
Potential och policies för energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945  
 
Projektets syfte  
Syftet med projektet var att undersöka hur den teknisk-ekonomiska energibesparingspotentialen påverkas av 
hänsyn till kulturvärden samt undersöka de antikvariska och byggnadstekniska konsekvenserna av de nationella 
målen för energisparande. I en förlängning ska detta ge underlag för policys som harmoniserar målsättningarna 
inom energiområdet med kulturvårdens mål.  
  
Genomförande  
Projektet har genomförts i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Linköpings  
universitet (energisystem), SP (byggnadsfysik) och Uppsala universitet (antikvariska frågor). Målet har varit att 
utveckla en systematisk metod som integrerar en teknisk-ekonomisk bedömning av bebyggelse (områden) med 
riskbedömningar avseende kulturhistoriska värden samt byggnadsfysik. Visby innerstad har varit en fallstudie. 
Utvecklingsarbetet har samordnats med det europeiska projektet EFFESUS.  
  
Viktigaste resultat  
Den metod som utvecklats kan användas för beslutsstöd för såväl enskilda byggnader som policybeslut för större 
områden. Genom att ställa olika alternativa lösningar/scenarier mot varandra får man en konsekvensbeskrivning 
som visar hur energisparande och bevarandet av kulturvärden förhåller sig till varandra. Resultaten har presenterats 
i, fem vetenskapliga publikationer, populärvetenskapliga publikationer och böcker samt en handbok som ges ut av 
SKL.  
  
Så kan resultaten komma till användning  
Metoden ligger till grund för en svensk handbok som publiceras av SKL 2015 samt en europeisk standard som är 
under utveckling. Uppsala universitet ger under VT 2015 en kurs om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. 
  
Projektägare: Uppsala universitet i samarbete med SP och Linköpings universitet.  
  
Projektledare: Tor Broström, professor, energitekniker  
  
Övriga medverkande: Petra Eriksson, doktorand, byggnadsantikvarie, Andreas Heymowski, professor, arkitekt, 
Derek Worthing, professor, byggnadstekniker, Anna Donarelli, projektassistent, byggnadsantikvarie, Fredrik Berg, 
projektassistent, byggnadsantikvarie.  
 
Kontaktuppgifter: tor.brostrom@konstvet.uu.se  
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Energisystemanalys av kulturhistoriskt värdefulla byggnader  
 
Projektets syfte  
Forskningen inom området för energianvändning i historiska byggnader har tidigare inte prioriterats, ofta på grund 
av att deras kulturella värde ställer höga krav på tekniska installationer och att de har särskilda funktionskrav.  
Generellt kräver historiska byggnader individuella strategier och lösningar på tekniska installationer eftersom de är 
mycket heterogena. Det finns ingen enskild universell lösning för att göra dem mer energieffektiva samtidigt som 
man bevarar deras värde. Det finns helt klart ett behov av ett systematiskt tillvägagångssätt där de potentiella 
effekterna av olika energieffektiviseringsåtgärder kan vägas mot påverkan på inomhusmiljön och kulturvärdena i 
historiska byggnader. Å ena sidan måste alla historiska byggnader bidra till de uppsatta energi- och klimatmålen. Å 
andra sidan kan olämpliga ingrepp orsaka oacceptabla inomhusmiljöer och skador på kulturvärden.  
Detta projekt syftar till att dels utveckla en metodik för teknisk-ekonomisk potentialbedömning för energibesparing 
med hänsyn till kulturvärden vid renovering av värdefulla byggnader, dels presentera en ny angreppsmetod för 
undersökning av energianvändning och inomhusklimat samt förslag på energieffektiviseringsåtgärder i 
kulturhistoriska byggnader.  
 
Genomförande  
I nära samarbete med Uppsala Universitet och SP Energiteknik har en metodik för teknisk-ekonomisk 
potentialbedömning för energibesparing med hänsyn till kulturvärden vid renovering av värdefulla byggnader 
utvecklats inom ramen för detta projekt.  
 
