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1 Inledning 

Energimyndigheten har i uppdrag att påskynda energieffektiviseringen i 

bostadssektorn. En metod som visat sig vara framgångsrik är 

demonstrationsprojekt. Energimyndighetens beställargrupp för 

flerbostadshus, BeBo, har bl.a. tagit fram konceptet Rekorderlig 

Renovering. Syftet är att demonstrationsprojekt för renovering av 

flerbostadshus ska genomföras med målet att förbättra energiprestandan 

med minst 50 procent. 

1.1 Bakgrund 

För att öka antalet demonstrationsprojekt i enlighet med Rekorderlig Renovering 

genomfördes under 2013 kampanjen Halvera Mera. Målsättningen var att fler ägare av 

flerbostadshus skulle genomföra en energikartläggning, enligt Rekorderlig Renovering, 

och identifiera vilka åtgärder och insatser som krävs för att halvera 

energianvändningen i samband med en renovering. Projektet föll väl ut och 

Energimyndigheten utlyste en ny omgång i juni 2014, Halvera Mera 2.0.  

Under 2016–2017 inleddes Halvera mera 3.0, för att ytterligare öka spridningen av 

metoden. I samband med uppstarten av denna kampanj erbjöds fastighetsägare som 

deltagit i de två första omgångarna att ansöka om stöd för att dokumentera sitt arbete 

under genomförande (Etapp 2) och uppföljning (Etapp 3). Målsättningen var att nå ut 

med metoden Rekorderlig Renovering till fler fastighetsägare och öka antalet goda 

exempel. Ett mål var också att sprida kunskap om metoden bland fastighetsägare och 

konsulter, samt att få en större geografisk spridning på demonstrationsprojekten med 

referensprojekt i flera län. Deltagande fastighetsägare hade som mål att nå 40–70 % 

energieffektivisering med sina renoveringar.   

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med denna rapport är att beskriva de resultat som genererades under projektet 

Halvera mera etapp 2 och 3. Målsättningen är att metoden ska spridas och att fler 

fastighetsägare inspireras av de goda exempel som redovisas och tar steget att tillämpa 

den i sina egna byggnader.  
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1.3 Genomförande  

Halvera mera etapp 2 och 3har genomförts år 2016–2020 och koordinerats av Katarina 

Westerbjörk och Emma Karlsson på WSP, i samarbete med Saga Hellberg på 

Byggherrarna. Andreas Ericson har varit medförfattare i arbetet med rapporten. 

Handläggare på Energimyndigheten har varit Anna Pettersson och Sara Akkurt.  

Målgruppen för projektet var deltagande fastighetsägare från kampanjerna halvera 

mera 1 och Halvera mera 2. Totalt antogs sex fastighetsägare till projektet, varav tre 

skulle genomföra etapp 2 och tre skulle genomföra etapp 3. En fastighetsägare var 

tvungen att avbryta sitt deltagande på grund av oförutsedda händelser. Totalt har fem 

Rekorderlig Renovering-projekt genomförts och rapporterats inom detta projekt.  

Ansvaret för genomförande av renoveringsprojekt och rapportering av resultatet låg på 

fastighetsägarna själva, med stöttning från koordinatorn. Alla rapporter har granskats 

av en konsult ur Bebos Resurspool och sammanfattats för publicering på Bebo:s 

hemsida. 
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2 Resultat 

Fem fastighetsägare har genomfört etapp 2 i Rekorderlig Renovering, och tre 

fastighetsägare har även genomfört etapp 3. I följande avsnitt presenteras en 

sammanfattning av respektive fastighetsägares resultat och en sammanfattning av 

projektets gemensamma mål. 

2.1 Brf Klubbåsen 

Brf Klubbåsen har genomfört alla tre etapper enligt metoden Rekorderlig Renovering, 

dvs förstudie, genomförande av åtgärder och utvärdering av resultat. Arbetet startade i 

samband med den första utlysningen av Halvera Mera, under 2012–2013. 

     

Bild 1. Brf Klubbåsen 

Brf Klubbåsens byggnad på Klubbacken 25 byggdes år 1944 som punkthus och består 

av 23 lägenheter på 5 våningar. Total uppvärmd yta, inkl. vindsförråd, källare och 

tvättstuga uppgår till 1400 kvm. På 1990-talet byttes värmesystemet till fjärrvärme och 

ett nytt vatten- och avloppssystem installerades. År 2010 installerades en 

utetemperaturkompenserad frånluftsfläkt. Brf Klubbåsen hade identifierat ett behov av 

att förbättra inneklimatet, framförallt pga. dragiga fönster och balkongdörrar. De 

önskade också se över möjligheter att byta bort fjärrvärmen mot någon annan 

värmekälla. 

Under förstudien bekräftades behovet av att åtgärda fönster och balkongdörrar, då det 

även förekom fuktgenomträngning vid slagregn som orsakar fuktpåverkan på golv och 

http://www.bebostad.se/om-bebo/kampanjer-och-utlysningar/halvera-mera-kampanjerna/halvera-mera-10-dold-sida
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fönsterbrädor. Fönsterbyte utreddes, samt tilläggsisolering av fasaden. För 

värmesystemet utreddes tre olika alternativ: Från – och tilluftsventilation med 

värmeåtervinning (FTX), frånluftsvärmepump (FVP) och bergvärme (BVP). Nedan ses 

en sammanställning av energibesparing, investeringskostnad och lönsamhet för 

respektive åtgärd samt för tre olika åtgärdspaket. 

