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Abstract 

 

Abstract 

The Swedish Parliament has decided that the energy consumption in buildings 
must be reduced. This also applies to existing buildings to which the historically 
valuable buildings belong. When improving energy efficiency in historically 
valuable buildings managers often experience that the process of choosing acts 
takes too long time because there is no rational way to compare different 
consequences of the acts. Antiquarians on the other hand, often have a different 
opinion and experiencing that managers often look more to the potential of 
savings rather than the impact on the cultural value. 

The aim of the essay was to make the comparison of energy efficiency acts in the 
historically valuable buildings more transparent for managers. Through literature 
study, document analysis, interviews and case study the following questions has 
been answered: 

- What cultural-historical factors should be taken into account at improving 
energy efficiency in the historically valuable buildings? 

- How can energy-saving acts be evaluated in a model which takes into account 
the potential of energy saving and the cultural factors identified in question 1? 

- How should the model from question 2 be used for comparisons of possible 
actions in an existing building? 

Cultural-historical factors were identified and formed the basis for the model that 
was developed. For each factor criteria was connected with different point levels 
for evaluation. A matrix was developed to visualize the result. 

To demonstrate the function of the model a case study was carried out where the 
model was used in an existing building. To enable evaluation of selected acts both 
observations and calculations were performed. The case study was performed at 
Länsresidenset in Jönköping. 

The results of the study shows that Reversibility, Long-sightedness, Impact on visual 
impressions and experience, Impact on historically valuable parts and details, and Other is 
important cultural factors to consider when improving energy efficiency in 
historically valuable buildings. Criteria for evaluation should be formulated 
carefully and generally to fit each type of action and to avoid subjective 
assessment. To obtain a perspicuous comparison colors should be used for 
grading. Furthermore, weighting should be used to adjust the priority level of each 
individual factor in a specific building. 

After evaluation of actions in a specific building has been done specialists in 
various fields should be consulted for final selection of acts. 
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Sammanfattning 

Sveriges riksdag har beslutat att energianvändningen i bebyggelsen måste minskas. 
Detta gäller även den befintliga bebyggelsen till vilken den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen hör. Vid energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse upplever ofta förvaltare att processen att välja energieffektiviserande 
åtgärd tar för lång tid. Detta beror på att det saknas ett rationellt sätt att jämföra 
olika åtgärders konsekvenser. Antikvarier har ofta en motsatt uppfattning och 
upplever att förvaltare många gånger ser mer till åtgärdens besparingspotential 
istället för dess påverkan på de kulturhistoriska värdena.   

Syftet med examensarbetet är att göra jämförelsen av energieffektiviserande 
åtgärder i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse mer överskådlig för förvaltare. 
Genom litteraturstudier, dokumentanalyser, intervjuer och fallstudie besvarades 
följande frågeställningar:  

- Vilka kulturhistoriska faktorer bör beaktas vid energieffektivisering i kultur-
historiskt värdefull bebyggelse? 

- Hur kan energibesparande åtgärder utvärderas i en modell där hänsyn tas till 
energibesparingspotential och de kulturhistoriska faktorer som framkommit i 
första frågeställningen?  

- Hur används modellen från andra frågeställningen vid jämförelse av möjliga 
åtgärder i en befintlig byggnad? 

Kulturhistoriska faktorer identifierades och utgjorde grunden till den modell som 
sedan togs fram. Till respektive faktor kopplades kriterier med olika poängnivåer 
för utvärdering. En matris togs fram för att åskådliggöra utvärderingens resultat.  

För att visa på modellens funktion genomfördes en fallstudie där modellen 
användes på en befintlig byggnad. För att möjliggöra utvärdering av valda åtgärder 
genomfördes både observationer och beräkningar. Fallstudien genomfördes på 
Länsresidenset i Jönköping.   

Resultatet av studien visar att reversibilitet, långsiktighet, påverkan på synintryck och 
upplevelse och påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer är viktiga 
kulturhistoriska faktorer att beakta vid energieffektivisering i kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Kriterier för utvärdering bör formuleras noggrant och 
generellt för att passa in på varje typ av åtgärd samt för att undvika subjektiv 
bedömning. För att erhålla en överskådlig jämförelse bör färger användas vid 
gradering. Dessutom bör viktning användas för att kunna anpassa prioriterings-
graden av varje enskild faktor i en specifik byggnad. 

Efter utvärdering av åtgärder i en specifik byggnad bör specialister inom olika 
områden konsulteras för slutligt val av åtgärd. 

Nyckelord 

Energieffektivisering, förvaltning, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, utvärder-
ing av åtgärder. 
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1 Inledning 

Examensarbetet är en avslutande del av byggnadsingenjörsutbildningen på 
Tekniska Högskolan i Jönköping och skrevs i samarbete med Statens 
Fastighetsverk (SFV).  

1.1 Problembeskrivning 

Sveriges riksdag har beslutat att den nationella energianvändningen ska minska 
med 20 procent fram till år 2020. Målet är uppsatt utifrån 1990 års nivåer och 
förväntas nås genom att främst angripa sektorer såsom transport och bebyggelse.1 
Drygt en tredjedel av Sveriges slutliga energianvändning utgörs av energi-
förbrukning i bostäder och lokaler.2 För att det av riksdagen uppsatta målet ska 
kunna nås måste både nybyggnation och befintlig bebyggelse bli mer energi-
effektiv.3 Till befintlig bebyggelse hör kulturhistoriskt värdefulla byggnader vilket 
innebär att även dessa bör anpassas till de ökade kraven. Energibesparings-
potentialen i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är stor.4 Det finns dock en risk 
att byggnadens kulturhistoriska värden går förlorade till förmån för energieffektiv-
iserande åtgärder.5  

SFV arbetar aktivt med energieffektivisering i de byggnader som de förvaltar. Det 
finns ett behov av att öka förståelsen bland förvaltarna för hur olika åtgärder 
påverkar de kulturhistoriska värdena. Vid val av energieffektiviserande åtgärder 
uppstår ofta en konflikt mellan förvaltarens ambition att spara energi och 
antikvariens intresse att bevara byggnadens kulturhistoriska värden. Antikvarien 
upplever att valet av energibesparingsåtgärd ofta går för fort då förvaltaren många 
gånger ser mer till åtgärdens besparingspotential och inte i tillräckligt stor 
utsträckning beaktar påverkan på de kulturhistoriska värdena.6 Åsikterna går 
emellertid isär och vissa upplever att valet av åtgärd tar för lång tid eftersom det är 
svårt för förvaltaren att jämföra olika åtgärders konsekvenser på ett rationellt sätt.7 
Det finns sålunda ett behov av att olika professioner får insikt i varandras roller 
samt att kommunikationen mellan dessa fungerar.8 

                                                 
1 Näringsdepartementet. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige. 

Regeringskansliet 2013. http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/89/56/271c8cd4.pdf (Hämtad 2014-

02-20) 
2 Näringsdepartementet. Energieffektivisering i bebyggelsen. Regeringskansliet 2013. 

http://www.regeringen.se/sb/d/12241/a/137587 (Hämtad 2014-01-22) 
3 Riksantikvarieämbetet. Varsam energieffektivisering. Rapport/Riksantikvarieämbetet. Visby. 2012. 
4 Ståhl, Fredrik. Lundh, Magdalena. Ylmén, Peter. Hållbar och varsam renovering och 

energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader – en förstudie. Rapport/Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut: 2011:48. Borås: Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2011.    
5 Norrström, Heidi. Energy efficiency and preservation in our cultural heritage: EEPOCH. Lic.-avh., 

Chalmers universitet, 2011. 
6 Jermsten, Elisabet; kulturarvsspecialist, SFV. Telefonsamtal 2014-02-13. 
7 Gustafsson, Mikael; energispecialist, SFV, Stockholm. Möte 2014-01-27. 
8 Norrström. Energy efficiency and preservation in our cultural heritage: EEPOCH, 130. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/89/56/271c8cd4.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/12241/a/137587


Inledning 

6 

Examensarbetet ska resultera i ett förslag på en modell för jämförelse mellan 
åtgärder där hänsyn tas både till kulturhistorisk påverkan och till energibesparings-
potential. Modellen ska vara ett redskap för förvaltare och ge en bättre överblick 
över olika energieffektiviserande åtgärder och deras påverkan på de kultur-
historiskt värdefulla byggnaderna. Utifrån detta skapas ett diskussionsunderlag 
som ger förvaltare en ökad förståelse för kulturhistoriska aspekter innan dess 
antikvarie och andra specialister blir inkopplade för slutligt val av åtgärd.  

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att göra jämförelsen av energieffektiviserande 
åtgärder i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse mer överskådlig för förvaltare.  

1.2.2 Mål 

Målet är att ta fram ett förslag på en modell för utvärdering av åtgärder vid 
energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, där påverkan på det 
kulturhistoriska värdet vägs mot energibesparingspotentialen. 

1.2.3 Frågeställningar 

1: Vilka kulturhistoriska faktorer bör beaktas vid energieffektivisering i kultur-
historiskt värdefull bebyggelse? 

2: Hur kan energibesparande åtgärder utvärderas i en modell där hänsyn tas till 
energibesparingspotential och de kulturhistoriska faktorer som framkommit i 
första frågeställningen?  

3: Hur används modellen från andra frågeställningen vid jämförelse av möjliga 
åtgärder i en befintlig byggnad? 

1.3 Metod 

1.3.1 Vilka kulturhistoriska faktorer bör beaktas vid 

energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse? 

Denna frågeställning besvaras med hjälp av litteraturstudier, dokumentanalyser 
samt intervjuer med specialister inom ämnesområdet. 

1.3.2 Hur kan energibesparande åtgärder utvärderas i en modell där 

hänsyn tas till energibesparingspotential och de kulturhistoriska faktorer 

som framkommit i första frågeställningen? 

Frågeställningen besvaras med hjälp av litteraturstudier, dokumentanalyser samt 
intervjuer med specialister inom ämnesområdet.  
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1.3.3 Hur används modellen från andra frågeställningen vid jämförelse 

av möjliga åtgärder i en befintlig byggnad? 

För att besvara denna fråga används fallstudie med observationer, beräkningar och 
litteraturstudier. För att visa på utvärderingens funktion studeras en befintlig 
byggnad och olika åtgärder värdesätts. För att kunna fastställa olika åtgärders 
energibesparingspotential i den specifika byggnaden utförs beräkningar.  

1.4 Avgränsningar 

Avgränsning av arbetet sker genom att endast behandla vilka kulturhistoriska 
faktorer som bör beaktas vid val av energieffektiviserande åtgärd.  

Den ekonomiska aspekten utvärderas inte.  

Byggnadsfysikaliska konsekvenser av olika installationer såsom fukt och mögel 
utvärderas inte.  

Eventuella följder av olika åtgärder som störande ljud och drag som påverkar 
komfort och inneklimat beaktas inte.  

För att besvara tredje frågeställningen utvärderas endast ett antal utvalda energi-
effektiviserande åtgärder då det bedöms räcka för att visa på utvärderingens 
funktion. Alla tänkbara åtgärder behandlas inte i fallstudien. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 innehåller inledning med problembeskrivning, syfte, mål och fråge-
ställningar. Dessutom beskrivs de metoder som användes för respektive fråge-
ställning samt vilka avgränsningar som gjordes under arbetets gång. 

Kapitel 2 behandlar bakgrund och förutsättningar för arbetet. Detta är till hjälp 
för att bättre förstå vad examensarbetet handlar om.   

Kapitel 3 omfattar arbetets genomförande med litteraturstudier, dokument-
analyser, intervjuer samt fallstudie.  

Kapitel 4 besvarar frågeställningarna som ett resultat av studien. 

Kapitel 5 innehåller diskussion av resultat och metod. 

Kapitel 6 innehåller slutsatser samt förslag på hur arbetet skulle kunna vidare-
utvecklas.   

Kapitel 7-9 avslutar examensarbetet med referenser, sökord samt bilagor.
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2 Bakgrund och förutsättningar 

Kapitlet behandlar EU:s och Sveriges energimål, energieffektivisering i kultur-
historiskt värdefull bebyggelse samt begreppet ”kulturhistoriskt värde”. Likaså 
finns en redogörelse kring vilka lagar, förordningar och regler som påverkar den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen samt vilken forskning som bedrivs inom 
ämnesområdet idag. Avslutningsvis redovisas de metodreferenser som används 
under arbetets gång.   

2.1 EU:s och Sveriges energimål 

År 2007 beslutade Europeiska rådet om att minska energiförbrukningen inom EU. 
För att åstadkomma en minskning antogs de så kallade 20/20/20-målen vilka är 
uppsatta i förhållande till 1990 års nivåer. Målen anger att mängden utsläpp av 
växthusgaser ska minska med 20 procent, användandet av förnybar energi ska öka 
med 20 procent och energianvändningen ska effektiviseras med 20 procent fram 
till år 2020.9  

Prognoser har visat att beslutade åtgärder för att erhålla en minskad energi-
förbrukning enbart kommer bidra till att halva målet om energieffektivisering med 
20 procent kommer nås till år 2020. Med anledning av detta har EU-
kommissionen tagit fram ett EU-direktiv i vilket det bland annat ställs krav på 
förbättrad energiprestanda i bebyggelsen. 10 

En tredjedel av Sveriges slutliga energianvändning utgörs av sektorn bostäder och 
service.11 Av det befintliga byggnadsbeståndet kommer 90 procent finnas kvar om 
50 år vilket tydliggör att energieffektivisering inte enbart krävs vid nybyggnation 
utan även vid ombyggnad av det befintliga.12 Det nya EU-direktivet ställer ökade 
krav på energibesparande åtgärder i samband med renovering och mycket tyder på 
att också den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen kommer att påverkas.13  

                                                 
9 Näringsdepartementet. Energisamarbete i EU. Regeringskansliet. 2012. 

http://www.regeringen.se/sb/d/5776/a/117988 (Hämtad 2014-02-10) 
10 Promemoria. 2013/N2013/2873/E. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i 

Sverige. Stockholm: Näringsdepartementet. 
11 Näringsdepartementet. Energieffektivisering i bebyggelsen. Regeringskansliet. 2014. 

http://www.regeringen.se/sb/d/12241/a/137587 (Hämtad 2014-02-14) 
12 Norrström, Heidi. Sustainable and balanced energy efficiency and preservation in our built heritage. 

Sustainability, no 5 (2013): 2623-2643, 4. 
13 Ståhl, Lundh, Ylmén. Hållbar och varsam renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader – en förstudie, 13. 

http://www.regeringen.se/sb/d/5776/a/117988
http://www.regeringen.se/sb/d/12241/a/137587
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EU-direktivet klargör att varje EU-land själv avgör om den befintliga bebyggelsen 
ska omfattas av kraven gällande energiprestanda och energideklaration. I en 
nyligen utförd ändring i Sveriges lag om energideklarationer framgår det att den 
kulturhistoriska bebyggelsen inte längre ska vara undantaget kravet att upprätta 
energideklarationer. Med energideklarationer ges fastighetsägaren förslag på 
lämpliga energieffektiviserande åtgärder för en specifik byggnad.14 Följden tros bli 
att antalet energieffektiviserande åtgärder kommer att öka och behovet av 
vägledning är påtagligt.15   

2.2 Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse 

Hur stor mängd energi som den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen förbrukar 
är idag okänd. Det saknas nationell överblick vilket bidrar till att redogörelse för 
trolig energibesparing inte är möjlig.16 Trots detta kvarstår faktum att en energi-
effektivisering skulle göra skillnad för att nå uppsatta mål.17  

I den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen finns en stor möjlighet att 
energieffektivisera.18 Arbetet med energieffektivisering är dock eftersatt och 
riskerna är åtskilliga. Energibesparande åtgärder kan i värsta fall både korta 
byggnadens livslängd samt förstöra kulturhistoriska värden i utformning och 
arkitektur. Viljan att nå största möjliga energiminskning kan således leda till att 
värdefulla värden går förlorade. Omvänt är det också många kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som undgår energieffektiviserande åtgärder, då de anses 
svåra att genomföra utan att förstöra byggnadens karaktär.19  

Det finns emellertid möjligheter att genomföra energieffektiviserande åtgärder i 
många av dessa byggnader. Med vetskap om olika åtgärder och dess eventuella 
konsekvenser kan särskilda värden både skyddas och bevaras.  

2.3 Kulturhistoriskt värde – inte ett självklart begrepp 

Kulturhistoriskt värde är ett begrepp som har en vid definition. Begreppet är inte 
entydigt och det avsedda värdet kan innefatta flera olika kvaliteter. I en byggnad 
kan det kulturhistoriska värdet ligga i byggnadens höga ålder, medan en annan 
byggnad kan vara uppför under 1900-talet men ha en speciell arkitektur som gör 
byggnaden kulturhistoriskt värdefull.20 

                                                 
14 Riksantikvarieämbetet. Energideklarationer – varsamhet på undantag? 2013. 

http://www.raa.se/kulturarvet/klimat-och-miljo/co2olbricks/workshop-med-energiexperter/ (Hämtad 

2014-04-14) 
15 Norrström. Energy efficiency and preservation in our cultural heritage: EEPOCH, 7. 
16 Riksantikvarieämbetet. Varsam energieffektivisering, 9.  
17 Energimyndigheten. FoU-program för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Programbeskrivning/Spara och bevara. 2010, 3. 
18 Energimyndigheten. FoU-program för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 

3. 
19 Ståhl, Lundh, Ylmén. Hållbar och varsam renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader – en förstudie, 13-20. 
20 Unnerbäck, Axel. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Stockholm: Riksantikvarieämbetets 

förlag, 2002, 18. 

http://www.raa.se/kulturarvet/klimat-och-miljo/co2olbricks/workshop-med-energiexperter/
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I de flesta fall består en byggnads kulturhistoriska värde av flera olika värden som 
tillsammans ligger till grund för varför byggnaden ska bevaras.21 Dessa värden 
delas ofta in i kategorier. Ett sätt att dela upp dem är i upplevelsevärden och 
dokumentvärden. (Se bilaga 1)  

Upplevelsevärden består av estetiska och socialt relaterade värden såsom 
arkitektoniskt värde, konstnärligt värde och miljöskapande värde.22 Varje värde 
kan i sin tur innefatta olika kvaliteter. Det arkitektoniska värdet kan exempelvis 
ligga i både fasadgestaltning, planlösning och interiörer.23 Upplevelsevärdena är 
svårbedömda då själva upplevelsen är subjektiv.24  

Dokumentvärden är historiska värden som till exempel arkitektur- och byggnads-
teknikhistoriskt värde.25 Dokumentvärden är baserade på kunskap om historia och 
består av så kallat objektiva kvaliteter. Det hindrar dem emellertid inte från att 
vara beroende av bedömarens kunskap och perspektiv.26  

Vad som anses vara kulturhistoriskt värdefullt och därmed värt att bevara varierar 
inte bara mellan personer med olika erfarenhet och profession. Även de för 
tillfället rådande värderingarna i samhället påverkar bedömningen.27 Kunskaper 
och uppfattningar kommer sannolikt att fortsätta utvecklas och kommande 
generationer kommer förmodligen ha en annan åsikt än den som råder idag.28  

2.4 Lagar, förordningar och regler 

I Sverige finns lagar, förordningar och regler som tillsammans styr hur den kultur-
historiskt värdefulla bebyggelsen ska skyddas, bevaras, underhållas och vårdas. 
Nedan följer en kort redovisning om de författningar som påverkar den kultur-
historiskt värdefulla bebyggelsen.   

