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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. 

Artificiell intelligens för tolkning av renoveringsbehov är ett av projekten som har genomförts i 
programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Rise Research 
Institutes of Sweden AB. 

Projektet ska ta fram ny kunskap med hjälp av artificiell intelligens om status och energianvändning i 
det nationella bostadsbeståndet. Maskininlärning används för att göra tolkningar av egenskaper hos 
Sveriges flerbostadshus och göra den nya informationen tillgänglig och användbar. Projektet har 
levererat värdefull kunskap till andra aktuella och relaterade insatser och bidragit till arbetet med 
Sveriges nationella strategi för energieffektiviserande renovering. 

Stockholm, 21 juni 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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Sammanfattning 

Informationsrika databaser är en viktig tillgång när man ska uppskatta och planera för 
nationella energibesparingar vid renovering av byggnader. Databaser saknar dock ofta viktig 
information om byggnaderna som är nödvändiga för att fastställa genomförbarheten av 
specifika energibesparingsåtgärder.  

I detta projekt används maskininlärningsmetoder för att berika de svenska byggnadsspecifika 
databaserna med parametrarar som är relevanta för att utvärdera validitet av olika 
energirenoveringspaket. Studien är begränsad till det svenska flerfamiljshusbeståndet uppfört 
mellan 1945 och 1975, då dessa byggnader står inför renoveringsbehov som är mest akuta. 
Totalt genomfördes 514 observationer i Google Street View av två relevanta 
byggnadsegenskaper: (i) byggnadstyp och (ii) lämplighet för ytterligare fasadisolering. 
Resultaten visade att dessa byggnadsegenskaper kunde förutsägas med en noggrannhet på 
88,9 % respektive 72,5 %. Man kan dra slutsatsen att maskininlärningsmetoder visar lovande 
potential att berika byggnadsdatabaser med byggnadsegenskaper som är relevanta för 
energirenovering, vilket i sin tur kan förbättra uppskattningar av den nationella 
energibesparingspotentialen. 

 

Maskininlärning, nationellt dataregister, Google Streetview, miljonprogrammet, renoveringspaket, 
energibesparing  
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Summary 

Building databases are important assets when estimating and planning for national energy 
savings from energy retrofitting. However, databases often lack information on building 
characteristics needed to determine the feasibility of specific energy conservation measures. 
In this report, machine learning methods are used to enrich the Swedish database of Energy 
Performance Certificates with building characteristics relevant for a chosen set of energy 
retrofitting packages. The study is limited to the Swedish multifamily building stock 
constructed between 1945 and 1975, as these buildings are facing refurbishment needs that 
advantageously can be combined with energy retrofitting. In total, 514 ocular observations 
were conducted in Google Street View of two building characteristics that were needed to 
determine the feasibility of the chosen energy retrofitting packages: (i) building type and (ii) 
suitability for additional façade insulation. Results showed that these building characteristics 
could be predicted with an accuracy of 88.9% and 72.5% respectively. It could be concluded 
that machine learning methods show promising potential to enrich building databases with 
building characteristics relevant for energy retrofitting, which in turn can improve estimations 
of national energy savings potential. 

 

 

Machine learning, national data register, Google Streetview, Building stock, renovation packages, energy 
savings 
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1 Inledning och bakgrund 
1.1 Bakgrund 
 

I Sverige byggdes en betydande andel av våra befintliga flerbostadshus under två expansiva 
perioder, Folkhemmet1 och Miljonprogrammet2. Byggnaderna byggdes i industriell skala med 
standardiserade processer. Dessa byggnader har relativt låg energiprestanda och har 
komponenter som nått sin tekniska livslängd. Det finns därmed potential att göra åtgärder för 
att minska energibehovet i samband med att man renoverar. Många olika initiativ har drivits 
för att ta fram åtgärdspaket för energieffektivisering omfattande exempelvis tilläggsisolering, 
fönsterbyten och installation av ventilation med värme-återvinning, bland annat inom BeBo 
(Beställargruppen bostäder). Baserat på dessa åtgärdspaket kan 
energieffektiviseringspotentialen och kostnaden för att göra åtgärderna för denna del av 
byggnadsbeståndet uppskattas. Problemet med sådana analyser är att åtgärdspaketen inte är 
lämpliga för alla byggnader. Byggnader med en kulturhistoriskt värdefull fasad är exempelvis 
inte lämpliga att tilläggsisolera. Byggnadsspecifik information finns tillgänglig från flera 
datakällor på nationell nivå såsom energideklarationerna och fastighetsregistret.  