Tabell 1. Lönsamhet för enskilda åtgärder och för åtgärdspaket vid Brf Klubbåsen 

 
Energibesparing 

(kWh/m2år) 
Investeringskostnad, kr Nuvärde, kr 

Fönsterbyte 13 881 000 -658 000  

Fasadisolering, 150 
mm 23 1 450 000 -1 040 000 

FVP 27 1 058 000 - 644 000 

FTX 33 1 909 000 -1 334 000 

BVP 79 669 000 357 000 

Paket 1 – FVP 62 3 455 000 -2 418 000 

Paket 2 - FTX 68 4 306 000 -3 038 000 

Paket 3 – BVP 84 3 397 000 -1 863 000 

 

Endast byte till bergvärmepump bedömdes av brf Klubbåsen vara lönsamt att 

genomföra. De valde inledningsvis att enbart gå vidare med denna, men under 

projektets gång adderades fler åtgärder som genomfördes.  

”Att förbättra gamla hus är ingen precisionsvetenskap” säger brf Klubbåsens f d 

ordförande Sigbritt Nordlund. ”Den konkreta rådgivningen på plats måste skötas av 

praktiskt yrkesfolk med kännedom om produkter på marknaden och som kan bedöma 

vilka åtgärder som passar för aktuellt hus, även ekonomiskt.”  

Under 2013 monterades isolerglas invändigt på befintliga fönster och våren 2014 

genomfördes tätningsarbeten på fönster och fasad. Gamla spaltventiler byttes ut och 

den gamla eldningsskorstenen tätades. I maj 2014 installerades en bergvärmepump, 

med elpanna som spets. För att öka effektiviteten på bergvärmepumpen och undvika 

injustering av radiatorer så installerades radiatorfläktar och digitala termostater i 

februari 2014. Senare kopplades dessa upp mot internet för maximal individuell 

styrning. 

I början av 2015 genomförde Brf Klubbåsen en kortare utvärdering av de åtgärder som 

genomförts. I samband med detta valde föreningen också att titta på möjligheten att 
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montera solceller på taken. Under våren 2015 installerades 235 kvm solceller, med en 

toppeffekt på 40 kWp och en beräknad årsenergiproduktion på 32 MWh. Denna togs i 

drift förts i oktober på grund av bygglovskrångel. Under hösten 2016 uppgraderades 

tvättstugeutrustningen och det genomfördes en komplettering av friskluftsintag pga. 

undertryck i huset. Investeringskostnaden för samtliga åtgärder, förutom tvättstugan, 

blev 2 100 000 kr, inklusive moms och det statliga investeringsstödet för solcellerna. 

Energianvändningen har minskats från 157 kWh/m2år före åtgärderna, år 2012, till 52 

kWh/m2år efter genomförda åtgärder, år 2016. Det motsvarar en minskning av köpt 

energi med 67 %.  

Den största minskningen kan härledas till minskat energibehov för uppvärmning. Före 

åtgärderna användes ca 150 kWh/m2år fjärrvärme. Efter åtgärderna har den minskat 

till 51,8 kWh/m2år för el till bergvärmepumpen, vilken täcker värme – och 

varmvattenbehovet (COP 2,0–3,0). Solelanläggningen är projekterad för att täcka 

behovet av fastighetsel samt ge ett överskott på ca 9 000 kWh per år. I dagsläget nyttjas 

inte denna energi, utan all solel matas ut på elnätet.  

Det ekonomiska utfallet för renoveringen visar på ett positivt resultat, med ett nuvärde 

på 2 900 kkr och en internränta på 9,9%. Brf Klubbåsen har även märkt av ett bättre 

inomhusklimat, med mindre drag, högre temperatur inomhus, samt att problem med 

fuktgenomträngning har försvunnit.  

2.2 Brf Västgötagatan 22 

Brf Västgötagatan 22 har genomfört etapp 1 och 2 enligt metoden Rekorderlig 

Renovering på sin byggnad. Förstudien gjordes i samband med den andra utlysningen 

av Halvera Mera, under 2014–2015. 

http://www.bebostad.se/om-bebo/kampanjer-och-utlysningar/halvera-mera-kampanjerna/halvera-mera-10-dold-sida
http://www.bebostad.se/om-bebo/kampanjer-och-utlysningar/halvera-mera-kampanjerna/halvera-mera-10-dold-sida
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Bild 2. Brf Västgötagatan 

Byggnaden uppfördes år 1937 och består av 36 lägenheter samt tre kommersiella 

lokaler (hyresrätter) i bottenplan, varav en är en bilverkstad. Byggnadens totalyta är 

1548 m2 fördelat på 1229 m2 boyta och 319 m2 lokalyta. Under år 2000 genomfördes 

bland annat byte av vatten- och avloppsstammar, byte av elstigar samt renovering av 

tak, fasad och tvättstugor. Under 2004–2007 genomfördes underhåll av hiss samt 

renovering av fönster och 2011 och 2013 genomfördes åtgärder på värmecentralen samt 

tvättmaskin och torktumlare. Innan Halvera Mera inleddes år 2014 hade BRF 

Västgötagatan 22 en energiprestanda på 189 kWh/m2 och år. 

