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Abstract 

Buildings in Sweden accounts for 40 % of total energy use. A large part of the 
buildings are from the Million Program, these buildings often have high energy 
consumption and in great need of renovation. 
 
The purpose of this report is to improve the understanding of the Million 
Program that needs to be upgraded from an energy perspective. 
 
The report is set against the EU's new, stricter environmental requirements, the 
total energy measured from 1995 to reduce by 20% by 2020 and 50% by 2050.  
 
The report focuses primarily on the Million Program apartment buildings. The 
report describes and analyzes three reference objects, with different types of 
renovations. Brogården in Alingsås is the first Million Program project in Sweden 
which has been renovated with passivehouse technology, which completely 
renovated the area and energy consumption decreased by more than half. The area 
Gårdsten in Gothenburg has been energy renovated, which has used new 
technologies such as solar panels and air heating, which heats up the facade. 
Råslätt in Jönköping is the field in the report which is the least renovated. 
 
These three areas are typical of the Million Program and before the renovation 
they had similar structures and climate screens. But the real estate companies’ 
choice of restoration techniques is what separates the objects. Brogården was in 
such poor condition that the owner Alingsåshem only had two options, a total 
renovation or demolition. It was decided to renovate Brogården. All building parts 
were upgraded and elevators increased accessibility for residents. 
Gårdstensbostäder chose to focus on building balconies and exterior corridors. 
These accounted for a large part of the building heat loss. Gårdstensbostäder 
chose glazing in balconies and exterior corridors, in this way the large thermal 
bridges was reduced.  Gårdsten also installed solar panels on the roof level. In 
Råslätt the owner Vätterhem used a more active maintenance and minor 
renovations such as installation of meters for water and electricity. 
 
The energy renovate of the Million Program has been done before, the 
construction companies and property owners has the knowledge. But there are 
difficulties due to the way houses are built. Adding extra insulation to the 
foundation without basements can be difficult, Brogården had to partial car up the 
foundation and adding foam above the base floor. In most of the major 
renovations the ventilation system is replaced, if the houses are already equipped 
with natural ventilation it is required to draw new vents in the existing building. 
There may be problems with lack of space and the solution is expensive. 
 
The energy renovate older housing stock in Sweden must be made in a larger 
scale. The knowledge is there and it is shown that it is possible to renovate energy 
profitable
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Sammanfattning 

I Sverige står byggnader idag för 40 % av den totala energianvändningen. En stor 
del av byggnaderna är ifrån miljonprogrammet, dessa byggnader har ofta hög 
energiförbrukning och är i stort behov av renovering.  
 
Syftet med denna rapport är att förbättra kunskapen om hur 
miljonprogramsbeståndets flerfamiljshus kan upprustas ur energisynpunkt. 
 
Rapporten har som bakgrund EUs nya hårdare miljökrav, där den totala 
energianvändningen mätt från 1995 ska minska med 20 % till 2020 och 50% till 
2050.  
Rapporten inriktar sig främst på miljonprogrammets flerbostadshus. I rapporten 
beskrivs och analyseras tre referensobjekt, med olika typer av renoveringar. 
Brogården i Alingsås är det första miljonprogramsområdet i Sverige som 
renoverats med passivhusteknik, där totalrenoverades området och 
energiförbrukningen minskade med mer än hälften. Området Gårdsten i 
Göteborg har renoverats i energisynpunkt, där har nya tekniska lösningar används 
såsom solpaneler och luftvärme som värmer upp fasaden. Råslätt i Jönköping har 
istället för att göra en större renovering använt sig av ett aktivt underhåll och 
infört individuell mätning av hushållsel och varmvatten. 
 
Dessa tre områden är typiska för miljonprogramsåren och hade innan renovering 
liknande konstruktioner och klimatskärmar. Men de tre olika fastighetsbolagens 
val av renoveringstekniker är det som skiljer objekten åt. Brogården var i så dåligt 
skick att ägaren Alingsåshem enbart hade två alternativ, totalrenovering eller 
rivning. Det beslutades att renovera Brogården. Husens alla byggdelar 
uppgraderades och hissar ökade tillgängligheten för de boende. Gårdstensbostäder 
valde att fokusera på byggnadernas balkonger och loftgångar. Dessa stod för en 
stor del av byggnadernas värmeförluster. Gårdstensbostäder valde att glasa in 
balkongerna och loftgångarna, på detta vis minskades byggnadernas stora 
köldbryggor. I Gårdsten installerades även solfångare på husens tak. I Råslätt har 
ägaren Vätterhem använt ett mer aktivt underhåll och mindre renoveringar som 
installation av mätare för vatten och el, stambyte, uppgradering av värmeväxlare 
samt inglasning av balkonger.      
 
Att energirenovera miljonprogramshus har gjorts tidigare, det finns kunskap hos 
byggbolagen och fastighetsägarna. Men det finns svårigheter beroende på hur 
husen är byggda. Att tilläggsisolera en grund utan källare kan vara svårt, i 
Brogårdens fall valdes det att delvis bila upp grunden och tillsätta cellplast ovanför 
bottenbjälklaget. I de flesta större renoveringar som görs byts ventilationssystemet 
ut, om husen sedan tidigare är utrustade med självdragsventilation krävs det att dra 
nya ventilationskanaler i den befintliga byggnaden. Det kan vara problem med 
platsbrist och lösningen är dyr. 
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Att energirenovera Sveriges äldre bostadsbestånd måste börja göras i större skala. 
Kunskapen finns och flera projekt är redan genomförda med lyckat resultat. Dock 
är varje objekt unikt och skall utformas efter dess förutsättningar. 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 

Mellan åren 1965-1974 byggdes det en miljon nya bostäder i Sverige. Detta på 
grund av den akuta bostadsbrist som då rådde.  
År 1959 tillsatte Sveriges regering en utredning som hade till uppgift att lösa den 
aktuella bostadskrisen. Av utredningen framkom det att mellan åren 1965-1974 
skulle det byggas nya bostäder med bra bostadsstandard, totalt ansågs att det 
skulle behöva byggas en miljon nya bostäder under dessa år för att bemöta det 
behov av bostäder som fanns i landet. För att byggherrarna skulle kunna finansiera 
bostadsbyggandet erbjöds gynnsamma ekonomiska villkor vid byggen av större 
skala.  I folkmun kallades på senare år denna massproduktion av bostäder för 
miljonprogrammet[1]. 
 

 
          Bild 1, bostadsområde byggt under miljonprogrammet [2] 
 
År 2011 är det runt 40 år sedan många av dessa bostäder byggdes och under den 
tiden har byggbranschen utvecklats och tillvägagångssättet för hur man uppför en 
bostad. De bostäder som byggdes på 60-70 talet krävde inte samma standard i 
jämförelse med dagens nyproduktioner, samtidigt som ytterligare en paragraf har 
kommit in i diskussionen kring husbyggande. Nämligen energifrågan som växer 
sig större för varje år som går. På 60-70 talet var energin billig och olja och el var 
två vanliga energikällor till uppvärmning av bostäder[1]. Detta förändrades när 
oljekrisen kom år 1973. Sverige tvingades ransonera olja och regeringen 
tillsammans med oljebolagen bestämde att minska leveransen av eldningsolja med 
25 %. Flertalet av miljonprogrammets bostäder är år 2011 undermåliga ur 
energisynpunkt och levnadsstandard. De krav som ställs i BBR18 vad gäller 
energikonsumtion och bostadsstandard har skärpts.  
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Det finns bra exempel från Sveriges byggbransch där gamla fastigheter renoverats 
med passivhusteknik och fått bra kritik från boende och andra intressenter. Det 
gäller nu att bygga vidare på dessa pilotprojekt och framförallt påvisa 
lönsamheterna samt fördelarna med att 
renovera fastigheter. Generellt gäller 
regeln för byggbolagen att renovering 
sällan ger någon lönsamhet, utan att det 
är nyproduktioner som gäller.  
Boverket uppskattar att ca 650000 
bostäder kommer att behöva renoveras 
inom de 15 närmaste åren. Lägg därtill 
de tillkommande energikraven som 
regeringen efter direktiv ifrån EU har 
lagt fram, vilka innebär att samtliga 
bostadshus skall minska sin 
energiförbrukning med 20 % till år 
2020. 
                                                                  Bild 2. Backa Röd innan energirenovering[3] 
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att förbättra kunskapen om hur miljonprogramsbeståndets flerfamiljshus 
kan upprustas ur energisynpunkt. 
 

Målet med rapporten är att med hjälp av tre referensobjekt påvisa tekniska 
problem vid energirenovering och visa olika möjligheter för att energirenovera 
miljonprogramsbeståndet samt att redovisa tekniska lösningar för långsiktigt 
hållbart byggande ur ekonomisk-, social- och miljösynpunkt. Målet är även att visa 
alternativa lösningar för renovering ur energisynpunkt. 

 

1.3 Frågeställningar 
Rapportens syfte och mål är att svara på nedan ställda frågeställningar angående 
energirenovering av miljonprogramshus. 

Vilka tekniska problem finns vid energirenovering? 

Vilka tekniska lösningar finns vid ombyggnation av miljonprogramshus? 

Hur påverkar val av byggtekniska åtgärder ett långsiktigt hållbart 
byggande? 
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1.4 Avgränsningar 
Rapporten beskriver enbart flerfamiljshus från miljonprogrammet och tar inte upp 
småhus. Rapporten riktar in sig främst på energirenovering och inte fullt så 
mycket på övriga renoveringar som kan förekomma. Inga energiberäkningar har 
gjorts. U-värde och energiförbrukning har tagits från intervjuer och tekniska 
beskrivningar av områdena Brogården, Gårdsten och Råslätt. Avgränsningar har 
gjorts framförallt på den ekonomiska delen, där inga kalkyler har genomförts. 
Endast en jämförelse av de olika kostnader som redovisats för de olika områdena. 
Inga djupgående undersökningar på de sociala aspekterna har gjorts, enbart 
redovisning av erfarenheter från andra projekt. Rapporten beskriver enbart 
byggtekniska förslag och konstruktioner, inte byggprocessen i sin helhet. 

 

1.5 Disposition 
Kapitel två handlar om teoretisk bakgrund, där tas energikrav, energiinitiativ och 
förklaringar som uttrycks i den senare delen av rapporten upp. Kapitel tre 
beskriver och jämför tre referensobjekt ur aspekterna energi, ekonomi och 
byggteknik. Kapitel fyra svarar på rapportens frågeställningar. I kapitel fem 
diskuterar, jämför och analyserar författarna rapportens innehåll. Kapitel sex är 
rapportens referenser. 
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2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Miljonprogrammet 
 
År 1965 beslutade riksdagen att en miljon lägenheter skulle byggas inom en snar 
framtid. Detta beslut grundades i den bostadsbrist som då rådde. Programmet 
varade mellan 1965-1974 och genererade totalt i 1006000 st. lägenheter[4].  
 
För att klara den höga byggtakten som krävdes, infördes därför fabrikstillverkade 
byggdelar och sandwichelement. Lamellhus med tre till sex våningar var den 
vanligaste typen, men även punkthus uppfördes. Även många småhus uppfördes 
under programmet gång. 
 
Idag har livslängden på flera av dessa hus gått ut och byggnader står nu inför stora 
upprustningsbehov. Dragiga lägenheter och fuktskador är några av problemen 
som är vanliga. Ofta är energiförbrukningen hög och långt ifrån de mål EU satt 
upp för år 2020 och 2050. 
 
För att genomföra en långsiktigt lyckad renovering så bör stor vikt läggas på 
planering och projektering. Parametrar som bör uppmärksammas är;  

• byggandens befintliga skick  
• energiförbrukning 
• boendekvalitet och standard 
• livslängd på material 
• utfasning av farliga ämnen 

[5] 
 

 
Bild 3, fasad med sandwichelement[6]. 
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2.1.1 Byggnadens kondition 

Hänsyn bör tas till byggnadens befintliga skick. En grundlig genomgång av 
bygganden bör genomföras innan beslut tas om vad som bör åtgärdas. I vissa fall 
kan skicket på ett material påverka ett annat. T.ex. om fasadskiktet är i god 
kondition så lönar det sig inte ekonomiskt att byta ut det för att kunna 
tilläggsisolera bygganden[5]. 
 

2.1.2 Byggandes energiförbrukning 

Flera av miljonprogrammens byggnader har hög energiförbrukning jämfört med 
den standard på 110kWh/m2 och år i klimatzon 3 som ställs i BBR18. En vanlig 
energiförbrukning för byggnader från miljonprogrammet som inte genomgått 
renovering sedan uppförandet är mellan ca 200-250kWh/m2. En anledning till den 
höga förbrukningen i husen kan hänföras till otätt klimatskal och stora 
köldbryggor vid framförallt balkonger. För att klara EUs mål som satts till 2050, 
med en halvering av energiförbrukningen i hela Sverige jämfört med den som var 
1995, skulle det då krävas en stor genomgång av husen i fråga[5]. 
 

