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”Projektet bidrar till förnyelseprocessen för att göra Tjärna Ängar till ett mer 
attraktivt, varierat och integrerat bostadsområde. Sättet varpå projektet genomförs, 
platsen det genomförs på och det resultat som skapas ska generera stolthet för 
Tunabyggens medarbetare, för hyresgästerna och för borlängebon. 

Genom nytänkande gällande renovering av flerbostadshus skapas en ny modell för 
varsam renovering av allmännyttiga bostäder baserad på hållbarhet, såväl 
ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Modellen fokuserar på energieffektivitet, 
kostnadseffektivitet, klimat och termisk komfort, samt samverkan för delaktighet och 
beslut. 

Projektet utmanar fastighetsbranschens konventionella metoder och åtgärder för 
energieffektivisering. Genom att högskolan och allmännyttan i samverkan driver ett 
projekt i teknisk framkant, höjer båda parter sina kompetenser och bygger sina 
varumärken.” 

-Visionen i projektet 
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HÅLLBARHET V ID  RENOVERING –  EN JÄMFÖRELSE I  TJÄRNA ÄNGAR 

Förord 

E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där akademi 
och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster.  

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är en samhällsutmaning 
att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska kunna nå våra nationella mål inom klimat 
och miljö.  I E2B2 bidrar vi till energieffektivisering inom byggande och boende på flera sätt. Vi 
säkerställer långsiktig kompetensförsörjning i form av kunniga människor. Vi bygger ny kunskap i 
form av nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och vi visar att de 
fungerar i verkligheten.  

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, materialleverantörer, 
installationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter etcetera med akademi, institut 
och andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i programmet.   

Hållbarhet vid renovering – en jämförelse i Tjärna ängar är ett av projekten som har genomförts i 
programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Högskolan Dalarna 
och har genomförts i samverkan med AB Stora Tunabyggen, Acticon AB, ByggDialog Dalarna och 
Byggpartner Dalarna AB.  

Hur genomförs en varsam, kostnadseffektiv, hållbar och energieffektiv renovering? I det här 
tvärvetenskapliga demonstrationsprojektet har Stora Tunabyggen AB i Borlänge ställt tre byggnader 
från miljonprogrammet till forskningens förfogande. Byggnaderna har renoverats med ambitionen att 
hitta ett mönsterexempel för att nå nära noll energinivå samtidigt som inomhusklimatet förbättras 
väsentligt. Forskarna har studerat miljöpåverkan och de boendes upplevelser och komfortförändring 
genom intervjuer och mätning. 

Stockholm, 24 november 2020. 

 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 



 

 

 

4 
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Sammanfattning 

Miljonprogrammet behöver omgående renoveras. Om de nationella energi- och klimatmålen ska nås 
behöver renoveringstakten ökas såväl som energiåtgärderna effektiviseras. Det efterfrågas smarta 
lösningar som gör det möjligt för boende att klara hyresnivåerna. Samtidigt ställer de sociala 
sammanhangen stora krav på fastighetsägaren.     

I Borlänge har ett demonstrationsprojekt genomförts där ett tvärvetenskapligt forskarteam med 
teknisk och samhällsvetenskaplig kompetens har jämfört renoveringspaket implementerat i tre från 
början lika miljonprogramshus med fjärrvärme. Alla husen fick samma skalåtgärder på väggar och 
tak, men olika värme- och ventilationslösningar; en byggnad fick frånluftsvärmepump (FX) och 
tilluftsradiatorer, en byggnad värmeåtervinning (FTX) och den sista enbart uppgraderat 
frånluftssystem. 

Målsättningen har varit att jämföra paketen i syfte att hitta en kostnadseffektiv lösning som kan 
implementeras varsamt; för klimatet, ekonomin såväl som för de boende och uppnå Boverkets 
näranollenerginivå (NNE). Arbetet har utförts tillsammans med det kommunala bostadsbolaget. 
Byggnaderna och de boende har följts från ett år före renovering till över ett år efter idrifttagning. 

Projektet visar att det är möjligt att genom ett strukturerat arbetssätt med helhetsgrepp skapa en 
renovering där alla hållbarhetsaspekter beaktas. Tekniskt sätt bör skalåtgärder komma först i 
prioriteringsordningen för att nå längst miljömässigt och säkerställa flexibilitet avseende systemval 
för energiförsörjning. Det viktigaste är att förlänga livslängden för byggnaden och sänka 
värmebehovet. Beroende på lokala faktorer kan det vara lönt att lägga till antingen 
frånluftsvärmepump, FTX eller system för egen elproduktion. 

Sociala resultat visar att hyresvärd, hyresgäster och entreprenörer behöver justera sina målbilder och 
förväntningar under renoveringsprocessen för att ha samsyn. Trots varsam ambition visade sig 
renoveringen bli en tuff belastning då den första byggnaden renoverades med kvarboende 
hyresgäster. Följden blev bland annat att hyresvärden införde trapphusvis evakuering till temporära 
moduler för att minska belastningen på hyresgästerna i de två andra husen. 

 
 

 

 

 

 

Energieffektiv renovering, Miljonprogrammet, LCC, LCA, Belok, Primärenergianvändning, 
Frånluftsvärmepump 
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Summary 

Homes built in the 1960s and 1970s under Sweden’s so-called Million Programme now need to be 
renovated. For national energy and climate impact targets to be met, the refurbishment rate and the 
energy efficiency levels achieved must be increased. Smart solutions are required to keep rental costs 
manageable and recognizing the social demands placed upon property owners. 

A demonstration project was carried out in Borlänge, Dalarna, where a research team with technical 
and social science expertise analyzed the refurbished three identical Million Programme houses with 
district heating.  All the houses received the same building envelope measures. But different heating 
and ventilation solutions were implemented; one building received an exhaust air heat pump and 
supply air radiators, a building heat recovery and the last only upgraded the exhaust air fans. The 
work was conducted in collaboration with the local housing company. 

The aim has been to compare the packages in order to find a cost-effective solution that can be 
implemented carefully; for the climate, the economy as well as for the residents, and achieve the 
National Board of Housing, Building and Planning's near zero energy level (NNE). The buildings and 
their housing have been monitored from one year before renovation, to over a year after 
commissioning. 

The project shows that it is possible to create a renovation through a structured and holistic approach 
where all sustainability aspects are taken into account. Technically, envelope measures should come 
first in the order of priority to reach the highest environmental level and ensure flexibility in the choice 
of energy supply system. The most important thing is to extend the life of the building and reduce the 
heat demand. Depending on local factors, it may be worthwhile to add either an exhaust air heat pump, 
heat recovery or a system for own electricity production. 

Social results show that housing owners, tenants and contractors needed to adjust their goals and 
expectations during the renovation process to have consensus. Despite cautious intention, the 
renovation proved to be a tough burden when the first building was renovated with remaining tenants. 
The result was, among other things, that the housing owner introduced stairwell evacuation to 
temporary modules to reduce the burden on the tenants in the other two houses. 

 

 

 

 

 

Energy Efficient Renovation, Million Programme, LCC, LCA, Belok, Primary energy, Exhaust Air Heat 
Pump 
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1 Inledning och bakgrund 
Ungefär hälften av Sveriges befolkning bor i flerbostadshus som omfattar cirka 2,4 miljoner lägenheter 
på totalt cirka 180 miljoner kvadratmeter. Omkring hälften av dessa är byggda under perioden 1950–
1975 och de flesta har idag efter 40–50 år ett behov av genomgripande renovering. Dessa byggnader 
representerar ett stort ekonomiskt värde som det är viktigt att förvalta väl. Samtidigt kan 
fastighetsägare och fastighetsförvaltare stå inför potentiellt orimligt stora kostnader om inte 
renoveringarna genomförs på ett optimalt sätt.  

Krav på energieffektivitet vid renovering, som de nationella miljömålen ställer, innebär en stor och 
snabb förändring för bygg- och fastighetssektorn tillsammans med dess leverantörer av komponenter 
och energi. Konsekvensen av utmaningarna kan bli alltför stora hyreshöjningar med bland annat risk 
för ökad segregering som följd. Samtidigt kan renoveringen tänkas genomföras allt för sparsamt, vilket 
motverkar en långsiktig hållbarhet. Det finns också risk för att frågor som berör innemiljö, komfort 
och fuktproblematik prioriteras bort i jakten på energibesparing.  

För att branschen ska kunna hålla renoveringstakten uppe krävs effektiva renoveringskoncept med 
relevanta energieffektiviseringsåtgärder i kombination med hållbar energiförsörjning. Prioriterad 
forskning med grundlig konsekvensanalys för renovering och förnyelse av våra bostäder behövs.     

En ytterligare utmaning i detta sammanhang är att värdera social hållbarhet tillsammans med 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet vid fastighetsägarbeslut. Idag belastas de boende påtagligt av 
renoveringsprocessen och varsamhet mot dem bör prioriteras. I tillägg finns stor potential för 
komfortförbättringar i boenden i samband med energibesparingar. 

1.1 Renovering av flerbostadshusen på Tjärna Ängar 
 
Som många andra allmännyttiga fastighetsbolag är Stora Tunabyggen AB i Borlänge mitt uppe i 
upprustningen av miljonprogramsområde Tjärna Ängar. Området är uppfört under tidigt 70-tal med 
totalt 36 bostadshus om cirka 27–36 lägenheter vardera. Populationen i området består av cirka 10 
procent svenskfödda och resten utomeuropeiska medborgare. De flesta klassas som nya svenskar, en 
grupp där arbetslösheten är hög.  

Förutom en önskan om att höja den generella standarden och skapa ett trivsammare och tryggare 
bostadsområde, med hjälp av invändiga och utvändiga miljöåtgärder, vill fastighetsbolaget försöka 
välja smarta energibesparande åtgärder som uppfyller myndighetskraven. Tunabyggen har därför låtit 
forskare vid Högskolan Dalarna vara med och påverka val av åtgärder och även följa renoverings-
processen i tre testbyggnader. Fokus för forskarna har varit att presentera hållbara lösningsförslag 
som medger såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet. Lösningarna förutsätts kunna bidra till 
att skapa en modell för renoveringar både av resterande byggnader inom området som för liknande 
byggnadsbestånd nationellt.  

Kompetensen och processen hos byggherren är avgörande för att driva framtida renoveringar på ett 
effektivt sätt. Byggherren är den strategiska aktören vars förmåga blir avgörande för att skapa nytta 
och incitament hos övriga aktörer. 
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Projekttiden har omfattat hela byggprocessen från planering till ett år efter idrifttagande. Själva 
renoveringen av testhusen pågick från 2015 till idrifttagande hösten 2017.  
 
Projektet har fokuserat på följande fyra målområden: 

Ekologisk hållbarhet  
Med projektets målsättning att halvera primärenergianvändningen, samtidigt som den faktiska 
klimatpåverkan över livscykeln sänks, bidrar projektet till ekologisk hållbarhet (målsättningen i 
projektet förändrades från att fokusera på sänkning av specifik energianvändning till sänkning av 
primärenergianvändningen i takt med införandet av nya byggregler) 
 
Resultatet har bestämts genom mätning av köpt energi i form av fjärrvärme och fastighetsel samt 
livscykelanalyser (LCA) över 50 år där hänsyn tagits till renoveringsfasens miljöpåverkan, löpande 
underhåll och energianvändning. 

 
Ekonomisk hållbarhet 
Målet har varit att paketera, redovisa och genomföra åtgärder som uppfyller bostadsbolagets 
kriterium om 5 procent nominell avkastning.  
 
Kostnadseffektivitet har bedömts med hjälp av branschverktyget Belok Totalmetodik tillsammans 
med beräkningar av livscykelkostnader (LCC) över 40 år. Avkastningskravet baserat på anbudspriser 
har varit en förutsättning för byggherrens beslut om åtgärder. 
 
Social hållbarhet  
Projektets mål har varit att jämföra renoveringspaketens möjlighet att åstadkomma en så varsam 
renovering att kvarboende under genomförande kan vara möjligt samt att åstadkomma en märkbar 
komfortförbättring i bostäderna. De valda systemlösningarna skulle dessutom vara enkla och 
driftmässigt robusta, och om möjligt utöka komfortzonen i lägenheterna så att ytor i lägenheterna nära 
det tidigare dragiga ytterskalet kan utnyttjas bättre.  
 
Ovanstående har studerats via mätningar av termisk komfort och djupintervjuer med 10 familjer såväl 
före som efter intrimning av testbyggnaderna.  
 
Samverkan  
Ambitionen har varit att samtliga aktörer från byggherre till entreprenör och hyresgäst ska känna 
delaktighet i målsättningen med projektet. 
 
Samtliga aktörers delaktighet och byggherrens strategiska beteenden har därför följts i projektet med 
process- och attitydmätning från tidigt projektskede till idrifttagning av genomförd renovering.  
 