Under förstudien föreslogs flera typer av åtgärder i olika paketering. De presenteras i 

tabellen nedan tillsammans med beräknad energibesparing och investeringskostnad för 

respektive åtgärd. 
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Tabell 2. Lönsamhet för enskilda åtgärder och för åtgärdspaket vid Brf Västgötagatan 

 
Energibesparing 

(kWh/m2år) 
Investeringskostnad, 

kr 

1. Tilläggsisolering fasad, 100 mm 13 788 000 

2. Tilläggsisolering fönster, U=1,2 24 444 000 

3.  Tilläggsisolering vind, 300 mm 15 188 000 

4. Byte port till bilverkstaden 1 31 000 

5. Temperatursänkning 1oC 9 15 000 

6. Injustering luftflöden 15 15 000 

7. Byte frånluftsfläkt 2 35 000 

FTX bilverkstaden 12 375 000 

FTX övriga byggnaden 60 2 750 000 

FVP övriga byggnaden 73 1 323 000 

Paket 1 – Åtgärd 1-6 + FTX hela 
byggnaden 121 4 606 000 

Paket 2 – Åtgärd 1–7 + FTX 
bilverkstaden + FVP övriga byggnaden 119 3 213 000 

Paket 3 – Åtgärd 2–7 + FTX 
bilverkstaden + FVP övriga byggnaden 113 2 426 000 

 

Brf Västgötagatan 22 valde att gå vidare med åtgärdspaket 3, exklusive tilläggsisolering 

av vind. Vid renoveringen genomfördes följande åtgärder: 

• Installation av frånluftvärmepump som betjänar bostäder och lokaler (förutom 

bilverkstaden) inklusive ny frånluftfläkt och injustering av ventilationsflöden 

• Installation av FTX-aggregat som betjänar bilverkstad 

• Installation av ny garageport till bilverkstad  

• Tilläggsisolerruta till samtliga fönster (U-värde från 2,9 till 1,2) 

• Sänkning av inomhustemperatur till 21 ℃ 

Tabellen nedan sammanfattar åtgärdernas energibesparingspotential samt den 

beräknade kostnaden för investering i åtgärderna. 
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Tabell 3. Lönsamhet för valt åtgärdspaket vid Brf Västgötagatan 

 

Energibesparing 
– värme 

(kWh/m2, år) 

Energi-
besparing – el 
(kWh/m2, år) 

Total 
energibespari
ng (kWh/m2, 

år) 

Beräknad 
investeringskostnad 

(tkr) 

Paket 3 exkl. 
tilläggsisolering vind 110 -12 98 2 207 

 

Efter förstudien genomfördes år 2015 stamspolning och 2016 genomfördes underhåll 

på elcentralen. Under 2017 installerades frånluftvärmepump och 2018 genomfördes 

den föreslagna fönsterrenoveringen till 3-glasfönster.  

Tabell 4. Beräknade och verkliga kostnader för valt åtgärdspaket vid Brf Västgötagatan 

Åtgärd Beräknad kostnad (tkr) Verklig kostnad (tkr) 

FVP inkl. byte av frånluftsfläkt och injustering, samt FTX 
till bilverkstad 1425,5 + 275 1468,75 

Byte av port till bilverkstad 62,5 66,2 

Tilläggsisolering fönster (exkl. lokaler) 
444 353,8 

Totalt 2 207 1 889 

 

Investeringskostnaden för samtliga åtgärder blev 1 888 750 kr, inklusive moms. 

Energiprestandan efter genomförda åtgärder beräknas minska från 189 kWh/kvm till 

91 kWh/kvm. Förutom energibesparing och sänkt driftnetto förväntas 

energieffektiviseringsåtgärderna medföra andra mervärden för Brf Västgötagatan 22: 

• Nya injusterade flöden till bostäderna kommer bidra till ett bättre inomhusklimat 

med mindre drag  

• Tilläggsisolerrutan kommer minska upplevelsen av kallras närmast fönstren och 

buller från gatan och dess restauranger.  

• Det nya FTX-aggregatet i bilverkstaden kommer leda till ett bättre inomhusklimat 

med minskad risk för drag och ojämnt luftflöde. 

2.3 EKO Bostäder i Norr 

EKO Bostäder i Norr genomförde sin förstudie (Etapp 1 av metoden Rekorderlig 

Renovering) i samband med den andra utlysningen av Halvera Mera, under 2014–2015 

http://www.bebostad.se/om-bebo/kampanjer-och-utlysningar/halvera-mera-kampanjerna/halvera-mera-10-dold-sida
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De har genomfört två etapper enligt metoden Rekorderlig Renovering på sin byggnad 

vid fastigheten Orren 6. Byggnaden ligger på en liten höjd i centrala Örnsköldsvik. 

     

Bild 3. Fastigheten Orren 6 

EKO Bostäders byggnad Orren 6 är ursprungligen ett suterränghus från 1939. År 1975 

uppfördes en tillbyggnad, med ett nytt trapphus mellan tillbyggnaden och den 

ursprungliga byggnaden. Totalt har byggnaden 8 lägenheter på tre våningsplan med en 

area som uppgår till 612 m2Atemp, och en energiprestanda på 241 kWh/m2Atemp. Den 

ursprungliga byggnaden hade självdrag och tillbyggnaden mekanisk frånluft. 

