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INTERNATIONELL FORSKNINGSSAMVERKAN FÖR ENERGIEFFEKTIV ISERING I  H ISTORISKA BYGGNADER 

Förord 

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.  

Bebyggelsesektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och en effektivare 
energianvändning är en viktig del av utvecklingen av energisystemet. I E2B2 arbetar forskare och 
andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera 
energianvändningen.  

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är 
koordinator. Programmets andra programperiod pågår mellan 2018 och 2021. 

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar 
energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Det läggs därför stor vikt vid samverkan mellan nä-
ringsliv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

Internationell forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader är ett av projekten 
som har genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av 
Uppsala universitet. 

Forskarna i projektet har deltagit i ett internationellt forskningssamarbete för att hitta de bästa sätten 
att bevara historiska byggnader och samtidigt effektivisera energianvändning och minska 
miljöpåverkan. De har även tagit fram en mer utvecklad och integrerad planeringsprocess baserad på 
den europeiska standarden för att energieffektivisera historiska byggnader.  

Stockholm, 17 februari 2022 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
Energimyndigheten tar ställning till framförda slutsatser, resultat eller eventuella 
åsikter. 
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INTERNATIONELL FORSKNINGSSAMVERKAN FÖR ENERGIEFFEKTIV ISERING I  H ISTORISKA BYGGNADER 

Sammanfattning 

Inom ramen för ett internationellt samarbetsprojekt, IEA SHC Task 59 ”Renovating historic buildings 
towards zero energy”, har Uppsala universitet med stöd från E2B2 medverkat som svensk partner.  
Den här rapporten beskriver resultaten från projektet i allmänhet och det svenska bidraget i 
synnerhet. 

Det övergripande målet för det internationella projektet var att ta vara på den kunskap och erfarenhet 
som redan finns om energieffektivisering i byggnader med kulturvärden och att göra dessa tillgängliga 
och användbara för olika avnämargrupper. Projektet har resulterat i: 

• En databas som visar best practice för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. 

• En handbok som ger stöd i planeringsprocessen inför energieffektiviserande renovering. 
• Ett verktyg för val av anpassade åtgärder utifrån byggnadens specifika förutsättningar. 

De verktyg och metoder som nämns ovan finns tillgängliga på projektets hemsida:  

https://task59.iea-shc.org/ 

 

Nyckelord: Byggnader med kulturvärden, energirenovering, varsamhet, goda exempel, beslutsstöd

https://task59.iea-shc.org/
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INTERNATIONELL FORSKNINGSSAMVERKAN FÖR ENERGIEFFEKTIV ISERING I  H ISTORISKA BYGGNADER 

Summary 

Within the framework of an international collaborative project, IEA SHC Task 59 “Renovating historic 
buildings towards zero energy”, Uppsala University has, with support from E2B2, participated as a 
Swedish partner. This report describes the results from the project in general and the Swedish 
contribution in particular. 

The overall goal of the international project was to collect knowledge and experience that already 
exists about energy efficiency in historic buildings and to make these accessible and useful for different 
stakeholders groups. The project has resulted in: 

• A database that shows best practice for energy efficiency in buildings of culturally and historically 
valuable value. 

• A handbook that provides support in the planning process for energy renovations. 

• A tool for choosing adapted measures based on the building's specific conditions. 

The tools and methods mentioned above are available on the project's website: 

https://task59.iea-shc.org/ 

 

Keywords: Buildings with cultural values, energy renovation, caution, good examples, decision support 
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INTERNATIONELL FORSKNINGSSAMVERKAN FÖR ENERGIEFFEKTIV ISERING I  H ISTORISKA BYGGNADER 

1 Inledning och bakgrund 
1.1 Bakgrund 
Inom ramen för IEA SHC Task 59 ”Renovating historic buildings towards zero energy” (Task59) har 
Uppsala universitet, med stöd från E2B2, medverkat som svensk partner.  Den här rapporten beskriver 
Task 59 i allmänhet och det svenska bidraget i synnerhet.  