 
 
 



 

 

 

9 
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1.2 Nyhetsvärdet med projektet 
 
Inom installationsteknik och energirelaterad byggnadsteknik är behoven och möjligheterna stora. 
Processer och komponenter för kostnadseffektiva, varsamma energirenoveringar behöver utvecklas. 
Det behövs teknisk utveckling av robusta komponenter och system, samt kompetensuppbyggnad för 
att säkra att god kvalitet och funktion uppnås vid renoveringar av befintliga bostäder. Det är speciellt 
viktigt att goda exempel sprids som visar på möjlig ”NNE-nivå” (”Nära noll energikrav”). Metoder som 
minimerar behov av kostsamma evakueringar för hyresvärden efterlyses. 
 
Det tekniska nyhetsvärdet med detta projekt är att jämföra potentialen för olika renoveringspaket i 
tre från början lika hus. Samma passiva energisparåtgärder valdes för alla husen. Huvudfokus var att 
undersöka skillnaden mellan hus utan värmeåtervinning och hus med respektive FTX och 
frånluftsvärmepump. Renoveringsåtgärderna skulle genomföras på ett så varsamt sätt som möjligt.  
 
Med sitt sociala fokus har projektet också ett nyhetsvärde genom att visa hur varsam energieffektiv 
renovering har genomförts med beaktande av brukarnas upplevelser och beteenden. 
 
Slutligen undersöker projektet hur de olika hållbarhetsaspekten kan viktas mot varandra i en 
beslutsprocess där renoveringsåtgärder ska väljas. Verktyget Renobild utvecklades som ett 
hjälpmedel för beslutsfattare i renoveringsprojekt.  

1.3 Samarbetspartners i projektet 
 
Samverkanspartners i E2B2 projektet har varit byggherren Stora Tunabyggen AB i Borlänge, 
byggentreprenören ByggPartner Dalarna AB samt radiatorleverantören Acticon AB. Partner för 
implementering och branschkontakt har varit föreningen ByggDialog Dalarna. 
 
Projektgruppen har haft en sammansättning av forskare med teknisk och samhällsvetenskaplig 
kunskap tillhörande Högskolan Dalarnas forskningsinriktning Energi och samhällsbyggnad. Forskarna 
har god vana att driva tvärvetenskapliga projekt. Kontakta gärna ansvarig forskare för mera ingående 
detaljer om de olika studerade delarna. 
 
Projektledning 
Jonn Are Myhren, docent   jam@du.se     
Martin Bergdahl, professor em mabe@du.se  
 
Ekologisk hållbarhet 
Ricardo R Villegas, doktorand  rrv@du.se   Klimatpåverkan, LCA 
Tina Lidberg, doktorand   tld@du.se  Energisystemoptimering  
Marcus Gustafsson,phD   marcus.gustafsson@liu.se   Energisimulering TrnSYS 
 
Ekonomisk hållbarhet 
Johan Heier, tekn lic.  jhe@du.se  Belok, åtgärdspaketering 
Alaa Khadra, doktorand   akd@du.se    LCC, Renobuild 

mailto:jam@du.se
mailto:mabe@du.se
mailto:rrv@du.se
mailto:tld@du.se
mailto:marcus.gustafsson@liu.se
mailto:jhe@du.se
mailto:akd@du.se
mailto:akd@du.se
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Social hållbarhet 
Amir Sattari, phD   Amir.Sattari@oru.se  Komfort, mätningar 
Annette Henning, docent   ahe@du.se   Boendestudie, intervjuer 
Maria Wallinder, doktorand   mwn@du.se   Boendestudie, intervjuer 
 
Samverkan 
Prifloat Consulting AB  www.prifloat.se   Attityd och processmätning 
  
Ledningsgrupp 
Från byggherren Stora Tunabyggen AB har Vd Jörgen Olsson, teknisk chef Tomas Lövgren, projekt-
ledare Maria Mårds och Magnus Räs driftschef deltagit i ledningsgruppen. Därtill har ett stort antal 
examensarbetare från högskolans bygg- och energiutbildning involverats i projektet.  
 
Referensgrupp  
För implementering och relevans har regionala branschnätverket ByggDialog Dalarna med över 100 
medlemsföretag inom länets bygg- och fastighetssektor använts. Spridning till branschaktörer har 
skett genom workshops och seminarier inom Byggdialogens nätverk. Detta har gett en bred och 
effektiv implementering inom länet. Kvalitetssäkring och nationell spridning har skett genom 
fortlöpande rapportering och Högskolan Dalarnas deltagande som nod i det nationella nätverket 
Renoveringscentrum i Lund och Formasprojektet SIRen.  

mailto:Amir.Sattari@oru.se
mailto:ahe@du.se
mailto:mwn@du.se
http://www.prifloat.se/
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2 Tekniken och processen 
Testbyggnaderna är som de andra 40 byggnaderna i området Tjärna Ängar, lamellhus uppförd 1969–
1972 med tre våningar, fyra trapphus och 36 lägenheter med en typisk total boarea på 2500 m2. 
Byggnaderna hade platt tak före renoveringen och fasaderna var utförda med mexitegel. Husen hade 
enbart frånluftventilation utan värmeåtervinning och värmdes med fjärrvärme. Figur 1 visar Hus 25 
före renovering (de mest djupgående undersökningarna gjordes i detta hus). 
 

          
 

  
 
Figur 1. Över till vänster: Hus 25 fasad. Över till höger: Typisk planlösning för en lägenhet. Nedanför: 
Områdeskarta över Tjärna Ängar 
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Energimätare för värme, varmvatten och fastighetsel installerades vid starten av projektet i samtliga 
hus. Figur 2 visar energianvändningen före renovering i Hus 25. Den årliga totala mängden köpt energi 
var 146 kWh/m2 (normalårskorrigerad), vilket överensstämmer med historiska data och 
energikartläggning av konsult [1]. Observera att varmvattenanvändningen var särskilt stor, ungefär 
dubbelt mot schablonvärde, en sannolik konsekvens av stor personbelastning.  

 
Figur 2. Specifik energianvändning för Hus 25 före renovering (energianvändningen var i paritet med 
de två andra husen).  

Forskningsprojektet följde byggnadernas renoveringsprocess från nolläge till ett år efter idrifttagning 
av renoverad byggnad. Nedan följer tidplanen och en beskrivning av varje genomförd fas. 
 
Tabell 1. Renoveringsprocessen av Hus 25 samt forskningsaktiviteter. 
 

 
 
Förstudier, inventering och energikartläggning före renovering 
Processen startade med en kartläggning av byggnadernas tillstånd som omfattade såväl klimatskal 
som installationer och belysning. Kartläggningen stöddes med termografering och täthetsprovning av 
byggnaderna där köldbryggor och läckage dokumenterades, se figur 3.  
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Figur 3. Till vänster: Mätning av termisk komfort med Testo 480 multifunktionsinstrument. Till höger: 
Termografering som visar en köldbrygga vid infästningen av balkong. 
 
Tegelväggarna hade 100 mm isolering och U-värdet 0,28 W/m2K, medan utfackningsväggarna i fasad 
hade U-värdet 0,34 W/m2K. Väggarna för övrigt var robusta, medan ett fönsterbyte var nödvändigt. 
Dels var U-värdet cirka 2,7 W/(m2K) och dels var drevning runt fönstren bristfällig. Vid 
täthetsprovningen fastställdes läckaget i byggnadsskalet (q50) till cirka 1,2 l/s,m2 (omslutande 
byggnadsskalsarea). 
 
Värmesystemet var en-rörsystem av låg standard. Det var svårt att styra inomhustemperaturen då 
justering på ett ställe kunde påverka komforten även i andra hyresgästers lägenheter då deras 
radiatorer låg på samma radiatorkrets. Fastighetsägaren ansåg att värmesystemet behövde bytas av 
drift- och underhållsskäl. 
 
Ventilationssystemet bestod av mekanisk frånluft via toaletter och kök utan värmeåtervinning, med 
tilluft via springventiler över fönster. Fem fläktar var placerade på vinden och i kontinuerlig drift. Som 
resultat blev lägenheterna ventilerade med konstant högt luftflöde. Ventilationssystemet underkändes 
vid senaste OVK-besiktning.  
 
Mätningar och boendestudie 
Inledningsvis gjordes också en nollägesanalys av inneklimat och boendekomfort (som redogörs för i 
resultatdelen). En viktig anmärkning var att de boende upplevde det kallt och dragit kring 
ytterväggarna med fönsterpartier och balkongdörr (se typisk planlösning i figur 1). Längre in i 
lägenheterna där luften evakuerades var inomhustemperaturen högre.  
 
Introduktionen av tilluftsradiatorer som förvärmer den inkommande ventilationsluften förväntades 
eliminera denna brist och skapa jämnare inomhusklimat och bättre komfort (Figur 4 visar ett exempel 
på en tilluftsradiator). I samband med detta genomfördes laboratoriemätningar av funktions- och 
värmeeffekt i moderna tilluftsradiatorer och så kallade ROT-varianter anpassade för renovering av 
bostadshus. Mätningarna gjordes vid högskolans klimatkammare. Testerna låg till grund för 
bedömningen av hur byggnadernas befintliga värmesystem skulle kunna konverteras för att skapa ett 
lågtemperatursystem med optimal koppling till fjärrvärmesystemet (enligt figur 4, lösningen beskrivs 
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i [2]). Olika renoveringsmetoder av befintliga fönster utvärderades också i högskolans klimatkammare 
med avseende på värmetransmission och lufttäthet. Kostnadseffektiva lösningar eftersträvades.  

             
 
Figur 4. Till vänster: Principen för en tilluftsradiator (källa purmo.se). Kall utomhusluft värms till 
rumstemperatur när den leds in mellan radiatorpanelerna. Det är dels undertrycket som 
frånluftssystemet skapar i bostaden, dels den termiska drivkraften då luften värms som driver 
luftflödet. Till höger: Kopplingen mellan frånluftsvärmepump och fjärrvärme i undercentralen i Hus 
25 (på engelska). 
 
Vår ambition att skapa en modell för renovering med hög kvalitet, har inneburit att dokumentera 
fastighetsägarens och projektledningens delaktighet och engagemang i renoveringsprocessen. En 
webbaserad enkät har då använts och omfattat samtliga aktörer vid olika tillfällen under renoveringen 
av hus 25. Vid startseminariet under skede 1 tillsammans med forskare och Tunabyggens 
ledningsgrupp fastlades mål och ambitioner med projektet. Detta måldokument har sedan 
kommunicerats till samtliga deltagande konsulter och entreprenörer vid workshoppar både under 
projekteringen och dessutom efter upphandling av entreprenörer. Bland projektmålen ingick inte 
enbart angivna mål för forskningsprojektet utan också fastighetsägarens egna mål. 
 
Simulering, analys och investeringsbeslut 
Baserad på genomförd energikartläggning genomförde forskarna energiberäkningar av ursprungs-
byggnaden och simulerade teoretiska energisparande åtgärder i programmet TrnSYS. 
Överenstämmelsen mellan simulerad och verkligt uppmätt energianvändning visade sig bara skilja 
några enstaka kWh/m2. Syftet med simuleringarna var att via Belok-verktyget paketera åtgärder för 
optimal energieffektivisering baserad på fastighetsägarens lönsamhetskrav. Möjligheten till 
kostnadsreduktion vid kombinationer av åtgärder beaktades, till exempel byte av fönster vid 
fasadrenovering.  
 
Renoveringspaketen för energieffektivisering som valdes för testhusen visas i figur 5 nedan. Den 
inverterstyrda frånluftsvärmepumpen, de tryckstyrda fläktarna och FTX-aggregatet med roterande 
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värmeväxlare var alla spetsprodukter på marknaden. Det bidrog till att husen uppfyllde de krav som 
Boverkets Byggregler (BBR) ställde på ventilation och installerad effekt. Utöver de olika värme- och 
ventilationslösningarna fick husen samma mängd tilläggsisolering på vind i samband med ändring av 
taket (totalt 500 mm). Fönster med U-värde 1,0 W/m2K sattes in.  Husen fick likvärdiga skalåtgärder 
som isolering på utfackningsväggarna för bättre U-värde och lufttäthet kring fönstren. Utbyte gjordes 
till snålspolande blandare i kök och toalett.  
 

                                                                                                                                        
Figur 5. Renoveringslösningarna som valdes. Från vänster: Hus 25: frånluftsvärmepump (FX) och 
tilluftsradiatorer, Hus 26: enbart byte till tryckstyrda frånluftsfläktar och tilluftsradiatorer respektive 
Hus 28: mekaniskt balanserad ventilation med värmeåtervinning (FTX). Alla hus har fjärrvärme.  
 
Systemhandling och upphandling 
Ägaren, med stöd av konsult och forskare, upprättade en systemhandling som lågt till grund för 
upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) av samtliga renoverings- och 
energiåtgärder i byggnaden. Precis som för många andra miljonprogramshus var det behovet av stora 
renoveringsåtgärder (stambyten och helrenovering av toaletter) som möjliggjorde att 
energibesparande åtgärder kunde förverkligas. 
 
