övergripande studie varav 200 av dessa valdes ut 

till en djupare studie.  

I Sverige deltog 397 personer i första intervjuomgången. Genom intervjuerna framkom 

det att ett antal tillgänglighetsproblem som fanns ute i bostäderna (Boman, m.fl., 2007): 

 

 För trånga korridorer, passager och dörröppningar 

 För trånga utrymmen framför kyl, frys och spis 

 Brist på arbetsytor där man kan arbeta sittandes i köket 

 För högt sittande köksskåp 

 Avsaknad av utdragbara lådor i kök och tvättstuga  

 Kranar och reglage i kök och hygienrum  

 Avsaknad av stödhandtag i badrum 

 Badkar ansågs som ett hinder  

 Trappor  

 Trösklar vid entré 

 Nivåskillnader till soputrymme 

 Ojämna gångvägar utomhus 

 

I Enable Age studien (Dahlin Ivanoff, m.fl., u.å.) kom även fram att hemmet upplevdes 

som ett ställe där det kunde kontrolleras vad som kommer att hända och en plats där man 

själv var ansvarig. Hemmet var en plats där man hade frihet att göra det man själv vill. 

För att få känslan av ett hem som en trygg och säker plats är det viktigt att vara nära 

någon och vara en del av grannskapet. Att vara självständig och inte vara beroende av 

någon annan värderades högt bland deltagarna. Det fanns en stark vilja från de boende att 

klara sig själv i den egna bostaden, då minskat beroende ökade friheten. 

Atmosfären i hemmet påverkade hälsan, känner du dig bekväm i ditt hem så upplever du 

bättre hälsa. Har man något hälsoproblem som till exempel nedsatt syn orsakar detta 

oftast begränsningar i hemmet, om det inte är optimalt utformat. Det kan kännas som ens 

hälsa är sämre om det inte går att ta sig runt i bostaden på egen hand. 

 

Den slutsats de kom fram till i studien var att hemmet är mycket viktigt för äldre personer 

på många olika sätt. Det var starkt kopplat till självständighet och att vara oberoende av 

andra för att klara sig. Att dessa kunde medverka i olika aktiviteter var viktigt för deras 

hälsa och det fanns en önskan om att vara aktiv så länge som möjligt. Olika typer av stöd 

användes i hemmet av många och upplevdes som nödvändigt för att kunna stanna 

hemma, även om dessa stöd inte alltid var positiva. Hemmet är alltså starkt kopplat till 

självständighet, delaktighet och hälsa. 
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5 Förundersökning av byggnaden i Sätra 

Byggnaden i Sätra har besökts vid tre olika tillfällen under våren år 2012. Vid det första 

besöket den 22 februari samlades det in allmän information om byggnaden, samtliga 

lägenhetstyper mättes och övriga utrymmen gicks igenom. Uppmätningen av 

lägenheterna visade att de angivna måtten på ritningarna, som tillhandahållits av Sätra 

Lyan AB, stämmer bra. Mätningarna genomfördes till största delen med lasermätare för 

att få ett så korrekt mått som möjligt. Vid trånga utrymmen och vid kortare mätsträckor 

användes tumstock och måttband. Även trapphuset mättes för att kontrollera att det följer 

de krav som ställs för att få plats med en bår. Minimimåttet ligger på 1200 mm vilket 

trapphuset klarar.   

I samband med att lägenheterna mättes genomfördes en översiktlig materialinventering. 

Det som hittades var att lättbetongblocken, som bland annat sitter i byggnadens 

ytterväggar, starkt efterliknar blåbetong. Även vissa innerväggar, främst de icke bärande, 

visade sig innehålla liknande lättbetong. Detta skapar misstankar om att byggnadens 

inneluft kan innehålla förhöjda halter av radon. I övrigt hittades inga påtagliga skador 

som kan medföra en försvagning eller anses behöva åtgärdas ur hållbarhetssynpunkt.  

 

Vid det andra besöket, den 5 mars, genomfördes en energikartläggning av byggnaden 

tillsammans med EKG-f´s projektgrupp
8
. Två lägenheter i byggnaden trycksattes med 

hjälp av Blower door för att få en uppfattning om hur lufttät lägenheten/klimatskalet är. 

Det som ska tas i beaktande är att luftläckage från lägenhetsavskiljande väggar kan 

förekomma och på så vis ge ett något missvisande resultat. Resultaten från 

trycksättningen visar att lägenheterna håller en bra lufttäthet. Före och under 

trycksättningen undersöktes byggnaden med en IR-kamera för att få reda på potentiella 

köldbryggor och luftläckage. Samtliga anslutningar mellan yttervägg och bjälklag, 

vägghörn och fönsterinfästning visade ett förhöjt värmeläckage och kan betraktas som 

köldbryggor. Även fogarna mellan lättbetongblocken i ytterväggarna visade några graders 

temperaturskillnad men anses inte som något större värmeläckage. I bilaga 1 visas 

bilderna från mätningen. Mer om tryckmätningsmetoden beskrivs i kap. 5.1 Mätning av 

byggnadens lufttäthet 

 

Den 4 maj besöktes byggnaden en sista gång, denna gång låg fokus på tillgängligheten. 

En medhavd rullstol används för att få en verklig uppfattning om hur pass tillgänglig 

byggnaden är. Rent generellt var samtliga dörrpassager trånga, badrummen gick det inte 

                                                        
8
 Energikompetent Gävleborg – fastighetssektorn. 
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att ta sig in i och för att ta sig ut på balkongen krävdes medhjälpare. Det var trångt, ibland 

omöjligt att vända i köken och det var precis så att tappvattenkranen kunde nås. En 

iakttagelse som gjordes var att frys- och kyldörrar bör öppnas åt samma håll för att göra 

det enklare för en rullstolsburen person. En annan erfarenhet var att en liten tröskel blir 

ett stort hinder speciellt om rullstolen har små hjul fram. I övrigt var rummen stora och 

rymliga och anses vara möblerbara så att en person med rullstol lätt kan ta sig fram. Ute i 

korridorerna ligger vissa av lägenhetsdörrarna i nära anslutning till den neråtgående 

trappan. När en sådan dörr öppnas av en rullstolsburen person är stolens bakhjul väldigt 

nära trappan. Någon form av stopp bör monteras för att den rullstolsburna personen på ett 

säkert sätt ska kunna öppna dörren, utan att behöva känna oro för att falla ner för trappan. 

I hissen fick precis rullstolen och en medhjälpare plats, men det var trångt. Beskrivande 

bilder från tillgänglighetsunderökningen återfinns i bilaga 2.  

 

5.1 Mätning av byggnadens lufttäthet  

När det eftersträvas att sänka byggnadens energianvändning är det viktigt att se över 

lufttätheten. Är byggnadens klimatskal lufttätt finns det goda förutsättningar för att lyckas 

med en bra reducering av energianvändningen (Sikander & Wahlgren, 2008). 

Byggnadens klimatskal kan jämföras med ett klädesplagg. Är det blåsigt ute och 

klädesplagget är otätt fryser vi lättare och behöver ta på oss mer kläder. Är plagget 

däremot tätt kan det räcka med ett tunt lager. Likadant är det för byggnaden, är den otät 

och släpper igenom luft kommer det krävas mer värmeisolering och därmed blir 

kostnaderna högre (Sikander & Wahlgren, 2008).  

Det finns även fler aspekter till varför byggnaden ska vara lufttät. Ifall byggnaden är otät 

är riskerna för fuktskador större, speciellt på kallvindar där varm och fuktig luft från 

bostaden läcker upp genom bjälklaget. Otätheter kan även ge upphov till en ökad tillförsel 

av radongaser till inomhusluften (Sikander & Wahlgren, 2008).   

För att få en bra uppfattning om hur pass lufttät bostaden är finns det en mängd olika 

metoder som kan användas (Sikander & Wahlgren, 2008). Några exempel är: 

 

 ”Blower door” där en extern fläkt används som skapar en tryckskilland över 

byggnadens klimatskal.  

 Spårgas där gas används för att upptäcka var läckorna finns. 

 Handen kan användas för att söka upp eventuella luftläckage. 

 IR-kamera används lämpligen i samband med att byggnaden trycksätt för att 

bekräfta luftläckage och köldbryggor. 
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Metoden som användes för att få fram bostadens luftläckage var ”Blower door” och 

fotografering med IR-kamera. Två av byggnadens lägenheter mättes, en tvåa och en trea. 

Här följer en kort beskrivning på tillvägagångsättet: 

Till att börja med behövs uppgifter om bostaden – arean, volymen och den totala 

omslutande arean. Innan trycksättningen av bostaden startar ska samtliga dörrar, fönster 

och öppningar i klimatskalet/lägenheten vara stängda. Luft in- och utsläpp ska förseglas 

med exempelvis silvertejp och plastpåse. Samtliga öppningar till utrymmen som ska 

tryckmätas ska vara öppna. Själva mätutrustningen består av en fläkt och ett lufttätt 

skynke, denna monteras lämpligast upp i en ytter-/balkongdörrsöppning. Det är viktigt att 

den installeras rätt så att det blir helt lufttätt runt omkring fläkten, för att undvika att luft 

inte slinker igenom och förstör mätvärdena. Fläkten kopplas sedan till en dator som 

mätningen styrs från.  

Innan mätningen börjar undersöks byggnadens in- och utsida med en IR-kamera för att 

leta efter eventuella köldbryggor och misstänkta luftläckage. Under själva trycksättningen 

kontrollers de misstänkta luftläckagen med IR-kameran igen, och kan då eventuellt 

bekräftas.  

I det aktuella fallet skapades ett undertryck, det vill säga luft trycktes ut från bostaden.  

Mätningen av luftläckaget mäts i intervaller om 5 Pa med start vid nollflödet och stopp 

vid 60 Pa:s tryckskillnad. När mätningen är klar skapas ett mätresultat av 

dataprogrammet i form av en rapport där tabeller och diagram över mätningen redovisas. 

Ur denna rapport kan luftläckaget vid 50 Pa läsas av, som är det värde som är mest 

intressant. Luftläckageresultatet i rapporten redovisas med enheten m
3
/h m

2
. För att 

omvandla luftflödet till l/s, som är svensk standard (ISO 9972:1996), multipliceras 

resultatet med 1000/3600. 1000 för att en kubikmeter består av 1000 liter och 3600 för att 

de går så många sekunder på en timme. 

 

Det luftläckage som upptäcktes under mätningen var vid anslutning mellan fönster och 

yttervägg. I övrigt visade byggnaden på en god lufttäthet, där den större lägenheten hade 

ett läckage på 0,34 l/s m
2
 och den mindre 0,27/0,25 l/s m

2
 (utan igentejpat brevinkast/med 

igentejpat brevinkast). En intressant iakttagelse som gjordes var att om lägenhetsdörrens 

brevinkast var igentejpad minskade luftläckage med 8 %.  

I och med det goda resultatet anses det att inga större åtgärder behövs tas för att förbättra 

byggnadens lufttäthet. Det som kan ses över är tätningslister invid fönstren.  
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6 Energieffektivisering av byggnaden i Sätra 

I detta kapitel presenteras byggnadens nuvarande tekniska lösningar och förlag på 

åtgärder. Bygganden har delats upp i åtta olika poster där ett förslagspaket till varje del 

läggs fram; 

 Grundkonstruktion – ingen energieffektivisering föreslås 

 Ytterväggar/fasader – förslag på åtgärder 

 Taket/Vindsutrymmet – förslag på åtgärd 

 Fönster/dörrar – förslag på åtgärd, men rekommenderas ej 

 Ventilation – förslag på åtgärder 

 Tappvarmvatten – råd om åtgärder 

 Belysning – förslag på åtgärd 

 Solenergi – förslag på ev. nyinstallation 

Samtliga åtgärder för varje delpost kommer att krävas i försök att uppnå 

Nollenergihuskraven. Åtgärdsförslagen är framarbetade för att skapa en bra balansering 

mellan kostnader och energieffektivitet, detta har inte kunnat uppfyllas för samtliga 

poster. Tabell 3 redovisar en sammanställning på vad de energiåtgärder som föreslås 

bidrar till. Beräkningar redovisas i bilaga 3. 

 

Sätra Före Efter Enhet 

Platta på mark 0,26 0,26 W/m2K 

Fasader 0,43 0,15 W/m2K 

Tak 0,28 0,11 W/m2K 

Fönster 1,30 0,80 W/m2K 

Dörr (balkong) 1,30 0,80 W/m2K 

Um 0,71 0,36 W/m2K 

Lufttäthet vid 50Pa 0,25-0,34 < 0,39 l/s, m2 

Ventilation F-vent FTX - 

Solfångare - 16 kWh/m2∙ år 

Solceller - - kWh/m2∙ år 

Uppvärmning 138,5 36,8 kWh/m2∙ år 

Varmvatten 25 25 kWh/m2∙ år 

Fastighetsel 6,4 2,8 kWh/m2∙ år 

Fläktar 1,9 2,3 kWh/m2∙ år 

Vädring 4 4 kWh/m2∙ år 

Specifik energianvändning 150,8 29,9 kWh/m2∙ år 

Värmeförlustal 47,4 14 W/m2 

                                                        
9
 Luftläckaget efter att byggnaden åtgärdats antas vara mindre än 0,3 l/s,m

2
, antagandet baseras på 

nuvarande mätvärden och att tilläggisoleringen medför att klimatskalet blir tätare. 

Tabell 3 visar en sammanställning på vad förslagsåtgärderna bidrar till. 
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Figur 1 är en beskrivning av grundkonstruktionens uppbyggnad. Hur djupt plintarna är 

placerade längs med byggnaden varierar pga. att de ska vila på ett stabilt markunderlag. 

