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Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? 
Energianvändning i hela livscykeln



Bakgrund

• Fastigheten Sjuksystern 2

• Ägs och förvaltas av Region Skåne

• Olämpligt placerad för framtida 
sjukhusombyggnaden

• Rivning planerad tillsammans med 
panncentralen



Syfte och mål med projektet

• Jämföra energianvändning och klimatbelastning för alternativen 
• Riva och bygga nytt med hög energiprestanda

• Riva helt eller delvis och använda återbruk 

• Renovera med energifokus

• Samtidig analys av bevarande av kulturvärden i plats, rum och material

• Finns synergieffekter? Eller motsättningar?



Nuläge

• Värmekamera 

• Inneklimat

• Energianvändning



Kulturvärden - Inventering



Kulturvärden

• Nyttjades som bas för urvalet av energieffektiviserande åtgärder

• Värden togs fram genom inventering och intervjuer

• Mjuka värden 
• Mötesplats (bevara gården)

• Dagsljus och funkis (bevara fönster och glaspartier)

• Hårdare värden
• Golvmaterial trapphus och foajé

• Fasadtegel

• Stensockel



Metodik

Kulturvärde Energibehov

LCA 

- material

- energi



Återbruksinventering

• Utfördes av Kompanjonen – väl 
etablerad återbrukskonsult

• Baserades på möjlighet att kunna sälja 
material eller produkt



Återbruksinventering



Möjlighet till återbruk

• Byggproduktförordningen

• CE-märkning

• Harmoniserad standard

• REACH

• Garantier

• Kvalitetssäkring

• Försäkring

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-
byggande/byggprodukter/att-salja-byggprodukter/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggprodukter/att-salja-byggprodukter/


Regelverk för byggprodukter

• Den som säljer byggprodukter i Sverige måste försäkra sig om att produkten uppfyller samtliga 
uppsatta krav. Byggproduktförordningen är det regelverk som ställer krav på de aktörer som 
tillhandahåller byggprodukter på marknaden. 

• För alla byggprodukter som omfattas av en s.k. harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk 
bedömning (ETA) är en prestandadeklaration och en CE-märkning obligatorisk för att produkten ska få 
säljas. Beroende på innehåll kan även krav finnas på redovisning av produktens innehåll av farliga 
ämnen eller åtföljas av ett säkerhetsdatablad i enlighet med REACH.

• I byggproduktförordningen identifieras tre typer av aktörer för byggprodukter: tillverkare, import 
eller distributör. Det är tillverkarens ansvar att ta reda på vilka krav en produkt omfattas av och att 
upprätta relevant produktdokumentation. Den som säljer produkterna vidare ansvarar för att skicka 
med dokumentationen. För en återbrukad produkt finns ej angivet om den som tillhandahåller 
produkten på marknaden tillhör någon av de tre typerna av aktörer som anges. Det finns på detta 
sätt inget tydligt tillverkaransvar för ett företag som sätter en återbrukad produkt på marknaden. 



Regelverk för byggprodukter

• Ansvaret för att den återbrukade produkten har rätt kvalitet och är lämplig för ändamålet ligger på Byggherren.
En byggprodukt anses vara lämplig om den har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i 
kan uppfylla gällande krav, när byggnadsverket är korrekt projekterat och uppfört. 

• För att byggherren ska kunna göra denna bedömning bör egenskaperna vara noga beskrivna. Om 
produktdokumentationen inte redovisar tillräckligt underlag för att kunna avgöra lämpligheten behöver byggherren 
verifiera dessa, exempelvis genom provning. 

• En CE-märkning används ofta av en byggherre som hjälp i bedömning av byggprodukters lämplighet, och ställs 
ofta som krav. Saknas en harmoniserad standard för en produkt kan en frivillig CE-märkning underlätta för att få in 
en produkt på marknaden. 

• I Boverkets Byggregler anges fyra olika bedömningssätt för icke-harmoniserade byggprodukter: CE-märkning, vara 
typgodkända i enlighet med 8 kap 22-23§§PBL, certifieras av ackrediterat certifieringsorgan eller tillverkats i en 
fabrik där produktionen övervakats av ett ackrediterat certifieringsorgan. Verifieringen ska minst motsvara det som 
är beslutat för CE-märkning av liknande produkter. 



Kvalitetssäkring av återbrukade material med EAD

• Saknas harmoniserande standard kan CE-märkning utföras på frivillig 
väg. Som bas ligger då en EAD, som är ett Europeiskt 
bedömningsdokument. EAD kan tas fram för nya produkter på 
uppmaning av en tillverkare som vill kunna CE-märka en produkt, 
trots att harmoniserad standard saknas. 
• Tillverkaren av den produkt som saknar harmoniserad standard för kvalitetssäkring, beställer 

en europeisk teknisk bedömning (ETA), som utförs av ett tekniskt bedömningsorgan. En ETA 
är en Europeisk Teknisk bedömning och är det dokument som möjliggör en CE-märkning. I en 
ETA beskrivs och förtydligas metoderna för att uppfylla regelverket i en EAD. 