I projektet har ”varsamhet” varit ett ledord. Med detta har vi avsett att:   

• Lösningar som ger rimliga kostnader har eftersökts. Vid en näranoll-energianvändning 
behöver ägarens avkastningskrav stå som grund för beräkningar av kostnadseffektivitet.  

• Evakuering av de boende behöver såväl av ekonomiska som praktiska skäl undvikas. 
Lösningar prioriteras som medger möjlighet till kvarboende och minimering av störningar 
för de boende 

• Robusta installationer som ger enkel drift men som också medger ökad komfort för boende  
• Beslut och process för genomförande av renoveringen måste harmoniera med aktörernas 

förmåga och kompetens. Strategiska aktörers delaktighet kräver relevant, saklig information 
vid rätt tillfälle för möjlighet till påverkan 
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Varsamheten har mätts i projektet genom byggprocessmätningen och boendestudien där alla centrala 
aktörer i renoveringen deltog.  
 
Entreprenadåtgärder 
Forskarna ville undersöka om en energirenovering med högt ställda energisparmål skulle vara möjlig 
utan evakuering. Men efter att Hus 28 blev färdigställt med boende kvar i byggnaden insåg byggherren 
att omfattande renoveringsåtgärder framför allt av badrum kräver evakuering för att skona de boende 
och korta byggtiden. Det blev beslutat att nästa hus skulle jämföras med evakuering. Därmed gavs 
möjlighet att jämföra renoveringsprocesser med både kvarboende och evakuering. Såväl hyresvärd 
som entreprenör menar dock att åtgärderna på värme- och ventilationssystem, samt byggnadsskal, 
mycket väl kan genomföras utan evakuering av de boende. Hyresgästernas bedömning av 
renoveringen redovisas i resultatdelen. 
 
Driftoptimering, mätningar och boendestudie 
Efter renovering har funktioner för drift optimerats och nya mätningar gjorts tillsammans med Stora 
Tunabyggens driftpersonal. I samband med detta gjordes också förnyade mätningar och intervjuer för 
att dokumentera komfortförändringen. 
 
Slutrapport och implementering  
En sista byggprocessmätning har gjorts med efterföljande analys och erfarenhetsseminarium för att 
dokumentera måluppfyllelsen och dra erfarenheter inför fortsatt tillämpning inom bostadsområdets 
renovering. Ett tjugotal studiebesök och presentationer har dessutom gjorts i olika former tillsammans 
med ByggDialog Dalarna och SIRen-projektet inom Renoveringscentrum vid Lunds universitet.  
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3 Resultat 
Baserad på de tre hållbarhetsaspekterna följer här en resultatpresentation och analys av studierna 
som har gjorts inom varje målområde. 

3.1 Ekologisk hållbarhet 
 
Specifik energianvändning, primärenergi och livscykelanalys (LCA) är tre beräkningssätt som bygger 
på olika parametrar (energianvändning, resursanvändning och koldioxidutsläpp) och är därför 
nödvändigtvis inte analoga med varandra eller speglar vad som är miljövänligt. Nedan visas resultat 
för vardera sättet och därefter relationen mellan dem.   

3.1.1 Byggnadens energianvändning (Ebea) 
 
Den köpta energin för att värma och driva husen före renovering var runt 150 kWh/m2 Atemp för de tre 
lika byggnaderna, se staplarna till vänster i figur 6. Observera att byggnaderna använde lite olika 
energimängd. Nivån är normal för miljonprogramshus. 

 

Figur 6. Byggnadens energianvändning (Ebea) uppmätt och normalskorrigerad för respektive hus med 
tillhörande renoveringspaket (ref.  figur 5 för illustration av renoveringspaketen). Vardera stapel 
representerar ett års mätningar. Fjärrvärme avser energi för uppvärmning och varmvatten, medan 
elanvändningen avser fastighetsel (exkl. hushållsel). 

Efter renovering har energianvändningen för Hus 25 mer än halverats och uppmätts till 66 kWh. Men 
byggnaden har också högst elbehov. Hus 26 som är en ”lightversion” med enbart samma skalåtgärder 
kommer så nära Hus 28 som 14 kWh/m2, trots avsaknaden av värmeåtervinning.  
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3.1.2 Primärenergianvändning 
 
Enligt Boverkets byggregler ska energiprestandan för en byggnad redovisas med ett så kallat EP-tal 
baserat på primärenergifaktorer. Det görs en differentiering på el respektive fjärrvärmeanvändning. I 
figur 7 och 8 visas beräknat EP-tal för byggnaderna före såväl som efter renovering enligt BBR26, som 
var aktuell då projektet pågick. Observera att uträkningarna är baserade på verkliga förbrukningsdata 
där bland annat tappvarmvatten-användningen är klart högre än normen. Detta betyder att de 
redovisade resultaten skiljer sig från uträkningar enligt Byggnadens Energianvändning (BEN) där 
indata har normaliserats för att representera en normal användning (används vid upprättande av 
energideklarationer och verifiering av nybyggnadskrav). 

 

Figur 7. Primärenergianvändning före och efter renovering baserat på BBR 26 (ref figur 5 för 
illustration av renoveringspaketen). Faktorn för el och fjärrvärme är 1,6 respektive 1,0, medan 
klimatfaktorn för Borlänge är 1,2. 

Hus 25 får lägst primärenergifaktor efter renovering (75 kWh/m2). Ekvation 1 visar uträkningen med 
BBR 26. Det blev inte riktigt halvering jämfört med utgångspunkten men klart under NNE nivå, dvs. 
nybyggsadskrav 85 kWh/m2. Vid omfattande renovering ska detta vara målnivån. Därefter kommer 
Hus 28 och 26 lite närmare varandra jämfört med figur 6, men inget av dessa hus klarar heller kravet. 

 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = =�Euppv,el 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴⁄

Fgeo
+ Ef, el Atemp⁄ � ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉, 𝑒𝑒𝐸𝐸 + �Euppv,fjv Atemp⁄

Fgeo
+ Etvv, fjv Atemp⁄ � ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 

�18,5
1,2

+ 4,8� ∗ 1,8 + �2,9
1,2

+ 40,0� ∗ 1,0 = 74,7 kWh/m2 Atemp   (ekv 1.) 

 
Boverket jobbar ständigt med framtida byggregler för att skapa förutsättningar för långsiktigt 
energieffektiva byggnader och ett neutralt val av hållbara uppvärmningssystem. En revidering av 
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NNE kraven med primärenergifaktorer eller viktningsfaktorer trädde i kraft 1 september 2020 
(BBR29). Figur 8 visar hur de tre husen står sig med NNE krav 75 kWh/m2 och nya viktningsfaktorer 
för el och fjärrvärme på 1,8 respektive 0,7. Enligt detta scenario framstår Hus 25 som det fortsatt 
bästa alternativet med 66 kWh/m2. De två andra huset följer tätare inpå; Hus 28 får 72 kWh/m2 och 
Hus 26 73 kWh/m2. Alla husen klarar nu kravet. 
   

 

Figur 8. Primärenergianvändning före och efter renovering baserat på BBR29 (ref figur 5 för 
illustration av renoveringspaketen). Faktorn för el och fjärrvärme är 1,8 respektive 0,7 medan 
klimatfaktorn för Borlänge är 1,2. 

3.1.3 Livscykelanalys (LCA) 
 
Många studier [3–6] betonar att livscykelbedömningsmetoden (LCA) är det mest populära och 
omfattande måttet för att utvärdera miljömässig hållbarhet i renoveringsprojekt. LCA är en 
”sammanställning och utvärdering av ingångar, utgångar och potentiella miljöeffekter av ett 
produktsystem under hela dess livscykel”. Kortfattat visar LCA resultatet i vårt projekt i vilken grad 
renoveringen bidrar till global uppvärmning. Metoden har utvecklats och standardiserats till ett 
analytiskt ramverk i ISO 14040-serien [7]. LCA-studier tillämpas i många olika sektorer och mer än 
någonsin inom byggområdet [6], [8]. Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta 
och lämna in en klimatdeklaration (enklare LCA) vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 
2022. 
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Miljöbelastningen för husen i detta projekt över deras livscykel beskrivs i figur 9. Analysen är gjord 
med beräkningsverktyget ”One click LCA” och omfattar miljöbelastningen från själva renoveringen 
inklusive transporter och material, energianvändning under drift och löpande underhåll fram till nästa 
omfattande renovering med stambyte bör ske om cirka 50 år.  

Sammanställningen visar CO2-utsläppen med ett beräknat värde för el som baseras på Nordisk elmix 
60 g CO2/kWh medan fjärrvärmen baseras på Göteborg energis fjärrvärmemix 79 g CO2/kWh 
(jämförbart med Borlänge energi 66 CO2/kWh). Nordisk elmix har väldigt låga utsläpp till följd av att 
huvudparten härrör från kärnkraft och vattenkraft.  

 

  

Figur 9. Livscykelanalys över 50 år för renovering och drift av respektive hus med tillhörande 
renoveringspaket. De tre renoveringspaketen jämförs med ej renoverad byggnad som referensnivå 
(dvs. koldioxidutsläppen är relativa till fortsatt kontinuerlig drift och underhåll av ej renoverad 
byggnad). Alla växthusgasutsläpp är omräknade till koldioxidekvivalenter. CO2-utsläppen för el och 
fjärrvärme är 60 respektive 79 g CO2/kWh. 

Första årets renovering medför koldioxidbelastning, alltså en klimatpåverkan. Därefter spar alla 
renoveringspaketen miljöpåverkan jämfört med ursprungshuset. Klimatmässigt blir 
återbetalningstiden för Hus 25 cirka15 år, Hus 28 cirka20 år och Hus 26 strax över 25 år.  

Figur 10 visar situationen om elbehovet däremot skulle täckas av importerad kolkraft med 800 g 
CO2/kWh (ratio mellan el och fjärrvärme cirka10:1). Då skulle Hus 25 stå ut som det klart sämsta 
alternativet, även sämre än referensfallet som representerar ett helt orenoverat hus.   
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Figur 10. Livscykelanalys över 50 år för renovering och drift av respektive hus med tillhörande 
renoveringspaket. De tre renoveringspaketen jämförs med ej renoverad byggnad som referensnivå 
(dvs. koldioxidutsläppen är relativa till fortsatt kontinuerlig drift och underhåll av ej renoverad 
byggnad). Alla växthusgasutsläpp är omräknade till koldioxidekvivalenter. CO2-utsläppen för el 
respektive fjärrvärme är 800 respektive 79 g CO2/kWh.  

3.2 Ekonomisk hållbarhet 
 
Som grund för beslut om energisparåtgärder användes verktyget Belok Totalmetodik. Exemplet 
nedanför är från Hus 25.  Utöver det gjordes en analys av livscykelkostnaden (LCC) över 40 år för alla 
de tre husen. 

3.2.1 Belok Totalmetodik 
 
Belok Totalmetodik visar lönsamheten med att genomföra ett paket med energieffektiviserande 
åtgärder i stället för att plocka enskilda åtgärder. Genom att låta de mer lönsamma åtgärderna 
genomföras tillsammans med de mer olönsamma kommer fler åtgärder att kunna verkställas med 
lönsamhet och högre energinytta nås vid renoveringen. På detta sätt undviks att enbart de mest 
lönsamma åtgärderna blir gjorda och att därmed uppnås målet för en högre energieffektivisering av 
byggnaden. Känslighetsanalyser kan lätt göras för att undersöka konsekvensen av skillnader i 
energipriser och åtgärdskostnader.  
 
I detta projekt genomfördes ekonomiska utvärderingar av flera föreslagna åtgärdspaket. Figur 11 visar 
att det valda paketet i Hus 25 uppfyller det ekonomiska avkastningskravet till fastighetsägaren. Indata 
för Belok-analysen kommer från genomförd energikartläggning. Kostnader och beräknad 
energibesparing samt livslängd som används i metoden ska vara säkerställda via kartläggningen och 
baserade på erfarenhetsvärden. Enligt metoden bör endast kostnaden för själva energiinvesteringen 
inkluderas. Detta kan vara svårt då vissa åtgärder ändå behöver utföras av rena underhållsskäl. Av 
detta skäl har vissa åtgärder viktats (till exempel halva investeringskostnaden för nya fläktar, 
fönsterbyte samt snålspolande blandare). För tilläggsisolering av utfackningsväggen är endast den 
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extra kostnaden för isoleringen inkluderad.  Kostnaden för byte till tvårörsvärmesystem anses vara 
underhåll och inte energisparåtgärd.  
 
