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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka tre olika renoveringssystem för 
miljonprogrammet, för att åtgärda de stora transmissionsförlusterna på 
byggnaderna. Mycket stor del av de byggnader som byggdes under 
miljonprogrammet på 60- och 70-talet har liknande konstruktioner, vilket medför 
att det går att använda samma teknik på väldigt många byggnader. Arbetet berör 
endast klimatskalet även om det finns många fler faktorer att se över för att 
miljonprogrammets byggnader ska bli energieffektiva. 

Examensarbetet presenterar exempel på utförda renoveringar med två av de tre 
beskrivna renoveringssystemen. 

Arbetet tar upp ett valt referenshus som vi applicerar de tre olika 
renoveringssystemen på och presenterar de nya U-värdena, energiförbrukningarna 
och investeringskostnaderna som fås på byggnadens olika byggnadsdelar. U-värdena 
matchars mot rekommenderade U-värden vid passivhusbyggnation. Referenshuset 
är ett tvåvåningsflerbostadshus, beläget i den småländska byn Lammhult, med 
tegelfasader på gavlarna och puts på långsidorna. Huset är även försett med 
balkonger på ena långsidan. De tre systemen som behandlas är enkel 
tilläggsisolering, prefabricerad tilläggsisolering och utbyte av fasad. Vi redovisar 
vilket renoveringssystem som lämpar sig bäst vid olika förutsättningar och beaktar 
även hur hyresgästerna påverkas under renoveringsarbetet.  

Resultatet visar att man med både enkel- och prefabricerad tilläggsisolering kan få 
ner byggnadens transmissionsförluster rejält. Investeringskostnaden är däremot 
mycket mindre för den prefabricerade varianten och även payofftiden är mycket 
kortare. Eftersträvas en passivhusstandard för väggarna bör hela husets ytterskal 
rivas och ersättas med en ny fasad. Det senare skulle kräva att samtliga hyresgäster 
flyttar ut under hela renoveringsarbetet. Investeringskostnaden för denna metod är 
betydligt högre än de båda andra men dess payofftid är på jämn nivå med den för 
enkel tilläggsisolering. 
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Summery 

The purpose with this project is to explore and verify three renovating systems for 
Miljonprogrammet (common expression for buildings constructed during the years 
1965-1975 when over a million houses where built in Sweden) to take measure to 
the largely transmission losses of these buildings. Many of the buildings from this 
period have similar constructions and therefore the same techniques can be used to 
renovate several of them. This project only considers the climate scale, although 
there are many more factors to concern for to efficient the buildings of 
Miljonprogrammet. 

This thesis presents examples of renovations carried out using two of the three 
renovation systems. 

The essay presents a reference house of choice on which we apply the three systems 
and calculate the new U-values, consumption of energy and the investment costs. 
The new U-values the building is given is matched to the values of recommendation 
for passive houses. Our reference house is a two story apartment building, located 
in the village of Lammhult, with brick facades at the ends and plaster at the long 
sides. One of the long sides contains balconies. The three systems are additional 
insulation, prefabricated additional insulation and replacement of the facade. We 
consider which renovation systems are best in different conditions, also considering 
the treatment of the tenants. 

The result of the study shows that with additional insulation and prefabricated 
additional insulation the buildings transmission losses will be major lowered. The 
investment cost and payoff time for the prefabricated version is much lower. If the 
standard of passive house is wanted the replacement of facade technique should be 
used. This method requires that the tenants move out during the renovation work. 
The investment cost for this method is significantly higher but the payoff time is 
equal with the additional insulation methods payoff time. 
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Förord 

Som avslutning på högskoleingenjörsutbildningen i bygg och anläggning har vi 
skrivit detta examensarbete. I arbetet har vi fått tillämpa mycket av det vi lärt oss 
under våra tre år på universitetet Vi har även utvecklats i konstruktionstänkande, 
bland annat i samband med hantering av köldbryggor och insett att gamla regler inte 
automatiskt är rätt och bör följas. 

Vi har fått många positiva och intresserade ögon på oss från vår omgivning under 
vårt arbete och hoppas att vi med detta examensarbete ska få chansen att 
tillfredställa dessa. Examensarbetet har genomarbetats under perioden mars-maj 
2009. 

Vi vill rikta ett tack till Simone Kreutzer som har varit vår kontaktperson på Tyréns 
under arbetets gång, Anders Olsson som har agerat handledare, Mattis Strömberg 
som har tillhandahållit beräkningar, ritningar och underlag för vårt referenshus, 
VidingeHem som givit oss möjlighet till insyn i ett pågående projekt och till Ludger 
Dederich som presenterat två av de tre byggsystemen vi behandlat. 

 

Växjö och Malmö, maj 2009 

 

Anders Cederholm och Magnus Andersson 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

År 2006 fastställde riksdagen ett mål om att den totala energianvändningen i 
byggnader skulle minska med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050 i 
förhållande till 1995 års nivå, räknat per uppvärmd areaenhet [11]. Idag svarar 
byggnadssektorn för 39 % av Sveriges totala energiförbrukning [12], [13]. Av denna 
andel står själva uppförandet av byggnader för 12 %, hushålls- och driftel för 25 % 
och uppvärmning och varmvatten för 63 %. Med passivhustekniken angriper man 
framför allt energiförbrukningen för uppvärmning. Beaktar man vad en byggnad 
kostar i kronor istället för vad det kostar i form av energi ser fallet annorlunda ut. 
Av totalkostnaden för en byggnad med 40 års beräknad livslängd består hälften av 
driftkostnader och endast 10 % av byggkostnaden, 15 % till finansiering och 
resterande 25 % går till renoveringsarbeten. En god projektering och noggrannhet 
betyder en dyrare produktion men ger positiv avkastning, sett i fastighetens långa 
perspektiv. Miljonprogramshusen står för en betydande del av 
uppvärmningsförlusten och nu när dessa hus är närmare 40 år gamla, vilket var 
deras uppskattade livstid när de byggdes, står de inför renoveringar som ska bidra 
till att uppfylla riksdagens allmänna krav. Det är därför viktigt att man finner bra 
system för att uppnå en god energihushållning och som bevarar så mycket som 
möjligt av den befintliga konstruktionen där det är möjligt. Ofta är till exempel 
stommen i så bra skick att den kan återanvändas. Enligt en beräkning gjord av 
branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullföretag, [4], skulle man kunna 
spara 4 miljarder kronor årligen i energikostnad genom att täta och tilläggsisolera 
miljonprogramshusen. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka tre olika byggnadssystem och utvärdera 
för- och nackdelar med avseende på energieffektivisering och ekonomi, som är 
lämpligast att använda utifrån ett valt referensobjekt. Vidare ska vi se på hur 
hyresgäster påverkas vid ombyggnader, samt ta fram bedömningskriterier för vilket 
system som bör väljas vid givna förutsättningar. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast att beröra transmissionsförluster och köldbryggshantering 
för de tre olika systemen på ett verkligt hus. Vad gäller marknadens alla byggsystem 
för ombyggnader inom området vi intresserat oss för har vi valt att generalisera ett 
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så kallat vanligt utförande och att därutöver undersöka två system, för oss 
presenterade av institutet Holzabsatzfonds. 