Djupet varierar mellan några decimeter upp till ungefär 1,5 meter. Som syns i figuren 

ligger dräneringsledningarna på fel nivå, de skall placeras på en nivå under 

grundkonstruktionens lägsta nivå. Figuren visar även golvbjälklagets innehåll. 

6.1 Grundkonstruktion 

Bostadens grund fyller flera viktiga funktioner som det inte kan bortses ifrån. Grunden 

ska utgöra en stabil stomme för bostaden, den ska stabilisera upp huset och får inte röra 

sig ojämnt på grund av sättningar. Den ska bidra till att hålla huset torrt och varmt så att 

inte oönskad fukt tränger in i bostadens väggar och bjälklag. Grunden ska även medverka 

till en bra komfort i inomhusmiljön (Hammargren & Wannfors, 2011, s. 38). 

 

Byggnaden i Sätra vilar på en grundkonstruktion av plintar bestående av betong och 

lättbetongblock. Plintarnas djup längs med byggnaden varierar, på grund av att de ska stå 

på ett stabilt markunderlag och för att marknivån invid byggnaden växlar. Samtliga 

bärande väggar i byggnaden vilar på plintar, men det är endast de som vetter mot det yttre 

som har ett invändigt isoleringsskikt, se Figur 1  
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6.1.1 Dränering 

Det är viktigt att dräneringssystemet runt grunden fungerar korrekt för att hindra att fritt 

rinnande vatten når husets konstruktion. Som syns i Figur 1 ligger dräneringsledningarna 

på en fel nivå, dessa ska placeras på en nivå under grundkonstruktionens lägsta nivå och 

ha en lutning på 1:200. Runt ledningarna ska det minst finnas 50-100 mm kapillär-

brytande och dränerande material. För att vattnet inte ska hindras bör högst fem procent 

av dräneringsmaterialets partiklar vara mindre än två mm i diameter. Runt det dränerande 

lagret läggs en fiberduk för att förhindra att jord tränger sig in skiktet och täpper igen 

dräneringen. Markytan invid huset ska helst vara fri från rabatter och ska luta ut från 

byggnaden minst tre meter och ha en lutning på 1:20. (Hammargren & Wannfors, 2011, 

ss.42-43).  

6.1.2 Platta på mark 

I Figur 1 beskrivs golvbjälklagets konstruktion. Isoleringen som är placerad under 

betonglagret varierar, cirka en till två meter från ytterväggen ligger tjockleken på 50 mm 

därefter reduceras den till 30 mm. Detta förmodligen för att spara in på materialkostnader. 

Istället har ett lager med sand används som isoleringsmaterial, där sanden även har en 

funktion som utjämningsyta. En plastfolie är placerad mellan sanden och 

dräneringsgruset för att förhindra att sanden försvinner ner i gruset men även för att 

hindra fukt att vandra in i konstruktionen. Det antas att plastfolien idag har vittrat sönder. 

Antagandet grundar sig på att plaster som tillverkades på den tiden då byggnaden 

byggdes inte var åldersbeständig. Avsaknaden av en hel plastfolie kan bidra till att 

golvbjälklaget utsätts för fukt, men några synliga fuktskador påträffades inte vid 

inventeringen av byggnadens markplan. Byggnadens placering, som är på en ”kulle”, kan 

bidra till att vatten kan rinna bort från konstruktionen och vara en faktor till att 

golvbjälklaget hålls torrt.  Dessutom är plattans utbredning stor och marktemperaturen 

under kan anses vara konstant.  

Utförliga U-värdes beräkningar
10

 visar att plattans U-värde ligger på 0,26 W/m
2
 K. Av 

den anledningen anses det inte nödvändigt att tilläggsisolera då ett sådant ingrepp skulle 

föra med sig en höjning av golvnivån på bottenvåningen. Som i sin tur skulle bidra till att 

rumshöjden skulle minska och bekymmer med akustiken kunde tillkomma. Dessutom 

skulle, om ett sådant ingrepp genomförs, samtliga dörrpartiers karmar behöva bytas ut 

och det skulle uppstå en nivåskillnad mellan byggnadens golv och markytan.  Ett problem 

som skulle lösas om golvet höjs, är att den nivåskillnaden som idag finns mellan 

badrummet och hallen skulle försvinna.     

                                                        
10

 I kap 6.9.1  Platta på mark beskrivs de metoder som används för att beräkna fram plattans U-värde. 
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Figur 2 Den vänstra delen visar ytterväggarnas uppbyggnad, det som inte syns är den invändiga och 

utvändiga putsen. Bottenplanens yttervägg består av både betong och lättbetongblock, detta väggparti löper 

ända ner till byggnadens grund, se Figur 1 på föregående sida. Övriga våningsplans väggar utgörs av 300 

mm tjocka lättbetongblock. Den högra delen i figuren är en bild på byggnadens fasad, där kan man se att 

putsen, speciellt under fönstren, är i behov av underhåll. 

6.2 Ytterväggar 

Fasadernas uppgift är att skydda konstruktionen mot yttre förhållanden, de ska även ur ett 

arkitektoniskt synsätt se korrekta och välkomnande ut. Ofta, speciellt inom 

tätbebyggelsen, finns det krav på hur dessa ska se ut och vilka ingrepp som är tillåtna att 

genomföra. Vanligt är att fasaderna efter en renovering inte får skilja sig något märkvärt 

från ursprunget. De regler och krav som finns inom ett område återfinns i en detalj- eller 

översiktsplan. Ytterväggarnas konstruktion, som ofta är av bärande karaktär, har till 

uppgift att skydda bostaden mot kyla och föroreningar.      

 

 

Den högra bilden i Figur 2 visar fasaderna på byggnaden som till största delen består av 

vit puts, förutom runtomkring fönsterpartierna där en brun träpanel klär ytterväggarna. 

Fasaden är idag i stort behov av en uppfräschning och detta är också en av de största 

anledningarna till varför byggnaden ska genomgå en renovering. Fler bilder på 

byggnadens fasad återfinns i bilaga 2.     

Ytterväggarnas konstruktion består till största delen av lättbetongblock, förutom på 

bottenplanet där halva väggens tjocklek utgörs av betong (se den vänstra delen i Figur 2). 

Att använda sig av lättbetongblock var på 60- och 70-talet vanligt. Lättbetongen har bra 

värmeisoleringsförmåga och är relativt lätt att hantera jämfört med vanlig betong. 

Dessutom har lättbetong god hållfasthet vilket gör den till ett utmärkt byggnadsmaterial. 

Problemet med en del lättbetong är att den innehåller radongas, som vid sönderfall kan ge 

upphov till höga halter av radioaktiv gammastrålning (Burström, 2010). Den typen av 

lättbetong kallas även för blåbetong och känns igen genom sin blålila färg. När 

materialinventering av byggnaden genomfördes påträffades det att lättbetongen i 
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Figur 3 är en infraröd bild på utsidan av 

byggnadens fasad. Här syns det tydligt vart 

de större värmeläckagen är. Som det går 

att se i bilden är att även ett litet 

värmeläckage mellan lättbetongen finns, 

men dess inverkan ingår i lättbetongens 

värmekonduktivitet.  

väggarna har den blålila färgen. Av den anledningen misstänks det att 

radonkoncentrationen i bostadens inomhusluft kan ligga över det gränsvärde
11

 som finns.  

 

Energikartläggningen som genomfördes den 5 mars visade att klimatskalet har en bra 

lufttäthet. Luftläckaget var mellan 0,25-0,34 l/s, m
2
 vid 50 Pa undertryck.  

I samband med trycksättningen söktes det efter potentiella köldbryggor med en IR-

kamera. Det bekräftades att samtliga anslutningar mellan bjälklag och vägg, vägghörn 

och fönsterinfästningar har ett något högre värmeläckage än övriga väggen. Dessa har 

behandlats som linjära köldbryggor och simulerats i Comsol Multiphysics (resultaten 

återfinns i bilaga 3) då de ska inräknas i ytterväggarnas U-värde.  

 

Figur 3 visar en infraröd bild från utsidan av fasaden, där syns det tydligt vart 

ytterväggens större värmeläckage finns. Lättbetongens fogar står också för en del 

förluster, men dess inverkan ingår i lättbetongens värmekonduktivitet. 

 

6.2.1 Åtgärdsförslag 

I och med att fasaden är i behov av upprustning är det lämpligt att samtidigt 

tilläggsisolera. Därmed kan investeringskostnaderna delas upp i två poster, en för 

underhållet och en för energieffektiviseringen. Kostnader för exempelvis ställningar, ny 

puts och en del av arbetskostnaden hamnar under underhållet och anses som kostnader 

som är nödvändiga. Till energieffektiviseringsposten läggs kostnader för 

isoleringsmaterial och det extra arbete som krävs.  

En utvändig isolering blir en självklarhet i detta fall, i och med att ingrepp i fasaderna 

ändå måste göras.  

                                                        
11

 För bostäder ligger gränsvärdet på 200Bq/m
3
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Tre alternativ på tilläggsisolering har studerats. Det första är isolering med 

högpresterande SPU-isolering. Isoleringsmaterialet har en värmekonduktivitet på 0,023 

W/ m K och kommer från ett finskt företag (SPUisolering AB, u.å.). Det två andra är så 

kallade Sto-system, där det ena är ett ventilerad tvåstegstätat system, StoVentec, och det 

andra består av en isoleringsskiva som limmas på befintlig fasad, StoTherm Vario (STO a 

u.å., STO b u.å.).  

De olika alternativen har ställts mot varandra och jämförelser mellan kostnader och 

energieffektivitet har studerats. Redan i tidigt skede kunde SPU-isoleringen sorteras bort. 

Det som var tänkt med denna isolering var framförallt att skapa möjligheten till att hålla 

nere isoleringstjockleken. Detta uppnåddes men materialet var för dyrt jämfört med de 

andra systemen. Därför valdes materialet bort och inga vidare studier genomfördes. 

 

6.2.1.1 STO - fasadsystem 

Ventec-systemet fungerar på så vis att infästningar skruvas in i den befintliga fasaden och 

på den fästs en fasadskiva som sedan putsas. Mellan infästningarna och väggen placeras 

isoleringen och en luftspalt skapas. Budgetpriset ligger på 1100 kr/m
2
 inkl. ställning och 

arbete, enligt Per-Ola Tjulander (personlig kontakt, 2012), försäljare på STO Scandinavia 

AB i Falun. 

Vario-systemet kan fästas direkt på befintlig puts men kräver att underlaget är jämt och 

har bärförmåga. Vid lokala ojämnheter större än 10 mm behöver ett utjämningsbruk 

läggas på. Budgetpriset för Vario-systemet är ungefär 1000 kr/m
2
 inkl. EPS, ställning och 

arbete, enligt Per-Ola Tjulander (personlig kontakt 2012).  

Båda systemen har sina för- och nackdelar. Fördelen med Ventec-systemet är att fasaden 

blir ventilerad och riskerna för att fuktproblem ska uppstå minimeras. Detta system 

medför att fasaderna blir tjockare och att isoleringsmaterial måste köpas till.  

Enligt Per-Ola Tjulander (2012) fungerar Vario utmärkt på byggnader med lättbetong och 

puts. Han menar att risken för fuktproblem är minimal och att detta system är det 

vanligaste som används vid tilläggsisolering på likande byggnader. Detta system är även 

det mest kostnadsoptimala därför har detta system valts till byggnaden. Där förslaget är 

att isolera med 150 mm EPS på den befintliga fasaden. Tilläggsisoleringen medför att 

fasadernas tjocklek ökar från 304 till 454 mm.   

Denna åtgärd gör att ytterväggarnas U-värde minskar från 0,50 W/m
2
 K till 0,15 W/m

2
 K. 

Byggnadens energianvändning minskar med 18 % och en reducering på 25 kWh/m
2
∙ år. 

Kostnadsbesparingen blir cirka 50 000 kr/år och investeringarna ligger totalt på ungefär 1 

miljon. Här ska kostnader för puts, ställning och en del av arbetet dras bort, och läggas på 
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underhållskostnader. Den totala investeringen för energieffektiviseringen, där 

underhållskostnaderna är hämtade från sektionsfakta ROT och dragits bort från den totala 

summan (Wikells sektionsfakta, 2011), hamnar på cirka 447 000 kronor. Åtgärden anses 

därmed vara lönsam.  

 

6.2.1.2 Träpartier 

Träpartierna invid fönstren tilläggsisoleras med 150 mm mineralullskivor och den gamla 

träpanelen byts ut mot fasadskivor från VIVIX. Dessa fasadskivor är mycket beständiga 

och i stort sett underhållsfria. De påminner om trä men är i själva verket en laminatskiva 

som är tillverkad av fenolhärdad plast och cellulosafiber. För att efterlikna den befintliga 

bruna träpanelen och för att bevara byggnadens karaktär har kulören Mahogny valts. U-

värdet för dessa partier minskar från 0,47 till 0,15 W/m
2
 K. Inga kostnadsuppgifter har 

tagits fram. 

 

6.2.1.3 Åtgärd för radon 

Långtidsmätningar av radongas rekommenderas och dessutom att materialprover av 

lättbetongen skickas in på analys. Om resultatet visar att lättbetongen innehåller radon bör 

innerväggarna kläs med en radontät tapet för att förhindra att radongaser blandas med 

bostadens inomhusluft.   
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Figur 5 är en IR-bild på värmeläckaget från 

ventilationskanalernas rensnings-

/inspektionsluckor. 

6.3 Taket/Vindsutrymmet  

Byggnadens tak är ett så kallat motfallstak och har en takbeläggning av papp, se Figur 4. 

På takbjälklaget ligger det idag 130 +25 mm isolering. När byggnaden inventerades 

observerades att det finns en del byggspill och skräp i utrymmet. 

 

I den högra delen av Figur 4 visas den befintliga vinden. Den är idag ett uteluftsventilerat 

kallutrymme och innehåller lägenhetsförråd och installationsrum för frånluftsfläkt och 

hiss. Vindsväggarna består av träreglar med en plåt som klimatavskiljande material. 