2.1.3 Boendekvalitet 

Dålig ventilation medför att flera lägenheter har drabbats av fuktskador och 
mögelproblem. I 3H-studien, som gjordes för att kartlägga inomhusmiljön i 
flerbostadshus i Stockholmsområdet, framgår att boende i hus byggda 1961-1975 
har högre sjukdomsfrekvens än boenden i hus uppförda efter 1976 och framåt[7]. 
De sjuka husen blev ett begrepp i folkmun på 70-talet. Även problem med buller 
är vanligt, detta beror ofta på otäta och föråldrade fönster.  
 
I rapporten ”miljonprogrammets förnyelse”[8], som Rådet för byggkvalitet har 
tagit fram, finns beskrivet om de problem som bör åtgärdas vid renovering av 
miljonprogramshus. Ofta är det inte bara i huskropparna problemet ligger, utan 
flera av områdena har sociala problem och dåligt rykte. I och med detta så räcker 
det ofta inte bara med en renovering av själva husen. En mer omfattande översyn 
av området bör göras, så som: 

• gårdsmiljö, och dess utformning 
• kommunikationer, möjlighet till kollektivtrafik, gång och cykelvägar 
• näringsliv och jobbmöjligheter  
• få området att bli en del av kommunen och länka ihop det med resten av 

staden 
• tillgänglighet, t.ex. genom hissar 
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               Bild 5, Gårdsyta i ett av miljonprogrammets bostadsområden[9]. 
 

Vid en renovering av detta slag finns det ofta stora samhällsekonomiska och 
sociala vinster att göra. 
Vid en renovering av området Gårdsten utanför Göteborg, lades det stor vikt på 
att integrera de boende i området i processen. Genom intervjuer och besök 
ringades problem in som de boende ansågs vara av stor vikt. Även en dialog med 
kommunen inleddes, detta för att få med området i kommunens stadsplanering.  
Många av husen från miljonprogrammet har ofta en enformig blandning av 
lägenhetstyper och upplåtelseformer. 
   
I och med renoveringen av Gårdsten, beslutades det att riva två av punkthusen på 
området. Punkthusen innehöll uteslutande 1:or och 2:or som hyresrätter. 
Punkthusen ersattes med småhus, dessa uppläts som kooperativ hyresrätt. 
På detta sätt attraherades fler målgrupper och mångfalden ökade[10]. 
 

2.1.4 Möjliga åtgärder 

Totalt i Sverige uppskattas det finnas runt 650000 lägenheter som är i stort behov 
av renovering. Dessa lägenheter har inte genomgått stambyte, genomgång av 
våtutrymmen eller energirenoverats[5]. 
Problem i dessa hus är ofta:  

• dåligt isolerade väggar och tak 
• fönster med högt U-värde 
• stora köldbryggor vid balkonger 
• otätt klimatskal 
• ojämn rumstemperatur och kallras vid fönster 
• hög varmvattenanvändningen 
• dålig verkningsgrad på ventilationsfläktar 

Vid energirenovering krävs att helheten beaktas, hela bygganden och dess 
komponenter behöver utredas.  
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Grundläggande är att börja med klimatskalet. Ett väl isolerat och tätt hus har en 
jämnare rumstemperatur och minskar därför uppvärmningsbehovet. Även 
inomhusklimatet för de boende förbättras då bland annat kallras minskas. 
Därefter bör ventilationssystemet ses över. En dåligt fungerande ventilation ger en 
dålig luftkvalitet och ett sämre inomhusklimat. Äldre ventilationsfläktar har ofta 
dålig verkningsgrad och drar därför onödigt mycket el. Minskad energianvändning 
får dock inte bekostas av minskad luftväxling, då det kan drabba både de boende 
och husets kondition. 
 
Värmedistributionen bör även den ses över då uppvärmningsbehovet ändrats när 
klimatskal och ventilationssystem byts ut. Isolering av stammar bör kontrolleras då 
många av husen ofta inte isolerades vid nyproduktion. Fler energibesparningar 
som finns att göra är att se över varmvattenanvändandet. Detta görs ofta i 
samband med utredningen av värmesystemet. Ändrat beteendet hos de boende 
kan även bidra till en minskning av energiförbrukningen.  Detta kan genomföras 
genom införande av individuell debitering av vatten, värme och/eller hushållsel[5]. 

 

2.2 BBR 18 
 
Boverkets byggregler är en samling av föreskrifter och råd som gäller för svenska 
byggnader.  
 
BBR 18 är den senaste utgåvan av Boverkets Byggregler och trädde i kraft den 2 
maj 2011. Inga ändringar i sak har gjorts sedan BBR 17, det har endast tillkommit 
nya hänvisningar till den nya Plan och bygg lagen, PBL som också den trädde i 
kraft den 2 maj 2011. 
 
BBR 18 innehåller 9 kapitel [11]: 

1. Inledning 
2. Allmänna regler för byggande 
3. Tillgänglighet bostadsutformning rumshöjd driftutrymmen 
4. Bärförmåga 
5. Brandskydd 
6. Hygien Hälsa Miljö 
7. Bullerskydd 
8. Säkerhet vid användning 
9. Energihushållning 

I kapitlet Energihushållning finns de krav som ställs på byggnadens 
energianvändning. 
 
Det övergripande som gäller för en byggnad är ”Byggnader ska vara utformade så att 
energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och 
kylanvändning och effektiv elanvändning.” 
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Dessa regler gäller för alla hus med undantag för: 

• ”växthus eller motsvarande byggnader som inte skulle kunna användas för sitt ändamål 
om dessa krav behövde uppfyllas.” 

• ”byggnader eller de delar av byggnader som endast används kortare perioder” 
• ”byggnader där inget behov av uppvärmning eller komfortkyla finns under större delen 

av året” 
• ”byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 ºC och där behovet av energi 

för komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi är lågt.” 
Sverige har delats in i tre klimatzoner, detta för att rimliga krav ska ställas 
beroende på klimatet huset kommer utsättas för. Klimatzon 1 omfattar, 
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Klimatzon 2 omfattar, 
Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Klimatzon 3 omfattar 
resterande län i Sverige.   
  

 
Bild 6, Klimatzon Sverige[12] 
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Tabell 9:2a Bostäder som har annan uppvärmning än elvärme 
Klimatzon 1 2 3 
Byggnadens specifika 
energianvändning (kWh per 
m2 Atemp och år) 

150 130 110 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
(W/m2 K) 

0,50 0,50 0,50 

 
Tabell 9:2b Bostäder med elvärme 
Klimatzon 1 2 3 
Byggnadens specifika 
energianvändning (kWh per 
m2 Atemp och år) 

95 75 55 

Installerad eleffekt för 
uppvärmning [kW] 

5,5 5,0 4,5 

+ tillägg då Atemp är större 
än 
130 m2 

0,035 (Atemp 
– 
130) 

0,030 (Atemp 
– 
130) 

0,025 (Atemp 
– 
130) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K] 

0,40 0,40 0,40 

 
En byggnad räknas som eluppvärmt då den installerade eleffekten är större än 10 
W/m2 (Atemp). 
”Uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade eleffekten för uppvärmning är 
större än 10 W/m2 (Atemp). Exempel är berg-, jord-, sjö- eller luftvärmepump, 
direktverkande elvärme, vattenburen elvärme, luftburen elvärme, elektrisk golvvärme, elektrisk 
varmvattenberedare och dylikt. Eleffekt i fastbränsleinstallation, som installeras för att utgöra 
tillfällig reserv, inräknas inte om fastbränsleinstallationen är konstruerad för permanent drift.” 
 
Installerad eleffekt för uppvärmning: 
”Den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av de elektriska apparater för 
uppvärmning som behövs för att kunna upprätthålla avsett inomhusklimat, 
tappvarmvattenproduktion och ventilation när byggnadens maximala effektbehov föreligger. Det 
maximala effektbehovet kan beräknas vid DVUT och tappvarmvattenanvändning motsvarande 
minst 0,5 kW per lägenhet, om inte annat högre belastningsfall är känt vid projekteringen.” 
 
Har energisparande åtgärder genomförts så som värmeväxlare får detta räknas 
bort i energiberäkningen. 
”Byggnaders specifika energianvändning får reduceras med energin från solfångare 
eller solceller placerade på huvudbyggnad, uthus eller byggnadens tomt, i den omfattning 
byggnaden kan tillgodogöra sig energin.” 
 
Värme, kyla och luft installationer skall utformas enligt: 

• ”Värme och kyla bör utformas så att det uppnås en god verkningsgrad vid normal 
drift.” 
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• ”Behovet av kyla ska minimeras genom byggtekniska och installationstekniska 
åtgärder.” 

• ”Byggnaden ska ha styr- och reglersystem för att kunna upprätthålla god 
energieffektivitet och termisk komfort enligt avsnitt 6:42. Värme-, kyl- och 
luftbehandlingsinstallationer ska förses med automatiskt verkande reglerutrustning så 
att tillförsel av värme- och kyla regleras efter effektbehov i förhållande till ute- och 
inneklimatet samt byggnadens avsedda användning.” 

 
Elanvändning 
”Byggnadstekniska installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast 
installerad belysning, elvärmare, cirkulationspumpar och motorer ska utformas så att 
effektbehovet begränsas och energin används effektivt.” 
 
Mätsystem 
”Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp genom ett 
mätsystem. Mätsystemet ska kunna avläsas så att byggnadens energianvändning för önskad 
tidsperiod kan beräknas.” 
 

 

2.3 EU:s miljömål år 2020, 2050 
År 2002 fastställde EU nya direktiv där samtliga medlemsländer i Unionen skall ha 
sänkt sin energiförbrukning med 20 % till år 2020 jämfört med 
energiförbrukningen som var 1995. Det finns också två stycken andra mål med 
sluttid år 2020 som också berör byggbranschen, det ena är att användningen av 
förnyelsebar energi ska ha stigit med 20 % samt att mängden utsläpp av 
växthusgaser ha sjunkit med 20 % [13]. Lägg därtill att år 2050 skall Unionens 
medlemsländer ha minskat sin energiförbrukning med 50 %. Dessa direktiv gällde 
enbart för byggnader över 1000 m2 . År 2010 skrev EU dock om direktiven ifrån 
år 2002 och gränsen på minsta yta för bostäder som direktiven skulle gälla ströks. 
Detta var mycket positivt menar Ulf Frisk, i ett PM ifrån Swedisol, då han anser 
att det i småhusen finns mest energi att spara[14].   

I och med att energianvändningen i Sveriges byggnader står för 40 % av landets 
totala energianvändning per år, visar att det finns mycket att vinna på att bygga 
mer energismart. Vidare på swedisols artikel ” Hur Sverige skall nå energi- och 
klimatmålen inom bebyggelsen” kan även utläsas att det i Sverige varje år 
produceras nya bostäder motsvarande ungefär 0,5 % av landets alla bostäder. 
Detta innebär att energimålen inte enbart kan uppnås genom stora insatser vid 
nybyggnationer, utan också på Sveriges befintliga bebyggelse. I och med detta krav 
på energieffektiva byggnader måste fokus också riktas mot förnyelsebar energi där 
solen kan utnyttjas i stor utsträckning[15]. 
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2.4 Energistandard – FEBY 

2.4.1 Minienergihus 

FEBY är en samling kravspecifikationer för att en byggnad ska kunna kallas för 
Minienergihus eller Passivhus.  

 
Utdrag ur FEBYs kravspecifikation för minienergihus[16]. 
 
”Styrgruppen för Energimyndighetens program för Passivhus och lågenergihus har givit Forum 
för Energieffektiva Byggnader (benämnt FEBY) i uppdrag att tillsammans med branschen ta 
fram en lämplig kravspecifikation för såväl Passivhus som Minienergihus i Sverige. Förslaget var 
att man skulle utgå från tyska Passivhuskrav men utveckla dem för svenska förhållanden och 
också ta intryck av de Passivhusprojekt som genomförts i Sverige”.  
 
”Byggnadsutformningen ska tillse att ställda innemiljökrav och fuktskydd uppfylls och för 
bostadsbyggnader ska inte komfortkyla behövas vid nyproduktion. 
Kraven på Minienergihus syftar till att minimera behovet av tillförd effekt och energi för 
uppvärmning i byggnader, så att erforderlig termisk komfort i byggnaden kan erhållas på ett 
rationellt sätt. Luftburen värme är en möjlighet men inte ett krav för ett Minienergihus, då 
värmen kan tillföras även via konventionella värmesystem. Effektkraven är dock, till skillnad 
från passivhuskraven, ställda så att värmebehovet inte kan klaras med en distribution av värme 
endast via hygienluftsflödet. Antingen krävs då ett recirkulationsluft, eller att man 
kompletterar luftvärmesystemet med konventionella värmesystem”. 
 
Effektbehov för värme vid dimensionerande utetemperatur. 
 
Effektkrav bostäder och lokaler: 
 
Zon III  Pmax = 16 W/m2Atemp +garage 
 
Zon II  Pmax = 18 W/m2Atemp+garage 
 
Zon I  Pmax = 20 W/m2Atemp+garage 
 
Krav för köpt oviktad energi för Minienergibostäder. 
 