1.4 Metod 

Arbetet startar med en litteraturstudie inriktat på problematiken med hög 
energiförbrukning i miljonprogrammets byggnader. Vi granskar och omsätter den 
information vi har samlat in och applicerar den på vårt referenshus. Utifrån det gör 
vi beräkningar på U-värden, minimerar antalet köldbryggor och gör 
kostnadsberäkningar.  

1.5 Samarbetsföretag 

Företaget Tyréns har initierat examensarbetet och som handledare från näringslivet 
fungerar Simone Kreutzer. Holzabatzfonds har uppfunnit två av de tre byggsystem 
som vi berör i arbetet. Växjö Byggkonsult har utfört beräkningar och analyser av det 
referensobjekt vi använder oss av i rapporten. VidingeHem är fastighetsägare till 
vårt valda referenshus. 

1.5.1 Tyréns AB 

Tyréns AB grundades av Sven Tyrén 1942 efter det att han tagit examen vid 
Chalmers Tekniska Högskola [18]. Sven tog över en konsulterande Ingenjörsbyrå 
och utifrån den bildades Tyréns AB. Hans målsättning var att bolaget skulle ligga i 
den tekniska frontlinjen. Sven var drivande i att utveckla och införa nya arbetssätt, 
vilket gjorde att Tyréns AB låg långt fram när det gällde moderna byggnadsmetoder 
och byggmaterial. Sven var med och uppförde standardisering av konstruktörernas 
symboler och uttrycksmedel tillsammans med gruppen HALTH som Sven startade.  
Sven Tyrén har startat en stiftelse som årligen finansierar olika projekt inom 
forskning och utveckling inom byggsektorn.  
Företaget Tyréns har som mål att motsvara beställarens krav genom kompetenta 
konsulter inom samhällsbyggnadssektorn. Samtidigt strävar Tyréns efter att göra så 
lite miljöbelastning som möjligt, genom att välja bra konstruktionslösningar och 
materialval. De är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Tyréns erbjuder en 
utbildning inom passivhus.Efter klarad utbildning blir man certifierad 
passivhusarkitekt. 
Tyréns uppger att de har följande kompetens inom energi 
 

• energiberäkningar  
• energiinventering av fastigheter  
• energideklarationer  
• energioptimering av byggnader  
• passivhusprojektering  
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• råd vid val av konstruktionslösningar m a p lufttäthet och köldbryggor  
• kvantifiering av köldbryggor  
• rådgivning vid val av fönster och glasfasader  
• dimensionering av system för solavskärmning  
• simuleringar av inneklimat  
• simulering av installationer  
• systemlösningar/-utformning  
• energisamordning  
• energiledning  
• energistrategi  

1.5.2 VidingeHem 

VidingeHem ägs av Växjö kommun och bildades 1958 som en stiftelse. 1990 blev 
VidingeHem ett aktiebolag [19]. 1995 gjordes det en fusion med 
Lammhultsbostäder, Braåsbostäder och Bergundahus.  I dagsläget äger VidingeHem 
1850 lägenheter och 89 000 kvadratmeter lokaler. De äger skolor, förskolor och 
vårdboende som ryms i de nämnda 89 000 kvadratmeterna lokaler. VidingeHem 
prioriterar god tillgänglighet för boende och besökande i alla åldrar.   

1.5.3 Växjö Byggkonsult 

Växjö Byggkonsult arbetar mycket mot kommuner, landsting, bostadsföretag, 
industrier, föreningar och privatpersoner [20]. De har bred kometens och utför bl.a. 
Skisser/utredningar, kostnadsbedömningar, beskrivningar, detaljprojektering, 
besiktningar med mera. Mattias Strömberg (Projektör) har av VidingeHem fått i 
uppgift att undersöka eventuella energiförbättringar på det referensobjekt vi 
analyserar i examensarbetet.  

1.5.4 Holzabsatzfonds 

Holzabsatzfonds är en tysk offentlig institution som arbetar efter visionen att skapa 
en ny träkultur i Tyskland [21]. Den tyska träindustrin sysselsätter 1,1 miljoner 
människor och är en viktig faktor i den tyska ekonomin. Holzabsatzfonds ser sig 
som den centrala marknadsföringsinstitutionen för skogs- och 
träbearbetningsindustrin i tyskland, både nationellt och internationellt. De arbetar 
även med forskning på området och erbjuder specialistkonsultering inom 
träbyggande. De stödjer "Charta für Holz" som siktar mot att öka träkonsumtionen 
för byggnationer per person i tyskland med 20 % från dagens 1,1m3 till 1,3m3 år 
2014. 
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2. Begreppen miljonprogrammet och 
passivhus 
Nedan behandlas begreppen miljonprogrammet och passivhus. I avsnittet om passivhus 
presenteras även de riktlinjer för ytterväggars U-värden som åsyftas i kapitel 4. 

