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Sammanfattning  
En stor del av alla bostäder som byggdes mellan 1965-1974 brukar betecknas miljonprogrammet. Efter 
40-50 års förbrukning har byggnaderna uppnått sin tekniska livslängd och är därför i behov av 
renovering. Detta samtidigt som bostadsbristen återstår och energikraven från myndigheter blir allt 
strängare i syfte att reducera bostadssektorns energianvändning samt för att uppnå ett hållbart 
samhälle.  
 
Studien är baserad på ett flerbostadshus, Barytongatan 4 som är belägen i Göteborg och som är en del 
av projektet Kaverös etapp II. I denna studie undersöks energibesparingsåtgärder i samband med 
våningspåbyggnad och de regelverk som gäller vid om- och tillbyggnad enligt BBR och PBL. I 
simuleringsprogrammet IDA ICE kunde olika energibesparingsåtgärder studeras. Resultatet från varje 
enskild åtgärd och en sammansättning av dessa jämfördes därefter med den befintliga byggnadens 
energideklaration och statisk. Studien är koncentrerad till energisimuleringar och behandlar inga 
ekonomiska beräkningar.    
 
Rapporten fastställer att en våningspåbyggnad, som ökar byggnadsvolymen, är en tillbyggnad samt att 
allt för stora åtgärder i en befintlig byggnad klassas som en ombyggnad enligt BBR och PBL. Studien 
berör energibesparingsåtgärder gällande FX-system, FTX-system, balkonginglasning och solpaneler 
på tak. Resultatet visar att med endast få ingrepp i referenshuset, i enlighet med regelverken, kunde 
energianvändningen reduceras från 147 kWh/m² till 104,8 kWh/m², vilket motsvarar 28,8 procent.  
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Abstract  
A majority of houses that were built during the years 1965-1974 is usually referred to as the million 
program. After 40-50 years of use, the buildings have reached their technical life expectancy and need 
to be renovated. At the same time, the lack of housing shortage continues to exist while energy 
requirements from the government are becoming increasingly strict. The government maintains and 
run a strict policy to reduce the energy consumption of the housing sector in hope of achieving a more 
sustainable society. 
 
The study is based on a multi-family house located in Kaverös, Gothenburg at Barytongatan 4, which 
is part of the Kaverös Stage II project. In this study, energy conservation measures are investigated in 
connection with story extension and the applicable regulations when it comes to rebuilding and 
upgrading in accordance with BBR and PBL.  
 
Using the IDA ICE simulation program, different energy conservation measures could be studied. The 
result of each individual energy conservation measure, and a combination of these were then compared 
with the existing building's energy declaration and static. This study is limited to energy calculation 
and no financial calculations are presented 
 
The result shows that only a few interventions in the reference housing, according to the regulations 
BBR and PBL, can affect the energy consumption and reduce it from 147 kWh/m² to 104.8 kWh/m², 
which corresponds to 28.8 percent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Keywords: BBR, PBL, IDA ICE, energy, FTX-system, FX-system, solar panels, renovation, story 
extension, extension, reconstruction, million program, energy, energy requirements, energy 
performance, energy saving measures 
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Förkortningar med beskrivning 
Atemp  Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan 

för temperaturreglerande utrymmen, avsedda att värmas 
till mer än 10°C, som begränsas av klimatskärmens insida. 
Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, 
schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom 
byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än 
garage inräknas inte.  

BBR  Boverkets byggregler, en samling av föreskrifter och 
allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller 
svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande 
bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, 
buller, säkerhet och energihushållning. 

Bostad Poseidon AB                               Ett helägt kommunalt bostadsbolag.  

Brukarindata                                           En standardiserad indata för brukarbeteende.  

Energideklaration                                    Den visar hur mycket energi en byggnad använder.  

Energieffektivisering  Det innebär att effektivisera energianvändning 
ekonomiskt sätt. 

Energihushållning   Mer ekonomisk energianvändning genom 
energieffektivisering.  

Energiprestanda                                      Ett mått på hur väl en byggnad använder energi.  

Fastighetsel   Den elen som byggnadens installationer och gemensamma 
funktioner används av, som även kallas för driftel. Det 
kan exempelvis vara fläktar, pumpar, hissar, fast 
installerad belysning i gemensamma utrymmen.  

Fgeo   Geografisk justeringsfaktor 

Flerbostadshus   Bostad med minst tre bostadslägenheter  

Funkishus                                               Hus som är funktionalistiskt  

Funkisstil                                                Funktionalismstil  

Hushållsel   Den elen som används i hushållet och inte räknas med i 
byggnadens energianvändning. Det kan exempelvis vara 
spis, kyl, frys, belysning, TV, dator etc. 

IDA ICE   IDA Indoor Climate and Energi (IDA ICE) är en 
programvara som möjliggör energiberäkningar för i 3D-
modeller.  

Klimatskärm                                                 Det är ett tekniskt samlingsnamn för de byggnadsdelar 
som kan hålla kvar värmen i huset.  



XI 
 

Köldbryggor   De delar där värmeledningsförmågan är större än övriga 
byggnadsdelar.  

PBL    Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) innefattar 
bestämmelser om planläggning av mark och vatten och 
om byggande. 

Spacescape    Ett konsultföretag inom stadsbyggnad.  

U-värde                                                    Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och 
anges i W/m2 ·K. 
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1 Inledning  
Följande kapitel behandlar rapportens bakgrund, målformulering, syfte, frågeställningar och 
avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  

Renovering av miljonprogrammet är ett aktuellt ämne i samband med att energikraven från 
myndigheterna blir allt strängare. Dessutom är byggnaderna i behov av renovering efter 40 - 50 års 
slitage (Energimyndigheten, 2010). 

Husen som byggdes under perioden 1965-1974 förknippas med miljonprogrammet. Dessa byggnader 
uppkom av det goda ekonomiska tillväxten i Sverige efter andra världskriget. Folket från landsbygden 
flyttade in till storstäderna och arbetskraftsbehovet var så pass stort att industrierna värvade arbetskraft 
från utlandet. Andra aspekter som vägde in var även den låga standarden på bostäderna som saknade 
centralvärme, vatten, avlopp, wc samt att dem var trångbodda (Boverket, 2018). 

Sverige står återigen inför stora utmaningar för att minska bostadsbristen samtidigt som allt fler 
människor flyttar till storstäder som där ytorna i stadskärnor och tätorter är begränsade (Boverket, 
2018).  

Ett alternativ för att minska bostadsbristen är att rusta upp miljonprogrammets bostäder genom 
eventuella våningspåbyggnader. Genom våningspåbyggnader kan det stora bostadsbristen minska 
samtidigt som miljonprogramshusen kan förnyas för att uppnå de direktiv och krav som är aktuella 
enligt myndigheter.  

Examensarbetet grundar sig på ett våningspåbyggnadsprojekt i Kaverös, Göteborg. Fastigheterna är 
byggda under miljonprogrammet och är i behov av upprustning. I samband med våningspåbyggnaden 
upprustas dem befintliga huskropparna. Arbetet utförs i Stockholm för COWI AB division byggnad 
och fastighet.  

1.2 Målformulering 

Målet med examensarbetet är att redogöra för de regelverk som gäller vid om- och tillbyggnation som 
är fastställda i boverkets byggregler (BBR) och plan- och bygglagen (PBL). Målet är även att finna 
åtgärder som kan göra våningspåbyggnaden mer lönsam ur ett energiperspektiv.  

1.3  Syfte 

Syftet är att undersöka huruvida våningspåbyggnader går att genomföra i en lönsam form utifrån ett 
energiperspektiv. Syftet är även att ta fram metoder som kan beaktas i rapportens referensprojekt och 
som kan resultera i en lönsammare våningspåbyggnad ur energiperspektiv.  

1.4 Frågeställning 
 

- Vilka regelverk gäller vid om- och tillbyggnation enligt BBR och PBL? 
- Vilka förbättringsåtgärder kan göras i samband med våningspåbyggnader som kan gynna den 

äldre huskroppen ur ett energiperspektiv? 
- Kommer energibehovet att reduceras efter våningspåbyggnad? 
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1.1 Avgränsningar 

Examensarbetet är koncentrerat till energieffektivisering. Studien är baserad och grundar sig på ett 
COWI-projekt, etapp II i projekt Kaverös, Barytongatan 4, Göteborg. Inga ekonomiska beräkningar 
kommer att behandlas i följande arbete.  

2 Metod 
Följande kapitel redogör arbetets metodik. För utförligare beskrivning om användning och de olika 
simuleringar som genomförts i programmet IDA ICE, se kapitel 5. 

2.1 Faktainsamling 

För att säkerställa att arbetet startas och genomförs på ett smidigt sätt genomfördes samtal med 
handläggare både från näringslivet och lärosäte. Med handläggare från näringslivet sattes ramen för 
arbetets syfte, mål, nödvändiga avgränsningar och metoder med hänsyn till tidsplaneringen.  

Litteraturstudie 

Litteraturstudie utfördes för att få information om miljonprogrammet och dess tekniska lösningar. 
Boverkets byggregler har legat till grund för att redogöra regelverk och krav som gäller vid ändringar 
av byggnader samt brukarindata från SVEBY för att underlätta inmatning av interna laster i IDA ICE.   

Regelsamling för byggande, BBR 

BBR är en samling av föreskrifter och allmänna som fastställs av boverket. Samlingen gäller för 
byggnader i landet som innehåller krav och råd gällande bland annat utformning bärförmåga, brand, 
hygien, buller, säkerhet och energihushållning.  

Brukarindata bostäder, SVEBY 

SVEBY står för standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader. Detta är ett 
utvecklingsprogram som drivs av bygg och fastighetsbranschen för att säkerställa branschanpassat 
underlag för energianvändning.  

Handlingar 

Handlingar som A-ritningar och K-ritningar har använts för att modellera byggnaden före och efter 
våningspåbyggnaden.  

2.2 Simuleringsprogram IDA ICE 

IDA ICE är ett verktygsprogram som möjliggör bland annat modellering, simulering och beräkning av 
byggnaders energianvändning. Under arbetets gång har versionen av IDA ICE 4.8 använts. För att 
möjliggör modellering i IDA ICE utnyttjades programvaran AutoCAD. AutoCAD är ett 
ritningsprogram som används för att skapa 2D och 3D ritningar. Genom att importera 2D-ritningar till 
IDA ICE kunde arbete fortgå och modellera befintliga byggnaden respektive våningspåbyggnaden. 
Eftersom kunskap om programmet IDA ICE var begränsad användes bland annat dess manual och 
handledning av konsulter från COWI AB. Se kapitel 5 för utförlig beskrivning om hur programmet har 
använts (EQUA, 2018).  
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3 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs överskådligt bolaget COWI, företaget som författarna genomför sitt 
examensarbete för samt projektet i Kaverös, Göteborg. 

3.1 COWI 

Kaverös etapp II är ett om- och tillbyggnad projekt och en fortsättning på etapp I. COWI AB har fått 
uppdraget att projektera konstruktionshandlingar för tillkommande våningsplanen för etapp II.   

COWI grundades av ingenjören Christen Ostenfeld och Wriborg Jønson som först på 1930 talet 
namngav företaget COWI. Idag är COWI koncernen en internationell teknikkoncern med över 6600 
anställda världen över. COWI tillhandahåller kvalificerade ingenjörstjänster till privata och offentliga 
aktörer inom byggnad och fastighet, projektledning och infrastruktur. Med kompetensen inom teknik 
och ekonomi, miljövetenskap har företag kunnat etablera sig världen över. Idag bedriver företaget över 
14 000 olika projekt och omsättningen år 2015 uppgick till omkring 1,03 miljarder SEK (COWI, 
2018).  

