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Sammanfattning 
I Sveriges byggnadsbestånd finns miljöer, byggnader och områden med höga kulturhistoriska värden. Vid 
renovering och energieffektivisering måste därför särskild hänsyn tas för att inte kulturvärden ska gå förlorade. 
Det finns stora databrister i befintliga bebyggelseregister över energianvändning i historiska byggnader. Med 
hjälp av Boverkets energideklarationsregister Gripen går det ändå att undersöka sambandet mellan 
byggnaders energianvändning, energisparpotential och nybyggnadsår. Nybyggnadsår används i studien som 
ett vägledande mått på kulturhistoriska värden. Underlaget utgörs av drygt 531 000 svenska bostadshus. Av 
dessa är drygt 122 000 uppförda före 1945. Energianvändning och energiprestanda har studerats utifrån 
byggnadskategori, intilliggande väggar (friliggande, gavel och mellanliggande), klimatzon och värmekälla. 
Undersökningen visar att det finns en stor spridning mellan hög- och lågförbrukande byggnader över tiden. 
Detta innebär en effektiviseringspotential i det historiska byggnadsbeståndet. Spridningen är så gott som 
konstant oavsett nybyggnadsår och att endast titta på nybyggnadsår i analysen av besparingspotential är 
därför otillräckligt. Andra faktorer visar sig ha större påverkan. Störst betydelse har värmekällan. Det framgår 
att installation av värmepump i en- och tvåbostadshus är mycket effektivt för att uppnå lägre 
energianvändning. Det framgår också att såväl en- och tvåbostadshus som flerbostadshus från 1845 har 
samma energiprestanda som beståndet uppfört 1945. Utförda renoveringar har inte beaktats i studien.     
 

Abstract 
In Sweden's building stock there are environments, buildings and areas with high cultural-historical values. 
Therefore, in the case of renovation and energy efficiency, special consideration must be taken to ensure that 
cultural values don’t get lost. There are large data defects in existing building registers about energy use in 
historic buildings. With the data from the Swedish energy performance certificate register called Gripen, it is 
though possible to investigate the link between buildings' energy use, saving potential and construction year. 
Construction year is used in the survey as an indicative measure of cultural-historical values. The basic data 
consists of more than 531,000 Swedish residential buildings. Of these, around 122,000 are built before 1945. 
Energy use and energy performance have been studied based on building category, adjacent heated surfaces 
(detached, gable and intermediate), climatic zone and heating system. The survey shows that there is a large 
dissemination between high and low-consumption buildings over time. This implies an energy efficiency 
potential in the historical building stock. The dissemination is more or less constant regardless of the 
construction year and the construction year is therefore considered to be insufficient. Other factors appear to 
have larger impact. The heating system has the largest impact. It appears that the installation of heat pumps in 
single- and two-dwelling houses is very efficient to achieve lower energy use. It is also apparent that both 
single- and two-dwelling houses and apartment buildings from 1845 have the same energy performance as the 
building stock built in 1945. Renovations have not been taken into account in the study.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I Sveriges byggnadsbestånd finns miljöer, byggnader och områden med höga 
kulturhistoriska värden. Vid renovering och energieffektivisering måste därför 
särskild hänsyn tas för att inte kulturvärden ska gå förlorade eller att fukt- och 
mögelproblem uppstår. Åtgärder som tilläggsisolering, fönsterbyte och 
kanaldragningar behöver således projekteras noga innan genomförande. Det är 
allmänt känt att det går att spara mycket energi i befintliga fastigheter och 
lokaler och därigenom spara pengar och samtidigt åstadkomma minskade 
resursuttag och utsläpp till omgivningen. Detta konstaterande grundar sig dels i 
att energianvändningen i bostäder och lokaler utgör så mycket som en tredjedel 
av Sveriges totala energianvändning.1 
 
Det finns såväl nationella som internationella mål för energianvändningen i 
fastigheter och lokaler och för att uppnå målen har Boverket antagit regler 
(Boverkets byggregler, BBR) för att ange Sveriges precisering av de krav som 
ska uppfyllas. Ett övergripande krav i BBR är att en byggnad inte får använda 
mer än ett visst antal kilowattimmar per kvadratmeter och år. Krav ställs också 
på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer, effektiv 
elanvändning och installation av mätsystem för uppföljning av byggnadens 
energianvändning.2 Ytterligare ett led i Boverkets arbete med 
energihushållning är energideklarationerna, vilka innehåller information om 
byggnaden och dess energianvändning.   
 
Att det går att kombinera energieffektivisering med bevarande av 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader har bland annat visats i 
forskningsprojektet Spara och bevara som har finansierats av 
Energimyndigheten sedan 2006. Arbetet mot ökad energieffektivitet i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader ställer dock krav på insikt, kompetens 
och organisatorisk kapacitet hos fastighetsägarna för att potentialen ska nås. 
Det handlar i stor utsträckning om att öka kunskapsbasen och föra en 
diskussion kring varsamhet, kulturvärden och energieffektiviseringsåtgärder 

                                                
1 Energiläget 2010.  
2 Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler, s. 3.  
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för att på så vis minska risken för att fel åtgärder blir genomförda.3 För 
framgångsrik förening av energieffektivisering och bevarande krävs också 
uttalade energipolitiska och miljöpolitiska ambitioner och mål, strategier och 
handlingsplaner, energipolicies och riktlinjer samt uppföljning och 
återkoppling av resultat. 

1.2 Problembeskrivning  

Generella iakttagelser från forskningsprojektet Potential och policies är att det 
finns stora databrister i befintliga bebyggelseregister över energianvändning i 
byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. Det rör sig till exempel om att det 
historiska byggnadsbeståndet är splittrat i olika databaser och register och att 
kategoriseringen av byggnader inte i nuläget är funktionell för 
potentialbedömningar. Ihop med Energimyndigheten och Boverket har det 
även konstaterats att problemet är en del av ett större problem. Till exempel 
kräver EU att den svenska nationella renoveringsstrategin ska ha ett bättre 
faktaunderlag där byggnadskategoriseringen har tydligare energifokus och där 
det finns ett samband mellan nuläge, kostnadseffektivitet och 
potentialbedömning. Projektet avser därför att göra en mer grundläggande 
undersökning integrerad med en sund statistikmetod för att kunna göra denna 
potentialbedömning. 
 
Förutsättningen för ett sådant arbete är att ha god kunskap om det befintliga 
byggnadsbeståndets energianvändning. Denna kunskap saknas till viss del i 
dagsläget, varpå denna uppsats syftar till att öka kunskapsläget. I uppsatsen 
behandlas en aspekt av problemet, nämligen hur energianvändningen och 
effektiviseringspotentialen ser ut i det historiska byggnadsbeståndet. Resultatet 
ska i förlängningen kunna användas som underlag till den svenska 
renoveringsstrategin och andra nationella policies för energieffektivisering av 
historiska byggnader.   

1.3 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med undersökningen är att ge underlag för utveckling 
av nya policies och styrmedel för energieffektivisering i kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader samt att göra en välgrundad bedömning av den 

                                                
3 Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering, s. 26.  
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kostnadseffektiva energibesparingspotentialen i det historiska 
byggnadsbeståndet. Undersökningen är också ett led i att skapa en välgrundad 
förståelse för de svenska bostadshusens energianvändning. Denna kunskap om 
det befintliga byggnadsbeståndets energianvändning är nödvändig i arbetet 
med den svenska renoveringsstrategin och andra nationella policies för 
energieffektivisering av byggnader. 
 
För att i undersökningen uppnå tydligt energifokus och ett samband mellan 
kulturhistoriska värden, nuläge, kostnadseffektivitet och potentialbedömning 
har följande frågeställningar tagits fram:  
 

- Hur beror energianvändningen i ett byggnadsbestånd på byggnadernas 
ålder? 

- Går det att uppskatta en energisparpotential för byggnadsbeståndet, och 
i sådant fall, hur beror den på byggnadens ålder?  

1.4 Avgränsning   

Undersökningen är avgränsad till godkända energideklarationer för bostadshus 
(en- och tvåbostadshus och flerbostadshus). I Gripen finns ytterligare två 
byggnadskategorier – lokalbyggnad och lokal- och specialbyggnad. Dessa 
behandlas dock inte i uppsatsen.  
 
I Potential och policies studeras bostadshus uppförda före 1945. Denna 
gränsdragning kommer också att användas i aktuell undersökning. Denna 
skiljelinje beror huvudsakligen på att bostadshus som är uppförda före 1945 
och har sin huvudsakliga karaktär bevarad bedöms vara kulturhistoriskt 
värdefulla. Den bebyggelseexpansion som följer med införande av nya 
byggnadstekniker och material utgör också skäl för vald gränsdragning. 
Bostadshus uppförda efter 1945 (fram till idag) är emellertid tillämpliga som 
referens och redovisas därför i merparten av illustrationerna. Någon djupare 
analys av energianvändningen i dessa bestånd kommer dock inte att ske.  

1.5 Tidigare forskning 

Forskning om energianvändningen i den befintliga bebyggelsen har i flera fall 
ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Forskningsfältet inrymmer många olika 
discipliner, däribland ingenjörer, ekonomer, arkitekter, samhällsplanerare och 
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antikvarier. Litteraturen, vilken utgörs av såväl doktorsavhandlingar, 
handböcker, artiklar som rapporter, överlappar därför ofta varandra. Fokus 
inom forskningsfältet ligger på det befintliga byggnadsbeståndet och hur 
resurser ska riktas för att uppnå en minskad sammantagen energianvändning i 
samhället på ett hållbart sätt. Med hållbarhet avses här såväl ekonomisk, social 
som ekologisk hållbarhet. Kulturhistoriska värden har endast i undantagsfall 
studerats.  
 
Vad gäller kategorisering av större byggnadsbestånd där man också beaktar 
kulturhistoriska värden är det senaste som har gjorts inom EFFESUS-projektet. 
EFFESUS är ett forskningsprojekt som undersöker energieffektiviteten i 
historiska europeiska regioner för att utveckla teknik och system för 
förbättring. Projektet innefattar byggnader uppförda fram till 1945 och 
inkluderar byggnader som inte nödvändigtvis är skyddade av 
kulturarvslagstiftning, men som är representativa för tidsperioden vad gäller till 
exempel arkitektur och konstruktion. 
 
I Sverige finns det gott om statliga forskningsinitiativ, däribland BETSI. 
BETSI (Byggnaders energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö) är 
en databas som togs fram efter ett regeringsuppdrag om byggnaders 
energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö. BETSI bygger på ett 
statistiskt urval där cirka 1 800 byggnader valts ut för att representera det 
svenska byggnadsbeståndet. Av dessa 1 800 kartlagda byggnader tillhör 263 
byggnader kategorin ”byggda före 1945”. I BETSI-studien delas byggnaderna 
in i tre byggnadstyper, (1) småhus, (2) flerbostadshus och (3) lokaler. Samtliga 
byggnader är utförligt dokumenterade. I BETSI finns ett detaljerat underlag 
såsom: typ av uppvärmningssystem, byggnadskonstruktion, U-värden och var 
byggnaden ligger. Det är ett mycket värdefullt material, men det går inte att 
lyfta ut kulturhistoriskt värdefulla byggnader eftersom urvalet är för litet.  
 
En doktorsavhandling som är besläktad med den studie som ligger till grund 
för denna uppsats är ”Challenges of renovating the Gothenburg multi!family 
building stock - An analysis of comprehensive building!specific information, 
including energy performance, ownership and affordability” (Mikael Mangold, 
2016). Utgångspunkten är de stora renoveringar som det åldrande 
flerbostadshusbeståndet från 1950-1975 står inför. Författaren förklarar att 
stundande renovering både är en utmaning och en möjlighet i att minska 
energianvändning och minska sociala ojämlikheter. Avhandlingen visar hur 



5 
 

ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar inom renovering av 
flerbostadshus kan beskrivas med hjälp av omfattande byggnadsspecifik data. I 
underlaget tas hänsyn till såväl byggnadsägande, bostadsområdens 
socioekonomiska karaktärer, byggnaders energiprestanda som investeringar i 
renoveringar för flerbostadshusen. Analysen sker utifrån 
flerbostadshusbeståndet i Göteborg. Precis som i denna studie har uppmätt 
energianvändning från energideklarationer använts. En del i Mangolds arbete 
var att undersöka datakvaliteten i energideklarationerna. Uppvärmd golvarea 
(Atemp) visade sig bland annat innehålla stora brister. Ett viktigt resultat är 
uppskattningen av hyresökningar till följd av renoveringar. Detta skedde 
genom att matcha energideklarationerna med officiell byggnadsinformation 
från Lantmäteriet och socioekonomisk områdesinformation från Statistiska 
centralbyrån.  
 