Byte till tilluftsradiatorer anses inte heller vara en energibesparande åtgärd och har därför uteslutits 
ur renoveringspaketen i denna metod. Ett argument är att tilluftsradiatorerna ger en viss 
energibesparing tillsammans med värmepump eftersom framledningstemperaturen blir lägre, men 
hur stor denna besparing är har inte verifierats och ej inkluderats i BELOK-paketen. Tillsammans med 
byte till tvårörssystem och tilluftsradiatorer görs antagligen en optimering av värmesystemet vilket 
högst troligen leder till en energibesparing jämfört med dagens enrörssystem. Inte heller denna 
besparing är inkluderad i analysen.  
 

 

Figur 11. Investeringskostnad samt årlig besparing för energirenoveringsåtgärderna på Hus 25. 
Samtliga kostnader som redovisas är inklusive moms och räntan som redovisas är realräntan. 
Analysen är baserad på anbudspriser vid upphandlingen. Borlänge Energis energipriser för området 
inkluderar rörliga och fasta avgifter. Röd linje motsvarar avkastningskravet och paketets slutpunkt 
ligger ovanför linjen, vilket visar att paketet är lönsamt med givna förutsättningar. 
 
Avkastningskravet som är angivet av fastighetsägaren Tunabyggen är nominellt 5%, dvs 3% realt. 
Renoveringspaketet i Hus 25 ger 3,5% real internränta, vilket överstiger 5% nominell ränta och 
uppfyller fastighetsägarens avkastningskrav. Den enskilt mest ekonomiska åtgärden är snålspolande 
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blandare, följt av isolering, nya fönster och tilläggsisolering på vind.  Värmepumpen har placerats sist 
i diagrammet eftersom besparingen för den är beräknad som om den har installerats efter alla andra 
åtgärder. Det innebär att besparingen för övriga åtgärder inte är påverkade av värmepumpens 
värmefaktor men innebär samtidigt att den uträknade besparingen för värmepumpen är relativt låg.  

3.2.2 Livscykelkostnad 
 
För en ekonomisk bedömning av hållbarhet i renoveringsprojekt är livscykelkostnad (LCC) bland de 
använda metoderna [3],[4]. LCC representerar en ekonomisk metod för att bedöma de totala 
kostnaderna för produkter eller projekt under ett systems eller komponents livslängd. Det involverar 
dominerande faktorer som påverkar ekonomiska faktorer och ger diskontering av framtida 
kostnader till nuvärdet, vilket är särskilt relevant för system med lång livslängd, såsom byggnader 
[9]. Livscykelbedömning (LCA) och livscykelkostnad (LCC) kombineras genom att uttrycka 
miljöpåverkan i ekonomiska värden [10], [11]. 
 
I projektet gjordes en livscykelkostnadsanalys för de tre husens olika energirenoveringspaket. 
Investeringskostnaden för material och arbete under själva renoveringen, samt underhåll och 
energianvändning under 40 års drift är medtaget, se figur 12. Tekniska livslängder och 
underhållskostnader för olika komponenter är hämtat från SVEBY [12]. Till skillnad från Belok-
beräkningen är hela kostnaden för energibesparande material medtagen här. Som grund för 
energikostnaden har Borlänge energis prismodell för fjärrvärme använts, denna tar bland annat 
hänsyn till effekttoppar. Hus 25 med frånluftsvärmepump, som har större variation i energibehovet 
mellan årstiderna, får en högre energikostnad per kilowattimme både för el och fjärrvärme. Hus 28 
som har den jämnaste energiförbrukningen över året och lägre storlek på huvudsäkringen, får det 
lägsta energipriset per kilowattimme.  

Tabell 1 Energikostnader för de tre studerade byggnaderna  

 
Hus25 Hus26 Hus28 

Fjärrvärme (SEK/kWh) 0.79 0.75 0.67 

El (SEK/kWh) 1.49 1.42 1.43 
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Figur 12. Livscykelkostnad (LCC) för energieffektiviseringen för vardera hus (ref figur 2 för 
illustration/beskrivning av renoveringspaketen). Beräkningen är gjord med 5procent ränta och 
3procent energiprisökning. 

Hus 26, lightvarianten, blir billigast ur ett livscykelperspektiv. Denna lösning har tidigare varit svår att 
få bygglov för på grund av kravet på värmeåtervinning i ventilationssystemet som kommuner ofta 
sätter vid omfattande renovering. Hus 25 med frånluftsvärmepump följer som näst billigast trots lägst 
specifik energianvändning. Det är högre elanvändning i kombination med högre effektbehov på 
vintern, som gör att huset får störst energikostnad. Det beror dels på att elpriset, medräknat effekttaxa, 
är nästan dubbelt så högt som fjärrvärmepriset. Investeringskostnaden för renoveringen i Hus 25 är 
ungefär lika stor som kostnaden för driften. Hus 28 med FTX blir dyrast på grund av större 
investeringskostnad, trots lägst energikostnad. Om energipriserna dock skulle öka i framtiden skulle 
ordningsföljden kunna bytas och Hus 28 bli billigast i ett livscykelperspektiv..  

3.3 Social hållbarhet 
 
Den sociala aspekten av hållbarhet i renoveringsprojekt är den minst undersökta inom litteraturen 
och den svåraste att kvantifiera [13], [3]. Oftast bedöms måluppfyllelsen genom intervjuer eller 
enkäter med de boende. Termisk komfort och inomhusluftkvalitet är de mest använda kriterierna för 
att bedöma den sociala aspekten [14]. Annars kan andra sociala faktorer så som trygghet, säkerhet, 
hälsa och sociala relationer inkluderas beroende på projektets natur. 
 
Detta projekt har haft ett team med samhällsvetare som har följt de boende i Hus 25 genom hela 
renoveringsprocessen. Att värdera social hållbarhet i renoveringsprojekt har visat sig svårt, men 
ytterst viktig. Här rapporteras de boendes upplevelse av renoveringsprocessen och förändringen i 
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inneklimatet. Några undersökningar gjordes i Hus 28 för jämförelse. Inga undersökningar gjordes i 
Hus 26 då förutsättningarna är väldigt lika som i Hus 25.   

3.3.1 Intervjuer med boende 
 
Intervjuer med de boende har haft fokus på upplevelse av komforten i lägenheterna före renovering 
och efter första driftåret, samt hur själva renoveringsprocessen har påverkat vardagslivet med hänsyn 
till projektets mål och krav på varsamhet. 
 
De metoder som använts har varit semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med hushållsmedlemmar 
i minst 10 lägenheter, 15 män och kvinnor i testbyggnad Hus 25. Intervjuerna har genomförts vid tre 
tillfällen vintertid, skede 1: innan några entreprenadarbeten påbörjats, skede 4: under själva 
renoveringen och skede 5: efter att injustering gjorts av färdig renovering under det första driftåret. 
För att underlätta kommunikationen med de boende har en tolk deltagit på intervjuerna. Metoden 
”house-touring” används för att få en överblick över hur lägenheten används. Detta sätts i relation till 
värmekällan och upplevelsen av inomhusklimatet, liksom upplevelsen av att bo kvar under pågående 
renoverings- och installationsarbete. Ett tiotal intervjuer och observationer har även genomförts med 
representanter för fastighetsägaren och entreprenörerna. Totalt innebär detta att tre sociala aktörer 
har observerats och analyserats med induktivt samhällsvetenskapligt förhållningssätt. Detta bör 
påpekas i denna rapport då den totala metodologiska grunden blir tvärvetenskaplig.    
 
Specifika frågeställningar har formulerats av samhällsvetare i samråd med projektets tekniska 
forskare. Frågeställningarna rör huvudsakligen komfortupplevelser, dels vad gäller förändrat 
inneklimat, dels vad avser varsamhet gällande påverkan på vardagslivet i hemmet under pågående 
renoverings- och installationsarbete. 
 
Upplevelser av inomhusklimatet (temperatur och luftkvalitet) 
Vid intervjuerna före renoveringen kom det fram att samtliga tio intervjuade hushåll anser att 
lägenheten är kall eller väldigt kall, och i hälften av fallen uttrycker kvinnorna ett starkt obehag av 
kylan. Kvinnorna tycktes generellt frysa mer än männen. Många av dem tycks frysa konstant trots att 
de försöker värma sig med extra kläder, täcken och filtar.  

Efter renoveringen är det fortfarande ingen större skillnad på uppfattning av inomhusklimatet. De 
boende, speciellt kvinnorna, som frös före fryser även efter renoveringen och de använder samma 
metoder både före och efter renoveringen för att motverka att frysa. De kryper ner under stora filtar 
och täcken även mitt på dagen och klär sig i tjocka sockor eller tofflor samt tjockare tröjor. Saknaden 
av att kunna gå barfota inne är påtaglig för de boende som kommer från varmare breddgrader.    

Majoriteten av hushållen har för vana att öppna fönster för att vädra. I hälften av dessa hushåll säger 
man explicit att man vädrar för att släppa in frisk luft. Vissa hyresgäster menar att de förstått 
informationen om att inte öppna fönster för att vädra ut matos medan andra menar att det fortfarande 
är det mest effektiva sättet på att få bättre luft. Detta har inte förändrats efter renoveringen. 

Ett av hushållen har besvär av otrevlig lukt i ett specifikt rum. I ett annat menar man att det luktar 
dåligt i hela lägenheten. Dessutom klagar knappt hälften av hushållen på att det sprids matos i hela 
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lägenheten när de lagar mat. Den nya ventilationen skapar efter renoveringen ett betydligt bättre 
luftflöde och besvär med lukt kvarstår inte. 

Hantering av inomhusklimatet (åtgärder för att uppnå termisk komfort) 
Byggnaderna på Tjärna ängar är äldre med dragiga och kalla ytor. Att förbättra den termiska 
komforten är en viktig aspekt med upprustningen. Ett starkt önskemål från de boende är att själva 
kunna påverka temperaturen inomhus. I intervjuerna har det kommit fram att de boende har önskat 
sig termostater som är utformade på ett sådant sätt att man själva kan styra sin inomhustemperatur.  
 
Termostaterna som tillkom efter renoveringen har 3 lägen. När läge 3 är på borde radiatorerna bli 
ordentligt varma så att ökad inomhustemperatur och en bättre komfort uppnås, enligt de boende. Men 
nu förklarar de boende att det inte går att få högre inomhustemperatur än just den som är injusterad 
centralt. De boende märker att det på natten blir kallare och på morgonen ökas temperatur igen för 
att värma upp lägenheterna lagom till morgonbestyret, utan att dom själva kan påverka detta. Det 
framkommer dock att renoveringen av ytterskal och ventilation har minskat upplevelsen av drag och 
kyla något.    
 
Utnyttjandegrad i lägenheterna 
På frågor om upplevt drag eller kalla ytor var kalla golv det svar som återkom oftast före renoveringen 
(sju av tio hushåll). Hälften av hushållen anger även att det drar (eller har dragit) från en dörr, varav 
tre anger ytterdörren och två balkongdörren. Hälften av hushållen menar även att fönstren känns kalla. 
Tre av dessa hänvisar särskilt till vardagsrumsfönstren (”Det kommer in luft i vardagsrummet”, ”Det 
är kallt nära fönstret i vardagsrummet” mm). I ett annat hushåll berättar kvinnan att det trycks in luft 
vid fönstret i köket när det är kallt ute.  
 
Vardagsrummet är det rum som hushållen är mest eniga om. Här anger sex hushåll att 
vardagsrummet är det kallaste rummet eller ett av de kallaste rummen. Endast ett hushåll anser att 
vardagsrummet känns ”bättre”. Tre hushåll anser att sovrummet är det kallaste, eller ett av de 
kallaste, rummen. Däremot anser man i tre, alltså lika många, hushållen att sovrummet är varmast, 
”har varmast element”, ”är skönt”. 
 