I projektet Nationell Byggnadsspecifik Information har RISE fört samman dessa typ av 
register i en större databas. Vissa byggnadsspecifika parametrar som är nödvändiga för att 
bestämma vilka energieffektiviseringsåtgärder som är lämpliga för en specifik byggnad finns 
dock inte i dessa databaser. Fem huvudsakliga flerbostadshustyper identifieras från 
Folkhemmets (lamellhus, radhus) och Miljonprogrammets epoker (lamellhus, skivhus, 
punkthus, radhus, loftgångshus). Bilder av några av dessa byggnadstyper kan ses i figur 1. 
Eftersom energieffektiviseringspotentialen är kopplad till byggnadstyp så kan denna 
parameter vara mycket användbar för analys av lämpliga energieffektiviseringsåtgärder i 
byggnadsbeståndet. 

1.2 Syfte och mål 
Målet med studien var att undersöka om maskininlärning kan användas för att förutsäga 
byggnadsspecifika parametrar som kan komplettera befintlig information om byggnaderna i 
databasen. Studien har avgränsats till flerbostadshus som byggdes mellan åren 1945 och 1975 
och omfattar bara tre byggnadsspecifika parametrar (i) byggnadstyp, (ii) fasadmaterial, och 

 

s 

 



 

 

 

8 

ARTIFICIELL INTELLIGENS FÖR TOLKNING AV RENOVERINGSBEHOV 

(iii) takfot som kan ha betydelse för valet av renoveringsåtgärder och därmed 
energibesparingspotentialen i beståndet. 

Denna kompletterande information är värdefull för både myndigheter (ex. Boverket) och 
fastighetsägare när de ska ta fram policys och fatta beslut om hur de ska renovera 
byggnadsstocken på ett mer optimalt sätt när det kommer till kostnad och energibesparingar. 

 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
 

Avgränsningarna för studien är flerbostadshus från Folkhemmet och Miljonprogrammets epoker 1945 
till 1975. Byggnadstyperna är lamellhus, skivhus, punkthus, radhus och loftgångshus.  

För renoveringarna ingår energibesparing och totala investeringskostnader som nyckeltal.  

Flerbostadshus i hela Sverige ingår i analysen. 

 

 
Figur 1: De fem huvudsakliga flerbostadstyperna identifieras från Folkhemmet och 
Miljonprogrammet epoker 1945 – 1975 – lamellhus, skivhus, punkthus, loftgångshus, radhus 
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2 Genomförande 
Arbetet i projektet har delats in i två huvudsakliga arbetsområden, nämligen: (i) datainsamling 
av byggnadsspecifika parametrar, och (ii) maskininlärning. Dessa arbetsområden beskrivs 
mer i detalj nedan. Arbetet har genomförts av RISE och Boverket har kontinuerligt gett 
återkoppling på resultaten. 

Identifikation av byggnadsspecifika parametrar 

Observationer av byggnadsspecifika parametrar gjordes genom att titta på byggnaden i en 
gatuvy från Google Maps, figur 3. De parametrar som noterades var: typ av byggnad, typ av 
fasadmaterial, utformning av tak och takfot. Dessa parametrar anses påverka lämpligheten att 
utföra tilläggsisolering. Det är viktigt att det är personer med kunskap om byggnader som gör 
observationerna. För att säkerställa att bedömningar som gjordes av olika personer 
överensstämmer gjordes en jämförelse av bedömning av 13 byggnader. Om byggnaden inte 
kunde observeras från Google Maps gatuvy av någon anledning så registrerades detta också. 

Information från observationerna samt från fastighetsregistret och energi-deklarationer för de 
drygt 500 byggnaderna sammanställdes för att användas som träningsdata och 
valideringsdata. Informationen omfattar bland annat byggår, uppvärmd bostadsyta, antal 
våningar, antal lägenheter, antal trapphus, årlig energianvändning samt byggnadstyp, 
fasadmaterial, utformning av tak och takfot. Utifrån observationerna fördelade sig de drygt 
500 byggnaderna på byggnadstyperna lamellhus, punkthus, radhus och skivhus samt övriga 
och icke identifierbara (N/A). I figur 4 exemplifieras hur byggnadstyp korrelerar med andra 
byggnadsspecifika parametrar. 

Maskininlärning 

Maskininlärning kan vara en lämplig metod för att förutsäga parametrar effektivt i en så stor 
skala som ett byggnadsbestånd. Maskininlärning upptäcker mönster i data som kan användas 
för att förutsäga olika parametrar i större datamängder. Fördelen med maskininlärning är att 
användaren inte behöver programmera modellerna uttryckligen eftersom den automatiskt 
analyserar mönster i stora mängder data. Detta sparar tid och ansträngning under 
modelleringsfasen jämfört med andra modelleringstekniker. 

