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Sammanfattning 
 
Titel:  Energieffektivisering av flerbostadshus byggda under 

miljonprogrammet.   

   

Ämne:       Fastighetsekonomisk analys 15 hp  

    

Författare:      Hannah Henriksson och Mirza Pehlivanovic 

 

Handledare:      Sven Ola Carlsson 

 

Examinator:      Kent Sahlgren 

 

Fallföretag:      Halmstads fastigheter AB, HFAB 

 

Centrala begrepp: A- temp, energieffektivisering, miljonprogrammet, 

renovering, underhåll, U- värde. 

Problemformulering:  Hur kan miljonprogrammets fastigheter 

energieffektiviseras? 

 

Syfte:  Att försöka beskriva hur fastighetsföretag jobbar med 

energieffektivisering av hus som är byggda under 

miljonprogrammet. Vi vill ta reda på vad en upprustning 

kostar och i hur hög grad energieffektivisering kan uppnås. 

 

Teoretisk referensram:    Grundas på studier inom ämnet och fakta om 

miljonprogrammets fastigheter.  

 

Metod:      Kvalitativ ansats, djupgående granskning av ett 

fastighetsföretag med hjälp av intervjuer.  

     

Empiri:       Baseras på tre stycken intervjuer, studiebesök av själva 

projektet och kommunikation genom mail med vår 

kontaktperson inom fallföretaget, HFAB.  

   

Analys:      En analys av empirin med hjälp av en matris har gjorts för 

att göra kopplingar med teorin och se hur väl den stämmer in 

med vår teoretiska referensram. 

 

Slutsats: Slutsatsen har gjorts att det lönar sig att energieffektivisera i 

samband med övriga renoveringar. Genom att sammanföra 

flera moment till ett och samma finns det i projektet stora 

möjligheter för minskade kostnader under hela 

arbetsgången.  
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Abstract 

 
Title:   Energy efficiency of apartment buildings built during the 

“Miljonprogrammet”. 

 

Subject:  Real Estate Management 15 credits 

 

Authors:  Hannah Henriksson, Mirza Pehlivanovic 

 

Mentor:  Sven- Ola Carlsson 

 

Examinator:  Kent Sahlgren 

 

Case:  Halmstads fastigheter AB, HFAB 

 

Central concepts:  A- temp, energy efficiency, “Miljonprogrammet”, 

maintenance, U- value. 

 

Problem formulation:  How can properties from the “Miljonprogrammet” become 

more energy efficient in an economically feasible way? 

 

Point of written   Trying to describe how real estate concerns work with  

composition:  energy efficiency in houses that were built during the 

“Miljonprogrammet”. We want to search for an answer what 

a renovation would cost and the extent to which energy 

efficiency can be achieved. 

 

Theoretical framework:  Based on studies in the subject and facts about the houses 

built during the “Miljonprogrammet”. 

 

Approach:  Qualitative approach, in dept research of the case company 

with help of interviews. 

 

Empirics:  Based on three interviews, study visit by the project itself 

and communication by e-mail with our contact person in the 

case company, HFAB. 

 

Analysis:  An analysis of the empirical data by means of a matrix have 

been made to make association with the theoretical 

framework to view how well it combines. 

 

Conclusion:  The conclusion has been that it pays to improve energy 

efficiency in conjunction with other renovations. By 

bringing together several elements to the same, there are 

great opportunities in the project to reduce costs throughout 

their working time. 
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1. Inledning 
Vi kommer i det här avsnittet att beskriva bakgrunden till det valda problemet och presentera 

sin problemställning. Vidare kommer syftet med kandidatuppsatsen att lyftas fram och inom 

vilka områden vi kommer avgränsa sin studie. Enligt Mattsson och Örtenblad ska detta avsnitt 

beskriva problemformulering och bakgrund till problemet (Mattsson & Örtenblad, 2010). 

1.1 Problembakgrund 
Det har nu gått mellan 40 till 50 år sedan miljonprogrammet byggdes upp runt om i Sverige. 

Husen som fortfarande står kvar är mer eller mindre utslitna. Det är därför just nu ett 

omdiskuterat ämne hur fastigheterna ska förvaltas. Energi är ett aktuellt ämne eftersom 

miljötänkande är ett helt annat idag än då de omtalade miljonprogramsfastigheterna byggdes upp.  

Problem som fastighetsägare ställs inför är ifall bostäderna ska rivas eller renoveras. Enligt 

Roxwall är husen stora energislukare och måste i samband med en renovering även 

energieffektiviseras (Roxwall, 2010). Regeringen har fastställt att Sveriges energianvändning 

fram till år 2020 ska minska med 20 %. Om målen ska nås räcker det inte enbart med att bygga 

energisnålt utan stort fokus måste läggas på att energieffektivisera befintliga byggnader (Kvernes 

& Yverås, 2010). Sådana energieffektiviserande renoveringar kräver ofta stora ingrepp i 

fastigheten och kräver ofantliga investeringar som i slutändan kommer återspeglas i 

hyresgästernas ekonomi. Utifrån dessa aspekter vill vi granska ett miljonprogramsområde för att 

se hur energieffektiviseringen i samband med renovering fungerar i praktiken.  

 

Mellan åren 1950 och 1970 ökade Sveriges befolkning från 7 till 8 miljoner invånare. Det 

byggdes mer och mer bostäder varje år. Fler flyttade, framförallt till förorter runt om i Sverige 

och det ökade behovet av någonstans att bo, det i sin tur skapade ett efterfrågeöverskott. Det var 

en stor bostadsbrist och utifrån denna bestämde riksdagen i början av 1960-talet att under en 

tioårsperiod skulle 1 miljon bostäder stå färdiga för inflyttning. Tanken var att med start år 1964 

bygga 100 000 bostäder per år med ett färdigställande år 1975. Med hjälp av en kran byggdes 

husen upp av färdigtillverkade byggelement och monterades effektivt till låga 

produktionskostnader (Nordstrand, 2000). Jakten på kostnader och effektivitet medförde att 

långsiktiga underhålls och förvaltningsfrågor inte togs tillvara på (Vidén & Lundahl, 1992). 

Denna period kom senare att kallas miljonprogrammet. Målet med miljonprogrammet var att 

minska bostadsbristen och öka storlek och standard i lägenheterna (Vidén & Lundahl, 1992). 

Genom propositionen”… hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och 

ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader” (Prop. 1967:100, s. 

172, Vidén & Lundahl, 1992) utformades vad som var tanken med miljonprogrammet (Vidén & 

Lundahl, 1992).  

1.2 Problemdiskussion 
Eftersom det under 1960- talet var brist på arbetskraft inom byggsektorn kom miljonprogrammet 

att standardiseras. Vilket innebär att alla miljonprogramshusen utformades i nästintill liknande 

utförande. Då konjunkturen började luta nedåt runt år 1970 stannade inte byggprocessen av i 

samma tempo. Det ledde till att lägenheter i vissa områden i de nybyggda husen inte hyrdes ut då 

det inte fanns någon som ville bo där. En del fastighetsägares kapital minskade och de klarade 

inte längre av att underhålla byggnader och uteplatser i tillräckligt stor skala för att göra det 

attraktivt för blivande hyresgäster (Reppen & Vidén, 2006). Otillräckligt underhållsarbete gjorde 

att tekniska brister både i inne- och utemiljön har resulterat i stora utgifter i efterhand vad gäller 
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förvaltning av husen (Vidén & Lundahl, 1992). Miljonprogramsbostäderna utgör idag närmare en 

fjärdedel av svenska bostäder runt om i landet och står inför omfattande behov av upprustning. 

Den stora mängden hus och de stora ingreppen som krävs för att återställa normal standard i 

husen innebär stora kostnadskrävande resurser och praktisk kunskap. Ekonomin har blivit 

negativt påverkad i många fastighetsbolag bland annat på grund av ökade räntekostnader genom 

åren. Det har lett till bristande underhållsarbete av fastigheterna (Boverket 1, 2003). Vid en 

renovering av ett miljonprogramshus finns det stora möjligheter att utföra den på ett 

energieffektivt sätt (Energimyndigheten 3, 2010). Oljepriserna var låga på 60- talet vilket 

medförde ett lågt energipris (Eriksson, 1994). Dålig isolering av husen och att det inte togs 

tillvara på den uppvärmda luften gör att det idag finns många renoveringsåtgärder att utföra som 

krävs för att sänka energiförbrukningen. I samband med det förbättras inomhusmiljön väsentligt 

för de boende, det blir mindre bekymmer med kallras via fönster och mindre drag ger bättre 

komfort för hyresgästen (Energimyndigheten 3, 2010). 

Det problem vi kommer att försöka besvara är följande: 

- Hur kan miljonprogrammets fastigheter energieffektiviseras?  

1.3 Syfte 
Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva hur en energieffektivisering gentemot renovering är 

lönsam vid miljonprogramshus. Det för att ta reda på vad som gör ett sådant projekt vinstgivande 

eller om det överhuvudtaget är lönsamt att investera i miljonprogramshusen. Därmed kommer vi 

att se över olika energisparåtgärder som är effektiva och vad sådana åtgärder innebär för ingrepp i 

miljonprogramshusen i praktiken. Vi vill ta reda på vad en upprustning kostar och i hur hög grad 

energieffektivisering uppnås. Det för att förstå vilka renoveringar som kan föredras vid liknande 

projekt. Vår avsikt är att andra fastighetsbolag, som står inför samma problem, med hjälp av 

denna studie kan se hur en energieffektivisering kan genomföras med ett positivt resultat. 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer endast att omfatta kostnader av renoveringar och energieffektiviseringar. Fokus 

på kundperspektiv kommer att ske i en mycket liten skala, för att kunna mäta om renoveringarna 

är önskvärda med tanke på energieffektivisering och högre hyra. Vi kommer inte att jämföra det 

utvalda projektet med andra liknande projekt för att se skillnader i kostnader och 

energibesparingar. Vi kommer inte att skriva om energieffektivisering i minsta detaljnivå som 

kan uppnås i lägenheten, så som val av vitvaror och dylikt. 

1.5 Centrala begrepp 
Här visas en förklarande ordlista av de fackmannamässiga ord som förekommer i uppsatsen 

(Mattsson & Örtenblad, 2010). 

  

A-temp: Den invändliga arean av huset som värms upp till över 10 grader. Ett kylrums area kan 

inte räknas till A-temp eftersom ett kylrum inte värms upp till över 10 grader (Boverket, 2009). 

 

Energieffektivisering: Åtgärder som görs för att sänka den nuvarande energiförbrukningen men 

fortfarande erhålla samma användningsområde. Ett exempel kan vara att ett hus tilläggisoleras 

och därmed gör att huset släpper ut mindre värme. Det kan fortfarande nyttjas med samma villkor 

av brukaren fast nu med en lägre förbrukning av energi (Nationalencyklopedin 2012). 
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Miljonprogrammet: Ett bostadsprogram med mål att bygga 100 000 lägenheter per år under en 

10- års period. Vi har även valt att använda andra begrepp för miljonprogrammet såsom 

rekordåren och miljonprogramsepoken. Avsikten med miljonprogrammet var att öka standarden i 

de svenska folkhemmen och samtidigt minska bostadsbristen. Miljonprogramsfastigheterna är 

byggda genom standardisering vilket innebär att samtliga har liknande utformning och likartade 

brister (Nordstrand, 2000). 

 

Renovering: En byggnad som försämras genom slitage och åldring återställs till nyskick med 

hjälp av olika åtgärder som alla tillsammans kallas renovering. Det görs även för att höja värdet 

på en fastighet (Nationalencyklopedin 2012). 
 

Underhåll: Olika återgärder som har som mål att behålla byggnadens skick, funktion och dess 

marknadsvärde (Bejrum, 1999). 

  

U-värde: Är ett mått på värmeförlusten i olika byggnadsdelar. Ju lägre U-värde på en 

byggnadskomponent desto bättre isoleringsförmåga har ett visst material.  

1.6 Disposition  
Vi kommer inleda vår kandidatuppsats med bakgrundsinformation om miljonprogrammet i 

allmänhet och området som fallstudien behandlar, Gustavsfält, i synnerhet. Därefter följer vår 

problemformulering och dess syfte, avgränsningarna inom studien och en förklaring av centrala 

begrepp. I kapitel två kommer vi att skriva om den teori som de funnit om energieffektivisering 

som kommer genomsyra hela uppsatsen. Med energieffektivisering i åtanke kommer olika delar 

av en byggnad att genomgås, så som byggnadens yttre skal, ventilationssystem och ekonomi. 

Solenergi och hyresregleringar kommer endast behandlas i kortare drag. Efter det kommer vi att i 

metodkapitlet beskriva hur de gått till väga då informationen samlades in och vilket 

tillvägagångssätt som används för insamling av empiri. Metodkapitlet kommer även att behandla 

tillvägagångssätt för analys och viss kritik till de metoder skribenterna valt, för att visa att alla val 

i uppsatsen är medvetna. I fjärde delen av arbetet kommer den insamlade empirin som gjordes 

genom intervjuer att presenteras efter temaområde. Avslutningsvis kommer vi att redovisa en 

analys där vi jämfört den teoretiska referensramen med empirin. Allra sist i arbetet kommer vi att 

visa våra egna slutsatser och ge förslag inför framtida forskning inom ämnet. 
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2. Teoretisk referensram 
Vi kommer i detta kapitel att först skriva allmänt om miljonprogrammets fastigheter för att senare 

belysa ämnet energieffektivisering och hur det uppnås vid en renovering. Enligt Mattsson och 

Örtenblad ska författarna i det här kapitlet att redovisa olika begrepp som författarna använder sig 

av i studien (Mattsson & Örtenblad, 2010).  

2.1 Miljonprogrammet 

2.1.1 Klimatzoner 

Sverige är indelat i tre olika klimatzoner. Den nordligaste klimatzonen kallas I och den sydligaste 

III. Beroende på i vilken klimatzon som byggs, är energianvändningsregler olika. 

Energianvändningen tillåts vara högre i de nordliga klimatzonerna än i de sydliga. Genom 

temperaturförutsättningar för den ort där huset befinner sig, beräknas energin. För att kunna 

beräkna den energianvändning som inte får överstigas används så kallade graddagar och 

gradtimmar (Boverket, 2009). 

2.1.2 Allmänt 
Innan de bostäder som vi kommer att kalla miljonprogramshusen byggdes hade Sveriges 

befolkning i allmänhet en kraftigt försämrad standard i sina hem. År 1960 saknade nära nog 

hälften av Sveriges alla bostäder en inomhus- dusch eller ett bad. Många bostäder var generellt 

sätt trångbodda (fler än två personer per rum). Den stora bostadsbristen berodde bland annat på 

högre urbanisering och en större invandring till Sverige. De här faktorerna var under den här 

tiden stora politiska frågor. Alltefter krigsslutet år 1945 utvecklades ekonomin och tekniken i 

Sverige. Det var det brist på arbetskraft inom byggsektorn. Det gjorde att en standardisering av 

byggprojekt ansågs nödvändig. De vanligaste husen som byggdes var lamellhus, cirka 85 %, 

därefter kom skivhus. Många av lamellhusen saknar vind och källare, vilket lamellhus byggda 

under tidigare perioder hade. Lamellhusen har oftast tre våningar till skillnad från skivhusen som 

har fem till åtta våningsplan (Reppen & Vidén, 2006). Husen under denna tid är inte uppförda i 

en speciell riktning, så som mot söder. De tar därför många gånger ingen hänsyn till 

solinstrålning och vindriktning. Det kan bero på att husen uppfördes under en tid då energi- och 

klimatfrågor inte ansågs lika viktiga så som ekonomi- och produktionstekniska frågor 

(Nordström, 1999). Målet regeringen hade med det stora bostadsprojektet ”miljonprogrammet” 

var att öka standarden i de svenska folkhemmen och att minska bostadsbristen. Jämfört med hur 

äldre hus är utformade är lägenheterna under miljonprogramstiden mer rymliga och har effektiva 

planlösningar. Satsningen på större lägenheter gjorde att trångboddheten minskade från 34- 4% 

(Reppen & Vidén, 2006).  

2.1.3 Eftersatt underhåll 

En ombyggnation av de byggnader som kallas miljonprogrammet kostar stora summor. Läckande 

tak, dåliga badrum, trasiga ledningar, lägre standard är en del av vad som behöver göras med 

husen. Ytterligare ett problem är det stora antalet lägenheter i husen som står tomma. Uteblivna 

hyresintäkter leder till förluster för bostadsbolagen. En renovering kan göras som ökar standarden 

och kvaliteten och för det skulle en högre hyra kunna krävas av bostadsbolagen (Nordström, 

1999). En del miljonprogramshus har väggar av betongelement. Den mindre mängd och dåligt 

lagda isolering i skarvarna mellan element bildar köldbryggor som leder ut värmen ifrån husen. 

Temperaturen vid ytterväggarna kan vara 4-6 C° lägre än temperaturen vid skarvarna och leder då 

till kallras. Det skapar dålig komfort och högre energiförbrukning (Nordström, 1999).  
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2.1.4 Bebyggelsehistorisk skildring av Gustavsfält 

Under 1900- talet utspelade sig samma scenario vad det gäller bostadsbrist och trångboddhet i 

Halmstad. Folk flyttade in till städerna där det fanns mer arbete. Bostadsproduktionen i Halmstad 

var under 1940-talet liten och i samband med det så togs beslutet av stadsfullmäktige att bilda ett 

eget bostadsbolag, vars namn kom att bli Halmstads Fastighets AB, HFAB. Företagets mål var att 

föra en intensiv kamp och bekämpa bostadsbristen som rådde i Halmstad. Under 1950- talet 

byggdes det nya flerbostadsfastigheter runt om i Halmstad bland annat på Linehed, Andersberg 

och Gustavsfält. Gustavsfält är ett miljonprogramsområde uppfört i en tidig början av 

miljonprogrammet, mellan åren 1963-1965. Projektet var färdigställd år 1965. Hela området 

Gustavsfält omfattar sammanlagt 21 hus vilka är fördelade på kvarteren Husaren och Hästen 

(Roos, 2010). 

 

 
FIGUR 2.1. Källa: (Roos, 2010). 
 

Bostadsbestånden är av typen lamellhus med tre respektive fyra våningar och ingen hiss finns. 

Storleken på lägenheterna varierar men domineras mestadels av tre rums lägenheter. Husen har 

varierande antal entréer och mellan två till fyra trappuppgångar. Grundläggningen av samtliga 

hus är platta på mark med platsbyggd betongstomme och ytterväggar dels av murad lättbetong 

men även ½ stens gult tegel tillkommer. Taken är av platt utformning. Formen och materialvalet 

av fastigheterna på Gustavsfält är ett karaktäristiskt exempel från rekordepoken. Användandet av 

material så som trä, smide och tegel är vanligt förekommande. Det förekommer balkonger som är 

indragna men det finns även utanpåhängande balkonger. I bottenplanet påträffas det förutom ett 

mindre antal marklägenheter även förråd, cykelrum, skyddsrum, tvättstugor med mera. I ett antal 

byggnader har det utformats uteplatser i nära anslutning till bottenplanslägenheterna. Fönstren är 

pivothängda enluftsfönster med vitlackerade snickerier runt omkring (Roos, 2010). Ett pivothängt 

fönster är upphängt på två vridaxlar och dessutom är vridbart i vertikal eller horisontellt led 

(Nordan Kvillsfors AB, 2012).  

2.2 Energieffektivisering i fokus 
Under 1960- talet var oljepriserna mycket låga vilket medförde att oljeförbrukningen steg. De 

låga priserna som ständigt pressades neråt blev senare en av anledningarna till oljekrisen på 

1970- talet. Produktionen av råolja har nått sina toppvärden runt om i världen. År 1971 

producerades som mest råolja i USA, år 1987 var samma produktion nådd i Ryssland och 

Nordsjön nådde toppnivån år 2000. Därmed kom produktionen från och med år 2006 - 2007 att 

minska med ca 4 % per år. Den enda resurs som inte kan ta slut är solen och därmed så bli 

solenergi den enda källan som människan kan utnyttja i oändlighet (Larsson, 2005). 
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Den byggande utvecklingen i samhället är beroende av hållbar prestanda och 

energieffektivisering. Det viktigaste är energi och resurser. Men en hållbar utveckling innebär 

inte enbart att hållbara energiresurser används utan det krävs att resurserna används effektivt. En 

indikator för sig kan inte skapa ett hållbart byggande men tillsammans kan de skapa ett hållbart 

resultat som kan minska energiförbrukningen i byggnaden (Mwasha, Williams & Iwaro, 2011). 