Vindstaket utgörs av svagt lutande takstolar med råspont och plåt som ytmaterial. 

Vindsbjälklaget är cirka en halv meter tjockt och består till största delen av betongkasetter 

och lättbetongkross, som isoleringsmaterial. I vindbjälklaget finns det rensnings-

/inspektionsluckor för ventilationskanalerna. Vinden utgör 153 m
2
 av takets totala area på 

512 m
2
.  

 

När byggnaden besöktes i början av mars 

var temperaturen på vinden sju grader 

och utomhus var det runt noll. Att 

temperaturen var något högre på vinden 

jämfört med utomhus, trots att ingen 

isolering finns, beror främst på stora 

värmeläckage från ventilationskanalernas 

rensnings-/inspektionsluckor. Mätning 

med IR-kamera visar värmeläckaget, se 

Figur 5.  

Att ha förråd i ett kallutrymme är inte det mest optimala. Miljön är ofta fuktig och kall 

och kan på så vis bidra till att saker som förvaras i utrymmet blir mögelskadade eller drar 

till sig unken lukt. 

  

Figur 4 visar bilder över byggnadens yttertak och vindsutrymmet. 
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6.3.1 Åtgärdsförslag 

6.3.1.1 Taket 

I och med att fasaderna tilläggsisoleras utåt kommer 

den befintliga takfoten hamna i en linje innanför 

fasaderna och förlorar sin funktion som 

vattenavledande. Detta medför att takfoten bör 

flyttas ut och i samband med detta sker lämpligen 

en tilläggsisolering med lösull. Det som är 

nödvändig innan tilläggsisoleringen är att avlägsna 

allt byggspill och skräp som ligger på befintlig 

isolering, se Figur 6. Att isolera med lösull är en 

relativ lätt och smidig lösning som kan genomföras 

för att sänka värmeförlusterna. Alternativet som undersökts är att isolera med 350 mm 

lösull. Om åtgärden fullföljs minskar takbjälklagets U-värde från 0,23 W/m
2
 K till 0,097 

W/m
2
 K. 

 

6.3.1.2 Vinden 

Två alternativ till åtgärd har undersökts. Ett där vindsbjälklaget tilläggsisoleras och ett 

där vinden varmisoleras. Jämförelser mellan de två olika alternativen har granskats där 

det undersöktes vilket av dem som är mest lämpad. I jämförelsen utgicks det ifrån ett 

bestämt U-värde, som behövs för att nå Nollenergihus kraven och BBR´s satta U-

medelvärde
12

 för klimatskalet.  

I det första alternativt räknades det på att tilläggsisolera med 160 mm Foamglas. Detta 

medför en del nackdelar där det bland annat skapas en golvnivånskillnad mellan trappan 

och vindsbjälklaget. Även miljön på vinden försämras då utrymmet blir ännu kallare. 

Dessutom krävs stora arbetsinsatser när en helt ny golvbeläggning måste anläggas. Av 

dessa anledningar anses inte detta alternativ som lämpligt. 

Det andra alternativet är att isolera vindstaket invändigt med 180 + 70 mm 

mineralullskivor och att dra dit uppvärmd tilluft
13

. Detta skulle bidra till att 

vindsutrymmet får en bättre miljö samtidigt som värmeförlusterna genom vindsbjälklaget 

reduceras. Detta anses som en bättre och enklare lösning än om bjälklaget isoleras. Om 

                                                        
12

 För nybyggnad har BBR som krav att klimatskalets U-medelvärde inte ska överstrida 0,4 W/m
2 

K, (för zon 2), detta är även något som ska eftersträvas vid ändring av byggnad. 
13

 I kap 6.5.1föreslås det att byta nu nuvarande F-vent till ett FTX-system 

Figur 6 visar de byggspill och skräp 

som idag ligger på takbjälklaget. Detta 

måste rensas bort före en eventuell 

tilläggsisolering annars finns risk för 

mögel- och fukt skador. 
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denna åtgärd genomförs minskar vindsbjälklagets U-värde
14

 från 0,47 W/m
2
 K till 

ungefär 0,14 W/m
2
 K.  

 

6.3.1.3 Besparingar 

Om de båda föreslagna åtgärderna för taket och vinden genomförs reduceras byggnadens 

energianvändning med 5,5 kWh/m
2
∙år och kostnadsbesparingarna blir cirka 11 000 kr/år. 

U-medelvärdet för hela takkonstruktionen minskar från 0,28 till 0,11 W/m
2
 K. 

Anledningen till att besparingarna blir så låga beror på att taket och vinden utgör en liten 

del av byggnadens totala värmetransmitterande area. Investeringskostnaderna beräknas 

hamna på 1 miljon för isolering av takbjälklaget och 300 000 kr för vindstaket. 

Prisuppgifterna är hämtade från Sektionsfakta ROT (Wikells, 2011). 

 

6.4 Fönster/dörrar 

För att uppfylla Nollenergihuskraven får glaspartiernas medel U-värde inte vara högre än 

0,8 W/m
2
 K. U-värdet för de fönster och balkongdörrar som sitter på byggnaden idag har 

tagits fram med hjälp av ett beräkningsverktyg i Excel från Exergi B(y)rån (2002) och 

beräknades fram till 1,3 W/m
2
 K, vilket betyder att dessa måste ersättas. Ett sådant 

fönsterbyte skulle betyda att byggnadens energianvändning reduceras endast med cirka 

6,3 % och ekonomiskt blir besparingen 17 000 kronor per år. Fönsterbyte är en dyr 

investering, översiktliga beräkningar visar att investeringskostnaderna hamnar på runt 1,9 

miljoner inkl. rivning av befintliga fönster, uppsättning av nya och kostnad för fönster. 

Kostnader för fönster är hämtade från Elitfönsters prislista (Elitfönster, 2012) övriga 

kostnader kommer från Sektionsfakta (Wikells, 2011). Detta anses inte vara en lönsam 

investering då de befintliga fönstren är i bra skick och har ett bra U-värde, därmed finns 

det inget direkt behov av utbyte.      

  

                                                        
14

 I kap 6.9.2 Vindsbjälklaget  beskrivs metoden som används för att få fram vindsbjälklagets nya 

U-värde 
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6.5 Ventilation  

Byggnaden har idag mekanisk frånluftsventilation med frånluftsdon placerade i samtliga 

lägenheters badrum, kök och klädkammare. Frånluftsfläkten är varvtalsreglerad och har 

en effekt på 0,55 kW och beräknas använda 4818 kWh/år. Kanalerna är dragna ute i 

trapphuset och ligger ingjutna i vindsbjälklaget.  

Tilluften kommer genom spaltventiler som är placerade ovanför fönstren. Inga 

överluftsdon finns i bostäderna vilket hindrar luften att sprida sig om dörrar hålls stängda. 

Problemet med endast fläktdriven frånluft är att det är svårt att kontrollera luftflödena, 

speciellt gäller detta i flerbostadshus. Ifall spaltventiler i en lägenhet stängs igen blir 

följden att luftomsättningen i en annan lägenhet ökar. Momentanmätningar av 

frånluftsflödena i två lägenheter genomfördes den 5 mars 2012. I Tabell 4 redovisas de 

uppmätta flödena. Flödena mättes med en mätstos.  

 

lgh nr: 1614 
 

1615 
 Typ tvåa 

 
trea   

Lgh area 67,5 m2 87 m2 

Volym 168,75 m3 217,5 m3 

  
  

    

Flöden 
  

    

Badrum 22,2 l/s 13,4 l/s 

Kök 5,1 l/s 7,8 l/s 

Forcering i kök 19,5 l/s 15,2 l/s 

KLK 0 l/s 2,6 l/s 

Tot. 27,3 l/s 23,8 l/s 

Total luftväxling 0,4044 l/s m2 0,2736 l/s m2 
 

Det totala luftflödet för frånluftsfläkten mättes upp vid samma tillfälle till 1220 l/s (1,22 

m
3
/s). Det ger att den totala luftväxlingen i byggnaden ligger på ungefär 0,5 l/s, m

2
.  

 

6.5.1 Byte till FTX-system 

Förslaget är att ersätta befintlig frånluftsventilation med ett FTX-system, för att få en 

bättre kontroll på luftflödena och möjliggöra stora energibesparingar. För att ta fram ett 

lämpligt aggregat krävs kännedomen om vilka luftflöden som behövs i byggnaden. 

Tilluftflödena är bestämda så att de klarar BBR´s kvar på minsta uteluftstillförsel på 0,35 

l/s m
2
 och därefter är frånluftsflödena bestämda, se Tabell 5. För att få ett undertryck i 

lägenheterna sätts frånluftens luftflöde något högre än tilluftens. 

Tabell 4 visar luftflöden i lägenheterna 1614 och 1615. 
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Tilluftsdon placeras i sovrum och vardagsrum och frånluftsdon i kök, badrum och 

klädkammare. De totala luftflödena hamnar på 0,8 m
3
/s för tilluften och 0,85 m

3
/s för 

frånluften. För att få ut bästa effekt från det nya systemet rekommenderas att de befintliga 

frånluftkanalerna tas bort och ersätts med nya. Hur de nya tillufts- och frånluftskanalerna 

ska dras har inte undersökts.  

Aggregatet som föreslås levereras från Voltair System och heter VSEi-12-S1-H. Det är en 

korsströmsvärmeväxlare och har en bra verkningsgrad på 92 % och en specifik fläkteffekt 

på 0,85 kW/m
3
/s.    

Om denna åtgärd genomförs kan energianvändningen reduceras med hela 45 %, ge en 

energibesparing med 62 kWh/m
2
∙år och en kostnadsbesparing på 123 000 kr/år. 

Investeringskostnaden för aggregatet är 225 000 kr inkl. styrsystem (Fränden, 

mailkonversation den 27 april 2012). Inga kostnader för kanaldragning och arbete har 

tagits fram, men en grov uppskattning ha gjorts som ger en total investeringskostnad på 

cirka 1,8 miljoner. Antagandet grundar sig på tidigare genomförda renoveringar (Levin & 

Jakobsson, 2011). 

 

Min uteluftflöde  Enl. BBR 

uteluftflöde 0,35 l/s m2 

   Bottenplan area [m2] min flöde [l/s] 

2:a  71 25 

3:a 86,5 30 

3:a 88 31 

plan 1 
  2:a 61,5 22 

2:a 72 25 

2:a 72 25 

3:a 90 32 

3:a 90,5 32 

3:a 92,5 32 

Tilluft   

Sovrum 10 l/s 

små sovrum 7 l/s 

V-rum 15 l/s 

frånluft 
 Kök 15 l/s 

Badrum 15 l/s 

KLK 5 l/s 

Tvåor 
 tilluft: 25 l/s 

Frånluft: 30 l/s 

Treor 
 tilluft: 32 l/s 

frånluft: 35 l/s 

Tabell 5, den vänstra tabellen visar det minsta uteluftflödet enligt BBR. Den högra visar de 

flödena som beräknas behövas i lägenheterna. 
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6.6 Tappvarmvatten  

Uppgifter om dagens varmvattenförbrukning finns inte tillgängliga. Därför antas en 

förbrukning på 25 kWh/m
2
∙ år  

15
, men förmodligen ligger den lägre i och med att 

samtliga lägenheter inte är bebodda. Samma värde används när den specifika 

energianvändningen efter åtgärderna tas fram då FEBYs kravspecifikation kräver detta 

som indatavärde. Varmvattenförbrukningen kan minskas med hjälp av att snålspolade 

armaturer monteras och genom individuell mätning av förbrukningen.  

 

6.7 Belysning 

Belysningen i byggnadens trapphus antas stå på dygnet runt, förutom två armaturer som 

sitter invid entré och tillhör förmodligen samma timersystem som ytterbelysningen. 

Trapphuset har totalt 17 lysrörsarmaturer som vardera innehåller två stycken lysrör. Varje 

lysrör antas ha en effekt på 35 Watt och beräknas tillsammans använda cirka 10 000 

kWh/år.  I och med att det saknas dagsljusinsläpp i trapphuset måste någon form av 

ljuskälla finnas för att lysa upp utrymmet. Dock anses det onödigt att belysningen ska stå 

på fullt när ingen vistas där. Förslaget är att byta ut samtliga belysningsarmaturer mot 

närvarostyrda. De armaturer som valts ut levereras från Ecolux och produktnamnet är 

Reko 4335/126 dim06 och har en effekt på 26 W per armatur. Finnessen med dessa är att 

när ingen rörelse finns går det ner till 10 procent och så fort sensorn känner av rörelse går 

den upp på full effekt. De nya belysningsarmaturerna placeras lämpligen på samma ställe 

som de befintliga. Det vill säga tre stycken armaturer per våningsplan förutom på 

bottenplan där det sitter fem stycken. Överslagsberäkningar visar att den sammanlagda 

belysningen står på full effekt motsvarande cirka 100 timmar per dag. Detta ger en total 

elanvändning på ungefär 1300 kWh/år. Genomförs denna åtgärd blir det en reducering av 

elanvändningen med 85 % och 8700 kWh/år. Kostnaden för en belysningsarmatur är 

1000 kronor och den sammanlagda summan hamnar på cirka 20 000 kronor inkl. 

arbetskostnader. Denna åtgärd kan anses som mycket lönsam där investeringen är betald 

redan efter två år. Samtliga kostnadsuppgifter och information om belysningsarmaturen 

Reko 4335/126 dim06 kommer från personliga samtal med Leif Ohlsson (2012), VD för 

Leif Ohlsson Ljus AB och återförsäljare till Ecolux. 