Uppvärmning skedde med direktverkande el och tappvarmvattnet värmdes med två 

elpannor. EKO Bostäder hade planer på att bygga till tre våningar med ytterligare 8 

lägenheter. I samband med det fanns önskemål att byta till ett vattenburet 

värmesystem och de ville även se över möjligheten att installera FTX i hela byggnaden. 

Fönstren var bytta år 2008 och hade inget underhållsbehov, men tak, fasad och 

balkonger behövde renoveras.  

Under förstudien utreddes tilläggsisolering av fasaden, taket och grunden. För 

värmesystemet utreddes två alternativ, att installera vattenburen värme och en 

bergvärmepump eller att ansluta till fjärrvärme. Dessutom undersöktes möjligheten att 

installera FTX och installation av solfångare. Nedan ses en sammanställning av 

energibesparing, investeringskostnad och lönsamhet för respektive åtgärd och 

åtgärdspaket. 
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Tabell 5. Lönsamhet för enskilda åtgärder och för åtgärdspaket vid Fastigheten Orren 6 

 
Energibesparing 

(kWh/m2år) 
Investeringskostnad, kr 

Tilläggsisolering, tak 3 9 000 

Fasadisolering, byggnaden från 1939 11,6 289 000 

Fasadisolering, byggnaden från 1975 10,1 262 000 

Tilläggsisolering grund 14,2 70 000 

FTX 66,3 825 000 

Vattenburet + Fjärrvärme 0* 484 000 

Vattenburet + Bergvärme 68,8 840 000 

Solfångare 10,6 72 000 

Paket 1 – Tak, Fasad, Grund, FTX, 
Bergvärmepump 185 2 295 000 

Paket 2 – Tak, Fasad, Grund, FTX, 
Fjärrvärme + solfångare 115 1 939 000 

*Åtgärden att byta till fjärrvärme beräknas ge en minskad elanvändning på 109 kWh/m2år, men en lika 

stor ökning av energibehov för fjärrvärme. 

En jämförelse mellan de olika åtgärdspaketen, utifrån både ekonomiska, energimässiga 

och miljömässiga aspekter, redovisas nedan. 

Tabell 6. Jämförelse av lönsamhet för olika åtgärdspaket vid Fastigheten Orren 6 

 
Ny 

energiprestanda 
Internränta CO2-

utsläpp 
Primärenergi 

Paket 1 – Tak, Fasad, Grund, 
FTX, Bergvärmepump 

56,3 kWh/m2Atemp 5 % 2,2 ton/år 22,3 MWh/år 

Paket 2 – Tak, Fasad, Grund, 
FTX, Fjärrvärme + 
solfångare 

114,4 kWh/m2Atemp 4,4 % 0,2–1,8 ton/år 16 MWh/år 

 

EKO Bostäder valde att gå vidare med åtgärdspaket 2 och konvertera till fjärrvärme. 

Det blev endast tillbyggnad med en våning, pga. att hållfastheten inte tillät mer. 

Solfångare valdes bort från åtgärdspaketet och byte till LED-belysning lades till. 

Följande åtgärder beslutades att genomföras: 
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• Tillbyggnad av en våning med isolering av tak 

• Isolering av fasad och grund 

• FTX i samtliga lägenheter 

• Konvertering till fjärrvärme 

• Nya entrédörrar 

• LED-belysning i allmänna utrymmen 

Efter att tillbyggnaden stod klar har arean ökat till 734 m2Atemp. El-besparingen för 

ovanstående åtgärder för den nya arean beräknades till 176,3 kWh/m2Atemp, med ett 

tillkommande fjärrvärmebehov på 91 kWh/m2Atemp. Den nya energiprestandan, enligt 

BBR22, beräknades till 111 kWh/m2Atemp. Investeringskostnaden beräknades till 

1 360 000 kr. Renoveringen genomfördes under 2016–2017, med slutbesiktning i 

december 2017. 

2.4 Knivstabostäder 

Knivstabostäder AB har genomfört alla tre etapper med förstudie, genomförande och 

uppföljning enligt metoden Rekorderlig Renovering på sina fem byggnader i kvarteret 

Tallbacken i Knivsta, fastighet Särsta 3:377. Förstudien genomfördes under den andra 

omgången av kampanjen Halvera Mera, år 2014.  

 

Bild 4. Fastighet Särsta 3:377, Kvarteret Tallbacken 

Kvarteret Tallbacken består av fem fristående lamellhus. Samtliga byggdes 1965 och 

har totalt 126 lägenheter. Total uppvärmd yta är 4680 m2. Samtliga hus förses med 



  

> Demonstrationsprojekt enligt Rekorderlig Renovering Sida 12 (21) 

> Katarina Westerbjörk, Emma Karlsson, Andreas Ericson  

 

värme från en gemensam fjärrvärmecentral från 1998, med radiatorsystem från 

byggåret. Byggnaderna kan delas in i två hustyper. Tre av de fem husen är av typ 1 och 

två hus av typ 2. Hustyp 1 har ett sutterrängplan, saknar tvättstugor, samt har garage 

om 380 m2. Hustyp 2 har inget sutterrängplan och saknar garage. Däremot är 

kvarterets tvättstugor placerade i dem. En underhållsplan för området upprättades 

2013 och byggnaderna hade då visst underhållsbehov. Bland annat med avseende på 

avloppsstammar, fönster och yttertak. Under år 2013–2014 åtgärdades yttertaken i två 

av husen och fönster byttes i ett av husen. Belysning byttes i allmänna ytor under 2013. 