Genom EU’s miljömål för energi, ifrån 2008, kommer Sverige att behöva minska sina 

energiutsläpp med 17 %. Genom att 50 % av Sveriges energianvändning år 2020 förhoppningsvis 

kommer från förnyelsebara källor och energieffektivisering ska detta målet nås. Ett delmål i 

denna energisänkning innebär att energianvändningen per kvadratmeter ska minska med 20 % 

jämfört med år 1995 till år 2020 och med 50 % till år 2050. Den alltmer kravfyllda omgivningen 

kräver ett större engagemang kring miljö och energifrågor (Kverner & Yverås, 2010). Olika 

byggnadsdelar lagrar värme olika bra. Material som behåller värme väl är tegel, betong, sten och 

vatten. Tunga material lagrar värmen bättre men lite av den går hela tiden ut genom fönster, hur 

mycket som går ut beror på fönstrens isolering. Olika byggtekniker ger olika värmeförluster 

(Larsson, 2005).  

2.2.1 Renovering och ombyggnation 

Under miljonprogrammets tid var de metoder som vi nuförtiden använder oss av för att beräkna 

kostnader inte lika utvecklade. Att räkna klart på ett projekt för att sedan följa 

kostnadshänvisningar var inte alla gånger fallet. Istället kunde vissa gånger projekt räknas om så 

mycket att det efter en tid var ett helt nytt projekt. Det pågick därför ett arbete med att förbättra 

systemet till det bättre och säkrare beräkningar. Kostnader började så beräknas per kvadratmeter 

per nyttig rumsyta för att lättare kunna jämföras mellan olika material och projekt. På det viset 

kunde så ett samband härledas mellan kostnad och kvalitet och skillnader dem emellan kunde 

därmed förbättras (Eriksson, 1994). 

  

 
FIGUR 2.2. Källa: (Sveriges kommuner och landsting, 2006) 
  

Då renoveringsplanering pågår är det svårt att veta hur länge de olika komponenterna i projektet 

kommer att hålla, beroende på att kvalitet från början i en byggnad är osäker. Att inte känna till 

komponenternas livslängd är ett problem eftersom kostnader då kan öka. En komponents 

livslängd beror inte endast på kvaliteten utan kräver även korrekt installation. I äldre byggnader 

är osäkerheten stor huruvida installationen har skett på det sätt som är önskvärt. Vid renovering 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DMwasha,%2520Abraham%26authorID%3D36665086100%26md5%3Daa8f0e19bf1301ff08d9323ab09a6b2e&_acct=C000034779&_version=1&_userid=646791&md5=7e35cc7476595b25bb0288fc85bd487a
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av äldre byggnader är det viktigt att miljökrav, brandsäkerhet, handikappsanpassningkrav 

efterföljs (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). 

2.2.2 Skillnad mellan underhåll och investering 

Underhåll av en fastighet är fastighetsägarens ansvar och med underhåll menas det att 

upprätthålla den normala standarden i en bostad, alltså inte skötsel av en fastighet. Reparationer 

och stambyten är tydliga exempel på underhåll medan skötsel är städning. Efter 1990- talets kris 

har fastighetsägarna allmänt kommit efter vad det gäller underhåll av bostäderna i samma veva 

som bostäderna från epokens år står inför ett ofantligt underhållsbehov. Bostäderna har nått en 

hög ålder och för att de boende inte ska få en standardsänkning måste något göras. För att 

underhålla en fastighet regelbundet är det viktigt att ha en stadig ekonomi i bostadsföreningen. 

Emellertid kommer många nödvändiga underhållsåtgärder i skymundan av betydelsefulla 

standardhöjande investeringar. (Boverket 1, 2003). 

  

Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi definierar underhåll 

enligt följande: ”Åtgärd för att bibehålla en byggnads ursprungliga funktion” (Institutet för 

värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). 

 

Underhåll av en fastighet är något som borde göras med jämna mellanrum och det i sig kan aldrig 

lyfta själva standarden i en byggnad. Underhåll skildras främst av begreppet vidmakthålla. Med 

det menas att tekniska system förstörs under årens lopp och för att inte sänka den primära 

standarden krävs det en förnyelse av de tekniska systemen (Handbok i kostnadsjakt, 2002). En 

investering är en så kallad åtgärd som ska förse byggnaden med nya funktioner (Handbok i 

kostnadsjakt, 2002). Om standarden på en fastighet ska höjas måste det ske med hjälp av 

renovering eller tillbyggnation och för det krävs investeringar. De åtgärderna kostar stora 

summor och leder till hyreshöjningar eller lägre drift- och underhållskostnader (Institutet för 

värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). När det ska utarbetas en 

underhållsplan för en viss byggnad är det viktigt att känna till livslängden på en fastighet. Dock 

finns det ingen exakt livslängd på en byggnadsdel (Boverket, 2003).  

2.2.3 Fasader 
Under hela epoken kom det att användas annorlunda material jämfört med hur husen hade byggts 

innan. Plåt, eternit och andra skivbeklädnader kom oftare till användning. Olika strukturer av 

betongfasader är den vanligaste typen och associeras ofta med miljonprogrammet (Lundahl & 

Vidén, 1992). Tegelfasader var en vanligt förekommande syn under rekordåren. Skillnaden med 

tegelanvändningen blev att den nu användes endast som fasadmaterial och inte som 

konstruktionsmaterial vilket var karakteristiskt för tegel. Tilläggsisolering är en omfattande 

åtgärd men ändå förekommande vid stora ombyggnationer med syftet att sänka energin. 

Fasaderna i sig blir mycket tjockare och i vissa fall kan det påverka och ändra utseendet helt och 

hållet på en fastighet. Tyvärr är denna åtgärd ett mycket kostsamt ingripande och blir inte 

lönsamt för fastighetsägaren ifall den befintliga fasaden inte redan är i behov av renovering 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). Vad gäller utsläppet av energin så släpps 20 % ut genom 

ytterväggar. Är huset däremot välisolerat genererar det ihop med en kontrollerad ventilation till 

att mindre värme behöver tillföras det befintliga huset (Energirådgivningen, 2012). Värmen går 

alltid från högre till lägre temperatur i en byggnad och försvinner dels genom transmission men 

även via ventilation, där varm luft transporteras genom ventiler och otätheter i huset. Isolering 

har god värmeisoleringsförmåga och resultatet blir stillastående luft som gör att överföringen av 
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värmen blir minimal. Däremot är det viktigt att huset har en god ventilation som samspelar med 

husets isolering. Blir huset för tätt på grund av mycket isolering kan det föra med sig dålig 

inomhusmiljö i form av mögel (Swedisol 1. 2012). Isolering har bra egenskaper som inte kräver 

något underhåll och är även bullerdämpande, samt säkerställer ett bra inomhusklimat. Vanligaste 

materialet är mineralull och kan fås i flera utförande som mattor, lösull och i skivor (Swedisol 2. 

2012). När det planeras stora ombyggnationer och avsikten är att tilläggsisolera på utsidan ger 

kulturmiljövården instruktionen att fasadens ursprungliga utseende skall försökas bevaras 

(Stiftelsen kulturmiljö, 2012).   

2.2.4 Tak 
Ett tak skyddar huset mot all slags väta och det är viktigt att det är rätt utformat och tätt. En enda 

liten spricka kan orsaka läckage vilket i sin tur för med sig stora följskador och kostar mycket att 

renovera (Lundahl & Vidén 1992). På låghusen användes det mestadels sadeltak och pulpettak. I 

de höga husen är dock den vanligaste formen ett plant tak men även inåtlutande tak. 

 

 
FIGUR 2.3. Källa: (Lundahl & Vidén 1992, sid 64). 
 

Problemen med taken uppstod tidigt bland annat genom isbildning och när avloppen blev 

igensätta. Detta gjorde att taken utsattes för hög belastning av vattenpölar (Lundahl & Vidén 

1992). Materialen som användes vid lutande tak var oftast papp, betongtakpannor eller planplåt 

på råspont. Plana tak däremot hade vattenavvisande gummiduk eller papp. En ordentlig takfot 

som sticker ut en bit utanför och skyddar husets ytterväggar från nederbörd är ett måste, men är 

tyvärr dåligt utformade på miljonprogramshusen. I många hus från den epoken når tyvärr taket 

bara några centimeter utanför byggnaden (Lundahl & Vidén 1992). Vad det gäller isolering av 

takbjälklaget är det lönsamt att öka den befintliga isoleringen på vinden. Problem här kan uppstå 

för att de typiska husen från den här epoken har låglutande tak. Det kan bli krångligt att få plats 

med diverse isolering utan att större ingrepp görs i taket med nya tillkommande takstolar 

(Warfinge, 2008). Det finns två typer av isolering som är lämpade för att användas i samband 

med takisolering, isoleringsskivor och lösull. Den senare nämnda är ett bättre alternativ eftersom 

det lättare sprids ut till alla hörn och kanter (Energimyndigheten 1. 2011). Vid val av 

tilläggsisolering av tak i syfte att välja det mest kostnadsminimerande och energieffektivaste 

valet behöver en del moment gås igenom. Det är viktigt att veta vilket U-värde det valda 

vindsbjälklagret har (Adalberth & Wahlström, 2007). 

2.2.5 Fönster 
Fönster har en stor avgörande roll när det gäller att uppnå god trivsel och komfort i en byggnad. 

Hyresgästerna förses med dagsljus och solvärme och viktigast av allt intag av frisk luft. Fönsters 

grundläggande uppgift är att värmen från solen kan infångas och hjälpa till med passiv 

uppvärmning. Andra självklara uppgifter ett fönster har är att skydda så att rumsvärmen bevaras 

inomhus (Bülow-Hube, 1996). Miljonprogrammets byggnationer uppfördes med kraven på en 

billig och framförallt standardiserad massproduktion. Det hela ledde till att materialvalet och 

kvaliteten förbisågs. Virkeskvaliteten kunde heller inte hållas konstant på grund av det hastiga 
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byggandet och den varierande kvaliteten. Fönster skulle vara utformade med mycket glas, mer än 

1,5 m breda och var tunga och svåra både att öppna men även att hålla rena (Lundahl & Vidén 

1992). Glasen var stora och fördelningen av fönsterytan delades in i en större och en mindre bit, 

där den lilla var ämnad för insläppande av frisk luft (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). 

Utformningen på fönster var mestadels kopplade inåtgående 2- glasfönster. Det byggdes även på 

vissa ställen treglasfönster eftersom företagen fick förmånligare lånevillkor. Fler än hälften av 

alla fönster från rekordåren har redan blivit utbytta, vissa har förbättrats och i värsta fall är en hel 

del helt fördärvade av röta. På många ställen saknas helt och hållet det såkallade överbeslaget och 

där det finns går det inte tillräckligt långt in för att skydda karmöverstycket från nedåtrinnande 

vatten. Kittfalsarna är likaså dåligt skötta så även där blir vatten ett problem som tränger in längs 

med glasrutan och ner i underbågen. Fabriksfärgen på många fönster har en ytbehandling som är 

nästintill omöjlig att måla om ur ett långsiktigt syfte (Lundahl & Vidén 1992). 

  

Vanligast förekommande under miljonprogramsepoken är 2- glasfönster med ett U- värde på 3,0 

och det ger upphov till kallras. Den inre rutans låga temperatur ger en känsla av drag från 

fönstret. Orsaken är värmeavgång från kroppen mot den svalare glasrutan. Byte av fönster är en 

metod som gör att värmeförlusterna minskar och nya fönster med lägre U- värden inmonteras. 

Bäst resultat fås när gamla fönster byts ut helt och hållet men det finns även andra alternativ för 

att sänka U- värdet. Ifall den befintliga karmen och bågen är i någorlunda bra skick så kan det 

endast räcka med att det byts ut en glasruta mot en tvåglas isolerad ruta med värmereflekterande 

yttersta skikt. Mellanrummet är fyllt med ädelgas som gör att värmeledningsförmågan minskar. 

De här åtgärderna kan i så fall sänka U- värdet ner till 1.1, det vill säga en minskning med 1/3 av 

U-värdet. Däremot om konditionen på fönstren är i så pass dåligt skick är det bäst att byta ut de 

gamla och med dagens teknik så finns det fönster på marknaden med så lågt U- värde som 0.9 

(Warfinge, 2008).  

  

 
FIGUR 2.4. Källa: (Warfinge, 2008). 
 

Ifall ovanstående renovering görs så kan det uppnås en besparing av 30 kW timmar/tempererad 

kvadratmeter (Atemp). Genom att nivån sparas på värmeelementet så faller 30 kW 

timmar/tempererad kvadratmeter golvarea (Warfinge, 2008). 

2.2.6 Ventilationssystem 
Ventilation används i första hand för att föra bort föroreningar och även för att transportera runt 

värmen (Adalberth & Wahlström, 2007). I flerbostadshusen som uppfördes mellan åren 1964 - 
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1975 är mer än hälften, närmare bestämt 70 %, utrustade med fläktstyrd frånluftsventilation. 

Självdragssystemet finns i resterande 15 % av husen likaså från- och tillufsventilation återfinns i 

15 % av fastigheterna (Lundahl & Vidén 1992). Det kan konstateras är att god ventilation är en 

förutsättning för att människan ska må bra. För ett sovrum krävs i regel 4 l/s per person i 

luftväxling. I en äldre byggnad med självdrag är oftast luftväxlingen lägre än 0,35 l/s per m2. 

Äldre fastigheter är mer otätt byggda än fastigheter idag och därför mer dragiga, vilket bidrar till 

sämre komfort (Svensson, 2003). 

Fläktstyrd frånluftsventilation är ett system som fungerar som så att frånluftsdon som vanligen är 

placerade i kök och toalett är ihopkopplade med vertikala kanaler som är gemensamma för 

diverse våningsplan. Fläktarna placerades oftast på vinden eller på yttertaket. Kanalerna som 

gjordes främst i början av miljonprogrammet var utformade med olika material. År 1965 och 

framåt inmonterades stålplåtskanaler till frånluft. Sambandet mellan dåliga material och eftersatt 

underhålla av systemen ledde till att dålig luft inomhus var ett faktum och det i sig skapade 

mögelväxt (Lundahl & Vidén 1992). En fastighet med mekanisk ventilation kan ha problem med 

luftintag. Beroende på vart i fastigheten det sitter kan hyresgäster få problem med luftintaget. Ett 

luftintag precis vid en bilparkering kan förorsaka att avgaser sprids i hela lägenheten (Svensson, 

2003). 

 

Självdragsventilation inmonterades mestadels i början av epoken. Den friska luften kommer in i 

olika delar av huset genom sprickor eller otätheter i väggar. En del hus byggdes med en liten 

lucka vid sidan om fönstret eller genom justerbara ventiler som placerades under fönster så att 

uteluften skulle kunna passera in i byggnaden. Den varma luften transporteras ut via kanaler som 

var delplacerade i kök och badrum. Kanalerna till utsugning av luften byggdes separat, det vill 

säga att varje lägenhet hade två stycken kanaler. Systemet går inte att kontrollera eftersom det 

beror på temperaturförändringar. Vintertid är skillnaderna stora inne- och ute och då upplevs det 

drag. Däremot sommartid är temperaturen ute- och inne delvis lika och då sker sämre luftväxling 

som skapar mögel. Sättningar är något som förekommer i byggnaderna och har lett till att 

kanalerna har blivit otäta med åren (Lundahl & Vidén 1992). 

 

Ett från- och tilluftsventilations system, FTX- system, är en effektiv från och tilluftsventilation 

med återvinning. Den fungerar såsom att den varma frånluften som lämnar byggnaden värmer 

upp den kalla tilluften som först renas med hjälp av ett filter. Tilluften går till de rummen 

människor vanligtvis vistas i, det vill säga vardagsrum och sovrum, medan frånluften tas från 

områden där det förekommer mest föroreningar i badrum, kök och tvättstuga. Med hjälp av 

frånluften och en värmeväxlare värms den kalla tilluften (Energimyndigheten 2. 2011). Några 

problem med ovanstående ventilationssystem är att det kan uppstå ljudstörningar och systemet 

kräver dessutom underhåll med jämna mellanrum eftersom det är känsligt för smuts. Systemet 

kräver avancerad styrutrustning och är beroende av specialiserad kompetens vilka representeras 

av fackmän, som ska ansvara för att systemet skall fungera produktivt (Berg, S. 2007). 

  

Frånluftsventilation, F-system, ventilerar ut luften från bostaden genom köket och våtrum, medan 

den kommer in i huset genom olika luftintag vid fönster. Intagen är oftast för små och därför tar 

sig luften även in genom otäta väggar (Adalberth & Wahlström, 2007). På grund av att olja för 

uppvärmning inte var någon stor kostnad under miljonprogrammets tid, var energihushållning 

ingen nämnvärd kostnadsfråga innan år 1973. Då oljekrisen kom år 1973- 1974 blev 

förhållandena annorlunda. De krav som tidigare fanns på byggnadsdelar var krav på U-värdet. De 
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olika krav nivåerna berodde på hygienisk och termisk komfort. De krav som infördes efter 

oljekrisen kom tydligare att påverka energiförbrukningen. Krav på isoleringsnivån i olika 

byggnadsdelar höjdes och för första gången ställdes krav på byggnaders lufttäthet (Elmroth, 

2009). 

2.2.7 Balkonger 
Under rekordåren byggdes nästan alla flerbostadshus med balkonger. Balkongerna som byggdes 

vid den här epoken är oftast platsgjutna och utanpåliggande. Det blev även vanligare med 

prefabricerade fribärande balkonger som drogs in i fasaden (Lundahl & Vidén, 1992). Fronterna 

hade likadan utformning och vanligaste materialen blev plåt, aluminium eller gjuten betong. 

Balkongerna blev ett av få element där arkitekten kunde artikulera en fasad. Svåra 

väderförhållanden som gjort att armeringen har rostat, gör att balkongerna behöver upprustas. 

Eftersom balkoger utgör en viktig roll för fasadens karaktär skall den ursprungliga estetiken 

försökas bevaras. Nya fronter kan få liknande material och utformning om inte byte kan undvikas 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). 

2.2.8 Solenergi 
Solstrålningen i Sverige är inte lika stor som i sydligare länder. Då husen är vinklade så att taken 

med solfångare är i rätt vinkel mot solen för att på så vis uppfånga så mycket stålning som 

möjligt kan samma energimängd uppnås i Stockholm som i Amsterdam. Det går inte bortse från 

att mest solenergi uppnås sommartid därför krävs anordningar för att lagra den (Lundgren & 

Wallin, 2004). Konstruktion måste vara tillgänglig på ett enkelt sätt för att kunna underhållas. En 

vinkel på 45 grader är att föredra i ett klimat med stora snölaster och solenergi vintertid är 

önskvärd (Lundgren & Wallin, 2004). För att kunna se om det är ekonomiskt hållbart att 

installera solenergi beräknas en energiåterbetalningstid. En solcell av kisel har vanligtvis en 

återbetalningstid för 2- 5 år. En tunnfilms solcell har en återbetalningstid som vanligtvis sträcker 

sig mellan1,5- 2,5 år (Lundgren & Wallin, 2004).   

2.3 Kostnadskalkyler och ekonomi 

2.3.1 Investering och lönsamhet 

Kostnaden för en investering delas jämnt upp under en längre tid i form av avskrivningar. Därför 

kommer det att bli utgifter under varje år istället för en stor kostnad vid ett enda tillfälle i 

resultaträkningen. Det går även att kostnadsföra hela tillgången med en gång (Byman & 

Jernelius, 2012). 

 

Lönsamhet= resultat/resursinsats 

Direkt avkastning = driftnetto/marknadsvärde 
(Byman & Jernelius, 2012) 

 

Genom att beräkna lönsamheten eller direkt avkastning i ett projekt går det att förstå ifall 

projektet gått med vinst eller inte. Genom att mäta den ekonomiska effektiviteten i ett företag kan 

lönsamheten samtidigt mätas. Direkt avkastning används vid fastighetsinvesteringar. Då företaget 

fått ekonomiskt stöd av samhället ingår detta inte i lönsamhetsberäkningen (Byman & Jernelius, 

2012).   
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2.3.2 Kalkyler 

Det är svårt att bedöma lönsamheten i en investering. Därför används investeringskalkyler för att 

skapa gynnsammare förutsättningar för arbetet (Byman & Jernelius, 2012). Det är tvunget att 

räkna på hur mycket hyran kan klara av att höjas innan det inte längre är aktuellt att renovera. En 

programkalkyl görs av projektet innan det bestäms ifall en ombyggnation är lämplig eller inte. 

Denna ram för kostnader blir så projektets kostnadsram (Adalberth & Wahlström, 2007). För att 

kunna beräkna den energieffektivisering som gjorts krävs en kostnadsmodell. Det finns en del 

olika sådana att använda sig av som nuvärdemetoden, pay- off metoder och LCC (Adalberth & 

Wahlström, 2007). Pay- off metoden är enkel att använda eftersom den tar hänsyn till likviditeten 

men på grund av dess enkelhet används den endast vid mindre investeringar. Pay- off metoden tar 

inte hänsyn till ränta, vilket gör att återbetalningstiden verkar kortare än vad den är (Andersson, 

2008). Annuitetsmetoden används vanligast vid jämförelse mellan olika investeringar och en 

viktig förutsättning är att avbetalningarna på investeringen är konstanta under hela perioden 

(Yard, 2001). 