Det var på 40-talet som Flygfältsbyrån grundades och som senare, år 2009 blev en del av COWI-
koncernen under namnet COWI AB (Se figur 3.1.1).  
 

Organisationsschema  

 
Figur 3.1.1 - Organisationsschema COWI SWEDEN (COWI, 2018). 

3.2 Kaverös  

Kaverös ligger i västra delen av Göteborg som byggdes under miljonprogrammet på mitten av 60-
talet. Läget på husen gjorde det möjligt för stort ljusinsläpp med stora gårdar och gröna ytor mellan 
fastigheterna. 

Det kommunalägda bolaget Bostad Poseidon AB äger och förvaltar bostäderna på Kaverös. Varje 
befintligt hus har ett entréplan med två trapphus, ett källarplan och tre bostadsplan.  Entréplanen består 
av cykel- och barnvagnsförråd, soprum och tvättstugor samt lägenheter. De tre bostadsplanen 
innehåller 10-12 lägenheter per plan där lägenheterna varierar mellan 1-5 rok i storlekarna 33-140 m². 
Lägenheterna har inbyggda balkonger och husen i Kaverös har ett traditionellt frånluftssystem och 
värms upp av fjärrvärme (Se bilaga 1). 

Husen i området byggdes med en god standard och har nära till ett mindre centrum, skola och annan 
service. En större del av lägenheterna har traditionell funkisstil som bemärks genom öppna 
planlösningar och parkett. Placering av flertal fönster är längst ut med husens hörn som kännetecknas 
av funkishus (Se bild 3.2.1) (Poseidon, 2018).  
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Bild 3.2.1 - Ett av husen på Barytongatan i Kaverös, Göteborg (Sgsstudentbostäder, 2018). 

 
3.2.1 Etapp I  

Etapp I som genomfördes år 2006 i syfte att förtäta området innebar våningspåbyggnader av totalt 4 
befintliga huskroppar. De tillkommande två nya våningsplanen resulterade i 80 lägenheter 
motsvarande ett sammanlagt värde på mer än 80 miljoner kronor. Projektet hade en byggtid på 15 
månader som färdigställdes år 2007 (Se bild 3.2.1.1) (Byggfakta, 2018). 

De tillkommande våningsplanen resulterade två nya hissar i varje trapphus samtidigt som tvättstugor 
byggdes om i syfte om att energieffektivisera. I husen slopades soprum och sopnedkast som 
kompletterades med nya miljörum på gårdarna. Lampor och lysrör av lågenergi modeller valdes och 
nya frånluftsystem installerades i dem tillkommande planen som sedan kopplades till det befintliga 
frånluftssystemet (Se bilaga 2). Efter om- och tillbyggnation av husen upprättades år 2008 
energideklarationer. Ett av husen i området som ligger på Dirigentgatan 1, visar att 
energianvändningen i huset uppgår till 188 KWh/m², år varav el 17 KWh/m², år (Se bilaga 3). 

 
Bild 3.2.1.1 - Färdig våningspåbyggnadsprojekt, Kaverös etapp I (Sgsstudentbostäder, 2018). 
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3.2.2 Etapp II   

Som en del av Kaverös projektet fortsätter Bostad AB Poseidon förtäta och upprusta totalt nio 
befintliga flerbostadshus. Projektet är ett om- och tillbyggnationsprojekt där ett av husen ligger till 
grund för detta arbete, Barytongatan 4, Göteborg. 

Befintliga hus tillbyggs med två nya plan på varje hus som ska resultera i totalt 180 lägenheter i 
varierande storlekar (Se figur 3.2.2.1). Upprustning av de befintliga huskropparna omfattar installation 
av energibesparande luftbehandling- och rörsystem. I entréplanen installeras två hissar som ska betjäna 
befintliga och tillkommande våningsplan (Poseidon, 2018). 

De befintliga husen är lika som etapp 1 projektet, vilket innebär att de består av en entré med två 
trapphus, ett källarplan för lägenhetsförråd och skyddsrum samt tre bostadsplan med 10-12 lägenheter 
per plan. Luftbehandlingssystem är typen av frånluftssystem och uppvärmning av huset sker via 
fjärrvärmesystem. Husets energideklaration som upprättades år 2008 visar energianvändning uppgår 
till147 kWh per m², år varav el 11 KWh/m², år (Se bilaga 4). 

 
Figur 3.2.2.1 - Illustrationsbild på Kaverös (Poseidon, 2018). 
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4 Teoretisk referensram  
Följande kapitel beskriver miljonprogrammet och dess tekniska beskrivning, renoveringsbehovet och 
våningspåbyggnad samt regelverk som berör om-och tillbyggnad. Kapitel 4.6 som beskriver olika 
energibesparingsåtgärder ligger till grund för studien.    

4.1 Miljonprogrammet   

Den stora tillväxten som ledde till utveckling av näringslivet och industrin efter andra världskriget 
medförde stor urbanisering. De nya arbetsmöjligheterna gav upphov till att folk från landsbygden 
förflyttade sig mot storstäderna. Arbetskraftsbehovet var så stort att arbetskraften som förflyttade sig 
från landsbygden räckte inte till. Detta i sin tur ledde till att industrierna värvade arbetskraft från 
utlandet. Den goda tillväxten i Sverige resulterade i invandring och ökning av befolkningsmängden 
från 6,7 till 7,8 invånare åren 1945-1965 (Lundahl, Viden, 1992, s 9). 

Det rådde bostadsbrist redan 1950 och Sveriges ekonomi växte i allt snabbare takt. Med en snabbt 
växande befolkning och den ekonomiska tillväxten hade Sverige det svårt att förse alla med bostäder. 
Det kraftiga bostadsbyggandet som rådde under perioden 1950-1960 räckte inte till. Svårigheterna var 
inte endast bostadsbristen, utan låg kvalité resulterade i dåligt levnadsstandard eftersom en del av 
befintliga husen var trångbodda och en del av bostäderna saknade vatten, avlopp, badrum, wc m.m. 
(Reppen, Viden, 2006, s 11). 

Med tiden fick det svenska folket allt bättre ekonomisksituation, vilket resulterade i allt högre krav på 
levnadsstandard och boendetillstånd. Det var då regeringen pressades och en rad utredningar 
genomfördes. Utredningarna resulterade i ett beslut från regeringen om en miljon bostäder under 
perioden 1965-1974 (Lundahl, Viden, 1992, s 10 och Boverket, 2018). 

Ett så omfattande arbete blev en utmaning under rådande arbetskraftsbrist och krav på låga 
byggkostnader under kort tid. Fört att hinna med planeringen och hålla budget inom ramarna användes 
det standardiserade- och serietillverkade byggelement. På så sätt kunde mängden arbetskraft-och 
byggkostnaderna minska (Lundahl, Viden, 1992, s 8).  

Under åren 1965-1974 byggdes det 1 005 578 bostäder i Sverige. Det blev perioden som idag kallas 
för miljonprogrammet. Bostäderna har bra funktion och har väl genomtänkta planlösningar med 
mycket ljusinsläpp (Länsstyrelsen, 2018).   

Miljonprogramshusen är idag i behov av renovering efter 40-50 års slitage. För att inte nå slutet på den 
tekniska livslängden bör husen upprustas med nya tekniska och energieffektiva lösningar. Det är fråga 
om stambyte, förnyelse av elinstallation, ventilationssystem, men också fönster, balkonger och 
fasader. Behoven ser olika ut från fastighet till fastighet beroende på underhållsarbete som har gjort i 
husen samt vilka byggtekniska lösningar har använts. Fastighetsägarnas förutsättningar att finansiera 
upprustning av dessa fastigheter styr renoveringsintresset. Renoveringsbehovet uppskattas till 300 - 
500 miljarder kronor. Vilket har gjort förnyelse av miljonprogrammets flerbostadshus till en av de 
stora samhällsekonomiska och bostadspolitiska frågorna (Boverket, 2018). 

4.1.1 Hustyper 

Hustyperna som byggdes under miljonprogrammet skiljer sig avsevärt från varandra då alla byggnader 
var unika. Det mest vanligaste huset var lamellhus om tre våningar som följs av punkthus och 
loftgångshus. Det byggdes även villor och småhus som motsvarar en tredjedel av det som byggdes 
under tiden se figur 3.1.2.1, (Boverket, 2018). 

Miljonprogramshusen placerades i omfattande grupper i utkanten av städerna genom att förbinda dem 
med övriga områden och andra service med kollektivtrafik. Inom korta avstånd skulle de boende nå 
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butiker, lokaler och institutioner. För att åstadkomma en sådan stadsplanering använde stadsplanerarna 
begreppet ABC-stad. ABC-stad stod för Arbete, Bostad och Centrum. Tanken var att dem boendena 
skulle på ett enkelt och inom korta avstånd arbeta, ha tillgång till butiker, lokaler och andra 
institutioner i närheten av sin bostad (Vidén & Lundahl, 1992 och Björk, Kallstenius, & Reppen, 
1984). 

Lamellhusen var den dominerande hustypen som byggdes under miljonprogrammet. Denna hustyp står 
för 85 procent av alla lägenheter och 65 procent av dem var i två till fyra våningar. Lamellhus i sex 
eller fler våningar står för 20 procent av lägenheterna (Se figur 4.1.1.1) (Formas, 2018). 

 
Figur 4.1.1.1 - Andel olika hus som byggdes under perioden 1965-1974 

(Boverket.se, 2018). 

Låga lamellhus 

De låga lamellhusen som byggdes under miljonprogrammet var vanligast i två till tre våningar men 
förekom i fyra våningar också (Se figur 4.1.1.2). Den vanligaste typen var dem som byggdes i längor 
av tre våningar. Hustypen karaktäriserades av två eller tre trapphus vardera på två och tre lägenheter 
per plan. Krav på hiss gällde först om översta bostadsplanet låg på mer än tio meter över marken. 
Vilket förklarar varför husen var hissfria. Placering av husen var i parallelluppställning eller i fyra 
fristående hus med en gård i mitten för att åstadkomma bilfria gårdar (Björk, Kallstenius, & Reppen, 
1984 och Lundahl, Vidén, 1992). 

 
Figur 4.1.1.2 - Låg lamellhus på 3 våningar. Hogenskildsgatan, Göteborg (Poseidon, 2018). 
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Skivhus - Höga lamellhus  

Skivhusen som tillhör gruppen lamellhus byggdes i utkanten av städerna, oftast i förorter och större 
städer. Skivhusen byggdes i åtta till nio våningar med två till fyra lägenheter per plan (Se figur 
4.1.1.3). De karaktäriseras av att de alltid hade hissar. Gemensamma utrymmen som lokaler, tvättstuga 
och förråd placerades på entréplan. Huskropparnas placering var främst parallelluppställning och 
mellan husen byggdes bilfria gårdar (Björk, Kallstenius, & Reppen, 1984 och Vidén & Lundahl, 
1992). 

 
Figur 4.1.1.3 – Skivhus, lamellhus i nio våningar, Stockholm, Bredäng (Stockholm stad, 2018). 

 
Loftgångshus  

De typiska loftgångshusen byggdes i relativt få antal i förortsområden. Loftgångshusen byggdes i två 
till åtta våningar med utanpåliggande trapphus och loftgångar längs fasaderna för att betjäna 
lägenheterna (Se figur 4.1.1.4) I husen placerades entréerna, kök och badrum mot loftgångarna vilket 
upplevs oftast besvärligt och attraktivt samt inte särskilt privata (Vidén & Lundahl, 1992). 