2.1 Miljonprogrammet 

1942 infördes i Sverige en hyresreglering som från 1975 kom att kallas 
bruksvärdesprincipen [1]. Införandet ledde till att hyrorna frystes till 1942 års nivå 
under 1950- och 1960 talen och med efterkrigstidens inflation föll hyrorna. 
Resultatet blev minskat underhåll och minskad nyproduktion. Vid mitten av 1960 
talet hade bostadsköerna vuxit sig långa, ca 400000 personer stod i kö [3]. 1965 
beslöt den Svenska regeringen att det under den kommande tioårsperioden skulle 
produceras en miljon bostäder. Detta politiska ställningstagande kallas 
Miljonprogrammet [2], [5], [6], [7]. I samband med denna exploatering växte många 
förorter och stora bostadsområden upp som ställde krav på att även infrastrukturen 
moderniserades och byggdes ut. Nya vägar, elnät och spårvagns- och 
tunnelbanesystem växte fram. Satsade kommunerna på storskalighet, detaljplaner 
som översteg 1000 bostäder, belönades de med ekonomiska fördelar. Under åren 
1965 till 1975 nyproducerades 1 006 000 bostäder i Sverige och uppskattningsvis 
revs cirka tvåhundratusen omoderna bostäder. Cirka 2/3 av nyproduktionen var 
flerbostadshus. Redan vid 1970 talets början bromsades den snabba exploateringen 
för flerbostadshus då flera bostadsföretag fick problem med uthyrning och 
likviditeter. 

 

 
Figur 2:1: Bestånd av flerbostadshus 2007 fördelat efter byggnadsår. Totala beståndet 
uppgår till 2,44 miljoner lägenheter. Källa SCB [3] 
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I och med den kraftigt ökade efterfrågan på nyproduktion ändrades byggmetoderna 
från det traditionella byggandet till en mer industrialiserad- och standardiserad 
metod. De nya effektiva och ekonomiska metoderna man använde är en av 
anledningarna till att många av miljonprogrammets byggnader är väldigt lika. 
Byggena utfördes av stora entreprenader med många maskiner till hjälp att lyfta de 
stora prefabricerade komponenterna på plats för att spara tid och pengar. Vid de 
stora byggena placerades ofta byggkranar på rälsar för att underlätta 
materialtransporten mellan husen och den tillfälliga betongfabriken man byggt upp 
på byggområdet. Rälsarnas placering återspeglas ofta i husens placering inom dessa 
områden. 

Miljonprogramshusen var bara tänkta att stå i 40 år och materialval gjordes därefter 
samt att energipolitiken och BBR (Boverkets Byggnads Regler) hade helt andra krav 
på nybyggnationer vid denna tid har lett till att många av husen idag inte håller 
önskad standard. Vanliga problem på dessa byggnader är att de är dåligt isolerade, 
har dåliga fönster och att det med tiden, eller dåligt utförande vid produktion, 
uppstått värmeläckor mellan byggnadsdelar. Enligt Ulf Frisk vd för 
branschorganisationen Swedisol,[4], byggdes det för 40 år sedan med ca 95mm 
mineralull i ytterväggar medan dagens byggregler kräver ca220mm. Husen byggdes 
ofta med låglutande tak, där vatten efter till exempel regn kan ligga kvar länge, vilket 
kan leda till fuktproblem. Husens problem består inte bara i dess ålder utan också i 
ett eftersatt underhåll. 

Cirka en fjärdedel av vårt lands befolkning bor i hus från miljonprogramsåren. 

I diagrammet nedan visar vi hur mycket energi miljonprogrammet, vid vanlig 
nyproduktion och passivhus förbrukar i kWh/m2 och år. 

 

 
Figur 2:2: Jämförelse mellan olika byggnadsstandarder mätt i Kwh/m2.  
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2.2 Passivhus 

För att man ska kunna kalla en byggnad för passivhus ska byggnaden vara så tät och 
energieffektiv att det inte behövs några radiatorer eller golvvärme.[8] I de fall 
temperaturen blir extra låg utomhus ska det räcka med en liten värmekälla. I 
normala fall räcker det med den energi människorna och apparaterna avger i form 
av värme för att tillgodose den önskade temperaturen.  Ett passivhus byggs väldigt 
tätt så att ventilationen sker genom ventilationssystemet och inte genom otätheter i 
konstruktionen, detta medför att man kan återvinna en stor del av den ventilerade 
värmen. En viktig punkt när det gäller passivhus är att i mycket hög grad eliminera 
köldbryggor och att använda sig av tjockare isoleringslager. Det är högre 
byggkostnader för ett passivhus, men det betalar sig normalt genom sparade 
energikostnader på några års sikt. 

Passivhus bidrar mycket mindre till den globala uppvärmningen genom att det 
kräver mindre energi för att driva byggnaden. EU driver för att det ska komma en 
ny byggnorm som föreskriver passivhusstandard, EU arbetar för att få byggnormen 
att träda i kraft år 2016. I vissa delar av Österrike är det föreskrivit i byggnormen att 
nyproduktion ska vara av passivhusstandard, Tyskland har som målsättning att vara 
där år 2014 och Storbritannien redan 2013. För Sverige kommer det sannolikt att ta 
längre tid för än Tyskland och Storbritannien. 

I ett passivhus ska man kunna läsa av energianvändningen varje månad för 
hushållsel, fastighetsel och värmeenergi var för sig. Inne- och utetemperaturen mäts 
för att kunna visa en rättvis bild av energiförbrukningen. Även åtgången på vattnet 
mäts och antal boende. 

För att uppnå passivhusstandard krävs det stora insatser på ventilation och VVS i 
fastigheterna, ventilationen står för 50 % av besparingspotentialen för att nå 45 
kWh/år per kvadratmeter. 

2.2.1 Definition av passivhus 

Det är den dimensionerande utetemperaturen (DUT) som bestämmer vilka krav 
som ställs på byggnaden och dess uppvärmningssystem. DUT är den kallaste 
varaktiga temperaturen på byggnadens ort.[9] Det som även bestämmer 
energiförbrukningens storlek är platsens årsmedeltemperatur. Definitionen för ett 
passivhus är att byggnaden inte ska förbruka mer än 45 kWh per kvadratmeter och 
år i söder i form av köpt el, och 55 kWh per kvadratmeter och år i norr enligt ISO 
13790:2004. 
 
Vid +20˚C som innetemperatur och DUT enligt Svensk standard (SS 024310) får 
det tillföras i form av värmeenergi: 
10 W per kvadratmeter för flerbostadshus 
12 W per kvadratmeter för friliggande hus 
(Klimatzon Norr: Plus 4 W per kvadratmeter) 
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För bostadshus eller parhus som har en mindre yta än 200 kvadratmeter görs ett 
tillägg om 2W/m2  på effektkravet. 
 