  

                                                        
15

  25 kWh/m
2
 ∙år är ett schablonvärde för flerbostadshus från Sweby (Feby 12, 2012)), 
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6.8 Solenergi 

För att byggnaden ska uppnå Nollenergihuskraven krävs det att energi och el kan 

levereras från byggnaden. Detta kräver att det finns något som internt genererar energi 

och el, vilket inte finns idag.  

 

Solen och dess strålar innehåller mycket energi. Solenergin kan på ett relativt enkelt sätt 

omvandlas till värme och el. Solfångare används för att generera värme och solceller 

producerar elektricitet. Det som är mest lönsamt i dagsläget är solfångare. Solcellerna har 

långt ifrån samma kapacitet när det gäller att ta tillvara solenergin. Under fyra till sex 

månader kan exempelvis en solfångare producera upp till 90 procent av den totala 

energianvändningen för värme och varmvatten under samma period. Att installera en 

anläggning för solenergi kräver en hög engångskostnad, men direkt när anläggningen är 

på plats börjar man spara eftersom den inte kräver några stora summor i driftkostnad 

(Energimyndigheten, 2011b). Ett solenergisystem har en livslängd på cirka 20-30 år 

(Energifakta, u.å.).  

10 m
2
 solfångare kan tillföra byggnaden ungefär 4000 kWh/år och 10 m

2
 solceller kan 

tillföra 1000 kWh/år. Priset för 10 m
2
 solfångare och solceller ligger på 40 000 -  60 000 

kr styck (Energifakta, u.å.).    

 

På taket åt söder finns det plats att installera ungefär 100m
2
 solfångare, detta skulle ge ett 

tillskott på cirka 16 kWh/m
2
∙år och ge en besparing på 30 000 kr/år. 

Investeringskostnaderna för solfångarna hamnar då på 400 000 – 600 000 kr (exkl. 

installations- och arbetskostnader). För att kunna ta tillvara all solenergi kan systemet 

kopplas på fjärrvärmenätet, där den producerade energin dras av från byggnadens 

användning. Det är inte problemfritt att montera upp solfångare utan byggnadens stomme 

kan behöva förstärkas. En kvadratmeter solfångare väger ungefär 16 kg (Svesol, u.å.) där 

det tillkommer några kilon för monteringssatser. För en installation med 100 m
2
 

solfångare blir tillskott cirka 2 kN/m
2
 på byggnadens tak.  

 
 

För att klara av Nollenergihuskraven krävs det att ytterligare 12 kWh/m
2
∙år produceras i 

elektricitet. Detta betyder att cirka 300 m
2
 solceller behövs. Detta anses inte vara en 

rimlig installation, då det inte finns tillräcklig plats och att investeringskostnaderna blir 

för höga. Därför ges inget förslag för montering av solceller på byggnaden.   
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6.9 U-värdes beräkningar 

För vissa konstruktionsdelar kan inte U-värdet beräknas enligt det traditionella sättet, där 

U-värdet beräknas genom att ta inversen av materialens sammanlagda värmemotstånd. 

 

6.9.1  Platta på mark 

För grundkonstruktionen måste det tas hänsyn till markens värmemotstånd och plintarnas 

inverkan på värmeflödet. Samtliga beräkningar för att ta fram en grundkonstruktions U-

värde ska genomföras enligt den svenska standarden SS-EN ISO 13370:2007 - 

Byggnaders termiska egenskaper - Värmeöverföring via marken – Beräkningsmetoder. 

Det finns flera olika metoder som kan användas, men några ger ett missvisande resultat. 

De beräkningsmetoder som används för att ta reda på vilket U-värde plattan har 

presenteras här nedan.   

 

Den första är framtagen av Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler (2006) och 

beräkningsmetoden återfinns i Isolerguiden -06.  Denna metod ska enligt författarna vara 

framtagen och bearbetad efter SS-EN ISO 13370:2007. Som ingående värden används 

plattans sammanlagda värmemotstånd, inre- och yttre övergångsmotståndet, 

ytterväggarnas tjocklek, markens värmekonduktivitet och en framräknad karakteristisk 

längd, B’.  

Till att börja med räknas B’ ut genom att ta kvoten mellan plattans area och halva 

perimeter. Därefter beräknas en ekvivalent marktjocklek, dt, genom att addera ihop 

plattans sammanlagda värmemotstånd med övergångsmotstånden och multiplicera med 

markens värmekonduktivitet. Produkten adderas sedan ihop med ytterväggens tjocklek.  

När dessa två parametrar är framtagna kan plattans U-värde beräknas. Det finns två 

ekvationer att välja mellan. Den ena (1) avser stora och dåligt isolerade plattor och den 

andra (2) är för små och bra isolerade plattor. Det är de två framräknade parametrarna, B’ 

och dt, som styr vilken ekvation som ska användas. Om B’ är större än dt används den 

första ekvationen och ifall det är tvärt om används den andra.  
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Ett annat tillvägagångssätt är att göra en simulering av konstruktionen i Comsol 

Multiphysics. Här finns det två sätt som kan användas. En betydligt enklare, där ett snitt 

av grunden ritas upp i en två-dimensionell modell. Där längden på plattan ska vara 0,5B’ 

och markytan under och utanför konstruktionen ska ha en längd på 2,5B’. Den andra 

tekniken är betydligt mer komplex. En fjärdedel av byggnadens grund ritas upp i en tre-

dimensionell modell. Runt om plattans ytterkanter ska marken ha en volym på 2,5B’∙ 

2,5B’ ∙ 2,5B’ och under samma längd och bredd som plattan och ett djup på 2,5B’. 

Samtliga angivna mått är enligt SS-EN ISO 13370:2007. 

Lika för båda modellerna är att en del av ytterväggen ska finnas med, lämpligen sätts 

denna höjd till en meter. Samtliga materials, även markens, värmekonduktivitet ska 

användas som ingångsdata. Som en förenkling kan en sammansatt värmekonduktivitet 

beräknas för de olika byggnadskomponenterna för att reducera antalet ”block” i 

modellen. Även inne- och utetemperatur, inversen av inre- och yttre övergångsmotstånd, 

och värmeövergångskoefficienter (Hsi och Hse) ska användas som indata. Figur 7 

beskriver hur den två-dimensionella modellen kan moduleras och Figur 8 visar den tre-

dimensionella modellens principuppbyggnad.   

 

 

 

 

Figur 7 beskriver hur 2D- modellen kan moduleras. Inne - och utetemperaturerna och 

inre- och yttre övergångsmotståndet sätts in som randvillkor enligt figuren. För 

enkelhetens skulle används 1 resp. 0 °C som inne- och ute temperatur när simuleringen 

görs i syfte för att få fram U-värdet för plattan.   
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Genom att göra en simulering av värmeflödet genom plattan kan konstruktionens U-värde 

beräknas. För den två-dimensionella modellen fås värmeflödet ut i W/m och för den tre-

dimensionellas i W. För att lösa ut U-värdet divideras flödet med temperaturskillnaden 

och med plattans längd respektive area, som används i modellen. Figur 9 och Figur 10 

visar värmeflödet genom plattan för de två olika modellerna. 

 

 

Figur 8 visar 3D-modellens principuppbyggnad, samma indata som för 2D-

modellen används. L och B är hela byggnadens längd och bredd. För att få en 

fjärdedel av byggnaden delas dessa med två. 

  Figur 9 visar värmeflödessimuleringen genom plattan i 2D-modellen. 
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Tabell 6 redovisar de olika framräknade U-värdena. Där 

resultatet från 3D-modellen anses som mest korrekt.     

 

 

 

 

Erfarenheter från de olika beräkningsmetoderna visar att Isolerguidens metod och den 

två-dimensionella modellen ger ett något missvisande resultat, där båda ger ett för högt 

U-värde. Detta grundar sig på resultatet från den tre-dimensionella modellen som anses 

ge det mest korrekta värdet. Anledningen till att resultatet från den tre-dimensionella 

modellen anses som mest trovärdig är för att denna tar hänsyn till värmeflöden i samtliga 

riktningar. För de andra två metoderna används en karakteristisk längd som simulerar den 

tre-dimensionella effekten som saknas. Dessutom har de isolerade plintarna en viss 

inverkan på plattans värmeförlust och i Isolerguidens metod ingår inte dessa i 

beräkningarna. Detta kan vara ytterligare en förklaring till varför U-värdet blir högre för 

den metoden. I Tabell 6 redovisar samtliga uträknade U-värden för plattan. 

 

Isolerguiden 2D-modell 3D-modell 

0,28 W/m2 K 0,28 W/m2K 0,26 W/m2 K 

 

 

 

    Figur 10 visar värmeflödessimuleringen genom plattan för 3D-modellen. 
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6.9.2  Vindsbjälklaget   

När vinden har konverterats om till ett varmutrymme måste U-värdet även här beräknas 

på ett speciellt sätt. U-värdet gäller för hela vindsutrymmet. För att få fram ett så korrekt 

värde som möjligt behöver temperaturen i vindsutrymmet beräknas. Till att börja med 

bestäms de olika värmeflödena till och från utrymmet, vilket Figur 11 visar. I detta fall 

tillkommer värme genom bjälklaget och via tilluftsventilation. Värmeförluster sker från 

utrymmets väggar och tak. Två metoder har använts som båda visar snarlika resultat, men 

den ena visar något högre värde. 

 

 

 

Den första innebär att det genomförs en traditionell värmebalans där värmetillförseln från 

transmissionsförlusterna genom vindsbjälklaget (3) och ventilationstillförseln (4) ska vara 

lika med värmeförlusterna som sker genom vindsutrymmets klimatskal (5 o 6). 

 

                                                                                                        

                                                                                                

                                                                                                      

                                                                                                        

 

Genom att ställa upp dessa mot varandra i en ekvation kan temperaturen i vindsutrymmet 

lösas ut (7).  

 

                                                                                                  

 

 

 

Figur 11 visar de olika värmeflödena som till- och bortför 

värme från utrymmet.   
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När temperaturen är bestämd beräknas konstruktionsdelens ekvivalenta U-värde (8) ut där 

hela vindsutrymmet, inkl. bjälklag och klimatskal, betraktas som en och samma del.  

 

                                                                         

 

U-värdet som fås fram gäller endast då ingående ute- och innetemperatur som är angivna 

i beräkningarna råder. För att få ett relativt bra U-medelvärde under året görs 

beräkningarna om med olika utetemperaturer. Tabell 7 visar det framräknade resultatet. 

 

 

Ti  [
oC] Te [

oC] Tv [
oC] U [W/m2K] 

21 15 19 0,05 

21 5 17,22 0,12 

21 -10 13,7 0,23 

    Umedel 0,13 W/m2K 
  

Den andra metoden går ut på att flera simuleringar av vindsutrymmet genomförs i 

Comsol Multiphysics där hela vindutrymmets bredd ritas upp två-dimensionellt, se Figur 

12 

 

Figur 12 visar hur vindsutrymmet kan ritas upp 

Vindens temperatur beräknas vid en bestämd ute- och innetemperatur genom att det 

genomförs ett antal simuleringar där olika temperaturer på vinden används. Vid varje vald 

temperatur genomförs en värmeflödessimulering där flödet som tillför utrymmet värme, 

(värmeflödet från bjälklaget) och värmeförlusterna (värmeflödet genom klimatskalet) 

adderas ihop och multipliceras med byggnadens längd. Flödet genom gavelväggarna, som 

inte finns med i två-dimensionella modellen, ska också räknas med. För att få fram det 

totala flödet genom dessa genomförs en simulering på en av vindsutrymmets väggar. Det 

värmeflöde som fås multipliceras med två gånger gavelväggarnas längd och resultatet 

adderas samman med de övriga flödena.  Summan av samtliga värmeflöden läggs ihop 

med ventilationsflödet, (beräknas enligt (4), se föregående sida).  Temperaturen i 

vindsutrymmet fås genom att använd ett punktdiagram, där de valda temperaturerna som 

används vid simuleringarna läggs på x-axeln och summan av värmeflödena läggs på y-

Tabell 7 redovisar resultatet från värmebalansberäkningsmetoden 



- 51 - 

 

axeln. Resultatet blir en rät linje. Där linjen skär x-axeln, det vill säga när y är noll, visas 

den temperatur som råder på vinden. När temperaturen är bestämd läggs denna in som 

vindens temperatur i Comsol modellen. Värmeflödet som sker genom bjälklaget 

simuleras och resultatet används för att lösa U-värdet. Resultatet blir det U-värde som 

gäller vid den valda utetemperaturen.  

 

Det som söks är U-medelvärdet för konstruktionsdelen som fås genom flera simuleringar 

med olika valda utetemperaturer. Därefter beräknas medelvärdet från samtliga simulerade 

U-värden. I Tabell 8 redovisas simuleringarnas resultat. I bilaga 3 finns samtliga 

temperaturdiagram, värmeflöden och vald indata. 

 

 

Ti  [
oC] Te [

oC] Tv [
oC] Фbjl [W/m] U [W/m2K] 

21 15 19 8,4 0,05 

21 5 16 21,0 0,13 

21 -10 12 37,6 0,24 

     
Umedel 0,14 W/m2K 

   

De två metodernas resultat skiljer sig minimalt, resultatet från den andra metoden visar ett 

något högre värde. Förmodligen för att det i denna metod även tas hänsyn till 

köldbryggor som uppstår vid anslutningarna mellan vindsväggen och bjälklaget. Därför 

anses detta resultat som det mest trovärdiga och används som ingående U-värde för 

vindsbjälklaget. 

 

 

Tabell 8 redovisar resultatet på U-värdes beräkningar baserat på simuleringar 

från Comsol 
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7 Energianvändning, före och efter åtgärd  

Här presenteras en sammanfattning av byggnadens nuvarande energianvändning och 

vilka besparingar i energi/el och kostnader som kan uppnås om de åtgärder som lagts 

fram genomförs. Även en lönsamhetsredovisning presenteras i slutet.  