Byggnader med kulturvärden utgör en stor del av vårt byggnadsbestånd och står för en betydande del 
av samhällets energianvändning. Vi behöver hitta långsiktigt hållbara metoder och lösningar som gör 
det möjligt att bevara de historiska och estetiska värdena samtidigt som vi ökar komforten, sänker 
energianvändningen och minimerar miljöpåverkan. Under de senaste tio åren har det skett ett 
paradigmskifte inom detta område. Från ett motstånd bland antikvarier och arkitekter - "rör inte dessa 
byggnader" – till ett mer konstruktivt tillvägagångssätt - "Låt oss hitta de rätta lösningarna 
tillsammans". Ett tydligt exempel på denna utveckling är den europeiska standarden EN 16883 
"Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader".  

Inte alla energibesparande åtgärder är kompatibla med äldre byggnaders tekniska egenskaper och 
kulturhistoriska värden, men i de flesta byggnader kan energiprestanda ändå förbättras avsevärt om 
anpassade lösningar för den specifika byggnaden identifieras på ett systematiskt sätt. Tidigare 
undersökningar visar att en betydande minskning av energibehovet är möjligt också i byggnader med 
kulturvärden. 

1.2 Syfte och mål 
Det övergripande målet för Task 59 var att ta vara på den kunskap och erfarenhet som redan finns om 
energieffektivisering i byggnader med kulturvärden och att göra dessa tillgängliga och användbara för 
olika avnämargrupper. De specifika delmålen var att: 

• Utveckla och implementera en databas som visar best practice för energieffektivisering i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

• Ta fram verktyg och metoder som ger stöd i planeringsprocessen och beslut om åtgärder inför 
energieffektiviserande renovering. 

• Ta fram ett verktyg för val av anpassade åtgärder utifrån byggnadens specifika 
förutsättningar. 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Task 59 behandlar energieffektivisering i byggnader med kulturvärden (historic buildings på 
engelska).  Begreppet ”byggnader med kulturvärden”, som det används inom Task 59, är inte 
begränsat till byggnadsminnen och monumentala byggnader. I Sverige ska, enligt Plan och bygglagen, 
alla byggnader hanteras varsamt och särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas. Projektet 
startade 2018 och avslutades 2021. 
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INTERNATIONELL FORSKNINGSSAMVERKAN FÖR ENERGIEFFEKTIV ISERING I  H ISTORISKA BYGGNADER 

2 Genomförande 
Detta projekt genomfördes inom ramen för International Energy Agency Solar Heating and Cooling.  
Det innebär att projektet hade en gemensam finansiering endast för projektledning och 
administration. Alla övriga insatser till projektet finansieras nationellt eller in kind. Det svenska 
bidraget finansierades av E2B2 genom projektet ”Internationell forskningssamverkan för 
energieffektivisering i historiska byggnader”. I Task 59 deltog drygt sextio personer från 15 länder, 
arbetet pågick 2018 – 2021. 

Task 59 organiserade i fyra delprojekt:  

A - KNOWLEDGE BASE - COLLECTION OF BEST PRACTICE  

• Upprätta en databas 
• System för insamling och kvalitetssäkring av indata 

B - MULTIDISCIPLINARY PLANNING PROCESS 

• Utvärdering av standarden EN 16883  
• Förslag till komplettering av EN 16883: Faktablad och handbok 

 

C - CONSERVATION COMPATIBLE RETROFIT SOLUTIONS AND STRATEGIES 

• Upprätta en databas 
• Dokumentera anpassade lösningar 
• Beslutsstöd: Val av lösningar 

 

D - KNOWLEDGE TRANSFER AND DISSEMINATION 

• Hemsida 
• Nyhetsbrev 
• Utställningar 
• Rapporter 

 

Uppsala universitet hade, inom ramen för sitt E2B2-projekt, huvudansvar för delprojekt B men bidrog 
också till de andra delprojekten. 
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INTERNATIONELL FORSKNINGSSAMVERKAN FÖR ENERGIEFFEKTIV ISERING I  H ISTORISKA BYGGNADER 

3 Resultat 
Slutrapporter för varje delprojekt finns tillgängliga på Task 59 hemsida, här ges en beskrivning av de 
viktigaste resultaten. 