Zon III  Eköpt ≤ 70 kWhköpt/m2Atemp+garage  för icke elvärmda byggnader 

 
Eköpt ≤ 40 kWhköpt/m2Atemp+garage  för elvärmda byggnader 

 
Zon II  Eköpt ≤ 74 kWhköpt/m2Atemp+garage  för icke elvärmda byggnader 

 
Eköpt ≤ 42 kWhköpt/m2Atemp+garage  för elvärmda byggnader 

 
Zon I  Eköpt ≤ 78 kWhköpt/m2Atemp+garage  för icke elvärmda byggnader 
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Eköpt ≤ 44 kWhköpt/m2Atemp+garage  för elvärmda byggnader 
 

Zon 1 representerar norra Sverige, zon 2 mellersta och zon 3 dom södra delarna 
av Sverige, se bild 6 i denna rapport. 
 

2.4.2 Passivhus 

FEBY är en samling kravspecifikationer för att en byggnad ska kunna kallas för 
Minienergihus eller Passivhus.  

 

Utdrag ur FEBYs kravspecifikation för passivhus[17]. 

”Kraven på Passivhus syftar till att minimera behovet av tillförd effekt och energi för 
uppvärmning i byggnader, så att erforderlig termisk komfort i byggnaden kan erhållas på ett 
rationellt sätt. Kravspecifikationen utgår ifrån den funktionella definitionen av Passivhus, dvs att 
värmebehovet ska klaras med en distribution av värme via hygienluftsflödet.  
Detta behov uttrycks som ett effektbehov vid dimensionerande utetemperatur, se vidare under 
Energibehov. Luftburen värme är därför en möjlighet men inte ett krav för ett Passivhus, då 
värmen kan tillföras även via konventionella värmesystem. Byggnadsutformningen ska tillse att 
ställda innemiljökrav och fuktskydd uppfylls och för 
bostadsbyggnader ska inte komfortkyla behövas vid nyproduktion”. 
 
 
Effektbehov för värme vid dimensionerande utetemperatur. 
 
Effektkrav bostäder och lokaler: 
 
Zon III  Pmax = 10 W/m2Atemp +garage 
 
Zon II  Pmax = 11 W/m2Atemp+garage 
 
Zon I  Pmax = 12 W/m2Atemp+garage 
 
 
Krav för köpt oviktad energi för Passivhusbostäder. 
 
Zon III  Eköpt ≤ 50 kWhköpt/m2Atemp+garage  för icke elvärmda byggnader 

 
Eköpt ≤ 30 kWhköpt/m2Atemp+garage  för elvärmda byggnader 

 
Zon II  Eköpt ≤ 54 kWhköpt/m2Atemp+garage  för icke elvärmda byggnader 

 
Eköpt ≤ 32 kWhköpt/m2Atemp+garage  för elvärmda byggnader 

 
Zon I  Eköpt ≤ 58 kWhköpt/m2Atemp+garage  för icke elvärmda byggnader 



Teoretisk bakgrund 

19 
 

 
Eköpt ≤ 34 kWhköpt/m2Atemp+garage  för elvärmda byggnader 
 
 

Zon 1 representerar norra Sverige, zon 2 mellersta och zon 3 dom södra delarna 
av Sverige, se bild 6 i denna rapport. 
 

2.5 SABO och Skåneinitiativet 
 
SABO är en bransch- och intresseorganisation för 300 av Sveriges fastighetsbolag. 
 
40 % av Sveriges energianvändning kommer från bostadssektorn, 10 % av dessa 
är kommunala bostadsföretag. På SABO:s konferens, energiutmaning, i Malmö 
2008 togs ett initiativ som innebar att till år 2016 ska energiförbrukningen 
minskats med 20 % inom SABO:s medlemmar räknat från 2007. Initiativet är 
tänkt att fungera som ett slags Kyoto-protokoll för allmännyttan i Sverige, och 
företagen får själva anmäla sitt intresse att delta. 
 
För tillfället har 81 företag anslutit sig. Dessa företag har åtagit sig att varje år 
rapportera in deras energianvändning till SABO.  Den köpta energin sammanställs 
och summeras sedan till år 2016 och skall då ha minskat med minst 20 %. 
Diskussionen har även förts om koldioxidutsläpp även bör rapporteras och 
sammanställas för att se om klimatpåverkan verkligen har minskats. 
Som en morot har även en utmärkelse till årets energiutmanare införts. 
 
Bland de uppgifter som företagen årligen skall rapportera in finns:  
 

• Köpt energi för värme och varmvatten fördelat på uppvärmnings form,  
• Köpt el exkl. hushållsel och om elen är miljömärkt, 
• Kallvatten förbrukning,  
• BOA och LOA och/eller Atemp (uppvärmd area),  
• De energiåtgärder som gjorts mellan år 1995-2007,  

Informationen om SABO och Skåneinitiativet har hämtats från SABO:s 
hemsida[18, 19]. 
 

2.6 Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för 
ombyggnad av flerbostadshus. 
Miljöstyrningsrådet har sammanställt kriterier vid ombyggnad av 
flerbostadshus[20]. Kriterierna är framtagna för att ge upphandlaren ledning om 
vilka krav som är rimliga att ställa vid ombyggnad av flerbostadshus. 
Kravet på energianvändningen är satt till 30 % lägre än BBR17 energikrav. Dessa 
krav anses vara rimliga att uppnå med rimlig kostnadsökning för brukaren, Det 
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påpekas dock att kraven bör höjas i takt med utvecklingen av bygg och 
installationstekniker för att uppnå energimålen 2050. 
Kraven omfattar;  

• upphandling av konsult 
• upphandling av entreprenör  
• energi 
•  vatten  
• material  
• materialhantering  
• byggavfall 
• termiskt inneklimat och ventilation  
• fuktsäkerhet 
• buller 
• dagsljus  
• magnetiska fält  
• transporter, arbetsmaskiner och överlämning. 

 
Under Energi återfinns exempel på formuleringar, bland annat;   

• ” Byggnadens specifika energi-användning vid annan uppvärmningsform än el s skall 
vara lägre än BBR:s nybyggnadskrav för bostäder vid normalt brukande”  

• ” Användningen av fastighetsel bör inte överstiga 15 kWh/kvm,år. Användningen av 
hushållsel bör vid normalt brukande inte överstiga 30 kWh/kvm,år”  

• Bästa tillgängliga energiklass på vitvaror bör ställas som krav.  
• Krav bör även ställas på att mätare installeras för bland annat, 

fjärrvärmeanvändning, elanvändning, uppvärmning av tappvarmvatten, 
samt mätare av brukarens förbrukning av tappvarmvatten samt hushållsel. 

• Krav på luftläckage bör sättas till max 0,5 l/s,m2. vid +50 Pa tryckskillnad. 

Utöver dessa ställs inga mer krav utan istället hänvisas det till andra dokument och 
normer. 
 

2.7 Energimärkning 
Vid val av vitvaror och andra elektriska produkter kan det löna sig att välja 
produkter med låg energiförbrukning, valet blir enklare med hjälp av olika 
energimärkningar.  
 
EU:s energimärkning visar hur energisnål en produkt är. Skalan går från G till 
A+++, där A+++ är energisnålast. Märkningen är obligatorisk och gemensam för 
EU-länderna. Märkningen har funnits länge på vitvaror, men nu finns den även på 
tv-apparater. Tidigare var skalan enbart mellan A-G. De flesta vitvarorna som säljs 
idag är i energiklass A, därför har energimärkningen uppdaterats för kylar, frysar, 
diskmaskiner och tvättmaskiner. Märketiketten ändras och visar symboler istället 
för text.  Pilarna från grönt till rött finns kvar, och skalan A-G utökas med tre nya 
klasser, A+, A++ och A+++[21]. 
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Bilden visar hur energieffektiv en modell är på en skala 
från mörkt grönt till rött och energiklasserna A+++ till 
G. Andra viktiga egenskaper som buller och volym, eller 
kapacitet, till exempel hur mycket tvätt eller disk som 
ryms i maskinen, visas också på energimärkningsetiketten. 
Hur bra tvättmaskinen centrifugerar eller hur bra 
diskmaskin torkar framgår också av energimärkningen, på 
en skala från A till G där A är bäst. Detta är egenskaper 
som påverkar den årliga energianvändningen och visar att 
energimärkningen lyfter fram även andra viktiga 
funktioner hos produkterna.  

Butiken ska se till att alla apparater är märkta och 
tillverkaren ansvarar för att informationen på 
märketiketten är riktig. Märkningen finns i alla EU-
länder. Energimyndigheten övervakar att reglerna följs i 
Sverige.  
                                                                                
Hushållsapparater och hemelektronik som ska vara märkta är: 

• TV-apparater 
• Kylskåp, kyl- svalskåp, kyl- frysskåp, frysskåp, frysboxar och vinkylar 
• Separata ugnar och ugnsdelen på spisar 
• Diskmaskiner 
• Tvättmaskiner 
• Torktumlare 
• Kombinerade tvättmaskiner och torktumlare 
• Luftkonditioneringsaggregat 
• Lampor 

[21] 

För datorer och annan hem- och kontorselektronik finns olika frivilliga 
energimärkningar. Energy Star är från början en amerikansk märkning som nu 
också används i Europa. TCO-märkningen på bildskärmar omfattar förutom krav 
på låg strålning och energiförbrukning även andra arbetsmiljö- och 
miljöaspekter[23]. 

 

2.8 Ventilation 
Ventilation i en byggnad används för att tillföra frisk luft till de människor som 
vistas i byggnaden, men även för att själva byggnaden ska må bra. Ventilationen 
hjälper till att föra bort bland annat fukt, radon och emissioner från byggmaterial. 
Ventilationen bör tillföras i utrymmen där människor ofta vistas och föras ut i 

Bild 7, EUs energimärkning[22] 
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utrymmen som är förorenade, t.ex. kök och badrum. Detta för att inte sprida lukt 
och matos till övriga lägenheten. 
Det finns flera typer av ventilation.  

• Självdrag (S) 
• Fläktförstärkt självdrag (FFS) 
• Frånluft (F) 
• Till och från luft (FT) 
• Till och från luft med återvinning (FTX) 

Självdragsventilation var vanligt på hus byggda före 
1970-talet. Systemet bygger på att uteluft tas in 
genom ventiler eller springor i ytterväggen. Luften 
tas sedan ut i badrum, kök eller i fönsterventiler. 
Inga fläktar används då drag uppstår när den 
kallare uteluften värms upp med inomhus 
temperaturen. Detta kan innebära problem vinter 
och sommartid, då en för hög omsättning ofta 
uppstår vintertid och en för låg omsättning sommartid. Detta kan åtgärdas något 
genom att installera en fläkt tillsammans med frånluftsventilerna, så kallad FFS. 
Fläkten är då ofta inställd att starta vid en viss temperatur, detta gör att drag 
uppstår trots temperaturskillnad mellan ute och inne[24].                                                                        
 
Frånluftventilation fungerar som FFS med 
skillnaden att frånluftfläkten alltid är igång 
och skapar ett undertryck i huset. Detta 
säkerställer att bakdrag inte bildas, som kan 
uppstå vid självdragsventilation. Luft tas in 
genom ventiler, ofta vid fönster. 
Självjusterande ventiler kan installeras för att 
begränsa tilluften då utetemperaturen är låg. 
Med frånluftventilation finns möjlighet att 
installera frånluftvärmepump på frånluften. 
Med detta kan tas det tillvara på den 
uppvärmda luften och använda den för att 
värma upp vatten[25].                                        
  
 
Till och frånluftventilation använder 
fläktar på till och frånluften. Detta gör att 
ventilationen blir helt väderoberoende och 
det finns möjlighet att variera ventilationen 
enklare. Det finns olika system för 
styrning av luftflöden: 
                                                                          

• CAV (Constant Air Volume) där 
luftflödet är konstant 

Bild 10 FTX-system[26]  

Bild 8, Självdragsventilation [24] 

Bild 9 Frånluftsventilation[25] 
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• VAV(Variable Air Volume) varierande luftflöde beroende på temperatur 
och/eller luftkvalitet 

• DCV(Demand controlled Ventilation) varierar luftflöde beroende på 
luftkvalitet reglerar även med spjäll i kanalerna 

Kanalerna är även försedda med filter som rensar bort föroreningar i uteluften. 
Detta gör dock att systemet kräver underhåll och tillsyn oftare än de övriga 
systemen.  
 
En värmeväxlare kan med fördel installeras. Värmeväxlaren används för att 
återvinna värmen i den uppvärmda frånluften och värma upp den kalla uteluften. 
Värmeväxlares verkningsgrad kan variera beroende på typ och modell.[26] 
 
Roterande värmeväxlare fungerar genom en trumma som 
roterar mellan till och frånluftkanalerna och har ofta en 
verkningsgrad på ca 80 %. Nackdelen med dessa är att 
den innehåller rörliga delar samt att läckage mellan 
kanalerna kan uppstå[26, 27].                    
 