Viktigaste resultat  
I studien presenteras en beskrivning av metodiken och tillämpning av den på tre fallstudier; en trävilla byggd på 
1920-talet, ett flerfamiljshus byggt på 1890-talet och ett kluster av äldre byggnader i Visby innerstad. 
Energieffektiviseringsåtgärder, energianvändningen, val av systemgränser, systemkostnader, 
primärenergianvändningen samt koldioxidutsläppen för trävillan och flerfamiljshuset med hänsyn till kulturhistoriska 
värden redovisas i denna studie. I projektet återfinns också studier av inomhusmiljön och energianvändningen samt 
val av energieffektivitetsåtgärder i Rådhuset i Norrköping. Att tillämpa en triangulering av metoder där 
konsekvenserna av energi- och inomhusmiljöåtgärder, driftskostnader och bevarandeaspekter analyseras samtidigt, 
visade sig vara en effektiv metod vid utredning av historiska byggnader.  
 
Så kan resultaten komma till användning  
Metodiken kan användas av konsulter, fastighetsförvaltare, den energiansvarige för fastigheten för att bedöma 
lämpliga energistrategier vid renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
  
Projektägare: Avdelningen för energisystem, Linköpings universitet  
 
Projektledare: Professor Bahram Moshfegh  
 
Övriga deltagare: Doktoranden Linn Liu och docent Patrik Rohdin  
 
Kontaktuppgifter: bahram.moshfegh@liu.se 
 
 

mailto:bahram.moshfegh@liu.se


Energibesparingspotential och byggnadsfysikaliska konsekvenser vid 
energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945  
  
Projektets syfte  
Syftet med projektet har varit att bedöma hur energibesparingspotentialen i byggnader byggda före 1945 påverkas 
om man tar hänsyn till byggnadernas bevarandevärde men också beskriva de antikvariska och byggnadstekniska 
konsekvenserna då man försöker uppfylla nationella mål och regler för energisparande. Omkring en tredjedel av 
Sveriges byggnader är uppförda före 1945 och de utgör en betydande del av det svenska kulturarvet och den sociala 
miljön. Samtidigt står dessa byggnader också för en stor del av Sveriges energianvändning. Kraven på att minska 
energianvändningen i samhället i stort och i den bebyggda miljön ökar både på europeisk och på nationell nivå.  
 
Genomförande  
I samarbete med Uppsala Universitet och Linköpings Universitet har en tvärvetenskaplig metodik för 
energieffektivisering av bevarandevärda byggnader arbetats fram i tre koordinerade projekt. Metodiken har 
utvärderats i flera fallstudier av fiktiva byggnader, karaktäristiska för tidsperioden, där energibesparande 
åtgärdspaket tagits fram för att byggnaderna skall nå de nationella energibesparingsmålen.  
 
Så kan resultaten komma till användning  
SPs projekt har fokuserat på de byggnadsfysikaliska frågeställningarna som resulterat i en Åtgärd-konsekvensmatris 
som i ett tidigt skede av renoveringsprocessen hjälper användaren att sortera och välja bort energibesparande 
åtgärder som är mindre lämpliga. Detta görs i ett tvärvetenskapligt perspektiv där för- och nackdelar inom olika 
bedömningsområden vägs mot varandra. Dels har ett verktyg ur den befintliga branschstandarden ByggaF införlivats 
i metodiken för att värdera byggnadsfysikaliska risker hos de åtgärdspaket som tas fram. 
  
Projektägare: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut  
 
Projektledare: Fredrik Ståhl och Eva Sikander (biträdande projektledare) 
 
Övriga deltagare: Thorbjörn Gustavsson, Peter Ylmén, Stefan Elfborg och Harris Poirazis 
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Energieffektivisering och förebyggande konservering genom klimatstyrning ‐ 
utarbetande av klimatkriterier  
 
Projektets syfte  
Projektets övergripande syfte har varit att få fram kunskapsmässiga förutsättningar för att kunna förena 
energisparande med ett skonsamt inneklimat.  
 