2.4.1 Kulturmiljölagen 

Kulturmiljölagen (KML) är en lag genom vilken samhället skyddar vårt kulturarv. I 
lagen återfinns bland annat bestämmelser gällande hur värdefulla byggnader ska 
bevaras.29 I kulturmiljölagens 3 Kap 1 § klargörs att byggnader med ett stort 
kulturhistoriskt värde som inte ägs av staten får förklaras som byggnadsminnen av 
länsstyrelsen.  

                                                 
21 Unnerbäck, Axel. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Stockholm: Riksantikvarieämbetets 

förlag, 2002, 18. 
22 Unnerbäck. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 24. 
23 Ibid, 75. 
24 Ibid, 21. 
25 Ibid, 24. 
26 Ibid, 21. 
27 Vägledning för kulturhistorisk värdering och urval. Arbetsmaterial/Riksantikvarieämbetet, 2013-05-

08, 67. 
28 Vägledning för kulturhistorisk värdering och urval, 67. 
29 Dahlberg, Markus. Kulturmiljölagen (KML) Riksantikvarieämbetet. 2014. http://raa.se/lagar-och-

stod/kml-kulturminneslagen/ (Hämtad 2014-04-04) 

http://raa.se/lagar-och-stod/kml-kulturminneslagen/
http://raa.se/lagar-och-stod/kml-kulturminneslagen/
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I 2 § samma kapitel framgår att byggnadsminnen ska vårdas, underhållas och 
ändras utifrån de av länsstyrelsen angivna skyddsbestämmelserna.30 Bestämmel-
serna ska bidra till ett långsiktigt skydd där tillämpning av lagen ska ske med en 
omsorgsfull bedömning.31  

2.4.2 Förordning om statliga byggnadsminnen 

Förordning om statliga byggnadsminnen (FSBM) är en förordning genom vilken 
regeringen, utifrån en framställning från Riksantikvarieämbetet, beslutar huruvida 
en statligt ägd byggnad ska förklaras som statligt byggnadsminne eller inte.32 I 6 § 
framgår att Riksantikvarieämbetet, efter det att byggnaden förklarats som ett 
statligt byggnadsminne, med hjälp av skyddsbestämmelser ska ange hur byggnaden 
ska vårdas, underhållas och ändras. Samma paragraf klargör dessutom att skydds-
bestämmelserna ska bidra till att skydda byggnadens utseende och karaktär så att 
den inte förvanskas.33   

2.4.3 Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen (PBL) innehåller bestämmelser gällande hur mark- och 
vattenområden ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas.34 Kommunen 
använder lagen och har utifrån dess bestämmelser ansvar för kulturmiljöfrågor.35 
När en befintlig miljö ska ändras innehar lagen betydande möjligheter att säker-
ställa bevarandet av det kulturhistoriska värdet.36  

2.4.4 Boverkets byggregler 

Boverkets byggregler (BBR) är en författning i vilken det går att finna föreskrifter 
och allmänna råd till bland annat PBL. Författningens föreskrifter gäller främst vid 
nybyggnation samt vid mark- och rivningsarbeten men vissa avsnitt berör också 
ändring av byggnad.37   

                                                 
30 SFS 1988:950. Kulturmiljölag. Stockholm: Kulturdepartementet. 
31 Karlsson, Jan. Byggnadsminnen. Riksantikvarieämbetet. 2013. http://raa.se/lagar-och-stod/kml-

kulturminneslagen/byggnadsminnen-3-kap/ (Hämtad 2014-04-04) 
32 Karlsson, Jan. Förordning om statliga byggnadsminnen. Riksantikvarieämbetet. 2014. 

http://www.raa.se/lagar-och-stod/forordning-om-statliga-byggnadsminnen-fsbm/ (Hämtad 2014-04-04) 
33 SFS 2013:558. Förordning om statliga byggnadsminnen. Stockholm: Kulturdepartementet.  
34 Riksantikvarieämbetet. Lagar och stöd. Riksantikvarieämbetet. 2014. http://www.raa.se/lagar-och-

stod/ (Hämtad 2014-04-04) 
35 Riksantikvarieämbetet. Lagar och stöd. (Hämtad 2014-04-04) 
36 Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen, Byggnadsminnen. Riksantikvarieämbetet. 

Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2013, 6. 
37 BFS 2013:14 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler. Karlskrona: Boverket. 

http://raa.se/lagar-och-stod/kml-kulturminneslagen/byggnadsminnen-3-kap/
http://raa.se/lagar-och-stod/kml-kulturminneslagen/byggnadsminnen-3-kap/
http://www.raa.se/lagar-och-stod/forordning-om-statliga-byggnadsminnen-fsbm/
http://www.raa.se/lagar-och-stod/
http://www.raa.se/lagar-och-stod/
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2.4.5 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för 

byggnader 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader 
(BED) är en författning som bygger på ett EG-direktiv om byggnaders energi-
prestanda.38 Författningen innehåller föreskrifter och allmänna råd till både lagen 
och förordningen om energideklaration för byggnader.39 Den skyddade 
bebyggelsen är inte längre undantagen kravet på energideklaration.40 I 4 § framgår 
emellertid att rekommendationer om energieffektiviserande åtgärder för byggnads-
minnen enbart får lämnas om de inte riskerar att skada byggnadens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.41   

2.5 Aktuell forskning 

2.5.1 Spara och bevara 

Spara och bevara är Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektiv-
isering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Visionen med programmet är bland 
annat att på ett varsamt sätt förverkliga energieffektiviseringspotentialen som finns 
i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Programmet har som syfte att öka 
och förmedla kunskap samt utveckla tekniska lösningar för varsam energieffektiv-
isering. Målet är att erhålla en nationell kompetens inom området för att på sikt 
bidra till en långsiktig och hållbar förvaltning av den äldre bebyggelsen.42 
Programmet har en uttalad branschförankring där dess verksamhet till viss del 
utgörs av beställningsuppdrag till olika forskare vid forskningsinstitut, universitet, 
högskolor samt företag som bedriver forskning.43     

2.5.2 Energy efficiency and preservation in our culture heritage: 
EEPOCH  

Energy efficiency and preservation in our culture heritage: EEPOCH är en licentiat-
avhandling som ingår i forskningsprogrammet Spara och bevara.44 Med avhand-
lingen läggs grunden för en senare modell där hänsyn ska tas till både energikrav, 
användbarhet och kulturhistoriska värden. 45   

                                                 
38 Boverket. BED-Energideklaration. Boverket. 2011. http://www.boverket.se/lag-ratt/boverkets-

forfattningssamling/bfs-efter-forkortning/bed/ (Hämtad 2014-04-04) 
39 BFS 2013:16. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om 

energideklaration för byggnader. Karlskrona: Boverket. 
40 Staf Rydén, Gustav. Energideklarationer – varsamhet på undantag? Riksantikvarieämbetet. 2014. 

http://www.raa.se/kulturarvet/klimat-och-miljo/co2olbricks/workshop-med-energiexperter/ (Hämtad 

2014-04-04) 
41 BFS 2013:16. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om 

energideklaration för byggnader.  
42 Energimyndigheten. FoU-program för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 

5.  
43 Ibid, 11-12.  
44 Spara och bevara. Energy efficiency and preservation in our cultural heritage, EEPOCH. 

Energimyndigheten. http://www.sparaochbevara.se/index.php?page=265 (Hämtad 2014-01-14) 
45 Norrström. Energy efficiency and preservation in our cultural heritage: EEPOCH, 85.  

http://www.boverket.se/lag-ratt/boverkets-forfattningssamling/bfs-efter-forkortning/bed/
http://www.boverket.se/lag-ratt/boverkets-forfattningssamling/bfs-efter-forkortning/bed/
http://www.raa.se/kulturarvet/klimat-och-miljo/co2olbricks/workshop-med-energiexperter/
http://www.sparaochbevara.se/index.php?page=265
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Syftet med avhandlingen är inte att ta fram ett facit på hur balansering mellan 
värden ska gå till utan att öka förståelsen av problemet och att se möjligheterna.46 
I arbetet sammanställs resultatet av ämnesöverskridande möten mellan akademiker 
och praktiker.47 En multipel fallstudie har genomförts i tre renoverade objekt till 
vilken både seminarier, intervjuer och dokumentstudier varit kopplade.48  

En del i fallstudien var att fastställa kulturella och historiska värden i de studerade 
objekten. Till detta användes de av Riksantikvarieämbetet utgivna böckerna 
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse och Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård.49 
Genom att använda dessa undveks en subjektiv och godtycklig bedömning av 
bevarade värden i objekten.50  

2.5.3 Europeisk standard 

Inom EU pågår ett arbete med att ta fram en europeisk standard med riktlinjer för 
hur energieffektivisering i historiskt, arkitektoniskt eller kulturellt värdefulla bygg-
nader kan ske samtidigt som byggnadernas värden bevaras. Standarden är tänkt att 
användas av fastighetsägare, myndigheter och personer som arbetar med ovan 
nämnda byggnader.51 En grupp bestående av specialister inom området från olika 
EU-länder har tagit fram ett arbetsutkast med titeln Conservation of cultural heritage – 
Guidlines for improving energy performance of historically, architecturally or culturally 
buildings.52  

2.6 Metodlitteratur 

2.6.1 Att få svar 

Vid utformningen av intervjuerna användes metodlitteraturen Att få svar. Boken 
handlar om intervjuteknik och beskriver olika typer av intervjuer samt upp-
byggnaden av en intervju enligt trattmodellen.53 De tillvägagångssätt som 
användes vid intervjuerna var det som boken beskriver som strukturerad samt 
ostrukturerad intervju.  

En strukturerad intervju bygger på ett antal frågeställningar som är formulerade 
för att ge ett exakt svar.54 De strukturerade intervjuerna utformades med 
trattmodellen som utgångspunkt. Trattmodellen innebär att intervjun delas upp i 
sex steg, med en öppen inledning som mer och mer smalnar av mot preciserande 

                                                 
46 Norrström. Energy efficiency and preservation in our cultural heritage: EEPOCH, 85.  
47 Ibid. 
48 Ibid, 129. 
49 Ibid, 79. 
50 Ibid, 35. 
51 CEN/TC 346/WG 8 N30. Conservation of cultural heritage – Guidlines for improving energy 

performance of historically, architecturally or culturally buildings. Europeisk standard. Arbetsutkast 

2013-10-30, 3. 
52 Broström, Tor; professor i kulturvård vid Uppsala universitet. Telefonsamtal 2014-02-11. 
53 Kylén, Jan-Axel. Att få svar. Stockholm: Bonnier utbildning AB, 2004. 
54 Kylén. Att få svar, 19. 
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och kontroll i mitten av intervjun. I avslutningen blir intervjun åter mer öppen 
med kompletterande och sammanfattande frågor.55  

Med ostrukturerad intervju, även kallat öppen intervju, menas en intervju där 
frågeställningarna är av en öppen karaktär som möjliggör fördjupning av de 
områden som den intervjuade anser intressanta. I den ostrukturerade intervjun får 
respondenten först ett antal frågor som sedan efterföljs av en diskussion kring 
ämnet där ett gemensamt beslut slås fast. 56 

2.6.2 Fallstudier: design och genomförande 

Inför fallstudien studerades metodlitteraturen Fallstudier: design och genomförande. I 
boken beskrivs hur en fallstudie struktureras och genomförs. Olika typer av fall-
studier såsom enfalls- och flerfallsstudier presenteras.57

                                                 
55 Kylén. Att få svar, 31. 
56 Ibid, 17-19. 
57 Yin, Robert K. Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber AB, 2006. 
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3 Genomförande 

Kapitlet innehåller litteraturstudier av två skrifter utgivna av Riksantikvarieämbetet 
och dokumentanalyser av arbetsutkast från ett pågående EU-projekt samt BBR. 
Dessutom finns sammanställningar av intervjuer med olika specialister inom 
ämnesområdet. Avslutningsvis redovisas genomförandet av en fallstudie med 
tillhörande litteraturstudier, observationer och beräkningar. 

3.1 Litteraturstudie  

I litteraturstudien studeras tidigare arbeten inom ämnesområdet för att inhämta 
information till hjälp för att besvara frågeställningarna. De tidigare arbetena 
sammanfattas inte i sin helhet, endast de delar som är relevanta för besvarandet av 
frågeställningarna studeras i litteraturstudien.  

3.1.1 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 

Kulturhistorisk värdering av bebyggelse är utgiven av Riksantikvarieämbetet och 
beskriver problematiken kring värdering av äldre bebyggelse. En metod för kultur-
historisk värdering presenteras. Motivet till varför en byggnad ska bevaras utgör 
grunden till hur byggnaden ska skötas och vilka delar av byggnaden som ska 
bevaras.  

Enligt Kulturhistorisk värdering av bebyggelse ska åtgärder genomföras så att hänsyn tas 
till de kulturhistoriska värden den specifika byggnaden har. Alla åtgärder ska ske 
med så små ingrepp som möjligt. Lång livslängd och reversibilitet bör efter-
strävas.58 Reversibilitet innebär att byggnaden ska kunna återföras till det skick den 
hade innan åtgärden genomfördes.59 

Eftersom varje byggnad har unika värden är det viktigt att inför varje åtgärd göra 
en individuell bedömning av hur åtgärden kommer att påverka byggnadens 
värden. För att kunna göra en korrekt bedömning krävs en medvetenhet om vilka 
egenskaper som ska bevaras i den specifika byggnaden.60  

En byggnad med ett konstaterat kulturhistoriskt värde har ofta olika restriktioner 
för hur byggnaden får behandlas. Hur restriktionerna är inriktade beror på vilket 
slags kulturhistoriskt värde byggnaden har. Allmänt gäller att en byggnad som ska 
bevaras på grund av sitt kulturhistoriska värde ska vårdas så att byggnadens 
livslängd blir lång och så att de kulturhistoriska värdena bevaras. Kravet på livs-
längd leder till att de åtgärder som tillförs en byggnad ska vara reversibla och 
möjliga att reparera eller förnya. Detta medför även att ingreppen ska minimeras 
och att spara istället för att ta bort är väsentligt i sammanhanget. Att bevara 
originalmaterial bör eftersträvas där så är möjligt.61  

                                                 
58 Unnerbäck. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 15. 
59 Robertsson, Stig. Fem pelare- en vägledning för god byggnadsvård. Stockholm: 

Riksantikvarieämbetets förlag, 2002, 150. 
60 Ibid, 19. 
61 Ibid, 44. 
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Enligt Kulturhistorisk värdering av bebyggelse finns tre principer att beakta i samband 
med åtgärder i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Dessa tre principer är 
helhetssyn, omsorg om detaljen och respekt för originalet.62 

Vid ingrepp i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är helhetssynen viktig då 
byggnadens olika delar eller byggnaden tillsammans med den omgivande miljön 
samverkar till en helhetsupplevelse. Idag är upplevelsevärdet en betydelsefull 
anledning till varför kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska bevaras. För att 
människor ska få en möjlighet att uppleva närvaron av historien läggs därför stor 
vikt vid helhetsupplevelsen i den yttre miljön. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 
menar att den enskilda byggnadens helhetsupplevelse bör prioriteras på samma 
sätt. Om en värdefull rumsinteriör är det enda bevarade i en annars starkt 
påverkad omgivning går en stor del av upplevelsevärdet förlorat.63 

Trovärdighet och autenticitet hänger ihop med helhetsupplevelsen så till vida att 
en byggnad med en värdefull arkitektonisk gestaltning kan upplevas mindre 
autentisk om endast fasaden bevaras.64 Om byggnaden förändras alltför kraftigt 
invändigt, genom exempelvis åtgärder som i material och metoder strider mot 
byggnadens karaktär, förloras både helhetsupplevelsen och upplevelsen av 
autenticitet. Helhetsupplevelsen påverkas också av detaljerna. Karaktäristiska 
beslag eller ytskikt kan skapa nyanser som bidrar till upplevelsevärdet. Om inte 
tillräcklig hänsyn tas till detaljerna försvagas byggnadens kulturhistoriska värde. 
Därför är omsorg om detaljen en viktig princip.65 

Bevarade material och ursprungliga byggnadsdelar från byggnadstiden är 
betydelsefulla för byggnadens autenticitet. Respekt för originalet handlar om att 
”bevara den historiska äktheten”.66 Ett originalföremål kan aldrig ersättas av en 
kopia, oavsett hur välgjord kopian är. Originaldetaljen kan genom den patina som 
uppkommit genom många års användning ge ett perspektiv på historien som 
kopian inte kan förmedla.67  

3.1.2 Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård 

Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård, hädanefter kallad Fem pelare, är utgiven 
av Riksantikvarieämbetet och har sin grund i det från regeringen uppställda 
uppdraget att formulera byggnadsvårdsprinciper.68 Boken syftar till att ge väg-
ledning för hur moderna funktioner kan tillföras i en äldre byggnad utan att 
förstöra kulturhistoriska värden. Utgångspunkt är byggnadens originalitet med 
unika förutsättningar, tidsskikt och egenskaper.69  