 
Figur 4.1.1.4 - Loftgångshus i 4 våningar (Karlstad, 2018). 

 
Punkthus  

Punkthusen byggdes i tre till åtta våningar med kvadratisk planform. De låga punkthusen byggdes i 
fyra hörnlägenheter med trapphuset i mitten. Punkthusen med fler än fyra våningar byggdes 
annorlunda och hade fler än fyra lägenheter per plan (Se figur 4.1.1.5). Placeringen av punkthusen är 
oftast kring centrum men förekommer också grupper eller rader (Björk, Kallstenius, & Reppen, 1984). 
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Figur 4.1.1.5 - Punkthus i 8 våningar (Karlstad, 2018). 

4.1.2 Teknisk beskrivning 

Konstruktion  

Konstruktionen i miljonprogrammet byggdes med ett traditionellt stomsystem. Detta stomsystem 
bestod av murverk i bärande ytterväggar och hjärtväggar, där bjälklagsplattorna bärs av tvärgående 
väggar och gavlar. Stomsystemet var byggt av platsgjuten armerad betong. Prefabricerade 
betongelement var inte så vanligt som många trodde utan det motsvarade endast 15 procent av hela 
miljonprogrammet och låga hus var den vanligaste hustypen som hade betongelement med ungefär 
hälften av husen.  

En tredjedel av miljonprogrammets bestod av plana eller låglutande tak med invändig avvattning. De 
flesta taken täcktes med papp, plåt, asbestcement (Eternit), betong eller tegelpannor (Formas, 2012).  

Ventilation  

Husen som byggdes under rekordåren 1961-1975 är installerade till 70 procent av mekaniskt 
frånluftssystem, 15 procent av självdragssystem och 15 procent av mekaniskt till- och frånluftssystem. 
Dessa systems material har försämrats och orsakat läckage under tiden pga. brist på underhåll, vilket 
gjorde att de inte kan uppfylla den ursprungliga standarden och dagens krav (Lundahl & Viden, 1992, 
s. 66). Enligt figur 4.1.2.1 har ca 18 % av byggnaderna som byggdes under rekordåren 1961-1975 inte 
fått en godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll) (Boverket, 2010, s. 52). 

 
Figur 4.1.2.1 - Obligatorisk ventilationskontroll (Boverket, 2010, s. 52). 
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Figur 4.1.2.2 visar andel av typ och ventilationssystem i flerbostadshus och lokaler. Statistiken är 
baserad på hur stor uppvärmd golvarea ett visst system betjänar. Det framgår tydligt att 
frånluftssystem (F-system) dominerar fortfarande i flerbostadshus och lokaler med sina 71 procent 
(Boverket, 2010, s. 51). 

 
Figur 4.1.2.2 - Ventilationssystemstatistik (Boverket, 2010, s. 51). 

Värme 

Det var ungefär 60 procent av miljonprogrammet som använde sig av fjärrvärme under rekordåren, det 
innebar en central produktionsanläggning som fördelade värme till många byggnader. Ungefär 30 % 
av husen använde sig av en mindre produktionsanläggning som fördelade värme till en del av husen 
och resterande användes av en egen värmepanna som var placerad i källaren. 

När det gällde värme av radiatorer som användes var det oftast tvårörssystem. Det systemet innebär att 
det är ett rör som för in framledningsvatten in i radiatorerna och ett till separat rör som för bort 
returvattnet (Reppen, Viden, 2006, s. 116). Fördelen med tvårörssystem är att det är mindre 
värmeförluster när det varma vattnet ska transporteras till en annan radiator och nackdelen är att det är 
dyrt för det krävs mer material.  

Det förekom också ettrörssystem men användes inte lika ofta. Systemet innebär att det är endast ett rör 
som för bort både fram- och returvatten till radiatorer (Reppen, Viden, 2006, s. 116). Fördelen med 
ettrörssystem är att det är mindre material som krävs och nackdelen är att det varma vattnet som 
transporteras blir kallare längre ut. De vanligaste radiatorer som användes under rekordåren var fläns- 
eller panelradiatorer och placerades under fönster för att minska risken för kallras. Från början var 
radiatorerna monterade med manuella ventiler men sedan byttes de till termostatventiler efter 
energikrisen som var under 1970-talet (Se figur 4.1.2.3) (Reppen, Viden, 2006, s. 116). 

Golvvärme som medförs av vattenledningar förekom men användes inte så ofta. Den placerades i ett 
separat sandlager eller i en betongplatta (Reppen, Viden, 2006, s. 116). 
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Figur 4.1.2.3 - En skiss över ettrörs- och tvårörssystem (Warfvinge, Dahlblom, 2011).   

Installationerna producerades i olika material. Stålrör var vanligast och var då skarvade med antingen 
flänsförband, gängade kopplingar eller svetsades tillsammans. Plastmantlade stål och kopparrör 
började användas i slutet av 60-talet. De var mjukare än vanligt stål och var möjliga att monteras ihop 
av mekaniska kopplingar. Polyetenrör användes också men de var inte tillräckligt diffusionstäta vilket 
gjorde att syre kunde tränga sig in i systemet och förstöra rör och radiatorer, därför användes de bara i 
en kort utsträckning under 70-talet. De flesta rören är utbytta idag (Lundahl, Viden, 1992, s. 68-69). 

En del problem som fanns i de tekniska lösningarna upptäcktes. Korrosionsskador uppstod på grund 
av läckage av golvvärmerör som placerade i sandlager. Det var svårt att justera ettrörssystem och 
tvårörssystem kunde uppstå problem om det förekom rör med låg kvalité. Lägenheterna som var nära 
systemet med ettrörssystem blev väldigt varma. Detta gjorde att lägenheterna som hade ett längre 
avstånd ifrån systemet blev väldigt kalla då värmeförluster uppstår på vägen till lägenheterna längst 
bort (Lundahl, Viden, 1992, s. 68-69). 

Vatten och avlopp 

Byggnaders vatten förs in med hjälp av en servisledning och är vanligtvis av rostfritt stålrör. De 
mjukare rören som plaströr, kopparrör och plastmantelisolerade kopparrör används oftast för varm- 
och kallvattenledningar. Rören kopplades med hårdlödning eller mekaniska kopplingar. För att 
åstadkomma en kort väntetid på varmvatten genomfördes system med VVC (Varmvattencirkulation). 
Vattenledningar tillsammans med avloppsledningar i en mindre schakt kallas slits och är täckt med 
skiva eller ingjutna. 

Det isolerades endast kallvattenledningar vid kondensrisk på 1960-talet, men i början av 1970-talet 
blev detta ett krav för att kondens kunde uppstå problem. Varmvattenledningar isolerades alltid för att 
säkerställa vattnets temperatur vid överföring till kranar och isoleringsmaterialen var antingen glas- 
eller mineralull. Det blev vanligt att installera snålspolande munstycken i kranar under 60-talet för att 
minska på vattenflöde och stänk. Tvågreppsblandare var en vanlig typ av kran sedan började 
termostatblandare och engreppsblandare monteras under 1970-talet (Lundahl, Viden, 1992, s. 70). 

Under 1960-talet var betong det vanligaste materialet för avloppsrör men 1970-talet började plaströr 
användas i större utsträckning. Avloppsrör som är i byggnaden är av gjutna MA-rör, gjutjärnsrör eller 
plaströr av typen PVC och PEH. Det fogades MA-rör med svep eller gummimanschetter och plaströr 
limmades eller gummiringsfogades. Gjutjärnsrör svetsades med blydiktning eller gummiringsfogar. 
Stående avloppsrör drogs i mindre schakter tillsammans med vattenrör som sedan fördelas ut i 
bjälklaget (Lundahl, Viden, 1992). 

Plaströren i de äldre avloppsledningar har blivit problem idag, då materialen i dessa rör blivit slitna 
och ömtåliga ökar det risken för läckage. En del stambyte har genomgått för att åtgärda dessa problem 
men återstår fortfarande en stor del av byggnader som måste åtgärdas. Vattenklosetter under 
rekordåren hade en spolningsvolym på ca 9 liter (Reppen, Viden, 2006). 
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4.2 Renoveringsbehovet  

Debatten kring eventuell upprustning av miljonprogramshusen är aktuell i högsta grad. Detta på grund 
av den rådande bostadsbristen i Sverige samt den tekniska livslängden efter 40 - 50 år som är uppnådd. 
Upprustning och renoveringsbehovet av miljonprogrammets lägenheter uppskattas till 650 000 
(Energimyndigheten, 2010). 
 
Upprustning och renovering av miljonprogramshusen är en investering i både människors boendemiljö 
men även energieffektivisering av Sveriges bebyggelse för att komma uppfylla EU- energimål (Se 
kapitel 4.2.2). Detta kräver intresse från fastighetsägarna, kunskap och en strukturerad 
finansieringsform. Det har visat sig att intresset finns hos flera fastighetsägare runt om i Sverige och 
flertal studier har genomförts om miljonprogrammets upprustningsmöjligheter (Formas, 2018). 

4.2.1 Bostadsbeståndets energiläge 

Sveriges slutliga energianvändning år 2015 uppgick till 370 TWh där industrisektorn och bostad- och 
servicesektorns energianvändning stod för 140 TWh respektive 143 TWh. Energianvändningen för 
Inrikes transporter uppgick till 87 TWh som motsvarar cirka 24 procent av totala energianvändningen 
(Energimyndigheten, 2017). 
 
Bostad och servicesektorn som har delats in i sju kategorier omfattar hushåll, offentlig verksamhet, 
övrig serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygg. står tillsammans för cirka 40 procent av 
totala energianvändningen i Sverige. Uppvärmning av husen i Sverige kräver större del av den totala 
energianvändningen. Statistiken för år 2015 visar uppvärmning inklusive tappvarmvatten uppgick till 
76 TWh som motsvarar 53 procent av totala energianvändningen inom bostad och servicesektorn (Se 
figur 4.2.1.1) (Energimyndigheten, 2017). 

Bostad och servicesektorns energianvändning procentuellt 

 
Figur 4.2.1.1 - Fördelning mellan delsektorers energianvändning procentuellt i bostads- och 

servicesektorn (Energiläget, 2017, s 9 och s12). 

 
I syfte att effektivisera energianvändningen och minska koldioxidutsläppen har europeiska unionen 
satt upp egna bindande klimat-och energimål. EU:s energistrategi bygger på tryggare 
energiförsörjning, konkurrenskraft och hållbarhet (Europa, 2018). 

Ett av målen är att från och med år 2021 ska byggnader byggas som nära-nollenergihus. Nära-
nollenergihus definieras som byggnader med mycket låga energibehov och som energin tillförs från 
förnybara energikällor, på plats eller i närheten (Boverket, 2018).  
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EU-energimålet till 2020 är att öka den förnybara energikällan till 20 procent samt att 
energieffektivisera användningen med 20 procent. Målet till år 2030 är att andelen förnybar 
energikälla skall vara minst 27 procent samtidigt som energieffektivisera användningen till minst 27 
procent. Det långsiktiga målet är att till år 2050 minska växthusgasutsläppet med minst 80 procent 
som orsakas av energisektorn och människor (Europa, 2018). 