 

Diagram 1 visar den nuvarande specifika energianvändningen och den efter åtgärder. De 

två första staplarna 2010 och 2011, är normalårskorrigerade förbrukningssiffror för 

fjärrvärme (erhållna från Fastighetssnabben) med ett tillägg på en uträknad 

fastighetselanvändning. Den tredje stapeln är ett simuleringsresultat från BV
2
. Resultatet 

från BV
2
 används vid beräkningar och jämförelser. Att BV

2
 resultatet visar ett högre 

värde beror förmodligen på att en varmvattenförbrukning på 25 KWh/m
2
∙år har använts. I 

och med att samtliga lägenheter inte är bebodda och att byggnaden har ett hyresstopp
16

 är 

förmodligen denna siffra lägre i verkligheten. Detta kan även vara en förklaring till varför 

energianvändningen är lägre år 2011 än år 2010. Den sista stapeln visar resultatet om 

samtligt åtgärder, även olönsamma, genomförs. 

 

  

                                                        
16

D.v.s. när någon flyttar ut hyrs inte lägenheten ut på nytt, detta på grund av den kommande 

renoveringen. 

141 136 
150 

30 

2010 2011 BV2 Efter åtgärder

specifik energianvändning 

kWh/m2, år

Diagram 1 visar byggnadens nuvarande specifika energianvändning. 
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Diagram 2 visar den energibesparing som kan uppnås om förslagen på åtgärder 

genomförs. Som diagrammet visar ges den absolut största besparingen när 

frånluftssystemet byts ut mot ett FTX-system. Att siffran för tilläggsisolering av tak och 

vind är så låg jämfört med de övriga beror på att den delen står för en liten del av 

byggnadens totala värmetransmitterande area. I de fall samtliga åtgärder genomförs kan 

energianvändningen reduceras med 85 %.  

Diagram 3 visar kostnadsbesparingarna, där fjärrvärmepriset är räknat på 78 öre/kWh. 

Diagrammet visar att en totalbesparing på 232 000 kr/ år är möjlig.  

 

  

 

  

 

 

 

 

25,2

5,5 8,7

62,3

16

117,7

fasader tak/vind Fönster FTX-system Solfångare totalt

energibesparing

kWh/m2,år

50

11 17

123

32

232

fasader tak/vind Fönster FTX-system Solfångare totalt

kostnadsbesparing

kkr/år

Diagram 2 visar energibesparing för uppvärmning utryckt i kWh/m2∙år. 

Diagram 3 visar energi-kostnadsbesparingar utryckt i tusenkronor/år. Notera att 

investeringskostnader inte ingår i kostnadsbesparingen. 
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Diagram 4 redovisar nuvarande elanvändning och användning efter åtgärder.  

 

 Diagram 4 redovisar elanvändning före och efter åtgärder. 

Diagram 5 är ett lönsamhetsdiagram över de flesta åtgärderna. Vissa av 

investeringskostnaderna är grovt uppskattade men anses ändå ligga på en rimlig nivå. 

Lönsamhetskravet är satt till 5 % och för byggnadstekniska åtgärder räknas det med en 

livslängd på 40 år och för installationer 30 år, fullständig indata redovisas i bilaga 3.  

Diagrammet visar på att byte av belysningen i trapphuset, installation av nytt FTX-system 

och tilläggsisolering av fasaderna är lönsamma åtgärder. Åtgärderna för tak/vind och 

fönster är inte lönsamma. Solfångarnas lönsamhet är inte medräknad då det saknas totala 

investeringskostnader.  

    

10 000 

4818 4161 
2000 

20 979 

1300 

6132 
4161 

2000 

13593 

belysning fläktar pumpar Hiss tot

 elanvändning 

 Nuvarande, kWh/år efter åtgärd, kWh/år

Diagram 5 visar ett lönsamhetsdiagram från beräkningsverktyget Belok. De åtgärder som är 

lönsamma är belysning trapphus, åtgärd fasader och FTX-system då lutningen på dessas linjer är 

lika med eller brantare än linjen för lönsamhetskravet (den mörkt markerade linjen). 
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Tabell 9 visar att byggnaden klarar av samtliga Nollenergihuskrav förutom den viktade 

energianvändningen. Detta på grund av att det ansågs vara orimligt att installera solceller.   

 

 

Jämförelse FEBY 12 Byggnaden 

Eviktad, kWh/m2∙år > 0 29,32 

Värmeförlusttal, W/m2 16 13,99 

Luftläckage, l/s m2 0,3 < 0,3 

Glaspartier, W/m2 K 0,8 0,8 
 

Om samtliga åtgärder som anses vara lönsamma genomförs blir resultatet istället enligt 

Tabell 10. 

 

 

Jämförelse FEBY 12 Byggnaden 

Eviktad, kWh/m2∙år > 0 44,98 

Värmeförlusttal, W/m2  16 17,33 

Luftläckage, l/s m2 0,3 <0,3 

Glaspartier, W/m2 K 0,8 1,3 
 

De båda tabellerna visar att det är svårt att nå ner till Nollenergihuskraven, för en 

befintlig bostad. Det går, men resultatet blir långt ifrån lönsamt.  

Det anses trots att kraven inte nåtts att den reduceringen av energianvändningen som de 

lönsamma åtgärderna bidrar med är en bra minskning. Den specifika energianvändningen 

före åtgärderna var 150,8 kWh/m
2
∙år och efter 45 kWh/m

2
∙år, inkl. energin från 

solfångarna, om endast de lönsamma åtgärderna väljs, se diagram 6.  

 

  

151 

45 

Före Efter

Specifik energianvändning 

kWh/m2, år

Tabell 9 visar en jämförelse mellan Nollenergihus kraven och de 

värden som samtligt åtgärder står för. 

Tabell 10 visar en jämförelse mellan Nollenergihus kraven och 

de åtgärder som anses vara lönsamma.  

Diagram 6 visar en jämförelse mellan den befintliga specifika energianvändningen och den som 

fås som endast de lönsamma åtgärderna genomförs (inkl. solfångare).  
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8 Tillgänglighetsanpassning av byggnaden i Sätra 

Byggnadens entré är bra utformad och är ur ett tillgänglighetsperspektiv lätt att träda in i. 

Hissen i byggnaden är liten, en rullstolsburen och en ledsagare får precis plats inuti. 

Dörren in till hissen är något tung, vilket kan medföra att den är svåröppnad. Trapporna 

har en bredd på 1200 mm och uppfyller de krav som ställs i BBR på trappor i allmänna 

utrymmen. In till vissa lägenheter är det ont om plats mellan trappan och dörren vilket 

kan medföra att en rullstolsburen person riskerar att falla ner för trappan. I byggnaden 

finns det sex olika typer av planlösningar fördelade på fem våningsplan. Lägenheterna är 

generellt stora och rymliga, framförallt är vardagsrummen i alla lägenheterna luftiga med 

mycket möblerbar yta. Ur tillgänglighetssynpunkt är inte badrummen och köken 

anpassade för äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessa utrymmen är trånga 

och dåligt planerade.  

Samtliga lägenheter har idag många dörrpassager som ligger på 60 och 70 cm. Med 

erfarenhet från tillgänglighetstestet kan det bekräftas att dessa mått är för små ifall 

lägenheterna ska anses som tillgängliga. Som rullstolsburen är det trångt att ta sig igenom 

dörröppningar med bredden 70 cm, då det endast finns några centimeter tillgodo på varje 

sida av stolen. Detta kan medföra att fingrarna kläms mellan dörrkarmen och rullstolen. 

Passagerna på 60 cm går det inte ens att ta sig igenom, utan stolen fastnar halvvägs. Även 

dörrtrösklarna är stora hinder, de går att ta sig över men det krävs ett ”bakåttryck” för att 

lätta på rullstolens små framhjul.   

Allmänt för alla lägenheter är att golvnivån i badrummen är förhöjt med cirka tio cm och 

medför att det är omöjligt som rullstolsburen att ta sig in i badrummet på egen hand. 

Denna höjning uppkom antagligen vid stambytet, som skedde i början av 1990-talet, för 

att få plats med alla installationer, rördragningar och för att få en korrekt lutning ner mot 

golvbrunnen. Samtliga lägenhetsbadrum innehåller ett badkar som ur 

tillgänglighetssynpunkt inte bra, då äldre människor ofta har en nedsatt rörlighet och kan 

få problem vid i och ur stigning. 

Alla lägenheter har tillgång till en egen balkong eller uteplats. Själva balkongerna har en 

acceptabel storlek men dörrens placering gör det svårt för den rullstolsburne att ta sig ut 

för egen hand. Dörrarna är placerade mot ena kanten av balkongen och medför att de 

endast kan öppnas till 90 grader. Dessutom finns det även här en nivåskillnad där 

balkongplattan ligger på en lägre nivå än golvet. I bilaga 2 presenteras ett antal bilder 

exteriört och interiört av byggnaden. 
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8.1 Åtgärdsförslag 

De förutsättningar vi har gått efter är att bara flytta och ta bort icke bärande väggar. Med 

anledning av att det är dyrare att flytta och ta bort bärande väggar.  

Måtten är satta enligt SIS- standarden SS 91 42 21:2006, normal nivå. 

 

Förslaget är att installera automatiska dörröppnare vid entrén, för att underlätta för 

personer med funktionsnedsättning. För att lättare ta sig in i hissen bör hissen utrustas 

med en dörr som öppnas automatiskt när hissen kommer fram till det valda våningsplanet. 

Vissa av lägenheternas ytterdörrar sitter nära trappan och utgör en risk för att en 

rullstolsburen ska åka bakåt ner för trappan. Denna risk kan åtgärdas med en liten kant på 

cirka två cm som sätts upp på det sista trappsteget på våningsplanet. 

Samtliga dörrar breddas till 80 cm och trösklarna tas bort, för att dörrarna mer anpassade 

till personer med funktionsnedsättning.  

Problemet med höjdskillnaden mellan badrum och hall kan åtgärdas genom ett nytt 

stambyte, då samtliga installationer läggs i det nedsänkta taket som finns i våningen 

under. På så vis kan golvnivån sänkas så att den blir ungefär lika som i resterande delar 

av lägenheten. I dagsläget är det inte aktuellt med ett nytt stambyte därför är denna 

lösning inte kostnadsoptimal, men inför framtida renovering kan detta vara bra att ha i 

åtanke. 

Alla badkar byts ut till en dusch för att underlätta i- och urstigning. Att lägga in en 

flyttbar list vid duschen gör att vattnet hindras från att spridas i hela badrummet och 

utgöra en halkrisk. Listen ska kunna flyttas då det ska finnas möjlighet att lyfta undan den 

om det är svårt att ta sig över kanten.  

Som rullstolsburen är det svårt att ta sig in och ut från balkongen. Balkongdörren behöver 

breddas och balkongplattan behöver höjas upp då kanten är svår att ta sig över för en 

rullstolsburen. Detta är inte ekonomiskt försvarbart då det blir väldigt dyrt eftersom hela 

fönsterpartiet behöver bytas ut för att bredda dörren.  

Många av lägenheterna har fått ett L-kök därför att parallellkök är svårare att anpassa på 

ett bra sätt för personer som är i behov av höj- och sänkbar köksinredning eller ett extra 

rymligt kök (Svensson, 2008). Planlösningar och rivnings- och ombyggnadsritning finns i 

bilaga 5. 

En överslagsräkning visar att den totala kostnaden för tillgänglighetsanpassningen av 

samtliga lägenheter blir cirka 1,85 miljoner. I bilaga 4 presenteras kostnadsuppgifterna 

för de olika lägenhetstyperna. 
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8.2 1 ROK 

I byggnaden finns det fyra stycken ettor, dessa finns på våningarna 1-4. Figur 13 visar den 

befintliga planlösningen.  

Vardagsrummet i lägenheten har en bra storlek som gör den möblerbar. I anslutning till 

rummet finns en sovalkov där sängen går att få undan.  

Kökets utformning är inte den bästa. Hela delen av köket där arbetsytorna finns är trång, 

det är bland annat för smalt mellan kylen och diskbänken. Spisen är inklämd i ett hörn, 

detta medför en svårighet när ugnsluckan ska öppnas. 

Badrummet i lägenheten är alldeles för trångt. Dörren in till badrummet är 60 cm detta är 

för smalt och kan bli ett hinder för en person med funktionsnedsättning.  

 

 

 

  

Figur 13 illustrerar planlösningen för 1 ROK.  Bildkälla Sätralyan AB. 
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8.2.1 Åtgärdsförslag 

Som Figur 14 visar är den största förändringen i denna planlösning att ett sovrum har 

tillkommit, därmed består lägenheten numera av 2 rum och kök.  

Väggarna från hallen in till vardagsrummet har tagits bort för att eftersträva en öppnare 

planlösning. Några av garderoberna som stod i hallen har flyttats till de som tidigare var 

sovalkov. 

Hatthyllan har flyttats till motstående sida för att få en bättre närhet till ytterdörren. För 

att kunna göra köksuppställningen till ett L-kök togs dörren bort och ersattes med en 

dörröppning längre ner på väggen. Kylen/frysen flyttades och ställdes bredvid diskbänken 

och städskrubben flyttades ut till hallen. Eftersom att bänken och skåpen har tagits bort på 

ena sidan kommer de inte vara i vägen för ugnsluckan.  

Badrummet som var för trångt har fått en större yta, väggen mot hallen har flyttats ut och 

medförde att badrummet kunde få en rak uppställning. 

  

Figur 14 illustrerar den reviderade planlösningen. 
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8.3 2 ROK 

I byggnaden finns det totalt nio stycken lägenheter bestående av 2 rum och kök. Fyra av 

dessa är spegelvända jämfört med planlösningen i Figur 15. Dessa lägenheter finns 

placerade på alla våningar i byggnaden. Två stycken vardera på våningarna 1-4 och en på 

bottenvåningen.  