I förstudien föreslogs flera åtgärder i syfte att uppnå en halverad energianvändning 

jämfört med utgångsläget 153 kWh/m2. Dessa åtgärder innefattade fönsterbyte, 

installation av frånluftsvärmepump, tilläggsisolering av vindsplan, injustering av 

värmesystem samt vattenbesparande åtgärder. Det föreslogs även en alternativ åtgärd 

för ventilationssystemet, där frånluftsvärmepump ersattes med nya tryckstyrda 

frånluftsfläktar. 

Nedan ses en sammanställning av de föreslagna åtgärderna med Knivstabostäders 

beräknade energibesparing samt investeringskostnad för varje åtgärd. 

Tabell 7: Lönsamhet för enskilda åtgärder och för åtgärdspaket vid Fastighet Särsta 3:377 

Åtgärd 

Beräknad 
energibesparing 

(kWh/m2, år) 

Beräknad 
investeringskostnad 

(SEK) 

Nuvärde (SEK) 

1. Injustering av 
värmesystem 

16,6 560 000 1 495 000 

2. Vattenbesparande 
åtgärder 

5,0 120 000 795 000 

3. Tilläggsisolering vind 3,3 600 000 713 000 

4. Fönsterbyte hus B-E 
samt tilläggsisolering 
bröstning vid balkonger 

21,6 5 100 000 1 465 000 

5. Installation av 
frånluftsvärmepump 

32,0 3 900 000 -833 000 

6. Alternativ åtgärd 
ventilationssystem 

3,3 300 000 150 000 

 

Eftersom fönster och värmesystem var i dåligt skick hade antagits kostnader för 

underhåll i åtgärd 1 och 4. Dessa underhållskostnader är exkluderade från ovanstående 

tabell. 
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Åtgärd 1–5 föreslogs som en paketåtgärd och skulle sammanlagt ge en beräknad 

besparing på 78,5 kWh/m2 och år, från ursprungliga 153 kWh/m2 och år. Kostnaden 

beräknades till 10 280 tkr och nuvärdet för paketet uppgick till sammanlagt 2 370 tkr. 

Knivstabostäder valde efter förstudien att byta fönster och tilläggsisolering bröstning 

vid balkonger samt injustera av värmesystemet. Fönsterbyte genomfördes under år 

2016–2017 då samtliga fem hus fick nya treglasfönster. Samtidigt genomfördes 

tilläggsisolering och bröstning vid balkonger. Under april 2019 installerades ett nytt 

styrsystem samt givare för temperatur och luftfuktighet i varje lägenhet. Därefter 

genomfördes injustering av värmesystemet vilket innefattade ett nytt styrsystem samt 

givare för temperatur och luftfuktighet i varje lägenhet.  

Efter genomförande av förstudien i etapp 1 hade Knivstabostäder gått igenom en 

organisationsförändring, vilket försvårade genomförandet av föreslagna åtgärder. 

Projektformatet på Rekorderlig Renovering upplevdes som odynamiskt av den nya 

organisationen. 

Uppföljningen i Etapp 3 genomfördes under november 2019 (med siffror från 2018) då 

injustering av värmesystemet ännu inte varit i drift i ett helt år. Därför gjordes ingen 

heltäckande uppföljning för denna åtgärd. Dock gjordes en sammanställning av den 

energidata som fanns tillgänglig och en prognos av fjärrvärmeanvändningen som följd 

av värmeinjusteringen gjordes. I tabell 8 och 9 redovisas jämförelse av 

energianvändning för fjärrvärme respektive fastighetsel före och efter åtgärder. 

Tabell 8: Jämförelse av energivändning för värme före och efter åtgärder vid Fastighet Särsta 3:377 

Åtgärd 

Fjärrvärmeanvändning 
innan åtgärder (kWh/m2, 

år) 

Fjärrvärmeanvändning 
efter åtgärder (kWh/m2, 

år) 

Besparing 
(kWh/m2, år) 

Fönsterbyte och 
tilläggsisolering 
balkonger. 

142,8 (år 2015) 124,8 (2018 års data) 18 

Injustering av värme 
(efter ca 7 månaders 
drift). 

124,8 (år 2018) 115 (2019 års data, 
prognosticerat) 

9,8 

Totalt 142,8 (år 2015) 115 (2019 års data, 
prognosticerat) 

27,8 
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Tabell 9: Jämförelse av elanvändning/fastighetsel före och efter åtgärder vid Fastighet Särsta 3:377 

Åtgärd 

Fastighetselanvändning 
innan åtgärder (2015) 

(kWh/m2, år) 

Fastighetselanvändning 
efter åtgärder (kWh/m2, 

år) 

Besparing 
(kWh/m2, 

år) 

Fönsterbyte och 
tilläggsisolering 
balkonger. 