4.3 Bostadsbehovet 

Bostadsbeståndet utgör en stor del av samhällets ekonomiska tillväxt och är en viktig parameter i 
arbetsmarknaden. Bostäder är en nödvändig tillgång för individer för att kunna etablera och utveckla 
sina liv. Behovet av nya bostäder ökar med befolkningsökningen och om behovet av bostäder inte 
tillfredsställs får det konsekvenser som drabbar individen och samhället i stort. Befolkningsökningen i 
Sverige sedan 2014 har varit över 100 000 per år och detta förväntas fortsätta fram till år 2024. 
Kommande tio år innebär en befolkningsökning på 1,2 miljoner invånare (Boverket, 2018). 

För att täcka bostadsbehovet i takt med befolkningsökningen har Boverket tagit fram 
byggbehovsprognos för åren 2017 till 2025. Byggbehovet från år 2017 till 2020 beräknas till 322 000 
lägenheter vilket motsvarar 80 500 per år samt byggbehovet från år 2017 till 2025 beräknas till 
600 000 vilket motsvarar 66 700 per år (Se 4.3.1) (Boverket, 2018). 

 
Figur 4.3.1 Tabellen beskriver byggbehovet i Sverige till år 2025 (Boverket, 2018). 

4.3.1 Våningspåbyggnad    

För att minska bostadsbehovet samtidigt som ny mark inte behöver tas till anspråk kan 
våningspåbyggnader genomföras. Våningspåbyggnad innebär ökning av en byggnadsvolym i 
oberoende riktning och fenomenet tillämpas på bostadsbyggnader i syfte att bostadsförtäta ett 
befintligt bostadsområde men förekommer också för kontorsbyggnader. Våningspåbyggnad definieras 
som en tillbyggnad enligt PBL som omfattar källarutgrävningar, påbyggnader, inglasning av 
balkonger samt takkupor som medför ökning av en byggnadsvolym (Boverket, 2018).  

I samband med våningspåbyggnader kan energieffektiva bostäder skapas som möter nutida krav från 
myndigheter (Se kapitel 4.5). Miljonprogramshusen som är i behov av renovering är ideella hus med 
platta tak och överdimensionerade stomplan som därmed inte behöver genomgå stomförstärkning. 
Fallet stomförstärkning beror på val av material vid våningspåbyggnaden. Nya våningsplan innebär ett 
nytt tak för ett befintligt hus som därmed reducerar värmeförluster genom tak och vind samtidigt som 
nya tekniska energieffektiva system kan installeras och därmed förbättra byggnadens energiprestanda 
(Andersson, 2015). 

4.3.2 Förtätningsverktyg   

Bostadsförtätningen i Sverige är ganska komplicerad på grund av begränsningar, drivkrafter samt 
politik och resurser. Det finns väldigt få verktyg som kan utnyttjas för att se över 
förtätningsmöjligheter för en eventuell våningspåbyggnad. Regionalplanekontoret i Stockholm har 
tillsammans med Spacescape tagit fram ett verktyg som kallas för Förtätningsrosen där stadsplanerare 
tillämpar verktyget i syfte att granska stadens förtätningspotential. Förtätningsrosen är en slags 
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riskanalys som redogör för begränsningar, drivkrafter, politik och resurser vid eventuellt 
förtätningsbehov i staden.  

Rosdiagrammet har en grundform av en cirkel som graderas från cirkelns mitt och utåt. Denna typ av 
diagram är av varianten polärdiagram som delas in i kategorier. Graderingen sker utmed cirkelns radie 
och värdeskalan baseras på kvantitativa analyser som normaliseras till en skala från noll till ett, där ett 
är maximivärdet. Ju högre värde ut mot radien desto större potential för förtätning i området (Se figur 
4.3.2.1) (Svensson och Ullman 2013 och Spacescape, 2009, s 22).  

 
Figur 4.3.2.1 Förtätningsrosen som indelas i olika kategorier utefter drivkrafter, resurser, 

begränsningar och politik för att analysera bostadsförtätningspotential i en stad  
(Spacescape, 2009, s 22). 

Syftet med förtätningsrosen är att uppnå en hållbar bostadsförtätning och detta upplyses i de olika 
kategorierna som den är indelad i. Förtätningsrosen är indelad i kategorierna förtätningsbehov, 
förtätningstryck, förtätningsutrymme och förtätningsfrihet som var och en av dessa är indelade i fyra 
olika analysområden. Förtätningsbehovet som är en av kategorierna styrs av det politiska 
målsättningarna för en hållbar utveckling mot tätblandbostad.  

För att nå en hållbar stadsutveckling har förtätningsbehovet brutits ner i följande ledande faktorer: 

v Högt kollektivutnyttjande  
v Mycket sammanhängande bebyggelse  
v Hög funktionsblandning  
v Stort serviceunderlag 

 
På liknande sätt har de övriga kategorierna delats in i olika ledande faktorer. Förtätningsutrymmet som 
styrs av stadens fysiska form och infrastruktur medan förtätningsfriheten politiska och juridiska 
förutsättningar. Kategorin förtätningstrycket avser det förmodade tryck som skapas av marknadens 
efterfråga och betalningsvilja (Spacescape, 2009).  
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4.4 Regelverk och krav   

I Sverige finns det en rad olika föreskrifter och råd som ska beaktas vid byggnationer. Föreskrifterna 
är till att följa och råden anger ett sätt för att uppfylla de bindande reglerna kring t.ex. föreskrifter (Se 
figur 4.4.1). Reglerna som ska följas vid byggnationer hittas i plan och bygglagen (PBL), plan och 
byggförordningen (PBF), boverkets konstruktionsregler (EKS) och boverkets byggregler (BBR) 
(Boverket, 2018). 

I BBR finns det funktionskrav som skall uppnås samt allmänna råd som beskriver hur kravet i 
föreskriften bör eller kan uppnås. Syftet med detta upplägg är att inte i alltför detaljstyrande reglera 
den tekniska utvecklingen. I plan och bygglagen fastslås bestämmelser om planläggning av mark, 
vatten och om byggande. Syftet med bestämmelserna i PBL är till för att främja samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden (Boverket, 2018). 

Bestämmelser kring definition och innehåll om planer och områdesbestämmelser, krav på 
byggnadsverk, lov och anmälan hittas i PBF. I EKS finns föreskrifter och allmänna råd som skall 
följas gällande byggnadsverks bärförmåga, stadga och beständighet i (Boverket, 2018). 

Sveriges regelhierarki  

 
Figur 4.4.1 Illustration av Sveriges regelhierarki (Boverket, 2018). 

4.4.1 Ändring av en byggnad  

Begreppet ändring av en byggnad omfattar en stor mängd olika åtgärder. Det kan till och med vara 
åtgärder som vidtas för att underhålla en viss egenskap men som samtidigt medför en förändring i 
något avseende som kan klassas som ändring. Enligt PBL definieras ändring av en byggnad när en 
eller fler åtgärder genomförs på en byggnad och som ändrar byggnadens konstruktion, funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (Boverket, 2018). 

”Ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnadskonstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.” 1 Kap 4 § i PBL Lag 
(2017:181). 

I PBL definieras ombyggnad, tillbyggnad och ändrad användning av byggnad som ändring av en 
byggnad. I samband med dessa ändringar ska byggnaden uppfylla ett antal krav oberoende om 
åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig. Dessa krav tillämpas genom att hänsyn skall tas till 
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byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Utformning- och tekniska egenskapskraven 
vid tillbyggnad är detsamma som vid uppförande av nya byggnader. Vid ombyggnad ställs det krav på 
hela byggnaden och om detta inte är rimligt ställs det krav på den betydande och avgränsbara delen 
som förnyas (Boverket, 2018). 

Ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande 
och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas 
  
Tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.1 Kap 4 

§ i PBL Lag (2017:181) (Boverket, 2018). 

Påtaglig förnyelse definieras som ändring av en byggnad och kräver att åtgärden ska vara:  
 

v Bygglovs- eller anmälningspliktig 
v Medföra en stor ekonomisk investering  
v Ha en viss karaktär och omfattning. 

 
Uppfylls inte alla tre kriterier, utgör det ingen påtaglig förnyelse och därmed ingen ombyggnad 
(Boverket, 2018). 
 
4.4.2 Krav vid ändring av en byggnad  

Vid ändringar av en byggnad måste hänsyn tas till vissa kriterier som är fastställda i PBL 8 kap 1,4,17 
§. Byggnaden ska efter ändring uppfylla utformningskraven, de tekniska kraven och varsamhetskraven 
(Boverket, 2018). 

Utformningskraven 1 § 

v vara lämplig för sitt ändamål,  
v ha en god form-, färg- och materialverkan, och  
v vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. 

De tekniska egenskapskraven 4 § 

v bärförmåga, stadga och beständighet,  
v säkerhet i händelse av brand,  
v skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,  
v säkerhet vid användning,  
v skydd mot buller,  
v energihushållning och värmeisolering,  
v lämplighet för det avsedda ändamålet,  
v tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt  
v rörelse- eller orienteringsförmåga,  
v hushållning med vatten och avfall, och   
v bredbandsanslutning. 

 
Varsamhetskrav 17 § 

”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” 8 Kap 1,4,17 § i PBL Lag 
(Boverket, 2018). 
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Kraven vid ändring av en byggnad får dock anpassas med hänsyn till: 

v ändringens omfattning  
v byggnadens förutsättningar  
v varsamhetskravet  
v förvanskningsförbudet. 8 Kap 7§ i PBL Lag (2017:181) (Riksdagen, 2018). 

Även om regelverken säger att kraven för ändring av byggnad är detsamma som uppförande av ny 
byggnad så dem aldrig direkt tillämpbara. Därför ska kraven endast tillämpas på den ändrade delen. 
Om det är ett tekniskt system som bytts ut så ska krav endast ställas på den utbytta delen (Boverket, 
2018). 

4.5 Energihushållning 

Krav på energihushållning i samband med ändring av byggnader behandlas i BBR, kap 9:9 i syfte om 
att ändringar av byggnader inte får försämra energieffektiviteten. För att uppnå ett behagligt 
inomhusklimat krävs det värme- och kylsystem. Byggnader ska vara utformade så att 
energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och 
kylanvändning samt effektiv elanvändning. Dessa krav ska tillämpas så att övriga tekniska 
egenskapskraven tillgodoses samt att byggnadens kulturvärde, arkitektoniska och estetiska värden kan 
tas tillvara (BBR, 2015, sid 245). 

”Ändring av byggnader får inte medföra att energieffektiviteten försämras, om det inte finns 
synnerliga skäl” (BBR 2015, sid 246) 

4.5.1 Klimatskärm 

Kravet på en byggnads klimatskärm är att den ska vara så tät att byggnadens primärenergital och 
installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. Som allmänt råd i BBR uppmanas det till att 
klimatskärmen bör ha tillräckligt god täthet i förhållande till det valda ventilationssystemet för en god 
funktion av flöden i bostäder. BBR uppmanar även att klimatskärmens täthet bör säkerställas ur 
fuktskadesynpunkt och mot brandspridning. 

”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens primärenergital och 
installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.” (BBR, 2017, sid, 141) 

Ändringar av byggnader som medför ändringar av byggnadens klimatskärm ska kontrolleras och 
uppfylla kraven som är fastställda i BBR i avsnitt 9:2 om primärenergital. För byggnader som 
genomgår ändringar och som medför att klimatskärmen inte uppfyller kraven har BBR fastställt U-
värden (Se tabell 4.5.1.1) (BBR, 2017, s 144).  