För att få ner elanvändningen rekommenderas det A-klassade vitvaror, 
lågenergilampor och att använda solvärme för varmvatten. När man ska beräkna 
effekten på apparater, människor och soltillskott får man max tillgodoräkna sig 4 
W/m2. 
 
Det ställs krav på luftläckage genom klimatskalet och det är maximalt 0,30 l/s m2 
vid +/- 50 Pa, enligt SS-EN 02 15 51, det kontrolleras genom tryckprovning av 
byggnaden.  
 
För att byggnaden ska uppnå passivhusstandard krävs det att fönster och dörrar har 
ett U–värde på högst 0,90 W/m2K, och att golv, tak och väggar har ett U–värde på 
högst 0,10 W/ m2K. 
Kraven överensstämmer inte med de krav som ställs på passivhus i övriga Europa. 
Kraven ovan är Svensk passivhusstandard, enligt Simone Kreutzer på Tyréns. 
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3. Tre olika system för renovering 

När man i Sverige genomför renovering och upprustning av Miljonprogramshusen 
nöjer man sig idag oftast med en enkel utvändig tilläggsisolering samt byte av 
fönster till sådana med bättre U-värden [16]. Med denna metod kan man inte nå 
upp till de krav som ställs på ett passivhus. Många köldbryggor förblir oförändrade 
och kommer att fortsätta läcka stora mängder värmeenergi. 

För att uppnå passivhusstandard på husen behövs alltså en mer omfattande lösning 
som även tar hänsyn till köldbryggor [15]. Ett system är att bygga en extra 
prefabricerad vägg utanför den befintliga. På så sätt bygger man in flera ytligt 
liggande konstruktionsdelar som gett upphov till köldbryggor. 

När den befintliga fasaden är så nergången att den inte kan fortsätta att användas 
men stommen bakom är i sådant skick att den fortfarande är brukbar, kan lösning 
vara att bevara stommen istället för att riva den och bygga upp den igen. Den 
ursprungliga fasaden rivs och ersätts av ett prefab lättväggssystem. Den nya väggen 
står helt utanför stommen och använder denna bara för stabilisering eller hängs på 
stommen.   

Nedan presenteras tre olika alternativa sätt att minska tranmissionsförlusterna på 
miljonprogrammets byggnader. 

3.1 Enkel utvändig tilläggsisolering  

Det enklaste och vanligaste sättet att sänka energikostnaden vid renovering av 
Miljonprogramshus är att tilläggsisolera byggnaden [15]. På vindsbjälklag läggs ett 
extra lager lösull ut, den befintliga isoleringen är ofta så undermålig så man efter 
tilläggsisolering halverat U-värdet [16]. Ytterväggar är ofta ännu sämre, en 
tilläggsisolering här av rätt proportion sänker U-värdet till en tredjedel av det 
ursprungliga. Man byter även fönster till dagens modernare, tätare fönster samt 
tilläggsisolerar källarväggar om källare finns. Denna metod tar dock inte alltid 
hänsyn till eliminering av befintliga köldbryggor och läckor mellan byggnadsdelar 
som är ett måste ifall man ska kunna uppnå passivhusstandard. 
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Figur 3:1: Till vänster: Tilläggsisolering av fasad. Till höger: Putsning av vägg. 

 

Vid tilläggsisolering av putsad yttervägg används ofta en så kallad 
enstegstätningsmetod. Enstegstätning innebär att man på den befintliga putsen 
fäster upp ett nytt extra lager isolering som man sedan lägger ny putsfasad utanpå. 
Detta gör väggen tjockare vilket leder till att fönstren måste flyttas utåt för att inte 
hamna i djupa hål i väggen, men oftast byts även fönstren ut mot nya med bättre 
isoleringsegenskaper i samband med tilläggsisoleringen. Metoden har fått dåligt 
ryckte på grund av att det vid känsliga skarvar och hörn, som runt fönster och vid 
skarvar mellan puts och läkt, ofta uppstår sprickor av att vatten som trängt in i 
putsen fryser under vintern och vidgas. Sprickan som bildas släpper sedan igenom 
vatten som kan ansamlas i isoleringen innanför med risk för mögel och att putsen 
lossnar som följd. Många fackmän anser att om metoden är rätt utförd är den bra 
och säker.  
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Figur 3:2: Fuktskadad isolering som syns efter rivning av putsskiktet. 

3.2 Prefabricerad tilläggsisolering  

Systemet bygger på prefabricerade element för tilläggsisolering bestående av utifrån 
sätt t av 19mm 3-massivträskiva, 30/50 mm bärläkt, 30/50 mm läkt, 16 mm 
träfiberskiva (DWD: parniferad MDF), 60/120 träregel med 120 mm isolering 
(mineralull, WLG 040) och 12 mm OSB-Skiva [17], se figur 3:8. Mått tas på plats 
och därefter tillverkas fasadelement på en husfabrik. Detta minimerar byggtiden på 
plats, vilket medför mindre risk för fuktproblem. Precis som i enkel tilläggsisolering 
byts fönster ut mot fönster med bättre U-värden och vindsbjälklaget tilläggsisoleras. 
Köldbryggor elimineras till viss del. De byggnader som har balkonger 
sammankopplade till bjälklaget behåller dessa köldbryggor.  

Nedan finns det olika alternativ på hur man kan lösa monteringen av elementen i 
befintlig konstruktion. I alternativ 1 fäster man in elementet i bjälklaget och 
använder ett vinkeljärn som monteras på grundsulan. Alternativ 2 använder sig av 
en J-profil som placeras mellan grundsulan och bjälklaget för att stödja upp 
vinkeljärnet monterat i bjälklaget. Alternativ 3 kan man använda sig utav för att 
förankra fasadelementet till stommens ovankant på byggnader med platta tak. 
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Figur 3:3: Anslutningar av fasadelement på befintlig fasad vid grund och tak. 

I Alternativ 4 och 5 i figur 3:4 använder man sig bara av en förankring i bjälklaget, 
medans i alternativ 6 förankrar man även i befintlig vägg. Valet av förankring beror 
på hur goda möjligheterna är att förankra i bjälklaget.  