Plattvärmeväxlare använder korsade kanaler mellan till 
och frånkanalerna. Dessa har ofta en verkningsgrad på 
80-90 %. Dessa är den vanligaste typen av värmeväxlare. 
 
Värmeväxling med värmebatteri fungerar genom att ett 
batteri värmer luften i sin kanal. Dessa har ofta en 
verkningsgrad på ca 60 %. Dessa system är ofta 
placerade i fläktrumscentraler. Men system finns där 
varje lägenhet har en egen värmeväxlare oberoende 
resten av byggnaden. Detta kan vara en fördel då 
ventilationen kan ställas in för varje lägenhet. Nackdelen 
blir dock att servicepunkterna ökar då filter och dylikt 
måste bytas i varje central[26, 28]. 

 

2.9 Klimatskal och täthet 
En byggnads klimatskal definieras som en hel byggnads omslutande skikt mot 
dess yttre klimat. Byggnadens klimatskärm består med andra ord av väggar, 
fönster, dörrar, tak samt byggnadens golv. Klimatskärmens kvalitet har därför stor 
betydelse för en byggnads energiförbrukning. 
 
Klimatskalets täthet påverkar byggnadens energiförbrukning. Om klimatskalet är 
otätt kan det leda till att kall luft möter uppvärmd luft inifrån byggnaden. Detta 
gör att fuktskador kan bildas i den otäta byggdelen samtidigt som det försvinner ut 
uppvärmd luft genom klimatskalet.  
 

Bild 11 Roterande värmeväxlare[27] 

Bild 12 Plattvärmeväxlare[28] 
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Viktigt att tänka på vid renoveringar är att byggnaden som otät har fått gratis 
ventilationsluft, uteluft har då kunnat tränga in i byggnaden. Det är därför viktigt 
att samtidigt reglera om byggnadens ventilationssystem efter de nya 
luftförhållandena för att upprätthålla ett gott inneklimat. 
 
Köldbryggor är konstruktionsdelar i klimatskalet som är sämre isolerade än det 
övriga klimatskalet. Dessa köldbryggor kan delas in i två undergrupper, 
konstruktiva köldbryggor samt geometriska köldbryggor. Konstruktiva 
köldbryggor är köldbryggor som är inbyggda i en byggdel till exempel stål – 
träpelare i väggar, balkar mm. Dessa köldbryggor är medräknade i byggdelens 
sammanlagda genomgångkoefficient, u-korr. Till exempel i en trävägg så har 
köldbryggorna som uppkommer vid alla träpelare summerats med det totala u-
värdet för väggen.  
 
Exempel på geometriska köldbryggor är där två byggnadsdelar ansluter mot 
varandra. Detta kan vara anslutning golv – yttervägg, yttervägg – tak, 
fönsterinfästning i yttervägg m.m.  Dessa värden måste summeras var för sig och 
läggas till byggnadens totala U-värde. Listan kan göras lång på konstruktionsdelar 
där köldbryggor uppkommer och dessa måste försöka undvikas i så stor mån som 
möjligt, för att inte komforten för de boende skall försämras samt att hålla 
energiförbrukningen nere. Gamla byggnader som är byggda på t.ex. 1960-talet är 
kända för att ha bristande klimatskal med stora köldbryggor. Vid renovering av 
dessa byggnader kan köldbryggor minimeras genom tilläggsisolering av 
klimatskalet som utförs på utsidan av byggnaden så att isolerskiktet förblir obrutet. 
 
Av en byggnads totala värmeförluster kan det fastslås att ungefär 20 % av värmen 
försvinner ut genom byggnadens väggar, 15 % genom dess tak, ytterligare 15 % 
genom golv samt 35 % genom fönster och dörrar. De resterande 15 % försvinner 
oftast ut genom byggnadens ventilationssystem. Av dessa procenttal kan sedan 
prioriteringar läggas upp för vart renoveringsarbetet bör starta. Det kan t.ex. göra 
märkbar skillnad på energiförbrukningen för en byggnad bara genom att byta ut 
dess fönster eftersom dessa står för 35 % i snitt för den totala energiförlusten[29].  

 
Bild 13 En byggnads värmeförluster[30] 
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2.10 U-värde 
Värmeförluster sker på tre olika sätt, ledning, konvektion och strålning. För att 
kunna räkna på en byggnadsdels förmåga att släppa igenom värme används ett 
såkallat U-värde. Ett materials isoleringsförmåga betecknas lambda(λ). Ett lågt 
lambda-värde har bättre isoleringsförmåga än ett högt. Värmemotstånd visar hur 
en byggnadsdel släpper igenom värme, vid ett högt värmemotstånd stannar den 
varma luften kvar innanför konstruktionen. Värmemotstånd betecknas med 
bokstaven R och fås genom att dividera tjockleken på materialet d, genom 
lambda-värdet. Värmegenomgångskoefficienten eller U-korr anger hur bra en hel 
byggnadsdel är värmeisolerad. I detta värde ska köldbryggor mellan olika 
byggnadsdelar räknas med. Enheten för värmengenomgångskoefficienten är 
W/m2ºC [31]. U-korr fås genom att dividera ett med värmemotståndet,R.  
Tidigare kallades U-värde för K-värde, där 1 kcal/m,h°C ≈ 1,163 W/m°C[32]. 
En typkonstruktion av en yttervägg med träregelstomme med totalt 240mm 
isolering har ett u-värde på ca 0,17 W/m2ºC[74]. Detta kan jämföras med en 
typkonstruktion av en yttervägg för ett passivhus med totalt 430mm isolering och 
ett u-värde på ca 0,09 W/m2ºC[75]. 
  
 

2.11 Hållbar utveckling 
På regeringkansliets hemsida kan man läsa: ”Den byggda miljön och markens användning 
är viktig för att tillfredsställa grundläggande behov i samhället. Samtidigt har den byggda miljön 
en stor inverkan på den fysiska miljön; hur vi bor, arbetar, förflyttar oss och möjligheterna till en 
rik fritid. Därför ska planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön utformas på ett 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.”[64] 
Vid ombyggnad eller renovering finns ofta möjligheter att förändra och åtgärda de 
fel och brister som tidigare varit problem på och i byggnaden. När detta görs bör 
stor vikt läggas på att uppnå ett så hållbart reslutat som möjligt. En hållbar åtgärd 
och hållbar utveckling menas med att både ekonomiska aspekter samt de sociala 
och ekologiska aspekterna vävs samman. Oftast räcker det alltså inte med att den 
billigaste lösningen genomförs, då detta kan missgynna de andra två aspekterna.  

2.11.1 Ekonomisk aspekt 

Ett hållbart byggande vid ombyggnation av miljonprogramsområden med mål om 
ekonomisk lönsamhet är svårt att åstadkomma enligt H. Lind och S. Lundströms 
rapport ”Affären Gårdsten – Har förnyelsen av Gårdsten varit lönsam?”[65]. Det 
är också den ekonomiska delen som idag har en dominerande roll för 
beslutsunderlagen när fastighetsägarna skall besluta omfattning på 
ombyggnationer av deras fastigheter. Enligt Swedisol så står 90 % av en byggnads 
kostnad under brukstiden medans 10 % består av den ursprungliga 
investeringskostnaden. En merkostnad för energirenovering kan motiveras av de 
lägre driftkostnaderna.     
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Vilken sorts grundläggning huset har sedan tidigare spelar en stor roll för om det 
skall vara lönsamt eller inte att energirenovera. I ett hus med källare kan det 
mycket väl vara lönsamt att försöka energirenovera. Som utlästs utav rapportens 
tre referensprojekt kan det tydligt ses att källarväggarna ofta är dåligt isolerade. I 
sådana fall som huset är i behov av ny dränering kan tilläggsisolering av 
källarväggen vara väldigt lönsamt och ihop med dränering förlänga livslängden på 
husets grundläggning väsentligt. Det blir också enklare att räkna hem en sådan 
renovering rent ekonomiskt. Hela arbetstiden för att gräva fram grunden kan då 
kombineras för båda åtgärderna och på så sätt få ned investeringskostnaden för 
båda insatserna. Vid fall då huset saknar källare och har platta på mark kan det 
dock bli svårare att få en energirenovering lönsam. Metoder för tilläggsisolering av 
grundplattan är att bila upp plattan och sedan lägga på isolering för att gjuta igen, 
en annan är att direkt gjuta på ett lager cellbetong som då fungerar som ett sämre 
lager cellplast. Det som kan konstateras är att en lösning med cellbetong är väldigt 
smidig att installera då det pumpas ut och sedan fyller alla ojämnheter och 
håligheter av sig självt samtidigt som investeringskostnaden inte blir allt för stor.  
 
Husets ytterväggar måste noggrant analyseras för att kunna avgöra om det ska bli 
lönsamt med en energirenovering i form av tilläggsisolering. Fasadens kondition 
spelar en stor roll. Finns inget behov av att åtgärda fasadskiktet så blir det en stor 
kostnad om man river fasaden för att kunna tilläggsisolera. Detta eftersom 
kostanden för ett nytt fasadskikt ofta kostar mer än vad energibesparande 
åtgärden minskar energikostnaden. Är fasaden i dåligt skick och behöver bytas ut 
så blir arbetet och merkostanden att samtidigt tilläggsisolera relativt liten och där 
med ger en bra avkastning. 
 
Fönster är en av de byggdelar där det inte krävs så stor insats på klimatskalet för 
att åtgärda. Flera alternativ för fönster finns vid energirenovering. Är fönstret i 
gott skick kan en renovering göras, detta är en relativt liten investering men har 
också en låg energibesparande effekt. Utökande med en ytterligare glasruta eller 
byta av glasrutor till lågenergirutor kräver en större insats men ger en större 
energibesparing. Är fönstren i dåligt skick kan ett nytt fönster sättas in. Detta har 
ofta en relativt stor investeringskostnad men också en relativt stor 
energibesparing. Med nytt fönster blir även underhållet mindre.  
 
Tak är också en konstruktion som är väldigt beroende på hur den ursprungliga 
konstruktionen ser ut för om en energirenovering skall visa sig lönsam. Finns det 
gott om plats mellan vindsbjälklaget och yttertaket kan det relativt enkelt sprutas 
på ett nytt lager lösull och på sätt få ner energiutsläppen och hålla ned 
energikostnaden.  

2.11.2 Miljöaspekter 

EU:s miljömål till år 2050 och delmål år 2020 skapar ett högt krav på 
byggbranschen, framförallt för de befintliga bostäderna och fastighetsägare. 
Bostäder och lokaler står för ca 40 % av den totala energiförbrukningen. 
Miljonprogramsbebyggelsen är den en stor del av dessa 40 % procent, totalt 
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räknas det med att ca 650 000 lägenheter är undermåliga och i behov av 
renovering ur energisynpunkt. Att minska energianvändningen för bostäder 
kommer bli en stor utmaning för byggbranschen[66]. 
 
Men kunskapen finns att energirenovera miljonprogramshus, kvarteren Brogården 
i Alingsås och Gårdsten i Göteborg är två bevis på det. Dessa kvarter har 
totalrenoverats, men för att klara det första delmålet på 20 % minskning av 
energianvändandet krävs det mindre än så. Fastighetsägarna behöver inte göra allt 
på en gång, det går att dela upp renoveringen i mindre delar och till exempel 
isolera vinden ett år, stambyte nästa år och så vidare. 
 
De boendes innemiljö är även den i behov av förbättring, många boende känner 
drag och ibland är kvaliteten på inneluften dålig i lägenheterna. Vid en större 
renovering kan även den omoderna planlösningen förändras och förbättras, vilket 
gör lägenheterna mer attraktiva.  
 
Dagens miljonprogramshus som inte är renoverade kan innehålla farliga och 
skadliga material för både människor och miljön. 
 

• PCB är en industrikemikalie med lång nedbrytningstid. PCB användes som 
isolator i kondensatorer och transformatorer tills det förbjöds 1973[67]. 

• Flamskyddsmedel används för att skydda isoleringsmaterial från att ta eld. 
Flamskyddsmedel är svåra att bryta ner och därför miljöfarligt[68]. 

• Asbest har använts som brandskydd i stålkonstruktioner och 
ventilationsanläggningar. Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna 
att de tränger in i kroppen. Damm med fibrer kommer in i lungorna och 
kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar[69]. 

Det är därför viktigt att vid renovering såväl som nybyggnation använda testade 
och godkända material som inte skadar miljön. Likaså använda hållbara material 
som håller under en byggnads livstid. Det finns ett flertal databaser där byggherre 
och byggare kan söka kunskap om material, till exempel; Basta, 
Byggvarubedömnignen och Sunda hus. Det finns ett antal miljömärken som 
använd för byggmaterial, t.ex. Svanen, EU-blomman, Bra miljöval, Forest 
Stewardship Council [70].  