3.1 Delprojekt A: Knowledge base 
Det huvudsakliga resultatet från delprojekt A är en databas som demonstrerar best practice för 
energieffektivisering i byggnader med kulturvärden. Figur 1 visar exempel på byggnader i databasen. 
Databasen finns tillgänglig här: https://www.hiberatlas.com/en/welcome-1.html  

 
Figur 1 Exempel på byggnader som finns representerade i databasen. 

För varje byggnad i databasen finns information om: 

1. Byggnaden i stort: Läge, energiprestanda, ålder, typ av konstruktion, användningsområde, om 
byggnaden är skyddad (byggnadsminne, planer mm) samt fotografier 

2. Renoveringsprocessen: Beskrivning av byggnadens tillstånd innan renovering, byggnadens 
omgivning, kulturhistorisk värdering i stort och komponenter,  

3. Vilka tekniska lösningar som har genomförts: Allmän beskrivning och tekniska data 
4. Utvärdering av resultat med avseende på: Energi, miljöpåverkan, inneklimat, ekonomi 

Till databasen utvecklades ett system för inhämtning och kvalitetssäkring av data. Det innefattar 
mallar och anvisningar för inrapportering. Varje inrapporterat objekt granskas av oberoende experter. 

https://www.hiberatlas.com/en/welcome-1.html
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INTERNATIONELL FORSKNINGSSAMVERKAN FÖR ENERGIEFFEKTIV ISERING I  H ISTORISKA BYGGNADER 

I nuläget har databasen en övervikt av byggnader från Europas alpina regioner. Det viktiga resultatet, 
ur svensk synvinkel, är inte innehållet i databasen.  Databasen i sig och dess system för inhämtning av 
data kan användas för att samla in och demonstrera best practice i Sverige. 

Inom Task 59 gjordes en utvärdering av databasen: D.A2--Case-studies-assessment-report.pdf (iea-
shc.org) 

3.2 Delprojekt B – Systematic planning process 
Utgångspunkten för delprojekt B var den europeiska standarden EN 16883:2017 Conservation of 
cultural heritage. Guidelines for improving the energy performance of historic buildings.  Den är tänkt 
att användas av byggnadsägare, myndigheter och yrkesverksamma som är involverade i bevarande 
och renovering av byggnader med kulturvärden. Syftet är att underlätta en systematisk 
tvärvetenskaplig planeringsprocess som syftar till att identifiera lösningar för varje enskild byggnad 
utifrån dess specifika förutsättningar.  Inom detta delprojekt gjordes först en utvärdering hur 
standarden fungerar i praktiken i syfte att kunna identifiera eventuella behov av kompletteringar. 
Utvärderingen genomfördes genom fallstudier, enkäter samt intervjuer med experter.   

Utvärderingen visar att det finns en allmän uppfattning om att standarden bygger på en god 
grundtanke och att den stöder god praxis vid planering av energirenovering i historiska byggnader. 
Det är dock låg motivation bland potentiella användare för att använda standarden, eftersom 
fördelarna inte är tydliga och det saknas externa krav, t ex från myndigheter, att använda den. Många 
användare har också varit osäkra på hur de i praktiken ska genomföra de olika steg som föreskrivs i 
standarden.  