 

 
Tabell 4.5.1.1 - U-värden som skall eftersträvas vid ändring av byggnad (BBR 2015, sid 247). 
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4.5.2 Ventilation  

Ventilationssystem i byggnader ska installeras och utformas för en god luftkvalitet i rum där 
människor vistas mer än tillfälligt. Luftens kvalitet ska anpassas efter rummets avsedda användning 
och får inte innehålla föroreningar som påverkar människans hälsa negativ och besvärande lukt (BFS 
2011:6 med ändringar till och med BFS 2017:5, sid 90). 

”Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m² 
golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. I bostadshus där 
ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med 
närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 
l/s per m2 golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m2 golvarean då någon vistas 
där.” (BFS 2011:6) 

Vid ändring av byggnader ska förundersökning genomföras för att utreda om det befintliga 
ventilationssystemet kan förse byggnaden med tillräcklig luftväxling enligt avsnitt 6:251 i BBR. Det 
ställs även krav på att ventilationssystemet ska vara utformade, isolerade och täta för att begränsa 
energiförlusterna. Om ändring av byggnaden medför att ventilationssystemet inte uppfyller kraven 
som är fastställda enligt BBR ska utredningar genomföras för möjliga åtgärdsalternativ. Om 
byggnaden genomgår en omfattande renovering eller ventilationssystemet byts ut gäller kraven som är 
fastställda i BBR för uppförande av nya byggnader.  

”Vid ändringar som förändrar tryckfördelningen i byggnaden t.ex. vid byte av 
uppvärmningsanordning bör man undersöka möjligheterna att åstadkomma en energieffektiv 
och ventilationseffektiv lösning genom förändring eller intrimning av ventilationssystemet.”                        
(BFS 2011:26) 

För att kontrollera om inomhusklimatet är tillräckligt samt att ventilationssystemet fungerar, ska 
obligatorisk ventilationskontroll, OVK, göras regelbundet (Se tabell 4.5.2.1). Kontrollanten som 
genomför arbetet ska vara certifierad och ska ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för 
ventilationen utan att försämra inomhusklimatet (Boverket, 2018). 

Intervaller för olika kategorier av byggnader 

 
Tabell - 4.5.2.1 Intervaller för olika kategorier av byggnader som berörs av OVK (Boverket, 2018). 
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4.5.3 Värme och kyla 

Vid ändringar av byggnader ska möjligheterna undersökas för att åstadkomma ett energieffektivt 
uppvärmningssystem. Värmeinstallationen ska väljas så att de tekniska egenskapskraven kan 
tillgodoses på en energieffektivitet genom utformning, isolering, justering och trimning. BBR 
fastställer att byggnadens komfortkyla ska minimeras genom bygg- och installationstekniska åtgärder 
enligt avsnitt 6:43 i BBR. Genom styr och reglersystem kunna erhålla god energieffektivitet och 
termisk komfort (BBR 2015, sid 248, 249). 

”Möjligheterna att åstadkomma en energieffektivisering genom förändring eller intrimning 
av uppvärmningssystemet bör alltid undersökas. Styr- och reglersystem bör vid behov 
kompletteras så att reglering av värmetillförseln kan ske med hänsyn till bland annat 
användningssätt och eventuella värmetillskott. Vid installation, utbyte eller ändring av 
uppvärmnings- eller kylsystem bör samma nivå beträffande energihushållning som anges i 
avsnitt 9:5 eftersträvas vad avser värme- och kylproduktion samt styr- och reglersystem.” 

”Istället för att installera kylsystem bör man om möjligt välja andra åtgärder som t.ex. 
solavskärmning och minska de interna värmelasterna genom eleffektiv belysning och 
utrustning.” (BBR 2015, sid 248, 249) 

Effektiv elanvändning  

När en byggnad genomgår en ändring bör möjligheterna utredas för effektivare elanvändning. Genom 
utbyte eller komplettering av olika installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast installerad 
belysning, elvärmare, cirkulationspumpar och motorer skall effektivare elanvändning eftersträvas. Vid 
ändringar av ventilationssystem i en byggnad har BBR fastställt riktvärden som ska eftersträvas. 
Värdet nämns i SFP, Specifik fläkteleffekt för ventilationssystem och SFPv, Specifik fläkteleffekt för 
ett aggregat (Se figur 4.5.3.1) (BBR, 2015, sid, 249). 

 
Figur 4.5.3.1 - Maximala värden för SPF och SFPv enligt BBR (BBR, 2015, sid, 249). 

 
Mätsystem för energianvändning  

En byggnads energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp och genom avläsning av 
mätsystemet även kunna beräkna byggnadens energianvändning för önskad tidsperiod enligt avsnitt 
9:71 i BBR. Vid ändringar som definieras som tillbyggnad kan mätning av byggnadens 
energianvändning ske genom den befintliga byggnadens mätsystem (BBR, 2015, s 245). 

”Uppfyller byggnaden inte motsvarande krav som i avsnitt 9:71 bör man vid ändring av 
installationer av betydelse för byggnadens energianvändning eftersträva att deras 
energianvändning kontinuerligt kan följas. Hur mätning av byggnadens energianvändning 
kan göras anges i allmänt råd under avsnitt 9:71. (BFS 2011:26)” (BBR, 2015, s 250) 
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4.5.4 Energikrav 

I BBR fastställs byggnadens energiprestanda uttryckt som Byggnadens primärenergital (EPpet). 
Reglerna definierar byggnadens energianvändning (Ebea) som den levererade energimängden vid 
normal drift under ett normalår. Kraven är olika beroende på om byggnaden är bostad eller lokal, om 
den värms med el eller inte samt vilken zon den tillhör. (Se bilaga 5 och bilaga 6). Kraven omfattar 
den energimängd som levereras till byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 
fastighetsenergi.  

v Euppv, energin till uppvärmning, kWh/år 
v Ekyl, energin till komfortkyla, kWh/år 
v Etvv, energin till tappvarmvatten, kWh/år 
v Ef, fastighetsenergin, kWh/år 

 
𝐸"#$ = 	𝐸'(() + 𝐸+,- + 𝐸.,) + 𝐸/ 

Byggnadens primärenergital räknas som byggnadens totala energianvändning, där energin till 
uppvärmning divideras med geografisk justeringsfaktor, multiplicerat med primärenergifaktor fördelat 
på Atemp, (kWh/m2, år).  
 

v PEi, primärenergifaktor per energibärare 
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För att förstå en byggnads energianvändning, som oftast är en stor driftkostnad, är det viktigt att 
energideklarera. Syftet med deklarationen är att främja en effektiv energianvändning och en god 
inomhusmiljö. Vid uppförande av nya byggnader har byggherren ansvar för att energideklarationen 
genomförs senast två år efter att byggnaden har tagits i bruk. En oberoende expert ska upprätta 
energideklarationer och detta är som ett kvitto på att byggnaden har de egenskaperna som byggherren 
planerade. Energideklarationen ska upprättas innan försäljning och uthyrning av byggnader som är 
större än 250 kvadratmeter och som besöks ofta av allmänheten (Se bilaga 7) (Boverket och 
Mittbygge, 2018). 
 
Energiklassning av byggnader infördes år 2004 i syfte om att kunna jämföra byggnaders 
energianvändning med varandra. Klasserna finns i sju olika energiklasser, A till G. Byggnader som är 
klassade som A byggnader har en låg energianvändning och byggnader som är klassade som G har en 
hög energianvändning. För byggnader som är nyuppförda enligt dagens ställda energikrav får 
energiklassen C. Huvudparten av de äldre husen kommer att hamna i energiklasserna D, E, F eller G 
där E är sannolikt vanligt (Se figur 4.5.4.1) (Mittbygge, 2018). 

 
Figur 4.5.4.1 - Energiklassning av byggnader efter från och med år 2004 (Mittbygge, 2018). 
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4.6 Energibesparingsåtgärder för Kaverös etapp II  

Huset på Barytongatan 4 har goda energieffektiviseringsmöjligheter i samband med 
våningspåbyggnaden. Åtgärder som i inte allt för stor uträckning kräver ingrepp i befintliga 
huskroppen samtidigt som bidrar till energieffektivisering avgränsas till FX-system, FTX-system, 
balkonginglasning, solfångare och solceller.   

4.6.1 Frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX-system)  

Huset uppfördes år 1966 och tillhör miljonprogramshusen som har ett frånluftssystem (F-system).      
Ett Frånluftsystem fungerar genom att frånluftsfläktar i systemet skapar ett undertryck i byggnaden. 
Undertrycket medför att byggnaden suger in luft via uteluftsventiler som är placerade i rummen som 
människor vistas mest i som sovrum och vardagsrum. För att ventilera bort den förbrukade luften 
används frånluftsdon som är placerade i våtrummen som kök och badrum (Warfvinge, Dahlblom, 
2011:2:13). 
Värmen från den uppvärmda och förbrukade luften som passerar frånluftsdonen kan återvinnas med 
hjälp av en frånluftsvärmepump. Ett frånluftssystem med värmepump (FX-system) ser ut och fungerar 
som ett F-system men fördelen är att värmen återvinns utan att värmepumpen kräver allt för stort 
utrymme (Se figur 4.6.1.1). Värmen som återvinns används i värmesystemet och/eller för 
tappvarmvattenberedning (Warfvinge, Dahlblom, 2011:2:15). 

 
Figur 4.6.1.1 - Principskiss för F-system (Systemair, 2018).  

4.6.2 Till- och frånluftsventilation med återvinning (FTX-system) 

De tillkommande planen byggs i enlighet med nybyggnadskrav och därmed måste uppfylla 
energikraven. För att uppfylla kraven om luftkvalitet installeras ett FTX-system. Ett FTX-system suger 
in uteluft från den högsta höjden som möjligt i byggnaden då uteluften är renast. Luften som kommer 
in i systemet kan filtreras, värmas och eventuellt kylas. Systemet har två kanaler, en för frånluft och en 
för tilluft (Se figur 4.6.1.2). Förutom två kanaler och fläktar har systemet också filter, 
värmeåtervinnare, kylbatteri och eftervärmningsbatteri. Det används vanligtvis FTX-system i 
kommersiella byggnader (kontor, varuhus, etc.) då de vistas mer människor och kräver ibland kylning 
(Warfvinge, Dahlblom, 2011:2:16f). 
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Figur 4.4.1.2 - Principskiss för FTX-system (Systemair, 2018). 

 
En del underhållsbehov krävs då FTX-aggregatdelarna måste kontrolleras och skötas för att det ska 
fungera effektivt, därför måste filtren bytas regelbundet att luftflödet inte minskas eller fläktarbetet 
inte ökas. Ju mer smuts och damm det finns i värmeväxlaren desto mer ineffektiv för 
värmeåtervinning blir det (Warfvinge, Dahlblom, 2011:2:17). 

FTX-systemet kan återvinna 50-85 % av den värmda luften beroende på vilken typ av värmeväxlare 
systemet har. Det finns tre varianter av värmeväxlare, roterande-, platt- och vätskekopplad 
värmeväxlare (Warfvinge, Dahlblom, 2011:2:54). 

4.6.3 Balkonginglasning  

Balkonginglasning är ett sätt för att minska slitage på byggnadens klimatskärm genom att skydda mot 
regn, snö, vind och damm. Det skyddar även balkongdörrar, fönster och bakre vägg (Se bild 4.6.2.1). 
Andra fördelar med balkonginglasningar är att balkongkonstruktionens livslängd förlängs upp till tio 
år (Gbf, 2018). Det finns flertal olika sätt att glasa in balkonger, ett sätt är att glasa från golv till tak 
och ett annat att är glasa från räcke till tak (Lumon 2018).  