Genomförande  
Fokus i forskningen har varit att genom grundforskning ta fram kunskap om påverkan av RH och temperatur i 
varierande klimat som förekommer i historiska hus. Arbetet har bedrivits enligt tre huvudlinjer:  
1) En studie i 16 gotländska kyrkor där målet har varit att utarbeta en metod för skadeinventering och statistisk 
behandling av samband mellan skadefrekvens och använda uppvärmningssätt i dessa kyrkor har genomförts.  
2) I klimatkammarförsök har fuktfördelningen i trämaterial över tid vid olika temperaturer och relativa fuktigheter 
liksom vid fukt‐ och temperaturvariationer studerats. Två uppsatser har skrivits baserade på dessa data, en med 
fokus på en utvärdering av två olika metoder för mätning av fuktfördelning och en som också grundas på 
klimatkammarstudier behandlar fukt‐ och temperaturfördelningen i trämaterial i relation till RF‐ och 
temperaturförändringar i omgivningen vid icke jämviktsförhållanden.  
3) Klimatvariationer i Läckö slott har studerats och fuktrörelser har mätts. Dessutom har en uppsats skrivits som 
bland annat behandlar bevarandefrågor i relation till temperatur och avfuktning på Läckö slott.  
 
Viktigaste resultat  
En inom projektet nyutvecklad metod för fuktmätning i trämaterial ger mer tillförlitliga resultat. Under förutsättning 
att höga RH nivåer kan undvikas så är låga temperaturer gynnsamt för bevarande, något som bör användas för 
energieffektivisering. Kortvariga RF förändringar ger ofta mycket liten negativ påverkan. Korta perioder med 
komfortvärme, som är möjligt med effektiva värmesystem, ger mindre skaderisk.  
 
Så kan resultaten komma till användning  
Den nya kunskap som tagits fram avses användas som en grund för reviderade klimatrekommendationer för 
undvikande av sprickor, formförändringar och färgbortfall på målade hygroskopiska objekt och som grund vid 
klimatstyrning och energieffektivisering. En doktorsavhandling kommer att läggas fram under 2015.  
 
Projektägare: Göteborgs Universitet, Institutionen för Kulturvård  
 
Projektledare: Jonny Bjurman  
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Energieffektivisering och förebyggande konservering genom klimatstyrning: Simulering 
av värme och fukt i kulturhistoriska byggnader  
 
Projektets syfte  
Projektets syfte är att bidra till den byggnadsfysikaliska förståelsen för kulturhistoriska byggnader och till kunskapen 
vad som krävs för en långsiktigt hållbar klimatstyrning som minimerar energianvändning och samtidigt undviker 
eventuella skaderisker.  
 
Projektet går ut på att undersöka helbyggnadssimulering av värme och fukt i kulturhistoriska byggnader som 
analysverktyg för att utvärdera och jämföra befintlig och framtida prestanda och skaderisker, så att det blir möjligt 
att identifiera orsaker till problem respektive utvärdera potentiella tilltänkta klimatstyrningsstrategier. Olika verktyg 
och metoder har undersökts, faktiska byggnader har simulerats och simuleringsresultat, mätvärden och skaderisker 
analyserats. Arbetssättet är tvärvetenskapligt och har utförts i samarbete med Uppsala Universitet, Högskolan i 
Gävle och Göteborgs Universitet. Generellt kan sägas att simuleringen har potential att förbättra beslutsunderlagens 
tillförlitlighet väsentligt, men det krävs ytterligare utveckling.  
 
Ett problem är att befintliga beräkningsverktyg i regel inte är utvecklade för den komplexitet som krävs i förhållande 
till kulturhistoriska byggnader., vilket användaren måste vara medveten om vid val av verktyg. Ett annat problem är 
att skaderiskerna är högre i specifika punkter, som vid köldbryggor, men att helbyggnadssimulerings-programmen 
sällan tar hänsyn till detta. En metod för att hantera det problemet har utvecklats inom ramen för projektet. Ett 
annat specifikt problem som undersökts är vindpåverkan på den naturliga ventilationen, något programmen heller 
inte är bra på att integrera.  
 
Så kan resultaten komma till användning  
Målet är att utforma råd och rekommendationer för användning av simuleringsmetoder där sådana kan ge 
prognoser och översikt över alternativ, både för simuleringsverktyg och arbetsmetoder och för lämpliga potentiella 
energieffektiviserande klimatiseringsstrategier. Resultaten riktar sig till flera olika målgrupper, beslutsfattare, 
förvaltare och praktiserande konsulter.  
 
