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Sammanfattning 

EU har identifierat det befintliga byggnadsbeståndet som den största potentiella sektorn för 

energibesparingar. I Sverige utgörs en stor del av byggnadsbeståndet av flerbostadshus som byggdes 

under 60- och 70-talen (runt de så kallade miljonprogramsåren). Många av dessa har idag en hög 

energianvändning och är i behov av renovering. Det finns därför stora möjligheter att renovera dessa 

byggnader till betydligt lägre energinivåer. Trots det saknas till stor del erfarenheter från sådana 

renoveringsprojekt.  

Fastighetsägaren Apartment Bostad Väst AB äger två byggnader från tidigt 60-tal som för närvarande 

renoveras till betydligt bättre energiprestanda: Giganten 6, ett flerbostadshus i Halmstad med totalt 

105 lägenheter och Späckhuggaren i Partille, en tidigare kontors- och handelsbyggnad som byggs om 

till 41 lägenheter. Renoveringarna genomförs tillsammans med NCC Construction Sverige AB i 

samarbetsformen partnering. Olika åtgärdsförslag har tagits fram för att, på affärsmässiga grunder, 

hitta lägsta möjliga energianvändning efter renovering. Projekten pågår för närvarande och kommer 

att färdigställas under 2013. Mätning, uppföljning och utvärdering kommer att genomföras hösten 

2013 och under 2014.  

Giganten 6 är ett demonstrationsprojekt inom LÅGANs ”Program för byggnader med mycket låg 

energianvändning”. Inom ramen för LÅGAN följs projektet upp och utvärderas för resultat- och 

erfarenhetsspridning över hur energianvändningen, inomhusklimatet och de boendes upplevda 

termiska komfort påverkats av renoveringen. För att undersöka vilka möjligheter att 

energieffektivisera till ännu lägre nivåer på affärsmässiga grunder i framtida projekt genomförs även 

en känslighetsanalys för att ta reda på hur man kan ”räkna hem” ytterligare effektiviseringsåtgärder 

och hur olika förvaltares avkastningskrav påverkar möjliga åtgärder. I analysen undersöks även hur 

miljöprestandan påverkas av olika systemval vid renovering.  

Redan idag kan några generella slutstaser dras baserat på erfarenheterna från renoveringarna av 

Giganten 6 och Späckhuggaren:  

 Typ och omfattning av åtgärder för att energieffektivisera vid renovering måste anpassas till 

byggnadens specifika förutsättningar.   

mailto:asa.lindell@ncc.se
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 Partnering är en gynnsam samarbetsform vid renovering till låga energinivåer, där alla parter 

samarbetar redan i tidigt skede och mot samma mål.  

 Det är en utmaning för privata beställare att renovera till riktigt låga energinivåer på 

affärsmässiga grunder.  

Nyckelord: Energieffektivisering, renovering, 60-tals hus, termisk komfort, brukarenkät, 

täthetsprovning, känslighetsanalys, avkastningskrav, systemperspektiv 

Bakgrund  

Sverige har högt uppsatta mål för energieffektiviseringen i bebyggelsen. Målet är att minskningen ska 

vara 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 i förhållande till användningen 1995. För att ha möjlighet 

att nå dessa målsättningar räcker det inte med att bygga energieffektivt vid nybyggnation, utan 

energiprestandan för det befintliga byggnadsbeståendet måste förbättras avsevärt. Detta 

konstateras även i EUs energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU, EED) där det står att läsa att 

”renoveringstakten måste öka eftersom det befintliga byggnadsbeståndet utgör den största 

potentiella sektorn för energibesparingar”. Regeringen har, till följd av 

Energieffektiviseringsdirektivet, gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans 

utarbeta ett förslag till nationell strategi för investeringar i renoveringar som ökar energiprestandan i 

det nationella beståndet.  Strategin ska omfatta både fastighetsekonomiska och samhällsekonomiska 

aspekter och ska belysa bostadshus och kommersiella byggnader, både offentligt och privat ägda. 

I början av 1960-talet och under ”miljonprogramsåren” 1965-1975 var byggtakten av bostäder hög i 

Sverige på grund av den akuta bostadsbrist som rådde.  Dessa byggnader utgörs av flerbostadshus 

varav många idag har hög energianvändning och stort behov av renovering. Därför har just dessa 

byggnader identifierats som extra viktiga att energieffektivisera vid renovering. Samtidigt finns det 

begränsade erfarenheter från denna typ av renoveringsprojekt.    

Byggnaderna Giganten 6 och Späckhuggaren uppfördes under tidigt 1960-tal och är med sin 

utformning och energianvändning typiska för sin tid. Fastighetsägaren Apartment Bostads Väst AB 

genomför nu, tillsammans med NCC Construction AB, omfattande renoveringar av dessa byggnader. 