• När en ETA är framtagen ska tillverkaren upprätta en prestandadeklaration och CE-märka 
produkten, vilket utförs av ett Notifierat organ, som är ackrediterad för en specifika EAD. 
Produkten omfattas då av byggproduktförordningens krav, vilket gör att de formella kraven på 
prestandadeklarationen och CE-märkning är samma som för den obligatoriska CE-
märkningen. Det är den specifika produkt som tillverkaren tagit fram en ETA för som kan CE-
märkas.



Nyproduktion med återbrukat tegel

• För återbrukat tegel har EU tagit fram en EAD, ämnat för utvändig 
murning i fasad. Den harmoniserade standarden EN-771 för tegel 
tillverkad av jungfrulig råvara ligger till grund för framtagen EAD för 
återbrukat fasadtegel. 

• För att kunna få CE märka på återbrukat tegel baserat på gällande EAD, 
behöver man först ansöka om ETA och sammanställa en FPC-plan 
(Produktionskontroll-plan) som förklarar hur man uppfyller kraven i 
uppställd EAD. 

• FPC och ETA ansökan godkänns av notifierat organ, som efter 
godkännande gör att man kan gå vidare för normal CE-certifiering och 
dess löpande kontroll på samma sätt som de harmoniserade 
standardprodukterna (ex EN-771 för nytt fasadtegel). 



Kulturvärden - renovering



Energieffektivisering

• Renovering av fönster – kassett och 
LE-ruta

• Byte av fönster

• Isolering vindsbjälklag

• Invändig tilläggsisolering – kalcium 
silikat skiva

• Installation av FTX –bibehållet flöde
70 % temperaturverkningsgrad

Byggnadsdel Åtgärd Tidigare 
egenskaper

Nya 
egenskaper

Yttervägg 
Invändig 7 cm  
Kalcium silikat skiva 0,77 W/(m²·K) 0,385 W/(m²·K)

Vindsbjälklag
180 mm mineralull 0,65 W/(m²·K) 0,18 W/(m²·K)

Fönster Nytt fönster 2,8 W/(m²·K) 1 W/(m²·K)
Adderad
glasruta/kassett 1,3 W/(m²·K)
Byta inv glas mot 
LE-glas 1,8 W/(m²·K)

Källarvägg Ingen åtgärd 3.6 W/(m²·K)

Källargolv Ingen åtgärd 4.4 W/(m²·K)

Luftläckage Tätning i samband 
med åtgärd

1,6 l/(s·m²) vid 
50 Pa 

0,4-1,6 l/(s·m²) 
vid 50 Pa 

Köldbryggor Förbättrar 
eventuella konstr. 
KB men relativ 
påverkan ökar

15 % av U·A 15 % av U·A



Resultat Energi

• Enskilda åtgärder

• Olika kombinationer



Globalt uppvärmningspotential – materialval fönster
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Globalt uppvärmningspotential - energiscenario

1. Lunds fjärrvärmenät med svensk elmix. Lokala miljövärden från Energiföretagen

2. Lunds fjärrvärmenät med svensk elmix. Antaget att naturgas och olja har 
exkluderats från fjärrvärmen.

3. Lunds fjärrvärmenät med svensk elmix.

4. Lunds fjärrvärmenät med Europeisk elmix.

5. Svensk fjärrvärmemedelmix med svensk elmix.



Globalt uppvärmningspotential - energiscenario
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GWP Resultat – energimix 1 och 5



GWP Resultat – ”bästa kombinerade renoveringsåtgärder”

• Ur energisynpunkt

• Max och min materialval

• Fem energiscenario



Resultat - fönster

Åtgärd Energibehov 
[kWh/(m²·år)]

Procentuell 
minskning jämfört 
utan åtgärd [%]

GWP 
[kg CO2-eq./(m²)]

Procentuell 
minskning jämfört 
utan åtgärd [%]

Behålla befintligt 143 - 79/1025 -

Ny glasruta 135 5 77/980 2,5/4,4

Ny glaskassett 131 8 75/916 5/11

Nytt fönster 124 13 80/911 -1,3/11



Slutsats

• Det går att minska energibehovet för uppvärmning utan att förvanska kulturvärden

• Energirenovering sänker klimatpåverkan beroende på energisystem och materialval 
– det blir inte alltid jättemycket bättre men det blir aldrig sämre

• Återbruk sänker klimatpåverkan något, men viktigare ur ett avfalls- och 
resursperspektiv



Tack! Frågor?