Klädkammaren i lägenheten är (som visas i Figur 15) formade som ett L och har en 

garderob och ett linneskåp placerat inuti klädkammaren.  Detta medför att i 

klädkammaren blir det en trång passage för en person med funktionsnedsättning. 

Köket är för smalt för att man ska kunna arbeta där helt utan svårighet. I ena delen av 

köket finns det ett utrymme för ett matbord. 

Vardagsrummet är rektangulärt och känns både stort och rymligt. På den ena kortsidan 

finns rummets enda fönster, men eftersom detta är ett stort fönsterparti släpps det in 

mycket ljus. 

I sovrummet finns det plats med en dubbelsäng. Det som är lite problematiskt är att 

utrymmet runt sängen i så fall blir för litet för att man obehindrat ska kunna ta sig runt 

sängen.  

    

Figur 15 illustrerar planlösningen för 2 ROK. Bildkälla Sätralyan AB. 
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8.3.1 Åtgärdsförslag 

Klädkammaren i dessa lägenheter har gjorts mindre för att få en större och öppnare hall 

och för att få bort den trånga passagen som fanns in till garderoben, se Figur 16. Då 

klädkammaren gjorts mindre sattes en skjutdörr in för att kunna utnyttja så mycket 

utrymme som möjligt. För att kompensera upp förvaringsutrymmet som togs bort ifrån 

klädkammaren, har tre stycken garderober placerats i sovrummet. 

Sovrummet hade tidigare två stycken ingångar, en ifrån köket och en ifrån hallen. 

Ingången till sovrummet genom köket har satts igen eftersom det finns en ingång ifrån 

hallen och för att underlätta placering av sängen. 

För att göra köket mer tillgängligt har det gjorts om till ett L-kök, där kyl och frys har 

flyttats. 

Dörren in till köket har ersatts med en öppen passage för att skapa en mer lättillgänglig 

entré till köket.  

I badrummet har toaletten och handfatet bytt plats samtidigt som avståndet mellan dessa 

har breddats, för att följa de standardmått som SIS anger i SS 91 42 21:2006. 

  

Figur 16 illustrerar den reviderade planlösningen 
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8.4 3 ROK alt 1 

Det finns fem stycken lägenheter som har en planlösning enligt Figur 17. Lägenhetstypen 

finns på samtliga plan och är placerade i byggnadens södra del.  

Hallen är långsmal och avsaknaden av dagsljus gör den mörk.  

Även i denna lägenhet är köket för smalt för att man ska kunna arbeta utan svårighet. I 

tillgänglighetstestet märktes ett problem med att kylens och frysens dörr hade olika 

slagningar. Detta gör att om de ska öppnas efter varandra får man åka ut ifrån köket och 

vända innan man kan öppna den andra dörren. 

Mitt i lägenheten finns en vägg som skiljer av kök och vardagsrum ifrån varandra, detta 

gör att det blir två stycken dörrar alldeles intill varandra i hallen.  

Badrummet i lägenheten är rymligt, man har plats att röra sig obehindrat där inne. 

  

Figur 17 illustrerar planlösningen för lägenheter 3 ROK. Bild källa Sätralyan AB. 
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8.4.1 Åtgärdsförslag 

Väggen mellan vardagsrummet och köket har tagits bort och gjort att det blivit en 

öppnare planlösning, se Figur 18. Detta medför att hallen blir ljusare och mer 

lättillgänglig.  

Köket har gjorts om till ett L-kök där kylen och frysen har flyttats intill diskbänken. En 

smalare arbetsyta med bänkskåp har tillkommit vid väggen mot badrummet.  

I badrummet har toaletten flyttats och står nu mellan duschen och handfatet.   

Figur 18 illustrerar den reviderade planlösningen 
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8.5 3 ROK alt 2 

Det finns en lägenhet i byggnaden som har planlösning enligt Figur 19 och är placerad på 

bottenvåningen.  

Badrum, kök, sovrum 1 och vardagsrummet är lika utformat som i de lägenheterna med 2 

ROK. Det som skiljer dessa åt är sovrum 2 och utformningen på klädkammaren.  

 

Sovrum 2 ligger lite avsides från resten av lägenheten och har två stycken ingångar, en 

via vardagsrummet och ett genom klädkammaren. Klädkammaren är avlång och inuti den 

finns det en garderob och ett linneskåp, detta gör att det blir en trång passage för en 

person med funktionsnedsättning.  

  

Figur 19 illustrerar planlösningen för 3 ROK Bildkälla Sätralyan AB 
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8.5.1 Åtgärdsförslag 

En del av klädkammaren har tagits bort så att hallen blivit större och luftigare. En 

skjutdörr har ersatt slagdörren in till klädkammaren för att kunna utnyttja utrymmet så 

mycket som möjligt. Det förvaringsutrymmet som tagits bort har ersatts med tre stycken 

garderober i det ena sovrummet, se Figur 20. Klädkammaren har delats av i mitten och 

skapat två stycken mindre klädkammare. Hatthyllan, som satt på väggen som rivits har 

flyttats till väggen bredvid dörren.  

Förut fanns det två stycken dörrar för att ta sig in i sovrummet, en gick från köket och en 

från hallen. Dörren som gick via köket var smal och gjorde det omöjligt för någon med 

rullstol att ta sig igenom. Denna har satts igen och medfört att sovrummet blivit mer lätt 

möblerat.  

I köket har kylen och frysen flyttats och gjort att köksuppställningen är format som ett L. 

Dörren in till köket har tagits bort för att göra en mer lättillgänglig entré. 

  

Figur 20 illustrerar den reviderade planlösningen 
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8.6 3 ROK alt 3 

I byggnaden finns det fyra stycken lägenheter med planlösning enligt Figur 21. Dessa 

finns placerade en på vardera plan på våningarna 1-4, i den nordliga delen av byggnaden.  

Vardagsrummet är stort och rymligt med många bra väggar att möblera emot. Dörren ut 

till balkongen går från vardagsrummet.  

Sovrum 2 i denna lägenhet är smalt och avlångt vilket gör att man inte får plats med en 

dubbelsäng.  

In till klädkammaren kommer man via sovrum 1 och utrymmet innehåller bra plats för 

förvaring. 

 

  

Figur 21 illustrerar planlösningen för lägenheter med 3 ROK. Bildkälla Sätralyan AB. 
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8.6.1 Åtgärdsförslag 

Väggen som skiljer köket ifrån vardagsrummet har tagits bort för att skapa en öppnare 

planlösning, som Figur 22 visar. I och med det försvinner tre stycken dörrar som är svåra 

att ta sig igenom som rullstolsburen.  

Hatthyllan i hallen har bytt plats med en garderob för att få den alldeles intill ytterdörren. 

Två av garderoberna i hallen har tagits bort, för att väggen in till köket skulle kunna 

flyttas. Detta för att det ska gå att flytta kyl och frys så att köksuppställningen blir format 

som ett L.  

För att få en rak uppställning i badrummet har toaletten flyttats och placerats mellan 

duschen och handfatet. 

 

 
Figur 22 illustrerar den reviderade planlösningen 
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8.7 4 ROK 

I byggnaden finns det fyra stycken lägenheter bestående av 4 rum och kök, se Figur 23, 

dessa är placerade på våningarna 1-4. 

De här lägenheterna är de enda i byggnaden som både har ett badrum och en liten toalett. 

Två av sovrummen i lägenheterna är avlånga vilket gör dem svåra att möblera. Mellan 

klädkammaren och väggen i sovrum 1 skapas en trång passage som kan medföra 

svårigheter att ta sig in i rummet. På sammas sätt blir det mellan garderoberna och väggen 

i sovrum 2. I sovrum 3 får en dubbelsäng plats samtidigt som utrymme finns att röra sig 

obehindrat runt sängen. 

Köket i lägenheten är ett parallellkök och har plats för ett matbord vid fönstret i köket. 

  

Figur 23 illustrerar planlösningen för lägenheterna med 4 ROK. Bildkälla Sätralyan AB. 
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8.7.1 Åtgärdsförlag 

Samtliga fyra rumslägenheter har gjorts om och består nu av två sovrum istället för tre. 

Det tredje sovrummet är numera en del av ettan. 

Detta har medfört att en bit av klädkammaren försvunnit och för att skapa ett lagom stort 

förvaringsutrymme har den lilla toaletten slagits ihop med klädkammaren, se Figur 24. 

Väggen mellan vardagsrummet och köket har flyttats för att få till ett bredare kök. I och 

med detta har det blivit en mer tillgänglig och öppnare planlösning. Dörren mellan 

vardagsrummet och ena sovrummet har tagits bort, för att möjliggöra att en bra och 

tillgänglig placering av en dubbelsäng. När köket blivit bredare kan den ursprungliga 

köksuppställningen behållas och ändå ha en bra tillgänglighet i rummet. 

I badrummet har toaletten och handfatet bytt plats medan avståndet mellan dessa har 

ökats för att uppfylla SIS standardmått. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 24 illustrerar den reviderade planlösningen.  
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8.8 Tvättstugan 

För att ta sig till tvättstugan måste man gå igenom en smalkorridor, in genom en dörr till 

ett litet kapprum innan man kommer till tvättstugan. 

Tvättstugan är utrustad med två stycken tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp, en 

mangel och en tvättho, se Figur 25. Det är trångt då många maskiner ska få plats på en 

liten yta. På grund av detta står mangeln framför det stora fönstret och skymmer lite av 

ljusinsläppet. 

Inne i tvättstugan finns det även en toalett som är avstängd och två stycken garderober 

som inte används till någonting. 

I rummet bredvid tvättstugan finns det ett rum med tolv stycken små matkällare som 

ingen utnyttjar. Detta rum är extra isolerat och har ett luftintag för att det ska vara svalt 

där inne. 

 

  Figur 25 illustrerar planlösningen över tvättstugan.  
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8.8.1 Åtgärdsförslag 

För att göra utrymmet större i tvättstugan har hela rummet öppnas upp, för att skapa mer 

svängrum att röra sig på när man tvättar, se Figur 26. 

 

Tvättmaskinerna och torktumlaren har placerats på samma vägg där toaletten var, för att 

göra det enkelt vid dragning av vatten och avlopp. 

Torkskåpet har placerats i hörnet vid samma vägg som den stod tidigare, för att 

möjliggöra plats för en arbetsbänk. 

För att förhindra att mangeln står mitt i fönstret har denna flyttats till motsatta sidan 

bredvid tvätthon, som hänger kvar på sin ursprungliga plats. 

 

Matkällaren bredvid tvättstugan är ett outnyttjat rum som har valts att göras om till ett 

torkrum, då det finns kläder som inte klarar av att torkas i varken torkskåp eller 

torktumlare. Då rummet redan är extra isolerat bör det räcka med att sätta in tvättlinor, en 

avfuktare och en värmekälla för att få tvätten torr i rummet.  

För att göra det enklare att bära in tvätt från tvättstugan till torkrummet har en dörr 

installerats precis bredvid torkrummet i tvättstugan. Detta gör det även lättare att ta sig in 

i tvättrummet, då man slipper passera den smala korridoren. 

 

Figur 26 visar tvättstugan efter revidering. 
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9  Slutdiskussion  

Går det att nå ner till Nollenergihus nivå på ett befintligt flerbostadshus? Ja rent teoretiskt 

går det, men praktiskt är det svårt! Byggnadstekniskt är det inga problem, men alla 

alternativen kanske inte är lönsamma. Det som ställer till bekymmer är att byggnaden 

måste generera någon form av elektricitet. Elektricitet kan produceras genom exempelvis 

solceller eller vindkraftverk. Att montera vindkraft i anslutning till ett flerbostadshus, 

beläget i ett större område, anses inte vara något som är lämpligt att genomföra. När det 

gäller solceller har de idag en dålig effekt och priserna ligger på orimliga nivåer, i 

jämförelse med vad man sparar in. Därmed är detta inte någon lönsam investering i 

nuläget (Näringsdepartementet, 2009). Enligt Nollenergihus-beräkningarna, som ska 

följas när byggnadens viktade energi ska räknas ut, ska den el som tillverkas i byggnaden 

dras bort från den el som tillför byggnaden. Likadant gäller för byggnadens 

energianvändning. Summan ska sedan multipliceras med 2,5 för elen och 0,8 för 

värmeenergin. Detta betyder att den mängd elektricitet som ska produceras är högre än 

mängden värmeenergi. Detta försvårar ännu mer när man ska lyckas nå ner till 

Nollenergihuskraven, då dessa två källor konkurrerar om plats på exempelvis byggnadens 

tak. Av denna orsak är det förmodligen svårt att nå Nollenergihuskraven även vid 

nybyggnation av flerbostadshus.  

 

Som framgick i rapporten är fönsterbyten långt ifrån kostnadseffektivt, men detta ingrepp 

är nödvändigt om byggnaden ska klara av tillgänglighetskraven med avseende på 

balkongerna. Boverkets byggregler säger att om det finns en balkong eller en uteplats ska 

denna plats vara tillgänglig för en person med funktionshinder. Detta betyder att 

balkongdörrarna måste bytas ut, eftersom de inte uppfyller de mått som finns angivna i 

SIS standarden SS 91 42 21:2006. Ett balkongdörrsbyte skulle medföra att hela 

fönsterpartiet måste ersättas. 

Svårigheter kan även uppkomma när fasaderna ska tilläggsisoleras. Om isolering läggs på 

fasadernas utsida kommer delar av fönstret skymmas, då vissa fönsterpartier sitter infästa 

direkt i anslutning till ett ytterväggshörn.  