Metoden att matcha energideklarationernas innehåll med annan statistik 
återkommer i doktorsavhandlingen ”Performance Visualization of Urban 
Systems” (Tim Johansson, 2017). Utifrån data i nationella, regionala och lokala 
databaser har författaren utvecklat ett arbetssätt att generera 4D-modeller av 
urbana system för visualisering och analys av indikatorer och prestandamått för 
att öka medvetenheten om hållbarhetsdimensionerna. Avhandlingen innehåller 
flera fallstudier, där den sista är utvecklandet av en energi- och 
renoveringsatlas över flerbostadsbeståndet i Sverige. I denna atlas finns 
modeller, kartor och sammanställningar som presenterar prestandamått på 
energianvändning, uppskattning av renoveringskostnader, ägandeformer och 
socioekonomisk status i bostadsområden.  
 
En tredje doktorsavhandling som är intressant för denna studie är ”Evaluating 
the energy performance of historic and traditionally constructed buildings” 
(Amanda L. Webb, 2017). Studien är från USA, där författaren utgår från det 
amerikanska arbetssättet med energiklassning av byggnader. Sedan systemet 
infördes på 1970-talet har det historiska byggnadsbeståndet inte inkluderats i 
systemet, något som föranleder ”status quo” och en mängd frågor kring mål 
och metoder för energieffektivisering i denna grupp. Författaren menar också 
att situationen beror på en ovilja att utrusta historiska byggnader med 
energieffektiviserande system och att det inom kulturvården finns en förlegad 
syn om att byggnader innehåller ”inherent energy-saving features” (ung. 
inbyggda energibesparande egenskaper). Avhandlingen syftar därför till att 
genom dataanalyser framhålla på vilket sätt energieffektivisering i historiska 
byggnader är ett verktyg för att bevara, använda och utveckla detta bestånd.  
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1.6 Källkritik  

Detta avsnitt avser att kommentera kvaliteten på innehållet i Gripen. Enligt 
lagkravet ska det för en- och tvåbostadshus som säljs finnas en 
energideklaration. För flerbostadshus (hyreshus och bostadsrättshus) och större 
byggnader som ofta besöks av allmänheten ska det också finnas en giltig 
energideklaration, även om byggnaden inte ska säljas. För studien innebär detta 
en statistisk skillnad mellan en- och tvåbostadshusen och flerbostadshusen. 
Med detta menas att en- och tvåbostadshusen utgör ett slumpmässigt urval, där 
underlaget utgörs av objekt som har varit föremål för försäljning sedan 2007 då 
energideklarationssystemet infördes. För flerbostadshusen bedöms underlaget 
vara så gott som heltäckande med anledning av lagkravet att energideklarera 
dessa byggnader.    
 
En av de första felkällorna som uppkommer i arbetet med att illustrera 
energianvändningen över tiden är osäkerheten beträffande nybyggnadsår. I de 
uppgifter som ligger till grund för nybyggnadsår i Gripen är hela årtionden 
(1850, 1860 osv.) överrepresenterade, något som beror på att det i många fall 
är oklart exakt vilket år byggnaden uppfördes.  
 
Istället för att släta ut dessa toppar har tioårsintervall skapats för att på så vis 
jämna ut onaturliga toppar. Ett mer exceptionellt fall beträffande nybyggnadsår 
är årtalen 1909 och 1929. Vid byggnadsinventeringar som har gjorts dessa år 
har samtliga byggnader utan känt nybyggnadsår givits ett av de två nämnda 
årtalen. Detta medför således två onaturliga toppar som behöver behandlas 
särskilt. 
 
Utöver en viss osäkerhet kring nybyggnadsår finns det brister vid återgivning 
av energianvändning och energiprestanda. Detta beror delvis på att en 
byggnads energiprestanda kan bestämmas antingen utifrån beräknade värden 
eller utifrån energianvändningen. Oavsett metod är det viktigt att 
energianvändningen avser det normala brukandet av byggnaden.4 Boverket 
beskriver normalt brukande som ”användning av en byggnad som avspeglar 
antingen ett standardiserat brukande eller för lokaler den verksamhet som 
byggnaden är avsedd för.”5 Åsikterna går dock isär om hur normalt brukande 

                                                
4 Artikel 3 och bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 
2010 om byggnaders energiprestanda (omarbetning). 
5 Boverkets författningssamling, BFS 2016:12 BEN 1, s. 2. 
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ska hanteras i praktiken. Med anledningen av att uppgifterna om Atemp också är 
osäkra i Gripen medför även detta ett försämrat underlag vid studerande av 
energianvändning och energiprestanda. Osäkerheten kring angiven Atemp i 
Gripen har tidigare avhandlats av Mikael Mangold (se avsnitt 1.5 Tidigare 
forskning).  
 
En energideklaration görs av en energiexpert på uppdrag av ägaren. 
Energiexpertens roll bör därför också nämnas i sammanhanget. Trots att 
energiexperten är oberoende och certifierad kan det vara svårt att framskaffa 
information om äldre befintliga byggnader eftersom tillgången till information 
kan variera från fall till fall, särskilt graden av mätning och hur denna 
genomförs. Detta har konstaterats i Boverkets egen konsekvensutredning om 
energideklarationer.6   

1.7 Teoretiska perspektiv  

För att möjliggöra denna studie är hypotesen att byggnadernas ålder i ett stort 
bestånd kan korrelera med karaktärsbärande värden som berör autencitet, 
historisk eller samhällshistorisk identitet eller byggnadshistoriskt eller 
arkitektoniskt värde. Byggnadens ålder kan alltså i många fall återge 
stiltillhörighet och vara karaktäristiska för sin tid eller för en viss typ av 
byggnader som inte längre byggs. En byggnads ålder utgör i sig alltså inget 
argument för att byggnaden ska inneha kulturhistoriska värden, utan 
byggnadens karaktärsdrag måste studeras. Först då går det att beskriva vilka 
egenskaper som skapar de kvaliteter man önskar värna. Vad som är intressant i 
studien är således sambandet mellan bostadshusens energianvändning, 
energisparpotential och kulturhistoriska värden, där bostadshusens ålder får 
vara ett mått på kulturhistoriska värden.  
 
Denna utgångspunkt i studien har också stöd i Boverkets byggregler, BBR. I 
avsnitt 1:2213 Särskilt värdefull byggnad går det nämligen att läsa:   
 

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst 
förhållande eller i sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma 
förhållande. Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin 
huvudsakliga karaktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att 
flertalet av dem kan antas uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad,  

                                                
6 Konsekvensutredning BEN 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om 
fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, s. 14. 
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Med anledning av Boverkets gränsdragning vid 1920 kommer också denna 
skiljelinje att ges uppmärksamhet i studien.  
 
I Sverige har varje byggnad ett nybyggnadsår, ett värdeår och eventuellt ett 
ombyggnadsår. Byggnadens värdeår är från början detsamma som 
nybyggnadsåret men det kan förändras när större investeringar görs i samband 
med renoveringar. Bedömningen av värdeår baseras på en jämförelse mellan 
om- och tillbyggnadskostnaden med en beräknad nybyggnadskostnad vid 
tidpunkten för ombyggnaden.7 I Gripen anges endast nybyggnadsår, varpå 
detta årtal används i studien. Ingen hänsyn tas därför till genomförda 
renoveringar.  

1.8 Disposition  

Uppsatsen består av 4 huvudkapitel. I kapitel 2 beskrivs det material och den 
metod som utgör studien. Efter en kort beskrivning av 
energideklarationsregistret beskrivs hur bostadshusen i Gripen har sorterats 
efter byggnadstyp, intilliggande väggar (friliggande gavel och mellanliggande), 
klimatzon och värmekälla. Därefter visas typdiagram för att underlätta 
läsningen av resultatdelen. Kapitel 3 innehåller resultat och analys. Där sker en 
grundlig genomgång av energianvändningen och energiprestandan i Sveriges 
samtliga energideklarerade bostadshus. Det avslutande kapitlet (kapitel 4) 
innehåller slutsats, diskussion och till sist en utblick. Som bilaga finns en 
förteckning över undersökta parametrar och hur de benämns i 
energideklarationssystemet. Som bilaga finns också kompletterande diagram 
till avsnitt 3.4 Värmekälla.  
 

                                                
7 Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering, s. 118.  
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2 MATERIAL OCH METOD  

2.1 Energideklarationsregistret Gripen 

Lagen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985) trädde i kraft den 1 
oktober 2006 och baseras på Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Enligt lagkravet ska det för 
byggnader som säljs finnas en energideklaration. För hyreshus, bostadsrättshus 
och större byggnader som ofta besöks av allmänheten ska det också finnas en 
giltig energideklaration, även om byggnaden inte ska säljas. I september 2007 
godkändes den första energideklarationen. Sedan dess har omkring 650 000 
energideklarationer utförts fram till mars 2017.8  
 
Gripen är ett webbaserat system och kräver särskild licens. Inför 
forskningsprojektet Potential och policies överlämnade därför Boverket 
energideklarationernas innehåll i form av grunddata för att möjliggöra 
forskningsprojektet. 
 
Mer om energideklarationssystemet går att läsa på:  
http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/.  

2.2 Urval  

För att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för återgivning och 
analys av energianvändningen sorteras bostadshusen efter olika parametrar. 
Detta sker i en trädstruktur som visas i fig. 2.1. Bostadshusen har delats in i 
antingen en- och tvåbostadshus eller flerbostadshus och därefter huruvida 
objektet är friliggande, placerat på gaveln eller är mellanliggande. Dessa två 
inledande steg har placerats högst upp i trädstrukturen eftersom de båda 
behandlar konstruktionen hos det studerade objektet. Nästa steg utgår från 
klimatzon för att eventuellt kunna påvisa geografiska skillnader i 
energianvändningen. Till sist behandlas värmekällor.  
 
Trädstrukturen ger oss en mängd olika kombinationer (120 st) att studera 
energianvändningen utifrån. Under genomgången av resultatet kommer det 

                                                
8 Rapport från Boverket - ”Trend - Energideklarationer 2007-09-10 - 2017-03-31”.  
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dock att framgå att vissa parametrar skiljer sig i så liten grad att inget urval 
behöver göras. Respektive urval förklaras mer utförligt senare i detta avsnitt. I 
resultatdelen har trädstrukturen i fig. 2.1 ersatts med en pil för att illustrera 
undersökt grupp, detta enligt fig. 2.2.   

 
Fig. 2.1. Urval av bostadshusen.   
 

 
Fig. 2.2. Urval av bostadshusen.    

2.2.1 Byggnadstyp 

 
I Gripen är byggnaderna uppdelade i fyra byggnadstyper (en- och 
tvåbostadshus, flerbostadshus, lokalbyggnader och lokal- och 
specialbyggnader). En- och tvåbostadshus benämns ofta som småhus och 
definieras enligt Terminologicentrum (TNC 95) som bostadshus innehållande 
högst två bostadslägenheter, fristående eller sammanbyggda i tomtgräns. 
Flerbostadshusen definieras som bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 
Flerbostadshus kan dessutom innehålla lokallägenheter.   
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2.2.2 Intilliggande väggar 

 
I EU-kommissionens arbete med att utvärdera hur medlemsländerna beskriver 
och kategoriserar sina byggnadsbestånd i de nationella renoveringsstrategierna 
bedömdes Storbritannien ha den bästa metoden. Där har byggnaderna 
kategoriserats utifrån fysiska faktorer (intilliggande, friliggande, lägenheter, 
enplanshus etc.) som påverkar energianvändningen. Beskrivet tillvägagångssätt 
tillämpas också inom forskningsprojektet Spara och bevara vid kategorisering 
av byggnadsbeståndet.9 I aktuell studie tas inte hänsyn till våningsplan utan 
endast om byggnaden är friliggande, placerad på gaveln eller är 
mellanliggande, fig. 2.3.  

 
Fig. 2.3. Kategorisering utifrån om byggnaden är friliggande, placerad på gaveln eller är 
mellanliggande. Övre raden visar en- och tvåbostadshus. Nedre raden visar flerbostadshus. 
Illustration: Projektpartner vid Uppsala universitet.  

                                                
9 Ansökan om finansiellt stöd (2016-12-04) – Energimyndigheten.  
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2.2.3 Klimatzon  

 
Sverige är uppdelat i fyra klimatzoner (enligt fig. 2.4) för att inte skapa 
orimliga skillnader i energikraven för byggnader belägna i norra, mellersta 
respektive södra delen av landet.10 Bostadshusen i studien har därför sorterats 
efter samma system. Uppdelningen i klimatzoner har också fördelen att det då 
går att undersöka hur det aktuella bostadsbeståndet förhåller sig till 
byggnadens energiprestandakrav (byggnadens specifika energianvändning i 
BBR), detta eftersom kravet beror på klimatzon och värmekälla. 
Energiprestandakraven redovisas i tab. 2.    
 

Klimatzon I  Norrbottens, 
Västerbottens och 
Jämtlands län. 

Klimatzon II  Västernorrlands, 
Gävleborgs, Dalarnas och 
Värmlands län. 