Baserat på utvärderingen föreslogs det att kompletterande och lättillgänglig information behövs för 
att stödja användarna. Användarna av standarden behöver: 

• Exempel på hur de olika stegen i standarden kan genomföras 
• Resurser, litteratur och verktyg som kompletterar respektive steg i standarden 
• Exempel på hur standarden kan integreras med befintliga standarder och rutiner 
• Exempel på energirenoveringar och energieffektiviseringsåtgärder 
• Exempel som visar nyttan med att följa standarden 

Slutligen, för att få en ökad användning av standarden på lång sikt är det viktigt att den används i 
utbildning både för studenter och för yrkesverksamma inom området, samt att myndigheter och 
intressenter kräver att standarden används. 

Resultaten från utvärderingen har legat till grund för utvecklingen av databaser och verktyg inom 
delprojekt A och C. 

Utvärderingen pekade på en brist i att många moment i EN 16883 inte är tillräcklig väl beskrivna. Som 
ett första steg att försöka underlätta användningen av standarden togs faktablad fram inom följande 
områden: 

• Simuleringsprogram särskilt anpassade för byggnader med kulturvärdering 
• Certifieringssystem för byggnader med kulturvärden 
• Sammanställning av riktlinjer och standarder inom området 

https://task59.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/D.A2--Case-studies-assessment-report.pdf
https://task59.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/D.A2--Case-studies-assessment-report.pdf
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• Verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC) 
• Metoder för kulturhistorisk värdering 
• Litteratursammanställning 

Alla faktablad finns tillgängliga här: https://task59.iea-shc.org/publications 

 
Figur 3 Handbok  ”Planning energy retrofits in historic buildings” 

Det sista och överbryggande resultatet från delprojekt B är en handbok. Handboken är tänkt att ge 
stöd till yrkesverksamma vid energirenovering av byggnader med kulturvärden. Den har ett praktiskt 
förhållningssätt baserat på erfarenheten från ledande internationella experter på fältet.  

Handboken är fokuserad på planeringsprocessen inför en renovering.  Boken kommer inte att ge 
universella svar om tekniska lösningar utan den beskriver en systematisk process, steg för steg, som 
leder fram till lämplig lösning för varje enskild byggnad. Handboken följer i stort sett strukturen i EN 
16883:2017 (med några undantag) för att förklara och förtydliga hur de olika stegen i standarden kan 
genomföras i praktiken. Handboken kan ha ett värde i sig, men det är tänkt att vara ett komplement, 
inte en ersättning, till standarden. 

Handbokenger en översikt över de olika stegen med en balanserad redovisning av de viktigaste 
aspekterna av varje steg. Tanken är inte att i detalj beskriva hur varje steg ska genomföras, utan syftet 
är att skapa en gemensam färdplan för den tvärfackliga dialog som är en underliggande förutsättning.  
Utöver huvudtexten finns textrutor och illustrationer med kompletterande information: 

• Framgångsfaktorer 
• Checklistor 
• Best practice  
• Verktyg 

Handboken kommer att ges ut av SIS förlag under 2022. Manuskriptet finns här: 

D.B3--Handbook.pdf (iea-shc.org) 

https://task59.iea-shc.org/publications
https://task59.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/D.B3--Handbook.pdf
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3.3 Delprojekt C: Conservation compatible retrofit solutions and strategies 
 

I delprojekt C utvecklades ett verktyg för att identifiera lämpliga lösningar för en given typ av byggnad.  
Verktyget tillhandahåller anpassade lösningar för fönster, fasader, ventilation, värmesystem och 
solenergi. Verktyget, kallat HIBERtool, finns här: https://www.tool.hiberatlas.com/en/welcome-
1.html 

 

  

Figur 3 Första sidan till verktyget HIBERtool 

 

Genom att mata in grundläggande uppgifter om en byggnad eller byggnadsdel får användaren förslag 
på åtgärd.  Åtgärdsförslagen är utförligt beskrivna och ofta exemplifierade med byggnader från 
databasen med best practice. 