Projektägare: KTH  
 
Projektledare: Professor Folke Björk  
 
Övriga deltagare: Doktorand Torun Widström  
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Energieffektivisering och förebyggande konservering genom klimatstyrning  
 
Projektets syfte  
Projektets övergripande syfte var att skapa kunskapsmässiga förutsättningar för att förena energisparande med ett 
skonsamt inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ett viktigt mål är också att säkra den långsiktiga 
kunskapsförsörjningen inom området genom att utbilda doktorander.  
 
Genomförande  
Arbetet omfattar utveckling av kriterier för ett skonsamt inneklimat, anpassade strategier och tekniska lösningar för 
klimatstyrning, beräkningsmodeller, riktlinjer för klimatmätningar, metoder för riskanalys samt implementering och 
demonstration i olika fallstudier. Projektet har genomförts i nära samverkan med EU-projektet Climate for Culture.  
 
Viktigaste resultat  
Resultaten visar hur man mer effektivt kan styra inneklimatet genom ny kunskap om klimatkrav, tekniska lösningar 
samt hur man fattar beslut kring detta. Projektet har resulterat i 16 vetenskapliga publikationer, en 
doktorsavhandling som kommer 2015, ytterligare en under 2016, en handbok för energieffektiv klimatstyrning i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt en europeisk standard för uppvärmning av kyrkor.  
 
Så kan resultaten komma till användning  
Resultaten är direkt användbara för den som arbetar med klimatstyrning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi 
sprider resultaten vidare genom kurser och utbildningar samt den handbok och standards som nämndes ovan.  
 
Projektägare: Uppsala universitet i samarbete med KTH och Göteborgs universitet  
 
Projektdeltagare: Tor Broström, professor, energitekniker, Maria Brunskog, lektor, konservator, Jan Holmberg, Adj. 
lektor, VVS-tekniker, Poul Klenz Larsen, Adj lektor, byggnadstekniker, Gustav Leijonhufvud, doktorand, 
byggnadsantikvarie, Magnus Wessberg, doktorand, styr- och reglertekniker  
 
Kontaktuppgifter: tor.brostrom@konstvet.uu.se  
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Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat  
 
Projektets syfte  
Forskningsprojektets syfte är att undersöka, utveckla metodik och teknik för energieffektivisering av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader i kallt klimat utan att förvanska byggnadernas antikvariska och arkitektoniska värden. Genom 
tillämpad forskning och utveckling utarbetas ny kunskap för användning inom kulturmiljö-, bygg- och 
förvaltningssektorer. Forskningen behövs för att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i norra Norrland har i 
många fall andra karaktärsdrag än bebyggelse i södra Sverige. Den kallare klimatzonen ställer krav på högre 
energivärden för isolering, fönster och dörrar för att kunna uppnå de krav på lägre energianvändning för 
uppvärmning av byggnader som ställs idag. Detta medför tillsammans att forskning kring energieffektivisering som 
utförs för byggnader i södra Sverige inte är direkt överförbar för byggnader i norra landets lägre utetemperaturer. 
Med lägre årsmedeltemperaturer blir energibesparingarna högre, det är också större skillnader mellan 
uppvärmningskostnaderna för den äldre bebyggelsen jämfört med nya byggnader.  
 
Genomförande  
Nationell och internationell forskning och utveckling studeras. Mätningar av energianvändningen görs i fyra-fem 
byggnader i Piteå, Luleå och Kiruna. Inventering görs av vilka kulturhistoriska värden som finns i byggnaderna. 
Simuleringar av nya energieffektiviserande åtgärder vägs mot byggnadernas kulturhistoriska värden. Förslag på 
åtgärder tas fram och följs sedan upp med nya mätningar och bedömningar av hur de kulturhistoriska värdena 
påverkats.  
 
Viktigaste resultat  
Utarbeta metodik för hur tekniska respektive antikvariska vetenskapsfält kan sammanföras till en praktiskt 
tillämpbar metod för balansering och bedömning av energieffektiviserande åtgärder.  
 
