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Framitidssäker utveckling i miljonprogrammet 

- Smarta val för fortsatta energiförbättringar 

Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet 
Energiingenjör - förnybar energi 
 
DAVID DELVERT, VICTOR MONDLANE 
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap  
Högskolan i Halmstad 
 

SAMMANFATTNING 

Energianvändningen i byggnader från det Svenska miljonprogrammet från mitten av 60-talet är 

relativt hög jämfört med moderna motsvarigheter och eventuella renoveringsprojekt kompliceras av 

att flera olika energi- och byggtekniska lösningar spelar in och interagerar med varandra på sätt som 

inte alltid är uppenbara. Idag görs få åtgärder med specifik avsikt att minska en byggnads 

energianvändning och detta beror mycket på att akuta åtgärder prioriteras på grund av 

byggnadernas skick och att byggföretagen, som är experter inom de byggtekniska områdena, inte 

själva ger förslag på fler meningsfulla energirenoveringar i samband med de som brukar utföras. 

Många moderna tekniker så som solceller på tak, värmeåtervinning av ventilationsluft, stambyte och 

optimering av belysning, kan inte i denna process ses som en enskild del utan påverkan på de andra 

delarna. Nästan allt påverkar det slutgiltiga resultatet och det krävs kunskap och en vilja att se längre 

än till bara akuta och nödvändigaste som behöver åtgärdas, för att kunna projektera en renovering 

där inget står i vägen för det önskade resultatet. Genom att måla upp en tydlig bild av sina byggnader 

i ett tidigt skede och etablera hur de önskas se ut i framtiden kan hela beslutskedjan lättare förstå 

vissa val och varför specifika förbättringar bör göras. 

Övergripande står värmeförluster för majoriteten av energiförlusterna i miljonprogrammets 

byggnader och det är i den kategorin som de första omfattande åtgärderna bör tas, med tätning och 

översikt av klimatskalet som ett bra första steg. I samband med detta kan flertalet andra åtgärder tas 

som också berörs av renoveringarnas ingrepp på fasaden. Dessa synergier tillsammans med ett ökat 

framtidstänk och ansvarstagande är det övergripande temat i denna publikation. 

Nyckelord: miljonprogrammet, renovering, fastighetsbolag, synergi, interaktioner  
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Futureproof development in the million programme 

-Intelligent choices for future improvements. 

Diploma Thesis in the engineering programme 
Energy engineer - renewable energy 
 
DAVID DELVERT, VICTOR MONDLANE 
Academy of economy, technology and science 
Halmstad University 
 

ABSTRACT 

Energy usage in buildings from the Swedish million programme from the middle of the 1960s, are 

relatively high compared to modern equivalents, and renovations are complicated by multiple types 

of energy solutions interacting with each other in a way that is not always obvious. Few measures are 

taken today with the explicit purpose of reducing a buildings energy usage. The reason for this is that 

the most acute problems are prioritized due to the condition of the building, but also that the large 

construction companies, that are supposed to be experts in the field, only do what they are used to 

do, and don’t come with their own input about what could be done. Many modern energy 

technologies as for example solar cells on the roof, heat recovery ventilation, replacement of 

plumbing and optimizing of lighting, can’t be viewed as an isolated part of this process. Almost 

everything that’s done affects the outcome, and it takes knowledge and a will to see beyond what 

has to be done, to make plans where nothing stands in the way for the desired outcome. By 

establishing a clear picture of the buildings as early as possible, and where you wish them to be in 

the future; the whole chain of command can understand the decisions and why certain actions are 

taken before others. 

It’s mainly heat losses that represent a majority of the energy losses in buildings from the million 

programme, and it’s in this category that the first actions should be taken, with thermal insulation 

and care of the façade as a good first step. In conjunction with this, multiple other measures can be 

taken that also is affected by the renovations on the façade. These synergies, together with a lager 

priority on thoughts about future and responsibilities, are the main themes of this publication. 

Keywords: the million programme, renovations, real estate, synergies, interactions 
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FÖRORD 

Arbetet är utfört på Högskolan i Halmstad. Rapportskrivarna utbildar sig till ingenjörer i 

energiteknik och båda har ett stort intresse kring energitekniska möjligheter och 

tillämpningar för byggnader. 

 

Vi har till detta arbete fått mycket hjälp av vår handledare Ingemar Josefsson och det vill vi 

tacka för.  

 

Vi vill också passa på att tacka Ulf Johansson på HFAB (Halmstad Fastighet AB) som bidragit 

mycket till arbetet. Han har bland annat hjälpt oss med funderingar angående interaktioner 

och tekniker samt ställt upp över telefon som bollplank. Han har varit en ovärderlig källa till 

information och vår kontakt har präglats av stort intresse för frågeställningarna. 

 

Till sist vill vi också nämna våra mycket tålmodiga och förstående flickvänner Rebecka och 

Matilda, utan vars stöd och hjälp detta arbete skulle varit mycket svårare att slutföra. 
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ORDLISTA 

Utfackningsväggar: En yttervägg utan bärförmåga. 

Lambdavärde: Används vid U-värdeberäkningar och beskriver ett materials 

värmeledningsförmåga utan hänsyn till tjocklek. 

U-värde: Används för att beräkna effektförluster i exempelvis väggar. Kan ta 

hänsyn till flera material samt tjockleken på dessa. 

k-värde: En äldre beteckning på det nutida U-värdet.  

Eternit:  Täckplattor gjorda av cement och asbest. Dessa har hög hållfasthet. 

Granulerad masugnsslagg: En restprodukt från utvinning av metaller från olika bergarter. 

Hussocklar: Den undre delen av en byggnad som ofta har någon form av bärande 

förmåga. 

Valsning: Att bearbeta exempelvis en metallplåt under högt tryck för att göra den 

tunnare. 

Verkningsgrad: Kan exempelvis vara ett mått på hur mycket av den tillförda energin s

  om faktiskt används till det tänkta ändamålet. 

VA-system:  Vatten och avloppssystem 

Perlator:  Munstycket som återfinns på kranar. 

Köldbrygga: En varm och en kall miljö separeras av en sammansättning material som 

leder värme bra.  
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1   INLEDNING 

1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att belysa hur olika typer av energitekniska upprustningar för 

miljonprogrammet påverkar varandra.  

1.2 Frågeställningar 
Arbetet baseras på följande frågeställningar: 

 Hur kan en fastighetsägare i miljonprogrammet planera långsiktiga energirenoveringar på ett 

effektivt och framtidssäkert sätt? 

 Vilka interaktioner vid renoveringar kan skapa problem för varandra i framtiden och hur kan 

dessa undvikas. 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten behandlar i den utsträckning det är möjligt de olika ekonomiska aspekterna av olika 

tekniker. Ekonomiska vinster/förluster i att utföra flertalet olika tekniska lösningar i olika 

uppsättningar anses falla bortom frågeställningarna. Andra ekonomiska implikationer kring exakta 

kostnader för utförda arbeten och material ingår inte i någon större utsträckning. 

Valet av byggnadstyper är avgränsat så att enbart lamellhus, skivhus och punkthus behandlas. Det 

beror på att dessa byggnader står för en majoritet av byggnaderna uppförda under 

miljonprogrammet. Förutom den höga andelen av just dessa byggnader finns även likheter som gör 

det lämpligt att utföra liknande beräkningar för alla tre byggnadstyper. 

Sociala aspekter så som boendemiljö, de visuella skillnaderna påverkade av tekniker och likande 

behandlas inte i denna rapport. Anledningen är att det faller utanför projektets huvudfokus kring hur 

olika implementeringar kan samspela. 

Hyreshöjning till följd av energitekniska lösningar tas ej upp. Detta beror på att renoveringar av 

berörda byggnader sällan sker som enbart energiförbättring utan som allmän renovering. Det 

innebär att energiförbättringarna i sig själva inte står för den totala hyreshöjningen varvid den anses 

svår att uppskatta med tanke på rapportens mål. 

Rapporten är avgränsad från andra alternativ än upprustning eftersom att huvudfokus ligger i 

samspelet av implementerade tekniker. Utöver detta, ställer sig rapportskrivarna frågande till 

huruvida det skulle vara lämpligt att riva miljonprogrammet och bygga nytt samtidigt som 

bostadsbristen till år 2025 förväntas bli 700 000 nya lägenheter. 
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Beteendevetenskapliga energiåtgärder syftar på hur energibesparingar kan göras med hjälp av 

förändrat beteende hos brukaren. Denna del tas inte upp eftersom att rapportens fokus främst ligger 

mot energitekniker. 

Batterilagring för exempelvis solceller eller annan utjämning av effekt tas inte upp i rapporten. 

Arbetet syftar till att förbättra den befintliga byggnaden, därav ligger tillbyggnader så som införandet 

av nya våningsplan utanför rapportens inriktning. 

1.4 Metod 
Uppsatsen är uppdelad i en teoretisk, datainsamlande del där information om miljonprogrammets 

historiska och nutida läge efterforskas för att användas som motivering för byggnadsbeståndets 

dagsläge när det kommer till energi- och byggnadstekniska egenskaper. Som en del i att ta reda på 

vilka typer av renoveringar och åtgärder som historiskt har gjorts på byggnader inom ramarna för 

projektet, undersöks också ett antal fallstudier där energianvändningen har varit i fokus. Tekniker 

och åtgärder; både vedertagna och lite mer ovanliga, kommer även att undersökas var för sig för att 

få en helhetsbild över vad marknaden har att erbjuda. 

Informationen om hur beståndet såg ut i slutet på 70-talet, hur det ser ut idag och vad som har gjorts 

i den mellanliggande tiden, kommer sedan att användas som utgångspunkt för de analyser som krävs 

för att identifiera de interaktioner som kan förekomma i renoveringsprocessen. 

Ett referensobjekt kommer att identifieras där olika intressanta energiförbättringar kan appliceras för 

att ge en bild av vilka resultat dessa kan komma att ge. Byggnaden kommer att analyseras utifrån ett 

energi- och brukarperspektiv där ett uppvärmnings- och fastighetselsbehov etableras teoretiskt och 

sedan jämförs med utförda energideklarationer. 

En modell kommer att utvecklas med hjälp av lämpligt program, där renoveringsgången beskrivs 

grafiskt på ett sådant sätt att interaktioner mellan åtgärder synliggörs och synergieffekter pekas ut. 

Intervjuer och samråd med ansvariga för olika delar inom HFAB kommer utföras i syfte att få en bild 

av vad som motiverar verkliga renoveringsprojekt och hur både styrelse och energisammordnare ser 

på sitt byggnadsbestånd. 
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2   BAKGRUND 

Miljonprogrammet är en term som de flesta i Sverige känner till. Byggnaderna som har präglat den 

svenska fastighetsmarknaden i över 50 år har många olika associationer på gott och ont 

2.1 Historia 
Sveriges riksdag bestämde sig under mitten av 60-talet, att under en tioårsperiod, med start 1965, 

bygga en miljon nya bostäder med ett snitt på hundratusen om året. Detta kallades för 

miljonprogrammet. Med hjälp av förmånliga lån uppmuntrades storskaliga projekt på minst tusen 

lägenheter. Den tidigare bostadsbristen i Sverige hade byggts bort. Sverige hade i 1900-talets början 

stora ekonomiska problem och räknades till ett av Europas fattigaste länder. Endast 25 % av landets 

befolkning bodde i tätorter. De som bodde i städerna levde i misär där uppemot 90 % av 

lägenheterna bestod av ett rum och kök. År 1950 och framåt hade hela 65 % av Sveriges befolkning 

flyttat in till städerna. Den goda ekonomin under 1960 och 1970 kom igen i slutet av 1980-talet vilket 

resulterade i ännu ett uppsving för bostadsbyggandet.  Framöver kommer omfattande upprustning 

av miljonprogrammet vara ett krav för att efterföljas av ännu en upprustning för byggnader på det 

sena 80-talet (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2013). 

2.2 Nulägesbeskrivning 
Två och en halv miljoner av fyra och en halv miljoner bostäder är flerbostadshus i Sverige. Ungefär 

tre fjärdedelar av dessa är i behov av stora renoveringar fram till år 2050 och en stor del av dessa 

byggnader tillhör just miljonprogrammet. Det finns organisationer som aktivt arbetar med att minska 

fastigheters energianvändning. En sådan organisation är Energimyndighetens Beställargrupp för 

Energieffektiva Flerbostadshus (BeBo) som jobbar för att minska energianvändning för miljönyttans 

skull (Berggren, flerbostadshus, 2015). 

Ett direktiv från EU som behandlar byggnaders energiprestanda (EPBD - 2002/91/EC) tar bland annat 

upp minimikrav för energianvändning vid större renoveringar. Besiktning och genomgång av äldre 

värmesystem ingår även bland minimikraven. Direktivet fungerar som ett ramdirektiv där EU:s 

medlemsländer själva får skapa lagar och sätta gränser. Än så länge har Sverige infört en lag om 

energideklarationer (Berggren, direktivet for byggnaders energiprestanda, 2015). 

Uppbyggnaden av husen har skett i etapper genom åren. Olika tekniker har använts och till viss del 

överlappat olika tidsperioder av byggande. Det är för varje hus inte givet att endast en byggnadstyp 

använts utan en blandning kan förekomma allt eftersom att utvecklingen fortskridit. Gemensamt för 

isoleringen av dessa hus är att relativt lite av den har använts vid nykonstruktion. Den består ofta av 

mineralull och takkonstruktionen är många gånger uppdelad i två. Den ena har som funktion att 
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agera tak för de översta lägenheterna i byggnaden och har därför isolerats i viss mån. Den översta 

delen har konstruerats för att klara yttre förhållanden som väder och vind (Björk, Kallstenius, & 

Reppen, 2013). 

2.2.1 Byggregler och energikrav 

Miljonprogrammet berördes av två omgångar byggregler. Byggnadsstyrelsens Anvisningar till 

byggnadsstadgan 1960, förkortat BABS 1960, var gällande för miljonprogrammets början och fram till 

1968. Det var första gången ordentliga byggregler samlades för hela landet. Målet var en 

genomgående enlighet i byggnadernas utformning. SBN 67 (Svensk byggnorm) som efterföljde BABS 

1960 trädde i kraft 1968. Utformningen påminner mer om dagens Boverkets Byggregler (BBR) genom 

att krav ställdes på funktion. SBN 67 försökte också att sammanställa alla bestämmelser som berörde 

byggande (Boverket, 2014). 

Dagens byggregler ges ut av boverket och kallas Boverkets byggregler (BBR). Dessa utgåvor 

sammanställer byggregler, men ger också allmänna råd vid byggande. Som det framgår av (tabell 1-

4), baseras inte byggandens energiprestanda på enskilda byggnadsdelar i samma utsträckning. BBR 

har valt att ställa krav på hela byggnadens funktion där olika lösningar tillåts så länge kraven uppnås 

(Boverket, 2016). Olika energikravs ställs också beroende på vart i landet byggnaden är lokaliserad. 

Denna zonuppdelning har ändrats med tiden (se figur 1-3). 

   

Figur 1 - Zonuppdelning BABS 1960 Figur 2 - Zonuppdelning SBN 67 Figur 3 - Zonuppdelning BBR 01-2015 
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2.2.2 U-värden för miljonprogrammet. 

Kraven på byggnader har förändrats och skärpts med tiden. För att få en bild av hur dessa krav har 

förändrats, se tabell 1-3, där det också går att identifiera de krav miljonprogrammet byggdes efter, 

samt vilka krav det hålls efter vid omfattande renoveringsåtgärder idag. 

Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan (BABS)  

BABS ställde inga direkta krav på fönster utan angav istället att dessa ”skall utformas så att 

hygieniska olägenheter ej uppstår” (Kungliga Byggnadsstyrelsens publikationer, 1960). 

Svensk Byggnorm (SBN)  

De U-värden som användes i äldre litteratur som BABS och SBN överensstämmer inte med dagens. 

En anledning är att de äldre texterna definierar effekten i kcal/m2h°C. En omräkning av äldre U-

värden till dagens (W/m2°C) visar att de äldre ligger högre. En direkt omvandling visar att 1 

kcal/m2h°C = 1,163 W/m2°C. De metoder som användes för att beräkna U-värden under denna tid 

skiljer sig också mot dagens, varvid det blir svårt att med säkerhet bestämma om gamla U-värden 

stämmer. Totalt sätt blir det angivna U-värdet för en äldre byggnad bättre än vad det skulle vara med 

dagens beräkningar (Thormark, 1998). 

 

Anvisningar till Byggnadsstadgan BABS 1960-1968 Högsta tillåtna värmegenomgångstal (U-värde/K-värde) i 
kcal/m2h°C 

Område 
enligt 

Figur 1 

Boningsrum Källar-
utrymme 

Vägg mot det fria Tak mot det fria eller 
mot icke uppvärmt 

utrymme 

Golv Vägg mot 
det fria 

Väggar 
av enbart 
murtegel 

Annan 
vägg 
med 
vikt 

större 
än 

100kg/
m

2 

Vägg med 
en vikt av 

högst 
100kg/m

2 

Bärande 
stomme 
av sten-
material 

Bärande 
stomme 

av trä 

Mot delvis 
uppvärmt 
utrymme 

Mot icke 
uppvärmt 
utrymme 

Mot 
det 
fria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zon I 0,80 0,60 0,40 0,40 0,35 0,60 0,40 0,35 1,10 

Zon II 0,90 0,70 0,40 0,40 0,35 0,60 0,40 0,35 1,40 

Zon III 1,00 0,80 0,50 0,50 0,40 0,70 0,50 0,40 1,70 

Zon IV 1,10 0,90 0,50 0,50 0,40 0,70 0,50 0,40 2,00 

 

Tabell 1 - Byggnadskrav enligt BABS 1960, (Publikationer, Kungl. Byggnadsstyrelsen, 1960) 
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Svensk byggnorm 1967-1975 
Högsta tillåtna värmegenomgångstal (U-värde/K-värde) i kcal/m2h°C 

Temperatur
zon enligt 

Figur 2 

Vägg mot det fria Tak mot det fria eller 
mot icke uppvärmt 

utrymme 

Golv 

Väggar av 
enbart 

murtegel 

Annan 
vägg med 
vikt större 

än 
100kg/m

2 

Vägg 
med en 
vikt av 
högst 

100kg/
m

2 

Bärande 
stomme 
av sten-
material 

Bärande 
stomme 

av trä 

Mot i viss 
mån 

uppvärmt 
utrymme 

Mot icke 
uppvärmt 
utrymme 

Mot 
det 
fria 

Ouppvärmt 
golv direkt 
mot mark 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zon I 0,80 0,60 0,40 0,40 0,35 0,60 0,40 0,35 0,40 

Zon II 0,90 0,70 0,40 0,40 0,35 0,60 0,40 0,35 0,40 

Zon III 1,00 0,80 0,50 0,50 0,40 0,70 0,50 0,40 0,40 

Zon IV 1,10 0,80 0,50 0,50 0,40 0,70 0,50 0,40 0,40 

 

Boverkets Byggregler (BBR)  

Dagens krav skiljer sig från de under miljonprogrammets uppbyggnad. Förutom stora skillnader 

gällande byggnadens U-värde ges mer övergripande krav på hela byggnadens specifika 

värmeanvändning enligt (tabell 3). (Boverket, 2015). 