2.11.3 Social aspekt 

Problem som är vanliga i Miljonprogramsområden är hög omflyttning, hög 
arbetslöshet och låg utbildning.  
I rapporten ”Miljonprogrammets förnyelse” från Rådet för Byggkvalitet, BQR, 
pekar man på tre grundstenar som bör genomföras för att få en lyckad renovering 
rent socialt[71]. 
 

1. ”Mobilisering  
I ett tidigt skede av projektet krävs det att de boendes önskemål fångas upp och blir 
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grundläggande för planeringen. Man kan utgå ifrån att detta fordrar en kraftfull 
mobilisering av de boende engagemang, eftersom många efter lång tid av försummelser 
misströstar om att få sina synpunkter hörda och beaktade och därför visar ett ljumt 
intresse för att delta.” 
 

2. ”Fysisk förnyelse och energihushållning  
En framgångsrik omdaning fordrar de boendes delaktighet i arbetet och det går inte att 
vinna deras engagemang, om de inte påtagligt upplever att fastighetsägarna vill ta itu 
med eftersatt underhåll. Att stimulera omdaningen i fysiskt avseende är således ett första 
steg. Erfarenheter visar att ombyggnader i miljonprogramområden med fördel kan 
kombineras med åtgärder för energieffektivisering. Det finns för ägarna goda men inte 
alltid erkända motiv för upprustning. En viktig uppgift för projektet är att på ägarnivå 
påvisa sambandet mellan höjd boendekvalitet och värdestegring av fastigheterna.” 
 

3. ”Social utveckling  
Kvalitetsutveckling i bygg- och bostadssektorn kan emellertid inte begränsas till tekniska 
frågor, hur viktiga de än är. Kvalitetsutvecklingen måste i högre grad än hittills ta sin 
utgångspunkt i brukarnas behov och önskemål. Det är en bärande tanke i projektet att 
delaktighet är framtidsformeln för miljöförnyelse. Utvecklingsarbetet måste också beakta 
samhällsbehoven i stort som har att göra med social trygghet, hälsa och möjligheter till 
sysselsättning .” 

 
 
Dessa tre punkter bör genomsyra hela renoveringen. Det är även viktigt att de 
boende blir uppmärksammade på vilka förändringar som kommer att göras och 
varför. Byggherren bör därför ha tydliga direktiv om vad som planteras och hur 
lång tid det kommer att ta. En grundlig genomgång av området bör göras innan 
beslut tas om vad som ska genomföras. Hänsyn bör tas till områdets historia samt 
de boendes hälsa, livsvillkor, ekonomi samt attityd till förändring. Detta kan med 
fördel göras genom intervjuer, hembesök och informationsträffar. Information 
om projektet bör förmedlas både innan, under och efter projektet genomförts. 
Alingsåshem använder sig av ett nyhetsblad som ges ut till de boende. Där kan 
läsas om hur arbetet med ombyggnaden fortskrider, tidsplaner och protokoll från 
möten mm.  
 
Ett helhetstänkande bör användas där man även berör frågor om välfärd, 
sysselsättning och utbildning. Det bör även läggas vikt på att sammanlänka 
området med resten av staden, både fysiskt genom bland annat nya 
transportmöjligheter men även socialt genom att kunna erbjuda samma service 
som övriga staden. Det är även viktigt att skapa en ”vi” känsla. Detta kan göras 
genom att betona egenskaper i området som gör det speciellt. När renovering har 
genomförts så är det viktigt att efterkontroller görs. Kontrollera kundnöjdheten 
och korregera vid missnöjdheter[73]. 
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2.12 Litteraturstudie 
Utöver den datainsamling vi gjort har även en litteraturstudie genomförts. 
Examensarbete, Hållbar ombyggnad av flerbostadshus från rekordåren, av K. 
Eriksson och N. Jacobsson, Chalmers 2008 [76]. Examensarbetet visar på hur en 
ombyggnad av ett specifikt flerbostadshus från miljonprogramsåren skulle kunna 
genomföras  

Examensarbete, Solhusteknik – Alternativ till förbättring av miljonprogrammet, av 
J. Andersson, J. Johansson och H. Karlsson, Chalmers 2009 [77]. Examensarbetet 
visar på möjligheter att minska energiförbrukningen med hjälp av soltenkik i 
miljonprogramshus. 

Examensarbete, Ett aktivt beslut att renovera passivt – en ekonomisk jämförelse 
vid upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus, av O. Gullmarkstrand och 
T. Lindblom, Högskolan i Halmstad 2010 [78]. Examensarbetet visar på skillnaden 
på avkastning på renovering av miljonprogramshus med passivhusteknik och 
konventionell metod. 
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3 Metod och genomförande 
De metoder som använts för att färdigställa detta examensarbete är datainsamling, 
intervjuer, fältstudier, studiebesök och litteraturstudier. 

Intervjuer har förts i form av e-postkonversationer, via möten och över telefon. 
Kontakter som varit till hjälp i arbetet har varit Tommy Johannesson, 
energikonsult på Vätterhem AB, Ing-Marie Odegren som är VD på 
fastighetsbolaget AB Alingsåshem och Katrina Ahlquist, VD på 
Gårdstensbostäder. I början av arbetets gång sammanstrålades ett möte med John 
Helmfridsson, arkitekt på företaget Passivhuscentrum. Ett studiebesök har gjorts 
på Brogården där Passivhuscentrum varit med och stått expertis vid 
projekteringen.  

         

3.1 Solhusen i Gårdsten 

3.1.1 Historia och bakgrund 

Stadsdelen Gårdsten är en del av miljonprogrammet och ligger i Angered, nordöst 
om Göteborg. Området uppfördes mellan åren 1969-1972. Arkitekterna för 
området var Arne Nygård som ritade västra delen och Rune Falk och Gunnar 
Werner som ritade östra delen. 
 
Området hade på 90-talet stora sociala problem med stor omflyttning, hög 
arbetslöshet och nedgångna fastigheter. År 1997 bildades bostadsbolaget 
Gårdstensbostäder AB. De köpte loss de ca 2000 lägenheter som området 
omfattade, av de tidigare ägarna Göteborg Stads Bostads AB och Bostad Poseidon 
AB[33].  
 
Gårdstensbostäder började utvecklingen av området direkt och riktade in sig på 
det delområde som kom att kallas Solhusen 1. Solhusen 1 omfattar tre gårdar med 
11 hus och 255 lägenheter. År 1998 hölls ett första informationsmöte med 
gårdarnas hyresgäster om hur området skulle kunna förbättras. Renoveringen 
skedde i nära samtal med de boende i området och fokus låg på energisparande 
åtgärder, miljöfrågor samt att skapa mötesplatser för de boende. 
Gårdstensbostäder hade under hela projektet som mål att områdets hyresgäster 
skulle vara så delaktiga som möjligt i projektet, renoveringen stod klar år 2000[33].  
 
När Solhusen 1 utvärderats kunde Gårdstensbostäder konstatera ett mycket 
positivt resultat av renoveringarna både ur energi- och boendesynpunkt. Solhusen 
2 renoverades med samma tillvägagångssätt. Området har vunnit flera priser för 
den lyckade renoveringen, bland annat; SABOs miljöpris 2004, World Habitat 
award 2005 och Stora Samhällsbyggarpriset 2006[34]. 
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3.1.2 Områdesbeskrivning  

• 8000 invånare i området, fördelat på 3156 lägenheter. 
• Bostadsbolaget äger 2726 st. hyresrätter. 
• Resterande lägenheter är 150 st. bostadsrätter i flerbostadshus och 189 st. 

bostadsrätter i småhus, samt 91 st. äganderätter i småhus 
• Gårdstenbostäder omfattar 197 373 kvm bostadsarea samt 21 079 kvm 

lokalarea. 
• Bolagets totala energiförbrukning var 2010 fördelat på el 52 kwh/m², 

fjärrvärme 158 kwh/m² samt vatten 2,1 m³/m² 
[35, 36] 

 

Bild 14 Gårdsten[36] 

3.1.3 Teknisk beskrivning  

Solhusområdet består av två hustyper, lamellhus och loftgångshus. Båda är 
uppbyggda med sandwichelement bestående av betong-isolering-betong. Dessa 
hade från början ett U-värde på 0,3 W/m2 C (beräknat värde).  

 
Källarväggar var oisolerade och hade ett U-värde på 2,0 W/m2 C (Beräknat värde). 
Grunden är utförd som platta på mark och hade 100mm isolering. 
Dräneringsledningar uppskattades vara i dåligt skick.  

 
Taken på båda hustyperna var platta och hade från början en isoleringsmängd på 
150mm och ett U-värde på 0,4 W/m2 C. Taktäckningen bestod av papp och var i 
dåligt skick. Fönstren var typiska för hus från miljonprogrammet och var 
kopplade 2-glas fönster med ett U-värde på 2,8 W/m2 C. 
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Ventilationssystemen var olika i de båda typhusen. I lamellhusen hade till och 
frånluftsystem och i loftgångshusen hade frånluftsystem. 

3.1.4 Problem på ursprunglig fastighet 

Solhusen 1 
När det beslutades att området skulle renoveras så delades renoveringen upp i två 
etapper. Första etappen omfattade de tre nordligaste gårdarna och bestod av elva 
hus med 255 lägenheter i femvånings loftgångshus och trevånings lamellhus. 
Denna etapp benämns härefter i rapporten som Solhusen 1. Husens skick var 
dåligt och i stort behov av upprustning, då i princip inget hade gjorts sedan det 
uppfördes på 70-talet.   

 

Solhusen 2 
Den andra etappen benämns i rapporten som Solhusen 2, bestod utav tre likadana 
gårdar med 243 lägenheter, de fastigheterna hade dock underhållits bättre än de i 
Solhusen 1, vilket medförde att det inte krävdes lika stor arbetsinsats för 
renoveringarna. Under hösten år 2000 utreddes byggnadernas tekniska status. 
Utredningen överensstämde relativt bra med erfarenheterna från Solhusen 1. 
Dock upptäcktes det att betongskador på loftgångar och balkonger var stora samt 
att fogar mellan element innehöll mer PCB än man tidigare trodde. Under 
Solhusen 2 renoveringen kunde hyresgästerna bo kvar i respektive lägenhet under 
renoveringsarbetet vilket de inte kunde göra under den första etappen i Solhusen 
1, där de boende tillfälligt fick flytta till ersättningslägenheter i Gårdsten. 

  
Bild 15 Solhusen, Gårdsten[37] 
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3.1.5 Åtgärder vid ombyggnad/renovering  

Genomförande och åtgärder vid renoveringarna skiljer sig lite åt mellan de båda 
etapperna. Solhusen 1 hade innan renoveringarna inte genomgått något större 
underhåll på länge medans fastigheterna i etapp 2 hade haft ett jämnt och bra 
underhåll av lägenheterna. Därför renoverades samtliga lägenheterna i Solhusen 1 
och hyresgästerna blev tvingade att flytta ut under byggtiden till 
ersättningslägenheter som Gårdstensbostäder ordnat fram längre bort i stadsdelen 
Gårdsten. I och med att underhållet av lägenheterna i Solhusen 2 hållits på en bra 
nivå gjordes det ingenting åt lägenheternas inre, detta medförde att hyresgästerna 
kunde bo kvar i sina lägenheter under hela byggtiden.  
 
I Solhusen 1 var i stort renoveringsbehov. 
Loftgångshusen tilläggsisolerades på husets 
gavlar. På fasaden mot syd glasades samtliga 
balkonger in för att då öka användningsgraden av 
balkongerna samtidigt som fasaden får ett bra 
skydd mot vind och väta. Från de inglasade 
balkongerna tas sedan inkommande 
ventilationsluft in till lägenheterna, som då blivit 
uppvärmd tack vare solinstrålning. 
Även bottenvåningen mot syd på loftgångshusen 
glasades in och gjordes om till växthus där de 
boende har möjlighet att själva kunna odla plantor 
och frukt. Bottenvåningen rymmer även 
tvättstugor och gemensamma utrymmen i direkt 
kontakt med växthusen[33]. En kompost 
installerades där hyresgästerna kan kompostera 
sitt hushållsavfall, kompostjorden används i 
växthusen. 
Trapphus som tidigare var öppna glasades in i 
samband med renoveringen.                              Bild 16 Principlösning loftgångshus[33] 
 
På lamellhuset som hade långsidor mot norr och syd valdes en alternativ 
renoveringsmetod. Där tilläggisolerades husets ytterväggar utanpå den befintliga 
väggen med en luftspalt mellan dem. På fasaden som vetter mot syd installerades 
sedan luftsolfångare under takfoten längs hela huset. Dessa solfångare värmde 
sedan upp luft som slussades vidare med hjälp av fläkt genom den luftspalt i 
övriga ytterväggar och på så sätt värma upp den tunga värmetröga 
betongstommen. I övrigt så genomfördes det renoveringar av klimatskalet i form 
av tilläggsisolering av tak och källarväggar. 
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Bild 17 Ny fasad på lamellhus med luftsolfångare installerade vid takfot[38]. 
 