 

Det är viktigt att tänka på hur stora in- och utbetalningar som investeringen kommer att medföra 

samt den tidpunkt då de inträffar. In- och utbetalningar går inte att hantera om dem inte först 

nuvärdesberäknas. Anledningen till att de först måste nuvärdesberäknas är att betalningar som 

kommer ske i framtiden är mindre värde än om betalningarna gjorts idag. En kalkylränta måste 

användas för att kunna jämföra de olika in- och utbetalningsströmmarna.  Räntan som används tar 

hänsyn dels till den ränta som företaget lånar pengar till, dels räntan på alternativa 

investeringsmöjligheter som företaget har. Räntan tar dessutom hänsyn till den risk som en 

investering är förknippad med (Byman & Jernelius, 2012). Genom en nuvärdeberäkning har in- 

och utbetalningarna diskonterats med hjälp av en räntetabell (Andersson, 2008).  

 

Genom att upprätta en produktkalkylering ges en bild av till exempel kostnaderna för olika 

produkter, lönsamhetsbedömning av projektet eller prissättning. Vilket av de här exemplen som 

är syftet med produktkalkyleringen är viktigt att ta hänsyn till eftersom en kalkylering över priser 

inte har samma nytta då en lönsamhetsbedömning ska göras. Produktkalkyleringen kan vara ett 

underlag för budgetering och kan ge ett stöd åt längre investeringar (Karlsson, 2002). Innan ett 

projekt görs en förkalkyl. Det för att en bild ska ges av projektet. Förkalkylen kan ge en bild av 

vilken metod som är mest lönsam eller bäst pris. Genom att räkna på materialåtgång, tid och 

efterkalkyler från tidigare projekt kan utifrån det skapas förkalkyl (Karlsson, 2002). Under tiden 

för projektet upprättas kontinuerligt en efterkalkyl. Detta för att kunna jämföra kostnaderna om 

de stämmer med vad som tidigare uppmätts. En efterkalkyl används även som underlag för 

lönsamhetsberäkning och som ovan nämnts till förkalkyler för kommande projekt (Karlsson, 

2002). Då en investering görs finns oftast en osäkerhet om framtiden. För att jämföra de framtida 

olika betalningsströmmarna som sker, vid ett och samma tillfälle, behövs en kalkylränta.  Räntan 

räkna om för att ta hänsyn till väntan, förlorad köpkraft och risk. Eftersom den nominella 

kalkylräntan inte innehåller någon antagen framtida prisstegring måste den läggas in. Då priset på 

varor och tjänster ändras med åren, i takt eller otakt med inflationen, måste räntan räknas om 

efter den förändringen (Wramsby & Österlund, 2008). 
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Exempel: 

Kalkylränta 0,04 

Inflation 0,15 

Prisstegring 0,001 

  

Real kalkylränta med prisstegring inräknad:  (1+0,04) / (1+0,015) -1 = 0,0246 

   (1+0,0246) / (1+0,01) -1 = 0,0146 

 

Denna ränta används sedan med fördel för att räkna ut investeringsflöden (Yard, 2001). 

Vid en nuvärdeberäkning räknas in- och utbetalningar om till samma tidpunkt genom en 

kalkylränta. Alla de nuvärdeberäknade in- och utbetalningarna läggs ihop och blir investeringens 

nuvärde (Ljung & Högberg, 1996). Vilket nuvärdet blir beror på vilken kalkylränta och 

kalkylperiod som använts. Dem beror vidare på förväntad brukstid, livslängd och inflation. Efter 

att nuvärdeberäkning gjorts subtraheras kapitalvärdet och investeringskostnaden från summan 

och blir den nya summan över noll innebär det att inverteringen anses som lönsam. Olika sätt att 

komma fram till den sista avgörande siffran, genom olika modeller, kommer ge olika resultat 

(Adalberth & Wahlström, 2007). Då flera investeringsalternativ har positivt nuvärde bör det 

alternativ väljas som har högts nuvärde eftersom det anses vara det bästa (Ljung & Högberg, 

1996). En investering har dels en ekonomisk livslängd, dels en teknisk livslängd. Den 

ekonomiska livslängden är den tid under vilken investeringen är ekonomiskt lönsam att använda. 

Tekniska livslängden är istället den tid som förflyter tills att investeringen inte längre fungerar 

lika bra som vid det tillfälle då den anskaffades. Den ekonomiska livslängden kan antingen vara 

lika lång som den tekniska eller kortare (Andersson, 2008). 

  

Nuvärde = (utbetalning* (1- (1 + räntan)^- antal år ) / räntan 
(Ljung & Högberg, 1996) 

 

Svagheter med nuvärdemetoden är att hänsyn inte tas till likviditeten i företaget. Då företaget har 

låg likviditet är nuvärdekvot istället ett lämpligt rangordnings verktyg (Ljung & Högberg, 1996). 

  

Nuvärdekvot= Nuvärde/ Grundinvestering 
(Ljung & Högberg, 1996) 

  

Nuvärdeskvoten visar en investerings avkastning i form av nuvärde per investerad krona. Den 

positiva högsta nuvärdeskvoten är den som föredras. Kalkylräntans påverkan vid 

nuvärdeberäkning av vilket alternativ som är bäst är naturligtvis stor. Därför är det av betydelse 

ifall denna ränta ändras. Ifall alternativ A är bättre än B vid kalkylräntan 12 %. kan det innebära 

att alternativ B är bättre än A vid kalkylräntan 15 %. Vid en kalkylränta på 18 % kan det bli så att 

inget av alternativen är lönsamma (Ljung & Högberg, 1996). 

 

LCC- metoden är en metod som jämför kommande framtida energi- och underhållskostnader för 

energieffektiviserande investeringar. Den period som används är hela investeringens ekonomiska 

livslängd. Vid LCC- metoden anses den metod mest lönsam som har lägst kostnad. Fördelar med 

metoden är att den under hela investeringens livslängd tar hänsyn till kostnadsbesparingar. Men 

det negativa är att det krävs att det finns ett antal alternativa investeringar att jämföra med för att 

kunna sätta kostnaderna i ett perspektiv. Det eftersom metoden i sig inte säger någonting om 
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lönsamheten i investeringen (Byman & Jernelius, 2012). 

Genom att nuvärdeberäkna alla kostnader med en kalkylränta går det att se vilket utförande som 

ger det lägsta nuvärdet. Eftersom investeringen sker i nutid behöver den inte nuvärdesberäknas 

men betalningar i övrigt ska det (Bejrum, 1999). En LCC modell kan se ut enligt följande: 

 

 Alternativ 1  Alternativ 2 

Inköpskostnad  100 000 kr  200 000 kr 

Nuvärde skötsel  40 000 kr  6 000 kr 

Nuvärde underhåll  70 000 kr  2 000 kr 

Summa nuvärde  210 000 kr  208 000 kr 

Årskostnad  8 000 kr  6 000 kr 
FIGUR 2.5. Källa: (Bejrum, 1999) 

 

Här går att se vilken metod som ger lägst nuvärde och ska prioriteras (Bejrum, 1999) Modellen 

tar hänsyn till hela investeringens livslängd och där ingen energiåtgärd görs är den som är mest 

lönsam (Adalberth & Wahlström, 2007). 

2.4 Hyra 
Vad som exakt menas med hyra framgår i Sveriges Rikes Lag enligt kapitel 12, Jordabalken (JB) 

och kan förtydligas som att hyresgästen betalar en summa pengar till en fastighetsägare. För det 

får han tillgång till att utnyttja en bostadslägenhet. Det finns en lag som är tvingande och till 

hyresgästernas fördel som garanterar hyresgästen angivna rättigheter (Institutet för värdering av 

fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). En hyresvärd har rätt till att begära en 

”skälig hyra” för bostaden. I enlighet med Sveriges Rikes Lag så är hyran skälig om den 

överensstämmer med en liknande lägenhet, vilken även kallas bruksvärdehyran (Munck, JB 

12:55 §, 2011). Vid en sådan värdering av hyran ska det jämföras med bostäder som finns inom 

allmännyttiga bostadsföretag (Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för 

fastighetsekonomi, 2006). 

  

Eftersom en hyresperiod kan sträcka sig över en lång tid kan hyresvärden ha till avsikt att höja 

hyran. Det kan göras genom att standardhöjande renoveringar genomförs i fastigheten. En 

hyreslag har utarbetats som gör att hyresgästerna får större inflytande vid en ombyggnation. 

Hyresgästen kan föredra att ombyggnaden av fastigheten görs med mindre ingrepp och 

framförallt billigare renovering så att hyran inte skjuter i höjden och hyresgästen då får en högre 

månadskostnad. Hyresgästen ska godkänna hela projektet innan byggnationen påbörjas (Institutet 

för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). Vid en eventuell 

höjning av hyran, skall motparten i detta fall hyresgästen, meddelas skriftligt (Munck, JB 12:54 

§, 2011). Är parterna oense om höjningen, kan ärendet vidarebefordras till hyresnämnden för ett 

beslut (Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). 

2.5 Sammanfattning teoretisk referensram 
I början av år 1960 skedde en stor inflyttning till städerna i Sverige. Det och en stigande 

invandring till Sverige var främsta orsak till trångboddhet i stor skala runt om i Sverige. Före år 

1960 hade de flesta bostäder i landet inte tillgång till inomhus- dusch eller badkar. Standarden var 

låg i de svenska bostäderna. Ett projekt startades för att minska bostadsbristen. 

Miljonprogrammet startade år 1965 och pågick till år 1975. Målet var att bygga 100 000 bostäder 

per år. På grund av bristen på arbetskraft, tidspressen och kostnadsbesparingar byggdes 
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miljonprogramshusen på plats i rader som skapade längor av likadana hus med liknande 

utformning runt om i hela landet (Reppen & Vidén, 2006). Husen tar ofta inte hänsyn till 

solinstrålning eller vindriktning och de är inte energi- eller klimatsmarta (Nordström, 1999). 

Målet med projektet var att minska bostadsbristen och öka standarden i hemmen genom moderna, 

rymliga lägenheter som alla hade inomhus- dusch och bad. Under 1970-talet stannade 

byggprocessen av. Det fanns på många orter då färdigbygga lägenheter som stod tomma eftersom 

ingen flyttade in. Underhållet av fastigheterna var ofta dåligt och områdena med 

miljonprogramshusen blev inte längre lika populära som de var vid projektet start (Reppen & 

Vidén, 2006).  

 

Trångboddhet, dålig standard och behovet av fler lägenheter fanns även i Halmstad och HFAB 

var ett företag som åtgärdade ovanstående problem. Husen på Västra Gustavsfält byggdes tidigt i 

miljonprogrammet. Husen har typiska drag från miljonprogrammets byggande och är mestadels 

uppförda med platsgjuten betong. Grundläggningen är platta på mark, fasaden är uppförd delvis 

av platsgjuten betong på första plan, medan resten av fasaden byggd av tegel (Roos, 2010). Klara 

direktiv har getts ifrån EU att sänka energin med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050 

(Kverner & Yverås, 2010). Dåvarande låga pris på olja under 1960-talet och okunskapen om att 

ta vara på energin gjorde att husen under denna tid byggdes på ett sätt som inte klarar dagens 

krav (Eriksson, 1994). Husen är dåligt isolerade och de är enorma energislukare (Larsson, 2005). 

Betong och tegel var vanligaste exteriören på husen och trä användes i en liten skala 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). Taken var av platt utformning vilket förde med sig stora 

problem med åren (Lundahl & Vidén 1992). Det krävs nya tak och nya takstolar för att få plats 

med den nya isoleringen som ska hjälpa till att minska utsläppen av värme (Warfinge, 2008).   

  

Fönster på husen är i dåligt skick och många har angripits av röta. Typen är 2- glas fönster vilka 

ger kallras och ett fönsterbyte till effektivare fönster med lägre U- värde är att föredra (Warfinge, 

2008). Ventilationssystemen var fläktstyrd frånluftsventilation som 70 % av husen blev utrustade 

med, medan självdragsventilation och fläktstyrd från- och tilluftsventilation var jämt fördelade 

med 15 % vardera (Lundahl & Vidén 1992). FTX- system, från- och tilluftsventilation med 

återvinning, är ett vanligt förekommande system i dagens samhälle och återfinns idag på många 

flerbostadshus. Det är ett effektivt system som med jämna underhåll och service sparar en del 

energi (Energimyndigheten 2. 2011). Husen försågs med balkonger och utformningen på dem är i 

sig lik, det förekommer både utanpåliggande och indragna balkonger (Lundahl & Vidén, 1992). 

  

Vid en renovering är det svårt att veta hur länge de olika komponenterna kommer att hålla och 

vilka tekniska installationer som krävs. Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till miljökrav, 

brandsäkerhet och handikappsanpassning (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Tegel och 

betong var vanligt förekommande material. Renovering i form av tilläggsisolering är mycket 

kostsamt och ibland inte lönsamt för fastighetsägaren (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). 

Genom solenergi kan fastighetens energikostnader minskas. Solenergi i Sveriges klimat måste 

lagras vintertid och kräver viss lutning och vinkling av hustak mot solen för att vara effektiv. För 

att överväga om solenergi ska användas eller inte bör en energiåterbetalningstid beräknas 

(Lundgren & Wallin, 2004). Vanligt förekommande solenergianordningar är plan solfångare och 

vakuumsolfångare. Underhållskostnader för solenergi är relativt låga (Andrén, 2001).   

  

Under åren innan miljonprogrammet startades var inte kostnadskalkyler över projekt lika väl 

utvecklade som de är idag. Uppföljning av kostnader av miljonprogramshusen var ofta inte 
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aktuellt. Genom att börja räkna på kostnader per kvadratmeter kunde tydligare kopplingar göras 

mellan kostnader och kvalitet (Eriksson, 1994). Genom kalkyler av projekt går det att beräkna 

ifall investeringen är lönsam att satsa på (Byman & Jernelius, 2012). Hänsyn måste tas till om 

hyran kan höjas, hur länge huset ska stå och vad fastighetsbolaget får för avkastning (Adalberth 

& Wahlström, 2007). In- och utbetalningar i ett projekt är det mest väsentliga och de måste 

nuvärdeberäknas (Byman & Jernelius, 2012). Genom för- och efterkalkyler av projektet går det 

att se om kostnaderna följde den ram som satts upp och hjälper sedan vid senare projekt då de 

misstag som gjorts innan kan undvikas (Karlsson, 2002). 

  

Nuvärdesmetoden används vid lönsamhetsberäkning av olika investeringsalternativ. Vid ett 

positivt slutvärde är investeringen lönsam (Ljung & Högberg, 1996). LCC- metoden är vanligt 

förekommande vid längre investeringar (Bejrum). Metoden säger dock ingenting om lönsamheten 

i investeringen (Byman & Jernelius, 2012). Efter krisen år 1990 har många fastighetsägare 

kommit efter i underhållsplanen vad det gäller ett behålla den ursprungliga standarden. Samtidigt 

som husen är i stort renoveringsbehov så förbiser fastighetsägarna underhållet och gör istället 

standardhöjande åtgärder som kan finansieras med hjälp av höjda hyror (Boverket 1, 2003). Vad 

det gäller hyreshöjningar så finns det utarbetade regler som måste följas som skyddar den 

enskilda hyresgästen (Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 

2006). 
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3. Metod 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa tillvägagångssättet för studiens arbetsgång. Val av 

strategi, fallföretag, intervjupersoner, intervjumetod och litteratursökning kommer att 

presenteras och förklaras utförligt. Även hur problemformuleringen arbetats fram kommer 

redovisas samt arbetets trovärdighet kommer att styrkas.  

3.1 Val av strategi 
Vi har valt att intervjua ett fåtal personer på djupet istället för ett större antal på bredden. Enligt 

Jacobsen är det en intensiv uppläggning (Jacobsen, 2002). Vi har valt att göra en fallstudie av 

HFABs renoveringsprojekt på Maratonvägen som ligger längst med Västra Gustavsfält i 

Halmstad. Enligt Jacobsen ska en fallstudie avgränsas till en speciell plats eller person (Jacobsen, 

2002). Vi har valt att göra en fallstudie eftersom en ingående studie behöver göras så att 

ekonomiska och tekniska infallsvinklar kan kopplas samman och studeras. Vi vill studera det 

miljonprogramshus som uppförts på Maratonvägen på området Västra Gustavsfält i Halmstad. 

Husen på Maratonvägen är runt 50 år gamla och har hög energiförbrukning. De är dåligt 

underhållna och i behov av renovering. Enligt Jacobsen ska en fallstudie ske på en inte för hög 

nivå och inte med flera enheter eftersom den då blir för omfattande (Jacobsen, 2002). 

  

Genom att studera området ingående med HFAB som kontakt ska vi försöka ta reda på hur husen 

kan energieffektiviseras. Jacobsen skriver att fallstudie används då det finns en vilja för en 

förståelse av en viss händelse. Den intensiva utformningen på upplägget av kandidatuppsatsen 

innebär enligt Jacobsen att en helhetssyn på objektet kommer tas fram och så mycket detaljer som 

möjligt kommer bli synliga för de undersökande. Det kommer vid en intensiv utformning fram 

relevant information som gör att den interna giltigheten vanligen är mycket stor. (Jacobsen, 

2002). 

 

Vi har sedan tidigare studerat fastighetsekonomisk analys och ämne inom husbyggnadsteknik. 

Utifrån det så har vi sedan fördjupat oss ytterligare om miljonprogrammet innan vi valde att 

genomföra intervjuer på vårt fallföretag. Då vi genom empirin fått fram information som inte 

förekom i vår teoretiska referensram har vi utifrån det sökt ny teori och på det vis arbetat oss 

igenom kandidatuppsatsen. Enligt Davidsson & Patel så kan det vara en fördel att arbeta på det 

här tillvägagångssättet eftersom författarna inte låser sig vid enbart ett metodval vid arbetsgången 

(Davidsson & Patel, 2011). 

3.2 Val av fallföretag och intervjupersoner 
Beroende på vilken klimatzon i Sverige som byggnaden är uppförd i har regeringen utfäst olika 

maxnivåer för energianvändning. Norra Sverige har en högre gräns för energianvändning än 

södra. Vi kommer att koncentrera sig på energieffektivisering i den sydligaste delen av Sverige 

som tillhör klimatzon III (Boverket, 2009). Syftet vi har med kandidatuppsatsen är att beskriva 

hur miljonprogrammet kan energieffektiviseras. Energieffektiviseringen studeras på Gustavsfält i 

Halmstad. Området valdes utifrån dess lättillgänglighet med tanke på vårs nuvarande studieort. 

Husen har nyligen genomgått omfattande renoveringar och är dessutom i en pågående 

utvecklingsfas. Därför finns det mycket relevant information som vi kan använda i vår studie. 

Området Gustavsfält byggdes upp mellan år 1963 och 1965. Gustavsfält består av 21 låga 

lamellhus med sammanlagt 577 stycken lägenheter som är uppdelade på två olika kvarter, Hästen 

och Husaren som ligger på Västra Gustavsfält. Båda kvarteren är av kulturhistoriskt värde och 
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ska därför förvaltas varsamt så att de kan stå kvar i många år till. Under 1940- talet var det 

bostadsbrist i Halmstad då många flyttade till staden. Stadsfullmäktige i Halmstad bestämde 

därför år 1942 att ett eget bolag skulle bildas för att minska bostadsbristen. Detta bolag kom att 

kallas Halmstad fastigheter aktiebolag (HFAB). Genom detta bolag växte Gustavsfält fram 

(Roos, 2010). 

 

För att vi ska kunna ta reda på hur en energieffektivisering kan gå till i området anser vi att den 

kvalitativa forskningsmetoden är mest lämplig. De beräkningar som behövs av lönsamhet och 

energieffektivitet kan lättats uppnås med hjälp av intervjuer av de inblandade parterna. Jacobsen 

fortsätter med att förklara att den som ska göra undersökningen försöker läsa in sig på ämnet för 

att bättre kunna tolka problemet (Jacobsen, 2002). Eftersom vi ville skriva om 

energieffektiviseringen i de renoverade miljonprogramshusen på Maratonvägen i Halmstad var 

det nödvändigt att ta kontakt med HFAB som äger och förvaltar husen. Vid ett seminarium på 

Högskolan i Halmstad där representanter från HFAB fanns närvarande blev vi rekommenderade 

att ta kontakt med Göran Erlandsson, distriktschef på HFAB. Via honom kom vi sedan i kontakt 

med ytterligare personer med relevans för studien. Vi var vid valet av intervjupersoner noga med 

att intervjuobjekten hade kunskap och ansvar inom det valda området. Intervjupersonerna har 

arbetat en längre tid på företaget och känner därför väl till det aktuella området och problemen 

som vi ska belysa. Personerna är även väl förtrogna med företagets arbetsmetoder och innehar 

den kunskap som är relevant för vårs studie. När intervjupersoner ska väljas menar Jacobsen att 

författarna måste fundera över frågan ifall intervjupersonen går att lita på. Undersökarna måste 

vara uppmärksamma på vem de intervjuar, vilken roll den personen har i fallföretaget (Jacobsen, 

2002).  