En sista orsak till att fönstren bör bytas ut är att de är svåra att hantera. Den extra 

isoleringsruta som monterats på glaspartiernas insida bidrar till att fönstren blivit tyngre, 

vilket kan medföra problem för en person med funktionshinder. En slutsats av detta är att 

man ibland kanske måste överväga kostnaderna och se till det man får istället. Det vill 

säga ibland får man acceptera högre, olönsamma, kostnader för att lyckas uppfylla bättre 

livskvalité.      
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Studien kring belysningen visade på att en enorm besparing är möjlig, med en reducering 

av fastighetselen på 85 %. Detta kanske kan anses som en något överskattat resultat, men 

enligt vad som framkom i studien kring belysning i kontorsbyggnader
17

(Dubois & 

Blomsterberg, 2011), känns den framräknade besparingsmöjligheten fullt trovärdig.  

 

Anledningen till att det valdes ett centralt FTX-system och inte ett lägenhetsbaserat, som 

kan ses som en lättare och billigare installation, är för att underlätta underhållet. Ett FTX-

system behöver ses över (bland annat filterbyten, OVK, etc.) mellan en till två gånger per 

år. Det kan försvåras ifall aggregaten sitter inne i bostaden. Detta var också något som 

projektet kring Brogården
18

 kom fram till, där de vid framtida ombyggnationer ska 

överväga att använda sig av ett centralt FTX-system istället för ett lägenhetsbaserat.  

 

I rapportens inledning tas det upp om miljonprogramshusen är värda att bevara. Något 

direkt svar på den frågan finns nog inte. Vi tror att fler och fler börjar få upp ögonen för 

att det finns något av värde i betongklumparna från efterkrigstiden, men att de ligger oss 

för nära i tiden än. Om samma fråga ställs igen om 20-30 år kommer säkerligen svaret bli 

annorlunda. Än så länge förknippas många av dessa bostäder med problem, men genom 

modernisering kan säkerligen områdena bli eftertraktade igen. Om vi ser till området 

Sätra så ligger det i ett vackert läge, med närhet till naturen och stora fina grönområden 

samtidigt som det bara ligger ett stenkast från stadens centrum. På så vis kan Sätra 

erbjuda ett bra boende för samtliga kategorier - barnfamiljer, äldre och studenter. 

  

Kan man på ett enkelt och smidigt sätt tillgänglighetsanpassa bostadshusets utrymmen 

utan att allt för stora ingrepp görs? Det går till stor del. De flesta rummen i lägenheterna 

går bra att tillgänglighetsanpassa. Det som är problemet är den förhöjda golvnivån i 

badrummen. För att lägenheterna ska bli helt tillgänglighetsanpassade behöver golven i 

badrummet sänkas ned till samma nivå som i resten av lägenheten. Detta skulle endast gå 

om ett nytt stambyte gjordes och det vore ett stort ingrepp på byggnaden. Även 

balkongernas nivåskillnad behöver åtgärdas och, som nämnts tidigare i diskussionen, 

balkongdörrarna måste breddas.  

 

Det största problemet med tillgänglighetsanpassningen av lägenheterna var att det finns 

många bärande väggar. Detta försvårade arbetet med planlösningarna då vi satt som krav 

att inte riva någon bärande vägg. Ett exempel är lägenheten på tre rum och kök som ligger 

                                                        
17

 Se kap 3.1.2 Belysning 
18

 Se kap 3.3.1 Brogården 
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på bottenvåningen där klädkammaren är avlång och opraktiskt planerad. Hade den 

väggen tagits bort hade lägenheten blivit mycket öppnare och mer lättillgänglig, men 

eftersom den väggen är bärande togs inget förlag fram. 

 

Det var bra och lärorikt att tillgänglighetstesta byggnaden med en rullstol, där vi fick en 

inblick i hur en vardag kan se ut för en rullstolsburen person. Ett exempel är att en till 

synes liten tröskel kan göra att en person som är rullstolsburen har svårigheter att ta sig 

över denna. Ett annat exempel är att det behövs mer utrymme, än vad vi trodde, för att 

kunna vända i ett rum och ta sig runt i byggnaden. 

 

För att det ska klassas som ett seniorboende måste det finnas en gemensamhetslokal i 

eller i anslutning till byggnaden. Vi har tittat på om det skulle kunna gå att slå ihop två av 

lägenheterna på bottenvåningen, för att skapa ett utrymme för en gemensamhetslokal. Det 

visade sig att en sådan lösning inte var lönsam, det skulle medföra att flera bärande 

väggar behövdes rivas och blev på så vis ur en ekonomisk synvinkel inte hållbar. En 

bättre lösning är att bygga en helt ny gemensamhetslokal i anslutning till byggnaden, som 

även flera av de boende i området har möjlighet att utnyttja. 

 

Det finns ingen praktisk förklaring varken ekonomisk eller energimässig till varför 

rummet med matkällare gjordes om till torkrum. En del personer tycker inte om att 

använda torktumlare och torkskåp. Eftersom rummet var outnyttjat och låg precis i 

anslutning till tvättstugan kunde det därför användas som torkrum. 

  

För personer med funktionsnedsättning är det ett problem att ta sig upp till förråden som 

finns på vinden då hissen inte går ända upp. Där har vi inte kommit på någon lösning då 

maskinrummet till hissen finns uppe på vinden. Om hissen skulle gå ändå upp till 

vindsplanet behövdes maskinrummet flyttas upp på taket. Personer med 

funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att nå sina förråd och borde få förtur till dem som 

finns på bottenvåningen, medan personer med full rörlighet kan ha sitt förråd på vinden. 
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Bilageförteckning: 

 
 

1. IR-bilder från lufttäthetsprovningen av byggnaden 

2. Bilder på/i byggnaden och från tillgänglighetstestet 

3. Energiberäkningar 

4. Kostnadskalkyl för ombyggnad av lägenheter 

5. Ritningar – planlösningar, rivnings- och ombyggnadsritning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 – IR-bilder från lufttäthetsprovningen av byggnaden 

 

Köldbrygga i hörn (invändig) 

 

Köldbrygga vid anslutning mellan fönster och vägg (invändig) 

 

Köldbrygga vid anslutning mellan bjälklag och vägg (invändig) 



 

 

Köldbryggor hörn och anslutning yttervägg och bjälklag (utvändig) 

 

Luftläckage vid anslutning fönster och vägg  

 

Värmeläckage från ventilationskanaler i vindsbjälklaget 

 



 

Bilaga 2 – bilder på/i byggnaden och från tillgänglighetstestet 

Bilder på och i byggnaden 

 

Västra fasaden 

 

 

Östra fasader 

 

Entrén utifrån 



 

 

Entrén  

 

Entrén 

 

Det öppna trapphuset 

 



 

 

Tvättstugan 

 

Vinden 

 

Kök i 1 ROK 



 

 

Kök i 3 ROK 

 

Kök i 4 ROK 

 

Badrum 2 ROK 



 

 

Badrum 3 ROK 

 

Vardagsrum 4 ROK 

 

Hall i 3 ROK 



 

 

Vardagsrum 3 ROK 

 

Nivåskillnad mellan badrum och hall 

 

Nivåskillnad mellan golv och balkong 

 



 

Bilder från tillgänglighetstestet 

 

Bakhjul nära trappan vid öppnande av lägenhetsdörr 

 

Vardagsrummen är rymliga 

 

Besvärliga att ta sig över trösklar 



 

 

Trångt att ta sig genom dörröppningar, klämrisken är stor 

 

Klädkammarna kommer man inte in i 

 

Balkongdörren går inte att öppna ”fullt” och blir i vägen när man ska ut på balkongen 



 

 

Som rullstolsburen går det inte att ta sig in från balkongen på egenhand... 

 

…utan medhjälpare krävs 

 

Det går inte att nå in i överskåpen 



 

 

Trångt att vända och öppna kyl/frys och skåp i köken 

 

Smart funktion i köket, skärbrädan kan flyttas i olika lägen 

 

Dörrarna på 60 cm går inte att ta sig igenom 



 

Bilaga 3 – Energiberäkningar 

- Beräkning av byggnadens värmeförluster 

- Intern värmegenerering 

- Redovisning av byggnadens energi- och elanvändning, före och efter åtgärd 

- Beräkningsdiagram av temperatur i vindsutrymmet 

- Indata till lönsamhetsberäkningar 

 

 

 

Beräkning av byggnadens värmeförluster 

Formler  

Värmegenomgångskoefficienten (U-värde) [W/m
2
 K] 

  
 

∑ 
   

 

 
 

R är värmemotståndet [m
2
K/W], λ är materialets värmekonduktivitet [W/m K] och d är tjockleken på materialet [m].  

 Linjära köldbryggor, ψ [W/m K] 

  
    

    
              ) 

φ är värmeflödet [W], L är längden [m], A är arean [m
2
] och Ti och Te är inre- och yttretemperatur [°C] 

U-medelvärde, [W/m
2
K] 

∑     ∑     

    
 

Aoms är byggnadens omslutande area [m
2
] 

 

 

 

Befintligt byggnad Efter åtgärder

byggnadsdelar U [W/m
2 

K]  A [m
2
] U*A byggnadsdelar U [W/m

2 
K]  A [m

2
] U*A

takbjälklag 0,28 512,00 145,22 takbjälklag 0,11 512,00 56,52

bottenbjälklag 0,26 480,00 125,43 bottenbjälklag 0,26 480,00 125,43

ytterväggar 0,43 1031,26 438,30 ytterväggar 0,15 1031,26 158,18

fönster 1,30 292,11 379,75 fönster 0,80 292,11 233,69

dörrar 2,00 4,35 8,71 dörrar 0,90 4,35 3,92

fönsterdörrar 1,30 62,27 80,95 fönsterdörrar 0,80 66,63 53,30

summa 0,49 2382,00 1178,36 summa 0,26 2386,35 631,04

köldbryggor Ѱ  [W/m K]  L [m] Ѱ *L köldbryggor Ѱ  [W/m K]  L [m] Ѱ *L

typ 1 0,09 107,04 9,96 typ 1 0,08 107,04 8,11

typ 2 0,18 26,76 4,78 typ 2 0,0764 26,76 2,04

typ 3 0,10 13,38 1,39 typ 3 0,03 13,38 0,44

typ 4 0,65 78,00 50,70 typ 4 0,53 78,00 41,30

typ 5 0,42 329,16 138,87 typ 5 0,13 329,16 41,96

typ 6 0,26 102,06 26,79 typ 6 0,15 102,06 15,27

typ 8 0,21 1061,05 220,42 typ 8 0,21 1061,05 222,21

summa 0,19 1717,45 452,90 summa 0,14 1717,45 331,33

U-medel 0,68 [W/m2 K] U-medel 0,40 [W/m2 K]



 

 

 

 

Värmeförlusttal (vid dimensionerande vinderutetemperatur), VFTDVUT [W/m
2
 Atemp] 

        
             

     
             ∑                                                      

     

       
        

   
   

 

 

Värmeförlusttal (befintlig byggnad)

VFTDVUT 46,6286 [W/m2 Atemp] värmeförlusttal vid DVUT, MAX 16 för zon II

HT 3156,26 [W/K] byggnadens värmeförluftkoefficient (enligt EN ISO 13789:2007)

Atemp 2680,5 [m
2
] byggnadens uppvärmda golvarea

Aomsl 2382 [m2] klimatskalets invändiga omslutande area

Um 0,68 [W/m
2
 K] klimatskalets medel U-värde inkl köldbryggor

DVUT -18,6 [
o
C] dimensionerande vinterutetemperatur, 12-dygn

ρluft 1,25 [kg/m3] luftens densitet

cluft 1000 [J/kg k] luftens värmekapacitet

e 0,07 [-] vindskyddskoefficient för avskärmningsklass, måttlig avskärmning, flera sidor exponerade (enligt EN ISO 13789:2008)

f 15 [-] vindskyddskoefficient, måttlig avskärmning, flera sidor exponerade (enligt EN ISO 13789:2008)

q50 0,0315 [m3/s] läckflödet vid 50 Pa tryckskillnad (g:a värde från lufttäthetsprovningen (3:an))

d 1 [-] systemets relativa drifttid

qsup-qex 1,22 [m3/s] luftöverskott mellan tilluft och frånluft

qvent 1,22 [m3/s] ventilationsflöde 0,35*A/1000

v 0 [ 0 %] systemets verkningsgrad inkl värmeförluster i kanaler, avfrostningsmetodik och obalans i luftflöden

qläck 6,9E-09 [m
3
/s] luftläckning med hänsyn till byggnadens läge och ventilationens balansering (enligt EN ISO 13789:2008)



 

 

 

Viktad energi, Eviktad [kWh/m
2
Atemp ∙år] 

            ∑                    ∑                      

Värmeförlusttal (efter åtgärder)

VFTDVUT 15,3601 [W/m2 Atemp] värmeförlusttal vid DVUT, MAX 16 för zon II

HT 1039,72 [W/K] byggnadens värmeförluftkoefficient (enligt EN ISO 13789:2007)

Atemp 2680,5 [m2] byggnadens uppvärmda golvarea

Aomsl 2382 [m
2
] klimatskalets invändiga omslutande area

Um 0,40 [W/m
2
 K] klimatskalets medel U-värde inkl köldbryggor

DVUT -18,6 [
o
C] dimensionerande vinterutetemperatur, 12-dygn

ρluft 1,25 [kg/m3] luftens densitet

cluft 1000 [J/kg k] luftens värmekapacitet

e 0,07 [-] vindskyddskoefficient för avskärmningsklass, måttlig avskärmning, flera sidor exponerade (enligt EN ISO 13789:2008)

f 15 [-] vindskyddskoefficient, måttlig avskärmning, flera sidor exponerade (enligt EN ISO 13789:2008)

q50 0,0315 [m
3
/s] läckflödet vid 50 Pa tryckskillnad (g:a värde från lufttäthetsprovningen (3:an))

d 1 [-] systemets relativa drifttid

qsup-qex -0,054 [m3/s] luftöverskott mellan tilluft och frånluft

qvent 0,791 [m3/s] ventilationsflöde 0,35*A/1000

v 0,92 [ 92 %] systemets verkningsgrad inkl värmeförluster i kanaler, avfrostningsmetodik och obalans i luftflöden

qläck 3,5E-06 [m3/s] luftläckning med hänsyn till byggnadens läge och ventilationens balansering (enligt EN ISO 13789:2008)

Eel, till 5,07107 kWh/m
2
, år el som levereras till byggnaden

Eel, från 0 kWh/m
2
, år el som levereras från byggnaden

Efjärr, till 37 kWh/m2, år fjärrvärme som levereras till byggnaden

Efjärr, från 16 kWh/m2, år fjärrvärme som levereras från byggnaden

Eviktad 29,3177 < 0 för att uppfylla kraven.