Så kan resultaten komma till användning  
I konkreta förslag till energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i samband med lov- och 
tillståndsgivning. Bedömningsverktyg för tillståndsmyndigheter, praktiska verktyg för fastighetsägare. Resultaten 
från projektet förväntas ge ny kunskap till fastighetsägare och förvaltare av den kulturhistoriska bebyggelsen, 
byggindustrin samt hantverks- och ombyggnadskunniga byggföretag. Privata fastighetsägare och "hemmasnickare" 
har stort behov av expertkunskap vid renovering och energieffektivisering av äldre byggnader.  
 
Projektägare: Luleå Tekniska Universitet  
 
Projektdeltagare: Kristina L Nilsson, Sofia Lidelöw, Tomas Örn  
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Energieffektivisering och bevarande i vårt kulturarv - EEPOCH  
 
Projektets syfte  
Projektet syftar till att utveckla en modell och metoder för att bedöma åtgärder för energieffektivisering i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader där energifrågan, arkitektoniska och antikvariska bevarandevärden bedöms 
och värderas likvärdigt. Den här avvägningen mellan intressena är i praktiken komplicerad dels för att regelverket i 
viss mån är motsägelsefullt och dels för att det är svårt att bedöma konsekvenserna av olika energieffektiviserande 
åtgärder. Genom forskningsprojektet har flera akademiska discipliner och professionella praktiker engagerats och 
getts möjlighet att tillsammans bearbeta frågorna inom det valda området.  
 
Genomförande  
En bas för forskningsprojektet skapades genom att utvärdera tidigare restaureringar men även de 
samarbetsmetoder som användes. Utvärderingarna diskuterades vid workshops där deltagare från både universitet 
och praktik deltagit. De nio workshops som genomförts belyste också de relationer och arbetsprocesser som är 
viktiga delar i ett professionellt arbete.  
 
Viktigaste resultat  
Den modell och metoder som tagits fram ger ett bättre underlag för beslut när restaurering, renovering och 
energieffektiviserande åtgärder ska genomföras, än vad en enkel energideklaration kan ge. Underlaget baseras på 
byggnadens förutsättningar, vad den tål av förändring och förbättring, sett ur såväl energiingenjörens och 
arkitektens som ur bebyggelseantikvariens perspektiv.  
 
Så kan resultaten komma till användning  
Modellen och metoderna ska användas i det initiala skedet av ett projekt. Fördelen med detta är att avvägningen 
mellan de olika intressena diskuterats från allra första början och att ett gemensamt beslut ligger till grund för 
projektet som helhet. Därmed undviks de intressekonflikter som annars ofta dyker upp under projektets gång och 
samarbetet mellan de olika professionerna kan därmed fungera bättre och slutresultatet för byggnaden bli mer 
välbalanserat. För ett större fastighetsbolag t.ex. kan modellen och metoderna när de används för ett större 
fastighetsbestånd ge en mycket bra överblick och ett bra planeringsunderlag för åtgärder, drift och underhåll. Det 
första steget i modellen kan också användas för att få med fler perspektiv vid inventeringar av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse inom ett geografiskt område.  
 
Projektägare: Chalmers, institutionen för arkitektur  
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Energibesparing i kyrkor: Luftläckage-, nedsmutsnings- och klimatmätningar  
 
Projektets syfte  
Fokus för föreliggande studie ligger på äldre kyrkor (före ca 1950) då dessa är särskilt energislukande samtidigt som 
möjligheterna till energibesparande ingrepp begränsas av estetisk och kulturhistorisk hänsyn. Studien syftar till att 
nå ökad kunskap kring följande delmoment: Luftinfiltration genom byggnadsskalet, nedsmutsning genom 
partikelavsättning på ytor ,vädring, temperaturmätning  
 
Genomförande  
Studien grundar sig på omfattande fältmätningar i svenska kyrkor, men även på utvärdering och validering av 
teoretiska modeller, där de senare framför allt gäller modellering av luftinfiltration och vädring. Även utveckling av 
mätmetodik har ingått i studien.  
 