Ventilationssystemen skiljer sig åt mellan gårdarnas två hustyper där lamellhusen 
installerats med FTX- system. Loftgånghusen byggdes om till frånluftsventilation 
där tilluften värms upp i de inglasade balkongerna. 
 
Fönster som var i bra skick behölls på alla hus, men den inre rutan byttes ut till 
lågenergiglas. Övriga fönster som var i dåligt skick byttes ut helt mot nya fönster. 
Problem med dåliga ytskikt på tak varav fuktskador uppkom och reparationer 
gjordes ofta. I samband med nytt ytskikt tilläggsisolerades alla tak. 
 
Det installerades även individuell mätning av; el, varm- och kallvatten samt värme, 
i alla husen. Detta för att uppmärksamma de boende om energiförbrukningen, 
som då upplyser dem om hur mycket energi de förbrukar. 
 
Solhusen 2 har som tidigare nämnt en liknande omfattning som Solhusen 1 med 
samma typ av hus och 243 lägenheter. Den skillnaden som fanns var dock att 
detta område hade underhållits bättre. Lägenheterna var i bättre skick och hade 
genomgått mindre renoveringar med jämna intervall från det att de byggdes och 
behövde inte renoveras något invändigt. I övrigt gjordes det samma åtgärder som 
vid Solhusen 1 med vissa undantag, taken på Solhusen 2 hade redan 
tilläggsisolerats vid ett tidigare tätskiktsbyte samt att markplan på loftgånghusen 
nyligen renoverats med nya tvättstugor och gemensamma ytor. Detta innebar att 
den renoveringen kunde genomföras medans hyresgästerna fortfarande bodde 
kvar i lägenheterna[33, 38].  
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Bild 18 Solfångare installerades på loftgångshusens tak[39] 

Vindkraft 
 
Gårdsten ligger på en höjd av 100 m över 
havet. Detta gör att området blir 
vindutsatt, vilket medför att 
energibehovet för uppvärmning ökar. 
Dock har vinden inte bara negativa 
följder. I samråd mellan Göteborgs energi 
AB och Gårdstensbostäder AB beslutades 
därmed att ett vindkraftverk skulle 
upprättas i området. Vindkraftverket 
invigdes den 31 mars 2009, 
Gårdstensbostäder köper sedan 
invigningen enbart el framställd av vind 
till bolagets samtliga bostäder i området. 
Vindkraftverket har blivit ett landmärke 
och en milstolpe för Gårdstens energi och 
miljöarbete. 
 
Med i beslutet var Göteborgs energi, men 
även SKF, förvaltningen AB Framtiden, 
samt tillverkaren av vindkraftverket 
Kenersys.  
 
  

               Bild 19 Vindkraft[41] 
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Vindkraftverket var tillverkat av Kenersys och är 120m högt och har en rotor 
diameter på 120 m, och kan leverera en maxeffekt på 2MW och beräknas leverera 
5000 MWh per år. Detta motsvarar den hushållsel som förbrukas i området[40, 
41].        

3.1.6 Upphandling 

Solhusen 1 
Entreprenören som utförde ombyggnaden var Skanska AB, entreprenadformen 
som användes var styrd totalentreprenad. Kostnaden inklusive ändringar och 
tilläggsarbete slutade på 78,5 miljoner kronor, motsvarande 4175kr/m2. 
Merkostnaden för energisparande åtgärder uppkom till ca 18 miljoner[38]. 
 
Solhusen 2 
 
Det specifika med denna etapp var hur entreprenaden upphandlades. Från början 
var det svårt att få entreprenörer att acceptera förfrågningen. Enbart tre 
entreprenörer räknade på förfrågningen. Av dessa tre var det förmånligaste 
anbudet på ca 61 miljoner, ca 50 % över den kalkyl som hade gjorts. Detta sägs ha 
berott på den överhettade marknaden samt att byggföretagen inte ville lämna 
anbud utan indexreglering. Detta ledde till att Gårdstenbostäder beslutade att 
delupphandla projektet. Detta slutade med att man handlande upp totalt 
31entreprenader och fick in totalt 120 anbud. Slutliga kostanden blev nu istället ca 
46 miljoner, motsvarande 2670 kr/m2 [38]. 

3.1.7 Effekter av renovering/ underhåll  

De åtgärder som genomfördes i renoveringen i etapp1 och etapp 2 var identiska: 

• Ursprungliga fönster utökades med ett lågenergi glas. Tidigare u-värde var 
2,8 blev 1,8 efter renovering. Ett fåtal fönster byttes ut helt mot nya 
treglasfönster. 

• Ökad takisolering med 150 mm samt nytt ytskikt 
• Gavlar på loftgångshusen tilläggsisolerades med 150 mm isolering. 
• Källarväggar isolerades med 200 mm isolering samt ny dränering lades. 
• Solpaneler på tak installerades 
• Energieffektiva hushållsmaskiner installerades 
• Snålspolande kranar 
• Sensorstyrd belysning i gemensamma utrymmen 
• Ackumulator tankar för att lagra det uppvärmda vattnet från solpanelerna 
• Växthus på bottenvåning inklusive kompost 
• Inglasade balkonger och loftgångar, där tilluft tas in och värms upp 
• Byte av stammar 
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• Ombyggnad till frånluft ventilation i loftgångshusen, samt installation av 
värmeväxlare i lamellhusen. 

• Individuell mätning av värme, el och vatten. I hyran ingår uppvärmning till 
21 grader C. De boende kan följa mätningarna över internet. Efter 
ombyggnad kan man se en generell minskning av ca 1m3/m2 vatten samt 
25kWh/m2 minskad elförbrukning. 

Innan ombyggnaden var arbetslösheten hög och närmare 60 % av de boende var 
arbetslösa eller delvis arbetslösa. Efter ombyggnaden har den siffran minskat. 
Antalet tomma lägenheter har minskat. 
Efter renovering har energikostnaden minskat med 1,6 miljoner kronor per år, 
motsvarande ca 6000kr per lägenhet och år[42]. 
 
Uppvärmningen var från början 270kWh/m2 efter ombyggnaden sjönk 
förbrukningen till 160kWh/m2. Uppvärmningen sker med fjärrvärme. El 
användningen har minskat med ca 30 % efter ombyggnaden[43, 44]. Solpanelerna 
bidrar till uppvärmning med 15kWh/m2 [45].  

 

3.2 Brogården 

3.2.1 Historia och Bakgrund 

Brogården är ett kvarter i tätorten Alingsås i Västergötland. Området byggdes åren 
1971-73 och blev det sista miljonprogramsområdet i Alingsås. Brogården är 
indelat i både hyresrätter och bostadsrätter, där hyresrätterna ägs och förvaltas av 
det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem. Området med hyresrätter består av 
16 hus med sammanlagt 300 lägenheter. Målet med renoveringarna av Brogården 
var att sänka husens höga energiförbrukning, men också att göra husen och 
lägenheterna mer tillgängliga och förbättra levnadsstandarden i såväl lägenheterna 
som på gården runt omkring husen. Alingsåshem anlitade Skanska AB som 
totalentreprenör med partnering som samarbetsform[46, 47].  
 
Ledordet enligt Skanskas hemsida var hållbarhet – ekonomiskt, ekologiskt, socialt 
och kulturellt. Ombyggnationen startades år 2008 genom att ett hus byggdes om 
och användes som demohus. Enligt Alingsåshems hemsida dokumenterades 
erfarenheterna därifrån noggrant och en kontinuerlig utvärdering gjordes för att 
effektivisera arbetet i påföljande etapper. Hyresgästerna fick även möjlighet att gå 
och titta hur det slutgiltiga resultatet skulle bli. Hela området beräknas vara färdigt 
år 2013[46].  

3.2.2 Områdesbeskrivning 

Alingsåshems del av området består av 16 stycken lamellhus. Området och husen 
är typiska för miljonprogramstiden med sin enkelhet och sina gårdar. Husen är på 
tre våningar och områdets totala BOA ligger på 19000 kvm. Vissa av husen har 
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även en källare. Tillgängligheten var innan renoveringen ett stort problem, många 
av de boende var äldre och avsaknaden av hissar gjorde att flera var beroende av 
hemhjälp. Hyresgästerna hade inarbetade sociala kontakter med sina grannar, detta 
var enligt Alingsåshem viktigt att försöka behålla[46]. 

3.2.3 Teknisk beskrivning 

Innan renoveringen hade Brogården en typisk miljonprograms konstruktion med 
utfackningsväggar. När husen byggdes isolerades inte bottenbjälklaget. 
Ytterväggarna var isolerade med 100 mm isolering och hade ett u-värde på 0,4 
W/m2,C. Fönstren bestod av treglasfönster med ett u-värde på 2,0 W/m2,C, 
trapphusdörrarna hade ett u-värde på 2,5 W/m2,C. Taket var ett uppstolpat trätak 
med ett vindsbjälklag med 300 mm isolering och ett u-värde på 0,20 W/m2,C. 
Ventilationen bestod av en central ventilation utan värmeåtervinning. Brogården 
hade ett flertal tekniska brister som var viktiga att åtgärda. Husen hade indragna 
balkonger med ett genomgående bjälklag, detta utgjorde en betydande köldbrygga 
i lägenheternas vardagsrum. Alingsåshem hade även problem med fasadteglet som 
vittrar sönder, delar av teglet byttes varje år ut. Hyresgästerna upplevde 
lägenheterna som dragiga vid fönster, vid anslutning bjälklag- yttervägg och vid de 
indragna balkongerna. Främst hade husen en hög energiförbrukning[5, 48]. 
 

3.2.4 Ursprungligt problem med fastigheterna 

Brogården var i stort behov av renovering. Enligt I-M. Odegren, vd på 
Alingsåshem, så fanns det två alternativ, antingen renovera eller riva Brogården. 
Alingsåshem beslutade om ombyggnaden för brogården. Det bestämdes att 60 % 
av lägenheterna skulle uppnå nybyggnadsstandard med ökad tillgänglighet och 
övriga lägenheter skulle uppnå ombyggnadsstandard.  
 
Innan renoveringen upplevde hyresgästerna drag i lägenheterna på grund av dåligt 
isolerade väggar, otäta fönster och köldbryggor vid de indragna balkongerna. De 
boende hade ingen kunskap om sin egen energianvändning då värme, varmvatten 
och el var inbakat i hyran. Fasadteglet hade stort behov av renovering, surt regn 
påfrestade och på vintern frös delar av teglet sönder. Energiförbrukningen 
uppgick enligt Skanska AB Sverige innan renoveringen till 216 kWh per 
kvadratmeter och år för all förbrukad energi till uppvärmning, hushållsel och 
fastighetsel.  Brogården är det första miljonprogramsområde som renoverats med 
hjälp av passivhusteknik[46, 47]. 
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3.2.5 Åtgärder/genomförande vid ombyggnad/renovering 

Grund 
På husen utan källare har grundplattan delvis bilats upp för att få plats med 120-
200 mm cellbetong som isolering på insidan.  På husen där källare fanns valdes att 
tilläggsisolera källarväggen samt att isolera källargolvet[5]. 
 
Ytterväggar 
Den gamla ytterväggen revs i princip helt ut, det som sparades var de bärande 
betongväggarna på husens kortsidor. Den nya ytterväggen byggdes upp i flera 
skikt med en luftspalt mellan fasadteglet och den övriga konstruktionen samt 
mineralullsisolering på 440 mm och ett u-värde på totalt 0,09 W/m2,C. Enligt 
Skanska ABs M. Jorlöv, projektledare för Brogården, var det viktigt att hålla 
konstruktionen tät från luftgenomsläpp för att kunna hålla husens energikostnader 
nere. Detta uppfylldes genom stor noggrannhet vid tätning och plastning av 
husens klimatskal. Byggnaden provtrycktes också för att upptäcka eventuella 
luftläckage. 
 
På grund av att det tidigare fasadteglet som klätt husens fasader tagit stryk av 
väder och vind och stora delar tvingats att bytas ut på grund av söndervittring. 
Det valdes vid renovering att istället använda ett skärmtegel. Skärmteglet är ett 
hårdbränt ljusgult tegel som mer liknar kakelplattor i tjockleken, men som på 
många sätt ur estetisk synpunkt ger ett resultat som liknar det ursprungliga. 
Skärmteglet hängs på vertikala profiler vilket gör att de lätt kan bytas ut vid behov.  
 

 
Bild 20 Ursprunglig vägg där tegel vittart sönder    Bild 21 Lösning med skärmtegel som enkelt kan bytas 
Egentagna bilder 
 
Köldbryggorna minimeras dessutom bland annat genom att de tidigare 
balkongerna byggs bort och ökar ytan i lägenheterna med 5 kvm per lägenhet, 
balkongerna prefabricerades istället och byggdes på utanför lägenheterna[5, 46]. 
 