Balkonginglasning är ett alternativ som kan minska energianvändningen upp till 10,7 procent med ett 
medeltal på 5,9 procent. Det effektiva vindfånget som inglasning av balkonger bildar sänker 
temperaturen i intilliggande rum med någon grad. Balkonger i söderläge ger en större energibesparing 
men allmänt är besparingen betydande i alla riktningar(Lumon, 2018). Bentliga huset på Barytongatan 
4 har totalt 39 balkonger och efter våningspåbyggnad uppgår antalet balkonger till 59. Detta skapar en 
ytterligare möjlighet att sänka energianvändningen i huset.  

 

Bild 4.6.2.1 - Balkonginglasning från golv till tak (Lumon, 2018). 
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4.6.4 Solenergi 

Solenergin som jorden tar emot på två timmar är lika mycket som hela världens befolkning använder 
under ett år. Därför är det viktigt att ta vara på den energikällan som har en minimal miljöpåverkan 
(Energimyndigheten, 2018). Huset på Barytongatan 4 har en taklutning på 14 grader och en yta på ca 
770 m2, vilket innebär goda möjligheter för installation av både solceller och solfångare. 
Våningspåbyggnaden på den befintliga byggnaden innebär nya ventilationssystem, hissar och andra 
eldrivna apparater som medför ökning av fastighetselen. För att motverka detta är solceller en bra 
lösning och därmed kan fastighetselen minskas samtidigt som den överblivna elen säljas vidare via 
elnätet. Nya våningsplan innebär fler personer och därmed ökar behovet av tappvarmvatten 
användningen. För att minska energin som går åt att producera tappvarmvatten är solfångare ett 
alternativ.  

 
Figur 4.6.2.1 Solenergin som utnyttjas genom solceller och solfångare (Vattenfall, 2018). 

4.6.5 Solceller 

Solceller är flera solcellsskivor om ca 10-20 cm långa sidor som i större enheter sätts ihop och täcks 
med glas och ram i aluminium. Det är ett halvledarmaterial som har förmågan att avge elektrisk ström 
när den utsätts för solljus. Solceller delas upp i två huvudgrupper, kristallina- och tunnfilmsceller där 
den förstnämnda är vanligast förekommande (Solcellsforum 2018). Marknadens vanligaste 
solcellsmoduler har en verkningsgrad på 15 procent, vilket innebär att 15 procent av solenergins som 
träffar solcellerna omvandlas till el och resterande reflekteras eller omvandlas till värme 
(Energimyndigheten 2018). 

Solceller skapar en elektrisk spänning när solljuset träffar cellens framsida. Genom inkoppling av en 
ledning mellan solcellens fram- och baksida skapas det ström. Den el som solcellsanläggningen 
producerar är gratis som medför reducerad köpt elenergi och därmed sänker elkostnaden. Strömmen 
kan även lagras i batterier för att använda vid ett senare tillfälle (Energikunskapen, 2018). Solcellers 
elproduktion varierar och beroende på modeller men momentant producerar solceller 50 till 150 
kWh/m2 och år. För att anläggning ska var lönsam ska systemets avskrivningstid vara upp till 20 år 
(Svensksolenergi, 2018). 

4.6.6 Solfångare  

Det finns tre olika solvärmesystem som används för uppvärmning. Luftsolfångare är en variant som 
förekommer och används för uppvärmning av ventilationsluften. En annan variant är polsolfångare 
som används för att värma upp bassängvatten. Det vanligaste solvärmesystemet är det vätskeburna 
systemet som kopplas till byggnadens varmvattensystem (Energikunskap, 2018).  
 
Solfångare omvandlar solljuset till värme när solens strålar träffar anläggningen. Därefter transporteras 
värmen ner till ackumulatortank med hjälp av en vätska eller gas. För att undvika frostning under kalla 
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perioder, kan vätskan innehålla glykol. När vätskan eller gasen har avgett värme ackumulatortanken, 
återvänder den tillbaka till solfångaren värmas upp igen.  Det varma vattnet i ackumulatortanken 
fördelas sedan ut i byggnadens varmvatten- och värmesystem (radiatorer). Detta i sig kräver 
vätskeburet system (Energikunskap, 2018).  

Värmen som solfångare producerar varierar beroende på modelltyp och byggnadens väderstreck men 
momentant producerar solfångare upp till 700 W/m² och 200 till 700 kWh/m2 och år (Svensksolenergi, 
2018). En solfångaranläggning minskar energibehovet och därmed sänker energikostnaden. Med ett 
bra system kan avskrivningstiden vara upp till 20 år. Lönsamheten för solcells- och 
solfångaranläggningar påverkas positivt av ROT-avdrag, skattereduktion och elcertifikat 
(Svensksolenergi, 2018).  
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5 Genomförande 
Detta kapitel omfattar genomförandet av arbetet metodmässigt från energideklaration och 
energistatistik till varje enskilt simuleringsfall i programmet IDA ICE. Allt underlag för husets 
uppbyggnad har anskaffats av företaget COWI. Indata om brukande för boende har SVEBY:s 
Brukarindata Bostäder använts.  

5.1 IDA ICE 

För att verifiera byggnadens energianvändning före och efter våningspåbyggnad samt genomförande 
av de olika åtgärderna (se kapitel 4.6) användes programmet IDA ICE, som är ett simuleringsverktyg. 
Utgångspunkten för energivärden är energideklarationen och energistatistik för huset på Barytongatan 
4, Göteborg (Se bilaga 4 och bilaga 13). Det krävs en god förkunskap för att modellera och genomföra 
simuleringar som är beroende flertal indata. Arbetsgången för modellering och tillämpning av dem 
olika åtgärderna beskrivs i figuren nedan.   

 
Figur 5.1.1 Arbetsgång och delmoment för att modellera en slutprodukt. 

 
5.1.1 Geografisk placering  

Byggnadens placering i programmet ställdes in på Göteborg, Säve då byggnaden är belägen där. 
Vindprofil är beroende av klimatdata och byggnadens position. Med hjälp av programmets 
inställningar ställdes den till Normal tätort och sedan justerades byggnadens väderstreck enligt verklig 
placering.  

5.1.2 CAD import  

Det är viktigt att modellen som simuleras liknar den verkliga byggnaden. För att enklare kunna rita in 
zoner i byggnaden importerades en CAD-modell på byggnaden (Se figur 5.1.2.1). 
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Figur 5.1.2.1 - Planlösning i CAD 

5.1.3 Zonindelning  

Det befintliga huset uppdelades i tre byggnadskroppar, en för källarplan, en för entréplan och en för de 
tre bostadsplanen (plan 2-4). Då planens utformning skiljer sig måste olika byggnadskroppar skapas. 
Sedan skapades olika zoner i byggnadskroppen för varje lägenhet och varje zon skapades enligt de 
olika planlösningarna (Se figur 5.1.3.1).  Därefter kompletterades varje zon med fönster och dörrar för 
att efterlikna planlösningen. U-värden på fönster har en stor inverkan på energianvändningen för 
byggnaden och valdes till 2,9 för befintliga fönster (tvåglas-fönster). 

 
Figur 5.1.3.1 - Zoner som är markerade  

Information om byggnadens konstruktionsdelar hämtades från ritningar. När informationen saknades 
togs det fram rimliga antaganden med hjälp av boken “Så byggdes husen 1880-2000”.  

Källarplanet som består till största del av bostadsförråd men också skyddsrum förenklades till en och 
samma zon på grund av komplexiteten i programmet samt dess mindre påverkan på energistatistiken, 
se figur nedan för modellerat befintlig byggnad. 

 
Figur 5.1.3.2 - Befintliga byggnaden modellerat i IDA ICE. 
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Våningspåbyggnadens konstruktionsdelar saknades en del tjocklekar på material samt vad för material 
det är, vilket innebar att rimliga tjocklekar och material måste antas. Innerväggars materialdata 
saknades därför togs en innerväggstyp ut (Se bilaga 9). Övriga material som utfördes i byggnadens 
konstruktionsdelar finns i Bilaga 10.  

När rätta värden har simulerats fram för den befintliga byggnaden påbörjades modellering av 
våningspåbyggnaden i modellen Befintlig byggnad (Se figur 5.1.3.3). En ny byggnadskropp skapades 
för de två nya våningarna. Därefter delades planen i olika zoner och fönster med rätt U-värde lades in 
enligt handlingar (Se bilaga 11). Som det nämndes tidigare saknades en del materialdata för den nya 
våningspåbyggnadens konstruktionsdelar, vilket ledde till en del antaganden för att konstruktionerna 
ska verka rimliga. 

 
Figur 5.1.3.3 - Befintliga byggnaden inklusive två nya våningsplan modellerat i IDA ICE. 

5.1.4 Köldbryggor  

Data för köldbryggor antogs i samråd med en anställd från COWI AB då den informationen saknades, 
därför är det viktigt att diskutera fram rimliga värden. Köldbryggor står för ca 20-30 procent av den 
totala transmissionsförluster i en byggnad (ISOVER, 2018). Äldre byggnaders köldbryggor är normalt 
sätt större än byggnader idag, därför ställdes alla köldbryggor till antingen Dålig (Se bilaga 12). 

Köldbryggor som påverkar en stor del av simuleringen och är oberoende av byggnadstyp, måste 
hanteras noga. Eftersom köldbryggorna skiljer sig mellan den befintliga och tillkommande planen 
gjordes manuella justeringar. Köldbryggsfaktorer för dem tillkommande planen justerades det zon för 
zon och ställdes in till mellan Typisk och Bra (Se bilaga 13). 

5.1.5 Interna laster  

Interna laster som person, belysning och utrustning laster matades in i programvaran. Indata för 
tappvarmvatten, personlast, hushållsel och fastighetsel med hjälp av SVEBY. Indata är för dygn, månad 
och år. Personlast beror på antalet personer per kvadratmeter. Eftersom lägenhetsfördelningen är känd 
kunde antalet personer fördelas för varje befintlig plan och de tillkommande våningsplanen. Värden 
för personfördelningen i lägenheter är tagna från SVEBY (SVEBY, 2018). 

Hushållsel är 30 kWh/m2 för flerbostadshus. Eftersom det inte finns några referensvärden för 
hushållselen för den befintliga och den nya byggnaden har värden för hushållsel tagits från SVEBY 
(SVEBY, 2012). Programmet IDA ICE:s hushållsel består enbart av belysning och utrustning.  
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Den befintliga byggnadens fastighetsel sattes till 16,9 kWh/m2 då informationen har hämtats från 
fastighetsingenjören från Poseidon (Se bilaga 14). Värdet från energideklarationen användes inte för 
att den elförbrukningen är fördelad, vilken kan vara felaktig.  Eftersom fastighetselen för den nya 
våningspåbyggnaden saknades, valdes ett standardiserat värde från SVEBY, vilket är 15 kWh/m2 
(SVEBY, 2018). 

5.1.6 Area och schemaläggning  

Area för den befintliga byggnadens Atemp i IDA ICE inmatades manuellt. Byggnadens riktiga Atemp är 
3722 m2 enligt energideklarationen från boverket (Se bilaga 4). Den totala Atemp efter 
våningspåbyggnaden matades in manuellt. Våningspåbyggnadens totala area beräknades för hand med 
hjälp av ritningar. 

En persons närvarotid per dygn är 14 timmar enligt SVEBY. (SVEBY, 2018) För att använda ett 
passande tidsschema valdes tidsschemat House living ut. Schemat sattes in på hushållselens och 
fastighetselens parametrar.  