                                                 
62 Unnerbäck. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 44. 
63 Ibid, 44. 
64 Ibid, 44. 
65 Ibid, 47. 
66 Ibid, 47. 
67 Ibid, 47. 
68 Robertsson. Fem pelare- en vägledning för god byggnadsvård, 34.  
69 Riksantikvarieämbetet. Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård. Riksantikvarieämbetet.  

http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/277 (Hämtad 2014-04-14) 

http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/277
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I Fem pelare klargörs att åsikter gällande hur en byggnad bäst ska vårdas har skiftat 
under de senaste 200 åren. Detsamma gäller synsättet på hur bygganden ska 
anpassas till den för stunden rådande trenden gällande arkitektur. Stundtals har 
den äldre utformningen kompletterats med teknik och utformning utifrån dåtidens 
stilar och ideal. Stundtals har den ursprungliga utformningen från tidigare epoker 
rivits ner för att istället ge plats åt en ny gestaltning.70  

Arkitekten Ove Hidemark har påverkat dagens syn på bevarande i Sverige. Enligt 
Hidemark är helhetsupplevelsen väsentlig och för att få ett perspektiv på historien 
är byggnadsmaterialens åldrande en viktig del. Att den nötta patinan är en egen-
skap som kan anses vara värdefull var en ny inställning under senare delen av 
1900-talet.71  

Hur en byggnad ska underhållas är inte entydigt, varje byggnad är unik och varje 
projekt har olika förutsättningar. Riksantikvarieämbetet har därför formulerat två 
allmängiltiga byggnadsvårdsprinciper som anger ett grundläggande synsätt för god 
byggnadsvård.72  

Den allmänna byggnadsvårdsprincipen lyder:  

”Allt byggnadsvårdsarbete ska präglas av respekt för originalet, dess kulturvärden och de 
människor som berörs därav.”73  

Den övergripande byggnadsvårdsprincipen lyder:  

”Varje bebyggelsevårdande situation är unik, med många samspelande faktorer och förut-
sättningar. Den kräver sin egen speciella kunskapsuppbyggnad med analyser, bedömningar och 
ställningstaganden som måste tydliggöras, motiveras och dokumenteras.”74  

Autenticitet är enligt Fem pelare ett viktigt begrepp beträffande byggnadsvård av 
befintlig bebyggelse. En byggnad eller miljö som har en tydlig autenticitet 
förmedlar äkthet och sanning där byggnadens ålder blir trovärdig. Autentiska 
föremål i en specifik miljö förtydligar dess historia där den tidigare verksamheten 
blir förmedlad. För att skydda autenticiteten inom en byggnad bör original-
materialet med dess ytskikt i möjligaste mån bevaras på ursprunglig plats.75  

Synen på vad som är värt att bevara och hur det bäst bevaras har således 
utvecklats med tiden. Varsamhet är ett begrepp som idag har kommit att bli ett 
ledord när det gäller ändring av befintlig bebyggelse.76 Att vara varsam kan 
innebära att vara eftertänksam innan en specifik åtgärd väljs. Den kortsiktigt mest 
ekonomiska åtgärden är kanske inte den bästa i längden. Innan ett ingrepp görs 
där en byggnadsdel skulle förstöras eller tas bort bör andra alternativ övervägas. 
Kanske kan byggnadsdelen bevaras för att med underhåll och reparation hålla 
ytterligare många år.77   

                                                 
70 Robertsson. Fem pelare- en vägledning för god byggnadsvård, 19. 
71 Ibid, 27. 
72 Ibid, 34. 
73 Ibid, 35. 
74 Ibid, 36. 
75 Ibid, 98. 
76 Ibid, 34. 
77 Ibid, 60. 
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Fem pelare hänvisar till Boverkets tidigare allmänna råd om ändring av byggnad 
(BÄR) vari en redogörelse gällande förhållningssätt vid ändring av befintlig 
bebyggelse finns. Bland annat klargörs att ingrepp i utformning och konstruktion 
ska begränsas i möjligaste mån. Det som fortfarande fungerar bör bevaras och nya 
krav gällande funktion bör tillgodoses utifrån byggnadens enskilda förutsättning. 
Val av åtgärd och material ska ha sin grund i byggnadens enskilda karaktär samt 
vad byggnaden används till. Åtgärder bör harmonisera med gestaltningen där 
utförandet ska möjliggöra ett förenklat underhålls- och reparationsarbete som inte 
skadar byggnaden.78  

Det som fortfarande innehar en funktion bör sålunda bevaras. Vid installation av 
ny teknik i en kulturhistoriskt värdefull byggnad bör därför utredning ske om vad 
som kan återanvändas av den befintliga installationen. Förslagsvis kan en gammal 
väl bevarad radiator, redan installerad i byggnaden, kombineras med ett nytt 
system med fullvärdig funktion som följd.79  

Hur omfattande åtgärden kan bli bör bedömas utifrån parametrar som kultur-
historiskt värde, byggnadens förutsättningar samt vilket behov bygganden och 
dess brukare har. Förvaltning och utveckling får inte ske på ett sådant sätt att de 
kulturhistoriska värdena förstörs. Den nya åtgärden bör därför vara reversibel där 
hänsyn tas till helhetsintrycket.80  

Med reversibel åtgärd möjliggörs återställning till ursprungligt utförande. Åtgärder 
bör i dessa fall tillföras med nästintill obetydliga ingrepp i den befintliga byggnads-
kroppen utan att skada dess byggnadsdelar. De reversibla tilläggen bör utformas 
med hänsyn till den karaktär som byggnaden har.81   

En annan anledning till att utföra en åtgärd reversibelt är att nya åtgärder ofta har 

en kortare livslängd än den byggnad som de installeras i. Exempel på åtgärd kan 

vara en ny teknisk installation. Denna kommer på lång sikt bli nödvändig att byta 

ut mot en mer utvecklad och modern installation varpå arbetet förenklas om 

tekniken har installerats reversibelt.82  

Fem pelare betonar att det finns en risk med vetenskapen om att en åtgärd är 

reversibel. Genom att motivera en tillförd åtgärd som ett provisorium har det i 

vissa fall blivit legitimt att använda vilken reversibel åtgärd som helst. Så länge 

åtgärdens existens är ett faktum kan emellertid helhetsintrycket av utformning och 

arkitektur påverkas negativt.83  

                                                 
78 Boverket. Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Upplaga 4:2 Karlskrona 2009, 11. 
79 Robertsson. Fem pelare- en vägledning för god byggnadsvård, 135. 
80 Ibid, 135. 
81 Ibid, 67. 
82 Ibid, 68. 
83 Ibid, 68. 



Genomförande 

19 

”Det är viktigt att betona att reversibilitet i första hand är ett förhållningssätt. Det ska 

användas för att finna det mest skonsamma sättet att utföra förändringar och tillägg, dvs. att de 

ska påverka den ursprungliga byggnadens substans så lite som möjligt och vara lätta att ta bort. 

Det är inte samma sak som att legitimera resultat präglade av bristande kvalitet i gestaltning 

och utförande.”84 

Det nya tillägget ska harmonisera med den befintliga utformningen. 1964 

lanserades det så kallade Venedigdokumentet vilket har kommit att bli likt en 

grundsten gällande restaurering och underhåll.85 Dokumentet har vidareutvecklats 

på senare tid. Den tidigare ståndpunkten var att restaurering och komplettering 

skulle ske utifrån samtidens arkitektoniska stil. Numera ska istället byggnadsvård 

utföras med ursprungligt material och med traditionella metoder dock med 

fortsatt möjlighet att urskilja vad som är nytt respektive gammalt. Underhåll med 

nya material anses fortfarande vara tillåtet men bör ske restriktivt.86  

3.2 Dokumentanalys 

I samband med de växande kraven på energibesparing i byggnader har ämnet 
energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse blivit aktuellt. På grund 
av detta pågår arbeten inom området som ännu ej har avslutats varpå ett 
arbetsutkast från ett pågående arbete analyseras. Dessutom studeras BBR vari det 
går att finna riktlinjer för ändring i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

3.2.1 Riktlinjer för energieffektivisering enligt EU  

Det inom EU pågående arbetet med att ta fram en europeisk standard med 
riktlinjer för processen kring energieffektivisering i historiskt, arkitektoniskt eller 
kulturellt värdefulla byggnader har resulterat i ett arbetsutkast. Arbetsutkastet har 
titeln Conservation of cultural heritage – Guidlines for improving energy performance of 
historically, architecturally or culturally buildings.87 Hädanefter omnämns arbetsutkastet 
Conservation of cultural heritage. 

I arbetsutkastet anges att varje ändring i en historiskt, arkitektoniskt eller kulturellt 
värdefull byggnad ska genomföras på ett sätt så att dess kulturhistoriska värden 
bibehålls. Energieffektiviseringen ska sättas in i ett större sammanhang för att få 
ett perspektiv på hållbarheten i byggnadens totala förvaltning. Inför beslut om en 
energieffektiviserande åtgärd bör övervägande göras om den planerade åtgärden 
bidrar till en hållbar förvaltning av byggnaden, där bevarande och långsiktigt 
brukande ingår.88  

                                                 
84 Robertsson. Fem pelare- en vägledning för god byggnadsvård, 68. 
85 Ibid, 28. 
86 Ibid, 29. 
87 CEN/TC 346/WG 8 N30. Conservation of cultural heritage – Guidlines for improving energy 

performance of historically, architecturally or culturally buildings, 3. 
88 Ibid, 9-10. 
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För att uppnå en hållbar förvaltning av byggnaden måste fyra olika perspektiv 
beaktas och balanseras mot varandra. Dessa perspektiv är ekologisk, ekonomisk, 
social och kulturell hållbarhet. Ekologisk hållbarhet innefattar faktorer såsom de 
resurser som använts för konstruktion av byggnaden, energiförbrukning, för-
valtning med mera som genererar koldioxidutsläpp. Ekonomisk hållbarhet består 
av faktorer såsom driftkostnader, intäkter samt byggnadens marknadsvärde. Social 
hållbarhet utgörs av det byggnaden bidrar med funktionellt och upplevelsemässigt 
till det lokala samhället. Kulturell hållbarhet består av dokumentvärden och 
upplevelsevärden. De fyra perspektiven är beroende av och samverkar med 
varandra.89 

I början av en energieffektiviseringsprocess bör målet med energieffektiviseringen 
identifieras. Enligt arbetsutkastet ska varje energieffektiviseringsåtgärd ses i för-
hållande till en långsiktig förvaltningsplan för byggnaden.90 Därför behöver mål-
sättningar inom ett flertal olika områden definieras. Dessa områden är: 

 Bevarande av kulturhistoriska värden  

 Brukande av byggnaden 

 Energiprestanda  

 Ekonomi 

 Inneklimat och luftkvalitet 

 Bevarande av byggnadens material  

 Hållbarhet i allmänhet 

Hur mycket varje område ska prioriteras i förhållande till de andra områdena 
måste övervägas individuellt för varje byggnad.91  

En lista med olika aspekter som ska bedömas inför ingrepp i en byggnad 
presenteras. Bedömningen ska ske av en grupp specialister inom olika områden. 
När det gäller påverkan på byggnadens kulturhistoriska värden innehåller listan 
aspekterna påverkan på historiska, arkitektoniska och kulturella värden, livslängd och 
reversibilitet.92 Bedömningen sammanställs och redovisas i en matris där resultatet 
åskådliggörs med hjälp av färger.93 

                                                 
89 CEN/TC 346/WG 8 N30. Conservation of cultural heritage – Guidlines for improving energy 

performance of historically, architecturally or culturally buildings, 9-10. 
90 Ibid, 11. 
91 Ibid, 12. 
92 Ibid, 15. 
93 Ibid, 16. 
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3.2.2 Boverkets byggregler 

BBR är en författning i vilken det går att finna föreskrifter och allmänna råd 
gällande hur krav i plan- och bygglagen kan uppfyllas.94 Författningen är uppdelad 
i ett antal olika kapitel med varierande innehåll. Av dessa kapitel berör främst tre 
stycken ämnet energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Varje 
kapitel är indelat i olika avsnitt.  

Avsnitt 1:22 behandlar bland annat vilka krav som gäller vid ändring av byggnad. 
BBR refererar till PBL kap 13 § 8 vari det framställs ett förbud mot förvanskning 
av byggnader som utifrån en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt kan anses vara värdefulla. I 14 § samma kapitel klargörs 
vidare att dessa byggnader ska underhållas på ett sådant sätt att de särskilda 
värdena bevaras. Enligt samma kapitel 17 § framgår också att ändring av byggnad 
ska ske på ett varsamt sätt där hänsyn tas till byggnadens karaktär och ovan 
nämnda värden.95  

Enligt BBR avsnitt 1:22 ska hänsyn tas till vilka förutsättningar byggnaden har och 
hur omfattande ändringen är. Ändringens omfattning kan bland annat bedömas 
utifrån vilka konsekvenser ändringen har på byggnadens kulturvärden.96  

Anpassning till kravnivåer får genomföras om det krävs för att bevara byggnadens 
kulturvärden, förutsatt att byggnaden får godtagbara egenskaper. Exempelvis kan 
det finnas skäl att anpassa kravnivån vid fall där en ändring genomförs för att 
erhålla en ny användning i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. BBR betonar 
dock att den valda lösningen ska medföra att kulturvärden bevaras samtidigt som 
tekniska krav blir tillgodosedda.97    

Avsnitt 2:2 i BBR berör begreppet livslängd och menar att livslängd är den tid då 
en byggnad eller del i byggnaden med normalt underhåll innehar en fortsatt 
funktion. BBR klargör att delar och installationer inom byggnaden som har en 
kortare livslängd än byggnaden i sig bör vara lätta att nå. På detta sätt förenklas 
byte, underhåll, drift och kontroller.98  

Avsnitt 2:3 betonar betydelsen av att genomföra en förundersökning innan dess 
ett ändringsarbete utförs. Förundersökningen bör enligt BBR genomföras i ett 
tidigt skede där bland annat byggnadens kulturvärden studeras. Undersökningens 
omfattning bör ha sin grund i hur omfattande kommande åtgärd beräknas bli samt 
i vilken typ av byggnad ingreppet ska genomföras.99     

Avsnitt 9:9 berör energihushållning vid ändring av byggnad. I avsnittet betonar 
BBR att krav på energihushållning ska appliceras så att kulturvärden samt arkitek-
toniska och estetiska värden i den specifika byggnaden skyddas och bevaras.100     

                                                 
94 BFS 2011:6 Konsoliderad version. BFS 2013:14. BBR 20. Karlskrona: Boverket. Avsnitt 1. 
95 SFS 2010:900. Plan- och bygglagen. Stockholm: Socialdepartementet.  
96 BFS 2011:6 Konsoliderad version. BFS 2013:14. BBR 20. Avsnitt 1. 
97 Ibid, Avsnitt 1. 
98 Ibid, Avsnitt 2. 
99 Ibid, Avsnitt 2. 
100 Ibid, Avsnitt 9. 
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3.3 Strukturerade intervjuer  

Två telefonintervjuer genomfördes som strukturerade intervjuer. Förberedelse-
arbete inför intervjuerna bestod bland annat av att respondenterna kontaktades 
och underrättades om vad studien handlar om samt syftet med intervjun. Som 
underlag under respektive intervju användes en frågelista som respondenten fick 
tillgång till före intervjutillfället för att på så sätt kunna förbereda sig och ge 
genomtänkta svar.  

Intervjuerna utfördes som panelintervjuer, med två intervjuare och en respon-
dent.101 Intervjuerna genomfördes via telefon och samtalen spelades in för att med 
större säkerhet kunna återge vad som framkommit under samtalen.  

3.3.1 Intervju med Dick Sandberg 2014-02-11 

En telefonintervju genomfördes med Dick Sandberg, slottsarkitekt på Lövstabruk. 
Lövstabruk är ett före detta järnbruk i norra Uppland som förvaltas av SFV.102 I 
arbetet som slottsarkitekt ingår uppgiften att vid energieffektiviseringsåtgärder 
hitta den lösning som bäst passar byggnadens karaktär. Under intervjun delade 
slottsarkitekten med sig av sina erfarenheter av energieffektivisering i kultur-
historiskt värdefull bebyggelse med avseende på åtgärder som genomförts på 
Lövstabruk. Mer allmänna frågor kring vilka faktorer som är viktiga att beakta vid 
energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse behandlades. Även 
tillvägagångssättet för att identifiera lämpliga åtgärder berördes.  

Följande är en sammanfattning av intervjun:  

Vid energieffektivisering i en befintlig byggnad är det viktigt att inleda med att ta 
reda på nolläget. ”För att veta vart man ska måste man veta var man är”. Att börja 
med ”de lågt hängande frukterna” är ett annat ledord i sammanhanget, vilket 
innebär att först genomföra de åtgärder som är lätta att genomföra. I första hand 
ska åtgärder utan negativ inverkan utföras. Därefter kan åtgärder som på olika sätt 
har en negativ inverkan på byggnadens värden övervägas.  

En utgångspunkt för att identifiera lämpliga åtgärder är att börja med en okulär-
besiktning av byggnaden. Genom att undersöka byggnaden kan tidigare lösningar 
identifieras. Många gånger kan det ha funnits lösningar för att minska energiför-
brukningen, såsom dubbla dörrar eller innanfönster, som har plockats bort under 
tidens gång.  