 
Figur 3:4: Anslutningar av fasadelement på befintlig fasad i bjälklag och vägg. 

 

Bildserien enligt figurerna 3:5-7 visar en skola som är byggd 1962 där man har 
använt sig utav systemet för tilläggsisoleringen för att sänka energikostnaderna. 
Byggnadens konstruktion bestod av innifrån sett av 20 mm puts, 105 mm gasbetong 
och 60 mm vid icke bärande konstruktion, vid bärande delar har man istället för 
gasbetong vanlig betong. Ytterväggen hade U-värde på 1,52 W/m²K, taket 0,35 
W/m²K med 100 mm isolering och fönstren uppges ha haft ett U-värde så lågt som 
5,80 W/m²K (vilket motsvarar ett englasfönster).  
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Figur 3:5: Skola från 1962 före renovering. 

Fönster och fasad var i väldigt dålig skick. Det beslutades att man skulle byta alla 
fönster och tilläggsisolera fasaderna och vindsbjälklaget. I figur 3:6 ser man att man 
har monterat fasadelementen och nya stora glaspartier. 

 
Figur 3:6: Skola med tilläggsisolering och nya fönster. 

Det slutliga resultatet kan man se i figur 3:7. Efter renoveringen är den ursprungliga 
murade stommen inkapslad av en träregelkonstruktion med massivträskivor med en 
tjocklek på 211 mm. Med hjälp av den nya fasadbeklädnaden kommer man ner till 
ett U-värde på 0,241 W/m²K för väggarna och man har även tätat eventuella läckor 
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mellan byggnadsdelar. Genom att tilläggsisolera taket med 180 mm isolering 
kommer man ner till U-värden på 0,206 W/m²K. U-värdet för fönstren hamnar på 
1,30 W/m²K. I procentuella siffror blev ytterväggen inklusive fönster 84 % lägre än 
tidigare, och taket 51 % lägre.  

 
Figur 3:7: Skolan är färdigställd med ny fasad. 
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Figur 3:8: Sektion på yttervägg i skolan efter renovering, gråa delen befintlig konstruktion, ljus del 
påbyggd konstruktion.  
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3.3 Utbyte av fasad 

I detta system river man bort hela det befintliga klimatskalet och låter endast 
betongstommen stå kvar [17]. Utifrån det monterar man ett nytt klimatskal med ett 
betydligt bättre U-värde och med mycket bättre konstruktionslösningar för att 
eliminera köldbryggor. Fasaden monteras i block, för att undvika fuktproblem och 
minska byggtiden på plats.  
Figur 3:9 visar fasadelementens uppbyggnad. Ytterst är det en glasskiva som ska 
skydda konstruktionen mot väder och vind men samtidigt släppa in solljus till 
Solarwaben som ligger innanför glasskivan. I detta system använder man sig av 15mm 
MDF som lufttätningsskikt, och man har ingen platsfolie i konstruktionen. 
Anledningen till att man inte använder sig utav platsfolie är att man vill få en jämn 
ånggenomgång genom hela konstruktionen, när man använder plastfolie blir det 
väldigt lätt att det inte är tätt på något ställe och då blir fukten väldigt koncentrerad 
på just det stället. MDF skivan är placerad innanför wellpappen och innanför MDF 
skivan är det en 200mm tjock mineralullsisolering.  
 
 

 
Figur 3:9: Fasadelementets uppbyggnad med dess olika material.  
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Solarwaben är ett skikt som består av wellpapp formad till en bikakestruktur, enligt 
figur 3:10 till höger, vars uppgift är att avskärma högt stående sommarsol men 
släppa igenom den låga vintersolen in till konstruktionen, för att utifrån bidra till att 
värma upp byggnaden. I figur 3:10 till vänster illustreras temperaturkurvan för en 
typisk vinter dag med utomhus nattemperatur ner mot -10°C och dagstemperatur 
strax över 0°C. På dagen värmer den låga solen upp luften innan för glaset och 
wellpappstrukturen isolerar utrymmet mot väggen för att inte övervärma väggen. På 
natten fungerar wellpappen som isolering för att värme inte ska läcka ut. Resultatet 
med en sådan här konstruktionen är att även väggen hjälper till att upprätthålla en 
jämn inomhus temperatur i byggnaden, genom att agera radiator. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 3:10: Till vänster: Temperaturkurvor genom väggen. Till höger: Solarwabe – wellpapp 
formad till bikakestruktur. 
 
I figur 3:11 visas ett väldigt förfallet hus med svåruthyrda lägenheter, där det 
beslutades att huset skulle totalrenoveras genom att byta ut hela fasaden.  
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Figur 3:11: Bostadshus innan renovering. 

I figur 3:12 kan man se hur man bygger fasadelementen i fabrik, väggen byggs upp 
från grunden med 60/200mm träreglar och 200mm isolering (mineralull). Utanför 
regelverket monteras en 15mm träfiberskiva (DWD: paraffinerad MDF), 
50mm solarpapp (welpapp), 25mm ventilationsspalt och 6 – 8mm enkelt 
säkerhetsglas, det innersta lagret är en 18mm OSB-Skiva. 

 

 
Figur 3:12: Fasadelementen byggs från grunden i fabrik. 

Figur 3:13 visar huset när den ursprungliga fasaden är riven och endast stommen 
står kvar. För att huset ska vara stabilt under bygget har man monterat stämpar som 
håller huset säkert. 
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Figur 3:13: Fasad riven, endast stomme med stämpar under byggtiden. 

 

På figur 3:14 ser man hur blocken monteras, montörerna står i byggnaden och 
sätter samman blocken med byggnaden. Blocken sätts på plats med hjälp av en 
kran. 

  
Figur 3:14: Montering av fasadelement med hjälp av kran.  
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Figur 3:15 visar byggnaden när alla block är monterade, skarvar är tätade och 
fönsterglaset är monterat. Fasadbeklädnaden blev 316 mm tjock och ytterväggen 
har U-värde på 0,14 W/m²Keff på den norra sidan och 0,05 W/m²Keff mot den 
södra sidan, enligt Ludger Dederich [17].  