 

 

Intern värmegenerering 

Gratis värme som genereras inne i byggnaden som kan tillgodoräknas. Samtliga värden är uppskattade och används 

både som indata till den befintliga byggnaden och den efter åtgärder. 

 

 

 

  

Personer
närvarotid 16 tim/dygn

antal 50 st

tot närvaro 800 tim/dygn

effekt 80 W

värme 64000 Wh/dygn

Atemp 2528 m
2

S:a 1,05 W/m2

belysning
tot drifttid/dygn effekt [W] spillvärme värme [W]

lågelampor 86 11 0,75 29,56

lysrör 864 35 0,75 945

Atemp 2528 m2

S:a 0,39 W/m2

Maskiner
S:a 2,95 W/m

2



 

Redovisning av byggnadens energi- och elanvändning före och efter åtgärd 

 

 

 

 

 

 

2010

Fjärrvärme

Faktisk förbrukning 378461 kWh

Normalårs korrigerad 338192 kWh

energianv.för uppvärming 134 kwh/m2, år

2011

Fjärrvärme

Faktisk förbrukning 268969 kWh

Normalårs korrigerad 326585 kWh

energianv.för uppvärming 129 kwh/m2, år

Fastighetsel:

belysning trapphus ifall de står på dygnet runt, räknat med 70W per armatur,  ca 10 00kWh/år  

frånluftsfläkt effekt 0,55 kW, går dygnet runt, =  4818 kWh/år

cirulationspumpar 0,165 kW och 0,310 kW, går dygnet runt = 1445 + 2716 = 4161 kWh/år 

hiss, effekt 3,3 kW. Drifttid: 1,8h/dag. = 2000 kWh/år 

Summa = 20979 kWh/år = 8,3kWh/m2, år

specifik energianv. 2010 141 kWh/m
2
, år

specifik energianv. 2011 136 kWh/m2, år

Enl BV
2

värme energianv. 138,5 kwh/m
2
,år

vädring 4,0 kwh/m2,år

fastighetsel 8,3 kwh/m2,år

specifik energianv. 150,8 kwh/m2,år

efter

värme energianv. 20,8 kwh/m
2
,år

vädring 4 kwh/m
2
,år

fastighetsel 5,071069 kwh/m2,år

specifik energianv. 29,9 kwh/m2,år

EL nu efter

belysning 10 000 kwh/år 1300 kwh/år

fläktar 4818 kwh/år 6132 kwh/år

pumpar 4161 kwh/år 4161 kwh/år

Hiss 2000 kwh/år 2000 kwh/år

tot 20 979 kwh/år 13593 kwh/år



 

 

 

 

  

  

 

Utetemperatur 15°C

Ti Te Tv Фbjl Фvind Фtrans Фvent Netto

21 15 5 70,6349 24,38365 1608,897 652,212 2261,109

21 15 10 48,41456 12,27908 1016,298 448,3958 1464,694

21 15 15 26,19421 0,174501 423,6994 244,5795 668,2789

21 15 20 3,973862 -11,9301 -125,699 40,76325 -84,9361
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Utetemperatur 5°C

Ti Te Tv Фbjl Фvind Фtrans Фvent Netto

21 5 5 69,85123 0,465335 1129,665 652,212 1781,877

21 5 10 47,63088 -11,6392 537,0662 448,3958 985,462

21 5 15 25,41053 -23,7438 -55,5325 244,5795 189,047

21 5 20 3,190183 -35,8484 -648,131 40,76325 -607,368
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Utetemperatur -10°C

Ti Te Tv Фbjl Фvind Фtrans Фvent Netto

21 -10 5 68,67571 -35,4121 411,0171 652,212 1063,229

21 -10 10 46,45526 -47,5167 -181,783 448,3958 266,6125

21 -10 15 24,23501 -59,6213 -774,38 244,5795 -529,801

21 -10 20 2,014665 -71,7259 -1366,98 40,76325 -1326,22
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Beräkning temperatur i vindsutrymmet 

Transmissionsförluster:                   Ventilationsförluster:                            Summa förluster: 

 𝛷𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠   𝛷𝑏𝑗𝑙  𝛷𝑣𝑖𝑛𝑑   
𝐴

𝐵′     𝛷𝑣𝑒𝑛𝑡       𝑛  𝑣   𝑇𝑖  𝑇𝑣𝑖𝑛𝑑     𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜   𝛷𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  𝛷𝑣𝑒𝑛𝑡      

 

 





 

Indata till lönsamhetsberäkning 

Indatan är efter de framräknade resultaten. Beräkningsprogrammet Belok har används för att beräkna de olika åtgärdernas lönsamhet. 

Nr Åtgärd Brukstid Investering Årlig 

värmebesparing 

 Årlig 

elbesparing 

 Årlig 

övrig 

besparing 

Besparing Indivuduell 

internränta 

Paket 

internränta 

    [År] [Mkr] [kkr] [MWh] [kkr] [MWh] [kkr] [kkr] [%] [%] 

1 belysning 

trapphus 

30,0 0,00200 0 0 8,70 9,67 0 8700 435 435 

3 åtgärd 

fasader 

40,0 0,447 50,0 64,1 0 0 0 50000 11,0 13,0 

2 FTX-

system 

30,0 1,80 123 158 0 0 0 123E+3 5,44 7,16 

4 åtgärd 

tak/vind 

40,0 1,30 11,0 14,1 0 0 0 11000 -187 4,01 

5,00 Summa   204 262 8,70 9,67 0 213  1,55 





 

Bilaga 4 – Kostnadskalkyl för ombyggnad av lägenheter 

Priserna är hämtade från Sektionsfakta ROT (Wikells, 2011) 

*priser från Byggnyckeln Kalkylgul (2005) 

 

Kostnad Antal/mängd Summa

1 rum och kök rivning

Garderober rivs 374 Kr/st 4 st 1495 kr

Vägg rivs 199 Kr/m
2

6,35 m
2

1266 kr

Håltagning vägg 2181 Kr/m
2

1,68 m
2

3663 kr

Trösklar rivs 25 Kr/st 1 st 25 kr

Badkar rivs 312 Kr/st 1 st 312 kr

Toalettstol rivs 312 Kr/st 1 st 312 kr

Tvättställ rivs 467 Kr/st 1 st 467 kr

Nedmontering kök 1180 Kr/st 1 st 1180 kr

Ingensättning dörr 1195 Kr/m
2

1,47 m
2

1756 kr

Dörr breddas, vägg 70mm 280 Kr/m2
0,42 m2

118 kr

Summa 10594 kr

1 rum och kök nytt

Nytt golv plastmatta 345 Kr/m
2

55 m
2

18948 kr

Ny vägg 665 Kr/m2
4,825 m2

3209 kr

WC-dusch* 31703 Kr/st 1 st 31703 kr

Duschdrapperiskena 263 Kr/st 1 st 263 kr

Summa 54123 kr

Total summa kvadratmeter 1 ROK 1177 kr/m2

2 rum och kök rivning

Vägg rivs 280 Kr/m2
6,575 m2

1843 kr

Trösklar rivs 25 Kr/st 4 st 100 kr

Dörr rivs 249 Kr/st 1 st 249 kr

Ingensättning av dörrhål 1195 Kr/m2
1,47 m2

1756 kr

Badkar rivs 312 Kr/st 1 st 312 kr

Dörr breddas, vägg 70mm 280 Kr/m2
0,21 m2

59 kr

Dörr breddas, vägg 150mm 2181 Kr/m2
0,42 m2

916 kr

Toalettstol rivs 312 Kr/st 1 st 312 kr

Tvättställ rivs 467 Kr/st 1 st 467 kr

Nedmontering kök 1180 Kr/st 1 st 1180 kr

Summa 7193 kr

2 rum och kök nytt

Insättning av skjutdörr 3568 Kr/st 1 st 3568 kr

Nytt golv plastmatta 345 Kr/m2
64 m2

22048 kr

WC-dusch* 31703 Kr/st 1 st 31703 kr

Duschdrapperiskena 263 Kr/st 1 st 263 kr

Summa 57582 kr

Total summa kvadratmeter 2 ROK 1012 kr/m
2



 

 

3 rum och kök alt 1 rivning

Vägg rivs 280 Kr/m2
12,025 m2

3371 kr

Trösklar rivs 25 Kr/st 7 st 174 kr

Dörr rivs 249 Kr/st 3 st 748 kr

Badkar rivs 312 Kr/st 1 st 312 kr

Dörr breddas, vägg 70mm 280 Kr/m
2

0,84 m
2

236 kr

Dörr breddas, vägg 150mm 2181 Kr/m2
0,42 m2

916 kr

Toalettstol rivs 312 Kr/st 1 st 312 kr

Tvättställ rivs 467 Kr/st 1 st 467 kr

Nedmontering kök 1180 Kr/st 1 st 1180 kr

Summa 7715 kr

3 rum och kök alt 1 nytt

Bänkskiva insättning 833 Kr/m2
1,86 m2

1549 kr

Nytt golv plastmatta 345 Kr/m2
82 m2

28249 kr

WC-dusch* 31703 Kr/st 1 st 31703 kr

Duschdrapperiskena 263 Kr/st 1 St 263 kr

Summa 61764 kr

Total summa kvadratmeter 3 ROK alt 1 847 kr/m2

3 rum och kök alt 2 rivning

Vägg rivs 280 Kr/m2
6,575 m2

1843 kr

Trösklar rivs 25 Kr/st 6 st 150 kr

Dörr rivs 249 Kr/st 1 st 249 kr

Badkar rivs 312 Kr/st 1 st 312 kr

Dörr breddas, vägg 70mm 280 Kr/m
2

0,21 m
2

59 kr

Dörr breddas, vägg 150mm 2181 Kr/m2
1,05 m2

2290 kr

Toalettstol rivs 312 Kr/st 1 st 312 kr

Tvättställ rivs 467 Kr/st 1 st 467 kr

Nedmontering kök 1180 Kr/st 1 st 1180 kr

Summa 6861 kr

3 rum och kök alt 2 nytt

Insättning av skjutdörr 3568 Kr/st 1 st 3568 kr

Insättning av vägg i KLK 665 Kr/m
2

3,25 m
2

2162 kr

Ingensättning av dörrhål 1195 Kr/m2
1,47 m2

1756 kr

Nytt golv plastmatta 345 Kr/m2
79 m2

27216 kr

WC-dusch* 31703 Kr/st 1 st 31703 kr

Duschdrapperiskena 263 Kr/st 1 st 263 kr

Summa 66667 kr

Total summa kvadratmeter 3 ROK alt 2 931 kr/m2



 

3 rum och kök alt 3 rivning

Vägg rivs 280 Kr/m2
14,2 m2

3981 kr

Trösklar rivs 25 Kr/st 7 st 174 kr

Dörr rivs 249 Kr/st 3 st 748 kr

Badkar rivs 312 Kr/st 1 st 312 kr

Toalettstol rivs 312 Kr/st 1 st 312 kr

Tvättställ rivs 467 Kr/st 1 st 467 kr

Nedmontering kök 1180 Kr/st 1 st 1180 kr

Dörr breddas, vägg 70mm 280 Kr/m
2

0,84 m
2

236 kr

Dörr breddas, vägg 150mm 2181 Kr/m
2

0,42 m
2

916 kr

Garderober rivs 374 Kr/st 2 st 748 kr

Summa 9073 kr

3 rum och kök alt 3 nytt

Nytt golv plastmatta 345 Kr/m2
84,5 m2

29110 kr

WC-dusch* 31703 Kr/st 1 st 31703 kr

Duschdrapperiskena 263 Kr/st 1 st 263 kr

Summa 61076 kr

Total summa kvadratmeter 3 ROK alt 3 830 kr/m2

4 rum och kök rivning

Vägg rivs 280 Kr/m2
21,425 m2

6007 kr

Trösklar rivs 25 Kr/st 8 st 199 kr

Dörr rivs 249 Kr/st 4 st 997 kr

Badkar rivs 312 Kr/st 1 st 312 kr

Dörr breddas, vägg 70mm 280 Kr/m2
1,26 m2

353 kr

Dörr breddas 150mm 2181 Kr/m
2

0,42 m
2

916 kr

Toalett rivs 312 Kr/st 2 st 623 kr

Tvättställ rivs 467 Kr/st 2 st 935 kr

Nedmontering kök 1180 Kr/st 1 st 1180 kr

Summa 11521 kr

4 rum och kök nytt

Nytt golv plastmatta 345 Kr/m
2

82,5 m
2

28421 kr

Väggbyggs 665 Kr/m2
6,035 m2

4014 kr

WC-dusch* 31703 Kr/st 1 st 31703 kr

Duschdrapperiskena 263 Kr/st 1 st 263 kr

Summa 64401 kr

Total summa kvadratmeter 4 ROK 920 kr/m2

Total Summabyggnaden rivning 234929 kr

Total Summa byggnaden nytt 1612123 kr

Total kostnad tillgänglighetsanpssning 1847052 kr





  



  



  



  