                                                 
101 Kylén. Att få svar, 23. 
102 Statens fastighetsverk. Lövstabruk Uppsala. Statens fastighetsverk. 

http://www.sfv.se/fastigheter/sverige/uppsala-lan-c/lovstabruk-leufsta-bruk-uppsala/ (Hämtad 2014-05-

12) 

http://www.sfv.se/fastigheter/sverige/uppsala-lan-c/lovstabruk-leufsta-bruk-uppsala/
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Slottsarkitekten ansåg att en åtgärd i vissa fall kan vara nödvändig för att 
byggnaden ska må bra. En åtgärd som kräver stora ingrepp kan motiveras om 
konsekvenserna av att inte genomföra åtgärderna är större än konsekvenserna av 
ingreppet. En konstruktion som har fungerat i många år kanske inte längre 
fungerar som den ska på grund av ändrade förhållanden. Exempelvis kan ändrade 
klimatförhållanden med mildare vintrar ge fuktproblem i en konstruktion som 
fungerar bra vid kallare förhållanden. I en byggnad på Lövstabruk har ett FTX-
system (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning) installerats, trots att 
installationen medförde stora ingrepp i byggnaden. Åtgärden ansågs vara 
nödvändig för att huset skulle må bra och för att bottenvåningen skulle kunna 
användas. Att bottenvåningen skulle kunna användas var i detta fall prioriterat, då 
den fyller en viktig funktion som reception.  

Installation av ett FTX-system är svårt att göra på ett bra sätt i en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad då det kräver omfattande ventilationskanaler. I ett sådant fall 
måste situationen lösas på bästa sätt. På Lövstabruk löstes problemet genom att 
samla ihop ingreppen på ett ställe. Istället för att förstöra lite överallt identifierades 
den minst värdefulla zonen. Genom att göra en stor håltagning i den utvalda 
zonen kunde resten av byggnaden räddas undan många mindre perforeringar.  

Vid energieffektiviseringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är det av stor 
vikt att i möjligaste mån utföra åtgärder som går att ta bort. Att avgöra om och 
hur en åtgärd ska genomföras är en avvägning där för- och nackdelar av skiftande 
slag måste vägas mot varandra. Beslut om vilken åtgärd som ska genomföras bör 
ske genom en respektfull och nyfiken dialog mellan olika professioner. Det är 
viktigt att se på förhållandet mellan vad som kan vinnas i relation till vad som går 
förlorat. En utgångspunkt är vilka ekonomiska resurser som finns till förfogande. 
Därefter måste olika värden balanseras mot varandra. Relationen mellan estetiska 
och antikvariska värden, komfort och funktion balanseras mot ekonomiska 
resurser och förväntad effekt. Efter att de åtgärder som saknar negativa 
konsekvenser utförts återstår att väga övriga åtgärders för och nackdelar mot 
varandra.  

3.3.2 Intervju med Tor Broström 2014-02-11 

En telefonintervju genomfördes med Tor Broström, professor i kulturvård vid 
Uppsala universitet. Professorn arbetar i en grupp med representanter från olika 
länder inom EU som håller på att ta fram EU:s riktlinjer för energieffektivisering i 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Under intervjun delgav professorn sin syn på 
värdering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och vad som är viktigt att 
beakta vid energieffektivisering i dessa. 
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Följande är en sammanfattning av intervjun:  

Professorn i kulturvård menade att det i planeringen inför energieffektivisering i 
en kulturhistoriskt värdefull byggnad är viktigt att börja med att identifiera vad 
som är värdefullt i den specifika byggnaden. Värdering måste göras från fall till fall 
då alla byggnader är unika. Vad som är värdefullt i byggnaden har inget entydigt 
svar. Det är viktigt att vara medveten om att alla individer gör olika bedömningar. 
En metod kan användas som utgångspunkt, men värderingen kommer trots allt att 
variera beroende på exempelvis individuella åsikter och lokala förutsättningar.  

Enligt professorn i kulturvård finns flera viktiga faktorer att ta hänsyn till vid 
energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Dessa faktorer är 
ekonomi, energiprestanda, inverkan på byggnadskonstruktion, inverkan på inne-
klimat, påverkan på nyttjandet av byggnaden, andel förnybar energi, koldioxid-
utsläpp, påverkan på kulturhistoriska värden, skaderisker, hållbarhet och 
reversibilitet.  

Det är viktigt att inte låsa sig vid en åtgärd utan se till helheten. Både den energi 
som tillförs och den energi som försvinner bör uppmärksammas. Kanske är en 
effektivare lösning av energitillförseln mer fördelaktig totalt sett än att reducera 
energiförlusterna som exempelvis värmeläckage.  

Inför val av åtgärd bör byggnadens kulturhistoriska värden identifieras. Värdena 
ställs sedan mot olika åtgärder för jämförelse. Kombinationen av det 
kulturhistoriska värdets storlek och konsekvensen av åtgärden avgör om åtgärden 
är lämplig. För olika yrkesgrupper väger olika faktorer olika tungt. Därför väljs den 
slutliga åtgärden i dialog.  

3.4 Ostrukturerade intervjuer 

Följande intervjuer genomfördes på SFV:s huvudkontor som ett samtal kring 
temat ”energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse” och var av 
typen ostrukturerad intervju. Vid intervjuerna användes ett diskussionsunderlag 
vilket förbereddes och tilldelades respondenten inför intervjun. Intervjun spelades 
in för att möjliggöra en mer korrekt återgivning. Under intervjun var tre till fyra 
personer närvarande, en till två specialister och två studenter.  

3.4.1 Möte med Elisabet Jermsten och Mikael Gustafsson 2014-01-27 

Ett möte genomfördes på SFV:s huvudkontor. Respondenterna var kulturarvs-
specialist Elisabet Jermsten och energispecialist Mikael Gustafsson. Kulturarvs-
specialisten arbetar på SFV:s huvudkontor och bistår med sin profession 
myndighetens förvaltare med råd gällande vård av äldre bebyggelse. Även 
energispecialisten arbetar på SFV:s huvudkontor och ansvarar för energifrågor i de 
byggnader som SFV förvaltar.  

Under mötet diskuterades bland annat hur utvärdering av olika åtgärder lämpligen 
bör ske. Energispecialisten tipsade inledningsvis om miljöcertifieringssystemet 
”miljöbyggnad” med vilket både nyproducerade och befintliga byggnader 
utvärderas och värdesätts. Systemet har ett antal olika poängnivåer med till-
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hörande bedömningskriterier. Energispecialisten menade att en liknande upp-
byggnad är lämplig för utvärdering av energieffektiviserande åtgärder.  

Till varje enskild faktor bör noggrant formulerade utvärderingskriterier vara 
kopplade. Med tydliga kriterier förenklas bedömning av stundtals svårbedömda 
åtgärder. Kulturarvsspecialisten var av samma åsikt och klargjorde att kriterierna 
bör vara så generella som möjligt, på så sätt passar de bättre in på varje typ av 
åtgärd.  

3.4.2 Intervju med Elisabet Jermsten 2014-03-07 

En intervju ägde rum med Elisabet Jermsten, kulturarvsspecialist på SFV. Samtalet 
kretsade kring vilka kulturhistoriska faktorer som är lämpliga att ta hänsyn till vid 
val av energieffektiviserande åtgärder i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ett 
antal sedan tidigare framtagna och formulerade faktorer låg till grund för samtalet. 
Dessa faktorer var reversibilitet, långsiktighet, påverkan på kulturhistorisk helhetsupplevelse, 
påverkan på synintryck, påverkan på kulturhistoriskt värdefullt byggnadsmaterial samt 
påverkan på teknikhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och installationer. Likaså behandlades 
formuleringar av de till faktorerna tillhörande kriterierna som också var tänkta att 
vara en del av modellen.    

Följande är en sammanfattning av intervjun: 

Inledningsvis konstaterades att reversibilitet är en betydelsefull faktor att ta hänsyn 
till vid val av energieffektiviserande åtgärd. Möjligheten att kunna återställa 
rummet till ursprungligt skick efter att åtgärden avlägsnats betonades särskilt. 
Vidare framhölls betydelsen av att den tillförda åtgärdens ingrepp är långsiktiga 
och att utredning bör ske gällande hur länge ingreppet förväntas fylla en funktion. 
Vid fall där åtgärden har en kort livslängd kan ingreppen till trots ha en fortsatt 
funktion, såvida samma ingrepp kan användas för en senare åtgärd. 

Den tillförda åtgärdens påverkan på helhetsintrycket av ett rum eller en viss miljö 
diskuterades. I det förberedda materialet var påverkan på helhetsintrycket uppdelat 
i två faktorer. En faktor berörde åtgärdens påverkan på materialets autenticitet. En 
annan behandlade den tillförda åtgärdens påverkan på synintrycket och upp-
levelsen av miljön vid första anblick. Kulturarvsspecialisten klargjorde att dessa två 
faktorer borde sammanföras till en faktor då de vid separation kan upplevas 
krångliga att särskilja för förvaltaren.  

Kulturarvsspecialisten ansåg att åtgärder som påverkar rummets äkthet drar ner 
dess upplevelsevärde. Om en inredning byts ut mot en kopia försämras 
helhetsupplevelsen av den ursprungliga miljön. Ett ledord inom SFV är emellertid 
att ”ibland måste vi ändra för att saker ska kunna funka”. Exempelvis kan det i 
vissa fall vara nödvändigt att bygga ramper för att tillgodose ökade krav på 
tillgänglighet. Enligt kulturarvsspecialisten bör den tillförda åtgärden vid dessa fall 
inneha samma kvalitet som den övriga miljön. Utformning och material måste 
vara av samma status för att erhålla en dignitet. På så sätt behöver inte 
helhetsupplevesen av rummet försämras. Likaså kan en väl gömd åtgärd, förslags-
vis en installerad radiator i en ursprunglig kakelugn, bevara det ursprungliga 
helhetsintrycket. Kulturarvsspecialisten menade dessutom att upplevelsevärdet kan 
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förbättras då kakelugnen med denna åtgärd avger värme i likhet med dess 
ursprungliga funktion. Helhetsupplevelsen behöver således inte påverkas negativt 
av att en åtgärd tillförs inom den befintliga miljön. Däremot påverkas kakelugnens 
autenticitet och materialvärde vid fall där dess innandöme avlägsnas för att istället 
inrymma en ny och mer modern installation.   

Materialet i en viss komponent berättar om hur byggtekniska lösningar har varierat 
med tiden och är därför värt att bevara. Kulturarvsspecialisten menade med 
anledning av detta att en byggnadsdel alltid ska värderas innan dess den byts ut. 
Exempelvis kan ett fönster från en viss tidsepok ge information om dåtidens 
hantering av åtgärder och bör därför bedömas och värderas inför ett nytt ingrepp. 
I samråd beslutades till följd av detta att en av faktorerna bör belysa hur åtgärden 
påverkar det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsmaterialet där autenticitet och 
respekt för originalet ska beaktas.        

Under samtalet betonades också att den tillförda åtgärden kan påverka de 
teknikhistoriskt värdefulla byggnadsdelarna och installationerna i en byggnad. 
Förvaltare tenderar stundtals att glömma bort den ursprungliga installationen och 
dess betydelse för husets historia. Ibland har den ursprungliga installationen 
dessutom en fortsatt funktion och kan till följd av det också användas. Därför bör 
hänsyn tas till hur åtgärden påverkar kulturhistoriskt värdefulla installationer och 
tekniska lösningar.  

Kulturarvspecialisten tyckte även att modellen bör innehålla en faktor som 
förslagsvis kan kallas ”övrigt”.  Med hjälp av en sådan faktor tydliggörs komplex-
iteten inom området och att allt inte går att greppa med förvalda faktorer. Kanske 
anser förvaltaren att det inte finns någon passande faktor för en viss påverkan 
varpå utrymme för egna åsikter bör finnas tillgängligt. Kulturarvsspecialisten ansåg 
att åtgärdens påverkan, vid fall där utrymme för egna åsikter saknas, lätt skulle 
negligeras.  

Då faktorer för utvärdering av åtgärders påverkan på kulturhistoriskt värde 
diskuterats vidareutvecklades de till modellen hörande kriterierna. Rubriker nedan 
har sin grund i vad som framgick under mötet.  

Reversibilitet 

Vid bedömning av reversibilitet hos en specifik åtgärd bör hänsyn tas till den valda 
åtgärdens påverkan på byggnadens befintliga delar. Särskild vikt bör i denna 
utredning läggas vid om den valda åtgärden är möjlig att avlägsna utan att 
efterlämna spår i utformning och miljö. Vidare klargjordes att perforeringar i 
befintliga byggnadsdelar samt håltagning för infästning i möjligaste mån ska 
minimeras. Vid fall där material eller byggnadsdelar måste avlägsnas ska dessa 
sparas för att, utan nya ingrepp, möjliggöra en senare återföring. Kultarvs-
specialisten betonade dessutom betydelsen av att använda åtgärder som inte 
förstör oersättliga värden i byggnadens utformning. Det kan exempelvis röra sig 
om äldre målningar eller kärnvirke i en ursprunglig fönsterkonstruktion som går 
förlorade vid ett mer grundligt ingrepp.  
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Långsiktighet 

Huruvida en åtgärd är långsiktig eller inte bör bedömas utifrån hur länge det för 
åtgärden medförda ingreppet beräknas fylla en funktion. Därtill bör noteras att 
skötsel och underhåll av den tillförda åtgärden medför att ingreppet får en längre 
långsiktighet. Dessutom bör de till åtgärden tillhörande föremålen som har en 
kortare livslängd vara möjliga att underhålla samt ersätta utan att nya ingrepp i 
byggnadens utformning tillkommer.  

Påverkan på kulturhistorisk helhetsupplevelse 

Vid bedömning gällande åtgärdens påverkan på den kulturhistoriska helhets-
upplevelsen bör åtgärdens påverkan på materialets autenticitet samt synintryck av 
utformning beaktas. Åtgärden bör inte medföra att ursprungliga material eller 
synliga byggnadsdelars funktion förstörs eller avlägsnas. Vid fall där nya material 
måste tillföras ska detta ske diskret med en kvalitet motsvarande ursprunglig 
utformning. Kulturarvsspecialisten klargjorde att åtgärder i vissa fall inte får synas 
varpå åtgärden ibland måste gömmas i befintlig utformning. I dessa fall kan det 
således vara nödvändigt att integrera åtgärden i ursprunglig utformning och göra 
åverkan på befintligt byggnadsmaterial. Under diskussionen konstaterades att den 
tillförda åtgärdens kvalitet visserligen inte måste bestämmas i det inledande skedet 
då modellen används. Dock bör det finnas med i kriteriet då vissa kvaliteter inte 
längre finns tillgängliga på marknaden varpå kostnaden för att ta fram den 
specifika komponenten skulle bli alldeles för dyr.   

Påverkan på kulturhistoriskt värdefullt byggnadsmaterial 

Under diskussionen konstaterades att både påverkan på det synliga och det 
inbyggda byggnadsmaterialet ska värderas. Hänsyn bör tas till i vilken utsträckning 
byggnadsmaterialet kan bevaras och hur mycket det påverkas av åtgärden. 
Kulturarvsspecialisten betonade dock att byggnadsmaterialet, vid fall där det måste 
avlägsnas, först måste undersökas. Vissa material innehåller hälsoskadliga ämnen 
och måste således genomgå en noggrann kontroll.  

Påverkan på teknikhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och installationer 

Bedömning gällande hur åtgärden påverkar de teknikhistoriskt värdefulla 
byggnadsdelarna och installationerna ska genomföras. Både synliga och inbyggda 
installationer ska beaktas. Kulturarvsspecialisten klargjorde dessutom att det finns 
ett värde i att den ursprungliga tekniken, som fortfarande innehar en funktion, 
används. Tekniken måste dock kontrolleras så att den inte medför fara för brukare 
eller för miljö. Teknik med äldre eldragning och rörliga delar ska inte användas då 
dessa medför en säkerhetsrisk.  

Under mötet fördes också en diskussion kring modellens uppbyggnad och hur 
jämförelse ska åskådliggöras på ett tydligt sätt. Kulturarvsspecialisten betonade 
betydelsen av att använda färger. Med hjälp av färgsättning erhålls en tydligare 
överblick. På så vis ser förvaltaren snabbt vilka åtgärder som sammantaget är de 
bästa. Åtgärder som fått ett bra betyg skulle exempelvis få en grön markering 
medan åtgärder som fått ett dåligt betyg skulle få en röd markering. Likafullt 
diskuterades fördelen med att använda siffersystem. Med hjälp av siffror 
möjliggörs viktning av faktorer där en viss faktor kan väga tyngre än en annan. 
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Under diskussionen fastslogs med anledning av detta att den jämförande modellen 
ska innehålla både siffer- och färgsystem. På detta sätt erhålls en tydlig överblick 
samtidigt som viktning möjliggörs.  

3.4.3 Intervju med Mikael Gustafsson 2014-03-07 

En intervju genomfördes med Mikael Gustafsson, energispecialist på SFV. Under 
samtalet diskuterades vad ett till modellen kopplat kriterium för energibesparings-
potential bör innehålla samt var gränsen för en åtgärds långsiktighet lämpligen bör 
dras. Dessutom fördes en diskussion gällande vilka energieffektiviserande åtgärder 
som skulle vara lämpliga att utvärdera för att visa på den framtagna modellens 
funktion.  

Följande är en sammanfattning av intervjun: 

Kriterier för energibesparingspotential diskuterades. Under mötet konstaterades 
att det centrala i kriteriet bör vara vilken mängd energi som den specifika åtgärden 
sparar. Energispecialisten klargjorde att det är den procentuella besparingen av 
byggnadens nettoenergiförbrukning som är det intressanta vid jämförelsen mellan 
åtgärder. 

Enligt energispecialisten försvinner cirka 30 procent av nettoenergin ut genom 
byggnadens fönster. Vid rätt omständigheter kan en energieffektiviserande åtgärd 
på fönstren halvera transmissionsförlusten till cirka 15 procent av nettoenergi-
förbrukningen. Energispecialisten menade att detta är en bra energieffektiv-
iserande åtgärd varpå dess energibesparingspotential bör ses som ett slags rikt-
värde. Under diskussionen fastslogs därför att en energibesparing över tio procent 
bör ses som en stor besparing. Energibesparing mellan fem och tio procent 
lämpar sig för ett medelbetyg varpå energibesparing under fem procent blir 
gränsen för ett lägre värde i betygsskalan.  