Energianvändningen kommer att vara avsevärt mycket lägre efter renoveringarna än innan. Med 

tanke på den energibesparingspotential som finns för liknande byggnader har projekten stora värden 

som utvärderings- och demonstrationsprojekt.   

Syfte  

Syftet med renoveringarna av Giganten 6 och Späckhuggaren är, förutom en allmän upprustning, 

både att öka komforten och att minska energianvändningen. Energieffektiviseringsåtgärder 

genomförs på affärsmässiga grunder. Detta betyder att val och grad av åtgärder har gjorts utifrån 

lönsamhet. I projektet Giganten 6 beräknas åtgärder vid renovering leda till en nära halvering av den 

specifika energiprestandan. I projektet Späckhuggaren görs en större ombyggnation då 

verksamheten ändras från handel och kontor till bostäder, detta resulterar till projekterade värden 

för specifik energianvändning som är ca en tredjedel än innan ombyggnation.  

Syftet är även att lära så mycket som möjligt från dessa projekt och att sprida erfarenheterna från 

dem. Både Späckhuggaren och Giganten 6 följs upp för att undersöka faktiskt energiprestanda efter 

renovering, kvalitet på inomhusmiljö samt investeringskostnader kontra besparingar i och med lägre 

energianvändning. Giganten 6 är ett demonstrationsprojekt inom LÅGANs ”Program för byggnader 
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med mycket låg energianvändning”. Inom ramen för LÅGAN följs projektet upp extra noggrant och 

utvärderas för resultat- och erfarenhetsspridning över hur energianvändningen, inomhusklimatet och 

de boendes upplevda termiska komfort påverkats av renoveringen. Demonstrationsprojektet riktar 

sig i första hand till alla fastighetsägare, privata såväl som offentliga, som har ett liknande 

bostadsbestånd, men även till de entreprenörer och konsulter som ska genomföra de energieffektiva 

renoveringarna. 

För att undersöka vilka möjligheter det finns för fastighetsägare att renovera till mycket låga 

energinivåer på affärsmässiga grunder genomförs en känslighetsanalys parallellt med uppföljningen 

av Giganten. Syftet med känslighetsanalysen är att försöka besvara hur man kan ”räkna hem” 

ytterligare effektiviseringsåtgärder och hur olika förvaltares avkastningskrav påverkar möjliga 

åtgärder. I analysen undersöks även hur miljöprestandan påverkas av olika systemval vid renovering.    

Genomförande- renovering av Giganten 6 

Beskrivning av Giganten 6 

Giganten 6 är ett flerbostadshus i centrala Halmstad som består av 105 lägenheter samt mindre 

verksamheter såsom hårfrisör och 

tandläkare i bottenplan. Byggnaden 

uppfördes år 1963 och har som de 

flesta andra 60-tals bostadshus ett 

omfattande renoveringsbehov och en 

hög energianvändning. Förutom 

stamrenovering och renovering av kök 

och badrum i de 105 lägenheterna, ska 

samtidigt energibesparande åtgärder 

vidtas för att minska 

energianvändningen. Målet är också att 

byggnaden efter genomförd renovering 

ska uppfylla kraven för Miljöbyggnads nivå ”Silver”.                       
Byggnaden Giganten innan renovering 2012. 

Byggnaden ägs och förvaltas av Apartment Bostad Väst AB. Byggnaden har i dagsläget ett mekaniskt 

frånluftsystem utan värmeåtervinning, och fjärrvärme används till uppvärmning och tappvarmvatten.  

Val av energiprestanda vid renovering 

Vid renoveringsprojektets början genomfördes en utredning kring energiprestanda och ekonomi för 

att välja kombination av energieffektiviseringsåtgärder. Målet var att energieffektivisera så långt det 

är möjligt med kravet att varje ytterligare åtgärd ska löna sig givet att totalavkastning över tid 

överstiger 7 %. Tre åtgärdspaket med olika hög grad av energieffektivisering studeras, vilka beskrivs i 

Tabell 1 och Figur 1. Det bör noteras att åtgärdspaketen bygger på varandra vilket innebär att Paket B 

inkluderar åtgärderna i Paket A. 
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Paket A 

Åtgärd Förändring 

Byte av fönster U=2,4 W/m2K  U=1,3 W/m2K 

Ökad lufttäthet 1,2 l/s,m2 vid 50 Pa  0,6 l/s,m2 vid 50 Pa 

Sänka inomhustemperaturen 21,5°C  21°C 

Paket B 

Åtgärd Förändring 

Ökad isolergrad vid balkongvägg 100 mm  170 mm 

 (U=0,50 W/m2K  U=0,23 W/m2K) 