Viktigaste resultat  
Studien visar på metoder för mäta och beräkna luftomsättningen och hur detta i sin tur kan användas för att 
uppskatta en besparingspotential genom att enbart täta luftläckage i Sveriges kyrkor. Betydande emissioner av 
försmutsande luftpartiklar tycks ske i samband med förrättningar i kyrkor, särskilt de som inbegriper användning av 
levande ljus. Tillfällig vädring efter förrättning ser dock ut att vara en effektiv åtgärd för att få ut alstrade 
luftföroreningar; en vädringsguide har utarbetats. Minskad ytförsmutsning kan erhållas bl.a. genom sänkt 
innetemperatur, undanröjande av köldbryggor i byggnadskonstruktionen och mer ”strömlinjeformade” radiatorer 
som ger upphov till mindre hastighetsfluktuationer.  
 
Så kan resultaten komma till användning  
Kunskap om luftomsättning och otätheter i en kyrkbyggnad visar hur stor energibesparing som kan uppnås genom 
tätning av byggnadsskalet. Beräkningsmodeller för luftomsättningen användas i etablerade energi- och 
klimatsimuleringsprogram för byggnader. Den framtagna vädringsguiden är tänkt att kunna användas av icke-
fackmän. Kunskap om avsättningsmekanismer för partiklar ger bland annat vägledning i val och utformning av 
värmeelement (utvecklingsprojekt), samt visar att undanröjande av köldbryggor i byggnadsskalet både ger 
energivinster och minskar försmutsning. Rätt placering av värmetermostater och utformning av dessas 
temperatursensorkroppar är viktigt för effektiv värmereglering och god komfort. 
 
Projektägare: Högskolan i Gävle  
 
Projektledare: Mats Sandberg och Magnus Mattsson  
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Energieffektiva åtgärder mot mögelproblem i kyrkor och andra kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader  
 
Projektets syfte  
Ett av projektets övergripande syften är att ta fram kunskap som kan ligga till grund för att spara energi i 
kyrkobyggnader utan att riskera att mögelproblem uppkommer  
 
Genomförande  
6 västsvenska kyrkor och Skokloster slott har ingått i projektet. Kyrkorna har klimatreglerats med skyddsvärme eller 
avfuktning. I Skokloster slott har tre olika metoder för klimatreglering jämförts, kontrollerad ventilation, 
skyddsvärme och avfuktning av rum som tidigare drabbats av mögel.  
 
Viktigaste resultat  
Genom fjärrstyrning och samtidig fjärrdokumentation av klimatet i olika delar av kyrkor kan fukt och temperatur 
smidigare anpassas till variationer i utomhusklimatet och så att energibehov/energikostnad kan minimeras utan att 
mikroklimat med riskabla fuktnivåer uppkommer i kyrkorna. Kryprummen är dock ett problem i fukthänseende som 
kräver separat fuktstyrning och ofta andra åtgärder.  
 
Fukt- och temperaturvariationer i olika delar av kyrkor och energiåtgång vid användande av 
skyddsvärme/grundvärme under olika årstider och i relation till utomhusklimatets variationer har dokumenterats.  
Möjligheter och problem vid styrning av fuktnivån genom värme eller avfuktning i kyrkorna har undersökts. Viktiga 
orsaker till uppkomst av riskabla fuktnivåer och möjligheter till förbättrad energieffektivisering med hänsyn tagen till 
bevarande har ytterligare belysts  
 
Så kan resultaten komma till användning  
Genom en bättre kartläggning av risk för uppkomst av riskabla fuktnivåer i delar av kyrkor, s k mikroklimat bör 
hänsyn kunna tas till årstidsvariationer och byggnadens värmetröghet och ytterligare energieffektivisering uppnås.  
Användning av mindre mobila avfuktare som ett alternativ eller komplement till skyddsvärme bör ökas. 
 