13,4 11,8 (2018 års data) 1,6 

 

Jämförelsen visar att fönsterbyte och injustering av värmesystemet märkbart minskat 

fjärrvärmeanvändningen och därigenom även energiprestandan. Injusteringen skulle 

ge en beräknad besparing på 16,6 kWh/m2, men uppgick efter genomförande till 18 

kWh, vilket är bättre än förväntat. Efter 7 månader drift under 2019 med injusterat 

värmesystem har fjärrvärmeanvändningen sjunkit ytterligare. Projektet har som helhet 

givit Knivstabostäder fler förslag på framtida energieffektiviserande åtgärder som de 

kan arbeta vidare med. 

2.5 Bollnäs Bostäder 

AB Bollnäs Bostäder genomförde sin förstudie under den första utlysningen av Halvera 

Mera som pågick 2012–2013. De har genomfört alla tre etapper med förstudie, 

genomförande och uppföljning enligt metoden Rekorderlig Renovering i kv. 

Ljungheden 2 i Bollnäs. 

 

Bild 5. Fastighet kv. Ljungheden 2 i Bollnäs 

Kvarteret Ljungheden 2 består av fyra punkthus med sju våningar och 39 lägenheter i 

varje hus. Husen byggdes 1958 och är belägna i Bollnäs utmed Ljusnan. De är snarlika, 

med några få skillnader. Två hus har central tvättstuga, ett av husen har en lokal i 

markplan och ett av husen har ett extra källarplan som tidigare inrymde panncentral 

http://www.bebostad.se/om-bebo/kampanjer-och-utlysningar/halvera-mera-kampanjerna/halvera-mera-10-dold-sida
http://www.bebostad.se/om-bebo/kampanjer-och-utlysningar/halvera-mera-kampanjerna/halvera-mera-10-dold-sida
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för samtliga hus. Uppvärmd yta är 2697 m2 per hus och samtliga hus förses med värme 

från en gemensam fjärrvärmecentral från 2010. Sedan 2007 har byggnaderna nya 

tryckstyrda fläktar. I underhållsplanen för kvarteret fanns bland annat renovering av 

avloppsstammar. 

Husen i Kv. Ljungheden 2 var i behov av stamrenovering, med fasad som uppvisade 

putssläpp och balkonger som bedömdes klara max en renovering innan de behövde 

bytas. Under förstudien år 2013 föreslogs flera åtgärder i syfte att uppnå en halverad 

energianvändning jämfört med utgångsläget, 132,4 kWh/m2. Åtgärderna redovisas i 

nedan tabell tillsammans med beräknad energibesparing och investeringskostnad för 

respektive åtgärd. 

Tabell 10: Jämförelse av energivändning för värme före och efter åtgärder vid Kv Ljungheden 2 

Åtgärd 

Beräknad 
energibesparing 

(kWh/m2, år) 

Beräknad investeringskostnad (SEK) 

1. Åtgärder på 
värmesystem 

53 625 000 

2. Värmeisolering av 
klimatskärm 

23 1 083 000 

3. Åtgärder på VA-
system 

6 138 000 

4. Byte av fönster och 
dörrar. 

11 1 825 000 

Totalt 99 3 671 000 

 

Åtgärd 1 innefattar installation av frånluftsvärmepump i samtliga hus. Åtgärd 2 

innefattade 200 mm tilläggsisolering av yttervägg och ett nytt ytskikt av tunnputs. 

Åtgärd 3 innefattade avloppsåtervinning monterat på stammar i källarplan. Åtgärd 4 

innefattade byte av fönster och dörrar till nya med halverat värmeläckage. 

Utifrån förstudien bedömdes att det inte var ekonomiskt försvarbart att halvera 

energianvändningen. Dock ansågs det lönsamt att minska den med ca 40 %. Bland 

annat sågs tilläggsisolering som en olönsam investering, medan installation av 

frånluftsvärmepump sågs som mycket lönsam. 

Bollnäs Bostäder valde att gå vidare med Åtgärd 1 och 2. Inledningsvis föreslogs 200 

mm tilläggsisolering, men av estetiska skäl kunde inte samhällsbyggnadskontoret 

tillåta detta. Då fasaderna trots allt var i stort behov av underhåll föreslogs istället 80 

mm isolering vilket godtogs av samhällsbyggnadskontoret. Det tunnare isoleringslagret 
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minskade investeringskostnaden något, men förväntades inte ge en lika stor 

energibesparing. Dock visade en uppdaterad energiberäkning att 80 mm 

tilläggsisolering skulle ge en energibesparing på 29 kWh/m2 och år.  

Sammantaget beräknades åtgärdspaketet ge en minskad energianvändning på 82 

kWh/m2 och år, till en investeringskostnad av 1 426 tkr. 

Genomförandet av åtgärderna påbörjades 2015 och färdigställdes under september 

2016. De första mätdata för ett års energianvändning fanns tillgängliga efter 2017. 

Totalt landade investeringskostnaden på 1 540 tkr. Den resulterande 

energiförbrukningen redovisas i tabell nedan. 