3.3 Metod för problemformulering 
Vi har valt att avgränsa problemformuleringen till Maratonvägen på Västra Gustavsfält i 

Halmstad. Genom denna avgränsning kommer inga andra hus att observeras för att ta reda på 

svaret av deras fråga. Enligt Jacobsen måste en problemformulering formuleras så att det går att 

undersöka den empiriskt. Den måste även vara konkret. När en problemställning valt så 

avgränsas det som rapporten ska handla om. Det sker en explicit avgränsning, nämligen då 

författarna tydligt skriver avgränsningen och en implicit som sker omedvetet i hjärnan (Jacobsen, 

2002). Vi vill beskriva hur en energieffektivisering kan gå till och detta genom en avgränsning 

till miljonprogramhusen. Problemställningen styr vilken metod vi väljer. Jacobsen menar att en 

beskrivande frågeställning vill beskriva hur någonting fungerar (Jacobsen, 2002).  

 

Studiens problemställning är uppbyggd på ett sådant sätt att resultat inte är förutsägbart. Det är 

även tydligt och enkelt att förstå vad vi ska undersöka. Det finns även krav på hur 

frågeställningen ska vara uppbyggd. Ett av tre krav som Jacobsen förklarar är kravet på spänning. 

Problemformuleringen ska vara spännande, vilket innebär att resultatet av den inte ska gå att rent 

förutspå. Ett andra krav är att den ska vara enkel så att det tydligt gå att förstå vad som menas. En 

formulering som inte är tydlig i sin enkelhet kan bli för komplicerad att undersöka. Tredje kravet 

är att en problemställning ska vara fruktbar. Med en fruktbar problemställning innebär att frågan 

ska bygga på tidigare utarbetad forskning och den ska utveckla tidigare forskning för att 

förhoppningsvis komma fram till resultat som ger ny kunskap (Jacobsen, 2002). 
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3.4 Metod för intervju 
Efter att fallföretag valts valde vi vilka personer inom företaget som skulle intervjuas. Vi valde 

att göra intervjuer endast ansikte mot ansikte. Vi har även haft e-post kontakt med ett antal olika 

personer. Jacobsen säger att valet ifall intervjun ska vara ansikte mot ansikte inte är att 

underskatta. Överlag har människor lättare att prata om känsliga ämnen vid ett fysiskt möte. 

Jacobsen fortsätter med att genom en vanlig dialog, så kallad öppen intervju, samtalar den 

intervjuade med intervjuaren antingen ansikte mot ansikte (Jacobsen, 2002). De intervjuer som vi 

har haft ägde rum på respektive persons arbetsplats. Det för att skapa en trygghet för 

intervjupersonen. Enligt Jacobsen kan intervjun genomföras i den intervjuades hem eller 

arbetsplats och är då en naturlig plats för undersökningsobjektet. En plats som inte är naturlig för 

den undersökte kan istället vara ett ställe som intervjupersonen är väl förtrolig med. Den plats där 

intervjun sker kan påverka de svar som ges. Intervjuobjektet svarar vanligtvis mer riktigt i en 

miljö som personen känner sig trygg i. Miljön kan även påverka på det vis att en intervju på ett 

kafé störs av omgivningen, vilket den inte gör på ett stängt kontor (Jacobsen, 2002). 

 

Under intervjuerna gjorde vi anteckningar av vad som sades och en inspelning gjordes. Vi valde 

att både spela in samt föra anteckningar under tiden. Alla respondenterna var positivt inställda till 

inspelning och det gjorde att vi kunde återuppleva intervjuerna flera gånger utan att missa viktiga 

detaljer. Anteckningar fördes även för att visa den intervjuade att vi var intresserade av samtalet. 

I Jacobsens text går att läsa att intervjun bör spelas in eller antecknas eftersom att det annars 

kommer bli omöjligt att komma ihåg vad som sagt i dialogen. Att endast anteckna under 

intervjun är inte att föredra eftersom fokus då kommer att tappas och det är viktigt att behålla 

ögonkontakt under samtalet. Att endast spela in intervjun är inte heller helt optimalt. Alla 

intervjuobjekt trivs inte med att bli inspelade och kan bli stumma inför frågorna. Det är dessutom 

lätt att förlita sig på att inspelningsfunktionen fungerar som den ska och om något sedan skulle 

hända med ljudupptagningen finns inget bevarat (Jacobsen, 2002). 

 

Första intervjun som vi gjorde var en pilotintervju för att få mer information om Maratonvägen 

och vad som gjorts i området. Sedan kunde vi lättare specificera vår problemformulering och 

syftet med rapporten. Pilotintervjun tog under en halvtimme och var i form av ett samtal med 

tydlig struktur av ett antal frågor. Enligt Jacobsen kan det vara bra att göra en förundersökning, 

pilotstudie, för att bli säkrare på att de rätta frågorna ställs. På det viset kan undersökarna bli mer 

säkra på att de är på rätt spår eller ledas in på nya (Jacobsen, 2002). 

  

Jacobsen skriver att en intervju bör ta runt en till en och en halv timme. Halvtimmes korta 

intervjuer är för korta för att få fram relevant information som inte hade kommit fram vid ett 

frågeformulär. Längre än två timmar gör både den intervjuade och de som intervjuar blir trötta 

och kommer även leda till för stora mängde data att redovisa (Jacobsen, 2002). Till andra 

intervjun som genomfördes hade vi utvecklat en bättre intervjuteknik. Det personliga mötet var 

viktigt för oss. Mötet ansikte mot ansikte med de intervjuade skapade ett förtroende oss emellan 

och gjorde att intervjupersonerna kände sig trygga och avslappnade. Även Jacobsen nämner hur 

det fysiska mötet är viktigt för intervju utfallet. Vid ett personligt möte är det möjligt att se hur 

den intervjuade reagerar vid olika frågor, vilket har betydelse vid känsliga frågor då den 

intervjuade kan bli besvärad av en del frågor. Det är av betydelse att inte ställa ledande frågor och 

vara lyhörd samt återge intervjuarens korrekta ord utan tillägg (Jacobsen, 2002). 
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3.5 Metod för validitet och reliabilitet 
Vi valde med att börja intervjua distriktschefen på HFAB för att han har kunskap och bra 

kännedom om området. Vidare kontakt med energisamordnaren föll sig naturligt eftersom studien 

handlar om energieffektvisering. En fastighetsekonom på HFAB kontaktades även eftersom han 

kunde besvara den ekonomiska delen som är relevant för studien. Genom ett 

operationaliseringsschema har vi säkerhetsställt validiteten i arbetet. Vi valde att spela in 

intervjuerna och förde endast små anteckningar för att visa respondenten ett intresse för intervjun 

som ägde rum. Giltighet och tillförlitlighet i intervjun innebär enligt Jacobsen att det vi vill mäta 

faktiskt är det som vi mäter och att det är relevant för studien. Tillförlit och trovärdighet innebär 

att det går att lita på det som sagts i intervjun. Det innebär att intervjun är gjord på ett sätt som är 

riktigt. Om exakt samma intervju hade genomförts en gång till skulle samma eller liknande svar 

har åstadkommits igen. Ett bekymmer Jacobsen talar om är att trovärdigheten kan minskas vid 

slarv vid antecknande av data respondenterna ger. Vidare anser han att en inspelning av intervjun 

kan avlägsna denna risk (Jacobsen, 2002). 

 

Eftersom en kvalitativ studie görs genom en fallstudie, så kommer den interna giltigheten att vara 

högre än den externa. Den interna giltigheten ska kunna mätas för att se hur pass framförda 

svaren är gällande eller inte. Den externa giltigheten däremot avser till att mäta till vilken nivå 

författarna kan generalisera de uttalade svaren, även kallad av vissa för överförbarhet. Jacobsen 

menar att en kvalitativ studie ofta har en hög intern giltighet (Jacobsen, 2002). 

3.6 Metod för litteratur och datainsamling 
Inför litteraturanskaffningen som var relevant till vår rapport använde vi oss av flera olika 

sökmotorer. Dels användes den lokala sökmotorn på Högskolan i Halmstad vars namn är 

Summon men även sökmotorn Libris som är den gemensamma katalogen för biblioteken vid de 

svenska universiteten och högskolorna. Vid kontakt med länsstyrelsen i Stockholm fick vi 

ytterligare litteratur om miljonprogrammet. En del litteratur erhölls efter seminariet som 

anordnades på Högkolan i Halmstad av samverksgruppen som handlade just om 

miljonprogrammet. Relevanta tidigare C- uppsatser framförallt av elever på Högskolan Halmstad 

användes till att få en inblick i ämnet och finna hjälp till vår problemformulering, med hjälp av 

elevernas idéer till fortsatt forskning. Referenslistorna i tidigare C- uppsatser användes för till att 

finna lämplig teori som berörde just vårt tema. Vi har gjort en del sökningar på sökmotorn 

Google och funnit elektroniska källor som även de kom till användning i arbetet. Författarna har 

insamlat främst sekundärdata vilken baseras på upplysningar som är insamlade för andra ändamål 

och problem än författarnas egna syften (Jacobsen, 2002). 

3.7 Metod för analys 
Analyskapitlet är uppdelat i de kategorier som vi tidigare använt under hela arbetets gång. Det 

har vi gjort för att få en tydligare överblick i arbetet. I de olika kategorierna har vi sedan 

analyserat vår teoretiska referensram med empiri för att göra kopplingar och se likheter mellan de 

två. Vi har valt att dela in analysavsnittet i en teoretisk del där vi först analyserar genomförda 

intervjuerna, för att sedan i det ekonomiska avsnittet göra uträkningar och pröva lönsamheten i 

projektet utifrån en nuvärdesmetod och känslighetsanalys. Några uträkningar vad det gäller 

hyresökningar kommer inte att ske eftersom fokus ligger på energieffektivisering för 

fastighetsbolag och inte på kundperspektiv nivå. Vi är inte intresserade av att se hur mycket 

investeringen påverkar hyreshöjningen utan vilken effekt investeringen får på 

energieffektiviseringen. Författarna ska, enligt Jacobsen, först och främst få en djup förståelse för 
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den insamlade data och sedan kategorisera den, för att slutligen kunna generalisera och leta 

liknelser mellan empiri och teori. En fördel med den kvalitativa ansatsen är att författarna kan 

göra intervjuer och sedan analysera intervjuerna för att sedan återigen göra nya intervjuer som 

ytterligare kan analyseras. Genom det här arbetssättet kan författarna anpassa sig till den nya 

kunskap som de får under arbetets gång (Jacobsen, 2002).  

3.8 Kritik till valda metoder 
Vi är medvetna om att vissa val som skett i studien kan ha påverkade utfallet. Intervjuer har 

endast skett med det aktuella företaget HFAB. Någon intervju med boende i området har inte 

skett. Enligt Jacobsen kan det spela roll om intervjuns avsikt är öppen eller dold. Genom att dölja 

avsikten kan information komma fram som kanske annars inte hade avslöjats (Jacobsen, 2002). 

Vi ansåg inte att ändamålet med intervjuerna eller studien var av det slaget att det skulle spela 

någon roll ifall syftet avslöjades. Snarare skulle det gagna oss i informationssyfte om det kom 

fram. Valet av den kvalitativa undersökningen var ett medvetet val och bäst passande eftersom vi 

valde att gå in på djupet av ett företag och utifrån detta försöka besvara sin problemformulering. 

Enligt Jacobsen så hade den kvantitativa metoden bara gett ytliga svar ifall fler fastighetsföretag 

hade intervjuats. Det hade varit en risk att missa viktig information eftersom ämnet kräver 

djupgående studier (Jacobsen, 2002). 

 

Vi har varit noga med att välja intervjupersoner som har rätt kompetens och även arbetat en 

längre tid på företaget. Respondenterna har genomgått likande renoveringar runt om i Halmstad 

tidigare och känner till den utarbetade processen. Enligt Jacobsen måste de som gör en empirisk 

undersökning vara väl medvetna om att valet av intervjuperson kan ha inverkan på svaren i 

intervjun (Jacobsen, 2002).  

3.8 Operationalisering  
Ett begrepp i vårs studie som kan misstolkas är energieffektivisering. Eftersom ordet 

energieffektivisering uppfattas annorlunda av olika människor är det viktigt för oss att 

konkretisera begreppet till en intervju så att de med säkerhet vet att de intervjuade svarar på 

samma sak. Begrepp som är specifika för den undersökning som görs kan enligt Jacobsen, 

uppfattas ofta olika av de inblandade parterna. Då de olika intervjupersonerna samt skribenterna 

tolkar begreppen olika, blir inte de svar som framkommer i intervjuer jämförbara. Genom att göra 

ett abstrakt begrepp mätbart och konkret görs en operationalisering (Jacobsen, 2002).  

 

Genom att först bestämma vilka de övergripande områdena är som vi vill studera kan sedan 

underrubriker byggas upp. Varje underbegrepp gjorde vi därefter tydligare genom ytterligare 

konkretisering. Det gör att intervjuguiden som sedan byggs upp blir mer tydlig och ingenting 

viktigt glöms. Operationalisering är enligt Jacobsen en process där starten är ett vagt abstrakt 

begrepp och genom tidigare kunskap och viss del fantasi arbetas olika underrubriker upp som blir 

mer och mer tydliga för att tillslut vara så konkreta att en intervjufråga kan byggas på dem. 

Genom tidigare undersökningar och diskussioner i grupp blir det lättare att hitta de underliggande 

begreppen som hjälper till att utforma en intervjuguide. Därför kan författarna vara säkrare på att 

svaren de får är riktiga och blir enklare att mäta (Jacobsen, 2002). Genom operationaliseringen 

kunde vi sedan skapa en intervjuguide. Vi gjorde en intervjuguide och kategoriserade frågorna i 

olika avsnitt med teoretiska begrepp som miljonprogrammet, energi, kostnader/investeringar, 

hyresgäster och materialval. Det operationaliseringsschema vi gjort kan ses i bilaga 1. 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redovisa den data som samlats in. Eftersom vi har valt att göra en 

fallstudie kommer här visas intervjuer och annan information som de tagit del av genom 

medvetet utvalda personer i företaget (Mattsson & Örtenblad, 2010). 

4.1 Bakgrund om respondenterna  
Personerna som blivit intervjuade i fallstudien arbetar på HFAB. Göran Erlandsson har varit 

anställd som förvaltare över östra delen av Halmstad sedan år 1995. År 2012 blev Erlandsson G. 

tillförordnande distriktschef över området Distrikt Mitt där Gustavsfält ingår som är området som 

vi har valt att fördjupa sig i.  

 

Erik Johansson har varit anställd på HFAB sedan år 2009 och sedan dess arbetat som 

fastighetsekonom. År 2010 blev Johansson E. administrativ chef på företaget. Johan Stark är 

ekonom på HFAB med inriktning mot finans och upplåning av olika projekt som företaget 

arbetar med. Stark J. är relativt ny på företaget och började jobba på HFAB år 2011.  

 

Ulf Johansson är civilingenjör för väg och vatten och har utbildat sig på Chalmers tekniska 

högskola i Göteborg. Mellan år 1986 till år 2000 jobbade han inom konsultbranschen för energi 

och VVS och inom olika konsultföretag. År 2000 började Johansson U. på HFAB som VVS- och 

energisamordnare.  

4.2 Intervju  
Vi redovisar nedan den information som vi samlat in genom ovan nämnda intervjupersoner. 

4.2.1 Miljonprogrammet 

Johansson U. påpekar att miljonprogramshusen uppfördes på nästan samma gång under 1960-70 

talet och alla nästan 5000 stycken bostäderna bildar därför en puckel i HFABs bostadslinje. Det 

innebär att när renoveringsbehovet uppstår så kommer det att slå stort och valet av vilka områden 

som ska renoveras först kommer bli en prioriteringsfråga. HFAB har därför valt att sälja nästan 

800 stycken lägenheter för att på så vis minska antalet fastigheter och renoveringstrycket som 

kommer att uppstå. Enligt Johansson U. finns det områden i Halmstad, så som Andersberg, gamla 

delen av Vallås, Linehed och Gustavsfält som tillhör det som kallas miljonprogrammet. 

Johansson E. och Stark J. berättar att HFAB har gjort en del omfattande renoveringar på dessa 

hus. Vad det gäller Maratonvägen så har det gjorts två stycken olika etapper. Erlandsson G. 

berättar att sammanlagda antalet hus på Maratonvägen är 21 stycken, varav nio stycken har 

genomgått ett omfattande renoveringsarbete som HFAB kallar etapp 1. Etapp 2 omfattar hus 

nummer 17 och renoverades sist av alla husen. Avsikten är att påbörja den sista delen, etapp 3, 

hösten år 2012 och därmed renovera klart det resterande antalet hus.  

 

De hus som byggdes genom HFAB under denna tid är enligt Johansson U. typiska HFAB- hus 

med en produktionsteknik baserad på användandet av gjutformar i stål. Husen har betongstomme 

och bjälklag i betong och utfackningsväggar och är ofta är i två till tre våningar. Johansson U. 

förklarar att husen på Maratonvägen är uppbyggda och utformade på det sättet och Erlandsson G. 

förklarar att husen på Maratonvägen är fyravåningshus som kallas lamellhus. Men några särskilda 

problem med husen tycker inte Johansson U. att HFAB har haft men de har börjat och har även 

hållit på att renovera miljonprogramshusen sedan en tid tillbaka. Erlandsson G. förklara att 
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företaget har arbetat fram ett planerat underhållsarbete som de utgått ifrån. Erlandsson G. berättar 

att anledningen till att företaget valde att sätta igång med den västra delen av Gustavsfält var att 

efter en genomgående inventering fastställdes att de nio husen på den delen av Maratonvägen var 

i dåligt skick. Det stora värmesystemet var dåligt och det fanns bara en enda undercentral (UC) 

på hela Gustavsfält. 

 

Stark J. säger att målet med hela ombyggnationen av Maratonvägen var framförallt att skapa 

bättre inomhusmiljö för de boende samtidigt som energieffektivisering var i fokus. Erlandsson G. 

förklarar att bara underhålla en fastighet går inte, utan företaget måste kunna göra vinst på 

projektet och då måste det göras energieffektiviseringar. Det är väldigt viktig att skapa nöjda 

hyresgäster tillägger Erlandsson G. Det var mycket missnöje bland dessa på grund av att husen 

var nergångna. Efter renoveringen blev hela området mer attraktivt enligt Erlandsson G. Nu 

arbetar även HFAB med att förbättra utemiljön och höja standarden i hela området berättar 

Johansson E.  

4.2.2 Energieffektivitet 

Enligt Erlandsson G. så gäller vissa krav på energibesparingar både i kommunen och HFAB 

arbetar därför långsiktigt med att nå målen och har arbetat med energibesparingar i 15 år. 

Företaget är dessutom med i ett projekt som heter Skåneuppropet där målet är att allmännyttan 

tillsammans ska sänka energin. Det är enorma investeringar som krävs för energieffektivisering 

och det blir svårt att nå ner till de målen som ställs säger Erlandsson G. På frågan om hur 

företaget beräknar energiåtgången i ett hus förklarar Erlandsson G. att det finns en särskild utvald 

energigrupp på företaget som arbetar dagligen med den sortens frågor. 

 

 
FIGUR 4. Resultat energiförbrukning, Kvarteret Hästen hus 12-21. Frånluftsvärmepumparna var i full drift 1 mars 

2011 och hus 17 togs i drift 1 oktober 2011. 

 

Johansson U. säger att den energieffektivisering HFAB har gjort under åren 2001-2010 i hela 

beståndet och lönsamheten kan ses varje månad genom det kassaflöde de har. HFAB har 19 

miljoner mer i kassan varje år på grund av minskad energikostnad över hela sitt bestånd. De 19 

miljonerna ska betala de investeringar som gjorts. Enligt Johansson U. är energiförbättringar lätta 

att utläsa med hjälp av positivt resultat eftersom det finns en investeringskostnad och så finns det 

en besparing. Genom de olika kalkylprogrammen visar Johansson U. de två skribenterna hur stor 

energieffektivisering som skett och vad det kostat HFAB månad för månad. Frånluftspumparna 

har i hus 20 minskat med 65 000 kr under det första driftsåret. Johansson U. fortsätter berätta om 

energimålen och hur ledningsgruppen träffas för att besluta om målen. En 20 % minskning måste 

ske till år 2020 och 50 % till år 2050. Runt samma tid som HFAB hade nått sin minskning med 

17 %, bestämde ledningen att företaget skulle gå med i SABO, Sveriges allmännyttiga 
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bostadsföretag, program för energisatsning. SABO hade lägre krav för energieffektivisering så 

trots att HFAB lyckats med den effektivisering de bestämt, innebar det att HFAB skulle minska 

sina energimål ytterligare. Organisationen hade som mål att en minskning med 20 % ska ske till 

år 2016. HFAB bestämde sig då för ett internt mål där de ska gå från 125 kWh, i år till 103 kWh 

år 2020. Sedan krävs en sänkning med 25 kWh till år 2050. Ska målet absolut lösas berättar 

Johansson U. att en stor mängd värmepumpar kan användas men det leder till ett elberoende som 

inte är bra vid en prisökning. Solcellstekniken skulle kanske lösa problemet fortsätter han. 