Klimatzon III  Jönköpings, Kronobergs, 
Östergötlands, 
Södermanlands, Örebro, 
Västmanlands, 
Stockholms, Uppsala, 
Gotlands län samt Västra 
Götalands län utom 
kommunerna Göteborg, 
Härryda, Mölndal, Partille 
och Öckerö. 

 

Klimatzon IV  
 

Kalmar, Blekinge, Skåne 
och Hallands län samt i 
Västra Götalands län 
kommunerna Göteborg, 
Härryda, Mölndal, Partille 
och Öckerö.  

Fig. 2.4. Klimatzoner i Sverige. Källa: (Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9:12)  

                                                
10 Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler, s. 11.  
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2.2.4 Värmekälla 

 
I studien är värmekällorna indelade enligt fig. 2.5. Det är viktigt att framhålla 
att många byggnader har kombinationer av flera värmekällor. Detta är vanligt i 
byggnader som värms med el (direktverkande, elpanna och luftburen) eller 
biobränsle. Undantaget är byggnader som värms med fjärrvärme. Vid 
förekomst av flera värmekällor i en byggnad är det svårt att dra riktiga 
slutsatser kring hur värmekällorna påverkar byggnadens energiprestanda. 
Energianvändningen för respektive värmekälla går dock att presentera.   
 
Vid studerande av värmepumparna har luft/luftvärmepumpar sorterats bort 
eftersom dessa sällan utgör den primära värmekällan.  

 
Fig. 2.5. Värmekällor. Benämningarna är desamma som i BFS 2016:12 BEN 1.   

2.3 Presentation av resultatet  

Så här långt i uppsatsen har begreppet energianvändning använts som ett 
paraplybegrepp. Härifrån kommer dock byggnadens energianvändning att syfta 
på den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras 
till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, 
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tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi.11 Observera att byggnadens 
hushålls- eller verksamhetsenergi inte ingår i byggnadens energianvändning.   
 
Byggnadens energianvändning definieras enligt: 
 

 
 
där 
Ebea                   Byggnadens energianvändning (kWh/år) 
Euppv                   Energi till uppvärmning (kWh/år) 
Ekyl                   Energi till komfortkyla (kWh/år) 
Etvv                   Energi till tappvarmvatten (kWh/år) 
Ef                   Byggnadens fastighetsenergi (kWh/år)   
 
I uppsatsens illustrationer är all energianvändning angiven i procent för att 
möjliggöra jämförelser, till exempel mellan en- och tvåbostadshus och 
flerbostadshus. Tre vertikala streckade linjer har infogats i samtliga diagram 
som anger hur energianvändning eller energiprestanda varierar med 
nybyggnadsår. Markeringarna sker vid 1845, 1920 och 1945. Stödlinjen vid 
1845 sker eftersom det finns ett förhållandevis litet bostadsbestånd (och 
därmed liten energianvändning) före denna tid. Samtliga byggnader uppförda 
före 1845 har därför klumpats ihop till ett intervall som går tillbaka till år 1000. 
Stödlinjen vid 1920 beror på Boverkets kriterier för särskilt värdefull 
byggnad.12 1945 är gränsdragningen för projektet (se avsnitt 1.4 Avgränsning).   
 
Det första diagrammet som återger energianvändning är ett stapeldiagram som 
i detta fall anger hur energianvändningen varierar med nybyggnadsår i en- och 
tvåbostadshus och flerbostadshus, fig. 2.6.   

                                                
11 Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9:12.  
12 Boverkets författningssamling, BFS, 2011:6.  
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Fig. 2.6. Energianvändning i bostadshus. 

 
Det andra diagrammet (fig. 2.7), också ett stapeldiagram, är framtaget utifrån 
samma datamängd som det föregående diagrammet. Skillnaden är att den 
aktuella periodens energianvändning har summerats med den föregående 
periodens energianvändning, så kallad ackumulerad energianvändning. 
Energianvändningen i byggnader uppförda fram till idag blir således 100 % för 
såväl en- och tvåbostadshusen som flerbostadshusen. Denna uppställning ger 
en mer sammanfattande bild än det föregående diagrammet och är intressant 
eftersom det går att utläsa hur stor andel energi som används vid en viss 
nybyggnadsårsperiod. Informationen är användbar för att till exempel påvisa 
var resurserna inom energieffektiviseringsarbetet ska förläggas för att uppnå 
olika politiska mål.   
 

 
Fig. 2.7. Ackumulerad energianvändning i bostadshus. 
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2.3.1 Energiprestanda 

Att endast studera byggnadens energianvändning ger inte tillräckligt underlag 
för att bedöma en möjlig energisparpotential i beståndet. Jämförbarheten 
mellan byggnaderna är nämligen för dålig eftersom energianvändningen inte 
nödvändigtvis speglar byggnadens energitekniska egenskaper. Av denna 
anledning måste även byggnadens energiprestanda13 studeras.  
 
Energiprestandan i det undersökta byggnadsbeståndet är i de flesta fall baserad 
på uppmätt energianvändning (för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel) 
som är normalårskorrigerad och dividerad med Atemp. Med 
normalårskorrigering menas korrigering av byggnadens uppmätta 
klimatberoende energianvändning utifrån skillnaden mellan klimatet på orten 
under ett normalår och det verkliga klimatet under den period då byggnadens 
energianvändning verifieras.14 Energiprestandan kan också vara baserad på 
beräknad energianvändning i det fall uppmätta värden saknas. 
 
Byggnadens energiprestanda uttrycks som kWh/m2, år enligt formeln:  
 

 
 
Hushållsenergi eller verksamhetsenergi som används utöver byggnadens 
grundläggande krav på värme, varmvatten och ventilation räknas inte.15 
 
I studien illustreras energiprestanda eller spridningen av denna med tre olika 
diagram. I det första diagrammet (fig. 2.8) anges medelvärde och en övre och 
nedre percentil. Definitionen av en percentil är att det är värdet på en variabel, 
som en viss procent av observationerna av variabeln är lägre än. Med 80:e 
percentilen menas att 80 % av observationerna av variabeln har ett värde som 
är lägre än detta värde. 20:e percentilen innebär således att 20 % av 
observationerna av variabeln har ett värde som är lägre än detta värde. 
Medelvärdet kan på så vis också benämnas som 50:e percentilen. Percentiler 
har valts framför max- och minvärden eftersom enstaka outliers inte är 

                                                
13 I BBR används begreppet specifik energianvändning istället för byggnadens energiprestanda. 
Enligt aktörer i byggsektorn förespråkas begreppet byggnadens energiprestanda. (Byggnaders 
energianvändning Ordlista, s. 4.) 
14 Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9:12.   
15 Boverkets författningssamling, BFS, 2011:6.  
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representativa för beståndet. Percentiler är alltså ett mått på spridning och 
diagramtypen skapar en sammanfattande bild av hur energianvändningen 
varierar med nybyggnadsår. Eventuella trender går också enkelt att utläsa.    

 
Fig. 2.8. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus. 

 
Det andra diagrammet (fig. 2.9) som återger byggnadens energiprestanda 
illustrerar hur stor del av det undersökta beståndet som har en viss 
energiprestanda. På så vis ger en mer exakt spridning av energiprestanda. 
Energiprestandan är nu förlagd på X-axeln och uppdelad i intervall om 10 
kWh/m2, år. Längst till höger på X-axeln har ett intervall skapats för de allra 
högsta noteringarna (301-500 kWh/m2, år) På Y-axeln anges uppvärmd 
golvarea, Atemp.  
 
Matematiskt kan vald diagramtyp förklaras som täthetsfunktionen för 
normalfördelningen, också benämnd som gaussisk fördelning eller 
klockkurva.16 Energiprestandan inom varje intervall utgör summan av många 
små oberoende variabler som är approximativt normalfördelade. Huruvida 
bostadsbeståndet i Gripen är normalfördelat eller inte kommer att synliggöras i 
resultatdelen. Generellt för presenterade diagram av detta slag är att det är 
staplarna till höger, dvs. de med en hög energiprestanda, som uppvisar en 
energisparpotential. Önskvärt vore alltså att med styrmedel och 
energieffektiviserande åtgärder kunna skjuta staplarna längre åt vänster, mot en 
lägre energiprestanda.  

                                                
16 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gauss-klockkurva.  
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Fig. 2.9. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus (1000-2014). 

 
Det tredje diagrammet (fig. 2.10) som berör byggnadens energiprestanda 
illustrerar spridningen av denna. Datainnehållet är detsamma som i det första 
diagrammet innehållande medelvärde och percentiler. I aktuellt diagram har 
staplar, vilka visar skillnaden mellan 80:e och 20:e percentilen, tagits fram. 
Tillvägagångssättet gör det enklare att utläsa hur stor spridningen av 
energiprestandan är för en viss tidsperiod. Även i denna diagramtyp går det att 
utläsa energisparpotentialen. Att det överhuvudtaget finns en spridning i 
energiprestanda betyder att det finns en energisparpotential. Detta påstående 
kräver dock att de undersökta bostadshusen i så hög grad som möjligt är 
likvärdiga vad gäller fysiska faktorer som påverkar energianvändningen. I 
annat fall beror spridningen på andra faktorer.       

 
Fig. 2.10. Spridning i energiprestanda (20:e och 80:e percentilen) i bostadshus. 
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För att skapa en referensram vid återgivningen av bostadshusens 
energiprestanda går det att studera Boverkets energiprestandakrav. Kraven 
beror på byggnadskategori, klimatzon och uppvärmningssätt enligt tab. 2.1. 
Med elvärme avses uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade 
eleffekten för uppvärmning är större än 10 W/m2 (Atemp.).17  
 
Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme 
 Byggnadens energiprestandakrav (kWh/m2 Atemp och år) 
 Klimatzon 1 Klimatzon 2 Klimatzon 3 Klimatzon 4 
Småhus 130 110 90 80 
Flerbostadshus 115 100 80 75 
 
Bostäder med elvärme 
 Byggnadens energiprestandakrav (kWh/m2 Atemp och år) 
 Klimatzon 1 Klimatzon 2 Klimatzon 3 Klimatzon 4 
Småhus 95 75 55 50 
Flerbostadshus 85 65 50 45 
Tab. 2.1. Energiprestandakrav för bostäder. 

                                                
17 Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9:12.  
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3 RESULTAT OCH ANALYS 

3.1 Byggnadstyp 

 
Avsnittet syftar till att beskriva energianvändning och energiprestanda i en- 
och tvåbostadshus och flerbostadshus samt redovisa eventuella skillnader 
mellan de två byggnadstyperna.  
   
I fig. 3.1 presenteras energianvändningen i de energideklarerade bostadshusen i 
procent. I båda bostadstyperna är energianvändning liten i byggnader uppförda 
fram till 1920-talet. Ett undantag är en- och tvåbostadshus i intervallet 1905-
1914. Detta beror på osäkerheten kring nybyggnadsåret 1909 (se avsnitt 2.2 
Källkritik).     

Fig. 3.1. Energianvändning i bostadshus.  
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Bostadshusens ackumulerade energianvändning visas i fig. 3.2. Det framgår att 
11 % av energianvändningen i en- och tvåbostadshusen sker i hus uppförda 
fram till 1920. För flerbostadshusen är denna uppgift 4 %.      
  
För skiljelinjen vid 1945 är samma uppgift 27 % för en- och tvåbostadshusen 
och 18 % för flerbostadshusen. Majoriteten av bostadshusen har tillkommit 
efter 1945, varpå den största energianvändningen sker i detta bestånd.     

 
Fig. 3.2. Ackumulerad energianvändning i bostadshus. 
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3.1.1 En- och tvåbostadshus 

Fig. 3.3 visar hur energiprestandan i en- och tvåbostadshus varierar med 
nybyggnadsår. Energiprestandan i såväl de hög-, låg-, som medelförbrukande 
byggnaderna varierar endast i liten grad över tiden. En knäckpunkt sker under 
miljonåren. Efter miljonåren minskar andelen högförbrukande en- och 
tvåbostadshus. Det bör kommenteras att 20:e percentilen uppvisar en 
påfallande låg energiprestanda. 
 
I de medelförbrukande en- och tvåbostadshusen är energiprestandan 130 
kWh/m2, år i objekt uppförda fram till 1920. I beståndet uppfört efter 1920 är 
medelvärdet för energiprestanda 110 kWh/m2, år. För en- och tvåbostadshusen 
uppförda före och efter 1945 är samma uppgift 127 respektive 107 kWh/m2, år. 
Det senare uppförda en- och tvåbostadshusbeståndet har alltså en klart lägre 
energiprestanda än de historiska byggnaderna.     

  
Fig. 3.3. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus.  
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Fig. 3.4 visar hur energiprestanda är fördelat på Atemp i en- och tvåbostadshus 
uppförda 1000-1944 och 1945-2014. Procentsatserna är framtagna på det 
sammantagna en- och tvåbostadshusbeståndet i Gripen. På så vis går det att 
bilda en uppfattning om beståndets storlek före och efter 1945. Det är tydligt 
att flest byggnader har tillkommit efter 1945.  
 