 

Temperaturzon 
enligt Figur 3 

Byggnadens specifika 
energianvändning 

kWh/m2 år 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 

W/m2 K 

Zon I 115 0,4 

Zon II 100 0,4 

Zon III 80 0,4 

Zon IV 75 0,4 

 

    

 För renovering eller ändring av äldre byggnader bör målet vara 

att uppnå de krav som ställs i tabell 3. Om kraven inte kan 

uppnås finns istället riktlinjer kring vilka U-värden som bör 

eftersträvas för specifika byggnadsdelar, se tabell 4 (Boverket, 

2015). 

Byggnadsdel W/m2 K 

Tak 0,13 

Vägg 0,18 

Golv 0,15 

Fönster 1,2 

Ytterdörr 1,2 

Tabell 2 - Byggnadskrav enligt SBN, (Statens  planverk, 1968) 

Tabell 3 - Byggnadskrav; Nybyggnation, enligt BBR, (Boverket, 2015) 

Tabell 4 - Byggnadskrav; Renovering,  

enligt BBR, (Boverket, 2015) 
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2.2.3 Hustyper 

Många olika typer av byggnader uppfördes under miljonprogrammets år, men fokus ligger här på ett 

antal typer av byggnader som tillsammans stod för en betydande del av det totala 

fastighetsbeståndet. Låga Lamellhus, Skivhus och Punkthus är de tre typer av byggnader som 

behandlas. 

2.2.3.1 Lamellhus 

  

 

 

Lamellhus (se figur 4) är en av de vanligaste byggnaderna som förknippas med miljonprogrammet. 

Byggnaderna ligger i längor av varierande längd och har ofta mellan två och tre våningar. Hustypen 

var redan vid miljonprogrammets start en beprövad hustyp som använts i olika varianter och etapper 

sedan 1930-talet. Husen är ofta uppförda i kluster där flera fristående byggnader kan omgärda en 

gemensam innergård eller grönyta. Ett vanligt kännetecken för hustypen byggd under 

miljonprogrammet är de helt indragna eller skyddade balkongerna. De bildar en på håll rektangulär 

kloss. Husen har vanligtvis en fasad av kalksten, puts, betong eller tegel. 

Klimatskal 

För Lamellhus finns olika utgångstyper: Elementbyggt, träfasad, betong-stomme och pelarstomme. 

För miljonprogrammet är det aktuellt att kolla närmare på typerna betongstomme och träfasad. Den 

senare tekniken var mer vanlig mot början av 1970-talet. 

Isolering 

I lamellhus av typ betongstomme är taken ofta isolerade med 12 cm mineralullsplattor som sedan 

täckts av en mineralullsfilt på 3 cm. Det hela vilar på den betongplatta som utgör taket i lägenheten 

direkt under. Betongplattan håller en tjocklek på omkring 12 cm.  Ytterväggarna är klädda i tegel med 

en bakomliggande luftspalt. Ett lager internitskivor efterföljs av ca 10 cm mineralull. Innerst 

Figur 4 - Lågt Lamellhus, foto: Victor Mondlane 
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placerades en gipsskiva. För byggnader av typ träfasad bestod vindsbjälklaget av en betongplatta på 

16 cm närmst taket på de övre lägenheterna. På den placerades 15 cm mineralull och sedan 

ytterligare 3 cm. Ytterväggarna hade ytterst en spontad träpanel. Denna panel var uppsatt på en läkt. 

Innanför läkten placerades internitskivor och sedan 12 cm mineralull. Innerst mot lägenheten sattes 

gipsskivor. 

Balkonger 

Balkongerna på Lamellhus består vanligtvis av en förtillverkad betongplatta, infäst med hjälp av 

utstickande armering som fästs in i bjälklaget. Mellan plattan och bjälklaget används en tunn cellplast 

som isolering. Vissa hus har en balkong som är en förlängning av golvplattan utan någon som helst 

beaktningar för isolering mot huskroppen. 

2.2.3.2 Skivhus 

 

 

 

Skivhus (se figur 5) är en variant av lamellhus som började produceras i samband med 

miljonprogrammet. Skillnaderna mot lamellhusen ligger bland annat i att antalet våningar är 

betydligt fler, ofta mellan åtta till tio stycken. Husen karaktäriseras ofta av de betongelement som 

utgör byggnadens fasad. På vissa ställen i landet kan hela stadsdelar bestå av dessa byggnader. På 

grund av programmets uppbyggnads-hastighet prioriterades ofta byggandet före den befintliga 

vegetationen. 

Klimatskal 

För Skivhus är klimatskalet byggt av lättbetong (1960-70), fasadelement (1965-70) eller elementbyggt 

(1970-75). Fasadelementen är förtillverkade och täcker normalt ytan för ett rums yttervägg. De 

består av ungefär 8 cm betong som sedan isolerats mot insidan av byggnaden. Mellanväggarna står 

Figur 5 - Skivhus, foto: Victor Mondlane 
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för byggnadens bärförmåga och gjuts i former. Golven är även de formgjutna i släta former där en 

linoleummatta klistrades direkt på betongens ovansida. 

Isolering 

För skivhus förändras tekniken under tiden för miljonprogrammet. De tidiga lättbetonghusen hade 

överst en platta bestående av 16 cm platsgjuten armerad betong. Över den lades två skikt mineralull 

om 6 cm vardera. Det hela avslutades med en mineralullsmatta på 3 cm. Ytterväggarna består ytterst 

av 15 cm lättbetong som gjutits på 15 cm betong. Vanligt är också de indragna balkongerna som i 

många fall är direkt förankrade i den innanför liggande betongplattan. Vid balkongerna är 

utfackningsväggarna ofta uppbyggda averenitskivor eller plywood i två lager som hyser ett lager 

mineralull emellan. Husen byggda med tekniken fasadelement består överst av 21 cm platsgjuten 

armerad betong som täckts av ett lager mineralull på 10 cm. Över mineralullen ligger ytterligare en 

matta av mineralull på 5 cm. Ytterväggarna består av rumsstora betongelement som saknar en 

bärande förmåga. Dessa element täcks invändigt med isolering. På balkongsidan liknar hela 

konstruktionen den som använts för de tidigare lättbetonghusen. Den byggvariant som används 

flitigast mot slutet av miljonprogrammet är elementbyggnation. Där består det övre bjälklaget av 

förtillverkade betongelement som täckts av ett lager mineralullsfilt på 12 cm och sedan ytterligare 

ett lager av mineralullsplattor på 5 cm. Ytterväggarna består av fasadelement på 12 cm betong. 

Dessa element är sinsemellan tätade med mineralull. 

Balkonger 

Balkongerna på Skivhus består vanligtvis av en 15 cm förtillverkad platta som är insatt mellan 

huskroppen och de fribärande betongelement som är uppställda längst husen. 

2.2.3.3 Punkthus 

 

 

 

Figur 6 - Punkthus, foto: Victor Mondlane 
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Punkthus (se figur 6) har även de sina rötter i 1930-talet. De består oftast av fyra lägenheter per 

våningsplan där trappuppgången ligger centralt i byggnaden. Lägenheterna har utsikt åt två 

vädersträck. Till skillnad från lamellhus har punkthusen ofta utformats med olikheter gentemot 

varandra. Val av material vid byggnation var inte alltid självklart varvid många experiment utfördes. 

Klimatskal 

För punkthus gäller gasbetong, lättbetong eller tegel. Den vanligaste typen för tiden av 

miljonprogrammet är lättbetong. Väggarna är bärande mellan lägenheterna där golvplattorna vilar 

på två bärande innerväggar. Central för varje platta finns en bärande pelare. 

Isolering 

För punkthus består oftast vindsbjälklaget av en betongplatta på 14 cm. Den är i sin tur täckt med 15 

cm granulerad masungsslagg. Överst ligger en platta på 5 cm med överbetong.  Ytterväggarna har för 

de sex första våningarna ett yttre lager lättbetong på 12,5 cm. Dessa göts fast mot en platsgjuten 

betongplatta som höll en tjocklek på 15 cm. Om fler våningar byggdes än de första sex bestod 

ytterväggarna helt av lättbetongblock som murats. Utvändigt putsades fasaden med en terrasitputs. 

Balkonger 

Balkongerna på Punkthus består vanligen av en 10 cm tjock förlängning av bjälklaget, som är 

förstärkt med en lättbetong.  

2.2.3.4 Loftgångshus 

En fjärde typ av byggnad kommer också nämnas som kortast då den används som en del i ett 

exempel när det kommer till renoveringsprojekt som historiskt har gjort inom miljonprogrammet. 

Men då det vare sig inte är en tillräckligt stor andel av miljonprogrammets byggnader som är av 

denna typ, eller skiljer sig nämnvärt från de låga lamellhusen, tas det inte upp i större utsträckning än 

för det specifika exemplets räkning. 

Loftgångshusen är vanligtvis mellan 5-6 våningar och har balkongliknande längor längs fasaden där 

varje lägenhet har sin egen ingång. Detta gjorde att färre trappor och hissar behövdes för en 

byggnad, vilket ledde till en lägre kostnad (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2011). 

2.2.3.5 Lufttäthet 

Inga av de ovanstående byggnaderna kan anses vara täta. Det beror delvis på att de är konstruerade 

och byggda utan tätskikt. Avsaknaden har inte nödvändigtvis inneburit ett problem utan istället 

räknats in som en del av byggnadens naturliga ventilation. 
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2.2.3.6 Fuktspärr 

Alla tre hustyper saknar det som idag kallas tätskikt. Istället har material använts som försvårar 

genomgång av vatten och fukt till byggnadens innandöme. Olika typer av puts och fogar har använts 

för ändamålet (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2013). 

2.2.4 Framtida energianvändning 

Riksdagen har satt ett mål som gör gällande att bostäder och lokaler i Sverige ska minska sin 

energianvändning med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050. Målet grundas i ett energidirektiv från 

EU som behandlar byggnaders energiprestanda (Energimyndigheten, 2015). 

2.2.5 Historisk energianvändning 

Den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvatten låg år 2014 på 134 

kWh/m2. Byggnader uppförda före år 1960 ligger högre med sina 145 kWh/m2.  Bostäder uppförda 

mellan år 1961 och 1980 ligger närmare det totala genomsnittet med 135 kWh/m2. Samma siffror för 

uppvärmning och tappvarmvatten låg år 2010 på 88 kWh/m2. En stor anledning till att 

energianvändningen minskat markant är införandet av nya byggnormer år 1980 i from av SBN. Den 

hade ett betydligt större fokus på energi- och isoleringsfrågor än tidigare. Cirka 80 % av alla 

flerbostadshus värms med hjälp av fjärrvärme. Hus uppvärmda med hjälp av el står för cirka 6 % 

(Energimyndighteten, 2014). 

3   TEKNIKBESKRIVNING 

Vid en renovering av ett flerbostadshus ifrån miljonprogrammet finns många alternativ till åtgärder 

som kan utföras. Mycket beror på fastighetbolagets önskan om vilka problem som bör åtgärdas, eller 

vilka mål som vill uppnås. Olika etablerade energi- och byggtekniska tekniker är de byggnadsblock 

som används för att uppnå de resultat som önskas. 

3.1 Ventilation 
Idag ser fördelningen av ventilationssystemstyper i flerbostadshus mycket annorlunda ut än i början 

av 1970-talet. Tekniken har utvecklats och då där finns mycket energi att spara på att återvinna 

värmen i frånluften, blir det ett attraktivt alternativ att undersöka när det kommer till 

renoveringsåtgärder. Men ventilation är mycket mer än bara fläktar. Värmeväxlare, kanaler och 

ingrepp på tak eller fasad är alla aspekter av ventilationen som måste tas i bektning. 

3.1.1 Ventilationstyper 

Det existerar ett flertal olika ventilationstyper som använts i olika utsträckning under de senaste 

åren.  
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3.1.1.1 Självdrag (S-system)  

Vanligast i äldre hus, byggda före 1970. Systemet saknar en fläkt, istället drivs varm luft upp igenom 

frånluftskanalerna på grund av densitetsskillnader gentemot utsidan. Ny luft ersätter den gamla 

genom otätheter i klimatskalet, uteluftsventiler eller frånluftsdon. Varje lägenhet har två separata 

kanaler dragna för att undvika att luft sprids mellan de olika lägenheterna, vilket i större hus tar upp 

mycket stor plats. 

Underhåll 

På grund av låga lufthastigheter är denna typ av ventilation mer eller mindre underhållsfri. Dock ökar 

avlagringen av damm och smuts med lufthastigheterna igenom kanalerna (Warfinge & Dahlblom, 

2012). 

3.1.1.2 Frånluft (F-system)  

Frånluftsventilation var den i särklass vanligaste ventilationstypen för miljonprogrammet, över 70 % 

av husen är byggda efter den principen. Tekniken fungerar genom att frisk luft tas in genom 

öppningar i fönster (spaltventiler), håltagning direkt ovanför fönstren eller bakom radiatorerna. För 

att få ut luften ur byggnaden används frånluftsdon som är centralt placerade, ofta i badrum. Kök är 

ytterligare ett ställe där frånluftskanaler placerats. Systemets uppbyggnad strävar efter goda 

luftflöden i utrymmen där folk normalt vistas som exempelvis sovrum och vardagsrum. I och med att 

luften tas direkt utifrån finns det ingen möjlighet att styra varken kvalitén eller värmen. Det går heller 

inte att med enkla medel optimera luftflöden för olika situationer där till exempel mer luft i 

sovrummet nattetid önskas. Jämfört med moderna ventilationssystem är det även energislukande då 

luften som värmts inuti byggnaden släpps rakt ut utan att värmen tas tillvara. De fläktar som driver 

på frånluften kan också vara ineffektiva och använda förhållandevis mycket elenergi i förhållande till 

det arbete de utför. Principen med systemet skapar också ett drivande undertryck i varje lägenhet 

som i vissa fall leder till att luften tar sig in andra vägar än de först tilltänkta. Det kan exempelvis 

handla om att lukt från trapphus letar sig in i lägenheterna eller att sprickor i husgrunden tillåter dålig 

luft och lukt att sippra in (Warfinge & Dahlblom, 2012). 

Frånluftsvärmepump (FVP)  

Fungerar enligt samma princip som ett F-system, men det som skiljer dem åt är att värmen i 

frånluften går till en värmepump där en del av värmen återvinns, till exempelvis till värmesystemet 

eller varmvattenberedare. 

3.1.1.3 Från- och tilluft  

Luft tas in, värms och filtreras för att sedan föras till tilluftsdon i exempelvis vardagsrum och sovrum. 

Avlägsnande av luften sker på samma sätt som i ett F-system. Systemet kan också vara känsligt för 
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yttre faktorer som tryck till följd av vind och temperatur vilket i sin tur kan leda till hög 

energianvändning och sämre inomhusklimat. 

3.1.1.4 Från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)  

Fungerar enligt samma princip som ovan, men en viss mängd av värmen återvinns med hjälp av olika 

typer av värmeväxlare. Detta kan ge värmeåtervinning på 50-80 % jämfört med ett ekvivalent FT-

system (Warfinge & Dahlblom, 2012). 

3.1.2 Värmeväxlare 

Värmeväxlaren är en av de viktigare komponenterna när det kommer till värmeåtervinning i 

ventilationssystemet. Här överförs värmeenergi från ett medium till ett annat och används sedan 

antingen i ett vattenburet värmesystem, eller för att värma inkommande luft. 

Roterande värmeväxlare  

Ett roterande hjul med en mängd små kanaler låter den varma inneluften passera genom och lagra 

sin värme i plåten. När värmeväxlaren sedan roterar runt och låter den kalla uteluften passera genom 

samma kanal avger plåten sin energi och värmer på så sätt upp luften på väg in i systemet. Detta 

kräver att till- och frånluftskanalerna placeras mycket nära varandra vilket kan leda till sämre 

verkningsgrad. Maximal temperaturverkningsgrad kan under optimala förhållanden nå 85 % 

(Warfinge & Dahlblom, 2012). 

Plattvärmeväxlare 

Plattvärmeväxlare överför värme mellan till- och frånluften genom att de får passera nära intill 

varandra i en mängd spalter, separerade enbart av tunna metallplåtar. Detta ger mycket stora 

kontaktytor. Även här måste till- och frånluften dras till samma plats. Maximal 

temperaturverkningsgrad kan under optimala förhållanden nå 50-60 % för en ensam 

plattvärmeväxlare (Warfinge & Dahlblom, 2012), men kopplas fler än en i serie går det nå 

verkningsgrader på över 90 % (VoltAirSystem, 2012). 

Batterivärmeväxlare 

Två värmebatterier kopplas samman med hjälp av en vätskekrets. På ena sidan överförs värmen i 

frånluften till vätskan som sedan med hjälp av en cirkulationspump transporteras till det andra 

batteriet, där vätskan värmer tilluften. Fler överföringssteg resulterar i en lägre verkningsgrad; ca 50 

% under optimala förhållanden (Warfinge & Dahlblom, 2012). 

3.1.3 Kanaldragning 

De ventilationskanaler som användes i miljonprogrammet var inte gjorda av plåt som i dagens 

ventilationssystem utan istället har de bestått av betong. Ibland var ventilationskanalerna inmurade 
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som en del av byggnaden. Det finns idag en rad olika metoder för att förbättra och förstärka 

befintliga ventilationskanaler. Det finns möjlighet att täta befintliga kanaler med hjälp av bruk eller 

keramisk massa. Specifikt för den keramiska massan är möjligheten att blanda ut den med glasfiber 

för att ytterligare förstärka och framtidssäkra förbättringen. Nackdelen för både bruk och den 

keramiska blandningen är att kanaldimensionen krymper vilket kan påverka kraven vid införandet av 

forcerad frånluft eller FTX (Statens Fastighetsverk, 2009). 

En annan metod som finns att tillgå kallas relining. Då införs en strumpa av kompositmaterial i den 

befintliga kanalen. Strumpan trycksätts för att fylla upp hela volymen i den befintliga kanalen. När 

strumpan väl är på plats fylls den med hetluft som härdar. Lösningen är brandsäker och kan därför 

användas i alla byggnadens befintliga kanaler (HWQ Entrepenad, 2013). 

Om byggnaden uppfördes utan tilluftskanaler kan dessa appliceras i efterhand. De kan exempelvis 

dras på utsidan av byggnaden i fasaden. Om detta görs i efterhand finns anledning att se över 

fasaden i övrigt då ett ingrepp som detta bland annat påverkar isoleringen i väggarna. Ingreppet 

kräver större åtgärder på byggnadens fasad (Kretz, 2014). 

3.1.4 Fläktrum 

Fläktrummens storlek är direkt beroende av ventilationsaggregatens storlek. Placeringen av fläktrum 

avgörs främst genom möjligheten att tillgodogöra sig friskluft och göra sig av med använd luft. På 

grund av oljud och storlek kan det vara lämpligt att placera fläktrummen i samband med byggnadens 

takkonstruktion. Det är vanligt att dra kanalerna i stråk på hustaken och sedan leda ner dem i schakt 

till byggnadens olika lägenheter (Warfinge & Dahlblom, 2012). 

3.2 Uppvärmning 
Sverige har ett kallt klimat jämfört med många andra länder, så därför är det extra viktigt att det 

finns ett väl fungerande värmesystem där rummen värms upp till den temperatur som önskas. 