Efter renoveringen känner hyresgästerna stolthet över att just deras hus är finare än de andra i 
området även om belastningen under själva renoveringen har varit hög. Dock är uppfattningen av 
värmekomforten fortfarande inte homogen. Flera boende vittnar om att de fortfarande upplever 
golvdrag och kyliga lägenheter. Hyresgästerna på bottenplan upplever mer kalla golv än de som bor 
högre upp i huset. Även de rum där de boende själva har valt att stänga för sina fönster med tunga icke 
igenomsläppliga gardiner upplevs som kalla. Information har gått ut till hyresgästerna om att tunga 
gardiner som stänger ute uppvärmande solinsläpp minskar temperaturen i lägenheterna. Man kan 
dock inte förenklat beskriva människors beteenden som någonting som måste anpassas genom 
attitydförändringar till ett mer miljövänligt beteende. Människors kulturer och behov är generellt sett 
mer komplex än så. Genom intervjuerna kommer det fram att här finns tydliga behov som inte är 
tillgodosedda.  
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Belastning på grund av entreprenadarbete 
Syftet med att intervjua både fastighetsägare, entreprenör och hyresgäster var att finna den sociala 
interaktion dem emellan. Fastighetsägaren har tät och nära kontakt med sina hyresgäster. De har 
personal som är anställda enbart i syfte att ha kontakt med de boende. Dessa personer i 
personalstyrkan har ofta högt omsorgsbeteende och värnar om ett gott socialt klimat mellan de 
boende och bostadsbolaget. De boende har dock i princip nästan ingen social interaktion med 
entreprenören. I själva verket så flyter renoveringens byggnadsfaser bättre när de boende är utflyttade 
och lokalerna är tomma. Rivare, snickare, håltagare och andra underentreprenörer påpekar vikten av 
att få arbeta ostört i tomma lokaler. Mätningar för installationer går enklare och maskiner som 
används kan stå kvar inne i lägenheterna.  På så sätt kan även exempelvis elektriker jobba fritt utan 
att ha i åtanke att behöva ha lokalen i full användbarts skick när dagen är slut till hyresgäster. Nu kan 
de istället jobba in i de sista arbetstimmarna på dagen effektivt och påbörja det arbetet direkt på 
morgonen dagen därpå. Detta är betydligt mera tidseffektivt än att entreprenören behöver anpassa 
lokalerna till ett funktionsmässigt boende efter varje arbetsdag till hyresgästerna. Det är 
uppskattningsvis tre hela veckor kortare arbetstid per trappuppgång med evakuerade hyresgäster än 
kvarboende. Renoveringen tar nu generellt 6 veckor istället för 9 veckor med kvarboende hyresgäster 
per trappuppgång (ger 15 veckors kortare total byggtid). Evakuering av de boende är dock ingen enkel 
uppgift att genomföra. Varken för de boende eller för bostadsbolaget. Omfattande arbete med 
information och planering krävs. Här får personal från bostadsbolaget som har närmast kontakt med 
de boende en högre arbetsbelastning är normalt. De blir nyckelpersoner i evakueringsprocessen.  
 
Evakueringsboendet är fullt utrustat med sängar, kök och badrum. Hyresgästernas belastning under 
renoveringen är dock hög. Det är totalt fem (a-e) trappuppgångar i byggnaden, varav två åt gången 
evakueras och renoveras. Detta innebär att de flesta boende bor i huset under mertiden av 
renoveringen men att de evakueras under tiden deras eget hem blir renoverat. De bor alltså kvar i 
byggnaden under själva renoveringen då deras grannars trappuppgång är evakuerade. Detta innebär 
även att de kommer tillbaka till sina hem efter evakuering medans renoveringens alla negativa 
aspekter såsom byggdamm och oljud fortfarande pågår. Små barn har svårt att få ro under 
middagsluren, äldre och sjuka känner av vibrationerna från tunga maskiner och känslan av att inte 
kunna påverka detta är påfrestande. Evakueringen i sig innebär också arbete med att förbereda sitt 
hem för entreprenörers ankommande. Alla väggar och större ytor måste vara fria så att hantverkare 
kan jobba fritt. Därför måste alla boende ställa alla tavlor, tv-apparater, möbler, sängar etcetera mitt i 
rummen. Bostadsbolaget delar sedan ut plast för att linda in möbelberget för att minimera 
byggdammet på de personliga tillhörigheterna. Det enda som hyresgästerna tar med sig till det 
närliggande evakueringsboendet är privata kläder, sängkläder och mat.         
 
Att renovera ett flerbostadshus är tidskrävande och upplevs påfrestande för alla involverade aktörer. 
De tre observerade sociala aktörerna har inte samma målbild av renoveringen som man kanske kan 
förvänta sig. Istället stretar deras förväntningar i olika riktningar. När förväntningar inte blivit 
infriade skapas normalt sett en ökad diskrepans mellan sociala aktörer. I detta fall har istället en 
positiv adaptering observerats, vilket är anmärkningsvärt. Denna diskrepans mellan aktörerna 
skapar dock en social friktion som är påtaglig på flera sätt. När de boende hoppas komma hem till en 
varm, fräsch och nyrenoverad lägenhet har bostadsbolaget strävat efter att hålla hyrorna på en nivå 
som gör det möjligt för de boende att bo kvar. De tre grundläggande hållbarhetsprinciperna har varit 
grunden för bostadsbolagets beslutsprocesser.  
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Att installera ny innovativ energieffektiv teknik och samtidigt försöka inkorporera hyresgästers 
önskemål i den ekonomiska livscykeln har inte varit lätt. Under hela projektet har kända ekonomiska 
incitament för renovering av gamla byggnader, bostadsbolagets måldokument och de ekologiska 
målsättningarna varit inkorporerade i hela beslutsprocessen, dvs ända till entreprenaden. De 
observerade sociala aktörernas olika mål och förväntningar på projektet borde ha skapat ett 
svåruppnåeligt socialt klimat.  När förväntningar inte blir uppfyllda skapas normalt ett starkt 
misstycke och motsättningar mellan sociala grupper. Detta har enbart observerats till en viss del. I 
stället har en ökad adaptering till det dagliga renoveringsarbetet observerats. Det observerades en 
påtaglig vilja bland de boende att låta arbetet flyta på.  

Boende såväl som personal från bostadsbolaget har generellt sett haft en positiv känsla av 
möjligheten att få delta i upprustningsprojektet. Bostadsbolaget utvecklade en strategi om en 
hyreshöjning på totalt 10procent, med stegvis höjning under tre år, för att de boende ska ha råd att 
bo kvar efter renoveringen.  

3.3.2 Felanmälningar från Hus 25, Hus 26 och Hus 28 
 
Felanmälningar relaterade till termisk komfort erhölls från fastighetsägaren. Två kalenderår efter 
renovering granskades. Uppgifterna visar att hyresgästerna i Hus 25 upplever det kallt inomhus 
betydligt oftare än hyresgästerna i Hus 28 och Hus 26. I Hus 25 rapporterade hyresgästerna 
framförallt problem med värmesystemet vår och höst. Hyresgästerna påpekade dessutom att det var 
kallare på natten och på morgonen. 

3.3.3 Komfortmätningar 
 
Intervjuerna i Hus 25 med de boende kompletterades med mätning och analytisk bestämning och 
bedömning av termisk komfort enligt standard EN ISO 7730:2005 (överensstämmer med svenska SS-
EN ISO 7730:2006). På grund av individers olikheter är det omöjligt att finna en termisk miljö som 
tillfredsställer samtliga. Målet med mätmetoden är därför att uppnå ett inomhusklimat där så få som 
möjligt blir missnöjda. Enligt ISO 7730 används två sätt att beskriva uppskattningen av den termiska 
miljön: 
 
PMV (Predicted Mean Vote): skala beroende på hur man upplever den termiska miljön: +3 för varm, 
+2 varm, +1 något varm, 0 neutralt, -1 något kall, -2 kall, -3 för kall. 
 
PPD (Predicted Percentage Dissatesfied): innebär förväntad andel missnöjda med den termiska miljön 
i procent. Bedömningskriterium för PPD är: ≤ 10procent Guld, ≤ 15procent Silver, ≤ 20procent Brons. 
 
Figur 13 visar lägenheten och mätpunkterna som användes i studien. Ett viktigt syfte var att om 
möjligt verifiera projektets målsättning om ökad komfortzon i bostäderna genom användande av 
tilluftradiatorer, dvs. tilluftradiatorernas förmåga att eliminera kallraset vid ytterväggen. Utöver 
jämförelse omedelbart invid ytterväggen enligt standard användes mätpunkter inåt i rummet i 
vistelsezonen. Samma mätningar gjordes året före renovering samt vid två separata vintrar efter 
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renovering. Två multifunktionsmätinstrument för termisk komfort och luftkvalitet användes 
parallellt. För beräkningen av termiskt komfortindex sattes klädparametern till 1 clo och 
aktivitetsparametern till 1 met (normal inomhusklädsel och aktivitetsnivå). Alla mättillfällen gjordes 
under vinterperiod då lägenheterna var tomma och det var ungefär 0 °C utomhus.  
 
Resultaten från komfortmätningarna visar att inomhusklimatet var ”något kallt” före renovering med 
ett PMV index på -0,5. I samma lägenhet hade genomsnittligt komfortindex enbart förbättrats 
marginellt till -0,4 efter renovering (2018) trots förvärmning av tilluften med tilluftsradiatorer, se figur 
14. Det beror troligtvis på att fastighetsägaren har använt samma ”set temperatur” på 20,5 °C vid 
styrning av inomhustemperaturen både före och efter renoveringen. Samma inställningar på 
radiatorernas termostater har gett samma genomsnittliga lufttemperatur i rummet. Observera dock 
att den uppmätta lufttemperaturen var kring 23 °C efter renovering, en hel del högre än ”set 
temperatur” på 20,5 °C (på grund av interna värmelaster). Trots högre luftomsättning är det däremot 
tydligt att det inte är lika dragit och kyligt närmast fönsterväggen efter renovering. Vid mätpunkten 
närmast fönstret har PMV index förändrats från -1,2 till -0,5. En jämnare inomhustemperatur i 
lägenheterna medför troligtvis en energibesparing.  

Då flera felanmälningar fortsatte att dyka upp rörande den termiska komforten i Hus 25 utfördes 
ytterligare mätningar (2020). Denna gång gjordes mätningarna i en annan lägenhet (hörnlägenhet 
längst upp). Här visade sig att lufttemperaturen var under 20 °C och PMV index så låg som -1,1. 
Mätningarna bekräftade åsikterna boende hade framfört om att det är för kallt genom felanmälningar 
och intervjuer. Det konkluderades att injusteringar behöver göras och att en högre ”set temperatur” 
än 20,5 °C på luften krävs vid styrning av inomhustemperaturen. 
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Figur 13. Över: Lägenheten där mätningarna utfördes (längst uppe i huset med nordväst läge) 
Nedanför: Mätpunkter som användes vid mätning av termisk komfort. P1 (1,0 m, 0,6 m) och P2 (4,9 m, 
0,6 m) 
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Figur 14. Över lufttemperatur i mätpunkt P1 och P2 (se Figur 13).  Nedanför: PMV enligt ISO 7730 i mätpunkt P1 och P2. 
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Det är känt att frånluftssystem oftast ger sämre termisk komfort än FTX vintertid på grund av 
kallrasproblematik. Denna studie visar att tilluftsradiatorer kan möjliggöra en komfortmässigt 
fullvärdig lösning tilluften förvärms innan den kommer in i rummet. Däremot är det några viktiga 
aspekter som bör beaktas.  
 
Låg yttemperatur på fronten.  
Trots att en tilluftsradiator ger samma värmeeffekt till rummet som en traditionell radiator blir 
yttemperaturen på fronten lägre. Det är på grund av den kalla luften som passerar mellan 
radiatorpanelen och den lägre framledningstemperaturen på vattnet i radiatorkretsen. Att fronten på 
tilluftsradiatorn är relativt kall kan oroa hyresgäster och leda till felanmälningar.  
 
Lägre yttemperatur på fronten medför mindre strålningsvärme till rummet relativt till 
värmeavgivningen genom konvektion. I rum med tilluftsradiatorer rekommenderas därför att 
lufttemperaturen i rummet hålls något högre än vanligt för att kompensera för detta. Inneklimatet 
bör egentligen styras efter komforttemperaturen, det vill säga den operativa temperaturen eller 
PMV, för att skapa optimal komfort. Om lufttemperatur behöver ökas medför det cirka 5% högre 
energianvändning per grad.  
 
Risk för kallras vid injektor.  
En viktig observation gjordes i detta projekt på våren och hösten då det inte fanns något större 
behov av värmeavgivning till rummet, men ändå ett behov av uppvärmning av den kalla 
inkommande friskluften. Vid dessa perioder var tilluftsradiatorn för kall för att den med termisk 
drivkraft kunde lyfta kalluften upp mellan radiatorpanelen. Modellen i projektet hade en glipa 
(injektorfunktion) mellan radiatorn och konsolen där luft kunde smita ut, se figur 15. En viktig 
slutsats är att inkommande luft bör ledas in mellan radiatorpanelen utan möjlighet att smita ut 
nertill där den annars faller ner på golvet och skapar kallt drag i ankelhöjd.  
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Figur 15. Till vänster: Undersökning av olika tilluftsradiatorer i klimatkammaren. I mitten: Snitt genom 
tilluftsradiator. Injektor för inblandning av rumsluft fungerar som tilltänkt. Till höger: På våren och 
hösten, när radiatorn inte är varm, fungerar inte injektorfunktionen och den kalla luften smiter istället 
ut genom en glipa och faller ner på golvet.  

3.4 Samverkan 

3.4.1 Attityd och processmätning 
 
Inledningsvis genomfördes ett seminarium, tillsammans mellan byggherrens ledningsgrupp och 
forskarna för att i konsensus lägga fast en vision och mål för projektet. Förutom de i detta E2B2-projekt 
antagna målen fanns då även fastighetsägarens egen vision och ambitioner med sin utveckling av 
bostadsområdet och vilja att med detta projekt skapa en modell för fortsatt renovering av sina 
hyresrätter. Visionen är angiven på baksidan av omslaget medan målen finns listade i bilaga 1. Dessa 
mål har kommunicerats till såväl konsulter som entreprenörer i samband med samordningsmöten 
under byggtiden. 
 