5.1.7 Tappvarmvattenanvändning 

Tappvarmvattenanvändning beräknades till ca 79 l/person och dag genom att läsa av 
energideklarationen från boverket (Se bilaga 4). För att underlätta inmatning av 
tappvarmvattenanvändning för den befintliga byggnaden och tillkommande våningsplanen beräknades 
ett medelvärde. Medelvärdet är baserat på den befintliga byggnadens tappvarmvattenanvändning och 
brukarindata för nya flerbostadshus från SVEBY. Beräkning av tappvarmvattenanvändning för den 
befintliga byggnaden beräknades på följande sätt: 

Totalvarmvattenanvändning (kWh)/Atemp (m2) = kWh/m² 

 
5.1.8 Ventilationssystem, FX- och FTX-system  

Den befintliga byggnadens ventilationssystem byttes ut från F-system till FX-system och de 
tillkommande två våningsplanen installerades med FTX-system. För att byta ut ett F-system till FX-
system ändrades Frånluftsfläkt till Frånluft med vätskeåtervinning och Primärsystem till ESBO-Plant i 
programmet. Sedan infogades det in olika komponenter i ESBO-Plant (Se bilaga 15). Därefter matades 
det in värden för FX-systemet som har tagits fram med en COWI-konsult. Från- och tilluft för 
inmatning beräknades enligt BBR. 

5.1.9 Balkonginglasning 

För att genomföra detta moment, skapades separata zoner för varje balkonginglasning. I zonerna 
eliminerades interna laster, ventilation och värmesystem. Balkonginglasningen som tillämpades i 
programmet var av typen inglasning från räcke till tak (Se figur 5.1.9.1).  

 
Figur 5.1.9.1 - Modellen med balkonginglasning.  
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5.1.10 Solpaneler  

Solceller sattes in genom att infoga solceller på ESBO-Plant. Modellen som valdes har dimensionen 
1650 x 990 x 35 (mm), peak effekt på 270 Wp och en verkningsgrad på 16,5 procent (Energikonsult 
från Mälarenergi AB) 

Förutsatt att fastighetselen är 32 kWh/m2/år och att boarean är 5400 m2 beräknas elförbrukningen till 
172 800 kWh/år, (32 x 5400 = 172 800 kWh/år). Byggnaden behöver producera omkring 43 200 kWh 
och på grund av byggnadens placering bör byggnadens effektivitet vara omkring 900 kWh/kWp/år. 
Anläggningens Peak effekt beräknas till 48 kW, (43 200/900=48 kW). Antalet solceller räknas därmed 
till 177 st, (48/0,27 = 177,7) som motsvarar solcellsyta på 290 m2. Totala byggnadens solcellsyta 
beräknas på följande sätt:  

Asolceller (m²) x Antal = Atot.solceller (m²) 

Solfångare och en ackumulatortank för tappvarmvatten infogades in på ESBO-Plant. Solfångare ska 
värma tappvarmvatten som täcker mer än 50 procent av ett dygns tappvarmvattenanvändning för hela 
byggnaden, därför valdes en ackumulatortank som rymmer 5 m3 ut. Byggnaden behöver 40 m2 
solfångare med lutning 30 grader för att kunna värma upp hela ackumulatortanken. Mängden och 
lutning på solfångaren samt storlek på ackumulatortanken togs fram med hjälp av en COWI-konsult 
samt en anställd från Viessmann Värmeteknik AB. Mängden av solfångare beräknades på följande sätt: 

125 liter/m² (solfångare) => 5000 liter/40 m2(solfångare) 
 

5.1.11 Simulering 

Efter datainmatningar genomfördes simulering av modellen för sju olika fall. I fall 2-6 genomfördes 
olika energibesparingsåtgärder för huset inklusive våningspåbyggnad. Slutligen gjordes ett sista 
simuleringsfall, fall sju där flera åtgärder integrerades. 

Simulering 1 

För att skapa en modell av huset som efterliknade byggnaden i verkligheten samtidigt som 
energianvändning var i enlighet med husets nuvarande energideklaration och införskaffade energidata 
var Simulering 1 ett avgörande milstolpe. Modellering av huset gjordes med hjälp av 2D- och 3D-
ritningar. Efter färdigbyggd modell gjordes flertal simuleringar tills att det modellen hade 
energianvändningen som stämde överens med energideklaration och statistik.   

Simulering 2  

Simulering 2 innebar en fortsatt våningspåbyggnad på det befintliga huset med material för väggar, tak 
och golv enligt handlingar (Se bilaga 11). För nya våningsplanen sattes ett nytt ventilationssystem av 
typen FTX och indata för hushållsel justerades enligt SVEBY:s brukarindata för bostäder.  
 
Simulering 3  

I fallet Simulering 3 konverterades det befintliga husets F-system till ett FX-system för att återvinna 
värmen i frånluften på totalt fyra befintliga våningsplan. Tillkommande våningsplans 
luftbehandlingssystem förblev FTX-system. 
 
Simulering 4  

Genomförandet av Simulering 4 var en fortsättning på Simulering 3. Befintliga och tillkommande 
våningsplans balkonger kompletterades med inglasning.  
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Simulering 5  

Tappvarmvattenanvändning i huset skulle komma att öka efter våningspåbyggnaden som skulle ha ett 
tillskott på totalt 22 lägenheter. I följande fall, Simulering 5, upprustades huset med solfångare på taket 
för att producera solvärme och därmed sänka energibehovet för uppvärmning av tappvarmvattnet.  

Simulering 6 

Våningspåbyggnaden och tillägget av FX- och FTX-system innebar tillkommande eldrivna apparater 
som därmed skulle öka fastighetselen. För att hålla behovet av fastighetsel nere till ett rimligt värde 
kompletterades taket med solcellsanläggning.  

Simulering 7  

Den slutliga simuleringen, Simulering 7, studerades energibesparingsåtgärder som visade reducering 
av energianvändningen. Här sammansattes simulering 3, 5 och 6 för att slutligen erhålla en total 
energianvändning.   
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6 Resultat  
I detta kapitel redogörs resultat från varje enskilt simuleringsfall. Resultaten är baserad på olika 
åtgärder som har gjorts från att modellera den verkliga byggnaden till att modellen kompletterades 
med våningspåbyggnad och energibesparingsåtgärder.  

Simulering 1 

Första simuleringsfallet visar att den uppbyggda modellens energianvändning stämmer överens med 
verkliga byggnadens energideklaration och statistik (Se bilaga 4 och bilaga 14). Modellen visar en 
total energianvändning i huset till 147,1 Wh/m2 och år (Se tabell 6.1).  

 
Tabell 6.1 - Resultat för simulering 1. 

Simulering 2 

Energianvändningen för huset utan några åtgärder i den befintliga huskroppen och komplettering med 
två tillkommande plan med ett FTX-system visade ett resultat på 138,7 kWh/m2 och år (Se tabell 6.2). 

 
Tabell 6.2 - Resultat för simulering 2. 
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Simulering 3 

Denna simulering skiljer sig från föregående simulering med att befintliga byggnadens frånluftsfläkt 
kompletterades med en värmepump (FX-system). Totala energianvändningen för huset blev 114,5 
kWh/m2 och år (Se tabell 6.3).  

 
Tabell 6.3 - Resultat för simulering 3. 

Simulering 4 

Simulering 4 är en fortsättning på simulering 3 där alla balkonger kompletterades med inglasning. 
Resultatet blev 119,0 kWh/m² och år (Se tabell 6.4).  

 
Tabell 6.4 - Resultat för simulering 4. 
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Simulering 5  

Resultatet i följande visar en total energianvändning för byggnaden till 110,8 kWh/m2 och år (Se tabell 
6.5). Denna simulering är en kombination av simulering 3 och solfångare.  

 
Tabell 6.5 - Resultat för simulering 5. 

Simulering 6 

I följande ersattes solfångare från föregående simulering med solceller. Resultatet visar solcellernas 
elproduktion till 6,4 kWh/m2 och år som medför att den totala energianvändningen reduceras till 108,1 
kWh/m2 och år (Se tabell 6.6) 

 
Tabell 6.6 - Resultat för simulering 6. 
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Simulering 7 

I slutliga simuleringen kombinerades energibesparingsåtgärder som i tidigare simuleringar visat 
minskning på energianvändningen. Åtgärder som kombinerades var FX-system, FTX-system, 
solfångare och solceller. Resultatet visar en total energianvändning på 104,8 kWh/m² och år (Se tabell 
6.7). 

 
Tabell 6.7 - Resultat för simulering 7. 

 
Energianvändning för huset vid varje enskilt simuleringsfall (Se figur 6.8).  

 
Figur 6.8 Diagrammet visar och jämför resultatet av varje enskilt simuleringsfall.  
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7 Diskussion 
Resonemang om vad energibesparingsåtgärder i samband med våningspåbyggnad är en om- eller 
tillbyggnad beror på byggnadens förutsättning och ändringens omfattning. Om- och tillbyggnad 
definieras som en ändring av en byggnad som medför att ett flertal krav ska uppfyllas oberoende på 
om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig. I BBR framgår kraven för tillbyggnader som 
detsamma som vid uppförande av nya byggnader. I fallet ombyggnad ställs det krav på hela 
byggnaden och om detta inte uppfylls, ställs det krav på den betydande och avgränsbara delen som 
förnyas.  

Kraven vid upprustning av befintliga huskroppar i samband med våningspåbyggnad är komplex som 
kräver fördjupning och jämkning av regelverken. Att uppfylla utformningskraven, de tekniska 
egenskapskraven och varsamhetskraven är incitament som styrs av projekttyp. Ändringar av 
ventilationssystem, installation av hissar och ombyggnation av tvättstugor i befintliga huset i projektet 
Kaverös etapp II i samband med våningspåbyggnaden som innebär en ökning av en byggnadens 
volym går därmed definiera som ett om- och tillbyggnadsprojekt. Komplettering av F-system med ett 
återvinningsaggregat (FX-system) tyder komplexiteten och osäkerheten om det definieras som en om- 
eller tillbyggnad av den befintliga byggnaden. Utbyte av ventilationssystem kan därmed vara svårt att 
definiera enligt BBR och PBL.  

Våningspåbyggnad på en befintliga byggnad skapar en oklarhet om hur husets energianvändning 
redovisas i energideklarationen. Dirigentgatan 1 som hade en energianvändning på 188 kWh/m² och 
år visar en otydlighet om hur energianvändningen mättes efter våningspåbyggnaden (Se bilaga 3). 
Antal lägenheter och den totala Atemp visar ett oförändrat värde och detta kan jämföras med 
Barytongatan 4:s energideklaration som inte har genomgått en våningspåbyggnad. En annan 
otydlighet i energideklarationerna för båda byggnaderna visar en uppmätt energianvändning som 
är ”fördelat värde” som i sin tur inte är ett riktigt värde för den specifika byggnaden (Se bilaga 3 och 
bilaga 4). Därför nyttjades byggnadens fastighetsels statiskt från senaste åren kombinerat med 
energideklarationen (Se bilaga 4 och 14). 

Genomförandet av de olika simuleringarna krävde flertal upprepningar. I fallet Simulering 1 kunde en 
korrekt modell byggas upp som överensstämmer med energideklarationen och energistatistiken. 
Fastighetselen visar ett värde på 16,7 kWh/m² och år som därmed avviker från befintliga husets riktiga 
värde med 0,2 kWh/m² (Se tabell 6.1 sidan 31). Tappvarmvattenanvändningen och uppvärmning 
fjärrvärme på 42 kWh/m² respektive 88,4 kWh/m² och år visar att husets energianvändning uppgår till 
147,1 kWh/m² och år. Detta innebär att startvärde för resterande simuleringar har haft en bra 
utgångspunkt.  