Det bör också kommenteras att energiprestandan inte är symmetriskt fördelad 
runt medelvärdet i en klockkurva för något av tidsintervallen. Detta innebär att 
energiprestandan i en- och tvåbostadshusen inte är statistiskt normalfördelad. 
Staplarna är skjutna till vänster, vilket betyder att det finns en stor andel 
lågförbrukande byggnader.    

 
Fig. 3.4. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus.  
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Då Atemp istället anges som procent av beståndet inom respektive intervall (före 
och efter 1945) framgår det att nybyggnadsår har mycket liten påverkan på 
förhållandet mellan undersökta parametrar.     

 
Fig. 3.5. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus.  
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En- och tvåbostadshus 

 Nybyggnadsår 
 1000-1919 1920-2014 1000-1944 1945-2014 

Antal (st) 40 070 366 731 94 602 312 199 
Antal (%) 10 90 23 77 
Atemp (1000 m2) 7 042 62 220 16 901 52 361 
Atemp (%) 10 90 24 76 
Atemp, medel (m2) 176 170 179 168 
Energianvändning 
(GWh/år)  

805 6 377 1 920 5 262 

Energianvändning 
(%) 

11 
 

89 27 73 
 

Energiprestanda, medel  
(kWh/m2, år) 

130 110 127 107 

Energiprestanda 
80:e percentilen 
(kWh/m2, år) 

177 147 173 143 
 

Energiprestanda 
20:e percentilen  
(kWh/m2, år) 

76 68 74 68 
 

Spridning i 
energiprestanda 
(20:e och 80:e 
percentilen) (kWh/m2, 
år) 

101 79 99 75 
 

Tot antal byggnader 
(1000-2014) 

406 801 

Tot Atemp (1000 m2) 
(1000-2014) 

69 262 

Tot energianvändning 
(GWh/år) 
(1000-2014) 

7 182 
 

Tab. 3.1. En- och tvåbostadshus. 
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3.1.2 Flerbostadshus  

Fig. 3.6 visar energiprestandan i flerbostadshusen. Energiprestandan i de hög-, 
låg- och medelförbrukande byggnaderna följer varandra i högre grad än i en- 
och tvåbostadshusen. Precis som för en- och tvåbostadshusen varierar 
energiprestandan i flerbostadshusen endast i liten grad över tiden. En 
knäckpunkt sker också här under miljonåren.  
 
I de medelförbrukande flerbostadshusen är energiprestandan 147 kWh/m2, år i 
objekt uppförda fram till 1920. I beståndet uppfört efter 1920 är medelvärdet 
för energiprestanda 144 kWh/m2, år. För flerbostadshusen uppförda före och 
efter 1945 är samma uppgift 147 respektive 143 kWh/m2, år. Trots de små 
skillnaderna i energiprestanda hos medelförbrukande byggnader före och efter 
1920 respektive 1945 uppvisar 2000- och 2010-talets flerbostadshus den klart 
lägsta energiprestandan. Flerbostadshusen uppvisar dock inte samma låga 
energiprestanda (hos de lågförbrukande byggnaderna) som en- och 
tvåbostadshusen. Anmärkningsvärt är att flerbostadshusbeståndet från 
intervallet 1925-34 är bättre än flera av de efterföljande decennierna. Detta 
gäller såväl de hög-, låg-, som medelförbrukande flerbostadshusen.  

 
Fig. 3.6. Energiprestanda i flerbostadshus. 
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Fig. 3.7 visar hur energiprestanda är fördelat på Atemp i flerbostadshus uppförda 
1000-1944 och 1945-2014. På samma sätt som för en- och tvåbostadshusen är 
procentsatserna framtagna på det sammantagna flerbostadshusbeståndet i 
Gripen. Det framgår att flest byggnader har tillkommit efter 1945. 
 
En viktig uppgift är att energiprestandan uppvisar en mer statistiskt 
normalfördelad energianvändning (energiprestandan fördelar sig symmetriskt 
runt medelvärdet i en klocklik kurva) än i en- och tvåbostadshusen.  

 
Fig. 3.7. Energiprestanda i flerbostadshus.  
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Då Atemp istället anges som procent av beståndet inom respektive intervall (före 
och efter 1945) framgår också en mer statistiskt normalfördelad 
energianvändning. Intressant är att nybyggnadsår tycks ha obetydlig påverkan 
på förhållandet mellan undersökta parametrar.          

 
Fig. 3.8. Energiprestanda i flerbostadshus.  
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Flerbostadshus 

 Nybyggnadsår 
 1000-1919 1920-2014 1000-1944 1945-2014 

Antal (st) 6 362 118 296 27 852 96 806 
Antal (%) 5 95 22 78 
Atemp (1000 m2) 9 270 204 201 36 502 176 969 
Atemp (%) 4 96 17 83 
Atemp, medel (m2) 1 457 1 726 1 311 1 828 
Energianvändning 
(GWh/år) 

1 312 28 943 5 298 24 956 

Energianvändning 
(%) 

4 96 18 82 

Energiprestanda, medel  
(kWh/m2, år) 

147 144 147 143 

Energiprestanda 
80:e percentilen 
(kWh/m2, år) 

178 176 181 175 
 

Energiprestanda 
20:e percentilen  
(kWh/m2, år) 

113 111 111 111 
 

Spridning i 
energiprestanda 
(20:e och 80:e 
percentilen) (kWh/m2, 
år) 

65 65 70 64 
 
 

Tot antal byggnader 
(1000-2014) 

124 658 

Tot Atemp (1000 m2) 
(1000-2014) 

213 471 

Tot energianvändning 
(GWh/år) 
(1000-2014) 

30 254 
 

Tab. 3.2. Flerbostadshus. 
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Medelvärdesbildning är ett effektivt sätt att studera hur energiprestanda 
varierar i bostadshusen. De medelförbrukande flerbostadshusen har högre 
energiprestanda än en- och tvåbostadshusen. Vilket tidigare har kommenterats 
är det anmärkningsvärt att flerbostadshusen fram till 1930 är bättre än flera av 
de efterföljande decennierna.         

 
Fig. 3.9. Energiprestanda i bostadshus. 
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Skillnaden mellan 80:e och 20:e percentilen för bostadshusens energiprestanda 
ger ytterligare information. Fig. 3.10 visar på en stor spridning i 
energiprestanda och därmed en möjlig energisparpotential. Störst (och så gott 
som konstant) är spridningen bland en- och tvåbostadshusen, 96-105 kWh/m2, 
år fram till 1945. För flerbostadshusen är denna uppgift 48-87 kWh/m2, år.  

 
Fig. 3.10. Spridning i energiprestanda (skillnad mellan 80:e och 20:e percentilen) i bostadshus.  
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3.2 Intilliggande väggar  

 
 
Avsnittet avser att kommentera vilken betydelse intilliggande väggar 
(friliggande, gavel eller mellanliggande) har för byggnadens energiprestanda.   

3.2.1 En- och tvåbostadshus 

I fig. 3.11 presenteras energianvändningen i en- och tvåbostadshusen. 
Illustrationen skapar främst en uppfattning om förekomsten av objekten 
(friliggande, gavel och mellanliggande). Byggnader placerade på gaveln och 
mellanliggande byggnader förekommer endast i liten utsträckning i det 
historiska beståndet.  

 
Fig. 3.11. Energianvändning i en- och tvåbostadshus.  
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Vid den ackumulerade energianvändning i fig. 3.12 är det också tydligt att 
energianvändningen i byggnader uppförda före 1945 huvudsakligen sker i 
friliggande objekt.  

 
Fig. 3.12. Ackumulerad energianvändning i en- och tvåbostadshus.  
 
Procentsatserna i fig. 3.13 är framtagna på det sammantagna en- och 
tvåbostadshusbeståndet uppfört före respektive efter 1945. Byggnaderna 
uppförda efter 1945 har en i högre grad statistiskt normalfördelad 
energianvändning. Andelen lågförbrukande byggnader är störst i beståndet 
uppfört före 1945.  

  
1000-1944 1945-2014 

Fig. 3.13. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus. 
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Då Atemp istället anges som procent av respektive parameter (friliggande, gavel 
eller mellanliggande) ges fig. 3.14. Energiprestandan är i hög grad jämnt 
fördelad mellan de undersökta parametrarna. För byggnader uppförda efter 
1945 är energiprestandan i än högre grad jämnt fördelad mellan de undersökta 
parametrarna.  

  
1000-1944 1945-2014 

Fig. 3.14. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus. 
 
Utifrån energiprestandans medelvärde går det att kommentera hur antalet 
intilliggande väggar påverkar byggnadens energiprestanda. Fig. 3.15 uppvisar 
endast mycket små skillnader i en- och tvåbostadshusen. Den omedelbara 
intuitionen att friliggande objekt har den största energianvändningen och 
mellanliggande objekt den minsta stämmer endast till viss del.  

 
Fig. 3.15. Energiprestanda (medel) i en- och tvåbostadshus. 
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Skillnaden mellan 80:e och 20:e percentilen för bostadshusens energiprestanda 
ger ytterligare information. Fig. 3.16 visar att den största spridningen finns 
bland friliggande byggnader, följt av byggnader placerade på gaveln och 
därefter mellanliggande byggnader.   

 
Fig. 3.16. Spridning i energiprestanda (skillnad mellan 80:e och 20:e percentilen) i en- och 
tvåbostadshus.   
 
Då det framgår att antalet friliggande väggar endast har liten betydelse på 
byggnadens energiprestanda kommer inga byggnader att väljas bort inför 
studerandet av klimatzoner och värmekällor.  
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3.2.2 Flerbostadshus 

Fig. 3.17 visar energianvändningen i flerbostadshusen. Illustrationen skapar en 
uppfattning om förekomsten av objekten (friliggande, gavel och 
mellanliggande). Byggnader placerade på gaveln och mellanliggande 
byggnader förekommer i stor utsträckning bland flerbostadshusen uppförda 
före 1945.  

 
Fig. 3.17. Energianvändning i flerbostadshus.  
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Vid den ackumulerade energianvändning i fig. 3.18 är det också tydligt att 
energianvändningen i byggnader uppförda före 1945 huvudsakligen sker i 
byggnader placerade på gaveln och i mellanliggande byggnader.  

Fig. 3.18. Ackumulerad energianvändning i flerbostadshus.  
 
Procentsatserna i fig. 3.19 är framtagna på det sammantagna 
flerbostadshusbeståndet uppfört före respektive efter 1945. I byggnader från 
före 1945 visar det sig att friliggande hus, hus på gaveln och mellanliggande 
hus förekommer i lika stor utsträckning. Energianvändningen är statistiskt 
normalfördelad och det finns en hög andel medelförbrukande flerbostadshus. I 
flerbostadshusen uppförda efter 1945 är andelen friliggande objekt överlägset 
störst och energiprestandan fördelar sig på samma sätt som tidigare 
symmetriskt runt medelvärdet i en klocklik kurva.  

  
1000-1944 1945-2014 

Fig. 3.19. Energiprestanda i flerbostadshus. 
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I fig. 3.20 för flerbostadshus anges Atemp som procent av respektive parameter 
(friliggande, gavel eller mellanliggande). I byggnaderna från före 1945 har 
friliggande objekt den lägsta energiprestandan. Energiprestandan är i övrigt 
jämnt fördelad mellan de undersökta parametrarna. Detta gäller i synnerhet för 
byggnaderna uppförda efter 1945.              

  
1000-1944 1945-2014 

Fig. 3.20. Energiprestanda i flerbostadshus. 
 
Utifrån energiprestandans medelvärde går det att kommentera hur antalet 
intilliggande väggar påverkar byggnadens energiprestanda. I likhet med en- 
och tvåbostadshusen går det endast att notera mycket små variationer i 
energiprestanda mellan de olika parametrarna, fig. 3.21.      

 
Fig. 3.21. Energiprestanda (medel) i flerbostadshus. 
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Fig. 3.22 visar skillnaden mellan 80:e och 20:e percentilen för 
flerbostadshusens energiprestanda. I byggnader uppförda fram till 1945 finns 
den största spridningen i friliggande byggnader.  

 
Fig. 3.22. Spridning i energiprestanda (skillnad mellan 80:e och 20:e percentilen) i 
flerbostadshus.   
 
Då det framgår att antalet friliggande väggar endast har liten betydelse på 
byggnadens energiprestanda kommer inga byggnader att väljas bort inför 
studerandet av klimatzoner och värmekällor.  
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3.3 Klimatzon  

 
Avsnittet syftar till att undersöka vilken inverkan geografiskt läge har på 
byggnadens energiprestanda.    

3.3.1 En- och tvåbostadshus 

Fig. 3.23 visar energianvändningen i en- och tvåbostadshusen. Illustrationen 
skapar främst en uppfattning om hur byggnadsbeståndet har tilltagit i de olika 
klimatzonerna.   