Tabell 11: Jämförelse mellan energiprestanda före och efter åtgärder vid Kv Ljungheden 2 

Åtgärd 

Energiprestanda 
innan åtgärder 

(2012) (kWh/m2, 
år) 

Energiprestanda 
efter åtgärder 

(2017) (kWh/m2, 
år) 

Besparing 
(kWh/m2, år) 

Kostnad 
(SEK) 

Åtgärder på 
värmesystem samt 
fasadisolering 80 
mm 

132,4 77,6 54,8 1 540 000 

 

Förstudien pekade på att energianvändningen sannolikt skulle kunna minskas med 

drygt 40 %. Enligt siffror i ovanstående tabell blev den resulterade energiprestandan 

41,4 % bättre. Sammantaget har energianvändningen för värme minskat, medan 

elanvändningen har ökat. Enligt 2017 års siffror ökade årselanvändningen 2012–2017 

med totalt 3 MWh och energianvändningen för värme minskade med 151 MWh under 

samma period. Installationen av frånluftsvärmepump gav inte en lika stor besparing 

som beräknat, vilket troligt beror på att byggnaderna samtidigt tätades och därigenom 

fick ett minskat värmebehov. Uppgifter från bovärdar pekar på att åtgärderna 

förbättrat inomhusmiljön, med färre boenden som anmärker på inomhustemperaturen 

än innan. 

2.6 Uppnådd energibesparing i fastighetsägarnas projekt 

I tabellen nedan presenteras hus stor energibesparing som beräknats uppnås eller har 

uppmätts för genomförda åtgärder.  
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Tabell 12. Energibesparing efter genomförda åtgärder 

Fastighetsägare Energibesparing efter genomförda åtgärder 

Brf Västgötagatan Beräknad: 98 kWh/m2år  = 52 % 

EKO Bostäder i Norr Beräknad: 130 kWh/m2år = 54 %  

Brf Klubbåsen Uppmätt: 105 kWh/m2år = 67 % 

Knivstabostäder Uppmätt/prognosticerad: 28 kWh/m2år = 20 %    

Bollnäs bostäder Uppmätt: 55 kWh/m2år = 41 %     

 

För de projekt som har genomfört etapp 3 och mätt upp resultatet av genomförda 

åtgärder nås i genomsnitt en energibesparing på 43 %. Dock skiljer sig uppnådd 

energibesparing mycket åt. Den lägsta energieffektiviseringsnivån på 20 % kan 

förklaras av att fastighetsägaren inte kunde genomföra projektet så som planerat. Detta 

på grund av organisationsförändringar som ledde till en revidering av vilka åtgärder 

som kunde genomföras.  

Inkluderas de fastighetsägare som enbart varit med i etapp 2 där energibesparing för 

genomförda åtgärder endast beräknats så uppgår den genomsnittliga besparingen till 

47 %. 

2.7 Geografisk spridning på demonstrationsprojekt 

I tabellen nedan ses den geografiska spridningen på deltagande fastighetsägare.  

Tabell 13. Geografiska spridningen på deltagande fastighetsägare 

Fastighetsägare Län 

Brf Västgötagatan Stockholm 

EKO Bostäder i Norr Västernorrland 

Brf Klubbåsen Stockholm 

Knivstabostäder Uppsala 

Bollnäs bostäder Gävleborg 

 

Innan detta projekt har flertalet demonstrationsprojekt enligt Rekorderlig Renovering 

genomförts i södra och mellersta Sverige, med fokus på Stockholm. Inom denna 

kampanj har en ökad spridning uppnåtts genom de två renoveringsprojekten i norra 

Sverige. 
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Figur 1. Geografisk spridning på demonstrationsprojekt inom rekorderlig Renovering innan Halvera 

mera etapp 2 och 3 

 

Figur 2. Geografisk spridning på demonstrationsprojekt inom rekorderlig Renovering efter Halvera 

mera etapp 2 och 3 

3 Analys 

3.1 Erfarenheter från genomförande av åtgärder, etapp 2   

3.1.1 Isolering av fasad 

Fasadrenoveringen med tilläggsisolering kan ibland vara svårt att få igenom i äldre 

byggnader pga. kulturhistoriska begränsningar, vilket Bollnäs bostäder fick erfara. Vid 

bygglovsansökan framkom att samhällsbyggnadskontoret hade synpunkter på den 

planerade åtgärden med 200 mm tilläggsisolering, då det skulle påverka fasadens 

uttryck och avvika från den arkitektur som ursprungligen eftersökts där fönsterna är 

placerade i ytterkant av fasad. I dialog med byggnadsnämnden var det dock möjligt att 
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komma fram till en kompromiss.  Det bedömdes att 80 mm inte utgjorde någon 

påtaglig förvanskning av fasadens uttryck, vilket möjliggjorde en viss energibesparing. 

Denna erfarenhet pekar på vikten av att föra dialog med kravställande myndigheter i så 

tidigt skede som möjligt, för att säkerställa att de åtgärder som utreds kommer att 

kunna genomföras. 

3.1.2 Installation av frånluftsvärmepump 

Vid installation av värmepump är det viktigt att se till att elsäkringen är tillräckligt hög 

för den nya belastningen. När Brf Västgötagatan installerade frånluftsvärmepump 

uppstod problem med överbelastning av säkring. Detta löstes med installation av 

effektvakt. 

När fjärrvärme utgör del i systemlösningen tillsammans med frånluftsvärmepump, 

måste man som fastighetsägare vara medveten om målet är att sänka mängden köpt 

energi, eller att minimera driftkostnaden. Om målet är att minimera driftkostnaden är 

det fördelaktigt att stänga av värmepumpen sommartid och använda fjärrvärme till 

uppvärmning av tappvarmvatten. Bakgrunden till denna driftstrategi är att 

fjärrvärmepriset är lågt sommartid samtidigt som värmepumpen inte arbetar optimalt 

med hög verkningsgrad när den används för att producera tappvarmvatten med en 

relativ hög temperatur. 

