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Bakom renZEROTM-projektet står Paroc, den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet, 
Nibe, Europas största producent av värmepumpar och Elitfönster, Sveriges största fönstertillverkare. Projektet stöds av 
Finska Tekes, och är delvis EU-finansierat. De tekniska beräkningarna kommer från Teknologiska forskningscentralen VTT. 
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SÅ ENERGIRENOVERADES LÄNSMANSVÄGEN 32 
 
Pilotobjektet för renZERO™ konceptet, Länsmansvägen 32 i Skarpnäck, är en enplansbyggnad 
med källare uppförd på 40-talet och endast tillbyggd; tilläggsisolering eller byte av fönster hade 
inte gjorts före energirenoveringen med renZERO 2013. 
 
Åtgärderna som utfördes är 
1  TAK – Ny råspont, tätning, isolering från utsidan med PAROC eXtra 360 mm, 

nytt taktegel. 
2  FASAD – tilläggsisolering av väggarna med PAROC renERGIA renoveringspanel, 

ny träpanel, målning. 
3  FÖNSTER – byte till nya Elit Retro, ny omfattning PAROC XRF 001. 
4  DÖRRAR – byte till nya Ambassadör Tanja, ny omfattning PAROC XRF 001. 
5  GRUND – tilläggsisolering med PAROC LINIO 80, Putslamell Fasad, och 

putsning av källargrunden. 
6  VÄRME & VENTILATION – installation av ny generation ventilations-

värmeväxlare (FTX-system) samt NIBE F1255 bergvärmepump. Balansering av 
till- och frånluft till samtliga utrymmen i övre plan. 

7  RÖR & KANALER – tilläggsisolering av ventilationskanal med PAROC Hvac 
AirCoat och vattenledningsrör med PAROC Hvac Section AluCoat T. 

 