 
Fig. 3.23. Energianvändning i en- och tvåbostadshus.  
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Sett till en- och tvåbostadshusens ackumulerade energianvändning inom 
respektive klimatzon följer samtliga klimatzoner samma trend, fig. 3.24.    

 
Fig. 3.24. Ackumulerad energianvändning i en- och tvåbostadshus.  
 
Procentsatserna i fig. 3.25 är framtagna på det sammantagna en- och 
tvåbostadshusbeståndet uppfört före respektive efter 1945. 
Energianvändningen är inte statistiskt normalfördelad i någon av 
klimatzonerna i byggnaderna uppförda före 1945. För en- och 
tvåbostadshusbeståndet uppfört efter 1945 fördelar sig energiprestandan mer 
symmetriskt runt medelvärdet, även om ingen av klimatzonerna utgör ett 
statistiskt normalfördelat underlag.   

  
1000-1944 1945-2014 

Fig. 3.25. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus. 
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I fig. 3.26 för en- och tvåbostadshus anges Atemp som procent av respektive 
klimatzon. För båda tidsintervallen gäller att byggnader i klimatzon 1 uppvisar 
en högre energiprestanda än byggnader i övriga klimatzoner.  

  
1000-1944 1945-2014 

Fig. 3.26. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus. 
 
Utifrån energiprestandans medelvärde går det att kommentera hur 
energiprestandan varierar i en- och tvåbostadshusen beroende på klimatzon. 
Sett över hela tidsperioden är det anmärkningsvärt att skillnaderna är mycket 
små i de äldsta byggnaderna och att skillnaden sedan ökar för att därefter 
minska igen i de senast tillkomna byggnaderna. Intuitionen att den högsta 
energiprestandan återfinns i byggnader i klimatzon 1, och därefter i fallande 
ordning stämmer, även om skillnaderna är relativt små i klimatzon 2-4.      

 
Fig. 3.27. Energiprestanda (medel) i en- och tvåbostadshus. 
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Fig. 3.28 visar skillnaden mellan 80:e och 20:e percentilen för en- och 
tvåbostadshusens energiprestanda. Byggnader i klimatzon 1 och 2 uppvisar en 
något större spridning i energiprestanda än byggnader i övriga klimatzoner.      

 
Fig. 3.28. Spridning i energiprestanda (skillnad mellan 80:e och 20:e percentilen) i en- och 
tvåbostadshus.   
 
Det framgår att geografiskt läge endast har liten betydelse på byggnadens 
energiprestanda och att det huvudsakligen är klimatzon 1 som avviker från 
övriga klimatzoner. Vid studerandet av värmekällor kommer därför byggnader 
i klimatzon 2-4 att utgöra underlaget.     
 
Tabellerna som här följer innehåller uppgifter från en- och tvåbostadshus i 
klimatzon 1 samt klimatzon 2-4.   
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En- och tvåbostadshus i klimatzon 1 

 Nybyggnadsår 
 1000-1919 1920-2014 1000-1944 1945-2014 

Antal (st) 1 569 24 688 4 921 21 336 
Antal (%) 6 94 19 81 
Atemp (1000 m2) 285 4 188 891 3 582 
Atemp (%) 6 94 20 80 
Atemp, medel (m2) 182 170 181 168 
Energianvändning 
(GWh/år) 

36 546 115 467 

Energianvändning 
(%) 

6 94 20 80 

Energiprestanda, medel  
(kWh/m2, år) 

146 139 145 139 
 

Energiprestanda 
80:e percentilen 
(kWh/m2, år) 

198 179 192 177 
 
 

Energiprestanda 
20:e percentilen  
(kWh/m2, år) 

86 95 90 95 
 
 

Spridning i 
energiprestanda 
(20:e och 80:e 
percentilen) (kWh/m2, 
år) 

112 84 102 82 
 
 
 

Tot antal byggnader 
(1000-2014) 

26 257 

Tot Atemp (1000 m2) 
(1000-2014) 

4 472 

Tot energianvändning 
(GWh/år) 
(1000-2014) 

582 

Tab. 3.3. En- och tvåbostadshus i klimatzon 1. 
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En- och tvåbostadshus i klimatzon 2-4 

 Nybyggnadsår 
 1000-1919 1920-2014 1000-1944 1945-2014 

Antal (st) 38 501 342 043 89 681 290 863 
Antal (%) 10 90 24 76 
Atemp (1000 m2) 6 757 58 033 16 010 48 780 
Atemp (%) 10 90 25 75 
Atemp, medel (m2) 176 170 179 168 
Energianvändning 
(GWh/år) 

768 5 832 1 805 4 795 

Energianvändning 
(%) 

12 88 27 73 

Energiprestanda, medel  
(kWh/m2, år) 

130 108 126 105 

Energiprestanda 
80:e percentilen 
(kWh/m2, år) 

176 144 172 
 

139 
 

Energiprestanda 
20:e percentilen  
(kWh/m2, år) 

76 67 73 
 

67 
 

Spridning i 
energiprestanda 
(20:e och 80:e 
percentilen) (kWh/m2, 
år) 

100 77 99 
 

72 
 
 

Tot antal byggnader 
(1000-2014) 

380 544 
 

Tot Atemp (1000 m2) 
(1000-2014) 

64 790 
 

Tot energianvändning 
(GWh/år) 
(1000-2014) 

6 600 

Tab. 3.4. En- och tvåbostadshus i klimatzon 2-4. 
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3.3.2 Flerbostadshus 

Fig. 3.29 visar energianvändningen i flerbostadshusen. Illustrationen skapar 
främst en uppfattning om hur byggnadsbeståndet har tilltagit i de olika 
klimatzonerna. Klimatzon 3 och 4 utgör det största underlaget i beståndet 
uppfört fram till 1945.    

 
Fig. 3.29. Energianvändning i flerbostadshus.  
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Sett till flerbostadshusens ackumulerade energianvändning inom respektive 
klimatzon följer samtliga klimatzoner i stort samma trend, fig. 3.30.      

 
Fig. 3.30. Ackumulerad energianvändning i flerbostadshus.  
 
Procentsatserna i fig. 3.31 är framtagna på det sammantagna 
flerbostadshusbeståndet uppfört före respektive efter 1945. I båda intervallen är 
energianvändningen i hög grad statistiskt normalfördelad i klimatzon 3 och 4. 
Beståndet i klimatzon 1 och 2 är för litet för att i denna uppställning kunna 
avgöra huruvida det är statistiskt normalfördelat.  

  
1000-1944 1945-2014 

Fig. 3.31. Energiprestanda i flerbostadshus. 
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I fig. 3.32 anges Atemp som procent av respektive klimatzon. Först vid denna 
uppställning går det att se att energianvändningen i hög grad är statistiskt 
normalfördelad i samtliga klimatzoner. Byggnader i klimatzon 1 uppvisar en 
något högre energiprestanda än byggnader i övriga klimatzoner. 

  
1000-1944 1945-2014 

Fig. 3.32. Energiprestanda i flerbostadshus. 
 
Utifrån energiprestandans medelvärde går det att kommentera hur 
energiprestandan varierar i flerbostadshusen beroende på klimatzon. Sett över 
hela tidsperioden är skillnaderna mycket små i byggnader belagda i klimatzon 
2-4. Byggnader i klimatzon 1 innehar den högsta energiprestandan. Det bör 
framhållas att det i klimatzon 1 endast finns 236 energideklarerade 
flerbostadshus uppförda fram till 1920.       

 
Fig. 3.33. Energiprestanda (medel) i flerbostadshus. 
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Fig. 3.34 visar skillnaden mellan 80:e och 20:e percentilen för 
flerbostadshusens energiprestanda. Störst är energiprestandans spridning i 
byggnader i klimatzon 1, 2 och 4.        

 
Fig. 3.34. Spridning i energiprestanda (skillnad mellan 80:e och 20:e percentilen) i 
flerbostadshus.   
 
Det framgår att geografiskt läge endast har liten betydelse på byggnadens 
energiprestanda och att det huvudsakligen är klimatzon 1 som avviker från 
övriga klimatzoner. Vid studerandet av värmekällor kommer därför byggnader 
i klimatzon 2-4 att utgöra underlaget.     
 
Tabellerna som här följer innehåller uppgifter från flerbostadshus i klimatzon 1 
samt klimatzon 2-4.   
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Flerbostadshus i klimatzon 1 

 Nybyggnadsår 
 1000-1919 1920-2014 1000-1944 1945-2014 

Antal (st) 236 10 917 1 209 9 944 
Antal (%) 2 98 11 89 
Atemp (1000 m2) 160 12 720 898 11 982 
Atemp (%) 1 99 7 93 
Atemp, medel (m2) 680 1 165 743 1 205 
Energianvändning 
(GWh/år) 

28 2 030 144 1 914 

Energianvändning 
(%) 

1 99 7 93 

Energiprestanda, medel  
(kWh/m2, år) 

182 164 164 164 

Energiprestanda 
80:e percentilen 
(kWh/m2, år) 

234 197 203 197 
 

Energiprestanda 
20:e percentilen  
(kWh/m2, år) 

137 128 121 129 
 

Spridning i 
energiprestanda 
(20:e och 80:e 
percentilen) (kWh/m2, 
år) 

97 69 82 68 
 
 

Tot antal byggnader 
(1000-2014) 

11 153 

Tot Atemp (1000 m2) 
(1000-2014) 

12 881 

Tot energianvändning 
(GWh/år) 
(1000-2014) 

2 058 
 

Tab. 3.5. Flerbostadshus i klimatzon 1. 
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Flerbostadshus i klimatzon 2-4 

 Nybyggnadsår 
 1000-1919 1920-2014 1000-1944 1945-2014 

Antal (st) 6 126 107 379 26 643 86 862 
Antal (%) 5 95 23 77 
Atemp (1000 m2) 9 110 191 481 35 604 164 987 
Atemp (%) 5 95 18 82 
Atemp, medel (m2) 1 487 1 783 1 336 1 899 
Energianvändning 
(GWh/år) 

1 284 26 912 5 154 23 042 

Energianvändning 
(%) 

5 95 18 82 

Energiprestanda, medel  
(kWh/m2, år) 

145 142 146 141 

Energiprestanda 
80:e percentilen 
(kWh/m2, år) 

176 173 180 172 
 

Energiprestanda 
20:e percentilen  
(kWh/m2, år) 

113 109 111 109 
 

Spridning i 
energiprestanda 
(20:e och 80:e 
percentilen) (kWh/m2, 
år) 

63 64 69 63 
 
 

Tot antal byggnader 
(1000-2014) 

113 505 

Tot Atemp (1000 m2) 
(1000-2014) 

200 591 

Tot energianvändning 
(GWh/år) 
(1000-2014) 

28 196 
 

Tab. 3.6. Flerbostadshus i klimatzon 2-4. 
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3.4 Värmekälla 

 
Det sista urvalet i denna studie sker efter värmekälla. Avsnittet avser att 
framlägga vilken inverkan värmekällan har på byggnadens energiprestanda. 
Tab. 3.7 ger en första uppfattning om i vilken omfattning de olika 
värmekällorna förekommer. I flerbostadshusen dominerar fjärrvärme och 
utgör 93 % av energianvändningen inom beståndet. I en- och tvåbostadshusen 
sker det största värmebidraget från el (direktverkande, elpanna och luftburen) 
(34 %), fjärrvärme (25 %) och el (värmepump) (22 %).       
 
Fjärrvärme och el (värmepump) kommer att ges störst utrymme i 
genomgången eftersom byggnader med el (direktverkande, elpanna och 
luftburen) i stor utsträckning har kombinationer av flera värmekällor. En 
presentation av byggnadens energiprestanda blir då missvisande. Detta 
presenteras närmare senare i avsnittet.    
 

Energianvändning från respektive värmekälla (%) 
(klimatzon 2-4, nybyggnadsår 1000-2014) 

 En- och tvåbostadshus Flerbostadshus 
Fjärrvärme 25  93 
El (direktverkande, 
elpanna och luftburen) 

34 2 

El (värmepump) 22 2 
Biobränsle (pellets, ved, 
flis mm) 

13 1 

Olja 6 2 
Tab. 3.7. Energianvändning från respektive värmekälla (%).  
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3.4.1 En- och tvåbostadshus 

Fig. 3.35 visar energianvändningen, uppdelad på värmekälla, i en- och 
tvåbostadshus i klimatzon 2-4. Vilket tidigare har konstaterats är 
energianvändningen relativt liten i byggnader uppförda innan 1945. Ett 
undantag är energianvändningen i byggnader i intervallet 1905-1914, vilket 
beror på osäkerheten kring nybyggnadsåret 1909 (se avsnitt 2.3 Urval). I en- 
och tvåbostadshus uppförda fram till 1945 är förhållandet mellan de olika 
värmekällornas energianvändning relativt likt. I byggnader från miljonåren 
dominerar el (direktverkande, elpanna och luftburen) medan el (värmepump) 
har vunnit mark i bebyggelsen uppförd under 1990- och 2000-talet.       