 
Figur 3:15: Färdigt bostadshus efter renovering med helt nya fasader.  

Anslutningen i figur 3:16 visar hur man kan fästa in elementen i den befintliga 
konstruktionen. Fasadelementen är förskjutna uppåt för att inte skarven i väggen 
ska komma precis vid bjälklaget. Elementen är förankrade med ett vinkeljärn i 
bjälklaget. 
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Figur 3:16: Konstruktionsdetalj som visar att fasadelementens skarvar är förskjutna så att de inte 
ska bila en köldbrygga tillsammans med bjälklaget. 

På detaljlösningen som visas i figur 3:17 har man valt att ansluta fasadelementen var 
för sig med hjälp av vinkeljärn.  

 
Figur 3:17: visar att fasadelementen är anslutna med vinkeljärn var för sig i bjälklaget. 
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På konstruktionsdetaljen till vänster i figur 3:18 visar man en lösning där man fäster 
det övre fasadelementet med vinkeljärn och det undre fäster man med skruv genom 
hela bjälklaget. I figur 3:18 den högra bilden har man istället fäst båda elementen 
med vinkeljärn. Båda lösningarna blir väl isolerade vid bjälklaget. 

 
Figur 3:18: Vänstra detaljen visas hur fasadelementen kan fästas med vinkeljärn och bult, den 
högra bilden visar hur man kan fästa båda elementen med vinkeljärn.  

Befintliga balkonger byggs in och skapar ett extra utrymme i bygganden eller tas 
bort helt för att undvika köldbryggor. I figur 3:19 ser vi en anslutning som används 
vid montering av nya balkonger med ett isoleringsskikt mellan balkong och bjälklag 
för att undvika köldbryggor.  
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Figur 3:19: Konstruktionsdetalj där man monterar nya balkonger och isolerar mellan bjälklaget 
och balkongen. 
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4. Ombyggnad av kvarteret Kyrkherden, 

Lammhult 

I kvarteret Kyrkoherden i Lammhult står två hus byggda år 1962, alltså före 
miljonprogramsåren men byggt enligt samma blockprincip [16]. Därav är även 
problemen de samma som gäller för miljonprogrammet. 

 

 

 

 

Figur 4:1:Refrenshuset, Herrgårdsgatan 5-7, Kvarteret Kyrkoherden i Lammhult. 

 

Ägarna VidingeHem planerar en omfattande renovering där man bland annat avser 
att byta ut ventilationssystemet, tilläggsisolera vindar, byta utfackningsvägg vid 
balkongerna samt åtgärda köldbryggorna orsakade av balkongernas konstruktion. 



                                                                                                                                        

_______________________________________________________________________ 

24 

 

Figur 4:2: Bilderna ovan visar en köldbrygga mellan utfackningväggen med balkongdörr och golvet 
i en av lägenheterna. Bilden till vänster är tagen med värmekamera och till höger är en 
orienteringsbild.  
 

Balkongen och bjälklaget inne i lägenheten är av samma betongblock, eftersom 
bjälklaget är oisolerat ute på balkongen kyls det ner av omgivande luft och man får 
då en värmevandring enligt bilden nedan. 

 

 

Figur 4:3: Köldbrygga vid balkong, pilen visar värmeflödet genom bjälklaget.  

De tre olika ombyggnadsalternativen i det här kapitlet berör endast det yttre skalet 
på huset. Inbyggda system som också måste byggas om för att uppnå 
passivhusstandard är samma oberoende av ytterväggsutförande. I alla de tre olika 
renoveringsalternativen byts fönster och glaspartier ut och vindsbjälklaget 
tilläggsisoleras så att de får ett visst U-värde. Fönstren byts ut mot lågenergifönster 
med U-värde på 0,7 W/m²K[9]. Glaspartiet byts ut och ersätts med partier med U-
värden på 0,95 W/m²K, och då kan de jämföras med de gamla som hade ett U-
värde på 1,7 W/m²K[14]. Vinden tilläggsisoleras med 300mm mineralull och får ett 
U-värde på 0,06 W/m²K vilket är nästan en halvering av U-värdet. Vid 
dimensionering av tilläggsisoleringen har man utgått från vilken tjocklek som betalar 
av sig snabbast i minskad värmeenergiförlust, så kallad payoff tid. Bilaga 1 sida 1 
visar hur payoff-beräkningarna för vind och fasad är utförda[16].  
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4.1 Tänkt ombyggnad med enkel tilläggsisolering 

Byggnadens långsidor tilläggsisoleras enligt enstegstätningsmetoden beskriven i 
kapitel 3.1. Husets gavlar med tegelfasader åtgärdas ej då teglet bedömts att vara i så 
bra skick att en rivning av fasaden inte är lönsam och invändig isolering vill man 
undvika på grund utav att man vill att hyresgästerna ska kunna bo kvar under 
arbetet [16]. Tilläggsisoleringen görs på utsidan av ytterväggen och består av en 150 
mm stenullsskiva och puts. Isoleringen fästs upp direkt på den befintliga putsen och 
sedan putsas utsidan på den nya stenullsskivan för att ge tilläggsisoleringen ett 
väderskydd. Byggnadens källarvägg över mark tilläggsisoleras på samma sätt som 
övriga fasader ner till 200-300mm ovan mark.  

Köldbryggorna vid balkongerna förblir oförändrad, men källarväggen ovan mark 
som tidigare var en stor köldrygga kommer att kraftigt reduceras i storlek. 

Vid dimensionering av tilläggsisolering har man använt den payoff baserade 
kalkylen enligt Bilaga 1 vid val av tjocklek. Tabell 4:1 redovisar nya U-värden, 
energibesparing och payoff tid för olika valda tilläggsisoleringstjocklekar. 