Tak 
Taket på husen i Brogården har tilläggsisolerats med 400 mm mineralull och u-
värdet är efter ombyggnad 0,10 W/m2,C. Skanska AB förlängde även taksulorna, 
då den nya ytterväggen blev bredare än den föregående[5]. 
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Fönster 
En stor del av värmeförluster i byggnader sker genom fönster. Vid ombyggnaden 
av Brogården installerades kryptongasfyllda, LE- glas, fönster. Fönstren är 
lågenergifönster och har ett u-värde på 0,85 W/m2,C [5, 46]. 
 
Ventilation 
Som ventilationssystem installerades FTX- system. Det valda systemet för 
brogården ska ha en verkningsgrad på 85 % [5, 46]. 
  

3.2.6 Effekter av renovering/ underhåll 

De åtgärder som genomfördes var. 
• Tilläggsisolerad källarvägg 
• Tilläggsisolerad grund  
• Ny yttervägg med 440 mm isolering 
• Nya passivhusfönster med kryptongas 
• Tilläggsisolerat vindsbjälklag med förlängda taksulor 
• Ventilationssystem, FTX -system 
• Ökad tillgänglighet till 60 % av lägenheterna i och med installation av 

hissar 
• Större BOA p.g.a. borttagning av indragna balkonger vilka ersattes med 

självbärande balkonger vilka placerades på fasadernas utsida 
• Ändrad planlösning, större badrum 
• Ny inredning i lägenheterna i kök och badrum 

Dessa ändringar planeras att höja bostandarden och minska den totala 
energianvändningen från 216kWh/m2 och år till 92 kWh/m2 och år för all 
förbrukad energi till uppvärmning, hushållsel och fastighetsel. Ombyggnationen av 
brogården görs med så kallad passivhusteknik. Husen kommer dock inte att 
komma ner så mycket i energiförbrukningen att husen kan kallas passivhus[47-49]. 
  



Metod och genomförande 

41 
 

3.3 Råslätt 

3.3.1 Historia och bakgrund 

Råslätt ligger i Jönköping. Området Råslätt byggdes upp under åren 1966-1972 
och är en del utav miljonprogrammet. 30 stycken skivhus ritades utav Lars Stalin 
Arkitektkontor AB och innehöll år 2010 cirka 2300 lägenheter och 500 
studentrum, enligt uppgifter ifrån det ägande fastighetsbolaget Vätterhem AB. Sen 
år 1972 har antalet lägenheter minskat i området. Under 1990-talet så har delar av 
hus byggts om till servicelokaler. I takt med att högkolan i Jönköping har växt och 
efterfrågan på studentboende ökat har lägenheter gjorts om till 
studentlägenheter[50, 51]. 
 

3.3.2 Områdesbeskrivning  

Hela området är bebyggt med 30 stycken skivhus med prefabricerade 
sandwichelement av materialen betong- isolering- betong. Husens våningsantal 
varierar mellan 6-8 våningar. Totalt på området finns 2300 lägenheter och 500 
studentlägenheter där alla är av upplåtelseformen hyresrätter[50].  
  

3.3.3 Teknisk beskrivning  

Husen på Råslätt är byggda med betongstomme som är platsgjuten i ett såkallat 
cellsystem med bärande innerväggar som bär upp bjälklagen av betong. 
Klimatskalet på husen består av sandwichelement, 90 mm betong- 130 mm 
mineralull- 130 mm betong. Med dessa element får ytterväggen ett u-värde på 0,33 
W/m2,C. Detta står sig relativt bra jämfört med en nyproducerad vägg ifrån 
företaget Paroc typkonstruktioner där u-värdet för ett liknande sandwichelement 
är 0,22 W/m2,C [52].  
 
Husens grundläggning är platta på mark och är isolerade till ett u-värde på 0,40 
W/m2,C, detta jämfört vid nyproduktion där platta på mark isoleras med ett 
ungefärligt u-värde på 0,12 W/m2,C [53]. 
.  
Husens källarväggar består av betongvägg, 130 mm som täcks av träullsplattor 
mot mark. Den befintliga källarväggen har ett u-värde på 0,66 W/m2,C. Vid 
nyproduktion, där skillnaden i stort bara är isoleringens kvalitet. U-värdet för 
väggen är 0,24 W/m2,C. 
 
Fönster är en av de byggdelar som bidrar till en hög energiförbrukning. Enligt 
energimyndighetens artikel ”din-uppvärmning” kan det utläsas att ur fönster och 
dörrar försvinner 35 % av husets värme[54]. Fönstren på råslätt har inte bytts 
sedan uppförandet mellan åren 1965-72 och har ett u-värde på 2,5 W/m2,C.  
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Många av lägenheterna på råslätt är utrustade med balkonger, dessa utgör oftast 
betydande köldbryggor i och med att de oftast konstrueras på det sättet att 
bjälklagen förlängs ut utanför fasad för att fungera som golv åt balkongen. Detta 
gör att kyla enkelt kan ledas in i lägenheten genom bjälklagsplattan. På råslätt är 
alla balkonger fristående med egna bärsystem i form utav vertikala bärande 
betongelement som varje våningsbjälklag kan vila på. Dessa balkongtorn länkas 
sedan ihop med fasaden och på detta vis så är köldbryggorna vid 
balkongbjälklagen i stort sett obefintliga. 
 
Husen är uppvärmda med el i form av radiatorer och ett FTX- system som har en 
verkningsgrad på 35 %.   

3.3.4 Problem på ursprunglig fastighet 

På Råslätt har som tidigare nämnts inga större ombyggnader gjorts vad gäller 
byggnadstekniska åtgärder, Vätterhem har istället jobbat aktivt med löpande 
underhåll. Det vill säga att när problem uppkommit har de åtgärdats. Exempel på 
detta är tak där vatten läckt in, fönsterkarmar som börjat vittra sönder, nedgångna 
lägenheter, trapphus och gårdsytor som varit i behov av upprustning. 
Fastigheterna på Råslätt har en total energiförbrukning på 27000 MWh per år för 
varmvatten och uppvärmning samt 10000 MWh per år för fastighetsel enligt T. 
Johannesson, energikonsult på Vätterhem AB. 

3.3.5 Åtgärder vid ombyggnad/renovering  

På Råslätt så har fastighetsbolaget Vätterhem AB aktivt underhållit området och 
flertalet underhållsåtgärder har utförts för att upprätthålla husen i bra skick. Det 
har genom åren inte gjorts några större ombyggnader på husen vad gäller rent 
byggnadstekniskt, utan husen har underhållits med mindre ingrepp steg för steg. 
Underhållsåtgärderna kan delas in i tre grupper: 
 

• Funktionsmässiga 
• Energibesparande 
• Utseendemässiga 

 
Av funktionsskäl har många underhållsåtgärder krävts. I början på 90-talet 
renoverades fastigheternas fönster. Dock byttes inte hela fönstren ut. Istället 
gjordes en mindre renovering, karmarna kläddes in med plåt för att skydda träet i 
fönsterkarmen bättre ifrån sol och väta. På så sätt förlängdes fönstrets livslängd. 
Fördelen med en sådan renovering är att det inte blir lika dyrt som vid ett 
fönsterbyte, dock så förblir fönstrets u-värde detsamma.  
Det sparas då inte in lika mycket på energin som annars skulle kunna motivera den 
lite dyrare investeringskostnaden vid köp av nya fönster, vilket medför en mindre 
energikostnad per år. Taken har i omgångar av funktionsskäl behövt läggas om i 
och med att det börjat läcka in vatten.  
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Samtidigt som fönstren och tak renoverades underhölls även fasaderna på husen 
genom ommålning, från en betong grå färg till starka färger i olika mönster. Detta 
förnyade och gjorde husen mer estetiskt spännande. På så sätt ökade det sociala 
värdet kring husen, samtidigt som fasaderna underhölls och gjordes om av 
utseendeskäl.   
 
Energibesparande underhåll och renoveringsarbeten har gjorts i form av isolering 
av vindar, justering av värmeaggregat, byten av fläktaggregat i ventilationssystem, 
installationer av individuella mätare i varje lägenhet för mätning av varmvatten och 
hushållsel. Husens vatten- och avloppsstammar började bytas år 2007 och år 2011 
har drygt hälften av alla lägenheter fått sina stammar utbytta. I och med denna 
renovering gjordes också badrum om. Husen konverterades till fjärrvärme för 
uppvärmning vilket medförde att samtliga tidigare installerade elradiatorer ersattes 
med vattenradiatorer. 
  
Skanska utförde renoveringen och enligt deras hemsida så tar en 
lägenhetsrenovering cirka 17 dagar att utföra och hyresgästerna kan bo kvar under 
hela renoveringsarbetet vilket är en stor fördel då det är en stor kostnad för 
fastighetsägare att bli utan hyresintäkter en månad samtidigt som man genomför 
en stor investering[55].  
 
Utseendemässiga underhåll utförs också med jämna mellanrum. Exempel på detta: 

• Lägenheter målas och tapetseras om vart tolfte år. 
• Golv i lägenheter byts ut vart tjugonde år. 
• Trapphus har målats om flertalet gånger. 
• Gårdsytor över hela Råslätt har fått upplyftning i slutet på 90-talet. 

3.3.6 Effekter av renovering/ underhåll 

Konverteringen från direktel till fjärrvärme för uppvärmning kommer enligt 
Skanska spara Vätterhem 30 % av uppvärmningskostnaderna varje år. Detta för 
att fjärrvärmepriserna per öre/kWh motsvarar ungefär två tredjedelar av elpriserna 
per öre/kWh. Införandet av individuell mätning av hushållselen har medfört en 
minskning med 35 % av förbrukad hushållsel. Eftersom införandet av individuell 
mätning av varmvatten i det skede då denna rapport skrevs var nytt så har 
Vätterhem inte hunnit fastslagit något resultat av åtgärden än. Men enligt T. 
Johannesson, energikonsult på Vätterhem så pekar de första siffrorna på en 
minskad förbrukning av varmvatten med ca.25-30 % per lägenhet. 

Resultatet av underhållsarbetet genom åren 1966-2010 kan sammanfattas med 
följande punkter: 
 

• Renoverade fönster (karminklädnad), sent 80-tal 
• Underhåll fasad genom nymålning, sent 80-tal 
• Konverterat lägenheter till servicelokaler samt studentlägenheter, periodvis 

under 90-talet 



Metod och genomförande 

44 
 

• Konvertering från direktel till fjärrvärme för uppvärmning, 2007- 
• Byte av vatten och avloppsstammar, 2007- 
• Byte av ventilations aggregat 
• Inglasning av balkonger 
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3.4 Jämförelse av Gårdsten, Brogården och Råslätt 

3.4.1 Grund/ Källarvägg:  

Ursprunglig  
Gårdsten- Källargrund med 100 mm isolering i grund samt oisolerad källarvägg. 
Brogården- Oisolerad källargrund med 100 mm betong samt oisolerad källarvägg. 
Råslätt- Källargrund med 100 mm isolering samt isolerade källarväggar 100 
mm. 
 
Åtgärd 
Gårdsten- Tilläggsisolerade källarväggen samt ny dränering för husen. 
Brogården- Tilläggsisolerade källarväggen samt ny dränering, delvis bilades 
grunden upp för att få plats med 120-200 mm cellbetong i isolerade syfte på 
plattans ovansida. 
Råslätt- Har fram tills idag inte behövt något större underhåll. 
 
Tabell 3.4.1a Källarvägg 
U-värde, W/m2 C Före Efter Skillnad 
Gårdsten 2,00 0,17  1,83 
Brogården - - - 
Råslätt 0,66 0,66 - 
Tabell 3.4.1b Grund 
U-värde, W/m2 C Före Efter Skillnad 
Gårdsten 0,40 0,40 - 
Brogården - - - 
Råslätt 0,40 0,40 - 
 
Alternativ 
Många av miljonprogrammens hus har källare, ofta är dessa dåligt eller inte alls 
isolerade. Svårigheter uppkommer ofta vid tilläggsisolering av grund. Vid platta på 
mark blir enda alternativet att bila upp plattan och gräva ur för att sedan lägga i 
mer isolering. På Brogården gjordes just detta, där användes cellbetong.  
Cellbetong är bra lämpad som tilläggsisolering av grund eftersom den kan pumpas 
och flyta ut där det är svåråtkomligt. Cellbetong är en blandning av vatten, cement 
och cellplastkulor. Detta ger ett material med bra hållfastighet och bra 
isoleregenskaper. Det finns olika typer av cellbetong, och värmekonduktiviteten 
kan ligga mellan 0,065 W/mC och 0,130 W/mC beroende på hur mycket 
cellplatskulor som blandas med betongen. Detta kan jämföras med ren cellplast 
med 0,036 W/mC och betong med 1,7 W/mC [56].  
 