3.2.1 Radiatorsystem 

Strategiskt utplacerade radiatorer med antingen vattenburen värme, eller direktverkande el, 

genererar den värme som byggnaden behöver för att uppnå rätt temperatur. Hur dessa system är 

konstruerade skiljer sig en aning från varandra. 

Ettrörsystem 

Hittas främst i hus byggda efter 1970. Ett rör används för att distribuera till alla radiatorer. Värmen 

transporteras med hjälp av vatten, som leds in i den första radiatorn där en inbyggd och justerbar 

begränsning ser till att bara en viss mängd används. Resterande varmvatten passerar radiatorn och 
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går vidare till nästa där samma begränsning finns. Systemet är svårt att injustera och kan leda till att 

för lite värme når den sista radiatorn i kedjan. 

Tvårörsystem 

Tvårörsystem kan finnas i hus konstruerade under hela miljonprogrammets byggnadstid. Det är 

uppbyggt genom två parallella ledningar med till- och returvärme. Det varma vattnet från 

tillflödesledningen går in i en radiator och sedan direkt tillbaka i returledningen. Justering för andel 

utplockad värme görs för varje radiator för sig och manuell efterjustering är relativt lätt (Warfinge & 

Dahlblom, 2012). 

Direktverkande el   

Några av husen använde sig av direktverkande el. El-radiatorer placerades då ut precis som för de två 

ovanstående systemen men det behövdes ingen rördragning för varmvatten (Vidén & Lundahl, 

1992). 

3.2.2 Cirkulationspumpar 

Cirkulationspumpar är en del av värmesystemet i en byggnad. Den ser till att vattnet tar sig från en 

central uppvärmningspunkt ut till olika radiatorer. Pumpars livslängd uppskattas till ungefär 15 år 

vilket för sammanhanget miljonprogrammet betyder att de redan bytts ut flertalet gånger. 

Ett test gjort av energimyndigheten visar på stora skillnader mellan äldre cirkulationspumpar och mer 

moderna. Varvtalsreglerade pumpar visade sig i regel ha en lägre energianvändning än motsvarande 

pumpar med fasta varvtal. Enligt testet skulle 83 MWh elenergi kunna sparas per år för 10 000 

flerbostadshus om dessa bytte från äldre pumpar till de bästa på marknaden idag 

(Energimyndigheten, 2014). Testet visar dock att även befintliga pumpar på marknaden kan ha en 

stor elanvändning. Skillnaden mot att välja den sämsta och bästa pumpen i energimyndighetens test 

visar på att motsvarande 73 MWh elenergi kan sparas. I energimyndighetens test har en modern 

varvtalsreglerad pump jämförts mot bland annat en 15 år äldre pump. Testet visade på att en ny 

effektiv pump kunde ha en verkningsgrad på upp till 58 % och använda 7 300 kWh/år. Den äldre 

pumpen hade en verkningsgrad på 34 % och använde 12 600 kWh/år för motsvarande system 

(Energimyndigheten, 2014). Elkostnaden står för 90 % av en livscykelkostnad. Kostnaden för pumpen 

i sig ligger kring 5 % samt det underhåll den behöver ytterligare 5 % (Lindholm, 2010). 

3.3 Vatten och avlopp 
Det vanligaste material som användes vid VA-systemens konstruktion var gjutjärn. Först flera år 

senare började plaströr användas i allt större utsträckning. De första plaströren som användes börjar 

idag bli slitna och spröda, vilket ökar risken för läckor och fuktskador. Samma sak gäller för stammar 
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utförda i gjutjärn, de har av förklarliga skäl rostat. Många hus är fortfarande i stort behov av 

omfattande stambyte. 

3.3.1 Värmeåtervinning avlopp 

I dagsläget finns det så pass många energitjuvar bland miljonprogrammets byggnader att mer 

raffinerade tekniker förbises. Det finns dock möjlighet att återvinna en stor mängd värmeenergi från 

det avloppsvatten som hyresgästerna producerar. Snittemperaturen på avloppsvatten ligger idag 

kring 20°C och vattentemperaturen vid reningsverkens inlopp håller kring 8°C på grund av förluster 

till kringliggande mark. 

Olika tekniker kan användas för att återvinna värmen från avloppet där de enklaste metoderna skulle 

innebära ett smärre ingrepp för byggnaderna i fråga (Nykvist, Blomsterberg, Granroth, & Jonsson, 

2013). Genom att byta ut en del av stammen på avloppet mot en enkel växlare kan uppemot 50 % av 

värmeenergin tas tillvara (Ekologiska Byggvaruhuset, u.å). Det finns även tekniker som fungerar som 

vattenlås och därför stannar upp avloppsvattnet i växlaren för bättre utväxling. I Europa finns även 

teknik där stora brunnar används för att samla upp allt avloppsvatten. Med hjälp av värmepumpar 

kan då stora mängder energi tas tillvara och återanvändas, till exempelvis ventilationen eller 

uppvärmning av varmvatten (Nykvist, Blomsterberg, Granroth, & Jonsson, 2013). 

En lösning som säljs för värmeåtervinning av avloppsvatten är baserad på att stammen delas upp på 

flera mindre rör (Consat Sustainable Energy Systems AB, u.å.). Dessa rör fungerar i sig som 

värmeväxlare genom att röret egentligen består av två separata rör. Det inre fungerar precis som ett 

vanligt avloppsrör. Utanpå det inre röret sitter ytterligare ett rör men med något större 

innerdiameter än ytterdiametern på inre röret. Vatten strömmar i glipan som uppstår mellan rören 

och samlar på så vis upp värmen (World Solar Ltd, 2013). Verkningsgraden på systemet anges vara 

upp till 60 % och ha en återbetalningstid på 3-6 år (Consat Sustainable Energy Systems AB, u.å.). 

Livslängden anges till 20 år (World Solar Ltd, 2013). 

3.3.2 Kall- och varmvatten 

Boverkets uträkningar visar på att det idag går åt 16 kubikmeter tappvarmvatten per person och år. 

Tappvarmvatten är en stor del av energitillförseln i en byggnad. Genom bara en liten ändring i 

varmvattenanvändningen kan det göras stor skillnad i byggnadens energibehov (Boverket, 2007). 

Snålspolande dusch och köksarmaturer  

En perlator fungerar genom att luft blandas in i strålblandaren och behåller på så sätt trycket men 

ger ett reducerat vattenflöde. På detta sätt kan vattenanvändningen minskas med 15 - 20 % och där 

igenom också en mängd varmvatten som genererar en energibesparing.  
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Kallstart 

Kranar och armaturer kan ställas in på ett sådant sätt att varmt vatten enbart kommer om det önskas 

specifikt. Efter varje tillfälle som varmvatten använts, återgår kranen till sitt kalla utgångsläge för att 

på så sätt aldrig spola ut varmt vatten när det inte behövs (Rutström, 2013). 

3.4 Individuell mätning 
I dagsläget är vatten- och värmekostnaden ofta inbakad i hyran för en hyresgäst. Ibland är till och 

med elkostnaden inräknad i hyran, även om det är mer av ett undantag. En fastighetsägare kan ta 

bort dessa kostander helt och flytta över dem på sina hyresgäster genom att införa individuell 

mätning och på så sätt få ett system där hyresgästen själv har kontroll över den energi de använder 

och se det ha en direkt påverkan på energikostnaden. Detta gynnar de som använder lite energi. 

3.4.1 Varmvatten 

Debitering av tappvarmvatten mot mätt förbrukning minskar i regel behovet något, uppskattningsvis 

mellan 5-15 % (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 2012). 

3.4.2 Värme 

Individuell värmedebitering är ett hett omdiskuterat ämne med många åsikter åt olika håll. Å ena 

sidan verkar det som att de byggnader där individuell debitering har införts har visat på en reduktion 

i värmeanvändningen när de boende blir medvetna om och börjar reglera sina innetemperaturer. Å 

andra sidan är många emot att behöva hushålla med sin egen värme för att slippa betala hutlösa 

priser och andra argumenterar att ett värmedebiteringssystem aldrig kan bli rättvist. Lägenheter som 

ligger i mitten av en byggnad med andra lägenheter på fyra av sex sidor kan i teorin sänka sin värme 

och åka snålskjuts på genomgångsvärmen från omkringliggande lägenheter. Likadant behöver 

hörnlägenheterna med fyra väggar mot den kalla uteluften höja sin värme för att kunna nå upp till en 

bekväm innertemperatur. Vissa byggnader som implementerat individuell värmedebitering har gjort 

det på ett så rättvist sätt det går genom att installera temperaturgivare på 2-3 platser i varje lägenhet 

som hela tiden mäter av vilken temperatur varje lägenhet har. Denna information behandlas sedan 

och lägenheten debiteras utifrån den temperatur som de håller under eller över 21℃. På så sätt 

spelar det inte någon roll vilken värmetillförsel en specifik lägenhet har, alla har samma chans att 

hålla den innetemperatur som de finner behaglig utan att behöva påverkas av de omkringliggande 

lägenheterna. 

3.5 Belysning 
En fastighet i miljonprogrammet idag har oftast en belysning där hela trapphuset tänds oberoende av 

vilken knapp som trycks och är sedan igång en satt tid innan de släcks igen. Armaturerna är gamla 

och lamporna är ofta mycket energikrävande. 
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3.5.1 Närvarostyrning 

Närvarostyrd belysning innebär att lampor i exempelvis trapphus enbart lyser när någon befinner sig 

där. En tillverkare anger att upp till 85 % elenergi går att bespara genom att installera system för 

närvarostyrning. Tekniker som kan användas är bland annat reaktion på infrarödstrålning från 

personer. Det finns också olika typer av radarsensorer. Fördelen med radarsensorer är att de 

reagerar snabbt på olika typer av rörelser. Nackdelen är att de reagerar på alla typer av rörelser vilket 

gör placering viktig. Den infraröda varianten är något långsammare än radartekniken men med 

fördelen att den inte är lika placeringskänslig (Ensto, 2015). Garantitiden uppges vara 2 år (Ensto, 

2015). En takplafond med inbyggd närvaroavkänning kostar kring 500 kr inklusive LED-lampa (Clas 

Ohlson AB, 2016). Enbart rörelsedetektor kostar kring 350 kr (Clas Ohlson AB, 2016) 

(Energimyndigheten, 2012). 

3.5.2 Effektiva lampor/armaturer 

Lågenergilampor finns i olika versioner, bäst är så kallade LED-lampor (lampan, 2015). En LED-lampa 

som motsvarar en 60 watts glödlampa använder motsvarande 10 W. Priset för en LED-lampa ligger 

kring 29 kr och livslängden är 25 000 timmar (Prisjakt Sverige AB, u.å.). Livslängden för en vanlig 

glödlampa uppges ligga kring 1 000 timmar (Belysningsbranschen, u.å.). 

3.5.3 Färgval och ljus i trapphus och källarutrymmen 

De delar som fanns i fastigheterna och som var ämnade för bruk av hyresgäster målades ofta i mörka 

färger. Färgerna var förutom mörka även mättade och målade på en skrovlig ytstruktur. Ett typiskt 

färgval kunde exempelvis vara mörkbrunt. Det finns anledning att se över hur dessa utrymmen är 

färgsatta (Olof Antell, 1991). Den ommålning som skett flertalet gånger sedan byggnadens 

uppförande har ofta gjorts i tidstypiska färger (Reppen & Vidén, 2006). Genom att se över väggarnas 

struktur och färg samt planera placeringen av belysning bättre kan elenergi sparas. Hur mycket som 

kan sparas är dock olika från fall till fall då många olika faktorer spelar in som utrymmets uppbyggnad 

och planlösning (Häggström & Fridell-Anter, 2012). 

3.6 Fönster 
Det finns flera anledningar att titta på fönsterrutorna i miljonprogrammets byggnader. Ungefär 

hälften av de fönsterrutor som sattes in när byggnaderna uppfördes finns idag kvar. Det rör sig om 

tvåglasfönster av kopplingstyp, det vill säga att små hakar på sidorna sammanlänkar två separata 

bågar. Eftersom att tid var en avgörande faktor vid uppförandet av miljonprogrammet kunde kvalité 

inte alltid säkerställas för det material som användes. För fönstrens del handlar det framförallt om 

att trädetaljer börjat ruttna. Andra problem handlar bland annat om hur mycket värme som tillåts att 

passera, eller vilket U-värde som upprätthålls. För fönsterrutor som används vid 
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byggnadsuppförandet är ett generellt U-värde ungefär 3,5 (W/m2 K) medan dagens värden ligger 

runt 0,9 (W/m2 K) (Vidén & Lundahl, 1992). 

Partiellt fönsterbyte  

Ett bra sätt att öka ett gammalt fönsters effektivitet med upp till 20 % är med hjälp av ett så kallat 

isolerglas. Utan att behöva byta ut hela fönstret monteras en skiva av energiglas vilket reducerar 

fönstrets U-värde till mellan 1.3 - 1.8 (W/m2 K) beroende på ursprungsskicket på fönstret i fråga. 

Energiglas är en vanlig glasskiva belagd med ett tunt och hårt skikt av oxid (Grundels, 2014). 

Monteringen går snabbt, kräver inga omfattande fasadåtgärder och förändrar därför inte husets 

estetiska profil, vilket är tilltalande för många byggnadsägare. Att det också är runt 70 % billigare än 

ett totalt fönsterbyte är också ett stort plus. Sättet den nya skivan monteras på kan skilja sig från 

byggnad till byggnad, men det brukar följa två standardutföranden; antingen ersätts befintligt 

innerglass eller ytterglas med en tunn skiva energiglas, eller sätts en dubbel isolerruta med ett 

mellanliggande lager av argongas, som ersättning för den gamla, inre glasskivan (Glasbranch 

Föreningen, 2006) 

3.7 Balkonger 
Balkongen är en viktig del i lägenheten för många människor. Vare sig den används för att hänga 

tvätt eller för en frukost i morgonsolen, är den en stor potentiell källa till energiförluster för 

fastighetsägaren i och med hur de konstruerades under miljonprogrammet. 

3.7.1 Köldbrygga 

Är balkongen en del av golvplattan, eller en förlängning av bjälklaget är det inte jättemånga saker 

som kan göras för att förbättra detta utan att ta bort den befintliga plattan eller isolera hela vägen 

runt köldbryggan. Idag finns det på marknaden många olika tekniker för infästen av balkonger som 

bryter köldbryggan och kan på så sätt nå en ökad värmeisolering. Detta kräver dock att den gamla 

plattan tas bort och ersätts av den nya infästningsmodulen (Halfen, u.å). I vissa fall kan det bärande 

fästet mellan balkong och huskropp ersättas med ett utanpåliggande bärverk eller med nya bärande 

styltor från marken som avlastning. Då kan skarven mellan hus och balkong isoleras utan att behöva 

ha bärkraften i åtanke. 

3.7.2 Inglasning 

En vanligt efterfrågad åtgärd av bostadsägare och en åtgärd som i vissa fall kan reducera 

energikostnaderna med 6-12 %, är inglasning. Om lägenheterna tar delar av sin tilluft från det 

inglasade balkongområdet kan temperaturen i rummet som ligger innanför balkongen sänkas ett par 

grader då den varmare luften på balkongen hjälper att hålla rummet varmt. Det skyddar också mot 

regn och snö, vilket i sin tur minskar nedbrytning av betongen och ger en längre livstid. Inglasning 
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hjälper dock sällan med köldbryggor som redan existerar i balkongen. Ytterligare en fördel med 

inglasning är att buller från utsidan av byggnaden kan minskas (Boverket, 2008). 

3.8 Solenergi 
Trots att användning av solenergi idag är ett mindre vanligt alternativ för fastighetsägare är det ändå 

aktuellt att se hur det potentiellt skulle kunna användas i renoveringsprocessen och hur det 

interagerar med andra åtgärder som utförs samtidigt. Solen är en stor källa till energi utan större 

klimatpåverkan och det är många områden där etablerade tekniker kan hjälpa till att minska 

mängden energi en byggnad behöver köpa in. 

3.8.1 Solvärme 

Det finns många tillämpningsmöjligheter gällande solvärme. Många lösningar som diskuteras rör ofta 

småskalig produktion som villor och fritidshus eller storskaliga parker. Samma lösningar som används 

för mindre hus är dock ofta direkt överförbara till större flerbostadshus. En fördel med byggnader ur 

miljonprogrammet är dess höga släta väggar och de stora plana taken. Tillsammans ger det upphov 

till lösningar som kan stå för en betydande del av energitillförseln. 

Plana solfångare  

Denna typ av solfångare består ofta av ett långt kopparrör som är ihopvalsad med en aluminiumplåt. 

Det hela vilar på en isoleringsplatta och har överst ett täckglas. Inuti kopparrören finns en vätska som 

transporterar den absorberade värmen. Beroende på om solfångaren ska användas året runt eller 

bara sommartid, vid exempelvis uppvärmning av bassänger, ges vätskan olika egenskaper. Stora 

framsteg har gjorts sedan miljonprogrammet byggdes gällande vissa tekniska lösningar som 

exempelvis valet av glas för solfångarens panel och estetiska förbättringar. De tekniska 

förbättringarna har legat till grund för en verkningsgrad kring 50 % i dagsläget. De estetiska 

förbättringarna får en betydande roll i var solvärmepanelerna kan placeras. 

Rekommendationerna för solvärmepaneler är att de placeras lutande och med en riktning åt söder. 

Paneler som monteras på husvägg och där av hamnar i en vertikal position får en verkningsgrad som 

är ca 30 % lägre än den optimala vinkeln (Svensk Solenergi, 2013). Garantitiden för solfångare kan 

skilja sig beroende av vald aktör på marknaden samt materialval, en garantitid på 15 år går dock att 

räkna med. Solfångarens livstid kan vara betydligt längre och uppgå till omkring 30 år (Svesol 

värmesystem AB, 2011). 

Vakuumsolfångare 

Tekniken bygger på en absorbator som är innesluten i en glasbehållare. I glasbehållaren är det 

vakuum som effektivt isolerar absorbatorn. Tekniken med vakuum har en verkningsgrad kring 30 % 

bättre än plana solfångare och landar därför kring 70 % verkningsgrad totalt. En fördel med 
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vakuumsolfångare är att de kan placeras med relativt stor lutning. Det i sin tur leder till en utjämnad 

verkningsgrad mellan vinter och sommar. Det bör för vakuumsolfångare tas i beaktning att den 

absorberande ytan är mindre per kvadratmeter här än för plana solfångare (Svesol, u.å). 

Heatpipe 

Heatpipe är också en typ av vakuumsolfångare men som tagit det ett steg längre. Inuti glasröret finns 

ett rör, ofta av koppar. I röret förångas ett medium av solinstrålningen. Den övre delen av varje 

heatpipe, dit värmen stigit, kyls sedan mot ett separat medium (Andrén, 2007). 

3.8.2 Solel 

Det finns en mängd olika solcellstyper, i den här rapporten är enbart de vanligast förekommande 

inkluderade. 

Växelriktare och garantitider  

Växelriktaren är en mycket viktig del när det kommer till installation av solceller. Den omvandlar 

cellernas likspänning till 230 V växelspänning så att den kan användas i byggnaden eller på elnätet. 

Många olika alternativ finns idag att tillgå, men för att undvika förluster bör en växelriktare med så 

hög verkningsgrad som möjligt väljas (SwedenSol, u.å). 