 

Tabell 4:1Beräknade U-värden, energibesparingar och payoff tider för olika 
tilläggsisoleringstjocklekar. 
TILLÄGGSISOLERING AV FASADER      
       
Mängd 195 m2     
       
Tilläggsisoleringstjocklek (mm) 0 50 80 100 120 150 
U-värde (W/m2, °C) 0,37 0,24 0,2 0,17 0,16 0,14 
Energianvändning (MWh/år) 9,8 6,4 5,3 4,5 4,2 3,7 
Energibesparing (MWh/år) 0 3,4 4,5 5,3 5,6 6,1 
Investeringskostnad (kkr) 0 261 266 270 271 285 
Underhållskostnad (kkr) 0 0 0 0 0 0 
LCCenergi (kr/m2) 696 451 376 320 301 263 
LCCunderhåll (kr/m2) 0 0 0 0 0 0 
LCCtotal (kr/m2) 696 712 642 590 572 548 
          
Payoff-tid (år)   21,1 16,5 14,2 13,6 13,0 

 
Beräkningarna ger att byggnaden bör tilläggsisoleras med 150mm på väggar för 
bästa lönsamhet. Det ger ett U-värde för ytterväggen en minskning till 0,14 W/m²K 
(från 0,37 W/m²K alltså nära 60 % lägre). Vidtagna åtgärder på väggen uppfyller 
inte den rekommendation på 0,10 W/m²K som ställs på ytterväggar vid 
passivhusbyggnation. 
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4.2 Tänkt ombyggnad med prefabricerad 

tilläggsisolering 

Med tilläggsisolering med prefabricerade element enligt kapitel 3.2 behåller man här 
all befintlig konstruktion och fasad. Fasaderna tilläggsisoleras med prefabricerade 
element från källarvarvägg ovan mark upp till taknock bestående av utifrån sätt t av 
19mm 3-massivträskiva, 30/50 mm bärläkt, 30/50 mm läkt, 16 mm träfiberskiva 
(DWD: parniferad MDF), 60/120 träregel med 120 mm isolering (mineralull, WLG 
040). Balkongernas bjälklag förblir köldbryggor även i denna konstruktionslösning, 
pga. att klimatskalet bryts vid balkongens över och undersida. Elementen kommer 
att fästas med förankringsskruv i befintliga bjälklag för vindlaster och egenvikt. Vid 
grunden kommer det att monteras ett vinkeljärn som tar upp resterande egenvikten 
hos elementen, se figur 4:4.  

 

Figur 4:4: Förankring i betongbjälklag och sockel med hjälp av vinkeljärn och bult. 

I Tabell 4:3 visas vilka dimensioner, lamdavärden och R-värden materialen har i de 
prefabricerad tilläggsisoleringen. Resultatet av befintlig vägg, tabell 4:2, plus 
prefabelementet, tabell 4:3, redovisas i tabell 4:4. 

 

Tabell 4:2: U-värden befintlig vägg 

Befintliga värden U-värde R 
Gavelsidor 0,49 2,04 
Långsidor 0,37 2,70 

 

Tabell 4:3: Angivna värden som är använda för framtagning av prefabelementets U-värde. 

Byggdel d (mm) λ R λ-vm U-vm 
3 skiktsplatta, lärk + luftspalt 60 79   0,20     
dwd platta (trä, medium) 16 0,08 0,20     
Reglar c/c 600 120 0,14 
Mineralull WLG 040 120 0,04 

2,69 2,49 2,93 

OSB (trä, hård) 12 0,13 0,09     
Summa     3,18     
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Tabell 4:4: Uträknade U-värden med avancerad tilläggsisolering. 

U-värden efter renovering U 
Gavelsida 0,191 
Långsida 0,170 

 
Resultatet av detta är att väggarnas nya U-värde blir 0,191 W/m2K på gavlarna och 
0,170 W/m²K på husets långsidor enligt tabell 4:4. Åtgärderna uppfyller alltså inte 
riktvärdet på 0,10 W/m2K, som rekommenderas för passivhus. Tabell 4:5 redovisar 
energibesparing och payoff-tid för prefabricerade tilläggsisoleringsmetoden. 

 
Tabell 4:5: Energibesparingar och payoff-tid för prefabricerad tilläggsisolering. 

Renoveringssystem Prefabricerad tilläggsisolering 
U-värde (W/m2, °C) 0,170 
Energianvändning (MWh/år) 4,5 
Energibesparing (MWh/år) 5,3 
Investeringskostnad (kkr) 167 
Underhållskostnad (kkr) 0 
LCCenergi (kr/m2) 320 
LCCunderhåll (kr/m2) 0 
LCCtotal (kr/m2) 487 
   
Payoff-tid (år) 8,8 

4.3 Tänkt ombyggnad med utbyte av fasad 

I detta alternativ rivs de befintliga utfackningsväggarna på långsidorna och på 
gavlarna rivs väggen ända in till betongstommen. Väggarna ersätts av helt nya 
prefabricerade fasadelement. Det ger ett U-värde på 0,095 W/m²K, enligt Ludger 
Dederich [17], på alla sidor av huset. De befintliga balkongerna sågas bort från 
bjälklaget, för att bygga bort köldbryggorna vid balkongen. Det byggs nya balkonger 
som endast är förankrat i byggnaden för vindlast. Balkongerna tar upp sin egenvikt 
och nyttiga laster, som förs ner i marken via nygjutna markfundament. Resultatet 
med de nya balkongerna är att köldbryggorna, enligt figur 4:3, vid 
balkonginfästningarna är borttagna. 

Med dessa åtgärder når väggarna riktvärdet för passivhusstandard, med avseende på 
transmissonsförluster och köldbryggor. 

Fasadelementen kommer att anslutas med vinkeljärn som bultas ner i 
betongbjälklagen, enligt figur 4:5. Bjälklagen som i den ursprungliga konstruktionen 
låg väldigt ytligt har efter renoveringen hamnat längre in i konstruktionen samt att 
påbyggnadsväggens köldbryggsmässigt svaga punkt (anslutningen mellan dess 
element) inte placerats i höjd med varandra. I den nya konstruktionen finns plats åt 
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lika mycket isolering mellan bjälklag och fasadskikt som i resterande delar av väggen 
och är därför inte längre någon köldbrygga. Syll och hammarband är urfasade för att 
ytterliggare minimera transmissionsförlusterna. 

 
Figur 4:5: Förankring i betongbjälklaget med hjälp av vinkeljärn. 

Vid grunden fästs elementen med ett vinkeljärn som placeras på betongsulan, 
fasadelementet fästs även i bjälklaget som figur 4:4 visar.  Om grundsulan inte är 
dimensionerad för de laster som fasadelementen ger upphov till är alternativet att 
man bygger en betongklack bredvid befintlig grund och för ner fasadelementens 
laster genom den nya betongklacken.  

