
Varsam energieffektiv renovering 
Tjärna ängar

- exempel på renovering av allmännyttans flerbostadshus från 1950-1975

”En modell skapas för varsam renovering av allmännyttiga bostäder 
baserad på hållbarhet såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt”



Bidra till en halverad energianvändning i 
Sveriges byggda bestånd, samtidigt som

Social hållbarhet
• hyresgästerna får en positiv upplevelse av 

renoveringen och bättre inomhusklimat i 
bostaden

Ekologisk hållbarhet
• det valda renoveringspaketet harmonierar 

med fjärrvärmesystemet och minskar 
byggandens klimatpåverkan

Ekonomisk hållbarhet
• ägarens krav på kostnadseffektivitet på 5% 

kalkylränta tillgodoses (nominell ränta)

”Varsam” målsättning



• Bostadsbolaget upplevde att 
tidigare renovering blev för dyr och 
för belastande för de boende

• Testobjekt i fullskala med 36 
lägenheter (pilotrenovering i 
bestånd på totalt 40 byggnader)

• Bygganden och dess boende följs i 
totalt fyra år genom byggprocessen 
inklusive två driftår

• Förlängning av projektet till okt 
2019 

Forskningsprojektet



Innan renovering

• Lamellhus, tre plan och källare

• F-ventilation och fjärrvärme

• Specifik energianvändning: ca 154 kWh/m2

• Ytterväggar robusta och fina (tegel, 100 mm 
isolering och betong). Utfackningsväggar 
sämre. 

• Fönster och balkongdörr U-värde= 2,7 W/m2K

• Lufttäthet: 1,2 l/s, m2 omslutande 
byggnadsskal

• Värmesystemet krånglar (enrörssystem)

• Ej godkänd OVK



Åtgärder på klimatskal

• Tilläggsisolering på vind (i samband 
med ändring av taket)

• Nya fönster U-värde 1,0 W/m2K
• Skalåtgärder på utfackningsväggar för 

bättre U-värde och lufttäthet kring 
fönster



Varför frånluftsvärmepump? 

FTX Frånluftsvärmepump (FVP)



• Förvärmning av ventilationsluft 
förbättrar komfort

• Låg vattentemperatur ger 
effektiv användning av 
alternativa (hållbara) 
energikällor och värmepumpar, 
samt lägre returtemperatur till 
fjärrvärmenätet 

• Inga rörliga delar, undertrycket i 
byggnaden driver luftflödet

Tilluftsradiatorer



Preliminära resultat



Social hållbarhet - Intervjuer
Innan renovering

• Hyresgästerna upplever att det är kallt 

inomhus

• Kvinnor upplever mer obehag än män

• Att själv kunna påverka temperaturen 

inomhus är ett starkt önskemål

Under renovering

• Hänsyn till boende fungerar bättre än 

tidigare (prata med oss om evakuering!)

Efter renovering

• Byggdam gör att boende måste städa

• Termisk komfort kvarstår att analysera  



Social hållbarhet - mätningar
Innan renovering

• Lite kyligt (PMV -0,5)

Efter renovering

• Inte lika dragit och kyligt närmast 

fönsterväggen trots högre 

luftomsättning

• Jämnare inomhustemperatur

• Komfortindex förbättrat



Ekologisk hållbarhet – Energianv.

Innan renovering
• Specifik energianvändning BBR 24: 

154 kWh/m2
• Energiprestanda (EPPET) BBR 25: 

146 kWh/m2

Efter renovering
• Mera än halvering av köpt energi. 

Analys kvarstår…



Ekologisk hållbarhet - LCA

• Global warming potential 

(greenhouse gases) sänks

med 270 tonCO2 eq

• Vårt pilothus Hus 25 med 

FVP ger jämförbar 

miljöpåverkan som Hus 28 

med FTX

• Renoveringen av Hus 25 har

en klimat-paybacktid på

ungefär 13 år

*50 år kalkyleringsperiod
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Ekonomisk hållbarhet - LCC
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• Vårt pilothus Hus 25 med FVP 

har lägre livscykelkostnad än 

Hus 28 med FTX

* 40 år kalkyleringsperiod, enbart 

energibesparande åtgärder



Ekonomisk hållbarhet - BELOK

• Renoveringspaketet i 

Hus 25 ger 3,5% real 

internränta, vilket 

överstiger 5% nominell 

ränta och är innanför 

fastighetsägarens 

avkastningskrav 



Vad har vi lärt oss?

• Ta bättre hänsyn till boende
• Energisystemperspektiv
• Beakta miljöpåverkan över hela 

livscykeln
• Ekonomisk kalkyl från tidiga skeden 

osäker, med verkliga priser hamnar 
vi ändå inom avkastningskravet

Följ vårt projekt vidare!
• Förlängning till okt 2019 
• Tre byggnader renoverat med olika 

paket jämförs med Renobuild



Jonn Are Myhren jam@du.se Projektledare
Martin Bergdahl mabe@du.se Bitr. projektledare

Social hållbarhet
Amir Sattari ami@du.se Boendestudie, mätningar
Annette Henning ahe@du.se Boendestudie, intervjuer
Maria Wallinder mwn@du.se Boendestudie, intervjuer
Prifloat Attityd och processmätning

Ekologisk hållbarhet
Ricardo R Villegas rrv@du.se Miljöpåverkan, LCA
Tina Lidberg tld@du.se Energisystempåverkan 
Marcus Gustafsson mgu@du.se Energisimulering TrnSYS

Ekonomisk hållbarhet
Johan Heier jhe@du.se Belok Totalmetod
Alaa Khadra LCC

Involverade forskare
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Solel
• kompenserar ökat elbehov 

med frånluftsvärmepump 
och minskar 
klimatpåverkan



Optimal koppling mellan 
frånluftsvärmepump och fjärrvärme



”Projektet bidrar till 
förnyelseprocessen för att göra 
Tjärna ängar till ett mer attraktivt, 
varierat och integrerat 
bostadsområde. Sättet varpå 
projektet genomförs, platsen det 
genomförs på och det resultat som 
skapas ska generera stolthet för 
Tunabyggens medarbetare, för 
hyresgästerna och för 
borlängebon.

-Måldokumentet

Vision