Vidare fördes en diskussion kring begreppet långsiktighet. Gränsdragningar mellan 
kriterier för långsiktighet bör enligt energispecialisten utgå från den tid då en 
åtgärd vanligen innehar en funktion. I en modern byggnad byts merparten av 
tillförda åtgärder vanligen ut efter 30-40 år. En åtgärd som måste bytas ut var 
fyrtionde år kan enligt energispecialisten inte räknas som långsiktig. För att räknas 
som långsiktig bör ingreppet för åtgärden istället fylla en funktion under 
byggnadens fortsatta livslängd. Åtgärder som byts ut mellan 0-25 år bör med 
anledning av detta erhålla ett sämre värde i modellen. Åtgärder som byts ut efter 
25-50 år bör rimligen uppfylla kraven för ett medelbetyg varpå åtgärder med en 
längre beständighet än 50 år bör erhålla högsta poäng. Viktigt att betona är 
emellertid att det är åtgärdens ingrepp som ska vara långsiktiga och inte åtgärden i 
sig.    

Under samtalet fördes också en diskussion kring vilka energieffektiviserande 
åtgärder som kan vara intressanta att utvärdera för att visa på den framtagna 
modellens funktion. Energispecialisten framförde ett antal förslag på lämpliga 
åtgärder. Ett förslag var enligt denne att utvärdera energieffektiviserande åtgärder 
på fönster. Åtgärder på fönster är vanligt förekommande och kan utföras på ett 
flertal olika sätt.  
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Energispecialisten tipsade också om vattensparande åtgärder vid tappvatten-
stationer med hjälp av vattensparande perlatorer. Dessa fästs i tappkranens pip 
och bidrar till en minskad vattenförbrukning. Åtgärden påverkar inte det 
kulturhistoriska värdet och den är billig att genomföra. Dock ökar trycket i 
tappvattenkranen vilket i sin tur också ökar risken för läckage och i värsta fall 
också vattenskador. Detta bör enligt energispecialisten särskilt beaktas i en kultur-
historiskt värdefull miljö där många äldre målningar och snickerier skulle kunna gå 
förlorade.   

En vanligt förekommande åtgärd för att erhålla en minskad energiförbrukning är 
enligt energispecialisten att dreva och täta runt fönster och lister. Eftersom 
åtgärderna ofta kan genomföras utan att skada kulturhistoriska värden och 
samtidigt bidra till en minskad energiförbrukning är de vanliga vid energieffektiv-
isering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

En ytterligare åtgärd som kan utföras utan att påverka det kulturhistoriska värdet 
är enligt energispecialisten att byta lampor i belysningsarmatur från glödlampor till 
LED-lampor (Light Emitting Diode). Åtgärden är vanligt förekommande, lätt att 
genomföra och den sparar mycket energi. En diskussion kring hur åtgärden 
påverkar helhetsupplevelsen av rummet fördes. Energispecialisten klargjorde att 
LED-lampor har utvecklats, från att tidigare haft ett skarpt och onaturligt ljussken 
har nytillverkade LED-lampor numera ett ljussken som kan jämföras med en 
glödlampans ljussken. Energispecialisten menade att upplevelsen av rummet inte 
kommer påverkas såvida rätt färgtemperatur på belysning används.   

Avslutningsvis konstaterades att det finns en poäng i att också utvärdera åtgärder 
som har negativ inverkan på kulturhistoriska värden. På så sätt breddas redo-
görelsen gällande modellens funktion och hur bedömning av åverkan kan gå till.  

3.4.4 Kommentarer från Olle Nylind 2014-04-10 

Vid intervju med kulturarvspecialist Elisabet Jermsten föreslog hon att synpunkter 
på föreslagna faktorer och kriterier skulle kunna inhämtas från ytterligare en 
kulturarvsspecialist. På så sätt skulle risken att glömma någon avgörande faktor för 
utvärdering minimeras. Det förberedda materialet vidarebefordrades med 
anledning av detta till Olle Nylind, kulturarvsspecialist på SFV, som svarade via E-
mail.  

Följande är en sammanfattning av kommentarerna: 

Kulturarvsspecialist Olle Nylind klargjorde inledningsvis att det vore önskvärt om 
det framgår i modellen att den är en slags checklista för förvaltaren, att modellen 
ska användas i ett tidigt skede för att underlätta den fortsatta processen vid val av 
energieffektiviserande åtgärd.  

Kulturarvsspecialisten menade att kulturhistoriskt värde är ett begrepp som ofta 
skapar förvirring. Begreppet är komplext och bör för enkelhetens skull användas 
på ett vedertaget sätt. I det förbereda materialet var påverkan på kulturhistoriskt 
helhetsupplevelse, påverkan på kulturhistoriskt värdefullt byggnadsmaterial och påverkan på 
teknikhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och installationer separerade. Kulturarvs-
specialisten menade att dessa rimligen borde sammanföras då de ”i grunden 
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handlar om samma sak”. Hur den kulturhistoriska helheten upplevs beror 
nämligen på rummets byggnadsmaterial och tekniska installationer. Ett sätt att för-
enkla bedömning av olika åtgärders påverkan på kulthistoriskt värde var enligt 
kulturarvsspecialisten att använda sig av två huvudkategorier. Nämligen ”fysiska 
faktorer” samt ”visuella faktorer”.  

Samtliga faktorer som berör fysiska delar bör enligt kulturarvsspecialisten samlas 
under den fysiska faktorn vari bland annat bevarad exteriör/interiör, ursprungliga 
detaljer, byggnadsmaterial, installationer, ytskikt och fast inredning studeras. 
Teknikhistoriskt värdefulla installationer är enligt kulturarvsspecialisten ovanliga 
och kan vid enstaka förekomst därför betraktas som en värdefull byggnadsdel eller 
detalj. Vid fall där åtgärder måste tillföras i ett rum menade kulturarvsspecialisten 
att detta bör ske i begränsad omfattning och helst på platser där kulturhistoriska 
delar och detaljer saknas. 

Åtgärder som inte har någon fysisk påverkan på värdefulla delar utan endast 
förfular och påverkar den arkitektoniska helhetsupplevelsen bör enligt kultur-
arvsspecialisten i sin tur samlas under den ”visuella faktorn”. Denna faktor skulle 
bland annat kunna omfatta påverkan på synintryck, gestaltning, färgsättning, form, 
arkitektur samt intryck av exteriör och interiör helhet. 

Enligt kulturarvsspecialisten borde en faktor kallad ”övrigt” tilläggas för 
exempelvis objektsspecifika frågor som tillkommer som en följd av speciella egen-
skaper eller värden hos en viss byggnad.   

3.5 Fallstudie 

Efter att första och andra frågeställningen besvarats genomfördes en fallstudie där 
den framtagna modellen användes på en befintlig byggnad. Studien utformades 
som en fallstudie av typen enfallsdesign med en analysenhet. 

I en fallstudie av typen enfallsdesign studeras endast ett fall. Fallet kan vara repre-
sentativt och det som framkommer vid studien kan förväntas ge information om 
situationen för ett liknande fall.103  

I fallstudien användes den framtagna modellen för att jämföra fem tänkbara 
energieffektiviserande åtgärder i en äldre byggnad. Detta gjordes för att visa hur 
den framtagna modellen fungerar vid utvärdering av möjliga energibesparande 
åtgärder i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Den byggnad som av praktiska 
skäl valdes som analysenhet var Länsresidenset i Jönköpings län, hädanefter kallat 
Länsresidenset. Studien av hur modellen användes vid utvärdering i denna 
byggnad förmodades vara representativ för hur modellen är tänkt att användas vid 
utvärdering av andra byggnader.  

Arbetet på Länsresidenset inleddes med ett möte där bland annat drifttekniker, 
förvaltare och arkitekt deltog. Under mötet diskuterades praktiska frågor rörande 
besöken på Länsresidenset. Inför besöken kontaktades en person från respektive 
hyresgäst för avtalande om tider med mera. 

                                                 
103 Yin. Fallstudier: design och genomförande, 61. 
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Data inhämtades från olika källor då modellen testades på Länsresidenset. 
Information om byggnadens uppbyggnad inhämtades från plan- och fasad-
ritningar över byggnaden samt genom observationer i fält. Observationer på plats i 
Länsresidenset gav även värdefull information om vilka energieffektiviserande 
åtgärder som var möjliga att genomföra. Underlag för beräkningar inhämtades 
genom mätningar i Länsresidenset samt genom olika dokument med statistik över 
bland annat byggnadens energiförbrukning samt area. Bakgrundsinformation om 
Länsresidenset inhämtades via byggnadens vårdprogram. Från vårdprogrammet 
inhämtades även information om lämpliga åtgärder. 

Ett vårdprogram fungerar som en vägledning vid förvaltning av byggnaden och 
innehåller bland annat en beskrivning av byggnadens kulturhistoriska värden, 
historik och nulägesdokumentation samt mål och strategier för bevarande och 
utveckling av byggnaden.104  

För att visa på modellens funktion utvärderades vilken påverkan fem olika 
energieffektiviserande åtgärder skulle kunna ha på Länsresidenset. Åtgärderna 
valdes i samtal med energispecialist på SFV.105 Valet skedde med avsikten att 
jämföra åtgärder med stor spridning gällande påverkan på byggnadens kultur-
historiska värde samt energibesparingspotential. Syftet var i detta fall inte att 
utvärdera de för byggnaden mest lämpliga åtgärderna. De åtgärder som valdes för 
utvärdering var montage av härdad hårdbelagd glasskiva innanför befintliga fönsterbågar, byte 
av glas i innerbåge till energiglas, installation av vattensparande perlatorer, byte av ljuskälla i 
representationsvåningen samt tätning av fönster och dörrar.   

Länsresidenset i Jönköpings län  

Länsresidensets ursprungliga delar uppfördes år 1884-1886 i nyrenässansstil, efter 
ritningar av Johan Fredrik Åbom och Herman Teodor Holmgren.106 Fastigheten 
ägs av Svenska staten och förvaltas av SFV. Byggnaden inrymmer lands-
hövdingens bostad, en representationsvåning samt kontorslokaler. Länsresidenset 
är ett statligt byggnadsminne och är försett med skyddsföreskrifter som reglerar 
ändringar i byggnaden.107 

Länsresidenset har byggts om och renoverats vid flera tillfällen. År 1906 drogs el 
och vattenburen värme in i byggnaden. År 1923 genomfördes en tillbyggnad 
genom en förlängning av västra flygeln. Under år 1998-1999 inreddes byggnadens 
östra del som bostad åt landshövdingen och representationsvåningen restau-
rerades för ökad tillgänglighetsanpassning och förbättrat brandskydd.108 De delar 
av byggnaden som är mest välbevarade är representationsvåningen och exter-
iören.109 (Se figur 1) 

                                                 
104 Statens fastighetsverk. Vårdprogram. Statens fastighetsverk. http://www.sfv.se/om-

oss/uppdrag/kulturarv/vardprogram/ (Hämtad 2014-04-14) 
105 Gustafsson, Mikael; energispecialist, SFV, Stockholm. Möte 2014-03-07. 
106 Vårdprogram Residenset Jönköping F001. Förhandskopia 2014-01-24. Statens fastighetsverk, 2014, 

37-39. 
107 Vårdprogram Residenset Jönköping F001, 7. 
108 Ibid, 5. 
109 Ibid, 20. 

http://www.sfv.se/om-oss/uppdrag/kulturarv/vardprogram/
http://www.sfv.se/om-oss/uppdrag/kulturarv/vardprogram/
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Länsresidensets fönster utgörs till största delen av tvåglasfönster. Fönstren på plan 
1 till plan 3 är daterade till 1900-talets första hälft fram till 1900-talets mitt. I 
källarplan finns mindre fönster varav en tredjedel är utbytta i början av 2000-talet. 
Resterande källarfönster är originalfönster från 1886 respektive 1923.110 

Vid förvaltning av byggnaden eftersträvas långsiktighet. Vid förändringar kan 
ambitionsnivån skilja mellan de mer representativa delarna och kontors-
lokalerna.111 Alla åtgärder som förändrar byggnaden ska alltid utgå ifrån 
byggnadens kulturhistoriska värde och provisoriska lösningar bör undvikas. Byte 
av fönster bör också undvikas.112 Vid energieffektiviserande åtgärder är det dock 
tänkbart med byte av befintligt glas till energiglas i innerbågen.113 

Figur 1 – Länsresidenset i Jönköping. 

3.5.1 Litteraturstudie 

Fönsteråtgärder 

SFV har gett ut en rapport i vilken energibesparande åtgärder på fönster utreds. 
Rapporten heter Energibesparande åtgärder på fönster i byggnader med stort kulturvärde. I 
rapporten är de kulturhistoriska aspekterna en central utgångspunkt vid jämförelse 
mellan olika åtgärder. På fönster med varierande utgångsläge har olika åtgärder 
testats. Sammanlagt sjutton skilda kombinationer av åtgärd och ursprungsläge 
behandlas. Varje kombination bedöms utifrån olika synvinklar såsom energi, 
miljömässiga och kulturhistoriska aspekter. 

I en av de åtgärder som testas monteras ett glas innanför befintliga bågar. Innan 
testet genomfördes bestod fönstret av två obelagda klarglas. Den åtgärd som 
testas är ett montage av ett hårdbelagt glas utan bågar. Det tillförda glaset har till 
uppgift att hindra transmission genom fönstrets glasdel, det ska inte isolera det 
befintliga fönstrets båge och karm. Det innebär att glaset inte behöver sluta tätt 

                                                 
110 Vårdprogram Residenset Jönköping F001, 56-59. 
111 Ibid, 22. 
112 Ibid, 31. 
113 Ibid, 24. 
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mot karmen.114 Glaset är öppningsbart, vilket möjliggör vädring och putsning. 
Genom att montera glaset i egna beslag istället för på den befintliga bågen undviks 
risken för att den befintliga bågen skadas av det tillförda glasets tyngd.115 

En annan åtgärd som testas är byte av det befintliga glaset i innerbågen till ett nytt 
glas. Det nya glaset är i detta fall ett 4 mm tjockt glas med hård energi-
sparbeläggning.116 Vid insättning av det nya glaset behöver bågen inte fräsas ur.117 
Bytet medför inga ingrepp i de befintliga snickerierna.118 

Tätning av fönster och dörrar samt byte till lågenergilampor 

Sveriges tekniska forskningsinstitut har gett ut en rapport vid namn Hållbar och 
varsam renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader – en 
förstudie. Rapporten har finansierats av Energimyndigheten och ingår i dess forsk-
ningsprogram Spara och bevara. I rapporten redovisas ett antal olika energieffektiv-
iserande åtgärder och vad dessa har för konsekvenser i kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. Bland annat berörs åtgärdernas energibesparingspotential och hur de 
påverkar det kulturhistoriska värdet. Hädanefter omnämns rapporten Hållbar och 
varsam renovering.  

Enligt Hållbar och varsam renovering uppkommer otätheter i en byggnads 
klimatskärm vid anslutningar mellan olika byggnadsdelar. Vanligt förekommande 
anslutningar är de som uppstår vid fönster och dörrar. Med otätheter tillkommer 
ofrivilligt luftläckage och till följd av detta också ökade värmeförluster.119 Vanligen 
är otätheter vid fönster och dörrar enkla att åtgärda.120 Med tätning erhålls 
minskade värmeförluster och energianvändningen effektiviseras.121 Ingreppet är 
vanligt förekommande, sparar relativt mycket energi och kan utföras utan att 
kulturhistoriska värden förstörs.122 Tätningslister beräknas ha en livslängd på 7-10 
år om de är av god kvalitet.123 

                                                 
114 Jermsten, Elisabet. Werner, Anna. Energibesparande åtgärder på fönster i byggnader med stort 

kulturvärde. Rapport/Statens fastighetsverk: 223-210/11. Statens fastighetsverk, 2013, 12. 
115 Jermsten, Elisabet. Werner, Anna. Energibesparande åtgärder på fönster i byggnader med stort 

kulturvärde, 20. 
116 Ibid, 16. 
117 Ibid, 28. 
118 Ibid, 30. 
119 Ståhl. Lundh. Ylmén. Hållbar och varsam renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader – en förstudie, 48.  
120 Ibid, 49. 
121 Ibid, 28.  
122 Ibid, 52. 
123 Berg, Samuel A. Byggteknik Byt 1b Energieffektivisering. Lärnö AB, 2007, 77. 
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Hållbar och varsam renovering behandlar också byte till lågenergilampor. I rapporten 
klargörs att detta är en enkel åtgärd som inte tar mycket tid i anspråk och som 
dessutom är billig att genomföra.124 Dock poängteras att den totala besparingen 
till följd av utbytt belysning ibland kan bli mindre än vad som förväntats. Detta 
beror på att byte till lågenergibelysning inte enbart leder till en minskad 
elförbrukning utan också till en minskad värmeavgivning från belysnings-
armatur.125 Visserligen klargörs att ett byte till lågenergibelysning likafullt bidrar till 
att behovet av kylning minskas.126  

Varmvattensparande åtgärder 

Behovet av tappvarmvatten är generellt mindre i lokaler än i bostäder. Dock 
kvarstår faktum att det finns möjligheter att spara energi genom att minska 
mängden använt tappvarmvatten.127 Genom att byta ut det på blandaren befintliga 
munstycket mot en vattensparande perlator kan stora mängder vatten sparas. 128 
Med hjälp av luftinbladning bidrar den vattensparande perlatorn till en reducerad 
vattenförbrukning. Installationen är både enkel och lönsam att genomföra och 
påverkar inte komforten.129  

3.5.2 Observationer 

Övergripande översikt av byggnaden 

De delar av byggnaden som hyrs ut som kontorslokaler har en varierad stil på 
interiören. Vissa delar är relativt installationstäta med exempelvis tilluftsdon och 
ventilationskanaler synliga. (Se figur 1). Representationsvåningen ger ett helt annat 
stilmässigt intryck på grund av färre synliga installationer och sentida inslag. 
Representationsvåningen är mer välbevarad än de delar som används som kontor.  

 

 

Figur 2 – Modernt tilluftsdon Länsresidenset. 