För att kunna använda maskininlärning behövs någon form av träningsdata. En grafisk 
illustration över den använda metoden kan ses i figur 2. Metoden består av fyra steg, (i) skapa 
en representativ datamängd, (ii) observera byggnadsspecifika parametrar, (iii) 
maskininlärningsmodellering och (iv) modell för förutsägelse och validering. Var och ett av 
dessa steg beskrivs nedan. 
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Figur 2. Illustrationen visar de fyra stegen i metoden. Steg 1: Uttag av representativt data set. Steg 
2: Observation av byggnadsspecifika parametrar. Steg 3: Utveckling av maskininlärningsmodell. 
Steg 4: Modell för prediktion och validering. 

Första steget innebar att göra ett slumpmässigt urval av drygt 500 flerbostadshus som byggdes 
mellan åren 1945 och 1975 från den nationella byggnadsspecifika databasen. Sannolikheten 
för att byggnaden skulle väljas var proportionell mot byggnadens uppvärmda area. Med andra 
ord, ju mer uppvärmd yta, desto större är sannolikheten att inkluderas i uttaget. Det 
resulterade i en uppsättning av drygt 500 adresser till byggnader för vilka observationer 
gjordes i nästa steg. 

Baserat på det insamlade materialet var det möjligt att utveckla maskininlärnings-modeller. 
Detta gjordes i två steg: val av indata (exempelvis baserat på expertkunskap) och val av 
modell som ska användas. Modellerna kan antingen vara allt från enkla linjära till komplexa 
ickelinjära modeller. Utmaningen är att hitta modellen som har minst avvikelser på oberoende 
testdata. Av de drygt 500 observationerna användes 80% av data för att träna modellen och 
20% av data användes för att testa och utvärdera modellen. De bästa modellerna som togs 
fram i föregående steg användes därefter på hela databasen för att förutsäga 
byggnadsspecifika parametrar i hela flerbostadshusbeståndet byggt mellan 1945 och 1975. 
Förutsägelserna validerades mot ett slumpmässigt urval av byggnader för att kunna uppskatta 
hur noggranna förutsägelser som kan göras med modellerna. 
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3 Resultat 
Fördelningarna mellan de byggnadsspecifika parametrar visas i Figur 3. Det framgår att 40 % 
av byggnaderna är av typen lamellhus byggda 1960–1975 och av dessa har 22 % utskjutande 
takfot och annat fasadmaterial än tegel, medan bland lamellhusen byggda före 1960 så har 
nästan 64 % en utskjutande takfot och annat fasadmaterial än tegel. Byggnadskategori kunde 
uppskattas med en noggrannhet på nästan 90 % medan fasadmaterial och takfot kunde 
uppskattas med drygt 70 % noggrannhet. 

 
Figur 3: Till vänster: Fördelning av byggnadstyp i det svenska flerbostadshusbeståndet. Till höger: 
Tabell över andel byggnader inom varje byggnadstyp som har en utskjutande takfot och inte har 
tegelfasad, vilket sedan har använts som en förutsättning för att göra en tilläggsisolering. 

Från de förutsagda byggnadsspecifika parametrarna tillsammans med den befintliga 
informationen om energianvändning, byggnadsår etcetera kan vi uppskatta vilka åtgärder som 
är lämpliga för varje enskild byggnad. Vi har valt att utgå ifrån tre åtgärdspaket som beskrivs 
i boken Lönsam energieffektivisering – Saga eller verklighet? [1]. Paket 1 omfattar en 
optimering av belysning och uppvärmning, paket 2 omfattar åtgärder i paket 1 samt 
installation av mer effektiva pumpar samt tilläggsisolering av vind och isolering av befintliga 
fönster och paket 3 omfattar paket 1 samt nytt ventilationssystem med värmeåtervinning, nya 
fönster samt tilläggsisolering av byggnadsskalet. För att allokera lämpliga åtgärdspaket till 
hela flerbostadshusbeståndet byggt 1945 till 1975 gjordes följande antaganden:  



 

 

 

12 

ARTIFICIELL INTELLIGENS FÖR TOLKNING AV RENOVERINGSBEHOV 

 
Figur 4: Beslutsträd för allokering av åtgärdspaket för varje enskild byggnad i 
flerbostadshusbeståndet byggt 1945–1975. 