Växelriktare har en garantitid kring 5-10 år beroende på tillverkare och kvalité. Solcellspanelerna i sig 

har en garantitid kring 10 år med full effekt. Efter en tioårsperiod träder olika effektgarantier in där 

säljare lämnar exempelvis 90 % efter 10 år och 80 % efter 25 år (Svea Renewable Solar AB, 2013). 

Fram till år 2020 kan företag söka bidrag för den totala kostnaden av en solcellsinstallation, det 

uppgår till 30 % (Svea Renewable Solar AB, 2013). 

Mono och poly-kristallina solceller  

Denna typ av solcell består av två skivor halvledande material (kisel) som var för sig är anslutna till en 

kontakt. När fotoner från solen träffar panelen frigörs elektroner vilket skapar en elektrisk ström. 

Skillnaden mellan mono och poly-kristallina paneler handlar om huruvida kristallerna i panelen är 

ordnade där mono-versionen kommer från en mycket stor kristall medan poly-versionen består av 

flera små. Gällande de olika typernas verkningsgrad är det den mono-kristallina sorten som är mest 

effektiv. Dock skiljer sig verkningsgraden mellan de båda med enbart 0,3 %. Spänningen från endast 

en cell ligger kring 0,5 V och det är därför nödvändigt att seriekoppla flera celler för att uppnå en 

spänning på mer normala 12-17 V (Solar, 2012). 

Tunnfilmssolceller 

Denna typ av solcell använder samma princip som de kristallina solcellerna men kan tillgodogöra sig 

solenergin på ett betydligt kortare avstånd, 3 mikrometer gentemot 300 mikrometer för kristallina, 
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vilket leder till en avsevärt tunnare solcell. Det finns flera fördelar med tunnfilmssolceller. Bland 

annat kopplas flera celler samman redan under tillverkningsprocessen för att uppnå en användbar 

spänning. De är dessutom av ett mer flexibelt material som tillåter montering på ytor där dagens 

vanliga stela och raka paneler inte skulle kunna användas (Solelprogrammet, Moduler och 

cellteknologi, 2013). 

Semitransparenta 

Tidigare har begreppet semitransparent inneburit att utrymme lämnats mellan de olika cellerna på 

en panel. Det gör att allt ljus inte absorberas och tillåter med lite planering ett visst ljusinsläpp. 

Metoden har inte lämpat sig för exempelvis fönsterrutor eftersom att det ljusgenomsläpp som sker 

är direkt proportionerligt mot den energi som solcellerna tar sin energi ifrån (Solelprogrammet, 

Gestaltning av byggnadsintegrerade solceller, 2013). Idag finns däremot nya metoder där tillsynes 

vanliga fönsterrutor enbart absorberar det infraröda solljuset och lämnar de övriga spektrumen 

orörda. Något som i praktiken betyder att personer som inte kan uppfatta det infraröda ljuset, inte 

märker någon skillnad alls. Eftersom människan inte kan uppfatta det infraröda ljuset i någon större 

utsträckning, spelar det ingen roll att det ljuset inte släpps igenom. Nackdelen är att dessa nya 

semitransparenta rutor inte uppnår den energieffektivitet som vanliga kristallina och tunnfilms-

solceller gör. Verkningsgraden ligger idag på omkring 1 % men förhoppningen är att uppnå en 

framtida verkningsgrad på omkring 5 %. Allt eftersom att miljonprogrammet rustats upp kan det vara 

aktuellt med olika typer av semitransparanta partier för exempelvis trapphus och garage. Dessa 

glaspartier och vanliga fönsterrutor kan då utnyttjas som energikälla (Olewitz, 2015). 

3.9 Vitvaror 
Vitvaror är ett samlingsnamn för diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, kylskåp och frys. Kylskåp och 

frys återfinns i många hem idag och är en av de energianvändande produkter som sällan slås av. 

Kylskåp och frysar.  

Ett modernt kylskåp använder bara ungefär en tredjedel så mycket elenergi som för 15 år sedan. En 

bidragande anledning är att isoleringen har blivit bättre samt att de kompressorer som idag används 

blivit effektivare. För att tvinga tillverkare och samtidigt göra kunder mer uppmärksamma kring 

energisnåla vitvaror har en energimärkning införts. Idag kan exempelvis kylar och frysar uppnå en 

högsta energimärkning benämnd som A+++. 

Diskmaskiner 

En modern diskmaskin använder enbart ca 25-30% vatten jämfört med att diska för hand. Det gäller 

även vid disk i balja samt ordentlig upp delning för sköljning. Diskmaskinen använder också väldigt 

lite varmt vatten och värmer själv upp det efter behov. 
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Tvättmaskiner och torktumlare  

En modern tvättmaskin använder under en kWh per tvätt. Energianvändningen beror till stor del på 

hur varmt tvätten tvättas. Lägre temperaturer på 40 grader kräver mindre energi än 60 grader. 

Tvättmaskinerna effektiviseras dock också beroende på den energimärkning som finns. 

Energimärkningen är densamma som för kyl & frys. Torktumlare använder betydligt mycket mer 

energi än vad tvätt i tvättmaskin gör. Det som är tydligt idag är att även moderna torktumlare ligger i 

ett brett spann i energimärkningen. För att torktumlarna ska räknas som effektiva krävs att 

värmepumpsteknik integreras vilket ännu inte blivit standard. (Ahlkvist Johansson, 2015) 

3.10 Isolering 
En av de större energiförlusterna i en byggnad är värme som tar sig ut igenom väggar och tak. I detta 

är isoleringen den absolut största skillnaden mellan ett bra och ett dåligt U-värde för huset. 

3.10.1 Isoleringstyper 

Antalet sätt att isolera är lika mångtaliga som antalet byggnader, men materialen är mer överkomliga 

till sitt antal. 

Cellplast 

Cellplast, eller frigolit i folkmun, är ett isoleringsmaterial som har god isoleringsförmåga. Det finns två 

huvudsakliga typer EPS och XPS. EPS är uppbyggd genom att högt tryck och värme sammanfogar små 

kulor (Byggmax, u.å). Materialet består av 98 % luft och de övriga 2 % utgör det synliga fasta 

materialet (Finja, u.å). XPS varianten liknar EPS-varianten förutom att den har högre densitet. 

Fördelarna är bland annat möjligheten till slipning samt att den klarar högre belastningar som 

punktlaster (XL Bygg Fresks, u.å). 

Gemensamt för båda typerna är att de är relativt fuktsäkra och därför kan användas som en form av 

fuktbarriär. Cellplast har ett lambdavärde på omkring 0,038 (Bauhaus, u.å). Kostnaden för cellplast 

ligger kring 50 kr/m2 och har en tjocklek på 50 mm. En tjocklek på 100 mm ligger närmare 80 kr/m2. 

Livslängden för cellplast är mycket god och anges ofta till byggnadens livslängd. Cellplasten i sig byts 

sällan utan kompletteras istället med mer allt eftersom att kraven på energihushållning ökar 

(Swedisol, u.å). 

Mineralull 

Mineralull är ett samlingsnamn för stenull och glasull. Det framställs genom att tunna trådar spins 

och sedan sammanfogas med hjälp av ett bindemedel. Fördelen med mineralull jämfört med stenull 

är att det återfår sin form efter att ha blivit utsatt för tryck. Gällande värmevärden är skillnaderna 

små. Kostanden per kvadratmeter ligger kring 30 kr med en tjocklek på 95 mm. Lambdavärdet ligger 

kring 0,035 (BYGGmax, u.å) och livslängden är ungefär 40 år (Energirådgivningen, 2009). 
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Vakuumisolering 

Vakuumisolering är en ny modern typ av isolering. Det framställs genom att kapsla in ett poröst 

material mellan två metallfolier och sedan suga ut luften (Kingspan, u.å). Eftersom att materialet är 

relativt nytt är priserna förhållandevis höga jämfört med exempelvis mineralull. Priserna väntas 

sjunka framöver allt eftersom efterfrågan från byggbranschen ökar. Den förväntade livslängden är 

idag 30-50 år. Lambda-värdet ligger på låga 0,005-0,008 (Swedisol, u.å). Det behövs således betydligt 

mindre material för att uppnå samma isoleringspotential, 2-3 cm av vakuumisoleringen motsvarar 

hela 10-15 cm mineralull (Bärtås, Nya effektiva material för miljön, 2016). Enda avskräckande 

aspekten är att kostnaden idag uppges vara 40 000 kr/m2 (Swedisol, u.å). 

3.10.2 Tilläggsisolering 

Vid isolering av exempelvis vindsbjälklag är målet att bevara värme inuti byggnaden. Det kan dock 

medföra problem då temperaturen i vindsbjälklaget sjunker. (Figur 7) visar hur isoleringens tjocklek 

relaterar till dess U-värde. Med sänkta temperaturer ökar också andelen fukt i utrymmet över 

isoleringen vilket kan leda till mögeltillväxt. När den relativa luftfuktigheten ligger kring 80 % är 

förhållandena som bäst för mögel. Det har tidigare ansetts vara en bra lösning att ha god ventilation i 

vindsutrymmen men dagens forskning visar istället på att en inkapsling av vindsutrymmen fungerar 

bättre. Det beror på att luften då blir stillastående och värms upp utav den värme som ändå tar sig 

igenom isoleringen (Lundstedt, 2005). Multiplicera besparingen med livslängden och kostnaden för 

uppvärmningen (Energirådgivningen, 2009). 

Utvändig isolering innebär större ingrepp på byggnadens fasad. För att få plats med mer isolering än 

tidigare förskjuts väggarna utåt. Utvändig isolering fungerar i regel bättre än invändig. Det beror på 

att temperaturen i väggen fram till isoleringen höjs jämfört med tidigare vilket i sin tur leder till 

minskade fuktproblem. Invändig isolering fungerar motsatt och den gamla väggens temperatur 

minskar vilket istället kan ge upphov till fuktproblem. En invändig isolering innebär förutom en 

kallare vägg även att rummets storlek minskar (Bärtås, tillaggsisolera-yttervaggarna, 2013). 
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3.11 Motorer/fläktar 

Idag finns fläktar som är betydligt mer effektiva än de standardfläktar som normalt återfinns för 

miljonprogrammet. Ett exempel på detta är den nya EC-fläkten som börjar användas i allt större 

utsträckning. EC står i detta fall för Electronically Commutated och är i praktiken en så kallad borstlös 

DC-motor. Vanliga DC-motorer har en rotor som roterar i ett magnetfält skapat av den statiska och 

magnetiska statorn. I en EC-motor roterar istället magneten runt spolarna som är satta i statorn. 

Detta leder till att mekaniskt slitage minimeras och EC-fläktar är ideala för långvarig och kontinuerlig 

drift (EbmPaps, 2011). 

Flertalet källor visar på att moderna EC-fläktar har en verkningsgrad kring 90 %. Det kan jämföras 

med äldre AC-fläktar som ligger mellan 20 % och 70 % i verkningsgrad beroende på utformning och 

tillverkningsår (SystemAir, 2012). 

 

 

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

U-värde 
W/m2°C 

Tjocklek, meter 

Figur 7 -Visar på vilka U-värden som kan uppnås för olika tjocklekar av mineralull. 
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4   INTERVJUER 

4.1 Anledning till intervju 
För att få in mer information om hur arbetsgången fungerar i ett fastighetsbolag, intervjuades Henrik 

Andersson (centerpartiet). Han sitter som styrelseordförande för Halmstads största kommunala 

fastighetsbolag HFAB. Frågorna var utvalda för att ge en klarare bild av hur vissa val tas gällande 

upprustning samt hur styrelsen tar ställning till dessa. Se Bilaga 2. 

4.2 Intervjun med Henrik Andersson, styrelseordförande på HFAB. 
Hur jobbar ni på HFAB och hur fungerar er arbetsgång.  

Styrelsen har ett övergripande och strategiskt ansvar och det är vi som sätter ramarna. Det gäller 

bland annat ekonomi, nyproduktion och systematiska underhållsplaner. Vi använder oss av olika 

strategidokument för att behandla dessa punkter. Rent operativt är det företagsledningen som 

verktyget. Styrelsens uppdrag är att fastställa mål och se till att dessa utförs. Vi har inte den 

detaljerade bilden av tekniska lösningar. 

Vem har ni som jobbar med energifrågor?  

Främst är det Ulf Johansson som är energi och miljöansvarig. Han har väldigt bra koll och har därför 

fått ett väldigt stort utrymme när det kommer till att förbättringar. Han ligger bakom att HFAB i regel 

har väldigt bra koll på den energitekniska biten och hur saker kan förbättras. 

Vad betyder miljonprogrammet för dig och vilka tankar kommer till dig när du hör ordet ? 

Jag förstår att det fanns ett stort behov av bostäder vilket låg till grund för uppförandet. Tyvärr är det 

en ganska negativ klang jag känner för ordet. Vid nybyggnation så brukar vi säga att det inte ska bli 

ett nytt miljonprogram. Samtidigt behöver vi bygga mycket nytt men målet är att undvika det som 

miljonprogrammet lett till. 

Vilken information får du när beslut ska fattas kring energitekniska lösningar?  

Styrelsen är inte så insatt i detaljerna. Vi får förslag från Ulf Johansson via Vd:n kring hur vi ska göra. 

Vi tänker mer i mål kring energianvändning och hur en modern bostad bör se ut. Sedan anser vi att 

fjärrvärmen är en stor del av de energitekniska lösningarna. Klimatnyttan för just fjärrvärme i 

Halmstad. Man kan egentligen sammanfatta det som att vi blir mer insatt i lösningarna om det är en 

unik förutsättning i ett projekt. 

Hur ser du på fjärrvärme i och med att det är en så stor del i energitänket hos HFAB?  

Jag tror absolut på utvecklingen för fjärrvärmen med fjärde generationen och så i antågande. 

Klimatnyttan är som sagt väldigt stor och vi försöker att implementera fjärrvärmen i alla våra 
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nybyggen. Tyvärr så tror jag inte att det är hållbart i längden att elda avfall från andra länder. Jag ser 

snarare framför mig att vi i framtiden kan använda överskottsvärme från en rad verksamheter som 

sedan kan användas för fjärrvärme. 

Vilken information får ni före och efter en renovering?  

Vi har en underhållsplan som bland annat behandlar allt från stambyten, fasader och ventilation. Vi 

har dessutom en kostnadsberäkning för de olika projekten och fastigheterna. Det vi ser i efterhand är 

hur kvalitén på våra inköp avspeglas i renoveringarna. Det händer att vi får information kring äldre 

renovering där komponentvalt inte har visat sig vara så bra.  

Hur får ni information om i vilket skick en fastighet befinner sig?  

Det är ofta Vd:n som presenterar det för oss som i sin tur har fått informationen från sina 

medarbetare. Sedan brukar vi åka ut till våra fastigheter och inspektera dem på plats, det gör vi 

ungefär vartannat år. Vissa saker syns tydligt som exempelvis dåliga fasader. En annan sak vi gör är 

att skicka ut en årlig blankett till våra hyresgäster. Då får vi snabbt information om ifall något inte 

står rätt till. 

Är det mer lönsamt att riva eller sälja en byggnad än att renovera den?  

Vi kan ju alltid sälja istället för att renovera men vi finns här för att bygga och renovera även när 

ingen annan gör det. Det är inte alltid kalkylen går ihop när vi ska bygga nytt eller renovera vid 

exempelvis en lågkonjunktur. Det kommunala fastighetsbolaget ska ju fungera som kommunens 

fastighetsspecialister, vi finns här för att främja samhällsutvecklingen.  

Hur ser ni på att göra få förbättringar i taget istället för att bestämma er för att gruppera vissa typer? 

Vår ambition är att göra så mycket som möjligt på en och samma gång. Det summeras i att förbättra 

nyckeltal. Vi har en underhållsplan och det gäller att ha en god framförhållning i den så att vi vet om 

fler saker kan göras samtidigt. 

Om ni vet att en upprustning kommer att kosta mycket pengar, kan ni då pausa renoveringarna ett år 

och lägga en större summa året efter?  

Ja det kan vi göra. Vi har ett avkastningskrav från vår ägare Halmstad kommun. Är det så att vi ser 

vinsten i en större investering på sikt så finns det möjlighet att flytta pengar. Tyvärr så påverkar 

skattemässiga justeringar sådana saker vilket snabbt kan göra det väldigt komplicerat. Om vi får en 

tydlig kalkyl på att en stor renovering ger ett sammanlagt lägre pris så kan vi prioritera ner ett annat 

bestånd istället. Då får vi mer pengar över till de stora förbättringarna. 
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Vad har ni för avkastningskrav?  

Det är 4 % på det bokförda värdet. Vi använder oss av avkastningskravsmodellen men det finns andra 

sätt att avgöra vilken avkastning som bör finnas. 

Hur mycket pengar lägger ni på underhåll?  

Det har blivit lite mer komplicerat nu då vi delat upp den tidigare kategorin underhåll i nuvarande 

underhåll och investeringar. Det kan dock vara lite knepigt att vet om ett takbyte räknas som 

underhåll eller investering. Vi har 87 miljoner avsatta för underhåll och sedan avskrivningar för 

förbättringarna som ger ytterligare 100 miljoner så vi landar närmare 200 miljoner om året. De nya 

reglerna är så pass nya att vi ska ha ett nytt möte om det snart för att redan ut hur vi ska se på dem. 

4.3 Sammanfattning intervju 
Intervjun visar att styrelsen är intresserade av vad som görs och framförallt vad som kan göras i 

framtiden. De ser alvarligt på sin roll som en del av den samhällsbyggande funktionen i Halmstad. 

Vidare framgår att styrelsen inte alltid vet hur specifika tekniker fungerar samt hur de skulle gynnas 

av att vara mer insatta. Informationen från den här intervjun agerar delvis grund i nästa del i 

rapporten som behandlar hur olika objekt runt om i landet renoverats. Den delen visar också hur 

olika beslutsfattande delar av ett bostadsbolag kommit fram till uppenbart olika lösningar. 

5   HISTORISKA FALLSTUDIER 

Nedanstående rubriker kommer behandla fem olika flerbostadshus där energirenoveringar och 

därmed en minskad energianvändning har varit i centrum för byggnadsägaren. Byggnaderna är alla 

flerfamiljshus av olika typer, men de faller alla inom de avgränsningar som etablerats i början av 

arbetet. De projekt som kommer hanteras är Katjas Gata 119 i Göteborg, Brogården i Alingsås, Gröna 

Gatan i Uppsala, Gårdsten i Göteborg samt Maratonvägen 36 i Halmstad (se tabell 4). 

Åtgärder är tagna i olika utsträckning och applicerade med olika önskade slutresultat i åtanke, men 

det representerar ändå den typen av åtgärdsprojekt som har gjorts och fortfarande görs på många 

platser runtomkring i landet.  

 

Byggnad Stad Renoveringsår 

Katjas Gata 119 Göteborg 2009 

Brogården Alingsås 2007-2014 

Gröna Gatan Uppsala 2009 

Gårdsten Göteborg 2001 

Maratonvägen 36 Halmstad 2011 

Tabell 4 - Utförda åtgärder, plats och årtal. 
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5.1 KATJAS GATA 119, Göteborg 
Katjas Gata 119, ägs av Bostads AB Poseidon i Göteborg och ligger som en del av det större 

miljonprogramsområdet Backa Röd på Hisingen. Huset är ett punkthus i fyra våningar och rymmer 16 

lägenheter med en sammanlagd bostadsyta på 1 244 m2. Renoveringen var menat att vara ett 

pilotprojekt för framtida energiförbättringar på flertalet liknande hus i området (Formas Fokuserar, 

2013). 