3.1.3 Genomförande av energiåtgärder i samband med renovering 

Ekonomiskt är det ofta fördelaktigt att genomföra energiåtgärder i samband med 

renovering/tillbyggnad, något som samtliga deltagande fastighetsägare har erfarit. Det 

är då möjligt att genomföra energibesparande åtgärder som annars hade bedömts vara 

olönsamma. Bollnäs Bostäder beslutade t.ex. att tilläggsisolera fasaden trots att 

åtgärden i sig inte hade så god lönsamhet. Eftersom fasaden ändå behövde renoveras 

blev merkostnaden för tilläggsisolering inte så stor och andra mervärden så som 

förbättrat inomhusklimat kunde uppnås.  

Bollnäs Bostäder undersökte även åtgärden värmeåtervinning från avloppsvatten. Den 

beräknades utgöra en liten energibesparing men ansågs ändå lönsam, då renovering av 

avloppsstammar var inplanerade i underhållsplanen. På grund av brister i samordning 

hade dock infordring av avloppsstammarna redan beställts. Åtgärden blev därför både 

mer kostsam och svårare att genomföra än vad som kalkylerats och ansågs därför inte 

vara intressant. Detta pekar på vikten av att utreda energibesparande åtgärder som kan 

genomföras i samband med en renovering innan renoveringen påbörjas. 
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3.2 Erfarenheter från utvärdering av åtgärder, etapp 3 

Bollnäs Bostäders uppföljning av åtgärderna försvårades av att fjärrvärmeleverantören 

till en början inte levererade korrekt statistik. På grund av dålig kommunikation med 

fjärrvärmebolaget så tolkade fjärrvärmeleverantören det som att det var fel på 

värmemängdsmätaren när fjärrvärmeförbrukningen sjönk drastiskt efter 

genomförande av åtgärderna. Fram till dess att mätaren byttes uppskattade 

leverantören förbrukningen utifrån historisk förbrukning. Detta pekar på vikten av att 

följa upp energianvändningen kontinuerligt. Framförallt i samband med att 

energibesparande åtgärder genomförs för att säkerställa att förväntad energi- och 

kostnadsbesparing uppnås.  

3.3 Erfarenheter av Rekorderlig Renovering 

Flera fastighetsägare har upplevt svårigheter att genomföra sina projekt enligt den plan 

som de hade vid projektets början och enligt den överenskommelse som ingicks med 

Byggherrarna och Energimyndigheten. 

Knivstabostäder genomgick en organisationsförändring med ny personal, vilket 

påverkade förutsättningarna för projektets utförande. Under arbetets gång har 

Knivstabostäder upplevt att formatet för detta projekt är odynamiskt och svårt att 

anpassa till förändrande förutsättningar, vilket gör det svårt att följa och driva projektet 

över lång tid. Även EKO Bostäder i Norr lyfter vikten av ett dynamiskt arbetssätt när 

man ska renovera äldre hus. 

Bollnäs Bostäders anlitade konsult blev sjukskriven vid slutet av projektet, varför det 

uppkom svårigheter att färdigställa slutrapporten enligt de krav som var uppställda.  

En bostadsrättförening som ursprungligen hade sökt och blivit antagen till projektet 

valde redan vid projektstart att hoppa av, då de pga. yttre omständigheter inte skulle 

kunna genomföra sin renovering som planerat.  

4 Slutsats 

Halvera mera etapp 2 och 3 hade som mål att nå ut med metoden Rekorderlig 

Renovering till fler fastighetsägare genom att öka antalet goda exempel, samt få en 

bättre geografisk spridning på demonstrationsprojekten med fler referensprojekt i flera 

län. Av de fem deltagande fastighetsägarna var två stycken i norra Sverige, ett 

geografiskt område som tidigare saknat demonstrationsprojekt inom Rekorderlig 

Renovering.  
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De fastighetsägare som ansökte om att delta i projektet hade som mål att nå 40–70 % 

energieffektivisering med sina renoveringar. Av de som genomfört etapp 3 och mätt 

upp den faktiska energibesparingen av genomförda åtgärder ligger 

energieffektiviseringen på 20–67 % med ett genomsnitt på 43 %. Den lägsta 

energieffektiviseringsnivån på 20 % kan förklaras av att den fastighetsägaren inte 

kunde genomföra projektet så som planerat på grund av organisationsförändringar. De 

var därför tvungna att revidera vilka åtgärder som kunde genomföras inom detta 

projekt.  

Om även beräknad energibesparing för genomförda åtgärder hos de fastighetsägare 

som enbart genomfört etapp 2 inkluderas så uppgår den genomsnittliga 

energieffektiviseringen till 47 %. 

Erfarenheter från deltagande fastighetsägare är att denna typ av projektupplägg kan 

vara för odynamiskt för mer omfattande renoverings- och energieffektiviseringsprojekt. 

Hinder kan ofta uppkomma längst med vägen, så som organisatoriska/personella 

förändringar, som gör att tidplanen blir svår att hålla och som kan medföra att 

renoveringsprojektet behöver justeras så att det inte längre passar in i mallen för 

Rekorderlig Renovering.  

 

 