I Simulering 2 ökade fastighetselen till 24,6 kWh/m² och år (Se tabell 6.2 sidan 31). Detta är ett rimligt 
värde då det installerades två hissar i trapphusen för hela byggnaden och ett FTX-system i 
tillkommande våningsplanen. Något som är nämnvärt är resonemanget i kapitel 4.6.2 (Se sidan 22) om 
att värme från FTX-systemet kan återvinnas beroende på val av värmeväxlare. Detta simuleringsfall 
visade en minskning av uppvärmningsbehovet med 11 kWh/m² och år som därmed stämmer överens 
med resonemanget till en viss del. Tappvarmvattenanvändningen visar att ett lägre värde då de 
tillkommande våningsplanens vattenanvändning är tagna från SVEBY:s Brukarindata Bostäder.  

Komplettering av det befintliga frånluftssystemet med en värmepump i befintliga våningar och FTX-
system i tillkommande våningsplanen visar en betydligt lägre energianvändning i huset. Detta kan 
bemärkas i Simulering 3. Den ökade andelen av fastighetselen är rimligt eftersom värmepumpen är 
eldriven och därmed påverkar fastighetselen. I Fallet Simulering 3 saknas posten ”Tappvarmvatten 
fjärrvärme” (Se tabell 6.3 sidan 32). Detta i sig försvårar rapporten om hur mycket energi går åt för att 
värma tappvarmvattnet. Orsaken beror på att systemet är uppbyggt på samma sätt som i verkligheten, 
där det endast finns en varmvattentank som både tappvarmvatten och värme tas ifrån. Därmed är det 
svårt att veta vilken del som används för att producera tappvarmvatten respektive varmvatten för 
uppvärmning.  



36 
 

Balkonginglasning som genomfördes i Simulering 4 gav ett oförväntat värde, då energianvändningen 
ökade (Se tabell 6.4 sidan 32). Resonemanget om inglasade balkonger reducerar en byggnads 
energianvändning upp till 10,7 procent i kapitel 4.6.2 stämmer inte överens den uppbyggda modellen 
(Se kapitel 4.6.3 sidan 23). Detta beror på att inglasade balkonger inte stöds i programmet IDA ICE, 
då den bakre väggen i balkonger blir en innervägg som därmed försämrar inomhustemperaturen. 
Därför eliminerades Simulering 4 i den slutliga simuleringen.  

I Simulering 5 har energianvändningen endast minskat med 3,7 kWh/m² och år. Detta beror på att 
solfångarna som är installerade endast värmer tappvarmvatten och täcker ca 50 procent av byggnadens 
totala ett-dygns-användning. Solfångare i sig funkar som bäst under sommaren och därmed kan 
utnyttjas i bästa fall under sommarhalvåret. Det kan tilläggas att ”Uppvärmning el” har minskat med 
0.5 kWh/m² och år, vilket är i enlighet om att installation av solfångare minskar elbehovet för 
uppvärmning (Se tabell 6.5 sidan 33).  

Solcellerna som är installerade för att producera el under sommaren och minska elanvändningen för 
hela byggnaden har visat en reduktion av totala energianvändningen med 6.4 kWh/m² och år. Detta 
kan ses i fallet Simulering 6 i posten ”Elproduktion solceller” (Se tabell 6.6 sidan 33). I kapitel 5.1.9 
beräknades en totalyta för solcellerna till 290 m² som därmed skulle producera 43 200 kWh men 
resultatet visade en elproduktion till 34 233 kWh. Detta beror främst på att produktmodellens Peak 
effekt inte kunde justeras till ett önskat värde. Simulering 7 som var en sammansättning av fallen 
Simulering 3,5 och 6 visar att fastighetselen förbättras när solfångare och solceller installeras (Se tabell 
6.7 sidan 34).  Detta stämmer överens med resonemanget i kapitel 4.6.3 och 4.6.4 om att solceller och 
solfångare minskar en byggnads el- och uppvärmningsbehov. Totala energianvändningen för huset 
reducerades från 147,1 kWh/m² och år till 104,8 kWh/m² och år, vilket motsvarar 28,8 procent.  

Handlingarna som han använts för att modellera en byggnad som överensstämmer med handlingar för 
både befintliga och tillkommande våningsplanen är pålitliga. Däremot kan SVEBY:s brukarindata 
diskuteras på grund av att värdena är framtagna år 2012. Dessutom är människors beteende svårt att 
följa till punkt och prick då det skiljer sig från människa till människa.  

Simuleringsprogrammet IDA ICE är ett viktigt verktyg i rapporten för att ta fram resultat. Dock är 
programmet ett avancerat verktyg och kräver mer än förkunskap hos användaren för att modellera en 
byggnad som efterliknar byggnaden i verkligheten. I fallet om uppdelning av zoner i typ rum, lägenhet 
eller plan styrs av programmets kapacitet och därmed begränsar användarvänligheten, därför delades 
zonerna i typ lägenheter, se Simulering 1.  
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8 Slutsats  
Studien är baserad på ett flerbostadshus Barytongatan 4 som tillhör miljonprogrammet och är en del 
av projektet Kaverös etapp II. Projektet innebär bostadsförtätning i form av våningspåbyggnad. Målet 
med examensarbetet är att redogöra för de regelverk som gäller vid om- och tillbyggnad samt finna 
åtgärder som kan göra våningspåbyggnaden mer lönsam ur ett energiperspektiv. Detta innebär åtgärder 
som kan effektivisera energianvändningen för en byggnad efter våningspåbyggden. 
Energieffektiviseringen är riktad mot äldre huskroppar som är byggda under miljonprogrammet.  

För regelverken definieras om- och tillbyggnad som en ändring av en byggnad. Ändring av en 
byggnad ska uppfylla ett antal krav oberoende om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig. Vid 
tillämpning av kraven ska hänsyn tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Vid 
tillbyggnad ska kraven vara detsamma som uppförande av nya byggnader och vid ombyggnad ställs 
det krav för hela byggnaden. Ifall dessa krav inte uppfylls för hela byggnaden ställs det krav på den 
betydande och avgränsbara delen som ska förnyas. I fallet Barytongatan 4 kan projektet betraktas som 
en om- och tillbyggnad eftersom tillkommande våningsplan innebär installation av hissar och ökad 
byggnadsvolym.  

Energibesparingsåtgärder i samband med våningspåbyggnad styrs av flertal faktorer. 
Våningspåbyggnad är en fördelaktig bostadsförtätning som medför att ny mark inte behöver tas till 
anspråk samtidigt som befintliga byggnaders energiprestanda förbättras.  

Barytongatan 4 som ligger till grund för denna studie har en total energianvändning på 147 kWh/m² 
och år. Vid våningspåbyggnad om två nya plan med ett FTX-system i enlighet med regelverk och 
komplettering av det befintliga F-systemet med en värmepump (FX-system) i programmet IDA ICE 
kunde energianvändningen reduceras till 114,5 kWh/m² och år. För att minska energianvändningen 
ytterligare, kompletterades det nya taket med solpaneler (solceller och solfångare). Solpaneler i 
kombination med FX-system i de befintliga planen och FTX-system i tillkommande visar sig kunna 
reducera energianvändningen till 104,8 kWh/m² och år. Detta kan i sig jämföras med projektet 
Kaverös etapp I som efter våningspåbyggnaden utan några energibesparingsåtgärder visat en 
energianvändning på 188 kWh/m² och år (Se bilaga 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

9 Rekommendationer  
Dessa åtgärder är lämpliga i samband med våningspåbyggnad då det är hållbart att återvinna 
inomhusluften samt kunna utnyttja solenergin som är gratis. Genom att reducera användningen av 
fossila bränsle för uppvärmning av tappvarmvatten och hus samt elproduktion, medför även ett mindre 
miljöutsläpp.  

Fortsättning av denna studie skulle kunna vara en fördjupning i den ekonomiska delen av dessa 
åtgärder samt att hitta ytterligare energibesparingsåtgärder. En annan intressant studie skulle vara att 
genomföra en fortsatt studie om dem behandlade energibesparingsåtgärderna förknippad med 
koldioxidutsläppen. Beräkningar om hur stor mängd koldioxid varje energibesparingsåtgärd medför.  
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11 Bilagor  

Bilaga 1 

Befintliga byggnadens planlösningar – Källarplan. 
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Befintliga byggnadens planlösningar – Entréplan. 
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Befintliga byggnadens planlösningar – Bostadsplan. 
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Bilaga 2 
Tekniska åtgärder som genomfördes på etapp I.  
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Bilaga 3 
Följande bilagor visar energianvändningen för Dirigentgatan 1 efter våningspåbyggnaden. 
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Bilaga 4 
Följande bilagor visar energianvändningen för Barytongatan 4. 
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Bilaga 5 
Geografisk justeringsfaktor för olika län i landet.   
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Bilaga 6 

Bostäder och lokalers specifika energianvändning (KWh/m2, Atemp och år), genomsnittlig 
värmeövergångskoefficient (Um) och klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa 
tryckskillnad.  
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Bilaga 7 
Nutida energideklaration 

 

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden 

≤ = mindre än eller lika med 
> = mer än 
A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad. 
B = EP är > 50 - ≤ 75 procent av kravet för en ny 
byggnad. 
C = EP är > 75 - ≤ 100 procent kravet för en ny 
byggnad. 
D = EP är > 100 - ≤ 135 procent av kravet för en ny 
byggnad. 
E = EP är > 135 - ≤ 180 procent av kravet för en ny 
byggnad. 
F = EP är > 180 - ≤ 235 procent av kravet för en ny 
byggnad. 
G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad. 
(Boverket, 2018 och Mittbygge, 2018) 
 

 

 

 

Äldre energideklaration (innan år 2004) 

Energiprestanda för den aktuella byggnaden (anges i 
kilowattimmar per kvadratmeter och år). 
Nivå 1 (liten): Energiprestanda är lika med eller 
mindre än 50 kWh/m2. 
Nivå 2: Energiprestanda är mer än 50 och lika med 
eller mindre än 100 kWh/m2, år. 
Nivå 3: Energiprestanda är mer än 100 och lika med 
eller mindre än 150 kWh/m2, år. 
Nivå 4: Energiprestanda är mer än 150 och lika med 
eller mindre än 200 kWh/m2, år. 
Nivå 5: Energiprestanda är mer än 200 och lika med 
eller mindre än 300 kWh/m2, år. 
Nivå 6: Energiprestanda är mer än 300 och lika med 
eller mindre än 400 kWh/m2, år. 
Nivå 7 (stor): Energiprestanda är mer än 400 kWh/m2, 
år. 
(Boverket, 2018) 
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Bilaga 8 

Konstruktionsdelar för den befintliga byggnaden.  
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Bilaga 9 

Lägenhetsavskiljande innervägg tagen från Träguiden. (Träguiden, 2018) 

 

 

Bilaga 10 
Detaljer för fönstren som ska monteras på byggnaden. 
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Bilaga 11 
Konstruktionsdelar för våningspåbyggnaden.  
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Bilaga 12 
En lista på köldbryggor i programmet IDA ICE. 
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Bilaga 13 
En lista på köldbryggor i programmet IDA ICE. 
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Bilaga 14 
Fastighetsel som har hämtats från fastighetsingenjören för Barytongatan 4. 
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Bilaga 15 
ESBO-Plant med olika komponenter när F-system omvandlas till FX-system. 

 

 