5.1.1 Åtgärder 

Flertalet byggnadstekniska och energitekniska åtgärder har tagits av Bostads AB Poseidon för att 

hantera den höga energianvändning som deras byggnad hade haft sedan områdets konstruktion, i 

början på 70-talet. Nedan följer en kort beskrivning av dessa: 

 Fläktsystemet byttes ut från det befintliga FT-systemet till ett FTX-system med en roterande 

värmeväxlare. I samband med detta byggdes taket om för att rymma fläktaggregatet. 

 Alla radiatorer och vitvaror byttes ut. 

 Omfattande stambyte. 

 Byte av belysning i trapphus till lågenergilampor. 

 Flyttning av infällda balkonger till utanpåliggande, inglasade balkonger. 

 Individuell debitering av varmvatten samt mätning av kallvatten infördes. 

 Snålspolande vattenarmaturer installerades. 

Byggnaden genomgick även en omfattande isolering av nästan alla yttre byggdelar vilket 

sammanfattas enligt (tabell 5) (Blomsterberg & Nilsson, 2015). 

 

Byggnadsdel U-värde (före) U-värde (efter) 

Väggar 0,31 0,12 

Tak 0,14 0,10 

Fönster 2,40 0,90 

Sockel 0,48 0,30 

Husgrund 0,40 0,10 

 

Tanken var även att de byggnader som renoverades efter detta pilotprojekt skulle få en 

tillbyggnation i form av tre extra våningar monterade ovanpå det ursprungliga husets stomme. Detta 

utvecklingssteg har ännu inte tagits, men det skulle resultera i en större bostadsyta samt att taken då 

ändå skulle behövas monteras ner, vilket leder till att installation av FTX-systemet inte blir lika 

kostsamt. 

Tabell 5 - Katjas Gata, U-värden före/efter renovering. (kWh/m
2
) 
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5.1.2 Energianvändning 

Katjas Gata 119 hade innan renoveringen en total energianvändning på 178 (kWh/m2) och det 

beräknades minska med ~66 % till 60 (kWh/m2) efter alla åtgärder tagits. Efter en uppföljande 

uppmätning märktes en reduktion i byggnadens energianvändning på hela 71 % till ett värde på 49,7 

(kWh/m2) enligt (tabell 6 och figur 8) (Poseidon AB, 2013). Hushållselen före och efter har inte tagits 

med då Bostads AB Poseidon inte står för den kostanden och det därför inte var intressant i deras 

beräkningar. 

 

 Före 
(kWh/m2) 

Beräknat 
(kWh/m2) 

Efter 
(kWh/m2) 

Uppvärmning 133 14 19,3 

Varmvatten 32 25 21,1 

Hushållsel - - - 

Fastighetsel 8 25 7,5 

total 173 64 49,7 

 

5.1.3 Ekonomi 

Totalt kostade projektet 33 miljoner kronor, vilket ger en kostnad på 26 500 kr/m2. 

Från Bostad AB Poseidon sida hade Katjas Gata 119 ett avkastningskrav på 6,25 % där inflation inte är 

inräknad. Återbetalningen av de utförda renoveringsåtgärderna kommer från ett minskat 

energibehov eller en viss hyresökning. Bostad AB Poseidon valde att höja hyran från 694 kr/m2 till 

938 kr/m2 vilket ger en hyreshöjning på ~35 %. Denna höjning motiveras genom den standardhöjning 

som mycket av renoveringen innebar för lägenheterna. 

Projektet bedömdes inte vara lönsamt på grund av de höga avkastningskrav och höga 

investeringskostnader som projektet innebar (Poseidon AB, 2013). 

  

Tabell 6 - Katjas Gata, Energianvändning före/efter renovering 
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Figur 8 - Katjas Gata, Energianvändning före/efter renovering 
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5.2 BROGÅRDEN, Alingsås 
Brogården är ett område lokaliserat i Alingsås och ägs av Alingsås kommunala bostadsbolag 

Alingsåshem. Projektet involverade 16 stycken flerbostadshus av lamelltyp från början av 70-talet 

som alla renoverades över en period på 7 år mellan 2007-2014. Området innehåller 300 lägenheter 

med en sammanlagd boyta på 19 348 m2. Projektet startade på grund av det dåliga skick som 

bostadsbeståndet var i. Dåliga väggar samt uttjänta ventilations- och radiatorsystem var några av de 

större problemen som gjorde att kommunen beslutade om omfattande renoveringar (Formas 

Fokuserar, 2013). 

5.2.1 Åtgärder 

Flertalet byggnadstekniska och energitekniska åtgärder har tagits för att hantera den höga 

energianvändning som byggnaden haft sedan områdets uppfördes i början på 70-talet. Nedan följer 

en kort beskrivning av dessa: 

 Fläktsystemet byttes ut från det befintliga F-systemet till ett FTX-system med en 

motströmsplattvärmeväxlare i den första byggnaden. När övriga hus bytte till FTX-system 

valde de istället att använda en roterande värmeväxlare. 

 Byte av belysning i trapphus till lågenergilampor. 

 Uppvärmning sker via ventilationsluften som passerat genom ett värmebatteri. 

 Flyttning av infällda balkonger till utanpåliggande balkonger. 

 Individuell debitering av varmvatten, mätning av kallvatten och el infördes. 

 Snålspolande vattenarmaturer och kranar installerades. 

Byggnaden genomgick även en omfattande isolering av nästan alla yttre byggdelar vilket 

sammanfattas i (tabell 7). Ingen information har dessvärre funnits att tillgå om byggnadsdelarnas 

skick innan åtgärderna. Enbart resulterande U-värden har därför angivits i tabellen. Alingsåshem 

beslutade att de ville dra erfarenhet från de samtida passivhusprojekt som utförts i Sverige, så 

mycket av fokus på klimatskalet har baserats på passivhusteknik vilket har gett bra resultat i 

byggnadens värmevärden. Fokus har också lagts på att göra den nya fasaden fukt-, såväl som 

värmetät (Alinsåshem, 2013). 

 

Byggnadsdel U-värde (före) U-värde (efter) 

Väggar - 0,09 

Tak - 0,10 

Fönster - 0,85 

Husgrund - +20cm isolering 

 

Tabell 7 -Brogården, U-värden före/efter renovering (kWh/m
2
) 
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5.2.2 Energianvändning 

Brogården hade innan renoveringen en uppmätt energianvändning på 216 (kWh/m2). Efteråt var 

siffran, exklusive hushållselen, 48 (kWh/m2). I (tabell 8 och figur 9) är detaljerade data från projektets 

fjärde byggnad där det nåddes en energireduktion på 68,6 %, exklusive hushållsel (Alinsåshem, 

2013). 

 

 

 

5.2.3 Ekonomi 

Alingsåshem valde att höja hyran från 851 kr/m2 till 1 082 kr/m2 vilket ger en hyreshöjning på ~27 %. 

Eftersom de också lade över kostnadsansvar för vatten och el på sina kunder hjälpte det även till att 

göra en ökad lönsamhet i renoveringen. De har tagit fram prognoser fram till och med 2040 för att se 

hur lönsamheten utvecklas över en längre tid och de har kommit fram till att det ca 10 år efter 

ombyggnationstillfället blir mer gynnsamt än om Alingsåshem valt att inte renovera byggnaden se 

(figur 10). Detta mycket med anledning av de resulterande låga drifts- och underhållskostnaderna 

(Alinsåshem, 2013). 

  

 Före 

(kWh/m2) 

Efter 

(kWh/m2) 

Uppvärmning 115 19 

Varmvatten 42 18 

Fastighetsel 20 11 

Hushållsel 39 28 

total 216 76 

Tabell 8 - Brogården, Energianvändning före/efter renovering 
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Figur 9 - Brogården, Energianvändning före/efter renovering 

Figur 10 - Brogården, avkastningsprognos. [kr/mån] 

Brogården, efter ombyggnation årlig hyreshöjning 1,8 % 

Brogården, efter ombyggnation årlig hyreshöjning 2,5 % 

Brogården, ej ombyggnation 
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5.3 GRÖNA GATAN, Uppsala 
Byggnaden på Johannesbäcksgatan 48 i Uppsala ägs av det kommunala bolaget Uppsalahem. 

Kvarteret som heter Gröna Gatan 2 ligger i området Sala Backar och byggnaden som projektet avser 

är ett lågt lamellhus med 18 mindre lägenheter uppdelade på tre våningar. Allt som allt rör 

renoveringen 1 487 m2 boyta. Projektet inleddes på grund av den stora mängd klagomål på innemiljö 

och kallras som bostadsbolaget fick från sina kunder, så det bestämdes att byggnaden skulle 

renoveras, med en halvering av energibehovet som mål. 

5.3.1 Åtgärder 

Många byggnadstekniska och energitekniska åtgärder har tagits av Uppsalahem för att hantera den 

höga energianvändning som byggnaden har haft sedan området uppfördes i mitten på 50-talet. 

Nedan följer en kort beskrivning av dessa: 

 Fläktsystemet byttes ut från det befintliga F-systemet till ett FTX-system med en roterande 

värmeväxlare. 

 Byte av radiatorer och hela det befintliga 2-rörssystemet. 

 Förberedelser för individuell värmemätning. 

 Omfattande stambyte. 

 Närvarostyrning av belysning i trapphus och byte till energieffektiva lampor. 

 Individuell mätning av vatten. 

 Nya vitvaror i lägenheter och tvättstuga. 

Byggnaden genomgick även en omfattande isolering av nästan alla yttre byggdelar vilket 

sammanfattas enligt (tabell 9). Tilläggsisolering valdes att läggas på insidan av väggarna vilket 

förklarar skillnaden mellan Gröna gatans resultat och andra bolag som valt att lägga en yttre 

isolering istället och på så sätt åtgärda köldbryggor (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 

2012). Inget värde var angivet för det resulterande U-värdet på byggnadens husgrund. 

 

Byggnadsdel U-värde (före) U-värde (efter) 

Väggar 0,63 0,37 

Tak 0,165 0,103 

Fönster 2,70 1,25 

Husgrund 0,31 - 

 

Tabell 9 -Gröna Gatan, U-värden före/efter renovering 
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5.3.2 Energianvändning 

Gröna Gatan hade innan renoveringen en uppmätt energianvändning på 144,5 (kWh/m2). Efteråt var 

siffran, exklusive hushållselen, 76,1 (kWh/m2) vilket är en reduktion på 37 % av ursprungliga 

energianvändningen. (BeBostad, 2011). Se (tabell 10 och figur 11). 

 

 Före 
(kWh/m2) 

Efter 
(kWh/m2) 

Uppvärmning 91 47 

Varmvatten 22 15,9 

Fastighetsel 6,7 13,2 

Hushållsel 24,8 19,4 

total 144,5 95,5 

 

 

5.3.3 Ekonomi 

Totalt kostade projektet 2 371 000 kr vilket ger en kostnad på 1 594 kr/m2. Uppsalahem valde att 

höja hyran från 926 kr/m2 till 1 229 kr/m2 vilket ger en höjning på 33 %.  

Uppsalahem ansåg efter renoveringen att åtgärderna inte var lönsamma, mycket på grund av att 

åtgärderna runt FTX installationen resulterade i mer än en fördubbling av fastighetselen. Men de 

ansåg också att åtgärdspaketet i sin helhet inte var långt ifrån en potentiell lönsamhet då det bara 

skulle krävas en kalkylränta på 4 % och en värmeprisökning på 3,5 % (BeBostad, 2011). 

  

Tabell 10 - Gröna Gatan, Energianvändning före/efter renovering 
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Figur 11 - Gröna Gatan, Energianvändning före/efter renovering 
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5.4 GÅRDSTEN, Göteborg 

Byggnaderna i Solhus 1 ligger i området Angered utanför Göteborg. Projektet avsåg två typer av hus, 

tre loftgångshus samt sju lamellhus, med sammanlagt 255 lägenheter på 18 720 m2. Fastigheterna 

ägs av Gårdsten Bostäder och är byggda i början på 70-talet. Området har vunnit flertalet 

utmärkelser på grund av deras användning av solenergi, bland annat Stora Energipriset och Årets 

Bygge. Renoveringarna har gett stora resultat i byggnadens energibehov, men ligger ändå idag 

fortfarande långt över många samtida hus som inte haft några energiåtgärder gjorda (Gårdsten 

Bostäder, 2004). 

Huvudfokus för gårdstenprojektet var inte energiförbättringarna som i många andra av de projekt 

som redovisas i detta arbete, utan istället handlade det mer om områdets utveckling och 

profilhöjning samt en ökad medvetenhet och ansvar för närområdet. Till följd av detta var 

energirenoveringarna av ren sekundär natur och inte så omfattande som det kanske kunde varit 

(Formas Fokuserar, 2013). 

5.4.1 Åtgärder 

Byggnadstekniska och energitekniska åtgärder har tagits av Gårdstenbostäder med avsikt att hantera 

den höga energianvändning som byggnaden har haft sedan området uppfördes i början på 70-talet. 

Nedan följer en kort beskrivning av dessa: 

 Fläktsystemet byttes ut från det befintliga FT-systemet till ett FTX-system med en roterande 

värmeväxlare i lamellhuset och F-system i loftgångshusen. 

 Inglasning av balkonger i anslutning till balkongrenovering. 

 Byte av inre rutan i befintliga 2-glas fönster till lågemissionsglas. 

 Tilläggsisolering av tak i anslutning till yttertaksrenovering. 

 Tilläggsisolering av gavlar i anslutning till fasadrenovering. 

 Isolering av socklar i anslutning till upprustning av dräneringsledningar. 

 Nya tvättmaskiner och torkrumsutrustningar anslutna till varmvatten samt nya energimärkta 

vitvaror i lägenheterna. 

 Närvarostyrd belysning i allmänna områden. 

 Installering av individuell mätning för el, värme och kall-, varmvatten. 

 Tillagt utrymme för ventilationsaggregat på taken. 

 Tillagda yttre väggar med utrymme för ventilation. 

 Solfångare på taken. 
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5.4.2 Energianvändning 

Solhus 1 hade innan renoveringen en uppmätt energianvändning på hela 320 (kWh/m2) + varmvatten 

som ligger på ca 5 000 MWh/år. Efteråt var siffran 180 (kWh/m2) + varmvatten som ligger på ca 2 700 

MWh/år, vilket är en reduktion på 44 % av ursprungliga energianvändningen (se tabell 11 och figur 

12). Detta är mycket stora mängder energi, även efter renoveringsåtgärderna (Gårdsten Bostäder, 

2004). 

 

 Före 
(kWh/m2) 

Efter 
(kWh/m2) 

Uppvärmning 270 145 

Varmvatten - - 

Fastighetsel - - 

Hushållsel 50 35 

total 320 180 

 

5.4.3 Ekonomi 

Totalt kostade projektet 105 miljoner kronor vilket ger en kostnad på 5 600 kr/m2 vilket är beräknat 

att betalas tillbaka på 20 år. I en uppföljning 2004 visade det sig att driftsenergin gått från 5 000 till 

2 700 MWh/år vilket ger en minskad driftskostnad på ca 5 000 (kr/lgh år). 

Gårdsten Bostäder valde också att höja hyran från 659 kr/m2 till 704 kr/m2 vilket är en höjning på 7 % 

och den lägsta procentuella höjningen av alla projekt som analyserats som en del av detta arbete. 

Detta är mycket en konsekvens av projektledningens mål att inte höja områdets profil genom att 

byta ut hyresgästerna, utan jobba med de personer som finns på plats och få en förändring igenom 

medvetenhet (Gårdsten Bostäder, 2008). 

  

Tabell 11 - Gårdsten, Energianvändning före/efter renovering 
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Figur 12 - Gårdsten, Energianvändning före/efter renovering 
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5.5 MARATONVÄGEN, Halmstad 
Maratonvägen 36 ligger i området västra Gustavsfält i Halmstad och består av ett lamellhus i fyra 

våningar uppdelat på 51 lägenheter och 4 500 m2. Byggnaden ägs av HFAB och har genomgått relativt 

få förändringar sedan dess konstruktion på 60-talet. Huvudfokus med projektet var att förbättra den 

termiska komforten och ta hand om de lite för höga radonhalterna som fortfarande var kvar i delar 

av betongfundamentet. Underhållsrenoveringarna för dessa byggnader har tidigare varit begränsade, 

så när det väl blev dags att göra omfattande renoveringsåtgärder lades en del fokus på att förbättra 

byggnadens energiprestanda (BeBostad, 2015). 

5.5.1 Åtgärder 

Ett antal byggnadstekniska och energitekniska åtgärder har tagits av HFAB för att hantera den höga 

energianvändning som byggnaden hade sedan områdets uppförande i början på 70-talet. Nedan 

följer en kort beskrivning av dessa: 

 Ombyggnation från ett tidigare platt tak till ett sadeltak. 

 Nya termostatventiler på befintliga radiatorer. 

 Fjärrvärmeundercentraler är utbytta mot nya. 

 Förbättringar av kulvertsystemet för distribution av värme mellan byggnader. 

 Tvättmaskiner i tvättstuga utbytta mot nya fjärrvärmebaserade. 

 Ventilationen är uppgraderad till ett FTX-system med motströms värmeväxlare. 

 Byte av belysning till lågenergiteknik för fasta installationer. 

Byggnaden genomgick även en omfattande isolering av nästan alla yttre byggdelar vilket 

sammanfattas i (tabell 12). När det kom till fasaden valde HFAB att enbart tilläggisolera samt täta 

utfackningsväggarna vid balkonger och låta resterande fasad behålla sitt ursprungligas U-värde 

(BeBostad, 2015). 

Byggnadsdel U-värde (före) U-värde (efter) 

Väggar (utfackning) 0,83 0,43 

Tak 0,35 0,08 

Fönster 2,70 1,0 

Husgrund - - 

 

5.5.2 Energianvändning 

Maratonvägen hade innan renoveringen en uppmätt energianvändning på 144 (kWh/m2). Efteråt var 

siffran, exklusive hushållselen, 92 (kWh/m2) vilket är en reduktion på 36 % av ursprungliga 

energianvändningen, se (tabell 13 och figur 13). 

Tabell 12 -Maratonvägen 12, U-värden före/efter renovering 
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 Före 
(kWh/m2) 

Efter 
(kWh/m2) 

Uppvärmning 135 76 

Varmvatten 

Fastighetsel 9 16 

Hushållsel - - 

total 144 92 

 

5.5.3 Ekonomi 

HFAB valde att höja hyran från 728 kr/m2 till 837 kr/m2 vilket är en höjning på 15 %. 

Projektet kostade 22 miljoner vilket blir en kostnad på 4 900 kr/m2. HFABs egna beräkningar på 

energireduktion på 280 MWh/år ger också en besparing på ca 137 000 kr/år (BeBostad, 2015). 