Projektägare: Göteborgs Universitet, Institutionen för Kulturvård  
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Energibesparande åtgärder på fönster i byggnader med stort kulturvärde  
 
Projektets syfte  
Statens fastighetsverk har till uppgift att förvalta fastigheter som har haft en väsentlig roll i den Svenska statens 
historia och därför ägs av staten. Dessa fastigheter representerar mycket stora kulturhistoriska värden och många av 
dem är skyddade enligt Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen, (FSBM). SFV har som mål att sänka 
energianvändningen i sina byggnader med 26 % till år 2016, från medelvärdet på användningen 2001-2005. 
Fönstren står för en betydande del av ett kostsamt värmeläckage ur en byggnad. Samtidigt som energianvändningen 
ska minska ska de kulturhistoriska värdena tas tillvara. Målsättningen är också att de berörda hyresgästerna är nöjda 
med inomhusklimatet. Mot denna bakgrund har SFV valt att studera fönster närmare i det här projektet.  
 
Genomförande  
På sju fönster i två statliga byggnadsminnen på Skeppsholmen i Stockholm har 17 olika åtgärder genomförts med 
syfte att minska värmeläckage och flera fall även för att ge solskydd. Utgångspunkten har varit att de kulturhistoriska 
värdena inte får minska nämnvärt och att alla bågar och glas av kulturhistoriskt värde bevaras.  
Utvärdering har skett ur sex olika perspektiv; energi, miljö, komfort, antikvariska bedömningar, hantverk och 
ekonomi.  
 
Viktigaste resultat  
Äldre bågar klarar sällan tjockare glas. I vissa fall kan ett extra inre glas, monterat med eller utan båge, isolera. 
Sekundära bågar, utan nämnvärt kulturhistoriskt värde, kan bytas mot nytillverkade bågar lika de ursprungliga. 
Dessa kan klara något tjockare glaskombinationer. Betydligt tjockare glas eller glaskombinationer (isolerruta) ger 
stora vinster med avsikt på komfort, energi och miljö men kräver grövre dimensioner på båge och spröjs. Resultatet 
blir inte antikvariskt godtagbart. Isolerrutor med mjukt solskyddsbelagda glas ytterst är inte antikvariskt acceptabla 
eftersom de påverkar fasaden negativt med sin spegeleffekt. Hårdbelagda glas är godtagbara ur antikvarisk 
synvinkel och bra med tanke på miljö, termisk komfort och energianvändning, om än inte lika bra som de effektivare 
mjukbelagda glasen. Projektet tyder på att en antikvariskt skonsam åtgärd leder till förhållandevis begränsade 
effekter, såväl positiva som negativa, på ekonomi, energi, miljö eller hantverk.  
 
Så kan resultaten komma till användning  
Erfarenheterna från projektet, som kan studeras i en projektrapport och på plats på Skeppsholmen, sprids inom SFV 
och används vid energibesparande åtgärder på fönster. Resultatet används även som utgångspunkt i ett nytt 
utvecklingsprojekt som SFV driver tillsammans med Sust. Genom rapporten kan även andra fastighetsägare och 
intresserade ta del av erfarenheterna.  
 
Projektägare: Sustainable Innovation AB (Sust)  
 
Projektledare: Liz Adamsson, Sust, efter henne Anna Werner, ÅF infrastruktur AB  
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Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiska byggnader  
 
Projektets syfte  
Det övergripande syftet med projektet är att utveckla koncept för hållbar energiuppdatering av historiska byggnader 
men också att bygga upp en Byggnadsfysikalisk kompetens nationellt inom området historiska byggnader.  
 
Genomförande  
Projektet genomförs i tre steg. I det första utvecklas metodik för statusbestämning av historiska byggnader. Att få en 
tydlig och korrekt bild av en byggnads nuvarande funktion och skick är en förutsättning för att kunna bedöma vilka 
åtgärder som skall vidtas. För att kunna skapa denna bild krävs ett helhetstänkande som innefattar kompetens inom 
en rad områden. Inom projektet utarbetas ett arbetssätt för att säkerställa att de viktigaste byggnadsantikvariska, 
byggnadsbiologiska samt byggnadsfysikaliska aspekterna beaktas och bedöms.  
I ett andra steg utvecklas metod för riskbedömning av energibesparande åtgärder i historiska byggnader. Som grund 
för riskbedömningen ligger statusbestämningen. Metodmässigt är riskbedömningen en direkt fortsättning av 
statusbestämningen. Val av lämpligt beräkningsprogram för värme-, luft- och fukttransport i historiska byggnader 
samt riktlinjer för hantering av detta utvecklas. Det är viktigt att kunna göra prognoser för vilka effekter 
energibesparande åtgärder för med sig. För att kunna göra dessa måste man beräkningsmässigt kunna hantera 
värme-, fukt- och lufttransport samt kombinationer av dessa.  
I ett tredje steg utvecklas principer för uppföljning av åtgärder, att de effekter man förväntat sig uppnåtts samt att 
inga oönskade effekter skapats.  
 