Bättre fönster U=1,3 W/m2K  U=0,9 W/m2K 

Tilläggsisolering fasad (335 m2) 45 mm isolering+regel utöver befintlig 

Paket C 

Åtgärd Förändring 

Byte av fläktar SFP=1,5 kW/(m3/s)  SFP=0,9 kW/(m3/s) 

Närvarostyrning belysning trapphus Minskad drifttid belysning 

IVT frånluftsvärmepump Återvinning av energin i frånluften 

Ny vattenarmatur i kök och bad Effektivare vattenanvändning, snålspolande 

Byte av UC fjärrvärme Minskade reglerförluster 

Tabell 1 – Beskrivning av åtgärder för de tre åtgärdspaketen. 

Det beslutades att välja alternativ C (med några justeringar), vilket innebär att det finns en rad 

lösningar som kommer att göra huset mer energieffektivt efter renoveringen. I klimatskalet byts 

samtliga fönster ut mot bättre isolerade fönster (U-värden 0.9), och balkongpartierna (totalt 105 st.) 

tilläggsisoleras (med ca 100 mm); utöver detta isoleras endast de delar av byggnaden som är 

undermåliga. Ventilationssystemet effektiviseras genom att tilluftsaggregat som finns i varje 

trapphus ersätts med friskluftsventiler och befintliga frånluftsfläktar byts till nya mer energisnåla 

varianter. Armaturer i allmänna utrymmen blir närvarostyrda.   

För att minska värmebehovet installeras två högeffektiva frånluftsvärmepumpar i byggnadens 

undercentral och återvinningsbatterier installeras efter varje frånluftsfläkt i lägenheterna. 

Fjärrvärmen behålls för att klara topparna när inte värmepumparna räcker till. Energianvändningen 

redovisas nedan som teoretiskt beräknade värden för grundfallet samt för de olika åtgärdspaketen. 

Beräknad energianvändning för grundfallet skiljer sig något från uppmätta värden i 

energideklarationen, vilket beror på en rad faktorer. Den uppmätta energianvändningen i 
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energideklarationen har beräknats utifrån en tempererad area som är omvandlat från BOA/LOA som 

är lägre än den area som används i besparingsanalysen. Därför har den uppmätta 

energianvändningen före renovering justerats för att får jämförbara resultat. Givetvis finns även en 

del osäkerheter, framförallt beroende på grundförutsättningar såsom inomhustemperatur, lufttäthet 

före renovering, U-värde på befintliga fönster och tappvarmvattenanvändning. 

 

Figur 1 – Specifik energianvändning för grundfallet samt de tre åtgärdspaketen. 

Tidplan 

Renoveringen påbörjades under hösten 2012 och kommer att pågå till och med hösten 2013. Detta 

innebär att merparten av uppföljning och utvärdering av de energieffektiviserande åtgärderna 

kommer att ske hösten 2013 och under 2014.    

Organisation och samarbetsform 

Renoveringen av Giganten 6 är ett partnering-samarbete mellan Apartment Bostad och NCC. 

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, 

entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet och 

förtroendefullt samarbete, där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av 

byggprocessen. Samtliga nyckelaktörer jobbar utifrån gemensamma mål, gemensamma ekonomiska 

intressen och en gemensam organisation.  

Partnering-formen har underlättat samarbetet vid val av energieffektiviseringsåtgärder. NCC har i 

tidigt skede och i nära dialog med Apartment Bostad tagit fram olika energieffektiviseringsalternativ 

och utrett vilka kostnader/besparingar som är förenade med dessa.  De olika förslagen har 

diskuterats i detalj varpå det slutliga valet av åtgärder har gjorts av Apartment Bostad.    
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Utvärdering och känslighetsanalys 

Inom ramen för LÅGANs demonstrationsprojekt genomförs extra utvärderingen av de 

energieffektiviserande insatserna i projektet som ska ge svar på följande frågeställningar: 

- Hur bra blev de energieffektiva åtgärderna i praktiken? 

- Hur påverkar brukaren energiprestandan i denna byggnad efter renovering? 

- Hur upplevs inomhusklimat före och efter renoveringen? 

För att söka svar på ovanstående frågor genomförs: 

 Mätningar: täthetsprovningar och termograferingar (före och efter renovering), installation 

av fukt- och temploggar inomhus och utomhus, undermätare på frånluftsvärmepumparna 

 Brukarens beteende och trivsel: uppföljning av brukarel, enkätundersökning angående den 

upplevda termiska komforten före och efter renovering.  

Ett antal täthetsprovningar har genomförts innan renoveringen påbörjades. Resultaten från dessa 

tyder både på relativt höga luftläckage samt stora skillnader mellan i täthet mellan de olika 

lägenheterna.  