5.6 Sammanfattning 
Fallstudierna har sammanställs för att ge en översiktlig bild över likheter och skillnader i både 

utförande och resultat. De data som valts att sammanställas har varit projektens inledande och 

slutliga energianvändning, hyresförändring, ungefärlig investering, ventilationsändring samt 

värmesystemsändring. 

Energianvändning 

Enligt (tabell 14) kan det utläsas att Katjas gata 119 i Göteborg och Brogården i Alingsås har haft den 

största procentuella förändringen i byggnadens energianvändning på lite över 70 %. Den största 

minskningen sett till kWh/m2 är också brogården i Alingsås på hela 129 kWh/m2. 

Den minsta förändringen ses i Gröna Gatan, Uppsala och Maratonvägen 36, Halmstad där en 

energiminskning på runt 35 % nåddes. Gröna Gatan hade en total energiminskning på 40 kWh/m2. 

 

 Före renovering [kWh/m2] Efter renovering [kWh/m2] Red. [%] 

Katjas gata 119, Göteborg 173 49,7 72 

Brogåden, Alingsås 177 48 73 

Gröna Gatan, Uppsala 116 76 34 

Gårdsten, Göteborg 270 145 46 

Maratonvägen 36, Halmstad 144 92 36 

 

Tabell 13 - Maratonvägen 36, Energianvändning före/efter renovering 

Tabell 14 -Sammanfattning; energianvändning före/efter (exklusive hushålsel) 
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Figur 13 - Maratonvägen 36, Energianvändning före/efter renovering 
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Hyra 

Även om arbetets fokus inte är att dra slutsatser på konsekvenserna av hyreshöjningar till följd av 

renoveringarna kan det ändå vara intressant att se hur fastighetbolag tänker när det kommer till 

hyresförändringar. Bolaget vill självklart gå med vinst och hyreshöjningen är ett av de huvudsakliga 

sätten att få tillbaka på investeringen. 

Det går att se i (tabell 15) att Gröna Gatan i Uppsala och Katjas Gatan 119 i Göteborg har de 

procentuellt största hyreshöjningarna på 34 %, vilket är intressant då de är i varsin ända av 

spektrumet när det kommer till utförd investering enligt tabell 19. 

Lägst förändring går att finna i Gårdsten. Göteborg där renoveringarna bara har resulterat i en 

förändring på 7 %. 

 

 Före renovering [SEK/m2] Efter renovering [SEK/m2] Höjn. [%] 

Katjas gata 119, Göteborg 694 938 35 

Brogåden, Alingsås 851 1 082 27 

Gröna Gatan, Uppsala 926 1 229 33 

Gårdsten, Göteborg 659 704 7 

Maratonvägen 36, Halmstad 728 837 15 

 

Investering 

Den totala investeringen toppas av Katjas Gata 119 i Göteborg och Brogården i Alingsås, vilket också 

speglas i resultaten i Tabell 16. Investeringens storlek har alltså en stor inverkan på renoveringens 

resultat. 

 

 Investering [SEK/m2] 

Katjas gata 119, Göteborg 14 500 

Brogåden, Alingsås 14 900 

Gröna Gatan, Uppsala 1 594 

Gårdsten, Göteborg 5 615 

Maratonvägen 36, Halmstad 4 900 

 

Ventilationstyp 

Alla Fastighetsföretag valde att åtgärda ventilationen på något sätt. Enligt (tabell 17) går det att 

utläsa att det vanligaste bytet var från det befintliga F-systemet till ett FTX system. Roterande 

värmeväxlare verkar vara det som föredras framför plattvärmeväxlare. 

 

Tabell 15 -Sammanfattning; hyresförändring 

Tabell 16 -Sammanfattning; Investeringskostnad 
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 Före renovering Efter renovering 

Katjas gata 119, Göteborg F-Ventilation FTX (roterande) 

Brogåden, Alingsås F-Ventilation FTX (motströms & roterande) 

Gröna Gatan, Uppsala F-Ventilation FTX (roterande) 

Gårdsten, Göteborg FT-ventilation F samt FTX 

Maratonvägen 36, Halmstad S-Ventilation FTX (motströms) 
 

Värmekälla och värmesystem  

I tabell 18 går det att se vilka åtgärder som gjorts i byggnadernas värmesystem. Det framgår att 

relativt få förändringar har valts att göras övergripande, utan 2-rör systemen har antingen lämnats 

orörda, eller bytts ut till ett av samma typ. 

  

 Före renovering Efter renovering 

 Värmekälla Värmesystem Värmekälla Värmesystem 

Katjas gata 119, 
Göteborg 

Fjärrvärme Radiatorer,  
1-rörssystem 

Fjärrvärme Radiatorer,  
2-rörssystem 

Brogåden, Alingsås Fjärrvärme Radiatorer,  
2-rörssystem 

Fjärrvärme Eftervärmningsbatteri, 
Fjärrvärmeslinga 

Gröna Gatan, Uppsala Fjärrvärme Radiatorer,  
2-rörssystem 

Fjärrvärme Nya radiatorer,  
nytt 2-rörssystem 

Gårdsten, Göteborg Fjärrvärme Radiatorer,  
2-rörssystem 

Fjärrvärme Radiatorer,  
2-rörssystem 

Maratonvägen 36, 
Halmstad 

Fjärrvärme Radiatorer,  
2-rörssystem 

Fjärrvärme Radiatorer,  
2-rörssystem 

 

  

Tabell 17 -Sammanfattning; ventilationstyp 

Tabell 18 -Sammanfattning; värmesystem före/efter 
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5.7 Övrig branschanalys 
Skanska har listat 17 objekt från miljonprogrammet som de varit involverade i vid renovering. De 

lyfter fram vikten av att minska energianvändningen för dessa byggnader. Byggnaderna är utspridda i 

hela landet och lyfts fram som goda exempel på renoveringar för miljonprogrammet. Genomgående 

för alla projekt är företagets vilja att ha god kontakt med hyresgästerna (Skanska, 2012). Två av 

objekten omnämns i rapporten sedan tidigare och är inte med i statistiken. (Tabell 19) visar en 

sammanfattande lista på de förbättringar som gjorts för de olika projekten. För en uttömlig lista på 

vilka åtgärder som tagits, se Bilaga 1. 

 

Renovering av badrum 6 st Tilläggsisolering 5 st 

Renovering av kök 4 st Tvättstuga 2 st 

Fasader 6 st Åtgärder av fuktskador 3 st 

Tak 3 st Upprustning av gård 2 st 

Ventilation 2 st Sanering av giftigt material 2 st 

Fönster och dörrar 8 st Upprustning övrig byggdel 2 st 

 

Ur (tabell 19), framgår att byten av fönster och dörrar är vanligast och har genomförts i totalt 8 av de 

17 objekten. Vidare har stambyten utförts tillsammans med renovering av badrum. Arbete med 

fasader har gjorts i lika stor utsträckning som stambyten men antalet fasader som även 

tilläggsisoleras är färre. Det beror på att fastighetsägarna efterfrågade en ny och mer modern design 

där funktion åsidosattes. 

5.8 Intervju med Jenny Bengtsson på AlingsåsHem 
Följande intervju utfördes via telefon med Alingsåshems kommunikatör Jenny Bengtson. Den gjordes 

direkt efter att fallstudierna var gjorda och frågorna som ställts är direkt relaterade till dessa. Det 

huvudsakliga syftet till intervjun var att få mer information som saknades kring fallstudien om 

Brogården. Den utvecklades dock till att behandla de övriga fallstudierna och används i rapporten för 

att få en bättre förståelse kring huruvida vissa bostadsbolag gör val av tekniker samt planerar 

ekonomiskt. 

Hur har ni gjort renoveringar och hur kom ni fram till att just de skulle göras?  

Vi kunde inte göra alla de förbättringar på de smidigaste sätten alla gånger. Husen har ett 

bevarandevärde som förhindrar att exempelvis flätkåpor byggs på taken. Vi fick även problem med 

hissarna då hissrummen behövde bli nedgrävda i marken under husen istället för att placeras på 

taken. Vi ville från början installera solceller på utsidan av balkongerna men när projektet startade så 

fanns det inte tillräckligt smidiga solcellspaneler. De som fanns var utav förutbestämda mått som 

Tabell 19 -Sammanfattning; Utförda åtgärder Skanska 



 

42 
 

skulle ge en höjd på 140cm vilket skulle bli alldeles för högt. Ett annat problem var att med deras 

tjocklek på 15cm så skulle de bli för tunga för den befintliga konstruktionen. Nu några år senare när 

projektet börjar närma sig slutfasen så finns det solcellspaneler som är i rätt mått för våra byggnader 

så de senaste två husen har faktiskt utrustats med sådana.  

Vi började med ett pilotprojekt där vi gjorde alla förbättringar på en byggnad. Denna byggnad 

utvärderades och förändringar gjordes utifrån det på de övriga husen. Totalt har vi fyra olika 

väggtyper utspridda på våra 16 hus. Förändringar och modifikationer har gjorts allt eftersom att 

arbetet fortskridit för att nästkommande hus e kedjan ska få bättre förutsättningar än det förra. 

Vi hade jättedåliga U-värden på våra byggnader och en väldigt stor anledning till den höga 

energianvändningen var de indragna balkongerna. Där valde vi att förlänga lägenheterna och addera 

den befintliga balkongytan till det intilliggande rummet. Efter det satt vi nya utanpåliggande 

balkonger. Det gav förutom betydligt mindre värmeanvändning också utrymme för att göra 

badrummen större. Vi har också tilläggsisolerat och tätat husen samt lagt isolering utanför 

byggnadens husgrund. De viktigaste punkterna vid renoveringar är tre, trivsel, tillgänglighet och 

inneklimat. Jag tror att många andra fastighetsbolag hänger upp sig kring kostnaderna på själva 

installationerna. Man måste lära sig att se lite längre än så och kolla på de sociala faktorerna så som 

bland annat minskad utflyttning och högre standard. 

Ni har renoverat väldigt många byggnader. Hur har ni fått det att fungera ekonomiskt? 

Vi räknade på vad det skulle kosta oss att inte rusta upp våra hus. Med det ökade och framförallt 

större underhållet så skulle vi börja gå back år 2026. Då räknar vi även in sådana saker som att folk 

väljer att flytta på grund av det dåliga skicket.  

Givetvis måste hyrorna höjas när renoveringar av den här storleken genomförs. Det man måste tänka 

på är dock att hyresgästerna inte nödvändigtvis är emot det. Om man förklarar noggrant för dem att 

det innebär en standardhöjning för dem och att det ger ett mervärde så brukar dem tycka att det är 

okej. 

Jag är förvånad över att så få fastighetsbolag faktiskt gör något åt husen i miljonprogrammet. Jag tror 

att de är rädda för att lägga för stora summor på vissa projekt utan att till 100% veta utgången. Det 

finns nog plats för en bättre dialog och att man förstår mervärdet för fastighetsbolagen genom hela 

kedjan också. 
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6   ENERGIANALYS, MARATONVÄGEN 12 

 

Då många av de olika renoveringsåtgärderna tar sin utgång i verkligheten är det skäligt att etablera 

ett objekt där de olika åtgärdenas effekt kan beräknas utifrån en gemensam baslinje. Målet är att så 

mycket som möjligt av interaktionsdata och energiförbättringar ska vara möjliga att applicera på alla 

typer av byggnader som definierats tidigare i rapporten. Men en energianalys behöver av definition 

vara mer specifik för att kunna användas till något konstruktivt. 

Till detta ändamål användes därför en byggnad på Maratonvägen 12 i Halmstad (se figur 14). Mycket 

på grund av dess närhet till undersökningsgruppen, men också på grund av den tillgängliga 

information som finns angående husets energianvändning. Under senare år har flertalet 

energibesparande åtgärder tagits vilket gör att den nuvarande energiklassningen inte stämmer 

överens med siffrorna i beräkningarna, vilka alla är utförda baserat på husets ursprungliga skick. 

Mycket av indata angående brukarbeteende och övergripande brukarstatistik tas från SVEBY 

branschstandard från 2012, vilket inte ger exakta data för den specifika byggnaden, men tillräckligt 

för undersökningens ändamål. Där ingen specifik data går att finna angående tekniska data, används 

BABS standard från 1960-68. 

Figur 14 -Maratonvägen 12, Halmstad. Gjod av författarna i google sketchup 



 

44 
 

 

 

Byggnaden är ett typiskt lamellhus i tre våningar, från mitten av 60-talet och rymmer 36 lägenheter 

uppdelat på fyra trappuppgångar. Byggnaden är lokaliserad i Halmstad (se figur 15). 

6.1 Teknisk data 
Alla delar av byggnaden har analyserats antingen med tillgängliga data från HFAB eller mätningar på 

plats, och där inte sådant finns att tillgå, används minsta standardvärde från byggnormen som rådde 

under byggnadens konstruktion. Resultaten redovisas i (tabell 20). 

 

 Väggar Betongplatta Tak Fönster 

U-Värde 0.83 0.45 0.35 2.7 

 

Huset har en stomme av betong, med ytterväggar bestående av lättbetong (0,2 m) och tegel (0,12 

m). Vinden är isolerad med värmeisolering (0,125 m) och det är tunna utfackningsväggar vid 

balkongerna. Byggnaden har en bottenvåning för allmänna utrymmen och platt tak utan vindsvåning 

(BeBostad, 2015). Husets övriga dimensioner är enligt (tabell 21). 

 

Längd 75 m Fönster 11 % av fasad 

Bredd 13 m Volym 8 307 m3 

Höjd 8,52 m   

Källargolv 975 m2 Fasad 1 335 m2 

Tak 975 m2 Fönster 165 m2 

Boyta 2 925 m2   

Figur 15 -Maratonvägen 12, Halmstad. källa: google maps. 

Tabell 20 -U-Värden, byggdelar, Maratonvägen 12 

Tabell 21 -Byggnadsdimmensioner, Maratonvägen 12 
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Energianvändningen var enligt energideklarationen 145 kWh/m2 år varav 9 kWh/m2 år var 

fastighetsel. Detta kommer användas som guide för resultaten på övriga delar av energiberäkningen. 

Totala energibalansen i en byggnad kan beräknas med ekvation (1): 

                                   (1) 

Pt = Transmissionsförluster  Pv = Ventilationsförsluster 

Pov = Oavsiktlig ventilation/läckage PS = Solinstrålning 

Pi = Internt genererad värme  Pw = Värmesystemets tillskott 

Pw är alltså den variabel som behöver beräknas för att representera byggnadens totala 

uppvärmningsbehov. 

6.2 Förluster 

                 (2) 

E = Energiförlust [kWh]  Q = Värmeförlustfaktor [W/K] 

Gt = Gradtimmar [K h] 

Då Halmstads normalårstemperatur ligger runt 7°C har detta värde används för att uppskatta antalet 

gradtimmar till 123 000 °C h. Gränstemperaturen sätts till 21°C för att täcka ett grundläggande 

uppvärmningsbehov (Warfinge & Dahlblom, 2012). 

Transmissionsförluster Pt 

Den totala värmenergin som förloras ut ur byggnadssystemet på grund av husets termiska 

egenskaper. Beror på byggnadsdelarnas U-värde och beskrivs med hjälp av ekvation (3). 

            (3) 

Qi = Värmeförlustfaktor [W/K] Ui = Väremgenomgångstal byggnadsdel [W/m2 K] 

Ai = Area byggnadsdel [m2] 

Förluster Väggar:                                         [kWh] 

Förluster Tak:                                       [kWh] 

Försluster Fönster:                                    [kWh] 

Förluster Källargolv:                                      [kWh] 
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Summa Förluster: 287 025 [kWh]  

Förslust per boarea: 98 [kWh / m2] 

Totalt förloras ca 98 kWh/m2 ur byggnadssytemet på grund av transmission genom vägar, tak, golv 

och fönster. 

Ventilationsförluster Pv 

             (4) 

Qv = Värmeförlustfaktor [W/K] ρ = densitet, luft [kg/m3] 

cp = värmekapacitet, luft [J/kg K] qv = ventilationsflöde [m3/s] 

Enligt dagens standard bör en byggnad dimensioneras med ett luftflöde på 0.5 omsättningar i 

timmen eller 0.35 (l/s m2). När byggnaden uppfördes var kraven från BABS på 45 m3/h för ett rum 

större än 8 m2 och 25 m3/h för ett rum mindre än det (Kungliga Byggnadsstyrelsens publikationer, 

1960). 

Luftutbyte BBR:                         [m3/s] 

Luftflödesbehov:                                      [l/s*m2] 

Antas en minsta omsättning på 0.5 omsättningar/h nås ett hygienflöde på 0.39 l/s*m2 vilket är fullt 

nog för att uppnå given standard. 

Förluster Ventilation:                                           [kWh] 

Förluster per boarea: 58 [kWh / m2] 

Totalt förloras ca 58 kWh/m2 ur byggnadsystemet på grund av att värmen i byggnadens luft inte 

återvinns, eller läcker ut igenom otätheter i klimatskalet. 

Solinstrålning PW 

Soleffekt:   600 [W/m2] 

Soltimmar:  1 000 [h/år] 

Solinstrålning:                                                 [kWh] 

Instrålning per boarea: 34 [kWh / m2] 

Uppskattningsvis står solinstrålning för 34 kWh/m2. Detta är dock en relativt osäker siffra då 

instrålningsytan nästan aldrig har instrålning samtidigt. 
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Internvärme Pi 

Genomsnittlig elanvändning per lägenhet: 3 000 [kWh] (SVEBY, 2012) 

Under uppvärmningssäsongen kan värme från hushållsel tillgodogöras i byggnaden. Resterande tid, 

lämnar värmen byggnaden direkt, eller vädras ut på något annat sätt. Detta ger att ca 70 % av 

hushållselen kan sägas göra nytta till uppvärmningen av byggnaden (SVEBY, 2012).  

Värme från hushållsel: 0,72 [kWh / m2] 

Av de 36 lägenheter i huset, är det 12 st 1:or och 24 st 3:or. Används genomsnittssiffror för boende i 

olika lägenhetstyper kan antalet boende beräknas (SVEBY, 2012). På samma sätt beräknas 

närvarotiden för de boende i byggnaden för att på så sätt beräkna effekttillskottet dessa människor 

genererar. 

Genomsnittsboende 1:a: 1,42 st   

Genomsnittsboende 2:a: 2,18 st 

Genomsnittlig närvarotid: 15,5 h/dag person 

Boende i huset: (12 * 1,42) + (24 * 2,18) =  69,4 st 

Effekt, människa: 80 [W] 

Närvaro:  15,5 * 365 = 5 658 [h] 

Tillförsel människor:                                               [kWh] 

Tillförsel per boarea: 10,7 [kWh / m2] 

Vatten 

En stor del av energin i en byggnad försvinner via avloppet, när vi duschar, diskar eller genom det 

stillastående vatten som med tiden värms till rumstemperatur i toaletter. Ekvation (5) beskriver den 

energi som krävs för att värma den mängd varmvatten en genomsnittlig hyresgäst använder varje år. 

 

 

                 (5) 

Q = Energianvändning uppvärmning [J] m = vikt, vatten [kg] 

cp = värmekapacitet [J/kg °C]  T = Temperatur före/efter [°C] 
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Varmvattenanvändning: 18 [m3/person år] 

Varmvattenanvändning tot: 18*69,4 = 1 249 [m3/år] 

Temp kallvatten: 8 [°C] 

Temp varmvatten: 60 [°C] 

Energi uppvärmning vatten: (           )                                      [kWh] 

Vatten per boarea: 25,8 [kWh / m2] 

Ungefär 25,8 kWh/m2 förloras genom varmt vatten som spolas rakt ut ur byggnaden via avloppet. 