 

Johansson U. förklarar att när HFAB byter ut fönster och fönsterbalkar som i fallet på 

Maratonvägen så finns det från myndigheternas sida inget energikrav. Enligt Boverket finns det 

energikrav för vad nyproducerade fastigheter får uppnå. I den klimatzon som Halmstad befinner 

sig i är den gränsen vid 90 kWh från och med år 2012. I det kravet ingår värme, varmvatten och 

fastighetsel. Vid renoveringen på Maratonvägen var energieffektiviseringen inte den viktigaste 

frågan men HFAB ville energieffektivisera för att av miljöhänsyn minska energiförbrukningen 

och även för att projektet med renoveringarna skulle bli ekonomiskt försvarbart. 

Mineralullisolering som gjordes i etapp 1 är lönsamhetsmässigt ur energisynpunkt tveksam 

däremot så var den en förutsättning för att kunna göra en kanaldragning för den lönsamma 

värmeåtervinningen. Johansson U. berättar att företaget har ett miljöprogram och arbetar med att 

nå de miljömål som HFAB sätter upp innan projektet startar. HFAB arbetar systematiskt med 

energieffektiviseringar. Enligt Johansson U. är det viktigt att ständigt göra energibesiktningar och 

utföra förbättringsarbeten via driftsanalyser. Vid stora underhållsprojekt görs först en 

energianalys därmed blir det möjligt att se ifall det finns en möjlighet att energieffektivisera. 

HFAB visste vilken nivå som Maratonvägen låg på vad gäller energiförbrukning, 150 kWh A-

temp yta, och utifrån det bestämdes nya mål. Genom att ersätta den enda UC som fanns på 

Maratonvägen med sju mindre så har stora kulvertförluster minskat. Johansson säger 

förbrukningen även minskade genom den nya frånluftsventilationen och frånluftsvärmepumpar i 

fem av tio hus. 

 

Johansson U. förklarar att innan renoveringen var förbrukningen i husen 149 kWh inklusive 

fastighetsel. Anledningen till den låga fastighetselförbrukningen, som endast var 9 kWh berodde 

på att det endast var en liten andel belysning i trapphusen och det fanns varken fläktar eller hissar 

i husen. Efter att UC ändrades och kulvertförlusterna minskat sjönk energiförbrukningen till 120 

kWh. Därefter skedde en förbättring av husen i övrigt och nu är förbrukningen nere på 100 kWh.  

Johansson U. tror att förbrukningen kommer sjunka till 90 kWh. Fönster och takförbättring 

genomfördes och en bättre värmeåtervinning erhölls. I fem av tio hus finns värmeåtervinning och 

hade en värmeåtervinning skett i alla hus hade energiförbrukningen kunnat minskas ännu mer, 

antagligen 60 kWh/ m2 A-temp tror Johansson U. Han tror att HFAB kommer fokusera mer på 

energikraven i framtida projektet, etapp 3.         

 

Johansson U. berättar att de använder sig av graddagsmetoden vid klimatkorrigering. De 

använder sig av faktiska mätningar på all energidriftsprestanda. När sedan ett år har passerat så 

görs en graddagskorrigering. Syftet med det är att jämföra olika år med olika 

klimatförutsättningar och se om HFAB har blivit bättre eller sämre. Om det var kallt år 2009 och 

en mildare vinter år 2010 så kommer det naturligt att gå åt mindre värme år 2010 jämfört med år 

2009. Med hjälp av en korrigeringsmetod går det jämföra ifall HFAB blir bättre eller sämre och 

hur de ska beräkna framtida energibehov. Johansson U. berättar att företaget arbetar med olika 

program vid energi- och effektbehovsberäkningar. HFAB försöker följa den allmänna praxisen 
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för att undvika fel vid beräkningar. Johansson U. pratar om HFABs miljömål och förklarar att 

företaget har ett övergripande energimål att de ska optimera energianvändningen och förbättra 

innemiljön. Hela HFABs bestånd ska sänkas från 113 KWh till 90 KWh. Johansson U. förklarar 

att nybyggnadskravet är 90 KWh för värme och fastighetsel. HFABs mål är 90 KWh på 

uppvärmning och 13,5 KWh på fastighetsel på hela beståndet. Varje år analyserar företaget ett 

antal fastigeter för att se om det går att effektivisera fastigheten samt förbättra inomhusklimatet. 

4.2.3 Byggnadsmaterial  

Enligt Erlandsson G. har renoveringarna som genomförts på västra Gustavsfält delvis varit i 

underhållssyfte men samtidigt passade HFAB på att göra standardhöjande åtgärder som gav 

mervärde till hyresgästerna. Skillnaden mellan standardhöjande och underhållsåtgärder anser 

Erlandsson G. är en definitionsfråga. Balkongerna har på en del hus breddats och glasats in och 

samtliga lägenheter fick en fläktkåpa i lägenheterna vilket inte var standard i lägenheterna 

dessförinnan. Erlandsson G. säger att HFAB installerade nya UC och det sammanlagda antalet 

blev till sju stycken, till skillnad från start då endast en fanns. Förutom problemet med UC var 

husen generellt slitna fasadmässigt, fönster och tak var i stort behov av renovering. 

 

Erlandsson förklarar att vid renoveringen fick husen 

ett helt nytt tak av derbigum och för det behövde 

företaget resa nya takstolar. Vinden tilläggsisolerades 

med lösull, samtliga fönster och även 

balkongdörrarna byttes ut mot nya 3- glas fönster och 

bröstningen nedanför fönster isolerades samt 

entrédörrarna till alla lägenheter ersattes med 

säkerhetsdörrar. Fönstren är av typen trä- aluminium 

och invändiga, synliga partier, både karm och båge, är 

av trä. De delar av fönstren som är osynliga är 

konstruerade av aluminium.      FIGUR 4.1. Källa: (HFAB, 2012). 

 

Tvättstugorna förnyades och tvättpelare installerades i de lägenheterna där det fanns utrymme för 

det i badrummet. Husen fick nya entrédörrar med passersystem, tillval i lägenheter blev en 

tvättpelare där det fanns möjlighet till detta. Varje enskild lägenhet fick ny säkerhetsdörr vilket 

påverkar ljudkomforten och brandsäkerheten. Johansson U. berättar att de aktuella husen på 

Maratonvägen var i originalskick från år 1965. Fönstren var dåliga, framförallt de som var i 

väderutsatt läge. De fönster som satt indragna på balkongerna var i ett bättre skick. Johansson U. 

berättar att takutsprången var för korta och det hade bidragit till att tegelfasaderna var slitna. 

Fönsterbalkarna var angripna av korrosion och armeringsjärnen var i det närmsta synliga. 

Johansson U. berättar att invändigt i lägenheterna och i badrummen är det mesta fortfarande i 

originalskick. Någon omfattande badrumsrenovering har inte skett men metoder som emaljerande 

av brunnar och andra underhållsåtgärder har gjorts som gör att en badrumsrenovering kan skjutas 

upp ytterligare flera år fram. 

 

Johansson U säger att taken på husen har bytts ut. Det var inte någon akut åtgärd, då takens 

kondition var bra, men de nya ventilationsanordningarna innebar en större volym för att dra 

kanaler och fläktar för det krävdes ett större utrymme på taket. Johansson U. berättar att den 

befintliga isoleringen på taket togs bort och lösullsisolering sattes in efterhand som arbetet med 

ventilationsrören var färdigt. Lösullsisoleringen isolerade vinden bättre än tidigare. Fasaderna 
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reparerades och balkongdörrarna byttes ut. Balkonginglasning och förbättring av entréerna 

skedde även i samband med renoveringen. Takutsprånget har ökats och fönster har bytts ut. 

Fönsterbröstningen har tilläggsisolerats men ytterväggarna har inte renoverats. Johansson U. 

berättar att fjärrvärmesystem var det första som byttes ut. Därefter renoverades tak, fönster och 

balkongbreddning samtidigt. Balkongerna renoverades inte i samma tempo som övriga huset men 

annars hölls de övriga renoveringarna i samma tempo. Renoveringarna skedde under ett 

väderskydd och då ett hus var klart monterades ställningar ner för att flyttas och resas vid nästa 

hus. Under skyddet kunde alla renoveringsåtgärder utföras oberoende av väder. Taket var 220 

mm tjockt innan renoveringen och väggarna var 250 mm lättbetong.  

 

Utfackningsväggen är murad och utanpå alltihop finns en tegelkappa berättar Johansson U. Han 

fortsätter beskriva hur den tidigare fastighetsingenjören gillat materialet derbigum som är en 

takbeläggning bättre än vanlig papp, då den är tätare och lättare att underhålla. Därför valdes det 

materialet som takbeläggning på de nylagda taken. Själva takbeläggningen, säger Johansson U., 

var i bra skick men problemet var att takrännorna som gick ut mot fasaden där 

avvattningssystemet fanns inte fungerade ordentligt. Även om hela taket inte hade renoverats 

skulle ändå takfoten och takutsprånget fått byggas om för att skydda fasaden. Johansson U. 

berättar att om fasaden skulle tilläggsisolerats misstänkte HFAB att det fanns en hel del murrester 

kvar bakom teglet. Ifall teglet hade rivits för att tilläggsisolera utsidan så skulle ytan varit ojämn 

och då hade en isolering blivit svår att genomföra. Ifall en tilläggsisolering istället skett utanpå 

teglet skulle i så fall väggen blivit mycket bredare och vart skulle fönstren placeras? Kostnaderna 

skulle bli stora och därmed avstods alternativet om att isolera fasaden. Fönstren, berättar 

Johansson U., har bytts till 3 glasfönster. U-värdet är i första etappen 1,3 och i andra etappen är 

U-värdet 1,0. Eftersom passivhustekniken har gjort att lägre U-värden inte längre är dyrare så 

kommer den senare varianten med lägre U-värde att användas fortsättningsvis.  

 

Johansson U. berättar om hur HFAB bedömde vilka åtgärder som skulle utföras. Företaget kände 

till att fönster och ventilation var det största problemet och även radon. Valet hur en 

energieffektivisering skulle ske föll sig naturligt då de andra alternativen uteslöts. En utredning 

gjordes på vad det skulle kosta att renovera fönster och antal fönster och ytor beräknades, exakt 

vad som skulle göras och målas för att det skulle bli bra. Kostnaden blev totalt 2500 kr/ kvm. 

Efter det beräknades vad merkostnaden skulle bli att byta till ett helt nytt fönster med U-värde 1,3 

som krav. Utgångsläget i de gamla fönstren var ett U-värde på 2,8 – 3. Merkostnaden blev 1400 

kr/ kvm vilket innebär att totalkostnaden blev 3900 kr/ kvm. För den summan skulle husen 

istället få helt nya fönster med ett lägre U- värde som sparar mer energi. Merkostnaden skulle 

betalas av på 16- 18 år. Då bestämde HFAB att alla fönster skulle bytas, även de som inte var 

dåliga, vilket var första gången detta skedde. 

4.2.4 Ventilationssystem 

Johansson U. påpekar att problemet med självdrag, som husen var utrustade med från början, inte 

var akut, men eftersom radonmätningarna visade sig vara höga under år 2005- 2006 så klarade 

inte vissa lägenheter gränsvärde för radonhalten. Under det första planeringsstadiet fanns inte 

någon plan för mekanisk frånluft men i och med de nya radonvärdena så ändrades den planen. 

Erlandsson G. berättar om hur det borrades in nya tilluftsdon som placerades ovanför fönster för 

att förbättra ventilationen i lägenheterna. Från början var husen utrustade med 

självdragsventilation. Nu är merparten av ventilationen av typen från och tilluft (mekanisk 
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system). Hus nummer 17 är det enda huset som är utrustad med FTX- system där tilluften 

förvärms. 

 

Johansson U. förklarar hur HFAB tänkte angående den mekaniska frånluften. Pay- off tiden för 

att installera värmeåtervinning skulle enligt de första beräkningarna bli 5 – 6 år. Men enligt den 

första kalkylen var inte bytet av yttertaket inräknat, med alla kanaler som skulle dras om. Alla 

skorstenarna skulle rivas och alla kanaler dras ihop till en punkt där en enda fläkt finns. Ska 

projektet räknas med vinst görs det på ett sätt, om det ska räknas med förlust räknas det på ett 

annat sätt. HFAB bestämde sig för att arbeta med värmeåtervinning. Fem av tio hus valdes ut att 

använda mekanisk frånluft. Anledningen till att inte alla husen fick värmeåtervinningssystemet 

berodde på att det hade blivit för omständigt att dra köldbärarledningarna till 

värmeundercentralerna där värmepumparna är placerade. Kanaler skulle dras på vindsbjälklaget, 

taket skulle rivas bort, mineralullsmattorna som tidigare var där skulle tas bort för att förbättra 

arbetsmiljön vid ventilationsdragningen. Johansson U. berättar att husen nu är utrustade med 

mekanisk frånluft i tio hus och FTX i ett hus.  De elva husen som finns kvar kommer att förses 

med mekanisk frånluft och frånluftsvärmepumpar, precis som i de första husen. Anledningen till 

att hus nummer 17 istället fått FTX system beror på att HFAB ville undersöka alternativa 

renoveringsåtgärder och skaffa erfarenheter. Frågan blev ifall det är lönsamt och rätt att införa 

FTX i ett miljonprogramshus. I och med att det finns ett exakt likadant hus till som nummer 17 så 

blev det möjligt att jämföra husen emellan vilket som blev mest lönsamt, FTX eller mekanisk 

frånluft.  

 
Resultat energiförbrukning kvarteret Hästen hus 17, FTX system 2011-01-01-2012-02-29.   

 

FIGUR 4.2. Fjärrvärmeförbrukningen minskade 50 MWh, 38 kkr/år. Elförbrukningen ökade 5 MWh, 6,5 kkr/år. 

Ännu har inte ett år gått men det går att se vissa resultat berättar Johansson. Komforten i hus 

nummer 17 med FTX system är mycket bättre än i det andra huset med mekanisk frånluft. Hus 17 

är inte alls lika lönsam som de övriga men har en lägre radonhalt. I det andra huset, nummer 21, 
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med mekanisk frånluft så är inte luftströmmen lika bra och det bildas ett drag från 

ventilöppningen som gör att hyresgästerna sätter för den och därmed ventileras inte radonhalten 

bort. Fjärrvärmeanvändningen i hus nummer 17 är högre men elanvändningen är lägre. I de 

mekaniska frånluftshusen är elanvändningen högre och det finns därmed en större risk vid en 

elprisökning. FTX är en dyrare investering men samtidigt bättre. Trots osäkerheten om 

framtidens elpriser så kommer etapp 3 ska installeras med mekanisk frånluft på grund av att det 

är mindre arbete med att bygga om till mekanisk frånluft. Komfort är ett abstrakt begrepp som är 

mycket svårt räkna lönsamhet på avslutar Johansson. 

 

 
FIGUR 4.3. Resultat energiförbrukning, Kvarteret Hästen Hus 21, mekanisk frånluft, 2011-03-01 – 2012-02-29. 

4.2.5 Solenergi 

Skribenterna frågade ifall solenergi kommit på tal i samband med renoveringen och Johansson U. 

förklarar att solenergi aldrig var aktuellt på grund av det inte finns någon lönsamhet i det på 

Maratonvägen. Maratonvägen är i ett fjärrvärmesområde och det innebär att solvärme i så fall då 

kommer konkurera med fjärrvärme vilket den i nuläget inte kan. Johansson U. misstänker att en 

sommartaxa kommer införas och i så fall blir solenergi ännu mindre lönsamt. Men Johansson U. 

säger att på rätt ställe och gentemot ett alternativ som gas så skulle definitivt solenergi kunna vara 

rätt val. Johansson U. tycker även att sol- el är ett intressant alternativ eftersom priset där 

halverats. Respondenten tror att HFAB senare antagligen kommer att bekanta sig med det 

alternativet.  

4.2.6 Ekonomi 

Erlandsson G. förklarar att en renovering av miljonprogramshusen kräver stora ekonomiska och 

fysiska resurser och då är det viktigt att husen med sämst skick renoveras i turordning. 

Renoveringen av husen började år 2008 och hösten år 2011 var projektet färdigt. Johansson U. 

berättar att företaget jobbar som så att ska en renovering genomföras så kan den göras 
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energieffektiv. Johansson U. är därför aktiv och medverkande inom företaget för att kunna 

påverka företaget att göra effektiviseringar när ingrepp ändå görs i en fastighet. Respondenten 

förklarar hur HFAB diskuterar fram och tillbaka vilka olika förslag som ska genomföras. 

Johansson U. berättar att de lönsammaste investeringarna är inom styr- och övervakningssystem, 

driftsoptimeringar. Styrutrustningen bestämmer vilken temperatur som ska skickas ut från 

värmecentralen. En sådan investering har en kort pay- off tid i förhållande till investeringen. En 

värmeåtervinnings- investering kan ha en pay- off tid på 7- 10 år. Även ifall det inte är lönsamt 

att byta fönstren på Maratonvägen rent ekonomiskt kanske det var lönsamt ur komfortsynpunkt. 

Johansson U. påpekar att företaget måste förvalta och driva fastigheterna affärsmässigt. För tre 

till fyra år sedan fanns en tro att företaget skulle göra stora investeringar och tilläggsisolera hus. 

Men ur lönsamhetssynpunkt var människor emot det. Nu har pendeln slagit tillbaka så att nu 

kommer fokus på traditionella VVS åtgärder. Det blir viktigt med styr- och övervakning, bra 

värmeåtervinningsutrustning. 

 

Johansson E. och Stark J berättar att etapp 1 har kostat sammanlagt 95 Mkr. Etapp 3 håller på i 

nuläget att upphandlas om omfattar resterande elva hus. Den kommer att pågå i cirka tre år och är 

budgeterad till 85 Mkr. Anledningen till att den är billigare jämfört med Etapp 1 och 2 är att det 

inte finns lika stora utvecklingsmöjligheter som på de tidigare husen som renoverades. 

Balkongerna kommer inte att breddas eftersom de är kulturmärkta och det är en av stora 

anledningarna till att projektet blir billigare. En fråga som ofta diskuteras i fastighetsbranschen är 

skillnaden på underhåll och investering. Enigt Johansson E. är en investering något som företaget 

gör i standardhöjande syfte, alltså en åtgärd som höjer den befintliga standarden och värdet i en 

fastighet. Med det menar Johansson E. att investerar företaget en viss summa pengar i en 

fastighet ska de vid en eventuell försäljning av denna kunna få ut vad företaget har investerat plus 

avkastning på investeringen som gjorts. Underhåll är däremot något som ett företag gör för att 

återställa det ursprungliga skicket som var där från början i en fastighet, samtidigt som 

livslängden förlängs med ytterligare 25 - 40 år. Den ekonomiska livslängden på alla investeringar 

är 50 år avskrivningsmässigt på HFAB förutom alla tillval som till exempel balkonger och olika 

tillval som kan göras i lägenheterna, som istället är tio år.  

 

Livslängd investeringar:  50 år 

Livslängd tillval:  10 år 

 

Stark J. är den som gör både för- och efterkalkyler på HFAB. Han arbetar med en kalkylmodell 

som visar kassaflöde där företaget tittar på driftnetto under tolv år och efter det så 

nuvärdesberäknas det. Sedan jämförs det med produktionskostnaden som finns för projektet. Det 

för att titta på om det är kalkylmässigt lönsamt för att genomföra den åtgärden. Vad det gäller 

efterkalkyler så säger Stark J. att HFAB tittar hur väl den planerade förkalkylen slog ut, 

framförallt när det görs energibesparande åtgärder. HFAB vill gärna ha en efterkalkyl efter cirka 

ett till två år där företaget kan se om det har gjorts rätt antaganden. Kalkylräntan som företaget 

använder är olika beroende på vilket område det är frågan om. Det som HFAB tittar på är 

marknadens direkta avkastningskrav. Området Gustavsfält har en kalkylränta på 6.25 %. Sedan 

görs investeringen och efter görs samma beräkning för att igen se vilket driftnetto och nuvärde 

som fås. Är det senare driftnettot högre då är investeringen lönsam och skall genomföras.  

Johansson E och Stark J säger att för de budgeterade kostnaderna för Etapp 1 så hade företaget 

räknat med en budget på 105 Mkr och det slutade totalt på 95 Mkr. Det blev ett positivt utfall. 
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Företaget hade en bra styrning och uppföljning av projektet som gjorde att budgeten hölls och 

inte överskreds. Vad det gäller renoveringarna som genomfördes har det redan visat sig vara 

lönsamma besparingar företaget har gjort. Elen är en stor kostnad i ett fastighetsföretag och 

förbrukningen av elen har sänkts upp till och med 40 %. HFAB jobbar ständigt med 

energifrågorna och vilka besparingar som kan göras med hjälp av för och efterkalkyler. HFAB 

skall även komma igång med och arbeta med effektkalkyler så att företaget efter två år kan se 

ifall utfallet blev som planerat. Självfallet säger Johansson E. att det måste finnas kapital i ett 

företag för att genomföra en omfattande renovering och lönsamheten är den viktigaste delen.  