Utöver tekniska effektmått och boendestudier har utvärdering av projektet skett via mätning av 
attityder och beteende hos medverkande aktörer. Attityd och processmätningens överordnade syfte 
var att genom målstyrning och uppföljning via enkätmätningar bidra till att nå så hög kvalitet och hög 
måluppfyllelse som möjligt. För att ett projekt ska kunna arbeta med styrning mot målen på ett 
effektivt sätt krävs att parterna har en gemensam vision och målbild för vad man tillsamman ska 
åstadkomma. Då flera parter, med delvis olika intressen, är involverade i projektet är det viktigt att 
den gemensamma målbilden förtydligas. Vilka är de konkreta och mätbara målen för de effekter 
projektet ska generera samt hur mäter och styr man mot dessa? Även om visioner och mål tas fram på 
operativ ledningsnivå hos byggherren är det viktigt att de förankras hos samtliga aktörer i 
byggprocessen.   
 
En standardiserad webbaserad enkät som använts för att utvärdera hundratals byggprojekt, så kallad 
byggprocessmätning, användes vid två tillfällen under byggprocessen; dels i samband med 
projekteringen för att inkludera projektörer och i samband med entreprenadskedet. För varje fråga i 



 

 

 

34 

HÅLLBARHET V ID  RENOVERING –  EN JÄMFÖRELSE I  TJÄRNA ÄNGAR 

undersökningen finns Best Practice beräknad (25 procent av de byggprojekt som har mätts uppnår 
den nivån eller högre). Målenkäten besvarades med en svarsfrekvens på 71–84 procent. 

Mätningen visar mycket goda värden för de flesta frågorna, vilket resulterade i att Best Practice 
överträffas. Svaren förmedlade bilden av ett projekt där man är engagerad, diskuterar och utbyter 
erfarenheter, ett projekt där man samarbetar och trivs!  

De områden som fick högst betyg i projektmätningen var samverkan och förbättringsvilja. Den fråga 
som sticker ut, i negativt avseende, är Hänsyn till brukarnas/ hyresgästernas verksamhet. Att evakuera 
under en renovering är ett stort ingrepp i hyresgästernas vardag. Att istället bygga om i lägenheter där 
hyresgästerna bor kvar är också utmanande. De som svarade uttryckte att lämpliga metoder och 
arbetssätt som är så skonsamma som möjligt fortsatt behöver utvecklas.  

Resultatet från mätningarna kommunicerades ut till samtliga deltagare i samband med workshops, 
projekt- och byggmöten under byggtiden samt under driftuppföljningen. Utdrag från resultaten i 
mätningen redovisas i figur 16 nedan med tillhörande referat från mätningarna.  
 

 

Figur 16. Generell bedömning av målstyrningen. 
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Generellt är projektdeltagarna av den uppfattningen att arbetssätt och metoder för att styra mot 
målen i projektet fungerar ganska bra. Viss varningsflagg dock för påståendet ”Varje åtgärd gällande 
förändring och teknikval stäms av mot projektets övergripande mål” där det fanns en viss osäkerhet. 
Det kan bero på att det är svårt att få överblick över hur alla tekniska komponenter samspelar i 
helheten. Det har lagts stor vikt vid att alla haft möjligheten att sätta sig in i samspelet i projektet.  

En funktion med målenkäten är att känna av i vilken mån de som arbetar i projektet verkligen tror att 
de faktiska ”hårda” målen i projekten kommer nås. I det här fallet visade det sig att en relativt stor 
andel var tveksamma till målet för halvering av energi/primäranvändningen, vilket är ett av de 
viktigaste målen för projektet. Av kommentarer till frågan drar vi dock slutsatsen att det inte främst 
är halveringen rent tekniskt man är osäker på utan snarare att göra detta utan att öka byggnadens 
klimatpåverkan.  

Gällande projektets mjuka mål råder det glädjande stor enighet om att skapa en byggnad anpassad för 
enkelt underhåll. Bedömningen om fokus på mjuka mål såg i sin helhet väldigt bra ut. Det hade 
antagligen betydelse att driftpersonalen involverades redan i ett tidigt skede.  

Involveringen av hyresgästerna är en grundbult i projektet. Samtidigt har språkbarriärer skapat stora 
utmaningar. Frågan om involvering av hyresgäster var den aspekt där projektdeltagarna tyckte att 
projektet har otydligast fokus. Det fastslås att det är viktigt att jobba med aktivt med frågan och testa 
olika sätt att kommunicera för att skapa delaktighet hos hyresgästerna. 

Avslutningsvis gjorde projektledningen med representanter från Tunabyggen och forskarna en egen 
utvärdering för att värdera måluppfyllnad. Resultatet som redovisas tillsammans med målen i bilaga 
1. Överlag är parterna väldigt nöjda med vad som har åstadkommits i projektet. Detta har gett 
erfarenheter för en effektiv renoveringsprocess av kommande byggnader i området Tjärna Ängar.  
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4 Total hållbarhet vid renovering - 
jämförelse med verktyget Renobuild 

Detta projekt belyser hur olika alternativa renoveringspaket presterar inom kategorierna 
ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Men vilket renoveringspaket blir egentligen bäst om 
alla hållbarhetsperspektiven ska vägas ihop? Få publikationer eller hjälpmedel för fastighetsägare 
väger ihop hållbarhetsaspekten trots att forskare som Kohler och Hassler [15] betonar vikten av att 
alla hållbarhetsaspekter behöver beaktas och samverka när det gäller förvaltning av 
byggnadsbeståndet ur ett hållbart utvecklingsperspektiv. Det finns en anmärkningsvärd brist på 
förenklade verktyg för utvärdering och beslutsfattande [16], [14]. Idag saknas helt enkelt ett enkelt 
och attraktivt verktyg som beslutsfattare kan använda i ett tidigt skede för att utvärdera den totala 
hållbarheten för olika renoveringsscenarion.  
 
Utöver en rädsla för höga investeringskostnader och problem med lönsamhet, som identifierats av 
Olsson [17], betonar litteraturen särskilt fyra hinder för att skapa hållbara renoveringar: bristen på 
kunskap om hållbarhetsaspekter; brist på förenklade utvärderings- och beslutsverktyg; otillräcklig 
kunskap om byggnadens kvalitet; och den svaga samordningen mellan målet att spara energi och 
andra projektmål. 
 
Komplexitetsnivån är stor i renoveringsprojekt. Olika aktörer har olika prioriteringar och 
preferenser. Ett optimalt verktyg bör möjliggöra en minskning av komplexiteten och kunna hjälpa 
beslutsfattarna att genomföra renoveringsprojekt enligt en helhetsintegrerad process som tar 
hänsyn till olika hållbarhetsaspekter. 
 
Renobuild  
I detta projekt har både LCA, LCC samt sociala aspekter kartlagts och sedan vägts ihop och 
presenterats med hjälp av verktyget Renobuild. Resultatet ger en sammantagen hållbarhetsvärdering 
som fördjupar fastighetsägares och samarbetspartners förståelse för möjliga konsekvenser av olika 
renoveringsalternativ. Renobuild kan alltså vara en beslutsmetod för att utvärdera renoveringar 
utifrån hållbarhetsperspektiv. Meningen är att metoden ska bygga på undersökningar eller 
beräkningar som ändå krävs och bör göras inledningsvis i renoveringsprojekt. Renobuild togs initalt 
fram av Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner (RISE) och består av ett Excelark och en 
användarhandbok som är fritt tillgängliga för vem som helst att använda.  
 
Processen börjar med att beslutsfattare (fastighetsägare) gör förundersökningar som leder till ett 
antal aktuella renoveringspaket som ska jämföras. Relevanta kriterier väljs sedan för värdera 
vardera hållbarhetsaspekt. Normalt görs en livscykelkostnadsanalys (LCC) för att bedöma den 
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ekonomiska aspekten, samt en livscykelanalys (LCA) alternativt primärenergiberäkning för att 
utvärdera miljöpåverkan. För att bedöma social hållbarhet kan tio frågor besvaras, alternativt 
används till exempel ett mått på termisk komfort. 
 
Det finns inte en tydlig definition av en hållbar renovering. Däremot finns det vanligtvis föreskrifter 
(minimikrav) som ska uppfyllas, till exempel byggnaders energiprestanda. Dessutom kan 
beslutsfattarna ha en begränsad budget som inte bör överskridas. Renobuild gör det möjligt för 
beslutsfattaren att sätta ett minimikrav för varje hållbarhetsaspekt. Till exempel kan beslutsfattaren 
begränsa kostnader eller koldioxidutsläpp. Slutligen ska också ett maximalt uppnåbart värde 
definieras inom varje hållbarhetsaspekt för att kunna bedöma grad av måluppfyllelse. 
 
Poäng beräknas för varje renoveringsalternativ och kriterium. Viktningsfaktorer kan ställas in 
beroende på ambitioner och företagspolicy då vissa hållbarhetsaspekter kan ha större betydelse än 
andra. Renoveringsscenariot med den högsta poängen är det bästa alternativet ur 
beslutsfattarnas perspektiv. I exemplet nedan kan man se hur viktningsfaktorer påverkar resultatet.  
 
Exempel med de tre husen på Tjäna ängar som case: 
 

1. Ställ in matrisen: Beslutsfattare/fastighetsägare har ringat in olika alternativa 
renoveringspaket som ska utvärderas med hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna. I exemplet 
har livscykelkostnadsanalys (LCC) valts för att bedöma den ekonomiska aspekten av 
hållbarhet, primärenergi för att utvärdera miljöpåverkan och PPD som kriterie för social 
hållbarhet. Ett spann mellan min och max har definierats inom varje kriterie för att bedöma 
grad av måluppfyllelse. 

 
Tabell 2: Kriterier och måluppfyllelse för respektive hållbarhetsaspekt 

Hållbarhetsaspekt Kriterier Min/max 
kravnivå  

Resultat/måluppfyllelse 

Hus 25 Hus 26 Hus 28 

Ekonomisk 
Livscykelkostnad 

över 40 år, LCC 
(SEK/m2) 

4161/2800 
3838/ 

24% 

3420/ 

54% 

4161/ 

0% 

Ekologisk 
Primärenergi enligt 

BBR29 
(kWh/(m²∙år) 

37,5/75 
66/ 

24% 

73/ 

5% 

72/ 

8% 

Social Termisk komfort, 
PPD (%) 30/5 

30/ 

0% 

15/ 

60% 

15/ 

60% 
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2. Ställ in viktfaktorer: Beroende på projektet, ambitioner och företagspolicy kan vikten av 

varje hållbarhetsaspekt bedömas subjektivt med hjälp av viktningsfaktorer. Beslutsfattaren 
väljer en faktor för varje aspekt mellan [0, 1] så att den totala summan av faktorer blir 1. I 
detta exempel har ekologisk hållbarhet värderats högst. 

 
Tabell 3: Viktad total score för varje renoveringspaket 

Hållbarhetsaspekt Kriterier Viktfaktorer  
Viktad score 

Hus 25 Hus 26 Hus 28 

Ekonomisk 
Livscykelkostnad 

över 40 år, LCC 
(SEK/m2) 

0,3 0,07 0,16 0 

Ekologisk Primärenergi enligt 
BBR29 (kWh/(m²∙år) 0,5 0,12 0,03 0,04 

Social Termisk komfort, 
PPD (%) 0,2 0 0,12 0,12 

 
Total score 0,19 

           
0,31 

           
0,16 

 
3. Resultat: Renobuild multiplicerar måluppfyllelse med viktfaktorer och beräkna slutliga 

viktade poäng inom varje hållbarhetsaspekt. Längst ner i tabellen syns den totala poängen för 
varje renoveringspaket. I exemplet blir Hus 26 det bästa valet.  
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5 Diskussion  
Miljonprogrammet behöver renoveras hållbart. Annars blir konsekvensen att folk kommer att bo 
under ovärdiga förhållanden, segregeringen ökar och värdefull robust byggnadsmassa går förlorad. 
Det är främst den tekniska livslängden på komponenter som gör att vi nu står inför en våg av stam-, 
tak- och fönsterbyten. Nu har vi möjlighet att ta helhetsgrepp, vara smarta med tajmingen och 
paketera in energieffektiviserande åtgärder som både är kostnadseffektiva och skonsamma för de 
boende. Att hitta trovärdiga och effektiva renoveringspaket är viktigt för att kunna hålla hög 
renoveringstakt för fastighetsbeståndet och nå nationella klimatmål.  