En viss del av energin i varmvattnet kan dock komma byggnadens energibalans till nytta. Exempelvis 

ångande vatten från duschar, ett fyllt badkar eller diskmaskin bidrar till värmen i byggnaden. Ca 20 % 

av den tillförda varmvattenenergin kan komma byggnaden till nytta (SVEBY, 2012). 

Vatten som värme: 5,1 [kWh / m2] 

Fastighetsel 

För att beräkna vilken energianvändning byggnaden har användes schablondata från Energi- & 

klimatrådgivningen (Energi- & Klimatrådgivningen, u.å). I detta exempel används data angående 

belysning, cirkulationspumpar samt självdragsventilation (se tabell 22). 

 

UTRUSTNING kWh/m
2
 

Tvättstuga 6 

Belysning 6 

Cirkulationspumpar 3 

Soprumsfläkt 3 

Ventilation, självdrag 0 

Ventilation, frånluft 6 

Ventilation, FTX 13 

Hissar 2 

 

 

 

 

 

Tabell 22 -schablondata, fastighetsel  

(energi- & Klimatrådgivningen, u.å) 
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Summa 

 

  

Beräkning Energideklaration 

  
Fjärrvärme Fjärrvärme 

Transmissionsförsluter 
 

98 - 

Ventilationsförluster 
 

58 - 

Solinstrålning 
 

34 - 

Värme från Hushållsel 
 

0,72 - 

Tillskott värme, människor 
 

10,7 - 

Varmvatten 
 

25,8 - 

Tillskott värme, vatten 
 

5,1 - 

summa 
 

131 135 

  
Fastighetsel Fastighetsel 

    Belysning 
 

6 - 

Fläktar 
 

0 - 

Pumpar 
 

3 - 

summa 
 

9 9 

    totalt 
 

140 144 

 

Om beräkningsmodellen jämförs med den utförda energidekalrationen, kan en tydlig likhet uttydas 

enligt (tabell 23). Med 140 kWh/m2 jämfört med 144 kWh/m2 kan det antas att beräkningen är en 

relativt bra representation av det verkliga systemet. Det enda som inte tagits med i 

beräkningsmodellen är den ofrivilliga ventilation som förekommer i byggnaden till en mindre grad. I 

dagsläget används ett självdragsventilationssystem där det antas att byggnaden inte är tät. Det vill 

säga att all den oavsiktliga ventilationen kan räknas till de allmänna ventilationsförlusterna. 

  

Tabell 23 - Summa och jämförelse mellan beräkningsmodell och energidekalration (kWh/m
2
) 
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6.3 Applicering av förbättringar 
Kapitlet teknikbeskrivning samt historiska fallstudier ligger till grund för sammanställningen nedan. 

De gånger flertalet alternativ finns för samma förbättringsområde har det bättre valts. Anledningen 

till att det bättre alternativet valts är för att skapa en bild kring vad som är möjligt att uppnå. I största 

mån har förbättringspotentialen beräknats utifrån de värden som fanns angivna för Maratonvägen 

12. 

Fönsterbyte 

Fönsterrutorna på byggnaden hade ursprungligen ett U-värde på 2,7 W/m2 K, men enligt BBR bör de 

ha ett värde på 1,2 W/m2 K. Görs denna förändring innebär detta en reduktion av 

transmissionsförlusterna på 55 %. 

Ursprunglig förlust fönster:   54 796 [kWh] 

Förlust efter renovering:   54 796 * (1 - 0,55) = 24 658 [kWh] 

Tilläggsisolering väggar 

Väggarna är där de största förlusterna sker. Byggnadens ursprungliga U-värde var 0,83 W/m2 K men 

enligt BBR bör väggarna ha ett värde på 0,18 W/m2 K. Om bara den minsta standarden uppnås fårs 

en minskning av värmeförlusterna på 78 %. 

Ursprunglig förlust:   136 290 [kWh] 

Förlust efter renovering:   136 290 * (1 - 0,78) = 29 984 [kWh] 

Tilläggsisolering tak 

Takets ursprungliga U-värde var 0,35 W/m2 K. Med tilläggisolering enligt BBR kraven på 0,13 W/m2 K 

kan transmissionen genom taket minskas med 63 %. 

Ursprunglig förlust:   41 973 [kWh] 

Förlust efter renovering:  41 973 * (1 - 0,63) = 15 590 [kWh] 

Ventilation (FTX) 

Värmeförluster genom ventilation är den näst största förlusten i en byggnad och är därför en viktig 

del i att reducera energianvändningen. I detta fall väljs ett från- och tilluftsystem med 

värmeåtervinning och en verkningsgrad på 85 %. 

Ursprunglig förlust ventilation:  58 [kWh/m2] 

Förlust efter renovering:  58 * (1 - 0,85) = 8.75 [kWh/m2] 

 



 

51 
 

Avloppsvärmeåtervinning 

Enligt teknikbeskrivningen kan värmeåtervinning på avloppskanalerna hjälpa till att reducera 

värmeförluster med 60 %. Detta utförs sällan vid renoveringar trots dess stora 

energibesparingspotential. 

Ursprunglig förlust:   20,7 [kWh/m2] 

Förlust efter renovering:  20,7 * (1 - 0,60) = 8,28 [kWh/m2] 

Individuell värmemätning 

Trots dess aningen kontroversiella användning på vissa platser, har det i flertalet undersökningar gett 

resultat på ca 15 % när ett fastighetsbolag infört individuell värmemätning i sina bostäder. 

Ursprunglig förlust:   130,5 [kWh/m2] 

Förlust efter renovering:   130,5 * (1 - 0,15) = 110,9 [kWh/m2] 

LED-lampor och närvarostyrning av belysning 

En förändring i ljusanvändningen i en byggnad kan ge stora minskningar i fastighetselen. På många 

ställen upp mot 83 % för byte till LED-Lampor och 85 % vid närvarostyrning. 

Ursprunglig förlust:   6 [kWh/m2] 

Förlust efter LED-lampor:  6 * (1 - 0,83) = 1,02 [kWh/m2] 

Förlust efter närvarostyrning: 6 * (1 - 0,85) = 0,9 [kWh/m2] 

Inglasning balkong  

En av de vanligare åtgärderna som tas på byggnadernas fasader och har en uppmät energireduktion 

på ca 12 % till följd av en viss förvärmning av tilluften. 

Ursprunglig förlust:   130,5 [kWh/m2] 

Förlust efter renovering:  130,5 * (1 - 0,12) = 114,84 [kWh/m2] 

Snålspolande utrusning  

Bara genom att införa utrustning designat för ett hushålla med vattnet kan energianvändningen 

minskas med ca 20 % till följd av att en mindre mängd varmvatten används. 

Ursprunglig förlust:   25,8 [kWh/m2] 

Förlust efter renovering:  25,8 * (1 - 0,20) = 20,64 [kWh/m2] 

 

 



 

52 
 

Summa förbättringar 

Här samspelar de olika förbättringarna för att ge en så låg energianvändning som möjligt. 

Beräkningarna är gjorda som för den tidigare delen och summerar alla förluster. 

Väggar + tak + fönster + källargolv:  124 197 [kWh] 

Förlust per boarea:   42,46 [kWh/m2] 

Jämförelse med fastighetens värde som tidigare var baserat på självdrag. 

Ventilation:    8,75 [kWh/m2] 

Användning av varmvatten minskar och med det även tillskottsvärmen. 

Snålspolande utrusning:   20,64 [kWh/m2] 

varav vatten som värme minskas till:  4,13 [kWh/m2] 

Beräknad på den nya varmvattenanvändningen. 

Avloppsåtervinning:   20,64*(1-0,60) = 12,38 [kWh/m2] 

Införandet av närvarobelysning och sedan LED-lampor: 

Närvaro:    6*(1-0,85)= 0,9 [kWh/m2] 

LED-lampor:    0,9*(1-0,83)= 0,15 [kWh/m2] 

Först införs individuell värmemätning som minskar den totala energianvändningen. Inglasning av 

balkong minskar den totala energianvändningen ytterligare.  

Individuell värmemätning:   22,3*(1-0,15) = 18,95 [kWh/m2]  

Inglasning balkong:   18,95*(1-0,12) = 16,68 [kWh/m2] 
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Basobjekt Renoverat obj. Energideklaration 

  

Fjärrvärme Fjärrvärme Fjärrvärme 

Transmissionsförsluter 
 

98 42,46 - 

Ventilationsförluster 
 

58 8,75 - 

Solinstrålning 
 

34 34 - 

Värme från Hushållsel 
 

0,72 0,72 - 

Tillskott värme, människor 
 

10,7 10,7 - 

Varmvatten 
 

25,8 20,64 - 

Varmvatten, värme 
 

5,1 4,13 - 

summa 
 

131 22,3 135 

Individuell värmemätning 
 

- 3,35 - 

Inglasning balkong 
 

- 2,27 - 

summa total 
 

131 16,68 - 

  

Fastighetsel Fastighetsel Fastighetsel 

Belysning 
 

6 0,15 - 

Fläktar 
 

0 13 - 

Pumpar 
 

3 3 - 

summa 
 

9 16,15 9 

  
  

 totalt 
 

140 32.83 144 

 

Information om Basobjektets energianvändning före och efter renovering sammanställs i tabell 24. 

Efter alla energiåtgärder har tagits så är byggnadens totala energianvändning ~33 kWh/m2 ner från 

140 kWh/m2 vilket är en reduktion på 76 %. Jämförbart med Brogården, Alingsås som nådde ett 

värde på 73 %, men där är det isolerat mer mot passivhus hållet och därför ännu färre 

transmissionsförluster. 

  

Tabell 24 - Summa och jämförelse mellan beräkningsmodell, teoretiska renoveringsresultat och 

energidekalration (kWh/m
2
) 
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6.4 Ekonomi 
Ekonomiberäkningar för byggnader är komplicerade. Förutom de uppenbara aspekterna av direkt 

kostnad för material måste även underhållskostnader beräknas. Ytterligare aspekter kan vägas in, 

som nämns i intervjun med Jenny Bengtsson. Det kan handla om minskad avflyttning på grund av 

vissa typer av renoveringar som i sin tur gör renoveringen än mer lönsam. Beräkningarna kan också 

skilja sig mycket beroende på byggnadstypen varvid denna rapport, som valt en bredare infallsvinkel, 

inte fördjupar sig i frågan. 

Efterföljande del av rapporten är skriven som en fingervisning kring hur vissa av de ekonomiska 

beräkningarna kan göras samt hur resultatet presenteras. Den visar hur pay-off-tiden beräknas för 

två olika byggnadsdelar, fönster och inglasning av balkong. Vidare visas hur Livskostnadskalkyl utförs 

för fönster. 

6.4.1 Pay-off-tid 

Följande formel visar hur beräkningar av Pay-off-tid utförs. Det kan användas för att snabbt ge 

ungefärlig uppfattning kring hur lång tid det tar innan investeringen har betalat av sig själv 

(Värmepumpsguiden, u.å.).  

 

           
                

                          
 

 

Fönster 

Först kollas vilken energivinst de nya fönsterrutorna ger. 

Ursprunglig förlust fönster:   54 796 [kWh] 

Förlust efter renovering:   54 796 *(1-0.55) = 24 658 [kWh]  

Besparing av renovering:   54 796 - 24 658 = 30 138 [kWh] 

 

Besparing i kronor totalt: 30 138 * (pris per kWh, 1kr). 

Pris beräknas för de nya fönsterrutorna samt den totala fönsterytan för byggnaden. 

Kostnad fönster 3-glas ca 1 m2: 4 165kr (Skånska byggvaror, u.å.) 

Total fönsteryta: 165m2  

Kostnad totalt:  165 *4 165 = 687 225 kr 

Kostnaden och besparingen ställs mot varandra för att få fram en avbetalningstid. 
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Inglasning av balkong 

Tolta kostnad inkl. underhåll: 3625kr/m2 

Intervall: 40år 

Först kollas vilken energivinst inglasningen av balkongerna ger. 

Ursprunglig förlust:   130,5 [kWh/m2] 

Förlust efter renovering:  130,5 * (1 - 0,12) = 114,84 [kWh/m2] 

 

Besparing av renovering:   130,5 - 114,84 = 15,66 [kWh/m2] 

Besparing av total boyta:  2 925 * 15,66 = 45 805,5 [kWh/m2] 

Besparing i kronor totalt:   45 805,5 * (pris per kWh, 1kr) = 45 805,5 [kr/år] 

Pris beräknas för inglasningen samt total kostnad för hela byggnaden. 

Antal balkonger för hel byggnad:  21 st 

Yta en balkong:   1,3 * 5 = 6,5 m2 

Yta balkonger för hel byggnad:  21 * 6,5 = 136,5 m2 

Den totala kostnaden beräknas genom att multiplicera ytan för balkongerna med kostanden per m2. 

Kostnad inglasning av balkong:  3625 [kr/m2] (SABO, 2013) 

Kostnad totalt för balkonger:  136,5 * 3 625 = 494 812,5 kr 

           
         

        
         

6.4.2 Life Cycle Cost (LCC) 

För att få ut korrekt data för en investering måste mer noggranna beräkningar göras. Exempelvis kan 

Livs-cykel-kostnaden beräknas. Den tar hänsyn till den investering som gjorts, vad det kostar att 

underhålla det som investerats i och vilken energivinst som görs över åren som produkten förväntas 

hålla. Om det finns ett restvärde för investeringen så skall även den tas med i beräkningen.  

Beräkningarna blir mer noggranna än exempelvis Pay-off eftersom att de ser till förändringar av 

exempelvis elpriset. 

För att ge än bättre bild kring hur en livscykelkostnad fungerar ges här ett exempel för fönster. 

Den totala kostnaden under hela livscykelkostnaden beräknas med hjälp av följande formel: 
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Nuvärdet för CInvestering: Hur mycket kommer investeringen att kosta idag 

                                

Nuvärdet för CUnderhåll: Underhållets kostnad under kalkyltiden 

                                         
                           

           
 

Nuvärdet för CEnergi: Energipriset under kalkyltiden 

                             
  

    
                   

  (
                        

             
)

         

             
                        

  
 

Nuvärdet för CRestvärde: 

                                                                                   

 

 

I kalkylen syns att exempelvis årlig energiprisökning medtas i beräkningen vilket ger en mer korrekt 

bild av investeringens totala kostnader. Metoden är framförallt bra att använda om kalkyltiden är 

väldigt lång vilket den ofta behöver vara för just fönsterrutor (Belok, u.å.).  

  



 

57 
 

7    DIAGRAM KRING INTERAKTIONER FRÅN 
TEKNIKER OCH RAPPORTER  

Ett diagram har skapats utifrån de interaktioner som hittats i rapportdelarna historiska fallstudier och 

tekniker (se figur 17). Den visar hur och var olika förbättringar applicerats och är här sammanställda i 

ett flödesdiagram. Valet av diagram är flödesdiagram då rapportskrivarna fann det lämpligt med 

tanke på antalet förbättringar. Diagrammet avläses med fördel från vänster till höger och inleds då 

med kategori 1 (Ventilation). När ett val är gjort fås alltid frågan om användaren vill göra fler val och 

den loopen går att genomföra tills samtliga val är gjorda. 

I de fall det anses olämpligt att göra flera val inom samma kategori bör användaren fullfölja hela 

kategorin och sedan börja om från början. 

Diagrammet är färg- och nummer-kodat. Den första rutan i varje kategori visar vilken färg som är 

genomgående för valt område. Ytterliggare färger som kan hittas visar på en interaktion med annan 

huvudkategori. För att minimera mängden textrutor i diagramet länkas andra färginteraktioner 

enbart till det nummer som avser tekniken. Det är således upp till användaren själv att kolla upp 

exakt vilken annan teknik som berörs. De olika rutornas form förklaras i (figur 16). 

Interaktionsrutorna är placerade så att om de hittas FÖRE en teknik som användaren har intresse för, 

är detta en indikation på att andra åtgärder bör göras före vald teknik. Om en interaktionsruta hittas 

EFTER berörd teknik indikerar detta istället en möjlighet till att välja ytterligare tekniker i samband 

med den först valda. 

 

Figur 16 - Avläsningsexempel flödesdiagram. 



 

58 
 

 

Figur 17 - Flödesdiagram beskrivande renoveringsprocessen. Fokus ligger på interaktionerna som 

uppstår. 
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8   DISKUSSION 

8.1 Interaktioner 

Vi har tittat på interaktionerna mellan olika tekniker, det vill säga hur olika åtgärder möjliggör eller 

förhindrar framtida upprustningar. En interaktion som sådan kan innebära att vissa typer av 

upprustningar utförs i en viss ordning. Det kan handla om att inte sätta solceller på ett tak som 5 år 

senare ska höjas på grund av tilläggsisolering. Det kan också handla om att utnyttja de 

byggställningar som finns vid vissa typer av upprustningar till andra inplanerade projekt. 

Vi valde att dela upp olika energiförbättringar i nio olika kategorier baserat på ämnesområde. Dessa 

kategorier innehåller i sin tur olika typer av energitekniska lösningar. Det hela representeras i ett 

diagram där läsaren kan följa olika typer av upprustningar och vilka utav de andra åtta kategorierna 

som påverkas. Förhoppningen är att användaren av diagrammet ska få en uppfattning om vilka 

upprustningar och i vilken ordning de bör göras. 

1 - Ventilation 

 

I de lästa rapporterna framgick att de flesta fastighetsbolag valde att förbättra ventilationen trots 

dess ofta höga initiala kostnad och ökande fastighetsel. 

Den första interaktionsrutan uppe till vänster (se figur 18) pekar på interaktionen mellan solceller och 

mer energikrävande ventilationssystem som exempelvis FTX. På så sätt har ventilationen en bra källa 

för att komplettera sitt potentiellt höga effektbehov. 

Interaktionerna efter åtgärd 1.2 Lägga nya kanaler vill påminna om att inte placera solenergi av olika 

typer på taket om taket inte ännu är ombyggt till den grad som önskas. Ingen idé att placera solceller 

om de måste flyttas något år senare när taket behövs höjas eller tilläggsisoleras. 

Figur 18 - Flödesdiagram Interaktioner (ventilation) 
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Interaktionsrutan längst upp till höger vill påminna om det potentiella behovet av att höja taket om 

kanaldragning eller konstruktion av ett fläktrum behövs utföras. 

2 - Vatten/Avlopp 

 

 

I och med de snabbt degenererande stammarna i många hus i det bestånd vi tittat på, kändes det 

tacksamt att se vilka interaktioner som kunde ha en synergieffekt med ett välbehövligt stambyte.  

Första interaktionsrutan (se figur 19) innan 2.3 Individuell värmemätning representerar att solpaneler 

på taken kan användas för att minska fjärrvärmebehovet i en byggnad något.   

Nästa interaktionsruta innan 2.4 snålspolande utrustning är där för att påminna om att det också går 

att minska vattenanvändningen genom att installera vattensnåla vitvaror så som diskmaskin eller 

toalettstol. 