                                                 
124 Ståhl. Lundh. Ylmén. Hållbar och varsam renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader – en förstudie, 109.  
125 Ibid, 83.  
126 Ibid, 138. 
127 Svensk innemiljö. Energihandboken – Energismarta tips och idéer för installatörer, tekniker, 

förvaltare, fastighetsägare, energiaktörer och andra. Upplaga 2. Stockholm, Svensk innemiljö, 2009, 

60.   
128 Svensk innemiljö. Energihandboken – Energismarta tips och idéer för installatörer, tekniker, 

förvaltare, fastighetsägare, energiaktörer och andra, 63.  
129 Enkelt och lönsamt. Informationsblad från Nyman, Mats, Divello installation. 2014-04-22. 
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Fönsteråtgärder 

Fönstren i Länsresidenset är av varierande ålder och utseende. Flertalet av fönster-
bågarna är profilerade, liksom mittposterna. Några fönsterglas är äldre med blåst 
glas, medan större delen består av senare tillverkat glas. Ett fönster bär spår av in-
fästningar som troligtvis härrör från ett tidigare monterat innanfönster. (Se figur 2) 

Den första åtgärden som utvärderades var montage av en härdad hårdbelagd 
glasskiva utan båge innanför befintliga fönsterbågar. Ett sådant montage skulle 
innebära att beslag skulle behöva fästas i den befintliga fönsterkarmen.  

Den andra åtgärden som utvärderades var byte av glas i innerbåge till energiglas. 
Byte av glas i innerbågen antogs inte medföra något ingrepp i bågen.  

 

 

Figur 3 – Infästningshål från tidigare innanfönster. 

Varmvattensparande åtgärd 

Den tredje åtgärden som utvärderades var installation av perlatorer på tappvatten-
kranar och duschmunstycken. Flertalet av tappvattenkranarna är moderna vilket 
möjliggör installation av vattensparande perlator. 

Byte av ljuskälla 

Den fjärde åtgärden som utvärderades var byte av ljuskälla i representations-
våningen. I representationsvåningen finns flera stora ljuskronor och lampetter 
med glödlampor som ljuskälla. (Se figur 3)  

 

Figur 4 – Rad av ljuskronor i Länsresidensets representationsvåning. 
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Tätning av fönster och dörrar 

Den femte åtgärden som utvärderades var tätning av fönster och dörrar. I 
Länsresidenset är det mycket otätt främst kring ytterdörrarna. Under vissa dörrar 
lyser solljuset in och uteluften strömmar in i byggnaden obehindrat. (Se figur 4) 
Tätningslister i fönstren är troligen inte bytta de senaste tio åren.130  

 

 

Figur 5 – Springa under entrédörr. 

3.5.3 Viktning av faktorer 

För att visa på den framtagna modellens funktion skedde en viktning av faktorers 
prioriteringsgrad. Viktningen baserades på Länsresidensets vårdprogram där så var 
möjligt.  

Förvaltningen av Länsresidenset bör vara långsiktig, enligt byggnadens vård-
program.131 Därför väger faktorn Långsiktighet något tyngre än övriga faktorer.   

Inför ingrepp i Länsresidenset såsom ombyggnad och ändring av interiörer ska 
SFV ta fram en ambitionsnivå som ska fungera som riktlinje vid förändringen.132 
En sådan riktlinje skulle kunna vara till hjälp vid viktning av faktorerna. Vid 
fallstudien framkom ingen sådan riktlinje. För att visa på modellens funktion 
gjordes därför ett antagande av viktningsandelar för de övriga faktorerna. Denna 
viktning har således ingen grund i Länsresidensets plan för förvaltning. För 
viktning av faktorer se tabell 1.  

 

  

                                                 
130 Almgren, Peter, förvaltningsingenjör, Statens fastighetsverk. Telefonsamtal 2014-04-10. 
131 Vårdprogram Residenset Jönköping F001, 22. 
132 Ibid, 22. 
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Tabell 1 – Viktning av faktorer för Länsresidenset 

Faktor Viktningsandel 

Reversibilitet 15 % 

Långsiktighet 30 % 

Påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och 
detaljer 

10 % 

Påverkan på synintryck och upplevelse 20 % 

Energibesparingspotential 25 % 

3.5.4 Beräkningar 

SFVs huvudsakliga mål med energibesparingsåtgärder är att erhålla en procentuell 
minskning av byggnadens totala nettoenergibehov. SFVs definition av byggnadens 
nettoenergibehov lyder: 

”Den energi som tillförs byggnaden, efter omvandling i värmepump, kylmaskin, panna eller 
motsvarande. Detta inkluderar egen producerad energi på fastigheten samt all verksamhetsel, 
oavsett vem som betalar för denna. Till byggnaden tillhörande energibehov på närliggande 
tomtmark ingår. Avdrag för energi exporterad till andra byggnader ska göras.”133 

Nettoenergiförbrukningen i Länsresidenset bestämdes till 615 554 kWh/år, vilket 
är den genomsnittliga nettoenergiförbrukningen under åren 2009-2013.134 

I fallstudien genomfördes beräkningar av respektive åtgärds förmodade energi-
besparing. För varje utvärderad åtgärd beräknades energiförbrukningen i 
utgångsläget. Därefter beräknades den förmodade energiförbrukningen efter att 
åtgärden utförts. Åtgärdens energibesparingspotential beräknades som skillnaden 
mellan energibehovet före och efter åtgärdens genomförande jämfört med 
byggnadens nettoenergiförbrukning.  

Hänsyn togs inte till den minskning av värmetillförsel som sker vid exempelvis 
byte till lågenergilampor, då det för fallstudien endast var relevant att få en 
ungefärlig uppfattning om energibesparingspotentialen för varje åtgärd. 

Montage av härdad hårdbelagd glasskiva innanför befintliga fönsterbågar 

Ursprungligt energibehov för transmission genom fönster beräknades till 98 647 
kWh. (Se bilaga 2) 

Energibehov för transmission genom fönster efter utförd åtgärd beräknades till 42 
277 kWh. (Se bilaga 2) 

Åtgärden beräknades medföra en besparing om 9 % av nettoenergiförbrukningen.  
(Se bilaga 2) 

                                                 
133 Projekteringsanvisningar Energi. Statens fastighetsverk, 2014-03-04, 4. 
134 Almgren, Peter; förvaltningsingenjör, Statens fastighetsverk. Möte 2014-03-13. 
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Byte av glas i innerbåge till energiglas 

Energibehov för transmission genom fönster efter utförd åtgärd beräknades till 63 
416 kWh. (Se bilaga 2) 

Åtgärden beräknades medföra en besparing om 6 % av nettoenergiförbrukningen. 
(Se bilaga 2) 

Installation av vattensparande perlatorer 

Ursprungligt energibehov för uppvärmning av varmvatten i byggnaden beräk-
nades uppgå till 7 444 kWh/år.  

Energibehov för uppvärmning av varmvatten efter utförd åtgärd beräknades 
uppgå till 4 615 kWh/år. (Se bilaga 2) 

Åtgärden beräknades medföra en besparing om 0,5 % av nettoenergiförbruk-
ningen. (Se bilaga 2) 

Byte av ljuskälla i representationsvåningen 

Ursprungligt energibehov för elektrisk belysning i representationsvåningens ljus-
kronor och lampetter beräknades till 3 146 kWh. (Se bilaga 2) 

Energibehov för elektrisk belysning i representationsvåningens ljuskronor och 
lampetter efter utförd åtgärd 4 beräknades till 629 kWh. (Se bilaga 2) 

Åtgärden beräknades medföra en besparing om 0,4 % av nettoenergiförbruk-
ningen. (Se bilaga 2) 

Tätning av fönster och dörrar 

Ursprungligt energibehov för oavsiktlig ventilation beräknades till 121 540 kWh. 
(Se bilaga 2) 

Energibehov för oavsiktlig ventilation efter utförd åtgärd beräknades till 81 003 
kWh. (Se bilaga 2) 

Åtgärden beräknades medföra en besparing om 7 % av nettoenergiförbrukningen.  
(Se bilaga 2) 

3.5.5 Utvärdering av möjliga åtgärder 

Varje åtgärd utvärderades utifrån de framtagna kriterierna. (Se bilaga 4) En be-
dömning gjordes gällande vilket kriterium som bäst överensstämmer med hur 
åtgärden förmodas påverka byggnaden. För utvärdering av respektive åtgärds 
energibesparingspotential låg de utförda beräkningarna till grund. För övriga 
faktorer baserades utvärderingen på observationer och litteraturstudier. 
Utvärdering finns bifogad. (Se bilaga 5) 

En sammanställning av de utvärderade åtgärderna visar resultatet av utvärder-
ingen. (Se bilaga 6)  
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4 Resultat och analys 

4.1 Vilka kulturhistoriska faktorer bör beaktas vid 

energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse? 

En energieffektiviserande åtgärd kan påverka en byggnads kulturhistoriska värde 
på flera olika sätt. Från litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer framkom 
att det är viktigt att beakta ingreppets livslängd och om åtgärden är reversibel. Vid 
ingrepp i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är det även betydelsefullt att ta 
hänsyn till hur åtgärden kommer att påverka upplevelsen av rummet/byggnaden. 
Upplevelsen påverkas i sin tur av autenticitet i byggnadsmaterial och tekniska 
installationer, vilket gör att påverkan på sådant material också bör beaktas. 
Faktorerna reversibilitet, långsiktighet, påverkan på synintryck och upplevelse och påverkan 
på kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer täcker tillsammans med faktorn 
övrigt in vad som bör beaktas gällande kulturhistoriska värden vid energieffektiv-
isering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.   

Reversibilitet 

Reversibilitet är en faktor som ofta omnämns i samband med åtgärder i kultur-
historiskt värdefull bebyggelse. Reversibilitet bör eftersträvas gällande samtliga 
ingrepp i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Reversibla åtgärder medför ingen 
bestående skada den dag då åtgärden inte längre fyller sin funktion och måste 
bytas ut. Inräknat i bestående skada är exempelvis perforeringar eller infästnings-
hål, vilket ofta krävs då nya tillägg ska tillfogas det befintliga. Sådana ingrepp är 
alltså inte helt reversibla. Reversibilitet bör särskilt betänkas då det gäller 
installation av teknisk utrustning då denna har en begränsad hållbarhet och i de 
flesta fall behöver bytas ut innan byggnadens livslängd är slut.  

Långsiktighet 

Vid energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är långsiktighet i 
samband med val av åtgärd väsentligt. Det ingrepp som åtgärden medför bör vara 
långsiktigt. Åtgärden i sig måste inte nödvändigtvis vara långsiktig, om ingreppet 
kan förväntas fylla sin funktion även för en efterföljande åtgärd. Det är däremot 
viktigt att åtgärder med en kort livslängd är möjliga att byta ut utan att medföra 
ytterligare ingrepp i byggnaden.  

Påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer 

Påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer handlar om 
fysiska faktorer. Eftersträvansvärt är att bevara ursprungliga byggnadsmaterial, 
installationer, interiörer, exteriörer, ytskikt, detaljer och fast inredning. Även 
ursprunglig planlösning är en kvalitet som ingår i denna kategori. Det finns ett 
värde i att bevara funktionen hos dessa delar och detaljer samt använda dem där så 
är möjligt. Tekniska installationer måste emellertid kontrolleras så att inga 
säkerhetsrisker uppstår. Både synliga och inbyggda delar kan ha ett kulturhistoriskt 
värde, vilket bör beaktas vid val av åtgärd. Vissa äldre byggnadsmaterial innehåller 
miljö- eller hälsoskadliga ämnen. Dessa material kan behöva avlägsnas.  
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Påverkan på synintryck och upplevelse 

I synintrycket inräknas flera olika visuella faktorer såsom exteriör och interiör 
gestaltning, färgsättning, formspråk och arkitektur. Åtgärder som är förfulande 
eller har en negativ påverkan på helhetsupplevelsen av rummet eller byggnaden 
bör undvikas. Upplevelsen påverkas av autenticitet och kvalitet. Då nya delar 
tillförs bör dessa ha en kvalitet som motsvarar byggnadens/rummets ursprungliga 
kvalitet för att inte ha en negativ inverkan på upplevelsen.   

Övrigt 

Komplexiteten inom området gör att allt inte går att greppa med de förvalda 
faktorerna. Därför finns faktorn ”övrigt”. Denna faktor är exempelvis till för 
frågor som är specifika för en viss byggnad, som en följd av att byggnaden har 
speciella värden eller egenskaper som berörs av åtgärden men som inte ryms inom 
de andra faktorerna.   

4.2 Hur kan energibesparande åtgärder utvärderas i en 

modell där hänsyn tas till energibesparingspotential 

och de kulturhistoriska faktorer som framkommit i 

första frågeställningen?  

Ett lämpligt sätt att utvärdera energibesparande åtgärder, med hänsyn till energi-
besparingspotential samt de kulturhistoriska faktorer som tidigare framkommit, är 
att använda kriterier. Till varje faktor hör specifika kriterier med olika poäng-
nivåer. Kriterierna kan ha olika innehåll beroende på vilken faktor de är kopplade 
till. (Se bilaga 4) För att motverka otydlighet, minska subjektivitet och möjliggöra 
en enklare bedömning ska kriterierna formuleras noggrant. De bör dessutom vara 
generella eftersom samtliga kriterier för en viss faktor ska kunna passa in på ett 
flertal olika åtgärder.  

Varje byggnad är unik med olika förutsättningar och olika grad av kulturhistoriskt 
värde. Vad som är värt att bevara skiljer sig från byggnad till byggnad. Bedömning 
av hur mycket varje faktor ska prioriteras måste därför ske individuellt för varje 
byggnad. Ett sätt att reglera olika faktorers betydelse är att använda ett viktnings-
system. På så sätt anpassas varje faktors prioriteringsgrad utifrån den enskilda 
byggnaden.  

Viktningssystemet och faktorerna med tillhörande kriterier kan kopplas till en 
matris där jämförelse mellan olika åtgärder åskådliggörs. (Se tabell 2) Genom att 
multiplicera de utifrån kriterierna satta poängen för varje faktor med viktnings-
andelen och därefter addera samtliga faktorers poäng för varje åtgärd erhålls en 
summa som kan jämföras med övriga åtgärders resultat.  

För att skapa tydlighet bör varje poängsiffra ges en färg som indikerar vilket 
resultat en viss åtgärd får med avseende på varje faktor. På så sätt skapas en snabb 
överblick över vilka åtgärder som kan vara lämpliga för byggnaden. 
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Tabell 2 – Exempel på matris för utvärdering 

 

4.3 Hur används modellen från andra frågeställningen 

vid jämförelse av möjliga åtgärder i en befintlig 

byggnad? 

Modellen är tänkt att användas som ett redskap för förvaltare inför val av 
energieffektiviserande åtgärd i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Innan åtgärd 
väljs i samråd med specialister kan förvaltaren utföra en schematisk utvärdering av 
hur varje åtgärd påverkar byggnaden. Utvärderingen kan sedan fungera som ett 
diskussionsunderlag som åskådliggör respektive åtgärds påverkan. 

Vid intervjuer framkom att målet med energieffektiviseringen bör identifieras 
innan arbetet inleds. Genom att identifiera målet kan de olika faktorerna 
prioriteras på ett riktigt sätt. Olika faktorers prioritet bedöms även med 
utgångspunkt i byggnadens vårdprogram om ett sådant finns.  

Arbetet med utvärdering av energibesparande åtgärder i en befintlig byggnad bör 
påbörjas med en inventering av utgångsläget. Ett möjligt hjälpmedel kan vara 
byggnadens vårdprogram. Vårdprogrammet kan ge en inblick i vilka värden som 
måste beaktas vid ingrepp i byggnaden. Det kan även ange vilka åtgärder som 
utförts tidigare. Vid besök i byggnaden kan en okulärbesiktning ge information 
om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i byggnaden. 
Observationer i byggnaden kan vara till hjälp vid identifiering av lämpliga åtgärder 
att utvärdera.  
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Efter att ett antal lämpliga åtgärder tagits fram utvärderas dessa med hjälp av 
kriterier framtagna i andra frågeställningen. (Se bilaga 4) En bedömning sker av 
vilket kriterium som bäst stämmer överens med det sätt på vilket åtgärden 
påverkar byggnaden.  

För utvärdering av varje åtgärds energibesparingspotential kan överslagsmässiga 
beräkningar vara nödvändiga att genomföra. På så sätt avgörs hur stor del av 
byggnadens nettoenergiförbrukning som kan sparas om åtgärden genomförs. För 
att kunna utföra dessa beräkningar krävs indata som införskaffas exempelvis 
genom mätningar och observationer i byggnaden. 

Då faktorernas prioriteringsgrad är fastställd och åtgärderna har utvärderats sett 
till varje faktor sammanställs resultatet i den framtagna matrisen. Summeringen av 
poängen möjliggör jämförelse av åtgärderna efter viktning. (Se bilaga 6) Efter att 
utvärderingen genomförts kan resultatet användas som underlag vid fortsatt 
utredning. Det slutliga beslutet om vilken åtgärd som ska genomföras bör ske 
genom dialog mellan olika professioner. De åtgärder som enligt utvärderingen har 
minst negativ inverkan på byggnaden bör prioriteras. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att göra jämförelsen av energieffektiviserande 
åtgärder i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse mer överskådlig för förvaltare. 
Målet var att ta fram ett förslag på en modell för utvärdering av åtgärder vid 
energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, där påverkan på det 
kulturhistoriska värdet vägs mot energibesparingspotentialen. 

5.1.1 Vilka kulturhistoriska faktorer bör beaktas vid 

energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse? 

Fyra faktorer som påverkar en byggnads kulturhistoriska värde identifierades som 
viktiga att beakta vid energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
Ytterligare en faktor, övrigt, tillkom för att täcka in sådant som inte ryms inom de 
andra faktorerna. Att behöva lägga till en sådan faktor visar hur komplext området 
är.  

Att faktorerna långsiktighet och reversibilitet var betydelsefulla i sammanhanget 
framkom i både intervjuer och litteraturstudie. Dessa faktorer var tydligt identifier-
bara. 

Påverkan på synintryck och upplevelse samt påverkan på kulturhistoriskt värdefulla 
byggnadsdelar och detaljer var svårare att definiera. Dessa faktorer påverkar varandra. 
På vissa områden går de ihop medan de på andra områden skiljer sig åt. Ett annat 
problem låg i att kulturhistoriskt värde är ett så brett begrepp. Många parametrar 
skulle inkluderas. I Conservation of cultural heritage ryms motsvarande faktorer under 
en rubrik, påverkan på historiska, arkitektoniska och kulturella värden. Under 
genomförda intervjuer med specialister på SFV framgick dock att faktorerna skulle 
delas upp. Detta för att uppfylla syftet och förtydliga för den som ska använda 
modellen. 