Viktigaste resultat  
En metod för statusbestämning och riskbedömning av åtgärder i historiska byggnader innefattande 
byggandsfysikaliska, byggnadsbiologiska samt byggnadsantikvariska aspekter utvecklas. Även riktlinjer för 
uppföljning av åtgärder utarbetas. Ett annat resultat av projektet är att fördjupat samarbete mellan 
byggnadsantikvarier, byggnadsfysiker samt byggnadsbiologer etableras.  
 
Så kan resultaten komma till användning  
Metoden implementeras i Excel-program som kommer att bli fritt tillgängligt för branschen.  
 
Projektägare: Lunds universitet, LTH, Byggnadsfysik  
 
Projektledare: Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik  
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Kontaktuppgifter: jesper.arfvidsson@byggtek.lth.se 
 
 

mailto:jesper.arfvidsson@byggtek.lth.se


Ett historiskt perspektiv på energieffektivisering i byggnader  
 
Projektets syfte  
Målet med projektet är att öka förståelsen för hur dagens förvaltning och bruk av byggnader påverkas av historiska, 
tekniska och rumsliga lösningar. Många äldre byggnader har utformats eller anpassats för en viss uppvärmning. Om 
vi kan förstå hur dessa hus tänktes fungera kan de tas om hand bättre och fortsätta att användas. Projektet har lagts 
upp som ett antal fallstudier. Skokloster slott, Burmeisterska huset i Visby och sexton medeltida kyrkor har 
studerats. Dessutom har ett ambitiöst översiktsverk om de tekniska installationernas historiska utveckling i bostäder 
framställts och publiceras 2015.  
 
Genomförande och resultat  
Flera metoder har kunnat användas för att förbättra förståelsen av hur yttre klimat, byggnad och brukarnas 
förväntningar på komfort och deras beteende har påverkat förvaltningen av byggnader som funnits under lång tid 
och som i modern tid har kommit att förknippas med stora kulturhistoriska värden. Byggnaderna i sig med sina 
inventarier, arkivhandlingar, fotografier och litteratur har använts för att förstå hur byggnaderna har använts och 
förvaltats.  
 
Särskilt en av metoderna som tar hänsyn till historisk uppvärmning och dess effekt på kulturhistoriska träföremål 
(som lätt påverkas av värme och fukt) är nyskapande på så sätt att den kan visa hur energi har använts över lång tid i 
byggnader och vilka effekter den har haft på konstföremål. Metoden skulle kunna användas ganska enkelt av 
konservatorer, kyrkoantikvarier och kanske även kyrkvaktmästare för att bättre förstå hur föremål, till exempel 
predikstol, altarskåp, epitafier med mera, i en viss kyrka påverkats av hur kyrkan har värmts.  
 
Andra resultat är en ökad förståelse för hur äldre byggnader har utformats och byggts med tanke på det omgivande 
klimat och det inomhusklimat man i olika tider velat uppnå. Musealisering, dvs. att byggnader fråntas sin tidigare 
funktion och blir symboliska rum för att berätta en historia, sätter gränser för dessa byggnaders framtida 
användning genom att eldstäder inte får användas, och genom att deras bruk begränsas kraftigt. Musealisering kan i 
värsta fall innebära att ett hus börjar betraktas som en ekonomisk belastning. I bästa fall kan musealiseing innebära 
att de kulturhistoriska värdena höjer byggnadens attraktionskraft och användbarhet.  
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