Om stammarna i byggnaden behöver bytas kan det vara kontraproduktivt att måla väggarna i 

trapphuset som sedan kommer att rivas upp när bytesingreppen sker. Om det ska målas om, gör det 

efteråt. 

En relativt enkel åtgärd som få väljer att utnyttja, är montering av en värmeväxlare på avloppsrören. 

Steget är inte heller långt till att då också införa individuell varmvattenmätning när det ändå görs 

ändringar i rördragningen. 

  

Figur 19 - Flödesdiagram Interaktioner (vatten/avlopp) 
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3 - Belysning 

 

En stor del av fastighetselen kan sparas in här (se figur 20) genom diverse åtgärder relaterade till 

närvarostyrning och byte till mer energisnåla alternativ. Ska belysningsarmaturerna bytas i 

trapphuset är det inte en omöjlighet att samtidigt välja att installera de nödvändiga systemen för att 

implementera individuell värmemätning i lägenheterna. Har de åtgärder som behövs göras med 

stammarna i byggnaden redan gjorts går det också att passa på att måla trapphuset i ljusa färger för 

att öka ljusets reflektioner och därmed sänka sitt belysningsbehov en aning. 

4 - Fönster 

 

Fönstret är en av fasaders svaga punkter när det kommer till värmegenomgång (se figur 21). Ska de 

bytas ut helt innebär detta oftast stora ingrepp på fasaden. Detta representeras med den första 

interaktionsrutan som råder att utföra ytterligare åtgärder på fasad när det ofta finns en 

byggnadsställning eller liknande uppställt utanför byggnaden. 

Figur 20 - Flödesdiagram Interaktioner (belysning) 

Figur 21 - Flödesdiagram Interaktioner (Fönster) 
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Ser en fastighetsägare sig om efter nya fönster, går det att överväga mer ovanliga alternativ som 

transparenta solceller på fönster och fasad, detta är dock än så länge ett dyrt och ett opraktiskt 

alternativ. 

5 - Balkonger 

 

Balkongerna uppfattas många gånger av fastighetsbolagen som en större köldbrygga (se figur 22). 

Det är inte helt ogrundat då det betongelement som fungerar som golv i rummet intill balkongen 

ofta bara forsätter ut som golv till balkongen i sig. Genom att förlänga rummet och bygga en ny riktig 

vägg där balkongräcket tidigare satt försvinner detta problem. Att ta bort balkongerna helt för 

hyresgästerna förefaller dock inte som ett alternativ, varvid nya utanpåliggande balkonger byggs 

istället. I och med detta stora ingrepp där en stor del av fasaden påverkas kan det också vara lämpligt 

att göra andra ingrepp som att tilläggsisolera och dra nya ventilationskanaler. 

Inglasning av balkongen kan också vara aktuellt då byggställningen redan finns uppe och ingrepp på 

fasaden görs som påverkar infästningen vid fönsterrutorna. 

För att slippa gå så långt som att ändra den befintliga balkongens funktion totalt kan de även glasas 

in. Ingreppet kan då utföras samtidigt som andra fasadrelaterade åtgärder. Utfackningsväggarna vid 

balkongerna är sällan täta och är dessutom dåligt isolerade. 

  

Figur 22 - Flödesdiagram Interaktioner (Balkonger) 
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6 - Solenergi 

 

Solenergi av alla sorter kan vara en spännande investering som verkligen syns och ger en känsla av 

miljömässigt ansvarstagande och framåtsträvande (se figur 23). Att det också kan hjälpa till att 

minska mängden energi som behövs köpas in är ju också ett stort plus. Många av de vanligaste 

alternativen för solenergi idag kräver platta ytor, vilket det utvalda byggnadsbeståndet har i överflöd. 

Det är viktigt att tänka på att inte vara för snabb med att projektera in solenergi om det inte redan 

har gjorts allt som önskas göra på taken. Ofta kräver övergången till från- eller tilluft en höjning av 

taken vilket då tas med fördel FÖRE solenergin installeras där. 

Solvärme kan installeras och användas för att förvärma vattnet till utbytet med fjärrvärmenätet, 

vilket ger mindre värmekostnader. Är det tänkt att lägga om, eller dra nya kanaler till ventilation är 

det inte mycket mer komplicerat att dra extra rör till ett värmebatteri eller liknande, för att växla 

värmen mot vattnet som sedan går ut i huset. Har man dessutom värmeåtervinning på sitt 

ventilationssystem går det potentiellt att skicka värmen via samma kanaler. 

Installation av ett FTX system kan bli en kostsam historia. Många byggnader som övergått till denna 

typ av ventilation har sett en ökning i sin fastighetsel till följd av de mer energihungriga fläktar och 

pumpar som ett sådant system innebär. Solceller kan hjälpa till att göra ett större ventilationssystem 

delvis självförsörjande. 

  

Figur 23 - Flödesdiagram Interaktioner (Solenergi) 
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7 - Vitvaror 

 

Få vitvaror, installerade under miljonprogrammets konstruktion är fortfarande i bruk. Mer 

energieffektiva alternativ utvecklas ständigt, vilket ger incitament till att frekvent byta ut de äldre, 

mer energislukande alternativen (se figur 24). Vid ett byte av vitvaror i en lägenhet kan också 

snålspolande armaturer i dusch och kranar installeras eller bytas.  

8 - Väggar/Fasad 

 

De flesta energibesparande åtgärder som görs på eller i en byggnad kommer ha någon påverkan på 

antingen tak eller fasad (se figur 25). Diagramet ovan visar till exempel att ny 

ventilationskanaldragning, potentiella fönsterbyten, balkongförändringar samt solenergi-

implementeringar bör reflekteras över när en åtgärd ska tas på en byggnads fasad. 

Ska en utfackningsvägg bakom en balkong byggas ut för att undvika köldbryggor bör också 

utanpåliggande balkong samt nya fönsteralternativ övervägas.  

Figur 24 - Flödesdiagram Interaktioner (Vitvaror) 

Figur 25 - Flödesdiagram Interaktioner (Väggar/Fasad) 
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9 - Tak 

 

Om taket ska renoveras är det ofta till följd av en önskan att tilläggsisolera, eller så krävs det mer 

plats för att konstruera ett fläktrum för ett nytt ventilationssystem (se figur 26). Även här är 

interaktionen med byggställningen en viktig aspekt. Ska en byggställning ändå monteras borde den 

utnyttjas till sin fulla potential genom att fasaden ses över, fönster byts eller andra utanpåliggande 

åtgärder tas. 

8.2 Miljonprogrammet 

Miljonprogrammet i Sverige är i behov av renovering. Förutom att lägenheterna är i dåligt skick på 

grund av bristande underhåll behövs även större investeringar göras för tak, väggar och stambyten. 

Vi hade som målsättning att samla de energiupprustningar som fanns dokumenterade och hitta ett 

tillvägagångssätt för smarta upprustningar. Dessvärre insåg vi en bit in i arbetet att antalet 

upprustade hus var förhållandevis få och än mindre upprustningar med en tydlig inriktning på 

energirenoveringar. Vi tror att det överlag har gjorts vissa renoveringar men utan fokus på 

energiförbättringar. Trots att inga energiförbättringar gjorts faller de in i statistiken för förbättrade 

byggnader, trots att det kanske bara är stammar som bytts. 

Vi valde att fokusera arbetet på tre byggnadstyper, lamellhus, skivhus och punkthus. Anledningen till 

det är att dessa byggnader är uppförda på förhållandevis liknande vis och dessutom med samma 

sammansättning av material. Att hitta en lösning för en av dessa byggnadstyper innebär alltså att de 

många gånger kan appliceras på de kvarvarande. Dessa byggnadstyper står dessutom för en 

majoritet av de byggnader som uppfördes. 

8.3 Synen på fastighetsbolagen 

Vår syn på fastighetsbolagen har förändrats en del under arbetets gång. Från början räknade vi med 

att hitta väldokumenterade projekt om stora upprustningar med energi i fokus. Tyvärr levde inte det 

Figur 26 - Flödesdiagram Interaktioner (Tak) 
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riktigt upp till förväntningarna och istället hittades renoveringar av miljonprogrammet där vissa 

energiförbättringar gjorts i samband med andra typer av renoveringar.  

Efter att ha diskuterat med Ulf Johansson och Henrik Andersson på HFAB har vi förstått att 

avkastningskraven hos fastighetsbolagen sätter käppar i hjulet. Energitekniska förbättringar har ofta 

en lång avbetalningstid. Fastighetsbolaget HFAB strävar exempelvis efter en avbetalningstid på 12 år 

och måste motivera för sin ägare Halmstad Kommun så fort en förbättring hamnar över denna gräns. 

Henrik Andersson säger dock att möjligheten finns att samla de utbetalningar som görs för 

upprustning några år och sedan exempelvis lägga en större mängd tre år senare. Något som nästan 

blir ett krav för de dyrare energilösningarna. 

För miljonprogrammets del verkar det vara en utdragen process med många inblandade parter. Det 

verkar inte heller som att alla typer av åtgärder är värda att ta upp då de redan i ett tidigt stadium 

väljs bort på grund av olönsamhet. 

Enligt Henrik Andersson på HFAB dras inte branschen av samma typer av försiktighet som exempelvis 

fjärrvärmebranschen. De väntar inte i samma utsträckning på att någon annan ska börja med 

energiupprustningar utan testar själv först.  Vi som rapportskrivare funderar dock på om så är fallet. 

Det känns som att de uppenbara energiförbättringarna inte görs för att alla väntar på en annan 

bättre lösning. Det skulle ha kunnat göras mer rent energitekniskt idag. Stora delar av 

energiförbättringarna görs på områden som inte använder så mycket energi. 

8.4 Synen på byggföretagen 

Det framgår tydligt av den insamlade informationen från Skanska vilka typer av renoveringar som 

görs. Trots att de själva lyfter fram vikten av att göra energismarta åtgärder för miljonprogrammet är 

det sällan det sker. Många utav de renoveringar som gjorts behandlar snarare akuta delar som 

stambyten eller läckande tak. De större byggföretagen verkar inte angelägna om att föreslå 

energitekniska förbättringar. Många utav de tekniker som hittats beskrivs oftast av mindre företag 

som är specialiserade inom ett område. Trots det föreslås det oftare hos dem vilka andra typer av 

förbättringar som bör göras i samband med renoveringar av miljonprogrammet. 

8.5 U-värden och beräkningar 

Det finns en stor otydlighet kring vilka U-värden som använts för beräkningar. Om ett fastighetsbolag 

har kollat på äldre ritningar och angett U-värden därifrån kan det antas att dessa värden är felaktiga 

eller i bästa fall ungefärliga. För de beräkningar som gjorts i arbetet har de U-värden som använts 

tagits från fastighetsbolagen själva. När jämförelser gjorts mellan indata i våra modeller och angivna 

energideklarationer har små skillnader uppstått som kan antas vara förknippade med ursprungliga 
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felaktigheter. Det finns också en stor otydlighet gällande gamla byggregler när det kommer till vilka 

U-värden vissa byggnadsdelar bör anta. Ett exempel är hur U-värden på källarväggar ska beräknas där 

SBN anger att “För vägg med större höjd över markytan än 60 cm tillämpas allt efter rådande 

förhållanden lägre värmegenomgångstal.” Det förligger dock oklarheter i hur mycket det ska ändras 

och hur rådande förhållanden ska tolkas. Även vad som faktiskt räknas som källarvägg anses oklart då 

uttrycket källarutrymmen används vilket verkar syfta mer till användningsområde snarare än faktisk 

placering i byggnaden. Det hela är genomgående för äldre byggregler och lämnar mycket öppet för 

tolkningar.  

8.6 Befintlig upprustning 

Mycket av den information som hittats kring energirenovering i miljonprogrammet härstammar från 

samma byggnader. Det finns alltså bara ett begränsat antal byggnader där de energirenoveringar 

som gjorts varit så omfattande att beställaren valt att kalla det för just energirenovering.  

9   Slutsatser 

Det finns uppenbara problem med upprustningen av miljonprogrammet i samband med olika 

energitekniker. En väldigt stor andel av den tillsatta energin i huset är olika typer av värme. Andelen 

el är förhållandevis liten i jämförelse. Att göra förbättringar som syftar till att minska användningen 

av elenergi för således ett relativt litet genomslag för den totala energianvändningen. De 

förbättringar som har en direkt påverkan på värmeanvändningen syftar främst till att återanvända 

den värmeenergi som redan tillsats byggnaden. Problemet kring värmeanvändningen ligger dock 

främst i byggnadens klimatskal som i många fall är väldigt dåligt. 

Interaktionerna har framgått tydligt efter analys och diskussion och efter en genomgång av olika 

energiförbättringar visar att de flesta upprustningar som görs mest på rutin. Bland annat utförs 

stambyten ofta utan tanke kring energiåtervinning och gamla tak tilläggsisoleras samt tätas utan 

åtgärder gällande ventilation. Det flödesdiagram som använts i rapporten för att beskriva 

interaktionerna skulle kunna användas av fastighetsbolagen för att ge en mer överskådlig bild kring 

de val som skulle kunna göras idag. Negativa Interaktioner undviks lättast genom att på ett tydligt 

sätt måla upp en bild kring vad som ska uppnås. Genom att skapa en tydlig bild av vad 

miljonprogrammet ska vara i framtiden kan hela kedjan i ett fastighetsbolag lättare förstå vissa val 

och varför vissa förbättringar behöver göras. 
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9.1 Framtida arbete 

Baserat på slutsatsen i detta arbete föreslår rapportskrivarna att fortsatt arbete bör göras av någon 

med inriktning kring byggnadstekniska frågor. Arbetet skulle förslagsvis behandla byggnadens 

klimatskal och hur olika typer av förbättringar kan göras för de befintliga byggnaderna. Det förefaller 

i slutsatsen att klimatskalens dåliga skick förhindrar framtida energibesparingar. Samtidigt som 

byggnadens sammansättning försvårar både arbete och tillvägagångssätt behövs en tydlig 

klimatskalslösning som fungerar för de tre byggnadstyper som arbetet behandlar. 

En tydlig studie bör göras i hur fastighetsbolagen tar till sig information samt hur denna behandlas 

för att komma fram till en lösning. Rapportskrivarna upplever att många lösningar inte passar in i det 

arbetssätt som normalt används av fastighetsbolagen. Det måste finnas en större vilja att ta till sig 

informationen och informationen i sig måste vara tydligare. Det upplevs också som att det finns för 

många beslutsfattande steg i processen där information förvrängs eller försvinner under tiden. För 

dålig kunskap kring energitekniska lösningar hos kommuner och fastighetsbolagens styrelser verkar 

leda till att vissa besluta tas utan tanke på biverkningarna. 

En annan fortsatt undersökning bör göras angående LCC analyser för underhåll och investering av de 

olika tekniker och interaktioner som diskuterats i arbetet. 

Valet av tekniker kan och bör breddas både informationsmässigt men också utifrån vad som finns 

tillgängligt på marknaden. Teknikvalet följer idag i mångt och mycket de tekniker som enligt 

rapporterna applicerats på miljonprogrammet. Rapportskrivarna är medvetna om att fler tekniker är 

under utveckling samt att ständig forskning sker kring energitekniska förbättringar. 

9.2 Projektskritik 
Arbetet kring interaktioner har till stor del kretsat kring befintliga förbättringar på byggnader av 

typen miljonprogrammet. Det skulle gå att bredda interaktionsbilden genom att kolla på andra typer 

av byggnader som är uppförda före och efter de behandlade i denna rapport. Arbetet skulle också 

kunna ta större hänsyn till hur olika energitekniska lösningar används i olika delar av landet beroende 

på temperaturzoner. Arbetet skulle kunna ta i beaktning att principen miljonprogrammet använts i 

andra Europeiska länder och att andra typer av lösningar använts där som inte framkommer i 

rapporten. Större fokus skulle kunna läggas på varje enskild teknik för att se hur pass bra den faktiskt 

fungerar med olika typer av byggnader snarare än att beskriva hur den kan fungera. Energiteknikerna 

är nu beskrivna för att visa på en principiell och ungefärlig användning.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Byggföretag, åtgärder tagna på byggnader i miljonprojektet. 
 

Kristianstad. Österäng 
  

Helsingborg, kv. Stattena 

Läckande tak 
   

Dåligt virke (lukt) 

Fasader 
    

Fasader 

Läckage i stuprör 
   

Badrumsrenovering 

Miljöfarliga material 
  

FTX-ventilation 

Skadad betong 
   

Tilläggsisolering av fasader 

Dåligt virke (lukt) 
   

Tilläggsisolering av vind 

Inget tätskikt i badrum 
  

Dörrbyte 

Dålig isolering 
   

Fönsterbyte 

Utemiljö 
    

(Skanska, 2012) 

(Skanska, 2012) 

      Vänersborg, kv. Hägern 
  

Karlstad 

Stambyten i 3 av 12 hus 
  

Renoverat kök 

Ökat tillgängligheten genom breddning av dörrar Renoverat badrum 

Renovering av kök 
   

Renoverat fasader 

Renovering badrum 
   

Bytt fönster 

(Skanska, 2012) Bytt balkongpartier 

     
Genomfört energiförbättringar 

     
(Skanska, 2012) 

      Borås, Byttorpsklint 
   

Jönköping, Råslätt 

Bytt fasad för att ge estetiskt lyft 
 

Stambyte 

Bytt balkongräcken 
   

Renovering av badrum 

Målat och bytt vissa fönster 
  

Konvertering från el till fjärrvärme 

(Skanska, 2012) (Skanska, 2012) 

      Oskarshamn, brf Hörnan 
  

Västra Skärholmen 

Stambyte 
    

Tilläggsisolering 

Badrumsrenovering 
   

Putsar fasader 

Renovering av kök i en tredjedel av lägenheterna Fönsterbyte 

(Skanska, 2012) Entrédörrsbyte 

     
Balkongbyte 

     
(Skanska, 2012) 

      Södermalm, kv. Plankan 
  

Bredäng, kv. Neptuniorden 

Renovering av fasader 
  

Byte av badrum 

Renovering av balkonger 
  

Asbestsanering 

Renovering av fönster 
  

Stambyte 

(Skanska, 2012) (Skanska, 2012) 
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      Husby, Oslogatan 
   

Husby, kv. Molde 

Ny fristående tvättstuga på gård 
 

Tilläggsisolering tak 

(Skanska, 2012) Byggt ny tvättstuga 

     
Tilläggsisolering fasader 

     
Putsat fasader 

     
Dörrbyte 

     
Fönsterbyte 

     
Lagat betongskador på balkonger 

     
Nya räcken på balkonger 

     
(Skanska, 2012) 

      Borlänge, Betesgatan 
  

Sundsvall, kv. Rågen 

Stambyte 
    

Åtgärder av fuktskador 

Upprustning av gård 
   

Stamrenovering 

Betong inventering 
   

Badrumsrenovering 

Balkongrenovering 
   

Ommålning 

Ventilationssystem 
   

Köksrenovering 

Fönsterbyte 
   

Fönsterbyte 

Tilläggsisolering 
   

Dörrbyte 

(Skanska, 2012) (Skanska, 2012) 

      
Lycksele, kv. Näsan 

   

Alingsås, Brogården 
(Skanska, 2012) 

Byte till sadeltak 
   

Göteborg, Backa Röd 
(Skanska, 2012) 
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