 
 Fig. 3.35. Energianvändning i en- och tvåbostadshus.  
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Fig. 3.36 visar ackumulerad energianvändning, uppdelad efter värmekälla, i en- 
och tvåbostadshus i klimatzon 2-4. Det framgår till exempel att 5 % av 
fjärrvärmen för hela tidsperioden går till att värma byggnader uppförda fram 
till 1920. För el är (värmepump) är denna uppgift 11 %. Vad gäller 
gränsdragningen vid 1945 används 19 % av den sammantagna 
fjärrvärmeanvändningen i bebyggelsen uppförd fram till detta årtal. För el 
(värmepump) är samma uppgift 27 %.  

 
 Fig. 3.36. Ackumulerad energianvändning i en- och tvåbostadshus.  
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Energianvändningen kan också illustreras som areor. Fig. 3.37 visar hur stor 
energianvändningen är för de olika värmekällorna i en- och tvåbostadshusen. 
Bidraget från fjärrvärme är mycket litet i byggnader uppförda fram till 1920. 
Störst andel fjärrvärme finns i en- och tvåbostadshusen från 1950- och 60-talet. 
El (direktverkande, elpanna och luftburen) utgör ett betydande bidrag i hela en- 
och tvåhusbeståndet med undantag för 1990- och 2000-talets bebyggelse där 
värmepumparna istället är den mest betydande värmekällan. Värt att notera är 
att värmepumparna i hög utsträckning också värmer upp det historiska en- och 
tvåhusbeståndet. Det framgår också att biobränsle är en avgörande värmekälla i 
en- och tvåbostadshusen uppförda fram till 1945. Det är huvudsakligen 
vedeldning som ligger till grund för resultatet. Energianvändningen från 
biobränsle, däribland ved, är dock inte helt tillförlitlig eftersom 
fastighetsägaren själv uppskattar uppgifterna. Den största oljeanvändningen 
sker i 1940- och 50-talets byggnader.         

Fig. 3.37. Energianvändning i en- och tvåbostadshus.  
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I avsnitt 2.3.4 Värmekälla beskrivs att många byggnader har kombinationer av 
flera värmekällor och att detta huvudsakligen gäller byggnader som värms med 
el (direktverkande, elpanna och luftburen) eller biobränsle. Det beskrivs också 
att vid förekomst av flera värmekällor i en byggnad är det svårt att dra riktiga 
slutsatser kring hur värmekällorna påverkar byggnadens energiprestanda. I den 
genomgång som följer kommer därför endast presentation av energiprestanda i 
en- och tvåbostadshus med fjärrvärme och el (värmepump) att ske. I fig. 3.38 
har de olika värmekällorna var och en lyfts fram som primär värmekälla för att 
i detta urval kunna se bidraget från övriga värmekällor. Illustrationen bekräftar 
uppfattningen om att energiprestanda endast kan studeras i en- och 
tvåbostadshus som värms med fjärrvärme eller värmepump. Oljeanvändningen 
behandlas inte eftersom den utgör en begränsad andel i såväl det historiska som 
det moderna byggnadsbeståndet. Fullstora diagram finns som bilaga.   
 

 
Fig. 3.38. Energianvändning i en- och tvåbostadshus (bidrag från andra värmekällor). Fullstora 
diagram finns som bilaga.  
  

Fjärrvärme El (direktverkande, 
elpanna och luftburen) 

El (värmepump) 

Biobränsle (pellets, ved, 
flis mm) 

Olja 
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Procentsatserna i fig. 3.39 är framtagna på det sammantagna en- och 
tvåbostadshusbeståndet och visar hur fjärrvärme och el (värmepump) är 
fördelat (Atemp) i byggnader uppförda före och efter 1945. Det framgår att 
fjärrvärme förekommer endast i liten grad i beståndet uppfört före 1945. 
Värmepumpar är vanligt förekommande i byggnader uppförda såväl före som 
efter 1945.  

  
1000-1944 1945-2014 

Fig. 3.39. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus. 
 
I fig. 3.40 för en- och tvåbostadshus anges Atemp som procent av bidraget från 
respektive värmekälla. Genom denna uppställning framgår att energiprestandan 
i byggnader med fjärrvärme och el (värmepump) är jämnt fördelad i de två 
intervallen (1000-1944 och 1945-2014).       

  
1000-1944 1945-2014 

Fig. 3.40. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus. 
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Fig. 3.41 visar hur energiprestandan i en- och tvåbostadshus med fjärrvärme 
varierar med nybyggnadsår. Sett över hela tidsperioden är det tydligt att 
byggnader i det historiska beståndet har högre energiprestanda än byggnader i 
det moderna beståndet. Detta gäller såväl hög-, medel-, som lågförbrukande 
en- och tvåbostadshus. I byggnader uppförda fram till 1920 är medelvärdet för 
energiprestanda 151 kWh/m2, år. I beståndet uppfört efter 1920 är medelvärdet 
för energiprestanda 129 kWh/m2, år. För en- och tvåbostadshusen uppförda 
före och efter 1945 är samma uppgift 143 respektive 128 kWh/m2, år.   

 
Fig. 3.41. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus, fjärrvärme. 
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Fig. 3.42 visar hur energiprestandan i en- och tvåbostadshus med el 
(värmepump) varierar med nybyggnadsår. Byggnader utrustade med 
värmepump har en påtagligt låg energiprestanda under hela tidsperioden. 
Särskilt anmärkningsvärt är att byggnader i det historiska beståndet har lägre 
energiprestanda än byggnader uppförda under 1980- och 90-talet. Varför de 
lägsta noteringarna sker i byggnader från miljonåren beror sannolikt på att 
objekt från denna tid har genomgått omfattande renoveringar. 
 
I byggnader uppförda fram till 1920 är medelvärdet för energiprestanda 79 
kWh/m2, år. I beståndet uppfört efter 1920 är medelvärdet för energiprestanda 
74 kWh/m2, år. För en- och tvåbostadshusen uppförda före och efter 1945 är 
samma uppgift 77 respektive 74 kWh/m2, år.   

 
Fig. 3.42. Energiprestanda i en- och tvåbostadshus, el (värmepump). 
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Fig. 3.43 visar spridningen i energiprestanda i en- och tvåbostadshus som 
värms med antingen fjärrvärme eller värmepump. Störst spridning, och därmed 
energibesparingspotential, finns i byggnader med fjärrvärme. I byggnader med 
värmepump är spridningen så gott som konstant.     

 
Fig. 3.43. Spridning i energiprestanda (skillnad mellan 80:e och 20:e percentilen) i en- och 
tvåbostadshus, fjärrvärme och el (värmepump).   
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En- och tvåbostadshus i klimatzon 2-4 

Fjärrvärme 
 Nybyggnadsår 
 1000-1919 1920-2014 1000-1944 1945-2014 

Antal (st) 2 325 68 094 10 142 60 277 
Antal (%) 3 97 14 86 
Atemp (1000 m2) 496 11 913 2 143 10 266 
Atemp (%) 4 96 17 83 
Atemp, medel (m2) 213 175 211 170 
Energianvändning 
(GWh/år) 

70 1 469 290 1 249 

Energianvändning 
(%) 

5 95 19 81 

Energiprestanda, medel  
(kWh/m2, år) 

151 129 143 128 

Energiprestanda 
80:e percentilen 
(kWh/m2, år) 

183 160 172 159 

Energiprestanda 
20:e percentilen  
(kWh/m2, år) 

113 95 109 93 

Spridning i 
energiprestanda 
(20:e och 80:e 
percentilen) (kWh/m2, 
år) 

70 65 63 66 

Tot antal byggnader 
(1000-2014) 

70 419 

Tot Atemp (1000 m2) 
(1000-2014) 

12 409 

Tot energianvändning 
(GWh/år) 
(1000-2014) 

1 539 

 Tab. 3.8. En- och tvåbostadshus i klimatzon 2-4, fjärrvärme.   
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En- och tvåbostadshus i klimatzon 2-4 

El (värmepump) 
 Nybyggnadsår 
 1000-1919 1920-2014 1000-1944 1945-2014 

Antal (st) 10 756 106 418 27 142 90 032 
Antal (%) 9 91 23 77 
Atemp (1000 m2) 2 332 19 576 5 660 16 248 
Atemp (%) 11 89 26 74 
Atemp, medel (m2) 217 184 209 180 
Energianvändning 
(GWh/år) 

172 1 360 407 1 125 

Energianvändning 
(%) 

11 89 27 73 

Energiprestanda, medel  
(kWh/m2, år) 

79 74 77 74 

Energiprestanda 
80:e percentilen 
(kWh/m2, år) 

99 94 96 93 

Energiprestanda 
20:e percentilen  
(kWh/m2, år) 

54 51 53 51 

Spridning i 
energiprestanda 
(20:e och 80:e 
percentilen) (kWh/m2, 
år) 

45 43 43 42 

Tot antal byggnader 
(1000-2014) 

117 174 

Tot Atemp (1000 m2) 
(1000-2014) 

21 908 

Tot energianvändning 
(GWh/år) 
(1000-2014) 

1 533 

Tab. 3.9. En- och tvåbostadshus i klimatzon 2-4, el (värmepump).  
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3.4.2 Flerbostadshus 

Fig. 3.44 visar energianvändningen, uppdelad på värmekälla, i flerbostadshus i 
klimatzon 2-4. Fjärrvärme dominerar och utgör hela 93 % av den sammantagna 
energianvändningen (klimatzon 2-4, nybyggnadsår 1000-2014). 

 
 Fig. 3.44. Energianvändning i flerbostadshus.  
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Fig. 3.45 visar ackumulerad energianvändning, uppdelad efter värmekälla, i 
flerbostadshus. Det framgår att 4 % av fjärrvärmen för hela tidsperioden går till 
att värma byggnader uppförda fram till 1920. Vad gäller gränsdragningen vid 
1945 används 17 % av den sammantagna fjärrvärmeanvändningen i 
bebyggelsen uppförd fram till detta årtal. Det är alltså framförallt 
flerbostadshus uppförda efter 1945 som är anslutna till fjärrvärmenätet.    

 
 Fig. 3.45. Ackumulerad energianvändning i flerbostadshus.  
  
 



65 
 

Fig. 3.46 visar hur stor energianvändningen är för de olika värmekällorna i 
flerbostadshusen. Fjärrvärme utgör nästintill all uppvärmning i 
flerbostadshusen.  

 
 Fig. 3.46. Energianvändning i flerbostadshus.  
 
Procentsatserna i fig. 3.47 är framtagna på det sammantagna 
flerbostadshusbeståndet och visar hur fjärrvärme är fördelat (Atemp) i byggnader 
uppförda före respektive efter 1945. Det framgår att energiprestandan i 
byggnader med fjärrvärme är jämnt fördelad i de två intervallen (1000-1944 
och 1945-2014). 

  
1000-1944 1945-2014 

Fig. 3.47. Energiprestanda i flerbostadshus. 
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Fig. 3.48 visar hur energiprestandan i flerbostadshus med fjärrvärme varierar 
med nybyggnadsår. Det är anmärkningsvärt hur lite energiprestandan varierar i 
byggnaderna från de angivna tidsintervallen. De medelförbrukande 
byggnaderna från 1845 har till exempel praktiskt taget samma energiprestanda 
som byggnader uppförda 100 år senare.    
 
I byggnader uppförda fram till 1920 är medelvärdet för energiprestanda 152 
kWh/m2, år. I beståndet uppfört efter 1920 är medelvärdet för energiprestanda 
149 kWh/m2, år. För en- och tvåbostadshusen uppförda före och efter 1945 är 
samma uppgift 153 respektive 148 kWh/m2, år. Trots de små skillnaderna i 
energiprestanda hos medelförbrukande byggnader före och efter 1920 
respektive 1945 uppvisar 2000- och 2010-talets flerbostadshus den klart lägsta 
energiprestandan.  

 
Fig. 3.48. Energiprestanda i flerbostadshus, fjärrvärme. 
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Fig. 3.49 visar spridningen i energiprestanda i flerbostadshus med fjärrvärme. 
Spridningen är nära inpå konstant.     