För att undersöka vilka möjligheter att energieffektivisera till ännu lägre nivåer på affärsmässiga 

grunder i framtida projekt genomförs även en känslighetsanalys. Analysen ska ge svar på följande 

frågor:  

- Vilka metoder och tekniker kan vi använda för att ”räkna hem” effektiviseringsåtgärder till 

ännu lägre energinivåer?  

- Hur påverkar olika förvaltares avkastningskrav möjliga åtgärder? 

- Hur påverkar teknikutveckling och energiprisökning möjliga åtgärder? 

- Hur ser miljöprestandan ut i och med renovering vid olika systemval?  

Analys och summering av samtliga mätningar och undersökningar kommer att genomföras under 

hösten 2014 och sammanfattas i en rapport. Känslighetsanalysen kommer att färdigställas under 

2014. Både rapporten och känslighetsanalysen kommer att publiceras på LÅGANs hemsida.  
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Genomförande- renovering av Späckhuggaren  

Späckhuggaren ligger i Partille, byggdes år 1962 och ägs av Apartment Bostad. Under 2009 

påbörjades en omfattande 

ombyggnation då byggnaden hade 

stora renoveringsbehov. NCC är 

entreprenör för ombyggnationen och 

samarbetar med Apartment Bostad i 

partneringform.  Ombyggnationen 

kommer att färdigställas under 2013. 

Efter ombyggnad ska energibehov för 

uppvärmning, tappvarmvatten och 

fastighetsel ligga på en nivå 

motsvarande lågenergibyggnad enligt 

BBR1.                                                  
Byggnaden Späckhuggaren, ny fasad 2012. 

 

Byggnaden bestod fram till och med ombyggnationen av kontors- och butiksytor samt en förskola. I 

samband med ombyggnationen ändras verksamheten till i huvudsak bostäder. Efter färdigställande 

kommer huset att bestå av totalt 41 hyresrätter, en förskola samt en restaurang.  

Vid ombyggnationen bibehålls endast stomme, platta, tak och trapphus. Ytterväggar och fönster 

ersätts med nya mer energieffektiva sådana, tak och platta tilläggsisoleras och ett FTX-system2 

installeras. Tillsammans med krav på täthet blir den projekterade specifika energianvändningen är 

67 kWh/m2 och år, jämfört med den tidigare energianvändningen på 202 kWh/m2 och år.  

Den projekterade energianvändningen fördelas på:   

- Uppvärmning: 35 kWh/m2 och år 

- Tappvarmvatten: 23 kWh/m2 och år   

- Fastighetsenergi: 9 kWh/m2 och år  

Uppvärmning och varmvatten förses med fjärrvärme.  

Ombyggnationen färdigställs under 2013. Uppföljning och utvärdering av energiprestandan kommer 

att göras under minst en tvåårsperiod.  

  

                                                             
1
 BBR är en förkortning av Boverkets byggregler. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, 

rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. 

2
 FTX-system är ett ventilationssystem med mekanisk från- och tilluft med värmeväxling.  
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Diskussion och slutsatser  

Renovering av både Giganten 6 och Späckhuggaren pågår förnärvarande. Därför kan slutsatser ännu 

inte dras som baseras på utfall av faktisk energiprestanda eller förändringar i kvaliteten på 

inomhusklimatet. Dock kan en del slutsatser av mer övergripande karaktär dras redan idag:   

 Typ och omfattning av åtgärder för att energieffektivisera vid renovering behöver anpassas 

efter byggnadens specifika förutsättningar.   

 
Val av åtgärder kommer att behöva anpassas efter byggnadens skick, önskan om 
standardförbättring, förvaltningsstrategi, tillgängliga energilösningssystem med mera. Dock 
kan många tekniska lösningar och angreppssätt efterliknas och förfinas från projekt till 
projekt.  
 

 Partnering är en gynnsam samarbetsform vid energieffektiviserande renovering, där alla 

parter samarbetar redan i tidigt skede och mot samma mål.  

 
Just samarbete i tidigt skede samt öppen redovisning av investeringskostnader och 
kalkylerade besparingar (i och med en lägre energianvändning) underlättar arbetet och 
kommunikationen vid renoveringar med fokus på förbättrad energiprestanda.   
 

 Det är en utmaning för privata beställare att renovera till riktigt låga energinivåer på 

affärsmässiga grunder.  

 
För att kraftigt reducera energianvändningen i det befintliga beståndet behövs starkare 
incitament och/eller regler än vad som finns idag. Här kan den nationella strategi som 
Energimyndigheten och Boverket nu tar fram spela en viktig roll i att föreslå strängare regler 
och/eller subventioner.  

 