4.2.7 Hyra 

Renoveringarna som gjordes var både i standardhöjande syfte men även ur underhållssyfte. När 

underhållet i en fastighet ska genomföras så se företaget till ifall det finns möjlighet att samtidigt 

göra standardhöjande åtgärder. Förutsättningarna för det är att företaget får hyresgästernas 

medgivande för att kunna genomföra renoveringen. Följden blir att företaget måste höja hyran till 

hyresgästerna för att få tillbaka sin investering. För att kunna höja hyran när projektet var 

färdigställt berättar Erlandsson G. att företaget var tvungna att få hyresgästernas medgivande till 

100 % och det fick de inte i detta fall. Då valde företaget att gå vidare med frågan till 

hyresnämnden och fick till slut hyreshöjningen godkänd. HFAB har valt att höja hyran så att den 

befintliga hyresgästen som bor i lägenheten får en höjning på maximalt 300 kr per år under en 4 

års period. Den maximala summan någon hyresgäst har kunnat få i hyreshöjning är 1200 kr i 

månaden och senare har hyresgästen fått 300 kr varje år och detta på grund av att ingen hyresgäst 

skall få en så stor höjning på en och samma gång. Däremot om de flyttar ifrån lägenheten då höjs 

hyran omgående så den nya hyresgästen får betala den högre hyran direkt. Erlandsson berättar att 

HFAB arbetar med något som kallas anpassad hyressättning. Med det menas att företaget har 

olika hyror för olika områden. 

 

Det var ett stort missnöje bland hyresgästerna innan själva projektet kom igång. De boende tyckte 

att hyreshöjningen var dålig men den uppfattningen ändrades då hela projektet stod klart hösten 

år 2011. HFAB genomför även med jämna mellanrum en kundundersökning där ett antal 

hyresgäster får besvara ett antal frågor om sitt boende. Innan projektet startade igång var Nöjd 

Förvaltnings Kvalitets Index (NFKI) 56 % för att vid avslutat projekt öka till 69 %, vilket tydligt 

visar att hyresgästerna blev nöjda med utfallet. Johansson E. säger att hyresgästerna har erbjudits 

att göra renoveringar inne i sina lägenheter och få detta till en halverad kostnad med hjälp av den 

bonusfond som finns i HFAB. Stark J. menar att det är ett sätt att kompensera hyresgästerna för 

störningar som uppkommer under byggnationstiden. 

4.3 Sammanfattning av empiri 
Respondenterna är eniga om att husen som är byggda under miljonprogramsåren skall tas 

omhand genom underhållsåtgärder och vanlig renovering som är behövlig för just det utvalda 

området. HFAB har fastigheter över hela Halmstad som är byggda under den här epoken och har 

för det långsiktiga mål som företaget arbetar efter. En renovering av miljonprogramshusen kräver 

stora ekonomiska och fysiska resurser. Renoveringarna som gjordes var omfattande ingrepp i 

fastigheten där HFAB valde att byta samtliga fönster, tak, entréportarna och varje lägenhet fick 

ny säkerhetsdörr. Fönstren som valdes var 3 glas fönster med ett lägre U- värde på 1.0 jämfört de 

gamla som hade ett U- värde på 3.0. Tilluftsventiler borrades in ovanför fönstren för att förbättra 

inomhusmiljön. Bröstningen nedanför fönstren tilläggsisolerades likaså vinden men där bestämde 

sig företaget att använda sig utav lösullsisolering. Tegelfasaderna reparerades och tegelbalkarna 
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byttes ut på de ställena där de nya fönstren skulle installeras. Taket var i bra kondition jämfört 

med fönstren trots att takutsprången var för korta och det i sig gjorde så att fasaden tog mer skada 

av all väta. Men då de nya ventilationsanordningarna krävde mer plats för sina kanaler var HFAB 

tvungna att genomföra ett takbyte. Det innebar nya takstolar och ny isolering på vinden. 

Balkongerna breddades på en del lägenheter och samtliga glasades in. Det var en merkostnad för 

företaget men eftersom det var i standardhöjande syfte kunde HFAB höja hyran och på det sättet 

finansiera utbyggnaden. Hus nummer 17 har annat ventilationssystem än övriga husen och är 

utrustad med FTX- system, där den ingående tilluften förvärms.  

 

Energifrågorna är utav stor betydelse på företaget och prioriteras vardagligt men även när stora 

renoveringar skall upphandlas. Likaså vad det gäller energibesparingar både i kommunen och på 

HFAB arbetar företaget långsiktigt med att nå målen och har jobbat i 15 år med att hela tiden 

energieffektivisera. HFAB har gått med i ett projekt som heter Skåneuppropet där målet är att de 

allmännyttiga fastighetsbolagen skall försöka sänka energianvändningen till år 2020 med 20 %. 

När Maratonvägen skulle renoveras var inte den viktigaste frågan just att energieffektivisera men 

då det finns pengar att spara i samband med renovering så ville företaget satsa på energieffektiva 

åtgärder som skulle kunna återbetala projektet på långt sikt. Den ekonomiska livslängden på alla 

investeringar på HFAB är 50 år avskrivningsmässigt utom alla tillval som till exempel balkonger 

som istället är tio år. För- och efterkalkyler används i stor omfattning på HFAB för att se ifall en 

investering i en fastighet är lönsam. Kalkylmodellen är en vedertagen kassflödesmodell där 

företaget ser efter ett driftnetto under tolv års period för att senare nuvärdesberäkna 

investeringen. Efterkalkyler är en viktig aspekt för att senar se vilket utfall det blev. Kalkylräntan 

som HFAB använder på området Gustavsfält är 6.25%.  
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FIGUR 4.4. 

Ovan kan ett schema ses över hur respondenterna har svarat vid intervjuerna som gjorts inom de 

olika temaområdena. Eftersom att inte alla respondenter har besvarat frågor inom alla områden 

var, är en del rutor tomma. Schemat har sedan hjälpt oss vid analyseringen av fallföretaget. Det 

går att se att intervjupersonerna har kompletterat varandra väl och bidragit till en bred empiri. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi att diskutera skillnader och likheter mellan den insamlade empirin och 

den teoretiska referensramen. Utifrån det kommer vi att försöka förstå den information som 

intervjupersonerna gett oss. Vi kommer även redovisa kalkyler och nuvärdeberäkningar för att 

jämföra med teori och empiri. Genom en matris som återfinns som bilaga 3, har teori och empiri 

sammanställts. 

5.1 Miljonprogrammet 
Innan miljonprogramsprojektet drog igång så hade svenska folket i allmänhet dålig standard i 

sina hem och att ett stort antal lägenheter var trångbodda. De vanligaste husen som byggdes var 

lamellhus som stod för 85 % av lägenheterna (Nordström, 1999). Det är sådana hus som finns på 

Maratonvägen är byggda med fyra våningar och av typen lamellhus förklarar Erlandsson G. I 

Nordströmsbok står det även att husen oftast är utformade med väggar av betongelement. De här 

miljonprogramshusen finns över hela landet i olika omfattning och är överlag i dålig standard. En 

ombyggnation av miljonprogrammet kostar stora summor pengar att renovera (Nordström, 1999). 

Johansson U. förklarar att de har hållit på sedan en tid tillbaka med att renovera och rusta upp 

byggnaderna. Erlandsson G. menar att husen på hela Maratonvägen, precis som det går att läsa i 

Norström, ovan, var generellt i dåligt skick. Dåliga fönster, slitna trapphus, omoderna tvättstugor 

och entréportar var i behov av förnyelse. Fastighetsägarna arbetar inte med ett planerande kapital 

och det i sig leder till att underhållet i och utanför fastigheterna uteblir helt. Det är en startpunkt 

för ett dåligt och oattraktivt område (Reppen & Viden, 2006). Erlandsson G. förklarar att det är 

svårt för ett fastighetsföretag att endast underhålla en fastighet. Det som istället prioriteras i 

samband med renovering är de energieffektiva åtgärder som gör att projektet blir lönsamt. 

Företaget fokuserar på att genomföra renoveringen på det område som är i störst behov utav det. 

Hyreshöjningar har genomförts på Maratonvägen på grund av ombyggnaden och efteråt har 

företaget fått nöjdare hyresgäster och ett attraktivare område berättar Erlandsson G. Det är det 

som går att läsa i Nordström att ifall en renovering är möjlig som höjer standarden och 

livskvalitet för de boende, kan fastighetsägarna ta ut en högre månadshyra. Det för att finansiera 

renoveringen och även återbetala det investerade kapitalet (Nordström, 1999). 

5.2 Energieffektivisering 
Eriksson förklarar att under 1960- talet var oljepriserna låga vilket medförde att 

oljeförbrukningen kunde stiga relativt bekymmersfritt. De låga priserna som ständigt pressades 

nedåt blev senare en av anledningarna till oljekrisen på 1970- talet (Eriksson, 1994). På senare år 

har produktionen av råolja nått sina toppvärden runt om i världen. År 1971 producerades som 

mest råolja i USA, år 1987 var samma produktion nådd i Ryssland och Nordsjön nådde toppnivån 

år 2000. Därmed kom så produktionen från och med år 2006 - 2007 att minska med ca 4 % per år 

(Larsson, 2005). Med det här som bakgrund är det inte svårt att förstå att det enligt Erlandsson G. 

gäller vissa krav på energibesparingar både i kommunen och på HFAB. Därför arbetar HFAB 

långsiktigt med att nå målen och har arbetat med energibesparingar i 15 år. Det är stora 

investeringar som krävs för en energieffektivisering och det blir svårt att nå de målen som ställs 

av regeringen säger Erlandsson G. Johansson U. fortsätter förklara regeringens energimål. En 20 

% minskning måste ske till år 2020 och 50 % till år 2050. HFAB har ett internt mål där de ska gå 

från 125 kWh i år till 103 kWh år 2020. Sedan krävs även en sänkning med 25 kWh till år 2050.  
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Johansson U. förklarar att de använder sig av graddagsmetoden vid klimatkorrigering. De 

använder sig av faktiska mätningar på all energidriftsprestanda. När sedan ett år har passerat så 

görs en graddagskorrigering. Syftet med graddagskorrigeringen är för att kunna jämföra olika år 

med olika klimatförutsättningar och se om HFAB har blivit bättre eller sämre och hur de ska 

beräkna framtida energibehov. HFAB har ett övergripande energimål och de ska optimera 

energianvändningen och förbättra innemiljön. Varje år analyserar företaget ett antal fastigeter för 

att se om det går att effektivisera fastigheten samt förbättra inomhusklimatet. Precis som 

intervjupersonen på HFAB förklarat står det Kverner & Yverås, att för att nå EU’s miljömål för 

energi, ifrån 2008, kommer Sverige att behöva minska sina energiutsläpp med 17 %. Genom att 

50 % av Sveriges energianvändning år 2020 förhoppningsvis kommer från förnyelsebara källor 

och energieffektivisering ska det målet nås. Ett delmål i denna energisänkning innebär att 

energianvändningen per kvadratmeter ska minska med 20 % jämfört med år 1995 till år 2020 och 

med 50 % till år 2050 (Kverner & Yverås, 2010). 

 

Erlandsson G. förklarar att det finns en särskild utvald energigrupp på HFAB som räknar fram 

vad olika byggnadsdelar ger för resultat, till exempel tilläggsisolering, fönster etc. I Larsson går 

att förstå varför det är så viktigt genom att förklara att olika byggnadsdelar lagrar värme olika 

bra. De material som behåller värme väl är tegel, betong, sten och vatten. Tunga material lagrar 

värmen bättre men lite av den går hela tiden ut genom fönster, hur mycket som går ut beror på 

fönstrens isolering. Även olika byggtekniker ger olika värmeförluster. Detta beror på att det är en 

längre väg ner innan värmen kan ta sig ut underifrån (Larsson, 2005). Johansson U. förklarar att 

innan renoveringen och materialbyte var förbrukningen i husen 149 kWh inklusive fastighetsel. 

Efter att UC ändrades och kulvertförlusterna minskat sjönk energiförbrukningen till 120 kWh. 

Därefter skedde en förbättring av husen med fönster, takförbättring och nu är förbrukningen snart 

nere på 100 kWh. Johansson U. tror att förbrukningen kommer sjunka till 90 kWh.  

 

Mwasha, Williams & Iwaro förklarar att den byggande utvecklingen i samhället är beroende av 

hållbar prestanda och energieffektivisering. Det viktigaste är energi och resurser. Men det innebär 

inte enbart att hållbara energiresurser används utan det krävs att resurserna används effektivt. En 

indikator för sig kan inte skapa ett hållbart byggande men tillsammans kan de skapa ett hållbart 

resultat som kan minska energiförbrukningen i byggnaden (Mwasha, Williams & Iwaro, 2011). 

Johansson U. förklarar att när HFAB byter ut fönster och fönsterbalkar som i fallet på 

Maratonvägen så finns det från myndigheternas sida inget specifikt energikrav. Men Johansson 

U. förklarar att det är viktigt att ständigt göra energibesiktningar och utföra förbättringsarbeten 

via driftsanalyser. Vid stora underhållsprojekt gör HFAB först en energianalys och därmed blir 

det möjligt att se ifall det finns en möjlighet att energieffektivisera. HFAB visste redan innan 

renoveringen vilken nivå som Maratonvägen låg på vad gäller energiförbrukning, 150 kWh A-

temp yta, och utifrån det bestämde de nya mål. 

5.3 Byggnadsmaterial 

5.3.1 Fasader 

Tegelfasader var en vanlig förekommande syn under miljonprogramstiden. Då en 

tilläggsisolering ska ske är det en omfattande åtgärd men ändå förekommande vid stora 

ombyggnationer till syfte att sänka energin. Fasaderna i sig blir mycket tjockare och i vissa fall 

kan det påverka och ändra utseendet helt och hållet på en fastighet. Åtgärden är mycket kostsam 

och blir inte lönsam för fastighetsägaren ifall den befintliga fasaden inte redan är i behov av 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DMwasha,%2520Abraham%26authorID%3D36665086100%26md5%3Daa8f0e19bf1301ff08d9323ab09a6b2e&_acct=C000034779&_version=1&_userid=646791&md5=7e35cc7476595b25bb0288fc85bd487a
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renovering (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012).  Dessutom när avsikten är att tilläggsisolera 

på utsidan ger kulturmiljövården instruktionen att fasadens ursprungliga utseende skall försökas 

bevaras (Stiftelsen kulturmiljö, 2012). Även ytterväggarna på Maratonvägen är utav murad 

lättbetongsstegel som ytskikt. Tegelfasaderna var slitna utav de korta takutsprången och har 

endast reparerats på de ställena det behövdes. Men företaget har inte valt att tilläggsisolera 

fasaden eftersom HFAB misstänkte att då tegelväggen skulle rivas isolering skulle ytan varit 

ojämn utav gamla murrester. Hade en isolering gjorts på den befintliga tegelväggen hade väggen 

blivit mycket bredare och då hade företaget varit tvungna att flytta fönstrens position vilket är en 

kostsam åtgärd förklarar Johansson U. Precis om går att läsa ovan hade även byggnadernas 

ursprungliga utseende ändrats. 

5.3.2 Tak 

Ett tak ska skydda huset mot all slags väta och det är viktigt att det är rätt utformat och tätt. En 

ordentlig takfot som sticker ut en bit utanför och skyddar husets ytterväggar från nederbörd är ett 

måste men saknas på de flesta miljonprogramshusen (Lundahl & Vidén 1992). Johansson U. 

förklarar att det här problemet fanns på Maratonvägen. Själva takbeläggningen var i bra skick 

men problemet var takrännorna som gick ut mot fasaden där avvattningssystemet fanns som inte 

fungerade ordentligt. Även om hela taket inte hade renoverats skulle ändå takfoten och 

takutsprånget fått byggas om för att skydda fasaden. Warfinge förklarar att isolering av 

takbjälklaget är ett bra alternativ för att öka den befintliga isoleringen på vinden. Men problem 

kan uppstå eftersom de typiska husen från den här epoken har låglutande tak. Det kan bli 

krångligt att få plats med diverse isolering utan att större ingrepp görs i taket med nya 

tillkommande takstolar (Warfinge, 2008). Så var även fallet på Maratonvägen. Erlandsson G. 

förklarar att vid renoveringen av husen fick de ett helt nytt tak och nya takstolar behövde resas. 

Det var inte någon akut åtgärd med taket men de nya ventilationsanordningarna innebar en större 

volym för att dra kanaler och fläktar och för det krävdes ett större utrymme på taket förklarar 

Johansson U. Det finns två typer av isolering som är lämpade för att användas i samband med 

takisolering, isoleringsskivor och lösull. Lösull är ett bättre alternativ eftersom det lättare sprids 

ut till alla hörn och kanter (Energimyndigheten 1. 2011). På Maratonvägen togs den befintliga 

isoleringen på taket bort och lösullsisolering sattes in som gav en bättre isolering. 

Takbeläggningen som valdes till taken är av materialet derbigum som är bättre än vanlig papp, då 

den är tätare och lättare att underhålla förklarar Johansson U. 

5.3.3 Fönster 

Fönster var, under miljonprogramtiden, utformade med mycket glas, mer än 1,5 m breda, tunga 

och svåra att öppna och hålla rena (Lundahl & Vidén 1992). Fönsterytan delades in i en större 

och en mindre bit, där den lilla var ämnad för insläppande av frisk luft (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2012). Utformningen på fönster var mestadels kopplade inåtgående 2- 

glasfönster. På många fönster saknas det såkallade överbeslaget och där det finns går det inte 

tillräckligt långt in för att skydda karmöverstycket från nedåtrinnande vatten. Kittfalsarna vid 

fönstren är dåligt skötta så även där blir vatten ett problem som tränger in längs med glasrutan 

och ner i underbågen. Fabriksfärgen på många fönster har en ytbehandling som är nästintill 

omöjlig att måla om ur ett långsiktigt syfte (Lundahl & Vidén 1992). De vanligaste fönstren 

under miljonprogramsepoken är 2- glasfönster med ett U- värde på 3,0. Bäst resultat fås när 

gamla fönster byts ut helt och hållet. Ifall den befintliga karmen och bågen är i någorlunda bra 

skick så kan det endast räcka med att det byts ut en glasruta mot en tvåglas isolerad ruta med 

värmereflekterande yttersta skikt och kan sänka U- värdet ner till 1.1 det vill säga en minskning 
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med 1/3 av U- värdet. Är fönstrens kondition generellt i dåligt skick är det bäst att byta ut de 

gamla och med dagens teknik så finns det fönster på marknaden med så lågt U- värde som 0.9 

(Warfinge, 2008). De här problemen med fönster fanns på Maratonvägen men inte lika utbrett. 

Fönsterbalkarna var angripna av korrosion och dessa valde HFAB att byta ut. U-värdet är i första 

etappen 1,3 och i andra etappen är U-värdet 1,0. Fönstren har dessutom bytts till 3 glas - fönster.  

Johansson U. förklarar att HFAB gjorde en utredning på vad det kostar att renovera de befintliga 

fönstren och exakt vad som skulle göras för att det skulle bli bra. Utgångsläget i de gamla 

fönstren var ett U-värde på 2,8 – 3. Kostnaden blev totalt 2500 kr/ kvm. Sedan beräknades vad 

merkostnaden skulle bli att byta till ett helt nytt fönster med U-värde på 1,3. Merkostnaden blev 

1400 kr/ kvm, totalkostnaden blev alltså 3900 kr/ kvm. Husen skulle istället få helt nya fönster 

med ett lägre U- värde som sparar mer energi. Merkostnaden skulle betalas av på 16- 18 år. 

HFAB bestämde sig för att byta alla fönster, vilket var första gången detta skedde.  

5.4 Ventilationssystem 
Johansson U. förklarar att mätningarna för radonhalten i husen som var utrustade med självdrag 

visade sig vara höga under år 2005- 2006 och en del lägenheter klarade inte gränsvärdet för 

radonhalten. Under det första planeringsstadiet fanns inte någon plan för mekanisk frånluft men i 

och med radonvärdena så ändrades planen berättar Johansson U. Lundahl och Vidén förklarar att 

självdragsventilation, S-system, inmonterades mestadels i början av miljonprogramepoken. Den 

friska luften kommer då in i olika delar av huset genom sprickor eller otätheter i väggar. En del 

hus byggdes med en liten lucka vid sidan om fönstret eller genom justerbara ventiler som 

placerades under fönster så att uteluften skulle kunna passera in i byggnaden. Den varma luften 

transporterades sedan ut via kanaler som var placerade i kök och badrum. Kanalerna till 

utsugning av luften byggdes separat, det vill säga att varje lägenhet hade två stycken kanaler. 