 
Fig. 3.49. Spridning i energiprestanda (20:e och 80:e percentilen) i flerbostadshus, fjärrvärme.  
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Flerbostadshus i klimatzon 2-4 

Fjärrvärme 
 Nybyggnadsår 
 1000-1919 1920-2014 1000-1944 1945-2014 

Antal (st) 4 363 85 039 20 175 69 227 
Antal (%) 5 95 23 77 
Atemp (1000 m2) 8 047 174 513 31 714 150 846 
Atemp (%) 4 96 17 83 
Atemp, medel (m2) 1 844 2 052 1 572 2 179 
Energianvändning 
(GWh/år) 

1 158 24 986 4 696 21 448 

Energianvändning 
(%) 

4 96 18 82 

Energiprestanda, medel  
(kWh/m2, år) 

152 149 153 148 

Energiprestanda 
80:e percentilen 
(kWh/m2, år) 

176 175 181 174 

Energiprestanda 
20:e percentilen  
(kWh/m2, år) 

124 120 123 120 

Spridning i 
energiprestanda 
(20:e och 80:e 
percentilen) (kWh/m2, 
år) 

52 55 58 54 

Tot antal byggnader 
(1000-2014) 

89 402 

Tot Atemp (1000 m2) 
(1000-2014) 

182 560 

Tot energianvändning 
(GWh/år) 
(1000-2014) 

26 144 

Tab. 3.10. Flerbostadshus i klimatzon 2-4, fjärrvärme.  
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4 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

4.1 Slutsats 

4.1.1 En- och tvåbostadshus  

Byggnadstyp 
Av arbetet med att återge det historiska byggnadsbeståndets energianvändning 
utifrån genomförda energideklarationer framgår att energianvändningen är 
relativt liten i byggnader uppförda fram till 1920 och 1945. Den ackumulerade 
energianvändningen i en- och tvåbostadshusen visar att 11 % av 
energianvändningen i dessa objekt sker i byggnader uppförda fram till 1920. 
För gränsen vid 1945 är samma uppgift 27 %. Majoriteten av en- och 
tvåbostadshusen har tillkommit efter 1945, varpå den största 
energianvändningen sker i det senare uppförda beståndet.  
 
Vad gäller en- och tvåbostadshusens energiprestanda och hur den varierar med 
nybyggnadsår visar studien att energiprestandan i såväl de hög-, låg-, som 
medelförbrukande byggnaderna (80:e percentilen, 20:e percentilen och 
medelvärde) endast varierar i liten grad. En knäckpunkt sker under miljonåren. 
Efter miljonåren minskar andelen högförbrukande en- och tvåbostadshus. I 
såväl det historiska som det senare uppförda beståndet finns det en stor andel 
lågförbrukande en- och tvåbostadshus. Dessa objekt har en påfallande låg 
energiprestanda (byggnader i 20:e percentilen uppförda fram till 1945 har 
energiprestandan 74 kWh/m2, år).  
 
Sett till de medelförbrukande en- och tvåbostadshusen är energiprestandan 130 
kWh/m2, år i objekt uppförda fram till 1920. I beståndet uppfört efter 1920 är 
medelvärdet för energiprestanda 110 kWh/m2, år. För en- och tvåbostadshusen 
uppförda före och efter 1945 är samma uppgift 127 respektive 107 kWh/m2, år. 
Det senare uppförda en- och tvåbostadshusbeståndet har alltså en lägre 
energiprestanda än de historiska byggnaderna. Byggnadernas energiprestanda 
har också studerats utifrån täthetsfunktionen för normalfördelningen (gaussisk 
fördelning/klockkurva). Det framgår att energiprestandan i en- och 
tvåbostadshusen inte är statistiskt normalfördelad, varken i beståndet uppfört 
före eller efter 1945. Beskriven observation beror på den höga andelen 
lågförbrukande byggnader.   
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Intilliggande väggar  
Betydelsen av intilliggande väggar (friliggande, gavel eller mellanliggande) för 
byggnadens energiprestanda är mycket liten. Den omedelbara intuitionen att 
friliggande objekt har den högsta energiprestandan och mellanliggande objekt 
den minsta stämmer endast till viss del.    
 
Klimatzon  
Vid undersökning av hur geografiskt läge påverkar byggnadens 
energiprestanda visar det sig att byggnader i klimatzon 1 har högre 
energiprestanda än byggnader i klimatzon 2-4. I klimatzon 2-4 bedöms 
skillnaderna vara obetydliga. Detta gäller i beståndet uppfört såväl före som 
efter 1945. Byggnader i klimatzon 1 uppvisar också den största spridningen i 
energiprestanda (skillnaden mellan 80:e och 20:e percentilen). Då sambandet 
mellan energiprestanda och Atemp studeras utifrån täthetsfunktionen för 
normalfördelningen uppvisas ingen statistisk normalfördelning i någon av 
klimatzonerna i byggnaderna uppförda före 1945. För en- och 
tvåbostadshusbeståndet uppfört efter 1945 fördelar sig energiprestandan mer 
symmetriskt runt medelvärdet, även om ingen av klimatzonerna utgör ett 
statistiskt normalfördelat underlag.   
 
Värmekälla 
Fjärrvärmeanvändningen är liten i byggnader uppförda fram till 1920. Den 
ackumulerade energianvändningen visar att 5 % av den sammantagna 
fjärrvärmen i en- och tvåbostadshusen går till att värma byggnader uppförda 
fram till 1920. Vad gäller gränsen vid 1945 används 19 % av den sammantagna 
fjärrvärmeanvändningen i beståndet uppförd fram till detta årtal. Störst andel 
fjärrvärme finns i en- och tvåbostadshusen från 1950- och 60-talet.  
 
För el (värmepump) sker 11 % av värmepumparnas sammantagna 
energianvändning (i en- och tvåbostadshusen) i objekt uppförda fram till 1920. 
Fram till 1945 är samma uppgift 27 %. Värmepumparna värmer i hög grad upp 
det historiska en- och tvåhusbeståndet. El (direktverkande, elpanna och 
luftburen) utgör ett betydande bidrag i hela en- och tvåhusbeståndet med 
undantag för 1990- och 2000-talets bebyggelse där värmepumparna istället är 
den mest betydande värmekällan. Biobränsle är en avgörande värmekälla i en- 
och tvåbostadshusen uppförda fram till 1945. Det är huvudsakligen vedeldning 
som ligger till grund för resultatet. Energianvändningen från biobränsle, 
däribland ved, är dock inte helt tillförlitlig eftersom fastighetsägaren själv 
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uppskattar uppgifterna. Den största oljeanvändningen sker i 1940- och 50-talets 
byggnader.  
 
Med anledning av att många byggnader har kombinationer av flera värmekällor 
är det svårt att dra riktiga slutsatser kring hur värmekällorna påverkar 
byggnadens energiprestanda. Detta gäller huvudsakligen byggnader som värms 
med el (direktverkande, elpanna och luftburen) eller biobränsle.  
 
I en- och tvåbostadshus som värms med fjärrvärme framgår att byggnader i det 
historiska beståndet har högre energiprestanda än byggnader i det moderna 
beståndet. Detta gäller såväl hög-, medel-, som lågförbrukande en- och 
tvåbostadshus. I byggnader uppförda fram till 1920 är medelvärdet för 
energiprestanda 151 kWh/m2, år. I beståndet uppfört efter 1920 är medelvärdet 
för energiprestanda 129 kWh/m2, år. För en- och tvåbostadshusen uppförda 
före och efter 1945 är samma uppgift 143 respektive 128 kWh/m2, år.   
 
Vid uppvärmning med värmepump har en- och tvåbostadshusen en påtagligt 
låg energiprestanda under hela tidsperioden. Särskilt anmärkningsvärt är att 
byggnader i det historiska beståndet har lägre energiprestanda än byggnader 
uppförda under 1980- och 90-talet. Varför de lägsta noteringarna sker i 
byggnader från miljonåren beror sannolikt på att objekt från denna tid har 
genomgått omfattande renoveringar. I byggnader uppförda fram till 1920 är 
medelvärdet för energiprestanda 79 kWh/m2, år. I beståndet uppfört efter 1920 
är medelvärdet för energiprestanda 74 kWh/m2, år. För en- och 
tvåbostadshusen uppförda före och efter 1945 är samma uppgift 77 respektive 
74 kWh/m2, år. Skillnaderna i energiprestanda före och efter 1920 respektive 
1945 är alltså mycket små.  
 
Då spridningen i energiprestanda (skillnaden mellan 80:e och 20:e percentilen) 
jämförs mellan de två värmekällorna är det tydligt att störst spridning finns i 
byggnader med fjärrvärme. I byggnader med värmepump är spridningen så gott 
som konstant. 
 
Sammanfattning  
Genom att undersöka vilken inverkan intilliggande väggar, klimatzon och 
värmekälla har på energiprestandan i vald bostadstyp visar resultatet att 
värmekällan har störst betydelse för byggnadens energiprestanda. Det är först 
vid uppdelning av värmekälla som objekten bildar ett homogent och i hög grad 
statistiskt normalfördelat underlag. Den stora andel lågförbrukande en- och 
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tvåbostadshus som framgår då energiprestanda och Atemp studeras utifrån 
täthetsfunktionen för normalfördelningen beror alltså till stor del på det 
resultatrika bidraget från värmepumpar. De höga energipriserna under 2000-
talet har troligen bidragit till att många fastighetsägare har genomfört åtgärder 
för att minska energianvändningen. En stor del av åtgärderna under de senaste 
10-15 åren har också haft politiskt stöd, såsom konverteringsstöd. Endast små 
skillnader går att notera vid de inledande urvalen (intillagande väggar och 
klimatzon). Den viktigaste är att byggnader i klimatzon 1 uppvisar en högre 
energiprestanda än byggnader i klimatzoner 2-4.    
 
På frågan hur energianvändningen i en- och tvåbostadshusen beror på 
byggnadernas ålder framgår att nybyggnadsår inte har någon större betydelse. 
Det är synnerligen intressant att en- och tvåbostadshusbeståndet från 1845 har 
samma energiprestanda som beståndet uppfört 1945. Variationerna i 
energiprestanda över tid är alltså små. Dock bör det framhållas att 
småhusbebyggelsen uppförd efter miljonåren har betydligt lägre 
energiprestanda än byggnader från föregående tidsperioder. På frågan om det 
går att uppskatta en energisparpotential för beståndet framgår att det finns en 
stor spridning i energiprestanda (skillnad mellan 80:e och 20:e percentilen). 
För det sammantagna en- och tvåbostadshusbeståndet (inklusive klimatzon 1) 
är denna spridning 99 kWh/m2, år i byggnader uppförda fram till 1945. Det 
finns således en stor energisparpotential i beståndet och det tjänar inget till att 
det finns en sådan stor spridning i energiprestanda. Installerade värmepumpar 
har dock bidragit till att minska denna spridning till 43 kWh/m2, år i en- och 
tvåbostadshus (exklusive klimatzon 1) uppförda fram till 1945. I 
sammanhanget är det viktigt att kommentera att ingen hänsyn har tagits till 
genomförda renoveringar, vilka också kan bidra till att minska 
energiprestandan.   

4.1.2 Flerbostadshus  

Byggnadstyp 
Även i flerbostadshusen är energianvändningen liten i byggnader uppförda 
fram till 1920 och 1945. Den ackumulerade energianvändningen i 
flerbostadshusen visar att endast 11 % av energianvändningen i dessa objekt 
sker i byggnader uppförda fram till 1920. För gränsen vid 1945 är samma 
uppgift 18 %. Majoriteten av flerbostadshusen har tillkommit efter 1945, varpå 
den största energianvändningen sker i det senare uppförda beståndet. Vad 



73 
 

gäller flerbostadshusens energiprestanda och hur den varierar med 
nybyggnadsår visar studien att energiprestandan i de hög-, låg- och 
medelförbrukande byggnaderna följer varandra i högre grad än i en- och 
tvåbostadshusen. Precis som för en- och tvåbostadshusen varierar 
energiprestandan i flerbostadshusen endast i liten grad över tiden. En 
knäckpunkt sker också här under miljonåren.  
 
I de medelförbrukande flerbostadshusen är energiprestandan 147 kWh/m2, år i 
objekt uppförda fram till 1920. I beståndet uppfört efter 1920 är medelvärdet 
för energiprestanda 144 kWh/m2, år. För flerbostadshusen uppförda före och 
efter 1945 är samma uppgift 147 respektive 143 kWh/m2, år. Trots de små 
skillnaderna i energiprestanda hos medelförbrukande byggnader före och efter 
1920 respektive 1945 uppvisar 2000- och 2010-talets flerbostadshus den klart 
lägsta energiprestandan. Flerbostadshusen uppvisar dock inte samma låga 
energiprestanda (hos de lågförbrukande byggnaderna) som en- och 
tvåbostadshusen. Anmärkningsvärt är att flerbostadshusbeståndet från 
intervallet 1925-34 är bättre än flera av de efterföljande decennierna. Detta 
gäller såväl de hög-, låg-, som medelförbrukande objekten.  
 
Då flerbostadshusens energiprestanda studeras utifrån täthetsfunktionen för 
normalfördelningen (gaussisk fördelning/klockkurva) framgår en viktig 
uppgift. Energiprestandan uppvisar nämligen en mer statistiskt normalfördelad 
energianvändning (energiprestandan fördelar sig symmetriskt runt medelvärdet 
i en klocklik kurva) än i en- och tvåbostadshusen.  
 