 

Åtgärder görs endast i de byggnader som har ett behov av renovering. Ingen åtgärd görs i 
byggnader med energiklass A–C. I byggnader med energiklass D görs åtgärdspaket 1. I 
byggnader med energiklass E–F görs paket 2 om byggnaden har en tegelfasad och inget 
takutsprång, då vi har antagit att det då inte är lämplig att tilläggsisolera fasaden. För 
resterande byggnader i energiklass E–F används paket 3. Med denna logik har lämpligt 
åtgärdspaket allokerats till hela flerbostadsbeståndet. Baserat på information om 
energibesparingspotentialen och kostnader för de olika åtgärdspaketen som också hämtats 
från boken Lönsam energieffektivisering – Saga eller verklighet? Kunde vi uppskatta 
energieffektiviseringspotential och kostnad för hela flerbostadshusbeståndet från 1945–1975. 

I tabellen nedan ser man hur kostnaderna skiljer mellan olika renoveringsåtgärderna och 
byggnadstyperna.  
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Tabell 1: Kostnadsposter för de olika renoveringsåtgärderna. 

 
Figur 5: Energibesparingspotentialen i flerbostadshusbeståndet och fördelning mellan olika 
åtgärdspaket. Renoveringarna antas ske då byggnaderna behöver värdesäkras. 
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Figur 6: Uppskattad kostnad för att genomföra åtgärdspaket 1, 2 och 3 i flerbostadshusbeståndet. 
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4 Diskussion 
Att utöka byggnadsdatabaser med byggnadsparametrar som är relevanta för energirenovering 
möjliggör förbättrade uppskattningar av den nationella energibesparingspotentialen. Mer 
specifikt kan det realisera mer exakta uppskattningar av vilka energibesparingsåtgärder som 
är genomförbara och för vilka typer av byggnader detta är giltigt. Det här projektet har visat 
hur man kan utöka databaserna för att göra mer förbättrade analyser av potentialen för olika 
renoveringspaket av det svenska flerfamiljsbeståndet från åren 1945 till1975. 

Sådana uppskattningar lyfter diskussionen om byggnadsbeståndets renoveringspotential till en 
mer realistisk nivå. Även om det anges uttryckligen att den långsiktiga renoveringsstrategin 
ska underlätta omvandling av befintliga byggnader till nästan nollenergibyggnader, vilket i de 
flesta fall kräver energiprestandaförbättringar på 50 % eller mer, visar resultaten i detta 
projekt att när det gäller frågor om kulturvård och kostnadseffektivitet är det troligt att många 
byggnader bara kan uppnå energiprestandaförbättringar på cirka 25 %. Detta är baserat på att 
rätt få av byggnaderna byggda mellan 1945–1975 lämpar sig för ytterligare fasadisolering, 
och att en betydande del av energibesparingarna kommer från mindre 
energibesparingsåtgärder. Ytterligare så kan historiskt bevarande vara ett av de värdena kan 
hamna i konflikt med energieffektivisering. Andra värden som social rättvisa och rättigheter 
till bostäder till rimliga priser sannolikt också påverkar möjligheten för en djupare renovering. 

Det här projektet har även öppnat vägen för nya forskningsidéer där andra 
byggnadsparametrar kan undersökas med avancerad datainsamling och maskininlärning. 
Bland annat har ett doktorandprojekt startat i gång där maskininlärning används för att 
predicera förekomsten av hälsofarligt material i byggnader (såsom asbestos och PCB). Detta 
projekt beräknas vara färdigt våren 2024. Dessutom har ett EU-projekt som heter Builthub 
startat vilket är ett spin-off-projekt på detta forskningsprojekt. Huvudsyftet med Builthub är 
att skala upp renoveringsåtgärder på EU-nivå med hjälp av maskininlärning. 
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5 Slutsatser 
I studien undersöktes potentialen för att använda maskininlärning för att förutsäga byggnadsspecifika 
parametrar för svenska flerbostadshus byggda 1945–1975. Resultaten visar att det går att förutsäga 
byggnadsspecifika parametrar som inte tidigare har samlats in på byggnadsnivå genom att utnyttja 
observerade mönster i en mindre delmängd. Noggrannheten i förutsägelserna var mellan 70 % till 90 
% för de olika parametrarna fasadmaterial, form på takfot och byggnadstyp. 

Resultaten kan i sin tur användas för att allokera lämpliga åtgärdspaket till varje enskild byggnad och 
där med kunna göra mer realistiska bedömningar av energibesparingspotential och kostnaden för att 
göra energieffektiviserande åtgärder vid renovering. 
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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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