Systemet går inte att kontrollera eftersom det beror på temperaturförändringar. Vintertid är 

skillnaderna stora inne- och ute och då upplevs det drag. Däremot sommartid är temperaturen ute- 

och inne mer lika och då sker sämre luftväxling som förutom dålig komfort även kan skapa 

mögel. Även sättningar i husen är något som förekommer och har lett till att kanalerna har blivit 

mer otäta med åren (Lundahl & Vidén 1992). Erlandsson G. berättar att husen på Maratonvägen 

var utrustade med självdragsventilation. De hade de typiska problemen som är beskrivna ovan, 

och en hög radonhalt.  

 

 Lundahl & Vidén förklarar att mekaniskt frånluftssystemet, F-system, fungerar genom att 

frånluftsdon som vanligen är placerade i kök och toalett är ihopkopplade med vertikala kanaler 

som är gemensamma för diverse våningsplan. Fläktarna placeras oftast på vinden eller på 

yttertaket. Kanalerna som gjordes främst i början av miljonprogrammet var utformade i olika 

material och år 1965 och framåt inmonterades stålplåtskanaler till frånluft. Sambandet mellan 

dåliga material och eftersatt underhålla av systemen ledde till att dålig luft inomhus blev ett 

faktum och det i sig skapade mögelväxt (Lundahl & Vidén 1992). Även en fastighet med 

mekanisk ventilation har problem med luftintag. Beroende på vart i fastigheten det sitter kan 

hyresgäster få problem med luftintaget. Ett luftintag precis vid en bilparkering kan förorsaka att 

avgaser sprids i hela lägenheten. (Svensson, 2003). Erlandsson G. förklarar att det borrades in 

nya tilluftsdon i husen som placerades ovanför fönster för att förbättra ventilationen i 

lägenheterna. Merparten av ventilationssystemen på Maratonvägen är nu utbytta till ventilation 

av mekaniskt system.  
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Hus nummer 17 är det enda huset som är utrustad med FTX- system där tilluften förvärms av den 

utgående. Erlandsson G. menar att FTX är relativt bra alternativ eftersom stora besparingarna kan 

fås genom den installationen. Johansson U. förklarar även att i och med att det finns ett exakt 

likadant hus till som nummer 17 så blev det möjligt att jämföra husen emellan vilket av dem som 

blev mest lönsamt, FTX eller mekanisk frånluft. Enligt Energimyndigheten är, precis som 

Erlandsson förklarat, ett från- och tilluftssystem, FTX- system, en effektiv från- och 

tilluftsventilation med återvinning. Den fungerar genom att den varma frånluften som lämnar 

byggnaden värmer upp den kalla tilluften som först renas med hjälp av ett filter. Tilluften går till 

de rummen människor vanligtvis vistas i, det vill säga vardagsrum och sovrum, medan frånluften 

tas från områden där det förekommer mest föroreningar, badrum, kök och tvättstuga. 

(Energimyndigheten 2. 2011). Genom att återvinna luften med en värmeväxlare eller 

frånluftsvärmepump kan värmen i bostaden tas till vara så att en energiminskning uppstår 

(Adalberth & Wahlström, 2007). Men systemet kräver en avancerad styrutrustning och är 

beroende av specialiserad kompetens som ska ansvara för att systemet skall fungera produktivt 

(Berg, 2007). Johansson U. förklarar att pay- off tiden för att installera värmeåtervinning skulle 

enligt de första beräkningarna bli 5 – 6 år, dock var inte bytet av yttertaket inräknat med de 

kanaler som behövdes dras om. Alla skorstenarna behövde rivas och alla kanaler dras ihop till en 

punkt där en enda fläkt finns för att FTX- systemet skulle fungera. Svensson förklarar att en del 

studier påvisar att minskad ventilation ger större risk för astma och dammkvalster, men det är 

ingen vetskap. Vad som kan konstateras är att god ventilation är en förutsättning för att 

människan ska må bra. För ett sovrum krävs i regel 4 l/s per person i luftväxling. I en äldre 

byggnad med självdrag är oftast luftväxlingen lägre än 0,35 l/s per m2. Äldre fastigheter är mer 

otätt byggda än fastigheter idag och därför även mer dragiga. En del luft kom därför in genom 

väggarna (Svensson, 2003). Det går därmed att förstå hur viktig ventilationen i husen på 

Maratonvägen och dess renovering är. 

  

Ännu har inte ett år gått men det går att se vissa resultat säger Johansson.  

 

- Komforten i hus nummer 17 med FTX system är mycket bättre än i det andra huset med 

mekanisk frånluft.  

- Hus nummer 17 är dock inte alls lika lönsamt som de övriga men har en lägre radonhalt.  

- I hus nummer 21, med mekanisk frånluft, så är inte luftströmmen lika bra som i nummer 17 

och dessutom så bildas ett drag från ventilöppningen som gör att hyresgästerna därför sätter 

för den och på så sätt ventileras inte radonhalten bort. 

- Fjärrvärmeanvändningen i hus nummer 17 är högre men elanvändningen är lägre. I de 

mekaniska frånluftshusen är elanvändningen tvärtom högre och det finns därmed en större 

risk för förluster vid en elprisökning.  

5.5 Solenergi 
Johansson U. förklarar att solenergi aldrig var aktuellt på grund av det inte finns någon lönsamhet 

i det på Maratonvägen. Maratonvägen finns mitt i ett fjärrvärmesområde och det innebär att 

solvärme i så fall då kommer konkurera med fjärrvärme vilket den i nuläget inte kan. Johansson 

U. tror förklarar även att han tror att en sommartaxa kommer införas och i så fall blir solenergi 

ännu mindre lönsamt. Enligt Lundgren & Wallin går det inte bortse från att mest solenergi i 

Sverige endast kan uppnås sommartid därför krävs anordningar för att lagra den (Lundgren & 

Wallin, 2004). Konstruktion måste dessutom vara tillgänglig på ett enkelt sätt för att kunna 

underhållas. En lutning på 45 grader är att föredra i ett klimat med stora snölaster och solenergi 
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vintertid är önskvärd. För att kunna se om det är ekonomiskt hållbart att installera solenergi 

beräknas en energiåterbetalningstid (Lundgren & Wallin, 2004). 

5.6 Ekonomi 
Johansson U. förklarar att företaget vill att alla renoveringar som ska genomföras ska genomföras 

energieffektivt. Johansson U. förklarar att de lönsammaste investeringarna är inom styr- och 

övervakningssystem, driftsoptimeringar. En sådan investering har en kort pay- off tid i 

förhållande till investeringen. En värmeåtervinnings- investering kan istället ha en pay- off tid på 

7- 10 år säger Johansson U. Det går att förstå vad Johansson U. menar genom Eriksson som 

förklarar att de metoder som användes under rekordåren var inte lika utvecklade som de 

nuförtiden. Kostnader började senare beräknas per kvadratmeter per nyttig rumsyta för att lättare 

kunna jämföras mellan olika material och projekt. På det viset kunde så ett samband ses mellan 

kostnad och kvalitet och skillnader dem emellan kunde förbättras (Eriksson, 1994). Men då 

renoveringsplanering pågår är det svårt att förutsäga hur länge olika komponenter i projektet 

kommer att hålla, eftersom att kvalitén från början i en byggnad är osäker (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2006). Johansson E. och Stark J förklarar att etapp 1 har kostat sammanlagt 95 

Mkr och hade en byggtid på cirka två år. Det började år 2009 och stod färdigt någon gång i slutet 

av år 2010. Karlsson förklarar att en produktkalkylering ger en bild av till exempel kostnaderna 

för olika produkter, lönsamhetsbedömning av projektet eller prissättning. Eftersom det är svårt att 

bedöma lönsamheten i en investering används investeringskalkyler (Byman & Jernelius, 2012). 

 

Skillnaden mellan underhåll och investering är enligt Johansson E. att en investering görs i 

standardhöjande syfte, alltså en åtgärd som höjer den befintliga standarden och värdet i en 

fastighet. Underhåll förklarar han är däremot något som görs för att återställa det ursprungliga 

skicket till det som var från början i fastigheten, samtidigt som livslängden förlängs med 25 - 40 

år. Boverket 1, använde liknande benämning för underhåll. Det förklaras att underhåll är att 

upprätthålla den normala standarden i en bostad, alltså inte skötsel av en fastighet. Reparationer 

och stambyten är tydliga exempel på underhåll medan skötsel är städning (Boverket 1, 2003). 

Underhåll skildras främst av begreppet vidmakthålla (Handbok i kostnadsjakt, 2002). En 

investering förklaras vidare vara en åtgärd som ska förse byggnaden med nya funktioner 

(Handbok i kostnadsjakt, 2002). Om standarden på en fastighet ska höjas måste det ske med hjälp 

av renovering eller tillbyggnation och för det krävs investeringar (Institutet för värdering av 

fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). 

Den ekonomiska livslängden på alla investeringar är 50 år avskrivningsmässigt på HFAB 

förutom alla tillval som till exempel balkonger och olika tillval som kan göras i lägenheterna, 

som istället är tio år. Boverket tar även de upp frågan om livslängden. Det är vid en 

underhållsplan för en viss byggnad viktigt att känna till livslängden på en fastighet (Boverket, 

2003). Andersson förklarar att en investering dels har en ekonomisk livslängd, dels en teknisk 

livslängd. Den ekonomiska livslängden är den tid under vilken investeringen är ekonomiskt 

lönsam att använda. Tekniska livslängden är den tid som förflyter tills investeringen inte längre 

fungerar som vid tillfället då den anskaffades. När den ekonomiska livslängden är över kan ett 

restvärde finnas kvar från investeringen, detta värde kan även vara negativt (Andersson, 2008). 

Byman & Jernelius förklarar att kostnaden för en investering kan delas jämnt upp under en längre 

tid i form av avskrivningar. Därför kommer det att bli utgifter under varje år istället för en stor 

kostnad vid ett enda tillfälle i resultaträkningen. Det går även att kostnadsföra hela tillgången 

med en gång. (Byman & Jernelius, 2012). 
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HFAB har på projektet på Maratonvägen använt en kalkylränta på 6,25 %. Den räntan innehåller 

även inflation, 1,5 % (Sveriges Riksbank, 2012) och risk (ex: likviditetsrisk, underhållsrisk och 

vakansrisk) (HFAB 3, 2012). Vi har i våra beräkningar valt att räkna med tre olika kalkylräntor 

för att testa ifall investeringarna hade klarat en prisökning. Prisökning på 2 % är riktig (SCB, 

2012), övriga prisförändringar är påhittade för att testa investeringens lönsamhet vid en 

förändring. Även den reala kalkylräntan har varierats med påhittade siffror för att kolla 

lönsamheten. Likaså har vi genom påhittade livslängder studerat vad som händer ifall livslängden 

skulle vara kortare eller längre. HFAB använder inte LCC- metoden som är en fördjupning av 

nuvärdemetoden. Byman & Jernelius förklarar att LCC- metoden tar stor hänsyn till fler detaljer 

och kostnadsbesparingar än en vanlig nuvärdemetod. Men det krävs att det finns ett antal 

alternativa investeringar att jämföra med för att kunna sätta kostnaderna i ett perspektiv. Det 

eftersom metoden i sig inte säger någonting om lönsamheten i investeringen (Byman & Jernelius, 

2012). Eftersom att det i den här studien inte jämförs mellan olika investeringar kommer därför 

inte den här metoden att användas. Vi kommer inte heller att annuitetsberäkna eftersom alla 

investeringar har lika lång livslängd och det inte ska ske någon jämförelse mellan 

investeringarna. Trots att respondenten nämner pay- off metoden vid flera tillfällen kommer 

någon sådan beräkning inte att göras eftersom det i Andersson förklaras att då 

återbetalningstiderna är långa är inte pay- off metoden säker. Inte heller tar metoden hänsyn till 

ränta (Andersson, 2008). Enligt Stark, J räknas inte taket som en investering utan som underhåll, 

därför har takets kostnad inte nuvärdeberäknats.  

 

Stark J. är den som gör både för- och efterkalkyler på HFAB. Han förklarar att han arbetar med 

en kalkylmodell som visar kassaflöde där företaget tittar på driftnetto under tolv år och efter det 

så nuvärdesberäknas det lönsamheten ses för åtgärden. Vad det gäller efterkalkyler så förklarar 

Stark J. att HFAB ser till hur väl den planerade förkalkylen slog ut, framförallt när det görs 

energibesparande åtgärder. Mellan ett till två år efter projektets slut studerar HFAB en efterkalkyl 

för att se ifall rätt antaganden gjorts vad gäller kostnaderna. Karlsson förklara precis som Stark J. 

berättat att innan ett projekt görs en förkalkyl. Det för att en bild ska ges av projektet. 

Förkalkylen kan ge en bild av vilken metod som är mest lönsam. Genom att räkna på 

materialåtgång, tid och efterkalkyler från tidigare projekt kan utifrån det skapas förkalkyl. Vidare 

framgå att under tiden för projektet upprättas kontinuerligt en efterkalkyl. Det för att kunna 

jämföra kostnaderna om de stämmer med vad som tidigare uppmätts. En efterkalkyl används 

även som underlag för lönsamhetsberäkning och som ovan nämnts till förkalkyler för kommande 

projekt (Karlsson, 2002). 

Grundinvesteringarna inklusive arbets- material- projekterings- och ändrings- 

tilläggsarbetskostnader. 

 

FVP - ventilation  3 765 618,20 kr exkl. moms 

FTX - ventilation  5 807 284,20 kr exkl. moms 

Nya fönster   2 797 737,50 kr exkl. moms 
(Gustafsson & Gustafsson, 2011) 

 

Tydligare information om vad som ingår i kostnaderna finns i bilaga 3. 

 

Stark J. förklarar att kalkylräntan som företaget använder är olika beroende på vilket område det 

är frågan om beroende på marknadens direkta avkastningskrav. Området Gustavsfält har en 
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kalkylränta på 6.25%. Vidare förklarar Johansson E. att beräkningar görs av fastighetens 

driftnetto efter tolv år i nuvärdesberäkningen, om ingenting görs med den. Sedan görs en 

investering och samma beräkning görs igen för att se vilket driftnetto och nuvärde som då ges. Är 

det senare driftnettot högre då är investeringen lönsam och ska genomföras. Ljung & Högberg 

förklarar, precis som går att förstå av ovan, att vid en nuvärdeberäkning räknas in- och 

utbetalningar om till samma tidpunkt genom en kalkylränta. Alla de nuvärdeberäknade in- och 

utbetalningarna läggs ihop och blir investeringens nuvärde (Ljung & Högberg, 1996). Vilket 

nuvärdet blir beror på vilken kalkylränta och kalkylperiod som använts. Det beror vidare på 

förväntad brukstid, livslängd och inflation. Efter att nuvärdeberäkning gjorts subtraheras 

kapitalvärdet, investeringskostnaden, av från summan och blir den nya summan över noll innebär 

det att inverteringen anses som lönsam (Adalberth & Wahlström, 2007).  

Åtgärd Inbesparing kr (a) Livslängd, år (n) 

   

FVP- ventilation 76 459,15 kr 50 år 

FTX- ventilation 72 498,76 kr 50 år 

Fönsterbyte 57 290,11 kr 50 år 
FIGUR5.1. 
 

Besparingen ovan kommer utifrån skillnaden mellan den tidigare byggnadens el- och 

värmeförbrukning och den nuvarande förbrukningen. Siffrorna har multiplicerats med 

fjärrvärmepriset 0,94 kr och ett elpris på 0,567 kr (Hem, 2012). Tydligare beräkning kan ses i 

Bilaga 4. 

Här nedan följer tre exempel på uträkningar med reala kalkylräntor med olika prisstegring för att 

prova känsligheten av investeringarna. 

Kalkylränta 1:  Kalkylränta 2:  Kalkylränta 3:  

Real ränta med prisförändring 1,1 % Real ränta med prisförändring 2 % Real ränta med prisförändring 5 % 

(1+0,0625) / (1+0,011) -1 = 0,051 (1+0,0625) / (1+0,02)-1 = 0,042 (1+0,0625) / (1+0,05) -1 = 0,012 

 

 Nuvärdebesparing Kapitalvärdet Nuvärdeskvot % 

FVP ventilation    

Kalkylränta 1  1 374 540,099 2 391 078,101 0,63 

Kalkylränta 2 1 587 757,149 2 177 861,051 0,58 

Kalkylränta 3 2 862 278,955 903 339,245 0,24 

FIGUR 5.2. 

 Nuvärdebesparing Kapitalvärdet Nuvärdeskvot % 

FTX- ventilation    

Kalkylränta 1  1 303 342,303 4 503 941,897 0,78 

Kalkylränta 2 1 505 515,234 4 301 768,966 0,74 

Kalkylränta 3 2 714 019,946 3 093 264,254 0,53 

FIGUR 5.3. 
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 Nuvärdebesparing Kapitalvärdet Nuvärdeskvot % 

Fönsterbyte    

Kalkylränta 1  1 029 929,762 1 767 807,738 0,63 

Kalkylränta 2 1 189 691,260 1 608 046,240 0,57 

Kalkylränta 3 2 144 678,271 653 059,229 0,23 
FIGUR 5.4. 

Genom ovanstående beräkningar går att se att investeringarna påverkas av en prisförändring, 

nuvärdebesparingen ökar med en lägre kalkylränta. En prisförändring på 2 %, som är en aning 

realistisk, kan ses i Kalkylränta 2. Där går att se att investeringens lönsamhet inte påverkas 

nämnvärt av en förändring av priset. Däremot i Kalkylränta 3, då prisförändringen är så stor som 

5 % har nuvärdebesparingen ökat avsevärt jämfört med startvärdet.  

Nedan har vi använts oss utav HFABs reala kalkylränta och utifrån den antagit 2 stycken olika 

reala kalkylräntor för att testa investeringens lönsamhet vid en ränteförändring. Investeringens 

livslängd antas fortfarande vara 50 år. 

Real kalkylränta 1: 0,0625 Real kalkylränta 2: 0,0325 Real kalkylränta 3: 0,0725 

 

 Nuvärdebesparing Kapitalvärdet Nuvärdeskvot % 

FVP ventilation    

Real kalkylränta 1 1 164 312,390 2 601 305,810 0,69 

Real kalkylränta 2 1 877 206,892 1 888 411,308 0,50 

Real kalkylränta 3 1 022 750,412 2 742 867,788 0,73 

FIGUR 5.5. 

 Nuvärdebesparing Kapitalvärdet Nuvärdeskvot % 

FTX ventilation    

Real kalkylränta 1  1 104 003,872 4 703 280,328 0,81 

Real kalkylränta 2 1 779 972,192 4 027 312,008 0,69 

Real kalkylränta 3 969 774,4565 4 837 509,743 0,83 

FIGUR 5.6. 

 Nuvärdebesparing Kapitalvärdet Nuvärdeskvot % 

Fönster    

Real kalkylränta 1  872 408,1481 1 925 329,352 0,69 

Real kalkylränta 2 1 406 573,186 1 391 164,314 0,50 

Real kalkylränta 3 766 337,1111 2 031 400,389 0,73 

FIGUR 5.7. 

Ifall den reala räntan stiger till 7,25 % så kommer företaget att göra mindre besparingar jämfört 

med innan. Däremot om den reala räntan minskar till 3,25 % så kommer företaget att göra större 

inbesparingar än tidigare jämfört med den reala kalkylränta som de använder idag som är 6.25 %.  
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Nedan följer uträkningar av känsligheten i investeringarna med företagets reala kalkylränta, 6,25 

%, fast med tre olika livslängder. Vi har använt oss utav företagets livslängd på 50 år. Sedan har 

vi antagit en lägre och en högre livslängd för att se skillnaden.  

Livslängd 1. 50 år Livslängd 2. 30 år Livslängd 3. 60 år 

 

 Nuvärdebesparing Kapitalvärdet Nuvärdeskvot % 

FVP ventilation    

Livslängd 1  1 164 312,390 2 601 305,810 0,69 

Livslängd 2 1 024 882,634 2 740 735,566 0,73 

Livslängd 3 1 191 149,600 2 574 468,600 0,68 

FIGUR 5.8. 

 Nuvärdebesparing Kapitalvärdet Nuvärdeskvot % 

FTX ventilation    

Livslängd 1  1 104 003,872 4 703 280,328 0,81 

Livslängd 2 9 717 96,2346 4 835 487,965 0,83 

Livslängd 3 1 129 450,981 4 677 833,219 0,81 

FIGUR 5.9. 

 Nuvärdebesparing Kapitalvärdet Nuvärdeskvot % 

Fönster    

Livslängd 1  872 408,1481 1 925 329,352 0,69 

Livslängd 2 767 934,7646 2 029 802,735 0,73 

Livslängd 3 892 517,0137 1 905 220,486 0,68 

FIGUR 5.9.1. 

I diagrammet ovan kan ses att med en längre livslängd kommer en större inbesparing att ske. 

Tvärtom sker vid en kortare livslängd, då inbesparingen lägre. Det här tyder på att livslängden i 

investeringarna är mycket viktiga att känna till då den påverkar inbesparingen. Påverkan är över 

den ovangivna tidsperioden inte nämnvärd, men skulle antagligen bli desto mer ifall livslängden 

hade av misstag antagits till tio år istället för 100 år.  