Intilliggande väggar 
I likhet med en- och tvåbostadshusen är betydelsen av intilliggande väggar 
(friliggande, gavel eller mellanliggande) för byggnadens energiprestanda 
mycket liten. 
 
Klimatzon 
Geografiskt läge har liten betydelse för flerbostadshusens energiprestanda. 
Byggnader i klimatzon 1 har dock högre energiprestanda än byggnader i 
klimatzon 2-4. Spridningen i energiprestanda (skillnaden mellan 80:e och 20:e 
percentilen) är också störst i klimatzon 1.   
 
Värmekälla 
Fjärrvärme utgör hela 93 % av den sammantagna energianvändningen i 
flerbostadshusen (klimatzon 2-4, nybyggnadsår 1000-2014). Kombinationer av 
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värmekällor behöver därför inte beaktas på samma sätt som för en- och 
tvåbostadshusen. Bidraget från fjärrvärme i det historiska beståndet är dock 
mycket begränsat. Den ackumulerade energianvändningen visar att 4 % av 
fjärrvärmen för hela tidsperioden går till att värma byggnader uppförda fram 
till 1920. Vad gäller gränsen vid 1945 används 17 % av den sammantagna 
fjärrvärmeanvändningen i bebyggelsen uppförd fram till detta årtal. Det är 
alltså framförallt flerbostadshus uppförda efter 1945 som är anslutna till 
fjärrvärmenätet.   
 
Vid studerande av energiprestanda är det anmärkningsvärt hur lite 
energiprestandan varierar i byggnaderna från de olika tidsintervallen. De 
medelförbrukande byggnaderna från 1845 har till exempel praktiskt taget 
samma energiprestanda som byggnader uppförda 100 år senare. I byggnader 
uppförda fram till 1920 är medelvärdet för energiprestanda 152 kWh/m2, år. I 
beståndet uppfört efter 1920 är medelvärdet för energiprestanda 149 kWh/m2, 
år. För flerbostadshusen uppförda före och efter 1945 är samma uppgift 153 
respektive 148 kWh/m2, år. Trots de små skillnaderna i energiprestanda hos 
medelförbrukande byggnader före och efter 1920 respektive 1945 uppvisar 
2000- och 2010-talets flerbostadshus den klart lägsta energiprestandan. 
Spridningen i energiprestanda i flerbostadshus med fjärrvärme är nära inpå 
konstant (58 kWh/m2, år i objekt uppförda fram till 1945).      
 
Sammanfattning  
Intilliggande väggar (friliggande, gavel och mellanliggande) och klimatzon har 
endast liten påverkan på flerbostadshusens energiprestanda. Vid uppdelning 
efter värmekälla står resultatet i princip oförändrat eftersom fjärrvärme utgör 
merparten av energianvändningen i flerbostadshusen. Undantaget är de allra 
tidigaste uppförda flerbostadshusen. Ett homogent och i hög grad statistiskt 
normalfördelat underlag finns således i det ursprungliga underlaget.  
 
På frågan hur energianvändningen i flerbostadshusen beror på byggnadernas 
ålder framgår, i likhet med en- och tvåbostadshusen, att nybyggnadsår inte har 
någon större betydelse. Även bland flerbostadshusen har nämligen beståndet 
från 1845 samma energiprestanda som beståndet uppfört 1945. Variationerna i 
energiprestanda över tid är små. I likhet med en- och tvåbostadshusen bör det 
dock poängteras att de moderna flerbostadshusen har betydligt lägre 
energiprestanda än byggnader från föregående tidsperioder. Beträffande 
energisparpotentialen i flerbostadshusen är spridningen i energiprestanda 
(skillnad mellan 80:e och 20:e percentilen), utan hänsyn till värmekälla, 70 
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kWh/m2, år i objekt uppförda fram till 1945. I flerbostadshus med fjärrvärme är 
denna uppgift 58 kWh/m2, år. Det finns således en energisparpotential även 
bland flerbostadshusen. Observera att ingen hänsyn har tagits till genomförda 
renoveringar, vilka också kan bidra till att minska energiprestandan. 

4.2 Diskussion  

Undersökningen har skapat en förståelse för bostadshusens energianvändning 
utifrån nybyggnadsår med hänsyn till byggnadstyp, intilliggande väggar, 
klimatzon och värmekälla. Undersökningen har också bekräftat att det finns en 
effektiviseringspotential i det historiska byggnadsbeståndet. Ökad kunskap om 
det historiska byggnadsbeståndets energianvändning har varit efterfrågad under 
en längre tid och är nödvändig i det fortsatta arbetet med den svenska 
renoveringsstrategin och andra nationella policies för energieffektivisering av 
byggnader.  
 
En viktig slutsats är att nybyggnadsår inte har någon större betydelse för 
byggnadens energiprestanda. Att endast titta på nybyggnadsår i analysen av 
besparingspotential är därför otillräckligt. Av de undersökta parametrarna i 
respektive byggnadstyp har värmekälla störst betydelse för byggnadens 
energiprestanda. I sammanhanget är det viktigt att inte underskatta bidraget 
från genomförda renoveringar eftersom det är sannolikt att byggnader med 
moderna värmesystem också har genomgått omfattande renoveringar. Utförda 
renoveringar har säkerligen i hög grad varit irreversibla, vilket har medfört att 
stora kulturvärden har gått förlorade.    
 
I studien var nybyggnadsår vägledande och praktisk, men en omvärdering av 
dess betydelse för energianvändningen bör alltså ske. Hur man tidigare har 
tänkt och pratat om energieffektivisering i historiska byggnader kan därför 
behöva ske annorlunda, framförallt gäller detta prestationsrelaterade uttalanden 
om byggnaden utifrån byggnadsår. Inom kulturarvssektorn har det tidigare 
funnits en defensiv hållning mot en ökad tillämpning av energieffektiviserade 
åtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genom att söka lösningar för 
att göra dessa byggnader mer energieffektiva, både på byggnads- och 
bebyggelsenivå, går det istället att stärka bevarandeperspektivet. 
Energieffektiviserade historiska byggnader bör alltså ses som ett potentiellt 
verktyg för att förbättra byggnadens energiprestanda samtidigt som byggnaden 
används. Det är sedan länge känt att brukande av en byggnad utgör det mest 
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effektiva skyddet mot att en byggnad ska lämnas åt förfall. Genom att 
möjliggöra en sund och inte alltför kostsam förvaltning kan detta medföra en 
bättre användning av byggnaden. I förlängningen innebär arbetet med minskad 
energianvändning i historiska byggnader ännu en metod för att göra en 
byggnad användbar så att den kan brukas av kommande generationer. 
Möjligheten att bevara, använda och utveckla byggnadens/bebyggelsens 
kulturhistoriska, estetiska och sociala värden tillgodoses också. 
 
För att uppnå den beskrivna situationen kan demonstrationsprojekt tillämpas 
för att sprida goda exempel på hur energieffektiviserande åtgärder kan 
införlivas det historiska byggnadsbeståndet. Forsknings- och 
utvecklingsprogrammet Spara och bevara som Energimyndigheten har initierat 
för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader innehåller flera demonstrationsprojekt. Tillvägagångssättet att följa 
upp och utvärdera framgångsrika genomförda projekt är nödvändigt för att 
kunna sammanställa erfarenheterna och överföra dessa till framtida projekt.   
För att i ett långsiktigt perspektiv förbättra historiska byggnaders 
energiprestanda behöver också forskning, nytänkande och experimentbyggande 
stimuleras. Här kommer såväl ingenjörer, arkitekter, antikvarier, entreprenörer, 
ekonomer som hantverkare in i bilden.  
 
Vad gäller informationen som energideklarationerna kan ge är denna inte helt 
tillförlitlig. Slarvigt angiven Atemp påverkar till exempel presenterad 
energianvändning och sålunda energiprestanda. Utredningar har visat att 
energideklarationerna inte alltid är det kunskapshöjande instrument och viktiga 
informationsmedel som det är avsett att vara.18 Det har också uttryckts att 
energideklarationernas kvalitet måste skärpas så att de kan utnyttjas för att 
utforma en långsiktig strategi för hur den enskilda byggnaden kan och bör 
energieffektiviseras. Det handlar dels om att ha en vision och en plan för hur 
energimålen ska nås. Kritiken innefattar också att deklarationerna måste 
baseras på verkligt uppmätta värden.19   
 
Nybyggnadsår som en avgörande variabel för energianvändningen i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader har diskuterats i detta avsnitt. Även om 
nybyggnadsår ensamt är otillräckligt i analysen av besparingspotential bör det 

                                                
18 Finansieringsinstrument för energieffektivisering, s. 48.  
19 Energieffektivisering av Sveriges bebyggelse, Hinder och möjligheter att nå en halverad 
energianvändning till 2050, Ett arbete inom IVA:s projekt Ett energieffektivt samhälle.  
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ur ett antikvariskt perspektiv nämnas att tidsaspekten kan vara betydande i 
andra sammanhang. Det kan till exempel röra sig om tidstypiska material och 
tekniker. När tiden går kommer också byggnader som en gång betraktades som 
nya att passera över tröskeln och bli betraktade som gamla, flera av dem också 
som kulturhistoriskt värdefulla. I det fortsatta arbetet med energieffektivisering 
av det befintliga beståndet är det dock nödvändigt att ge plats åt utilitaristiska 
metoder som stöds av data.   

4.3 Utblick 

Aktuell studie har skett på bebyggelsenivå utan några nedslag på 
byggnadsnivå. Att studera typbyggnader är dock nödvändigt i arbetet med att 
kombinera antikvariska aspekter med systemlösningar för energiåtgärder. I 
Gripen kan energiexperten ange om en byggnad är skyddad som 
byggnadsminne eller om byggnaden är särskilt värdefull (8 kap 13 § PBL). 
Typbyggnader kan med fördel väljas bland dessa.  
 
I Gripen går det inte att utläsa i vilken grad en byggnad är renoverad. Det går 
dock att följa upp antalet renoveringar genom att använda Skatteverkets 
fastighetstaxeringsregister. Där finns uppgifter om ombyggnader som har 
betydelse för byggnadernas taxeringsvärde.20 
 
Den kanske viktigaste uppgiften i det fortsatta arbetet är att nå ut med 
pågående forskning och införliva de verktyg som redan finns. Tim Johansson 
vid Luleå tekniska universitet arbetar till exempel med 4D-visualisering och 
har utvecklat en modell för geografiska analyser gällande behov av renovering 
och energieffektivisering av flerbostadshus. En sådan modell kan vara mycket 
användbar i framtiden.    
 

                                                
20 Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering, s. 24.  
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6 BILAGA 

Tab. B.1 visar undersökta parametrar och hur de benämns i 
energideklarationssystemet.    
 
 FormularId Deklarationens id 
Byggnaden, 
identifikation 

IdLan Län 

 IdKommun Kommun 
 IdFastBet Fastighetsbeteckning 
 IdHusnr Husnr 
Byggnaden, 
egenskaper 

EgenByggnadsKat Byggnadskategori 

 EgenByggnadsTyp Byggnadstyp 
 EgenNybyggAr Nybyggnadsår 
 EgenAtemp Mätt värde Atemp, m2 
Energianvändning EgiFjarrvarme Fjärrvärme kWh  
 EgiOlja Eldningsolja kWh  
 EgiGas Naturgas, stadsgas kWh  
 EgiVed Ved kWh  
 EgiFlis Flis/pellets/briketter kWh  
 EgiOvrBiobransle Övrigt biobränsle kWh  
 EgiElVatten El (vattenburen) kWh  
 EgiElDirekt El (direktverkande) kWh  
 EgiElLuft El (luftburen) kWh  
 EgiPumpMark Markvärmepump (el) kWh  
 EgiPumpFranluft Värmepump-frånluft (el) kWh   
 EgiPumpLuftVatten Värmepump-luft/vatten (el) kWh  
 EgiNormKorrEI Normalårskorrigerat värde (Energi-

Index) 
 EgiEnergiPrestanda Energiprestanda 
Tab. B.1. Undersökta parametrar i energideklarationsregistret Gripen.   
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Fullstora diagram från avsnitt 3.4 Värmekälla 
 

 
Fig. B.1. Energianvändning i en- och tvåbostadshus i klimatzon 2-4, fjärrvärme.  
 

 
Fig. B.2. Energianvändning i en- och tvåbostadshus i klimatzon 2-4, el (direktverkande, 
elpanna och luftburen).  
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Fig. B.3. Energianvändning i en- och tvåbostadshus i klimatzon 2-4, el (värmepump).  
 

 
Fig. B.4. Energianvändning i en- och tvåbostadshus i klimatzon 2-4, biobränsle (pellets, ved, 
flis mm).  
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Fig. B.5. Energianvändning i en- och tvåbostadshus i klimatzon 2-4, olja. 
 

 
 Fig. B.6. Energianvändning i flerbostadshus i klimatzon 2-4, fjärrvärme.  
 
 