5.1.2 Hur kan energibesparande åtgärder utvärderas i en modell där 

hänsyn tas till energibesparingspotential och de kulturhistoriska faktorer 

som framkommit i första frågeställningen?  

För att uppfylla syftet att göra jämförelsen mellan åtgärder överskådlig utformades 
en matris där varje åtgärds påverkan på respektive faktor betygsätts med både en 
siffra och en färg. Under intervju framgick att färgsystemet ger en snabb överblick 
vilket underlättar jämförelsen medan siffersystemet möjliggörs viktning. Med 
siffersystemet finns emellertid en risk att förvaltaren stirrar sig blind på siffer-
resultatet, i vilket åtgärdens konsekvenser inte framgår. En röd markering kan 
numeriskt vägas upp av flera gröna. Om förvaltaren enbart ser till siffran kan den 
röda faktorn lätt negligeras. Det är därför viktigt att se till kombinationen av 
siffror och färger. Åtgärden som får högst poäng kan inte automatiskt antas vara 
den bästa.    
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Eftersom syftet med examensarbetet var att förenkla för förvaltare valdes ett 
upplägg med kriterier. Detta för att modellen inledningsvis ska kunna användas 
utan att koppla in specialister. Med hjälp av kriterier kan även den som inte är 
specialist inom ämnesområdet göra en inledande bedömning. Dessutom gör 
kriterierna bedömningen mindre subjektiv. Resultatet att använda kriterier för 
utvärderingen skiljer sig från Conservation of cultural heritage där specialister kopplas 
in redan från början.  

På grund av varje byggnads särart behövde de till modellen hörande kriterierna 
formuleras noggrant. Dessutom skulle de formuleras generellt för att passa in på 
varje typ av åtgärd. Hur kriterierna skulle formuleras var således inte självklart då 
de skulle täcka så skilda scenarier. Resultatet av detta blev att vissa kriterier 
innehåller delar som kanske inte alltid är tillämpbara på alla åtgärder. Således är det 
upp till varje förvaltare att avgöra vilken del av kriteriet som är aktuell för en 
enskild åtgärd. 

5.1.3 Hur används modellen från andra frågeställningen vid jämförelse 

av möjliga åtgärder i en befintlig byggnad? 

Innan modellen används ska byggnadens utgångsläge studeras. En del av dessa 
studier kan ha sin utgångspunkt i byggnadens vårdprogram. Detta system används 
av SFV och kan vara till hjälp vid viktning av faktorer. Då vårdprogram eller 
liknande saknas kan det vara svårt att definiera vilka faktorer som bör prioriteras. 
Därför blir viktningen svår och det finns risk för att viktningen blir godtycklig. 
Viktningen kan bli missvisande om den speglar förvaltarens prioriteringar och inte 
utgår från vad som är bäst för byggnaden.  

Vid användning av modellen framkom att vissa kriterier eventuellt hade behövt 
justeras. Ingen av de utvärderade åtgärderna fick högsta betyg för faktorn Energi-
besparingspotential. Efter endast fem utvärderade åtgärder är det svårt att avgöra om 
gränsen för högsta betyget är satt för högt. I den utvärderade byggnaden kunde 
exempelvis inte större ingrepp som byte av fönster utföras då det i byggnadens 
vårdprogram framgick att det inte var lämpligt. I en byggnad där en sådan åtgärd 
är möjlig skulle den sannolikt få högsta betyg gällande energibesparingspoten-
tialen. Frågan är dock i hur många kulturhistoriskt värdefulla byggnader en sådan 
åtgärd är lämplig att genomföra. Andra åtgärder skulle eventuellt kunna få ett 
högre betyg. Några sådana åtgärder har dock inte testats i detta arbete.  

En annan osäkerhetsfaktor gällande modellen är bedömningen av åtgärdens 
energibesparingspotential. Beräkningar kan vara svåra att genomföra. Vid beräk-
ningar måste dessutom många värden antas eftersom en äldre byggnad har många 
okända omständigheter. Kanske behöver inte exakta beräkningar utföras eftersom 
modellen bara ska bidra till en översiktlig jämförelse. Därför skulle det kunna 
räcka med att anta energibesparingspotentialen baserat på schablonvärden för 
specifika åtgärder. Detta kan emellertid också bli missvisande eftersom olika 
byggnaders förutsättningar skiljer sig åt.  
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5.2 Metoddiskussion 

De metoder som användes var litteraturstudie, dokumentanalys, intervjuer och 
fallstudie.  

Litteraturstudien försvårades av att det var svårt att hitta relevanta artiklar och 
rapporter inom ämnesområdet. Framförallt två källor har varit till stor hjälp för att 
besvara första och andra frågeställningen. Dessa är utgivna under början av 2000-
talet men är fortfarande aktuella, vilket påvisas av att de används i aktuella 
forskningsartiklar. Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är 
ett område som har aktualiserats på senare år. Därför är mycket forskning ännu ej 
publicerad. Som en följd av detta studerades även ett arbetsutkast i en 
dokumentanalys. 

Dokumentanalys genomfördes av två dokument. Dels ett arbetsutkast av en 
europeisk standard, dels ett regelverk från Boverket. Arbetsutkastet presenterade 
en internationell vinkling och bidrog till ett bredare perspektiv på hur utvärdering 
av faktorer kan ske. Regelverket från Boverket var en grund i valet av faktorer i 
första frågeställningen. 

Ett flertal intervjuer genomfördes med olika specialister. Informationen som 
framkom vid intervjuerna utgjorde en stor del av underlaget för att besvara fråge-
ställningarna. Intervjuerna var både strukturerade och ostrukturerade. De struk-
turerade intervjuerna skedde via telefon och var svårare att genomföra än de 
ostrukturerade. Det som kunde gjorts bättre var att formulera mer precisa frågor 
för att få respondenterna att ge tydligare svar. De strukturerade intervjuerna borde 
ha utförts på ett mer styrt sätt. En anledning till att det var svårt att styra 
intervjuerna var att de utfördes via telefon. Ämnesområdet är inte självklart vilket 
gör det svårt att få exakta svar. Vid de ostrukturerade intervjuerna kunde en 
diskussion föras, vilket visade sig vara mer lämpligt med avseende på 
ämnesområdets karaktär. 

Vid förberedelserna inför fallstudien var det svårt att hitta information om hur en 
fallstudie likt den som genomfördes i arbetet skulle gå till. Den metodlitteratur 
som användes kompletterades därför till viss del av hur forskare inom 
ämnesområdet genomfört sina fallstudier. Fallstudien inkluderade litteraturstudie, 
observationer och beräkningar. Av dessa medförde beräkningarna störst 
osäkerhetsfaktor då många antaganden fick göras. Antagandena gjordes bland 
annat för omständigheter på Länsresidenset som inte kunde observeras på plats. 
Fallstudien användes för att besvara tredje frågeställningen. Metoden fungerade 
för övrigt bra då den visade hur modellen används på en verklig byggnad.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Examensarbetet handlar om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse. De frågeställningar som låg till grund för arbetet berör vad som bör 
beaktas och utvärderas vid energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och hur detta kan ske.  

I arbetet tas ett förslag på en modell för utvärdering av åtgärder vid energi-
effektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse fram. I modellen vägs 
åtgärdernas energibesparingspotential mot deras påverkan på byggnadens 
kulturhistoriska värden. Viktiga faktorer att beakta vid jämförelse av energi-
effektiviserande åtgärder identifieras. Dessa faktorer är reversibilitet, långsiktighet, 
påverkan på synintryck och upplevelse, påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar 
och detaljer, övrigt samt energibesparingspotential.  

Innan modellen används bör byggnadens utgångsläge studeras. Utifrån utgångs-
läget identifieras vilka åtgärder som är möjliga att föra vidare till en jämförelse 
samt vilken faktor som härvid ska väga tyngst. Till varje faktor hör kriterier som 
ska vara till hjälp vid utvärdering av åtgärdens påverkan på byggnaden. Dessa ska 
vara noggrant och generellt formulerade för att passa in på varje typ av åtgärd 
samt för att undvika subjektiv bedömning.  

När samtliga åtgärder utvärderats utifrån kriterier sammanställs resultatet i en 
matris där jämförelsen blir överskådlig med hjälp av bland annat färger. Matrisen 
är tänkt att vara ett diskussionsunderlag när slutlig åtgärd ska väljas. Detta bör ske 
genom dialog med specialister.   

Examensarbetet behandlar endast vilka kulturhistoriska faktorer som bör jämföras 
med energieffektiviseringspotentialen. Ett förslag till utveckling av arbetet är att 
komplettera modellen med ytterligare faktorer såsom exempelvis påverkan på 
komfort och inneklimat, miljöpåverkan, byggnadsfysikaliska samt ekonomiska 
konsekvenser.  

För ytterligare utveckla modellen skulle den kunna testas på flera byggnader, 
förslagsvis på byggnader med andra användningsområden såsom bostäder. Fler 
åtgärder skulle kunna utvärderas. Detta skulle kunna resultera i en finjustering av 
kriterierna.  
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Bilaga 1 

Tabell över kulturhistoriska värden 

Tabell 3 – Uppdelning av kulturhistoriskt värde i dokumentvärde och upplevelsevärde 135 

Kulturhistoriskt 
värde 

Kategori Exempel på 
värden 

Exempel på kvaliteter som kan 
göra byggnaden värd att 
bevara 

Dokumentvärde Byggnadshistoriskt 
värde 

Byggnadens höga ålder 

Byggnadens representativitet för 
en byggnadskategori 

Byggnadens sällsynthet 

Byggnadsteknik-
historiskt värde 

Byggnadstekniska innovationer 

Speciella byggmaterial i 
byggnaden 

Speciella konstruktionslösningar i 
byggnaden 

Patina En sliten tröskel som visar spår 
efter alla människor som har levt i 
byggnaden 

Arkitekturhistoriskt 
värde 

Byggnaden är ritad av en speciell 
arkitekt 

Byggnadens utformning har 
påverkat den arkitektoniska 
utvecklingen 

Samhällshistoriskt 
värde 

Byggnaden visar på ortens 
utveckling 

Socialhistoriskt 
värde 

Byggnaden visar på hur 
människor har levt  

Byggnaden visar en institution 
som samhället har byggt, 
exempelvis ett äldre sjukhus 

Personhistoriskt 
värde 

En känd person har vuxit upp 
eller levt i byggnaden 

                                                 
135 Unnerbäck. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 21 – 89. 
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Teknikhistoriskt 
värde 

Byggnaden visar en teknisk 
process, exempelvis en 
fabriksbyggnad med äldre 
maskiner 

Upplevelsevärde Arkitektoniskt 
värde 

Interiörgestaltning 

Fasader 

Planlösning  

Gestaltning av enskilda rum 

Konstnärligt värde Skulptural utsmyckning 

Interiör med målningar 

Patina Ett ojämnt tegeltak som 
förmedlar en upplevelse av hög 
ålder 

Miljöskapande 
värde 

Byggnaden som en del av en 
enhetligt utformad miljö 

Identitetsvärde Byggnaden har betydelse för 
människors upplevelse av 
trygghet eller samhörighet med 
miljön 

Kontinuitetsvärde Byggnaden som en unik 
kvarvarande del i ett ombyggt 
område 

Traditionsvärde Byggnaden förknippas med en 
speciell händelse 

Byggnaden har en lång tradition 
inom sitt användningsområde 

Symbolvärde Byggnaden symboliserar en 
samhällsfunktion, en ort eller en 
idé, exempelvis en kyrka 
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Bilaga 2 

Beräkningar 

Inledande fakta 

Nettoenergiförbrukningen i Länsresidenset bestämdes till 615 554 kWh/år, vilket 
är den genomsnittliga nettoenergiförbrukningen under åren 2009-2013.136 

Beräkning av gradtimmar 

Gradtimmar bestämdes ur tabell för gradtimmar baserat på byggnadens 
gränstemperatur samt normalårstemperatur för orten. Normalårstemperaturen 
är utetemperaturens medianvärde under ett år. För bestämning av normalårs-
temperatur antogs värdet +6,4°C. Detta motsvarar normalårstemperaturen i 
Växjö, vilket var den närmst belägna ort för vilken statistik hittades.137 Gräns-
temperaturen är den temperatur vid vilken värmesystemet behöver börja 
värma upp byggnaden. Resterande uppvärmning upp till innetemperaturen 
sker med hjälp av den energi som tillkommer av solinstrålning genom fönster 
och personvärme med mera. Gränstemperaturen antogs till +17°C, vilket är 
ett schablonvärde för äldre bostäder.138 
Antalet gradtimmar bestämdes enligt 139 

𝐺𝑡 = 99 500 × 0,6 + 91 400 × 0,4 = 96 260 °𝐶ℎ/å𝑟 

Fönsteråtgärder, transmission genom fönster 

Transmission är ett mått på värmeflöde genom en byggnadsdel.140 Vid beräkningar 
av energibehov för transmission genom fönster försummades eventuella köld-
bryggor då dessa inte påverkas av de åtgärder som utvärderades. 

Energibehov för transmission genom fönster beräknades enligt141  

𝐸𝑡 = 𝑈 × 𝐴 × 𝐺𝑡 

𝐸𝑡 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑓ö𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑊ℎ 

𝑈 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛, 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

𝐴 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎, 𝑚2 

Total fönsterarea uppmättes vid besök på Länsresidenset till 366 m2. (Se tabell 2).  

𝐺𝑡 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑓ö𝑟 𝑒𝑡𝑡 å𝑟, °𝐶ℎ 

  

                                                 
136 Almgren, Peter; förvaltningsingenjör, Statens fastighetsverk. Möte 2014-03-13. 
137 Warfvinge, C. Dahlblom, M. Projektering av VVS-installationer. Lund: Studentlitteratur AB, 2010, 

4:20. 
138 Warfvinge. Dahlblom. Projektering av VVS-installationer, 4:18. 
139 Ibid, 4:18. 
140 Ibid, 4:9. 
141 Berg. Byggteknik Byt 1b Energieffektivisering, 36. 
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Tabell 4 – Sammanställning av fönsterarea i Länsresidenset. Numrerade fönster finns i figur 5, 
6, 7, 8, 9, 10 och 11 i bilaga 3 
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Energibehov för transmission före åtgärd 

Vid beräkning av det ursprungliga energibehovet för transmission genom fönster 
antogs U-värdet 2,8 W/m2K.142 

Et,ursprunglig = 2,8 × 366 × 96 260 = 98 647 248 Wh ≈ 98 647 kWh 

 

Energibehov för transmission efter montage av härdad hårdbelagd glasskiva innanför befintliga 
fönsterbågar 

Åtgärden antogs kunna medföra en sänkning av U-värdet med 1,6 W/m2K varpå 
resultatet blir 1,2 W/m2K. Antagandet baserades på en utredning utförd av 
SFV.143 

Et,åtgärd = 1,2 × 366 × 96 260 = 42 277 392 Wh ≈ 42 277 kWh 

∆𝐸𝑡 = 98 647 − 42 277 = 56 370 𝑘𝑊ℎ 

∆𝐸𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 56 370 615 554⁄ = 0,09 = 9 % 

 

Energibehov för transmission efter byte till energiglas 

Åtgärden beräknades kunna medföra en sänkning av U-värdet till 1,8 W/m2K.144 

Et,åtgärd = 1,8 × 366 × 96 260 = 63 416 088 Wh ≈ 63 416 kWh 

∆𝐸𝑡 = 98 647 − 63 416 = 35 231 𝑘𝑊ℎ 

∆𝐸𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 35 231 615 554⁄ = 0,06 = 6 % 

 

Installation av vattensparande perlatorer 

Energibehov för varmvattenförbrukning före åtgärd 

Energiåtgången för uppvärmning av varmvatten i kontorsdelen antogs vara 2 
kWh/m2Atemp.

145 Den tempererade lokalarean antogs vara 2 922 m2.146 I denna 
area ingår de uthyrda kontorslokalerna samt representationsvåningen. Hela 
representationsvåningens area medräknades, trots att den inte används dagligen. 
Detta då varmvattenförbrukningen i representationsvåningen antogs överstiga 
varmvattenförbrukningen i ett vanligt kontor vid de tillfällen då lokalen används 
för representation.  

Varmvattenförbrukningen i bostaden beräknades till 14 m3 per person och år 
vilket motsvarar en energiförbrukning om 800 kWh per person och år för upp-
värmning av vattnet.147 

                                                 
142 Jermsten. Werner. Energibesparande åtgärder på fönster i byggnader med stort kulturvärde, 10. 
143 Ibid, 19. 
144 Glasbranschföreningen. Fönsterrenovering med energiglas. Energimyndigheten, 2008. 
145 Levin, Per. mfl. Brukarindata kontor. Rapport/Sveby. Stockholm:Sveby, 2009. 
146 Almgren, Peter; förvaltningsingenjör, Statens fastighetsverk. Möte 2014-03-13. 
147 Levin, Per. mfl. Brukarindata bostäder. Rapport/Sveby. Stockholm:Sveby, 2012.  
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𝐸𝑣𝑣,𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 = 2 922 × 2 + 2 × 800 = 7 444 𝑘𝑊ℎ 

 

Energibehov för varmvattenförbrukning efter installation av vattensparande perlatorer 

Vid normalt vattentryck och fullt flöde beräknas mängden vatten som passerar 
tappvattenkranen i ett tvättställ uppgå till 15-18 liter/minut. Verkligt flöde 
uppskattas ligga kring 10 liter/min. Med en vattensparande perlator bedöms flödet 
hamna kring 6 liter/minut.148   

Mängden vatten som passerar ett duschmunstycke beräknas vid normalt 
vattentryck och fullt flöde uppgå till 20-24 liter/minut. Verkligt flöde uppskattas 
ligga kring 20 liter/min. Med en vattensparande perlator bedöms flödet hamna 
kring 12 liter/minut.149  

Sammantaget bedöms vattenförbrukningen reduceras med cirka 50 procent efter 
installation av vattensparande perlator. Då en stor del av varmvattenförbruk-
ningen i representationsvåningen antogs utgöras av vatten till exempelvis disk-
maskiner bedömdes att 25 % av den ovan angivna besparingen inte var möjlig att 
genomföra. Därför antogs att en möjlig minskning av varmvattenförbrukningen 
var 38 %. 