Fasadelementen fästs med hjälp av ett vinkeljärn vid takanslutning, enligt figur 4:6. 

 
Figur 4:6: Infästning av fasadelementen vid takanslutning. 

 

Väggarnas nya U-värde på 0,095 W/m2K uppfyller alltså riktvärdet på 0,10 W/m2K, 
som rekommenderas för passivhus. Tabell 4:6 redovisar energibesparing och 
payoff-tid vid utbyte av fasad. 
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Tabell 4:6: Energibesparingar och payoff-tid för Utbyte av fasad. 

Renoveringssystem Utbyte av fasad 
U-värde (W/m2, °C) 0,095 
Energianvändning (MWh/år) 2,5 
Energibesparing (MWh/år) 7,3 
Investeringskostnad (kkr) 407 
Underhållskostnad (kkr) 0 
LCCenergi (kr/m2) 179 
LCCunderhåll (kr/m2) 0 
LCCtotal (kr/m2) 586 
   
Payoff-tid (år) 15,6 
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5. Resultat/Diskussion 

Alternativet i kapitel 4.1 lämpar sig när hyresgästerna inte kan flyttas. Resultatet av 
tilläggsisoleringen är god på långsidorna, men gavlarna förblir enligt 
miljonprogrammets standard. 

Prefabricerade tilläggsisoleringen enligt kapitel 4.2 gynnar även den 
fastighetsägarens intressen då hyresgästerna kan bo kvar under renoveringsarbetet. 
Långsidornas nya U-värde ligger över värdet man får i kapitel 4.1, men gavlarna ges 
ett mycket bättre värde. 

Genom att byta ut fasaden helt och bygga bort de största köldbryggorna, enligt 
kapitel 4.3, får man de bästa U-värdena i jämförelse med kapitel 4.1 och kapitel 4.2. 
Däremot måste alla hyresgäster lämna fastigheten under hela renoveringen. 

Tabell 5:1 redovisar investeringskostnader för enkel tilläggsisolering, avancerad 
tilläggsisolering och utbyte av fasad. Tabellen redovisar även energikostnader 
beräknat på angivna U-värden som bidrar till energibesparingar jämfört med 
väggens ursprungliga energiåtgång. Slutligen sammanställs kostnaderna och 
redovisas som payoff-tid. 

 

Tabell 5:1: 4.1 är enkel tilläggsisolering, 4.2 prefabricerad tilläggsisolering och 4.3 är utbyte av 
fasad. 

Renoveringssystem Urspr. 4.1 4.2 4.3 
U-värde (W/m2, °C) 0,37 0,14 0,17 0,095 
Energianvändning (MWh/år) 9,8 3,7 4,5 2,5 
Energibesparing (MWh/år) 0 6,1 5,3 7,3 
Investeringskostnad (kkr) 0 285 167 407 
Underhållskostnad (kkr) 0 0 0 0 
LCCenergi (kr/m2) 696 263 320 179 
LCCunderhåll (kr/m2) 0 0 0 0 
LCCtotal (kr/m2) 696 548 487 586 
        
Payoff-tid (år)   13,0 8,8 15,6 

 

Utan någon renovering har fasaderna en energianvändning på 9,8 MWh/år, med 
enkel tilläggsisolering en energianvändning på 3,7 MWh/år, med prefabricerad 
tilläggsisolering blir energianvändningen 4,5 MWh/år och vid utbyte av fasad 2,5 
MWh/år. Med enkel tilläggsisolering blir energikostnaderna 62 % lägre än 
ursprunglig energikostnad, 54 % lägre med prefabricerad tilläggsisolering och 75 % 
lägre energikostnader med utbyte av fasad. Investeringskostnaderna för utbyte av 
fasad är 140 % dyrare än det billigaste med en kostnad av 167 000 kronor 
alternativet som är prefabricerad tilläggsisolering, enkel tilläggsisolering är 70 % 
dyrare än prefabricerad tilläggsisolering. 
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Sammanfattningsvis lämpar sig prefabricerad tilläggsisolering på kort sikt, på grund 
av sin korta payofftid och låga investeringskostnad. Hyresgästerna kan även bo kvar 
i sina bostäder under renoveringsarbetet. Nackdelen med prefabricerad 
tilläggsisolering är att den har högst energianvändning av de tre olika 
renoveringssystemen, och köldbryggorna vid balkongerna inte är åtgärdade.  

På lång sikt är det bättre att byta ut fasaderna för att sänka energianvändningen 
optimalt och eliminera köldbryggorna även vid balkongerna. Metoden förutsätter 
dock att hyresgästerna måste flytta ut ur sina bostäder under renoveringsarbetet. 

Enkel tilläggsisolering har lång payofftid för de små åtgärder systemet gör, och 
rekommenderas därför inte vid minskning av transmissionsförlusterna på 
miljonprogrammet.  
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     Bilaga 1

LÖNSAMHETSKALKYLER BYGGÅTGÄRDER LAMMHULT 25:10

Kalkylförutsättningar
Real kalkylränta: 5%
Real energiprisökning: 1%
Kalkylperiod: 40 år
Energipris: 0,70 kr/kWh
Antal gradtimmar: 135780

Resultat
Nusummefaktor energi: 19,79 (5 - 1 %, 40 år)

Nusummefaktor tabell:

Mängd 406 m2

Tilläggsisoleringstjocklek (mm) 0 100 200 300 400
U-värde (W/m2, °C) 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05
Energianvändning (MWh/år) 6,1 5,0 3,9 3,3 2,8
Energibesparing (MWh/år) 0 1,1 2,2 2,8 3,3
Investeringskostnad (kkr) 0 20 38 56 75
Underhållskostnad (kkr) 0 0 0 0 0
LCCenergi (kr/m2) 207 169 132 113 94
LCCunderhåll (kr/m2) 0 0 0 0 0
LCCtotal (kr/m2) 207 189 170 169 169

Payoff-tid (år) 10,5 10,0 11,8 13,2

(utöver inflation)
per år (utöver inflation)

ºCh (+21ºC, årsmedeltemp 5,5ºC)

TILLÄGGSISOLERING AV VINDAR
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