Men det är komplext att välja rätt. Vårt projekt har haft som syfte att ringa in och demonstrera hur 
tre olika renoveringslösningar står sig jämfört med gängse metoder, analysera deras hållbarhet och 
projicera resultaten in i framtiden. Meningen har varit att ta ett holistisk, långsiktigt grepp med hjälp 
av ett tvärvetenskapligt forskarteam, våga väga in ekonomiska hänsyn med sociala och beakta 
energiomställningen vi är inne i. 

Ekologisk hållbarhet 
 
Energianvändning har stått i fokus de senaste decennierna. Nu är fokus och byggreglerna i färd med 
att skiftas mot miljöbelastning. Även vid omfattande renoveringar gäller numera nybyggnadskraven, 
vilka är baserade på primärenergital från och med BBR26. Samma sätt att räkna gäller även för 
energideklarationer. Syftet med primärenergifaktorer är framförallt att reglera att el behovet hålls så 
lågt som möjligt i våra byggnader. För fastighetsägare är det utmanande att tänka nytt då deras 
lönsamhetskalkyler fortfarande baseras på köpt energi och inte på koldioxidutsläpp eller 
primärenergi. Men det är dit vi behöver gå. Det är ”fotavtrycket” för byggnaden sett över hela 
livscykeln som är viktigt ur ett ekologiskt perspektiv.  

Den kanske viktigaste slutsatsen i projektet är att skalåtgärder bör komma först i 
prioriteringsordningen vid renovering för att säkerställa flexibilitet avseende systemval för 
energiförsörjning inför framtiden och nå längst miljömässigt. Det viktigaste är att förlänga 
livslängden för byggnaden, och sänka värmebehovet, före funderingarna går till installationer så som 
värmepumpar eller FTX. Hus 26 visar exempel på det minsta möjliga man bör göra vid en 
övergripande renovering. Det blir dyrare att inte göra något, dvs. basera sig på löpande underhåll på 
en byggnad med gamla fönster och dåligt tak. 
 
Man når långt enbart med skalåtgärder som nya fönster, tilläggsisolering på balkonger och takbyte 
samt snålspolande tappkranar. Hus 26 gick från energiprestanda (EP-tal) 148 till 101 kWh/m2 enligt 
BBR 26 som var aktuell under sista del av projekttiden.  Huset hamnar ganska nära dåvarande NNE 
nivån på 85 kWh/m2. Med nya BBR 29, som har primärenergifaktorer med en större differentiering 
mellan el och fjärrvärme (1,8 respektive 0,7), hamnar användningen på 73 kWh/m2, vilket är under 
nya kravet på 75 kWh/m2. Med de nya reglerna visar sig den enklare och billigare lösningen i Hus 26 
plötsligt likvärdig de två andra undersökta lösningar som innebär ökad elanvändning.  



 

 

 

40 

HÅLLBARHET V ID  RENOVERING –  EN JÄMFÖRELSE I  TJÄRNA ÄNGAR 

För Hus 25 med frånluftsvärmepump (FX) och tilluftsradiatorer, var målsättningen att halvera den 
specifika energianvändningen enligt BBR 24, som var gällande vid starten av projektet. Byggnaden 
klarar målet med råge och den specifika energianvändningen hamnar på 45 % av ursprungsnivån.  

Frånluftsvärmepumpen i Hus 25 innebär en ökning i elanvändning. Men trots ökningen blir även 
primärenergiprestandan bättre jämfört med övriga hus. Enligt BBR 26, som gällde under projekttiden, 
går EP-talet från 134 före renovering till 75 kWh/m2 efter, och hamnar klart under det dåvarande 
kravet på 85 kWh/m2. De två andra husen klarar inte denna nivå. Däremot får Hus 26 och 28 det lättare 
att nå det nya NNE-kravet i BBR29 då uppvärmningen i dessa hus till större del baseras på fjärrvärme. 
Men renoveringspaketet i Hus 25 framstår fortfarande som det bästa valet enligt BBR29, med EP-tal 
66 kWh/m2. Nu följer Hus 26 och Hus 28 närmare på 73 respektive 72 kWh/m2.  

Något som behöver tas i beaktande är att innetemperaturen i Hus 25 troligtvis har varit för låg under 
mätperioden. En cirka 1–3℃ temperaturhöjning hade krävts för att ge samma termiska komfortnivå 
som i övriga hus. För varje grad temperaturhöjning ökar energianvändningen med överslagsmässigt 5 
procent (tumregel). Med en passande temperaturhöjning i Hus 25 är alla hus plötsligt på samma nivå 
primärenergimässigt. Med regelverket i BBR29 är det alltså likvärdigt att renovera med ”lightpaket” 
utan värmeåtervinning, som frånluftsvärmepump eller FTX, från ett primärenergiperspektiv. Valet av 
lösning får avgöras av andra faktorer än NNE-nivån.  

Ur en livscykelanalys som anger totala växthusgasutsläpp över 40 år (koldioxidekvivalenter), visar sig 
dock en lösning framstå som bättre än övriga med dagens energimix. Hus 25 med frånluftsvärmepump 
spar nästan 50 procent mera koldioxidutsläpp jämfört med Hus 28 med FTX (ungefär 60 ton 
koldioxidekvivalenter). Hus 26 kommer ut sämst. Om lösningen med frånluftsvärmepump verkligen 
blir bäst ur ett ekologiskt perspektiv är komplext och beror främst på energilandskapet i framtiden. 
Det handlar både om lokala förutsättningar, produktionsformer och import av energi från andra 
länder. För att lösningen ska vara bäst i framtiden förutsätts att energiförsörjningen sker med 
miljövänlig el. Det bör dessutom tilläggas att uträkningarna har gjorts med en systemgräns på 
byggnadsnivå baserat på köpt energi. Hur de tre lösningarna påverkar energisystemet i stort 
undersöks inom forskarskolan REESBE [18], [19]. 

Syftet med frånluftsvärmepump bör vara att ta vara på energin i frånluften snarare än att ersätta så 
mycket fjärrvärme som möjligt. En smart koppling mellan frånluftvärmepump och fjärrvärme bör 
eftersträvas. Sommartid bör fjärrvärmen stå för tappvarmvattenuppvärmning. Det är viktigt för att 
energibolaget ska kunna producera el i kraftvärmeanläggningen. Vintertid bör frånluftsvärmepumpen 
prioritera värmesystemet framför tappvarmvatten. Då blir värmefaktorn i värmepumpen bäst. En 
viktig aspekt som vi vill belysa är att tilluftsradiatorerna tillsammans med energieffektiviseringen i sig 
gör att framledningstemperaturen i radiatorsystemet kan hållas 10–15 °C lägre än normalt. Detta är 
något som har en stor positiv effekt för systemhelheten. Det öppnar också för möjligheten att utnyttja 
returledningen i fjärrvärmenätet som primär värmetillförsel. 

Alternativet för värmeåtervinning av ventilationsluft är normalt FTX. FTX ger god termisk komfort 
och filtrering av tilluften. Ett givet val vid nyproduktion, men i Hus 28 visar det sig att den verkliga 
energianvändningen inte når beräknad nivå. Det uppstår en så kallad ”performance gap”. Detta kan 
bero på de boendes beteende, så som vädringsmönster mm. Men troligare beror detta på att äldre 
byggnader har relativt otäta byggnadsskal trots renovering. I en otät byggnad kan en betydande del 
luftläckage passera in och ut genom byggnadsskalet utan att passera värmeväxlaren. Det blir alltså 
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inte värmeåtervinning på hela det verkliga ventilationsflödet. I ett hus med frånluftssystem skapas 
däremot ett större undertryck i byggnaden och läckageflödet som sipprar in, fortsätter inte ut, men 
sugs istället kontrollerat in i frånluftssystemet. Här blir läckageflödet en del av det kontrollerade 
flödet. Frånluftsvärmepump fungerar alltså relativt sett bättre än FTX i en otät byggnad.  

Flera tidigare projekt har visat att FTX typiskt kan spara 25–30 kWh/m2 vid renovering, medan 
frånluftsvärmepumpar kan halvera behovet av köpt energi. Det är viktigt att notera att dessa resultat 
alla har uppkommit då åtgärderna har räknats först i raden av åtgärder på en ej renoverad byggnad. 
Om man istället studerar vilken besparing som uppnås om värmeåtervinningen läggs till som den 
sista åtgärden efter att alla andra byggnadsskalåtgärder har implementerats, blir inte 
besparingspotentialen lika stor. I vårt projekt kan man enkelt jämföra nivån för enbart 
byggnadsskalsåtgärder (Hus 26) med den extra besparingen som FTX respektive 
frånluftsvärmepump ger (Hus 25 respektive Hus 28). Besparingen för värmeåtervinning framstår 
inte som lika stor när man räknar på detta vis.  

Ekonomisk hållbarhet 

Med verktyget Belok Totalmetodik kan byggherrar tidigt i byggprocessen snabbt undersöka 
lönsamheten med olika renoveringspaket i ett internräntediagram om man har pålitliga indata. 
Paketeringen av renoveringsåtgärderna för Hus 25 visar att lösningen överträffar avkastningskravet 
5procent nominell ränta. Med paketering av mindre lönsamma åtgärder tillsammans med mer 
lönsamma så kan fler åtgärder bli gjorda.  

En känslighetsanalys i Belok kan enkelt visa vad som påverkar lönsamheten. Det mest avgörande är 
kvaliteten på beräknade kostnader och energibesparing. Tillförlitligheten avgör antal åtgärder som får 
plats i paketet och deras prioritering. Som exempel leder en ökad energibesparing på 10 procent till 
en ökning av internräntan med 1,2 procentenheter.  

Livscykelperspektivet 
Att skjuta upp renoveringen av ett miljonprogramhus är ingen bra långsiktig lösning. 
Energikostnaden för huset för blir ungefär dubbelt så stor årligen jämfört med de renoverade husen i 
detta projekt med dagens taxa i Borlänge. Tillsammans med ökande underhållskostnader och akuta 
åtgärder på grund av utslitna komponenter blir totalkostnaden minst i paritet med övriga hus ur ett 
livscykelperspektiv, utan att huset fått någon värdestigning eller förbättrat komfort. 
 
Hus 26 utan värmeåtervinning får lägre kostnad än Hus 25 med frånluftsvärmepump ur ett 
livscykelperspektiv (LCC). Det beror främst på energibolagets prissystem för el och fjärrvärme, som 
gör den årliga energikostnaden i princip lika för husen, även om energianvändning i Hus 25 är lägre. 
Kostnaden för frånluftsvärmepumpen kan med andra ord inte betala sig tillbaka med hjälp av lägre 
energianvändning.  

Hus 28 framstår som ännu mindre kostnadseffektivt. Investeringskostnaden för FTX blir stor på grund 
av krångliga ingrepp i lägenheterna och kan inte heller hämtas hem ekonomiskt. 

Det mest ekonomiska paketet blev alltså den enklare lösningen implementerat i Hus 26. Förut var 
det svårt att få bygglov för en sådan lösning utan värmeåtervinning. Men i och med de nya 
primärenergifaktorerna som har trätt i kraft i BBR 29 kommer det troligtvis finnas alternativa 
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åtgärder som sänker EP-talet mer per krona än FTX och frånluftsvärmepump (FX). Det kan bli mera 
lönsamt att lägga pengarna på behovsstyrd frånluftsventilation, individuell mätning och debitering 
av värme/tappvarmvatten (IMD) eller egen energiproduktion för att säkerställa att bygganden 
uppnår krav/NNE-nivå.   

Social hållbarhet 

Trots att projektet kallades ”Varsam renovering” kan man fråga sig om boende i flerbostadshus 
någonsin upplever en renovering som varsam. En omfattande upprustning av ett flerbostadshus är en 
stor påfrestning, även här finns en stor vilja att utföra ingreppen så smidigt som möjligt. I detta projekt 
har både byggherren och entreprenörerna verkligen gjort sitt yttersta.  

Hus 28 med FTX var det första huset på området som renoverades och hade kvarboende hyresgäster 
i lägenheterna under projektet. Fastighetsägaren insåg att belastningen blev så stor att någonting 
behövde göras. Sökandet efter alternativa lösningar som kunde implementeras varsamt utan 
evakuering ledde till renoveringspaketen som testades i Hus 25 och 26. Vissa relativt stora 
energibesparande ingrepp behövde fortfarande göras, så som fönsterbyte. Men i både Hus 25 och 26 
kunde det befintliga frånluftssystemet utnyttjas utan stora ingrepp i lägenheterna. I Hus 25 med 
frånluftsvärmepump kunde energin tas tillvara i värmeväxlaren på vinden och föras ner till 
undercentralen där själva värmepumpen står via en brinekrets i ett gammalt sopnedkast. Denna 
installation kräver inte evakuering.  