Delprojekt C resulterade också i en rapportserie “Conservation compatible energy retrofit 
technologies” vilken omfattar följande titlar: 

• Introduction to the integrated approach for the identification of conservation compatible 
retrofit materials and solutions in historic buildings 

• Documentation and assessment of conventional and innovative solutions for conservation and 
thermal enhancement of window systems in historic buildings 

• Documentation and assessment of materials and solutions for wall insulation in historic 
buildings 

• Documentation and assessment of energy and cost-efficient HVAC-systems and strategies with 
high conservation compatibility. 

• Documentation and assessment of integrated solar thermal and photovoltaic systems with 
high conservation compatibility 

Rapporterna finns här: IEA SHC || Task 59 || Publications (iea-shc.org)  

https://www.tool.hiberatlas.com/en/welcome-1.html
https://www.tool.hiberatlas.com/en/welcome-1.html
https://task59.iea-shc.org/publications
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4 Diskussion 
De resultaten som presenterats skapar en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning, för varsam 
energirenovering. Det som krävs i det fortsatta arbetet är inte bara information utan aktivt arbete för 
att verktygen ska komma till användning. För svensk räkning handlar det om att: 

• Ställa krav på att en systematisk och transparent process följs vid planering av 
energirenovering i byggnader med kulturvärden. 

• Integrera (delar av) den föreslagna processen i befintliga processer för planering och 
genomförande av energieffektiviserande renovering, till exempel Rekorderlig renovering och 
Totalmetodiken. 

• Dokumentera och lägga in svensk best practice i databasen 
• Komplettera databasen för tekniska lösningar med ytterligare lösningar anpassade för 

svenska förhållanden och byggnadstyper. 

Begreppet ”byggnader med kulturvärden” (eng. historic buildings) uppfattas ofta som en liten grupp 
av byggnadsminnen och monumentala byggnader.  Varsamhetskravet i PBL gäller alla byggnader, utan 
undantag. De metoder och verktyg som i detta projekt kan och bör vara användbara för en stor del av 
det svenska byggnadsbeståndet.  
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5 Slutsatser 
Byggnader med kulturvärden är en icke förnybar resurs som vi på ett genomtänkt sätt måste förvalta 
och lämna över till kommande generationer. Dessa byggnader måste också, utifrån sina egna 
förutsättningar, bidra till samhällets energi- och klimatanpassning.  

Genom att sammanställa och tillgängliggöra befintlig kunskap har detta projektet skapat 
förutsättningar för att på ett genomtänkt kunna balansera energiomställning och bevarande i 
byggnader och bebyggelse med kulturvärden. De tre verktyg som utvecklas får fastighetsägare, 
arkitekter, ingenjörer, antikvarier och även myndigheter stöd till en systematisk och tvärfacklig 
planeringsprocess samt tillgång till kunskap om best practice och anpassade lösningar. 
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Case Studies Assessment Report 

Introduction to the integrated approach for the identification of conservation compatible retrofit 
materials and solutions in historic buildings 

Documentation and assessment of conventional and innovative solutions for conservation and thermal 
enhancement of window systems in historic buildings 

Documentation and assessment of materials and solutions for wall insulation in historic buildings 

Documentation and assessment of energy and cost-efficient HVAC-systems and strategies with high 
conservation compatibility. 

Documentation and assessment of integrated solar thermal and photovoltaic systems with high 
conservation compatibility 

Knowledge transfer and dissemination 



 

 

E2B2 | info@E2B2.se | www.E2B2.se 

Runt 35 procent av all energi i Sverige används i 
bebyggelsen. I forskningsprogrammet E2B2 
arbetar forskare och samhällsaktörer 

tillsammans för att ta fram kunskap och metoder för att 
effektivisera energianvändningen och utveckla byggandet 
och boendet i samhället. I den här rapporten kan du läsa 
om ett av projekten som ingår i programmet. 
 
E2B2 är Energimyndighetens program där IQ 
Samhällsbyggnad är koordinator.  
Läs mer på www.E2B2.se. 
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