Johansson E. och Stark J. förklarar att för de budgeterade kostnaderna för Etapp 1 så hade 

företaget räknat med en budget på 105 Mkr och det slutade totalt på 95 Mkr. Det blev därmed ett 

positivt utfall. Anledningen var att företaget hade en bra styrning och uppföljning av projektet 

vilket gjorde att budgeten hölls. Vad gäller de genomförda renoveringarna har de redan visat 

lönsamma besparingar. Elen är en stor kostnad i ett fastighetsföretag och förbrukningen av elen 

har sänkts upp till och med 40 % förklarar Johansson E. Byman & Jernelius förklarar även dem 

att det är viktigt att tänka på hur stora in- och utbetalningar som investeringen kommer att 

medföra samt den tidpunkt då de inträffar. In- och utbetalningar går inte att hantera om de inte 

först nuvärdesberäknas. Även en kalkylränta måste användas för att kunna jämföra de olika in- 

och utbetalningsströmmarna.  Räntan som används tar hänsyn dels till den ränta som företaget 

lånar pengar till, dels räntan på alternativa investeringsmöjligheter som företaget har (Byman & 

Jernelius, 2012).  
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5.7 Hyra 
Erlandsson G. förklarar att renoveringarna gjorde både i standardhöjande syfte men även ur 

underhållssyfte. Förutsättningarna för att kunna göra en renovering i standardhöjande syfte är att 

företaget får hyresgästernas medgivande för att kunna genomföra renoveringen. HFAB skulle 

höja hyran till hyresgästerna för att få tillbaka sin investering. För att kunna höja hyran när 

projektet var färdigställt var företaget tvungna att få hyresgästernas medgivande. Då de inte fick 

det valde företaget att gå vidare med frågan till hyresnämnden och fick där hyreshöjningen 

godkänd säger Erlandsson G. Enligt svensk lag ska, då parterna är oense om hyresvillkoren, 

ärendet vidarebefordras till hyresnämnden för ett beslut (Institutet för värdering av fastigheter 

och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). Den maximala hyreshöjningen är 1200 kr i 

månaden. HFAB har infört en höjning med 300 kr varje år för att inte hyresgästen ska få en 

alltför stor höjning på en och samma gång. Erlandsson G. förklarar att HFAB arbetar med något 

som kallas anpassad hyressättning. Med det menas att företaget har olika hyror för olika 

områden. Enligt Sveriges lag så har en hyresvärd har rätt att begära en ”skälig hyra” för bostaden 

och hyran är skälig om den överensstämmer med en likvärdig lägenhet, vilken även kallas 

bruksvärdehyran (Munck, JB 12:55 §, 2011).  

 

Johansson E. klargör att det var ett stort missnöje bland hyresgästerna innan själva projektet kom 

igång. De boende var till en början emot en hyreshöjning men den uppfattningen ändrades då 

hela projektet stod klart hösten år 2011. HFAB genomför kundundersökningar där ett antal 

hyresgäster får besvara ett antal frågor om sitt boende. Johansson E. förklarar att hyresgästerna 

har erbjudits att göra renoveringar inne i sina lägenheter och få detta till en halverad kostnad med 

hjälp av den bonusfond som finns i HFAB. Enligt Svensk lag så kan, eftersom en hyresperiod kan 

sträcka sig över en lång tid, hyresvärden ha för avsikt att höja hyran. Det kan göras genom att 

standardhöjande renoveringar genomförs i fastigheten. En hyreslag har utarbetats som gör att 

hyresgästerna får större inflytande vid en ombyggnation (Institutet för värdering av fastigheter 

och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). 

5.8 Sammanfattning 
Vid analyseringen har det visats sig att husen på Maratonvägen hade dåliga fönster, slitna 

trapphus, omoderna tvättstugor och entréportar som var i behov av förnyelse. Det har visat sig att 

fallföretaget arbetar långsiktigt med att nå målen som riksdagen i Sverige satt för 

energieffektivisering och har arbetat med energibesparingar i 15 år. Tilläggsisolering av fasaden 

på Maratonvägen har inte varit aktuellt eftersom tegelväggen hade blivit mycket bredare och då 

hade företaget varit tvungna att flytta fönstrens position vilket är en kostsam åtgärd. HFAB har 

däremot valt att byta ut fönstren i etapp 1 till 3- glas fönster med ett U-värde på 1,3 och i etapp 2 

till ett U-värde på 1.0. FTX- system användas enbart i hus 17. Solenergi var aldrig aktuellt på 

grund av det inte fanns någon lönsamhet med det på Maratonvägen. HFAB valde att höja hyran 

så med ett maximalt belopp på 1200 kronor eftersom standardhöjande åtgärder har utförts. 

Genom nuvärdesberäkning med hjälp av tre stycken olika kalkylräntor har lönsamheten i 

projektets testats och det visade sig att investeringen inte var nämnvärt känslig vid en normal 

prishöjning.  
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6. Slutsatser 
I det här avslutande kapitlet kommer vi att diskutera de svar som vi har fått i studien och 

återknyta dem till syftet i kandidatuppsatsen. Vi kommer att försöka ge ett svar på den 

problemformulering vi skapade i studiens början, samt ge förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Slutdiskussion 
Vi ville undersöka hur en energieffektivisering kan genomföras i ett miljonsprogramshus. Genom 

att studera fallföretaget HFAB och deras genomförda renoveringar av husen från ovannämna 

epok på Maratonvägen har vi fått en bredare kunskap inom området. Vi har även fått en insyn i 

hur ett lokalt fastighetsbolag inom allmännyttan med cirka 5000 lägenheter från 

miljonprogramsåren arbetar långsiktigt med de här fastigheterna. Undersökningen har gjort att vi 

har kommit fram till att det lönar sig att energieffektivisera i samband med övriga renoveringar, 

istället för att ensamt utan övriga projekt energieffektivisera. Att sammanföra flera moment till 

ett och samma gör att det i projektet finns stora möjligheter för minskade kostnader under hela 

arbetsgången. Med det menar vi att det kostar stora pengar att etablera en byggarbetsplats och om 

då flera åtgärder kan göras samtidigt kan startkostnaden för projektet fördelas över flera moment 

och bli billigare. Vi har observerat att god projektering och välplanerat underlag med ständig 

återkoppling under projektets gång innebär att det finns större möjligheter att onödiga kostnader 

inte uppstår och att budgeten efterföljs. 

 

Vi har märkt att fallföretaget arbetar aktivt med att nå miljömålen som riksdagen har formulerat. 

De har arbetat med att energieffektivisera i mer än tio år och har genom alla åren samlat på sig 

den kunskap och erfarenhet som är behövlig för att prioritera de rätta 

energieffektiviseringsåtgärderna. Vi tror även att mycket av det starka engagemanget beror på en 

aktiv energigrupp med hög kompetens inom området. Vi tycker att det var svårt att veta vilka 

kostnader som hör enbart till energieffektiviseringen, eftersom det inte var bara 

energieffektivisering företaget hade som mål att åstadkomma med projektet på Maratonvägen.  

På grund av det finns det en risk för att de siffror och beräkningar som vi kommit fram till har en 

viss felmarginal. Vi har genom våra studier lärt oss att tilläggsisolering av taket är en viktig 

åtgärd som ger en positiv minskning av energiförbrukning och gör att värmen stannar kvar i 

byggnaden istället för att ventileras ut. Vi och respondenterna har en delad mening angående 

ovannämnda åtgärderna, eftersom respondenterna menar att det inte finns pengar att spara i att 

göra om ett fungerande tak. Medan vi yrkar med bakgrund av studiens teori att tilläggsisolering 

av taket har visat sig ge tydliga energibesparingar. Klart kan i alla fall göras att finns det utrymme 

på det befintliga taket så kan en tilläggsisolering med fördel ske eftersom det inte är en stor 

kostnad att endast lägga om isoleringen utan att behöva öka utrymmet. Ett FTX system kräver 

stor kunskap och rätt injustering för att det skall fungera effektivt. Vi tror att fallföretaget har haft 

en del svårigheter med just den biten efter ett studiebesök på Maratonvägen där boende i huset 

kommenterade ovannämnda problem. 

 

Att byta samtliga fönster i beståndet trots att det inte var nödvändigt anser vi är ett steg framåt för 

fallföretaget där de visar att hyresgästernas komfort har spelat en stor roll vid övervägningen. 

Utbytet har gjorts delvis för att förbättra inomhusmiljön för hyresgästerna men även för att 

förlänga livslängden på fönstren. Vi tror att många fastighetsbolag väntar med underhållet av en 

fastighet och minimerar dess kostnader för att senare göra renoveringar som är standardhöjande 

och därför ekonomiskt försvarbara genom att de då kan ta en högre hyra som återbetalar projektet 
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på längre sikt. Den okunskap som fanns på 60- talet om energibesparingar, långsiktiga 

underhållsåtgärder och den standardisering som skedde av miljonprogramshusen gjorde att 

underhållskostnaderna idag blivit onödigt stora. Kapitalet i ett fastighetsföretag är en avgörande 

faktor för att företaget ska kunna arbeta med energieffektivisering. En lönsam effektivisering 

beror även på kunskap om framtida prisökning och företagets kalkylränta.  

 

Vi har genom våra beräkningar sett att vid en prisstegring av el och varmvatten så skulle det 

generera ännu högre besparingar med en investering i hus från miljonprogrammet. Däremot 

skulle besparingen sjunka ifall realräntan stiger. Vi har även observerat att livslängden i en 

investering är utav stor betydelse. Därför är det viktigt att underhållet görs i en fastighet så att den 

beräknade livslängden kan uppnås. Det är även viktigt vid beräkningar att rätt livslängd tas med 

då det annars kan bli mycket lägre inbesparingar än företaget hade räknat med. 

 

Solenergi är en framtida källa som kan vara en lönsam åtgärd men i dagens läge kan det inte 

konkurrera med fjärrvärme. Vi tycker att det är mindre bra att solenergi inte prioriteras men 

förstår att ett fastighetsbolag måste tänka ekonomiskt och i det här fallet går ekonomin före 

miljön.  

6.2 Fortsatt forskning 
Under arbetets gång har det framkommit en del tankar om fortsatta studier inom ämnet som vi 

anser vara intressanta för att studeras vidare. Det är stora krav som ställs till år 2050, att halvera 

energiförbrukningen och de åtgärder som måste ske för att det ska uppnås.  

- Det hade varit intressant med mer forskning kring hur det är möjligt att nå de krav som 

regeringen ställer på energiförbrukningen. Även vad kommer att ske med de fastighetsbolag 

som inte klarar av att nå upp till de mål som ställs.  

- Vilka åtgärder ska prioriteras och finns det några ingripande som kan göras så att 

byggnaderna från miljonprogrammet kan halvera sin energiförbrukning. Är 

fastighetsföretagen angelägna om att sänka energiförbrukningen eller är det bara den 

ekonomiska delen som avgör vilka beslut som ska prioriteras i slutändan.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Operationalisering 
Operationalisering   

   

Teoretiskt begrepp Underbegrepp Variabel 

    

Miljonprogrammet Allmän fakta Hur många hus förfogar fastighetsägaren över? 

  Vilken typ av miljonprogramshus? 

   

 Tillstånd I vilket skick befinner sig husen? 

   

Energi Effektivisering Vilka åtgärder har gjorts för att sänka energin? 

  Vilka krav ställs på fastighetsägaren vad gäller energi? 

   

Material Val av material Vilka är de aktuella material vid renovering? 

  Vilka material är husen byggda av? 

   

Renovering  Finns det någon planerad renovering? 

  Har det skett någon form av renovering? 

   

Kostnader/ Investeringar Kalkylmodell Vad har fastighetsägaren för avkastningskrav? 

 Underhåll Vilket är fastighetsägarens underhållsansvar? 

   

Hyra Standardhöjning Hur påverkas hyresgästen av renoveringen? 

  Vilken hyressättning använder sig fastighetsägaren av? 

   

Mål Framtida åtgärder Vilka planerade renoveringar står företaget inför? 

  Hur ska företaget nå energimålen som ställs till år 2020? 



 

ENERGIEFFEKTIVISERING 

 58 

Bilaga 2. Intervjuguide Gustavsfält 
 

1. Bakgrund 

1. Kan du berätta lite om din bakgrund och vilken roll i organisationen har du? 

2. Hur är inställningen allmänt på HFAB till rekordårens fastigheter?  

3. Vad var det för anledning till att den västra delen av Gustavsfält valdes att renoveras först?  

4. Hur såg husen ut innan HFAB bestämde sig att genomföra en renovering? 

5. I vilket behov av renovering var byggnaderna? Vilka brister fanns där? 

 

2. Byggnader som har renoverats 

1. Vilka renoveringar har husen genomgått? Vilka specifika byggnadsdelar valdes att bytas ut?  

2. I vilken ordning genomfördes renoveringarna? 

3. Hur gjorde ni när ni bedömde de olika energisparåtgärderna? 

 

3. Energieffektivisering 

1. Bedömer du att det finns utrymme att spara energi (och pengar) på energibiten? 

2. Vad har HFAB för energipolicy på sina fastigheter? Kan Du beskriva den i stora drag? (Hur 

upplever du att energifrågor prioriteras av ledningen och VD?  

3. Hur ska HFAB arbeta med miljonprogramshusen för att nå dessa mål? 

4. I hur stort behov av energieffektivisering var husen? Var det en avgörande anledning att ni 

valde att renovera eller gjordes det i samband med planerat underhåll? 

5. Hur beräknar ni energiåtgången i ett hus? 

6. På vilket sätt energieffektiviserades byggnaderna på Västra Gustavsfält?  

7. Vad är energiåtgången på de renoverade husen på Gustavsfält? (går det att specificera de olika 

byggnadsdelarna) 

8. Vad var energiåtgången innan ombyggnationen? 

9. Skulle det vara ekonomiskt lönsamt (på några års sikt) med energisparande åtgärder?10. På 

vilket sätt har ni märkt att energieffektiviseringen av husen är lönsam?  

11. Har solenergi kommit på frågan när förstudien startade? (Fanns det förslag som uppfattades 

som omöjliga, tekniskt eller ekonomiskt?) 

4. Material 

Fönster: 

1. Beskriv fönsters utformning och i vilket skick de befann sig i innan företaget valde ett utbyte? 

2. Vilken typ av fönster sitter i byggnaden nu? (3-glas, solskyddsglas, 

energisparglas/lågemissionsglas) 

Ventilation: 

3. Vilken typ av ventilationssystem var husen på Maratonvägen utrustade med? 

4. Vilken typ av ventilation finns det i husen idag?  

5. Har alla byggnader likadant ventilationssystem? (Samma typ av ventilation i husen, varför 

inte?) 
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Tak och väggar: 
4. Hur såg den befintliga isoleringen ut i väggarna och på taket? 

5. Vilken utformning på taken hade husen och i vilket tillstånd var det? 

6. I vilket skick var fasaden innan ombyggnaden? Varför tilläggsisolerade ni inte fasaden? 

(tekniskt eller ekonomiskt omöjligt) 

7. Vilket isoleringsmaterial har använts vid takisolering?  

 

5. Kostnader  

1. Vad har de olika renoveringsdelarna kostat? (tak, fönster, ventilation) 

2. Vilken typ av kalkyleringsmodell använde ni er av vid beräkningarna av ombyggnationen? 

(LCC, Nuvärdesmetoden) 

3. Vilken kalkylränta använder ni på HFAB? 

4. Hur skiljer sig de beräknade renoveringskostnaderna med verkligheten? 

5. Var ombyggnationen av de första husen på Gustavsfält lönsamma?  

6. Hur har ni beräknat livslängden? 

7. Finns det några krav på återbetalningstiden? 

8. Upplever du att tillgång på kapital påverkar energieffektiviseringar i ert företag? 

 

6. Hyra 

1. Renoveringarna som har genomförts, har de varit i standardhöjande syfte eller endast 

underhållsåtgärder? 

2. På vilket sätt har detta påverkat hyresgästerna och deras ekonomi? 

3. Hur beräknas hyressättningen?  

4. På vilket sätt har hyressättningen ändrats efter renoveringen? 

 

7. Mål: 

1. Vad hade HFAB för mål med ombyggnationen?  

2. Vilka mål ställdes det på HFAB angående energieffektiviseringen? 

3. Hur många huskroppar på Gustavsfält är det kvar som berörs av renovering? 

4. Vad har ni för planerade renoverings åtgärder? 

5. Vilka specifika byggnadsdelar behöver omvandlas?  

6. Kommer det göras energieffektiviserande upprustning? 
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Bilaga 3. Specificerade byggkostnader 
 

FVP- ventilation  Kostnad exkl. moms 

Nya fasad- och tilluftsventiler   130 000,00 

Takåtgärder på grund av ny ventilation  1 200 000,00 

Installation av FVP- ventilation   1 500 000,00 

VS inkl styr och övervakning   150 000,00 

Elinstallation   9000,00 

Nödvändiga åtgärder på fjärrvärmesystemet  100 000,00 

Rensning av befintliga ventilationskanaler   40 000,00 

Injustering av värmesystemet samt ventilbyte  320 000,00 

Totalt innan pålägg   3 449 000,00 

Pålägg projektering 2,25 %   77 602,50 

Pålägg ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) 6,93 %  239 015,70 

Total grundinvestering   3 765 618,20 
(Gustafsson & Gustafsson, 2011) 

 

FTX- ventilation Kostnad exkl. moms 

Takåtgärder på grund av ny ventilation  1 200 000,00 

Installation av FTX- ventilation  2 300 000,00 

VS inkl styr och övervakning  100 000,00 

Elinstallation   9000,00 

Nödvändiga åtgärder på fjärrvärmesystemet  100 000,00 

Rensning av befintliga ventilationskanaler  40 000,00 

Åtgärder för tilluft  1 250 000,00 

Injustering av värmesystemet samt ventilbyte 320 000,00 

Totalt innan pålägg  5 319 000,00 

Pålägg projektering 2,25 %  119 677,50 

Pålägg ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) 6,93 % 368 606,70 

Total grundinvestering  5 807 284,20 
(Gustafsson & Gustafsson, 2011) 

 

Fönster  Kostnad exkl. moms 

Nya fönster U-värde 1,0   2 110 000,00 

Källarfönster   37 500,00 

Åtgärd på bröstningar som tilläggsisoleras  115 000,00 

Byte av tegelbalkar ovanför fönster  300 000,00 

Totalt innan pålägg  2 562 500,00 

Pålägg projektering 2,25 %  57 656,25 

Pålägg ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) 6,93 % 177 581,25 

Total grundinvestering  2 797 737,50 
(Gustafsson & Gustafsson, 2011) 
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Bilaga 4. Uträkningar 
 

Åtgärd  

Elförbrukning 

kWh 

Värmeförbrukning 

kWh 

Total energianvändning 

kWh kWh/Atemp 

     

Befintlig byggnad  58773 596772 655545 145 

FVP - ventilation  149193 316470 465663 103 

FTX - ventilation  81378 434016 515394 114 

Fönsterbyte 58773 497310 556083 123 

 

Åtgärd  

Elförbrukning 

0,94 kr 

Värmeförbrukning 

0,58 kr 

Total energianvändning 

kr kWh/Atemp 

     

Befintlig byggnad  55 246,62 343 740,67 398 987,29 145 

FVP - ventilation  140 241,42 182 286,72 322 528,14 103 

FTX - ventilation  76 495,32 249 993,22 326 488,54 114 

Fönsterbyte 55 246,62  286 450,56 341 697,18 123 

 

Grundinvestering (G)  

FVP ventilation 3 765 618,2 

FTX- ventilation 5 807 284,2 

Fönster 2 797 737,5 

 

Åtgärd Inbesparing kr (a) Livslängd, år (n) 

   

FVP- ventilation 76 459,15 kr 50 år 

FTX- ventilation 72 498,76 kr 50 år 

Fönsterbyte 57 290,11 kr 50 år 

 

Nuvärdesberäkning 

med prisförändring:  (r) 

Real kalkylränta 1 0,051 

Real kalkylränta 2 0,042 

Real kalkylränta 3 0,012 
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 Nuvärdebesparing Kapitalvärdet Nuvärdeskvot % 

FVP ventilation    

Kalkylränta 1  1 374 540,099 2 391 078,101 0,63 

Kalkylränta 2 1 587 757,149 2 177 861,051 0,58 

Kalkylränta 3 2 862 278,955 903 339,245 0,24 

 

 Nuvärdebesparing Kapitalvärdet Nuvärdeskvot % 

FTX ventilation    

Kalkylränta 1    1 303 342,303 4 503 941,897 0,78 

Kalkylränta 2 1 505 515,234 4 301 768,966 0,74 

Kalkylränta 3 2 714 019,946 3 093 264,254 0,53 

 

 Nuvärdebesparing Kapitalvärdet Nuvärdeskvot % 

Fönsterbyte    

Kalkylränta 1  1 029 929,762 1 767 807,738 0,63 

Kalkylränta 2 1 189 691,260 1 608 046,240 0,57 

Kalkylränta 3 2 144 678,271 653 059,229 0,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