𝐸𝑣𝑣,å𝑡𝑔ä𝑟𝑑 = 7 444 × 0,62 = 4 615 𝑘𝑊ℎ 

∆𝐸𝑣𝑣 = 7 444 − 4 615 = 2 829 𝑘𝑊ℎ 

∆𝐸𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 2 829 615 554⁄ = 0,005 = 0,5 % 

 

Byte av ljuskälla i representationsvåningen 

Energibehov för belysning i representationsvåningens ljuskronor och lampetter före åtgärd 

I representationsvåningen finns flera ljuskronor och lampetter vilka är tända vid 
de tillfällen då representationsvåningen används. Majoriteten av ljuskronorna och 
lampetterna har glödlampor med effekt 60W respektive 40W.  

Energibehov för belysning beräknades enligt 

𝐸𝑒𝑙 = 𝑃 × 𝑡 × 𝑛 

𝑃 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡, 𝑊 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑑, ℎ 

Vid beräkning av energibehovet för belysning i representationsvåningen antogs att 
belysningen är tänd 10 timmar per vecka vilket ger 520 timmar per år. 

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑗𝑢𝑠𝑘ä𝑙𝑙𝑜𝑟 

Antal ljuskällor i ljuskronor och lampetter i representationsvåningen var 

60W: 79st  

                                                 
148 Vatten- och energisparkalkyl. Nyman, Mats, Divello installation. 2014-04-22. 
149 Vatten- och energisparkalkyl. Nyman, Divello installation. 2014-04-22. 
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40W: 14st  

15W: 50st 

𝐸𝑒𝑙,𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 = 60 × 520 × 79 + 40 × 520 × 14 + 15 × 520 × 50

= 3 146 000 𝑊ℎ = 3 146 𝑘𝑊ℎ 

 

Energibehov för belysning i representationsvåningens ljuskronor och lampetter efter byte av 
ljuskälla 

Vid byte från glödlampa till LED-belysning kan 80 % av elförbrukningen 
sparas.150 

𝐸𝑒𝑙,å𝑡𝑔ä𝑟𝑑 = 3 146 × 0,2 = 629 𝑘𝑊ℎ 

∆𝐸𝑒𝑙 = 3 146 − 629 = 2 517 𝑘𝑊ℎ 

∆𝐸𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 2 517 615 554⁄ = 0,004 = 0,4 % 

 

Tätning av fönster och dörrar 

Energibehov för oavsiktlig ventilation före åtgärd 

Uteluft som läcker in i byggnaden genom otätheter i klimatskärmen kallas för 
oavsiktlig ventilation eller luftläckage. Luften som läcker in värms från utelufts-
temperatur till inneluftstemperatur varvid energi behövs.151 

Energibehov för oavsiktlig ventilation beräknades enligt152 

𝐸𝑜𝑣 = 0,33 × 𝑛𝑜𝑣 × 𝑉 × 𝐺𝑡 

𝐸𝑜𝑣 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑓ö𝑟 𝑜𝑎𝑣𝑠𝑖𝑘𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑊ℎ 

0,33 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑣ä𝑟𝑚𝑎 1 𝑚3 𝑙𝑢𝑓𝑡 1 °𝐶, 𝑊ℎ153 

𝑛𝑜𝑣 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒, 𝑜𝑚𝑠/ℎ 

Ursprunglig luftomsättning per timme antogs till 0,3 oms/h.154 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚, 𝑚3 

Tempererad nettovolym i Länsresidenset beräknades till 12750 m3.155 

𝐺𝑡 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑓ö𝑟 𝑒𝑡𝑡 å𝑟, °𝐶ℎ 

𝐸𝑜𝑣,𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 = 0,33 × 0,3 × 12 750 × 96 260 = 121 504 185 𝑊ℎ

= 121 504 𝑘𝑊ℎ 

                                                 
150 Energimyndigheten. Mobilappen lampguiden. Energimyndigheten. 2013. 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-

hemmet/Hembelysning/Mobilappen-Lampguiden/  

(Hämtad 2014-04-07) 
151 Warfvinge. Dahlblom. Projektering av VVS-installationer, 4:12. 
152 Berg. Byggteknik Byt 1b Energieffektivisering, 37. 
153 Ibid, 37. 
154 Nero, Kjell, civilingenjör, JTH. E-mail. 2014-03-25. 
155 Almgren, Peter; förvaltningsingenjör, Statens fastighetsverk. Möte 2014-03-13. 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Hembelysning/Mobilappen-Lampguiden/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Hembelysning/Mobilappen-Lampguiden/
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Energibehov för oavsiktlig ventilation efter tätning 

Montage av tätningslister i en självdragsventilerande byggnad kan sänka den 
oavsiktliga ventilationen med mellan 0,1-0,2 omsättningar per timme.156 Då det i 
Länsresidenset är mycket otätt främst vid ytterdörrarna antogs att tätning av 
fönster och dörrar skulle minska den oavsiktliga ventilationen med 0,1 om-
sättningar per timme. Luftomsättning per timme efter tätning bestämdes därför till 
0,2 oms/h. 

𝐸𝑜𝑣,å𝑡𝑔ä𝑟𝑑 = 0,33 × 0,2 × 12 750 × 96 260 = 81 002 790 𝑊ℎ

= 81 003 𝑘𝑊ℎ 

∆𝐸𝑜𝑣 = 121 504 − 81 003 = 40 501 𝑘𝑊ℎ 

∆𝐸𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 40 501 615 554⁄ = 0,07 = 7 % 

 

  

                                                 
156 Berg. Byggteknik Byt 1b Energieffektivisering, 76. 
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Bilaga 3 

Fasader Länsresidenset 

 

Figur 6 – Fasad mot norr. 

 

 

Figur 7 – Fasad mot öster. 
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Figur 8 – Fasad mot öster (innergård). 

 

 

Figur 9 – Fasad mot söder (innergård). 
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Figur 10 –Fasad mot söder. 

 

 

Figur 11 – Fasad mot väster (innergård). 
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Figur 12 – Fasad mot väster. 
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Bilaga 4 

Kriterier 

Reversibilitet 

Betyg 3: Åtgärden är reversibel. Åtgärden medför ingen fysisk påverkan på 
byggnadens/objektets delar och går att avlägsna utan att lämna spår efter sig. Inga 
infästningshål eller perforeringar i byggnadsdelar krävs. Oersättliga värden i 
byggnadens utformning förstörs inte av åtgärden. Material eller byggnadsdelar 
som avlägsnas återförs direkt i samband med åtgärden utan ytterligare ingrepp.  

Betyg 2: Åtgärden är delvis reversibel. Åtgärden medför mindre påverkan på 
byggnadens/objektets delar och går att avlägsna med endast mindre efterlämnade 
spår, exempelvis infästningshål. Oersättliga värden i byggnadens utformning 
förstörs till viss del av åtgärden. Material eller byggnadsdelar som avlägsnas sparas 
och kan återföras utan ingrepp eller med mindre ingrepp som följd.  

Betyg 1: Åtgärden är inte reversibel. Åtgärden medför påverkan på byggnadens 
/objektets delar och kan inte avlägsnas utan att lämna tydliga spår efter sig, 
exempelvis flera mindre håltagningar eller enstaka större håltagningar. Oersättliga 
värden i byggnadens utformning förstörs av åtgärden. Material eller byggnadsdelar 
som avlägsnas kan inte återföras.  

 

Långsiktighet  

Betyg 3: Det ingrepp åtgärden medför beräknas fylla sin funktion mer än 50 år. 
Tillfogade föremål med kort livslängd, exempelvis installationsdelar, monteras så 
att underhåll och reparation eller byte underlättas för att inte förorsaka ytterligare 
ingrepp i byggnaden.  

Betyg 2: Det ingrepp åtgärden medför beräknas fylla sin funktion mellan 25-50 år. 
Tillfogade föremål med kort livslängd, exempelvis installationsdelar, monteras så 
att underhåll och reparation eller byte är möjligt att genomföra med begränsade 
ingrepp i byggnaden som följd. 

Betyg 1: Det ingrepp åtgärden medför beräknas fylla sin funktion upp till 25 år. 
Underhåll och reparation eller byte av tillfogade föremål med kort livslängd, 
exempelvis installationsdelar, medför upprepade eller omfattande ingrepp i 
byggnaden. 
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Påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer (fysiska 
faktorer) 

Betyg 3: Kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer, synliga såväl som 
inbyggda, påverkas inte negativt av åtgärden. Värdefulla byggnadsdelar och 
detaljer bevaras, både som material och funktion, såvida de inte medför någon 
miljö- eller hälsofara. Byggnadsmaterial innehållande skadliga ämnen får avlägsnas 
om de konstateras vara skadliga för personer som vistas i lokalen. Inga nya 
material som tillförs påverkar kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och 
detaljer. Ingrepp och installationer sker på ett mycket begränsat antal platser i 
byggnaden och/eller där kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer 
saknas. 

Betyg 2: Kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer, synliga och/eller 
som inbyggda, påverkas delvis av åtgärden. Värdefulla byggnadsdelar och detaljer 
bevaras till större delen, både som material och funktion, såvida de inte medför 
någon miljö- eller hälsofara. Byggnadsmaterial innehållande skadliga ämnen får 
avlägsnas om de konstateras vara skadliga för personer som vistas i lokalen. Nya 
material som tillförs påverkar kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och 
detaljer i begränsad omfattning. Ingrepp och installationer sker på ett begränsat 
antal platser i byggnaden där kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer 
finns i begränsad omfattning. 

Betyg 1: Kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer, synliga och/eller 
som inbyggda, påverkas negativt av åtgärden. Värdefulla byggnadsdelar och 
detaljer bevaras endast till viss del som material och/eller funktion, såvida de inte 
medför någon miljö- eller hälsofara. Byggnadsmaterial innehållande skadliga 
ämnen får avlägsnas om de konstateras vara skadliga för personer som vistas i 
lokalen. Nya material som tillförs påverkar kulturhistoriskt värdefulla byggnads-
delar och detaljer. Ingrepp och installationer sker på flera platser i byggnaden 
och/eller där kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer finns. 

 

Påverkan på synintryck och upplevelse (visuella faktorer) 

Betyg 3: Åtgärden medför ingen påverkan eller har en positiv påverkan på visuell 
och autentisk upplevelse. Främmande föremål som blir synliga tillförs i begränsad 
eller obefintlig omfattning och placeras diskret. Material/föremål som tillförs 
bedöms kunna utformas så att de harmoniserar väl med byggnadens/rummets 
karaktär med en kvalitet som innehar likvärdig kvalitet som rummet. 

Betyg 2: Åtgärden medför en liten negativ påverkan på visuell och autentisk 
upplevelse. Främmande föremål som blir synliga tillförs i begränsad omfattning. 
Material/föremål som tillförs bedöms kunna utformas så att de harmoniserar med 
byggnadens/rummets karaktär med en kvalitet som i stora delar innehar likvärdig 
kvalitet som rummet. 

Betyg 1: Åtgärden medför en negativ påverkan på visuell och autentisk 
upplevelse. Främmande föremål som blir synliga tillförs i stor omfattning/blir väl 
synliga. Material/föremål som tillförs harmoniserar inte med byggnadens 
/rummets karaktär och/eller innehar inte likvärdig kvalitet som rummet. 
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Energibesparingspotential 

Betyg 3: Med åtgärden möjliggörs en nettoenergibesparing med tio procent eller 
mer.  

Betyg 2: Med åtgärden möjliggörs en nettoenergibesparing mellan fem och tio 
procent.   

Betyg 1: Med åtgärden möjliggörs en nettoenergibesparing upp till fem procent.   

 

Övrigt  

Faktorn finns till för objektsspecifika frågor som tillkommer som en följd av 
speciella egenskaper eller värden hos en viss byggnad. 
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Bilaga 5 

Utvärdering 

 
Reversibilitet 

Montage av härdad hårdbelagd glasskiva innanför befintliga fönsterbågar 

Då montering av en härdad hårdbelagd glasskiva innanför befintliga fönsterbågar 
medför infästningshål i befintlig fönsterkarm som vid avlägsnande kommer att 
efterlämna mindre spår anses åtgärden vara delvis reversibel. Betyg: 2 

Byte av glas i innerbåge till energiglas 

Byte av befintligt glas i innerbåge till energiglas är delvis reversibelt. Det ur-
sprungliga glaset kan sparas och återföras med endast mindre ingrepp som följd. 
Betyg: 2  

Installation av vattensparande perlatorer 

Åtgärden är delvis reversibel eftersom den ursprungliga perlatorn alternativt 
duschmunstycket kan återföras utan ytterligare ingrepp. Betyg: 2 

Byte av ljuskälla i representationsvåningen  

Oersättliga värden i byggnadens utformning påverkas inte av åtgärden. Åtgärden 
kräver inga ingrepp i befintliga byggnadsdelar. Betyg: 3 

Tätning av fönster och dörrar  

Åtgärden kan medföra infästning för tröskel alternativt tätningslist varpå 
infästningshål tillkommer. Vid fall där tätningslisten avlägsnas bedöms den endast 
efterlämna mindre spår. Åtgärden är delvis reversibel. Betyg: 2  

 
Långsiktighet 

Montage av härdad hårdbelagd glasskiva innanför befintliga fönsterbågar 

Beslag och tillhörande skruvhål för infästning av en härdad hårdbelagd glasskiva 
bedöms kunna ha en funktion längre än 50 år. Vid fall där innerrutan måste bytas 
ut mot en ny bedöms infästningen ändå kunna ha en fortsatt funktion. Betyg: 3  

Byte av glas i innerbåge till energiglas 

Glaset bedöms ha en livslängd över 50 år. Därför bedöms även ingreppet vara 
långsiktigt. Betyg: 3 

Installation av vattensparande perlatorer 

Åtgärden förväntas inte medföra något ytterligare ingrepp. Betyg: 3 

Byte av ljuskälla i representationsvåningen  

Åtgärden förväntas inte medföra något ytterligare ingrepp. Betyg: 3 

Tätning av fönster och dörrar  

Ingreppet för åtgärden förväntas fylla en funktion under mindre än 25 år. Betyg: 1 
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Påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer  

Montage av härdad hårdbelagd glasskiva innanför befintliga fönsterbågar 

Åtgärden genomförs på varje fönster i hela byggnaden. Alltså sker ingreppet på 
flera platser. Dock är ingreppet vid varje enskilt fönster mycket begränsat då det 
enbart kräver mindre infästningshål. Kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och 
detaljer, i detta fall fönsterkarmen, påverkas delvis av åtgärden. Betyg: 2 

Byte av glas i innerbåge till energiglas 

Kulturhistoriskt värdefulla delar i form av profilerade fönsterbågar påverkas inte 
av åtgärden. Ingreppet sker dock på flera plaster i byggnaden där kulturhistoriskt 
värdefulla byggnadsdelar och detaljer, i form av äldre fönsterglas kan finnas. 
Betyg: 1 

Installation av vattensparande perlatorer 

Ingreppet sker på ett mycket begränsat antal platser i byggnaden där kultur-
historiskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer saknas. Betyg: 3 

Byte av ljuskälla i representationsvåningen  

Installation sker där kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer saknas. 
Betyg: 3  

Tätning av fönster och dörrar  

Kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar och detaljer påverkas delvis av åtgärden 
då nya material tillförs. Värdefulla byggnadsdelar och detaljer bevaras till större 
del. Betyg: 2 

 

Påverkan på synintryck och upplevelse  

Montage av härdad hårdbelagd glasskiva innanför befintliga fönsterbågar 

Åtgärden tillförs i stor omfattning, blir väl synlig och medför till följd av detta en 
negativ påverkan på den visuella upplevelsen. Åtgärden harmoniserar ej heller med 
rummens karaktär. Betyg: 1 

Byte av glas i innerbåge till energiglas 

Åtgärden medför en liten negativ påverkan på visuell och autentisk upplevelse. 
Betyg: 2 

Installation av vattensparande perlatorer 

Åtgärden medför ingen negativ påverkan på visuell upplevelse. Perlatorer i tapp-
vattenkranarnas pip och duschmunstycken anses kunna utformas så att de harmo-
niserar väl med rummets karaktär. Betyg: 3 

Byte av ljuskälla i representationsvåningen  

Åtgärden medför ingen negativ påverkan på den visuella upplevelsen förutsatt att 
ljusskenet innehar samma färgtemperatur som tidigare glödlampor. Betyg: 3 
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Tätning av fönster och dörrar  

Åtgärden medför ingen negativ påverkan på den visuella upplevelsen. Främmande 
föremål likt tätningslister placeras diskret. Betyg: 3 

 

Energibesparingspotential 

Montage av härdad hårdbelagd glasskiva innanför befintliga fönsterbågar 

Åtgärdens energibesparingspotential beräknas bli 9 % av byggnadens nettoenergi-
förbrukning. Betyg: 2 

Byte av glas i innerbåge till energiglas 

Åtgärdens energibesparingspotential beräknas bli 6 % av byggnadens nettoenergi-
förbrukning. Betyg: 2 

Installation av vattensparande perlatorer 

Åtgärdens energibesparingspotential beräknas bli 0,5 % av byggnadens netto-
energiförbrukning. Betyg: 1 

Byte av ljuskälla i representationsvåningen  

Åtgärdens energibesparingspotential beräknas bli 0,4 % av byggnadens netto-
energiförbrukning. Betyg: 1 

Tätning av fönster och dörrar  

Åtgärdens energibesparingspotential beräknas bli 7 % av byggnadens nettoenergi-
förbrukning. Betyg: 2 

 

Övrigt 

Anmärkningar gällande kulturhistoriskt värde inbegrips i ovanstående kriterier. 
Inget har noterats utöver detta.   
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Bilaga 6 

Matris för Länsresidenset 

 

Tabell 5 – Sammanställning av utvärdering av åtgärder i Länsresidenset 

 

  

 

 