Slutligen var det inte de energieffektiviserande åtgärderna som bestämde evakueringsfrågan, snarare 
byggtiden och helheten som badrumsåtgärder och stambyte krävde. En tidigare erfarenhet på Tjärna 
ngar visade att renovering av badrum blir väldigt belastande för de boende på grund av damm och 
ljud. Lösningen för Hus 25 och 26 ändrades därför till trapphusvis evakuering till modulboende. 
Således kunde arbeten göras på kortare tid i varje lägenhet. De boende blev klart nöjdare med 
evakueringslösningen än med kvarboende. Konklusion är att platsen och omfattningen av 
renoveringen får avgöra evakueringsfrågan. I Borlänge kunde de boende lätt evakueras till moduler 
och kom gärna tillbaka till lägenheterna. 

Intervjuerna som gjordes med 10 familjer i Hus 25 visade att de boende upplevde att det var kallt före 
renoveringen och att det enbart blev en liten märkbar förbättring efter renoveringen. Orsaken är 
uppenbarligen att den genomsnittliga innetemperaturen fortfarande bibehölls på samma nivå som 
före renoveringen i linje med fastighetsägarens policy. Nivån är 0,5 °C lägre än rekommendationen på 
21 °C i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BEN). Komfortmätningarna (PMV index) bekräftade 
att det var lite kallt efter renovering. Kvinnor upplever kylan i mycket högre grad än män. Det är en 
svaghet att standardmåtten för lämplig termisk komfort inte tar hänsyn till genus eller särskilt sårbara 
grupper.  
 
En ny mätning utfördes i Hus 25 efter att flera felanmälningar hade inkommit gällande den termiska 
komforten (Hus 26 och 28 hade mycket lägre felanmälningsfrekvens). De nya mätningarna i Hus 25 
gjordes i en tom lägenhet. Både lufttemperaturen och strålningstemperaturen var under 20°C och 
resulterade i PMV -1.1, vilket är kallt och lägre än Socialstyrelsens rekommenderade 
temperaturområde för innetemperatur vintertid.   
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Vilken inomhustemperaturnivå som är rätt diskuterades i projektledningen. En temperatur på 23–
24°C vintertid ger nöjdare hyresgäster, men medför högre energianvändning. Inomhustemperatur så 
lågt som 20°C kan framkalla så kallade ”rebound effekter”, dvs. oönskade reaktioner som kan ha 
negativa konsekvenser till exempel miljömässiga. Risken är att boende ställer in elapparater för att 
höja inomhustemperaturen med hushållsel, vilket inte är bra ur en ekologisk synvinkel. Denna typ av 
reaktioner observerades dock i väldigt liten grad. En möjlighet att skapa energibesparingar och infria 
hyresgästernas önskan om att själva kunna påverka inomhustemperaturen är att införa individuell 
debitering av värme och tappvarmvatten (IMD). Framförallt finns det potential och incitament för 
energibesparing med IMD på tappvarmvatten. 
 
Inneklimatet bör inte enbart styras efter lufttemperatur, utan också beakta strålningstemperaturen 
(termostater eller utrustning som mäter PMV, operativ temperatur eller komforttemperatur). 
Lufttemperaturen behöver troligtvis vara 22–23 °C för att väga upp för lägre yttemperaturer och 
större strålningsförluster i äldre byggnader där ytterväggar inte håller värmen lika bra som dagens 
byggstandard.  
 
En innovativ komponent i konceptet som undersöktes i projektet är moderna tilluftsradiatorer. 
Jämfört med traditionella radiatorer kan de bidra till sänkta drifttemperaturer, vilket ger bättre 
verkningsgrad för värmepumpar. Det framstod tydligt att förvärmning av ventilationsluft förbättrar 
komfort och det blir jämnare temperatur i lägenheterna. Risken för obehag nära ytterväggen 
minskade, vilket gör att de boende får bättre möjlighet att utnyttja lägenheterna genom att komfortzon 
utökats. Dock slogs två viktiga aspekt fast: 1) Troligtvis behöver lufttemperaturen hållas ytterligare 
något högre i rum med tilluftsradiatorer då dessa ger mindre strålningsvärme till rummet. 2) Det är 
viktigt att välja tilluftsradiatorer som är täta undertill för att undvika att kall luft smiter ut i underkant 
av radiatorn när radiatorn inte är varm. Denna risk är störst på vår och höst.  
 
Samverkan 
 
Projektet har haft ambitionen att skapa en process med delaktighet och engagemang från samtliga 
aktörer; byggherre, forskare, konsulter, entreprenörer och hyresgäster. Attityd- och 
processmätningen visar att projektet har genomförts med uppfyllande av branschens förväntningar 
på delaktighet, kommunikation, engagemang för målstyrning mot önskad kvalitet, trots stor 
komplexitet. Attityd och processmätningen, med efterföljande återkoppling vid byggmöten, hjälpte 
dessutom till att nå hållbarhetsmålen då till och med underentreprenörerna fick en tydlig målbild att 
sträva efter. 
 
Ett kritiskt moment är på vilket sätt hyresgäster involveras i renoveringsprocessen. I 
byggprocessmätningen noterades att ”Ta bättre hänsyn/involvera boende” var den punkten som flest 
lyfte fram som ”kritisk faktor/störst utmaning” under projektet. Ett viktigt medskick till projektledare 
av framtida renoveringsprojekt är att boende bör få tydlig information och möjlighet till att medverka 
och påverka. Går det att hitta kompromisser och lösningar som stöder långsiktig hållbarhet? Det är 
smart att ha möten inledningsvis i renoveringsprojekt där alla aktörer får komma till tals så parterna 
får stimulans att dra åt samma håll. Inblandade aktörer behöver möjlighet till adaptering för att få 
förståelse för varandras önskemål. Det kommer alltid från början vara en diskrepans mellan 
hyresgästernas, entreprenörernas, byggherrens och i detta fall forskarnas målbild. Vilka strävanden 
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prioriterar var och en? Hur ser interaktionen ut? Går det att hitta kompromisser? För att överkomma 
utmaningarna är god kommunikation viktig. Hyresvärdens bovärdar som ska vara länken mellan 
fastighetsägare och hyresgäster blir nyckelaktörer i detta, vilket även det sociala projektets 
djupintervjuer visar. 
 
Renobuild  
 
Beslutsstödverktyg för renovering av byggnader kan vara till hjälp när beslutsfattare sätter mål för 
hållbarhet, både när man renoverar en enskild byggnad eller väljer renoveringsåtgärder inom en 
byggnadsportfölj. Många av de befintliga bedömningsmetoderna har utvecklats för nybyggnation, men 
några kan även tillämpas i renoveringsprojekt.  Miljöbyggnad (Swedish Green Building Council), 
BREEAM (av British Research Establishment), LEED (av US Green Building Council), ATHENA 
(av ATHENA Sustainable Material Institute i Kanada), BEAT (av Danish Building Research 
Institute), DGNB (av tyska Sustainable Building Council) och EcoEffect (av Kungliga Tekniska 
Högskolan i Sverige) är några exempel på sådana metoder. Klassificeringssystemen inkluderar 
emellertid oftast inte alla tre aspekterna av hållbarhet och används sällan i akademisk litteratur som ett 
sätt att mäta hållbarhetsprestanda och beteende [20]. Dessutom har dessa certifieringssystem ännu inte 
producerat mätvärden som är repeterbara, reproducerbara och verkliga återspeglar byggnadens 
prestanda.  
 
En av Renobuilds fördelar är att den är speciellt riktad mot renoveringsprojekt. Metoden är flexibel 
och indata kan med fördel anpassas till sådant som beslutsfattaren oavsett bör beräkna. Undantagen 
är den sociala aspekten som kan vara svårt att kvantifiera, samt gränssnittet som med fördel skulle 
kunna varit mera attraktivt. 
 
Trots smidigheten är det oftast lång väg för denna typ av akademiska produkter att få genomslag i 
branschen. Det faktumet i sig bekräftar hur viktigt det är att forskare och fastighetsägare samarbetar 
i verkliga projekt för att knyta ihop teori och praktik. I detta projekt lärde sig alla aktörer från 
fastighetsägare, via konsulter och entreprenörer, till forskare att väga ekonomi mot ekologi och 
social hållbarhet. 
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6 Slutsatser 
Syftet med projektet ”Hållbarhet vid renovering – en jämförelse i Tjärna ängar” har varit att jämföra 
exempel på energieffektiv renovering av tre från början lika miljonprogramshus.  Ett tvärvetenskapligt 
forskarteam har tillsammans med ett kommunalt bostadsbolag har haft ambitionen att hitta den bästa 
möjliga lösningen ur samtliga hållbarhetsperspektiv.  

 
• Byggnadsskalåtgärder bör komma först i prioriteringsordningen vid renovering. Det 

viktigaste är att förlänga livslängden för byggnaden och sänka värmebehovet. Det blir dyrare 
att basera sig på löpande underhåll av en byggnad i dåligt skick. 

 
• Hus 26 som fick nytt tak, nya fönster, viss tilläggsisolering, tilluftsradiatorer samt 

snålspolande tappkranar gick från energianvändning (Bbea Atemp) 164 till 109 kWh/m2. 
Byggnaden hade EPtal på 106 före renovering och gick till 73 kWh/m2 efter, vilket är innanför 
kravet på 75 kWh/m2 enligt BBR 29. 
 

• Från nivån i Hus 26 kan värmeåtervinning med FTX eller frånluftsvärmepump (FX) alternativt 
egen elproduktion eller andra åtgärder väljas till beroende på byggnaden och det lokala 
energisystemets förutsättningar. Renobuild hjälper beslutsfattare att jämföra ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet för olika renoveringspaket. 
 

• Hus 28 fick FTX utöver samma åtgärder som Hus 26. Byggnadens energianvändning (Bbea 
Atemp) gick från 149 före renovering till 95 kWh/m2 efter. Byggnadens EPtal hamnade på 72 
kWh/m2 enligt BBR 29.   
 

• Hus 25 fick frånluftsvärmepump (FX) utöver samma åtgärder som Hus 26. Byggnadens 
specifika energianvändning (Bbea Atemp) gick från 146 kWh/m2 till 66 kWh/m2. Byggnadens 
EPtal hamnade på 66 kWh/m2 enligt BBR 29. Mätningar på den renoverade byggnaden visar 
att det fortfarande är kallt inomhus, vilket tyder på att något högre energianvändning krävs 
för att höja den termiska komforten till samma nivå som övriga två hus.  
 

• Ur ett livscykelperspektiv sänktes klimatpåverkan mest i Hus 25, men lösningen med 
frånluftsvärmepump förutsätter en framtid med miljövänlig el för att vara ekologisk hållbar. 

 
• Åtgärderna för energieffektivisering i Hus 25 är kostnadseffektiva och uppfyller 

bostadsbolagets kriterium om 5 procent nominell ekonomisk avkastning (Belok undersökning 
gjordes inte för de två andra husen)  
 

• Den valda tekniklösningen med tilluftsradiatorer medförde en märkbar positiv 
komfortförbättring i lägenheterna så att komfortzonen utökades och ytorna nära det tidigare 
dragiga ytterskalet kunde utnyttjas bättre 
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• För att renoveringen skulle bli så varsam som möjligt behövde de boende evakueras till 
moduler trapphusvis medan åtgärderna genomfördes i lägenheterna. Det var åtgärderna i 
badrum och stambyten som gjorde evakueringen nödvändig 
 

• Standardmåtten för lämplig termisk komfort (EN ISO 7730:2005) tar inte hänsyn till genus 
eller särskilt sårbara grupper. Mätningar bör kompletteras med intervjuer för att få en 
nyanserad bild av det upplevda termiska inomhusklimatet 
 

• Energieffektivisering, människors välbefinnande och social rättvisa är ofta svåra att förena.  
 

• Bostadsbolag behöver vara öppna för de boendes egna uppfattningar och upplevelser, samt 
sträva efter rimliga och rättvisa kompromisser 
 

• Verktyget Renobuild kan hjälpa beslutsfattare i renoveringsprojekt att välja renoveringspaket 
baserat på en metod där alla hållbarhetsaspekt vägs in.  
 

• I projektet har stor vikt lagts på samverkan och styrning mot effektmålen. Samtliga aktörer 
från byggherre till entreprenör och hyresgäst har deltagit vid informationstillfällen och 
attityd- och byggprocessmätningar med uppföljningar för att känna delaktighet i 
målsättningen. Troligtvis har detta bidragit till god måluppfyllnad. Projektet överträffar 
branschens ”Best Practice” 

 
Arbetet på Tjärna Ängar har även lett till ett fortsättningsprojekt kallat “Social hållbarhet vid varsam 
energieffektiv renovering – exemplet Tjärna ängar”, projekt nummer 43085–1. Forskningen där går 
djupare i frågor kring hur renoveringsåtgärder påverkar de boende, samt hur begreppet ”social 
hållbarhet” kan bli ett bättre stöd för fastighetsägare vid beslut om renovering och 
energieffektivisering. Rapporten kan laddas ner från Energimyndighetens webbplats. 
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