Då grunden är gjord som krypgrund blir tilläggsisolering enklare eftersom 
utrymme finns att isolera under färdigt golv. Problem med fukt i krypgrund 
åtgärdas med mekanisk ventilation. Isolering vid sockel bör även göras för att 
undvika köldbrygga. 
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Källarväggar är betydligt lättare att åtgärda än grund. Många av 
miljonprogrammens hus har dålig eller ingen isolering. Att tilläggsisolera en 
källarvägg har många fördelar, inte bara energimässigt. Då väggen hålls varmare 
och torrare minskar detta risken för fuktproblem. Det är viktigt att kontroll av 
markavvattning och dränerande lager görs. Dränerande isolerskiva kan med fördel 
användas då utrymme är ett problem. Skivan fungerar som en vanlig XPS 
cellplastskiva med fiberduk och urfrästa dräneringskanaler på ena sidan. Med 
denna typ av isolering kan återfyllnad även göras med befintligt material. Fiberduk 
bör dock användas för att inte jord ska blandas in i dräneringen. Gammalt tätskikt 
på utsidan av väggen bör tas bort innan nytt installeras, annars kan detta hindra 
uttorkning av väggen.  

3.4.2 Ytterväggar:  

Ursprunglig  
Gårdsten- Sandwichelement med materialen betong- isolering- betong. Problem 
uppstod vid skarvarna mellan sandwichelement och köldbryggor bildades. Fogen 
mellan elementen hade blivit utsliten, den innehöll också ämnet PCB. 
Brogården- Tegelvägg med 100 mm isolering. Problemen med väggarna var att 
fasadtegel vittrade sönder samt att boende upplevde väggarna som dragiga. 
Råslätt- Sandwich element med 130 mm isolering. 
 
Åtgärd 
Gårdsten- Tilläggsisolerade gavlarna på loftgångshusen samt bytte ut fogen i 
skarvarna på alla husen. Fasaderna målades om. I ett av lamellhusen gjordes 
försök med en uppvärmd luftspalt i fasad mot norr där luften värms upp med 
hjälp av solfångare som vetter mot syd.  
Brogården-  Gamla ytterväggar revs ned helt förutom på kortsidorna där den 
bärande betongväggen behölls. Dessa väggar ersattes sedan av nya väggar som 
byggdes i skikt med sammanlagt 440 mm isolering. Ursprungligt fasadtegel byttes 
till skärmtegel med luftspalt. Skärmtegel valdes för att enkelt kunna byta ut en 
enskild skiva vid behov. 
Råslätt- Fasaderna på råslätt har det fram tills 2011 inte gjorts några större 
ingrepp på. På 80-talet genomfördes en ommålning av fasaderna.  
 
Tabell 3.4.2 Yttervägg 
U-värde, W/m2 C Före Efter Skillnad 
Gårdsten 0,31 0,12 0,19 
Brogården 0,40 0,09 0,31 
Råslätt 0,33 0,33 - 
 
Alternativ 
Husets ytterväggar är till arean ofta en stor del av ett hus klimatskal och har därför 
stor betydelse för husets totala energiförbrukning. Enligt energimyndighetens 
artikel ”din uppvärmning” så står husets ytterväggar för 15 % av den totala 
värmeförlusten för ett hus. 
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Tilläggsisolering och totalrenovering är två sätt att renovera en yttervägg. Vilken 
standard som önskas med renoveringen är det som skiljer metoderna åt. Med 
totalrenovering menas att befintlig yttervägg rivs ner och ersätts med en ny enligt 
nybyggnadsstandard BBR18. Denna metod innebär ett stort ingrepp på byggnaden 
och sker bara vid stora totalrenoveringar där det fastslagits att hela fastigheten 
behöver renoveras. Vid tilläggsisolering krävs också stora ingrepp men inte i 
samma nivå som vid en totalrenovering av väggen, det krävs dock mer anpassning 
än vid en totalrenovering. Denna tilläggsisolering skall helst göras på byggnadens 
utsida då tidigare köldbryggor och luftläckage som förekommit minskas. Genom 
att tilläggsisolera utifrån förebyggs även eventuella fuktproblem. Vid isolering på 
insidan finns risk för att fuktproblem kan uppstå då stommen i väggen blir kallare. 
Detta för att den varmare inneluften då inte kan tränga genom konstruktionen lika 
lätt och risken är att kondens kan uppstå i konstruktionen[57]. 
 
Miljonprojekten i Gårdsten, Brogården och Råslätt har tillsammans med nästan 
samtliga miljonprogramshus gemensamt att de har undermåligt isolerade 
ytterväggar. Isoleringen i husen ligger mellan 100-130 mm i jämförelse mot 
nybyggnadsstandard som ligger runt 220 mm isolering och 400 mm isolering vid 
passivhusstandard. 
 
I Gårdsten där ytterväggarna bestod av sandwichelement, uppstod problem med 
dåliga fogar mellan elementen och lägenheterna upplevdes som dragiga och kalla 
enligt hyresgästerna. Köldbryggor som uppkommit på grund av att fogmassan och 
drevningen mellan sandwichelementen blivit föråldrad. För att råda bot på detta 
problem så valdes det att tilläggsisolera väggarna på utsidan.  
 
På ett av husen gjordes ett försök med uppvärmd luftspalt. Detta är utformat 
genom att vid tilläggsisolering lämnades en luftspalt mellan de ursprungliga 
sandwichelementen och den nya isoleringen. I luftspalten kommer sedan 
förvärmd luft som gått igenom luftsolfångare som installerats på husets fasad 
emot syd. Effekten av detta blir att den förvärmda luften värmer upp den 
värmetröga betongkonstruktionen som då kan behålla värmen innanför det nya 
isoleringsskiktet. 
 
 I Brogården ansågs fastigheterna vara i behov av en ordentlig upprustning. 
Fastighetsbolaget Alingsåshem ansåg att en totalrenovering av större delen av 
bostadsområdet var nödvändig, samt att husen skulle renoveras till passivhus 
enligt FEBYs energikrav. Under renoveringen revs hela den gamla ytterväggen 
med isoleringstjockleken på 100 mm förutom på kortsidorna, där endast den 
bärande betongstommen sparades. Eftersom husen skulle konstrueras till 
passivhus så ställdes stora krav på klimatskalets täthet och värmekonduktivitet. De 
nya ytterväggarna fick därför isoleringstjockleken 440 mm och ett U-värde på 0,09 
W/m²K jämfört med ursprungligt värde på 0,4 W/m²K. 
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3.4.3 Tak:  

Ursprunglig  
Gårdsten- Platta tak med dåligt ytskikt av papp. 150 mm isolering. 
Brogården- Uppstolpat trätak med ytskikt utav tegel. 300 mm isolering. 
Råslätt- Platta tak med dåligt ytskikt av papp. 150 mm isolering. 
 
Åtgärd 
Gårdsten- Taken tilläggsisolerades samt fick nya ytskikt. Solfångare installerades. 
Brogården- Den gamla isoleringen har tagits bort och ersatts med 500 mm 
isolering och taksulorna har förlängts för att kompensera att väggen blivit bredare 
i och med tilläggsisoleringen. Uvärde 0,10 W/m²K. 
Råslätt- Förutom mindre underhållsarbeten av taken så har inga större 
byggtekniska åtgärder gjorts varken energimässigt eller funktionsmässigt. 
 
Tabell 3.4.3 Tak 
U-värde, W/m2 C Före Efter Skillnad 
Gårdsten 0,40 0,15 0,25 
Brogården 0,40 0,10 0,30 
Råslätt 0,40 0,40 - 
 
 
Alternativ 
Tak kan vara en av de enklaste byggnadsdelarna att tilläggsisolera, men detta 
beroende på hur stor plats det finns på byggnadens vindsbjälklag. Vid mycket 
utrymme på vindsbjälklaget är det prisvärt att tilläggsisolera. Det finns många olika 
tilläggsisoleringar, några exempel är: isoleringsskiva, bjälklagsskiva, byggmatta och 
lösull. Vanligtvis vid isolering av vindsbjälklag eller runt takfoten behövs det oftast 
inte göra någon större inverkan på själva byggnadsdelen, ifall det befintliga 
klimatskalet med ångspärr är hel behövs det i princip bara att fylla på utrymmet 
med mer isolering. Under miljonprogramsåren var det vanligt med 100-300 mm 
isolering i vindsbjälklaget.  
 
Problemet med platta tak är ofta att utrymmet på vindsbjälklaget brukar vara 
begränsat. Under miljonprogrammet var det vanligt att bygga hus med platta tak 
och tak med låg lutning. Vanligtvis brukar det behövas en breddning av takfot för 
att täcka en eventuell väggbreddning. Även många yttertaksbeläggningar är i 
behov av renovering, då kan det löna sig med en extra tilläggsisolering. Vanligtvis 
behövs inte den befintliga isoleringen tas bort, äldre vindsisolering kan vara lika 
bra som nytt material. Då går det t.ex. att spruta lösull över den befintliga 
isoleringen. Ett problem som kan uppstå när man tilläggsisolerar är att vinden blir 
kallare, detta kan medföra att material som tidigare fått andas blir varmare av 
inomhusluften och därmed fuktigare. 
 
En tilläggsisolering görs främst av två olika anledningar, det första är att spara 
energi. Det andra är för att bygga om vinden och använda den som en 
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inomhustempererad inredd yta. Uppvärmningskostnader kan sänkas med 25 % 
genom att tilläggsisolera[5, 58]. 
   
Rapportens referensområden har blandade resultat på det ursprungliga värdet, 
Brogården hade en isolering på 300 mm medans både Gårdsten och Råslätt hade 
150 mm. Alingsåshem valde att i princip bygga om hela taket, de behövde bland 
annat bredda taksulorna för att ytterväggen som blivit bredare i och med 
tilläggsisoleringen av ytterväggen, därför valdes det att höja takstolarna för att 
kunna få plats med 500 mm isolering. U-värdet hamnade på 0,10 W/m²C. På 
Gårdsten tilläggisolerades vindsbjälklagen. På den ena byggnaden byggdes en 
ställning, detta gjordes för att få solfångare i optimal vinkel och vädersträck. 
Samtidigt som tilläggsisolering och ombyggnad av taken genomfördes pappbyte. 
 
Råslätt har enbart varit föremål för mindre underhållsarbeten, samma isolering 
som användes när huset byggdes är fortfarande kvar. Brogårdens tak är utan 
tvekan det mest energisparande tak av de tre jämförda i rapporten. Samtidigt så är 
det ett av de mest komplexa och dyraste alternativen, men Alingsåshem tyckte att 
Brogården var i behov av renovering på grund av material och byggnadsdelars 
skick. Gårdsten hade en mindre nergången takdel, därför valde Gårdstensbostäder 
att enbart byta ytmaterial och tilläggsisolera vinden. Råslätt har totalt den lägsta 
energiförbrukningen av de ursprungliga konstruktionerna. Vätterhem har för 
tillfället ingen planerad tilläggsisolering av vindsbjälklaget eller taket. 
 

3.4.4 Fönster:  

Ursprunglig  
Gårdsten- Kopplade 2-glas fönster. 
Brogården- 3-glas fönster. 
Råslätt- 3-glas fönster. 
 
Åtgärd 
Gårdsten- Om fönster bedömdes vara i dåligt skick byttes de mot nya 2-glas 
fönster, de fönster som sparades renoverades och uppgraderades med en 
lågenergiruta kopplad till de befintliga fönsterrutorna. 
Brogården- Fönsterbyte av samtliga rutor med kryptongasfyllda LE-glas. 
Råslätt- Fönster har renoverats i slutet av 80-talet med en ny karminklädnad 
med aluminium för att förlänga fönstrens livslängd genom att skydda träet i 
karmen ifrån sol och väta.  
 
Tabell 3.4.4 Fönster 
U-värde, W/m2 C Före Efter Skillnad 
Gårdsten 2,80 1,80 1,00 
Brogården 2,00 0,85 1,15 
Råslätt 2,60 2,60 - 
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Alternativ 
Fönster är en av de poster som kräver relativt lite arbete i förhållande till vinsten. 
Fönster från miljonprogrammen var ofta kopplade 2-glas fönster och hade 
vanligtvis ett u-värde mellan 2,5 W/m²C till 3,0 W/m²C. 
 
Är fönstren i dåligt skick så blir merkostnaden för att sätta in ett nytt fönster 
marginell. Idag finns det fönster med ett u-värde runt 0,7 W/m²K och det skulle 
betyda att energibesparningen skulle bli stor jämfört med ett fönster med u-värde 
på upp emot 3,0 W/m²C. 
  
Om fönstren skulle vara i gott skick kan utökning av ett ytterligare glasskikt vara 
en tänkbar åtgärd. Detta gjordes i Gårdsten och u-värdet sjönk då från 2,8 
W/m²C till 1,8 W/m²C. I vissa fall byts en av de befintliga rutorna ut mot en ny 
lågemissionsruta eller en termoglasruta. Vid byte till lågemissionsruta byts den inre 
rutan ut mot en ny med ett oxidskikt. Skiktet hindrar värme på insidan att tränga 
igenom fönstret. Ett sådant fönster har ett u-värde runt 1,8 W/m²C. Då byts den 
innersta rutan ut mot ett två-glas isolerglas där mellanrummet fylls med en ädelgas, 
då kan u-värdet sjunka ner till 1,3 W/m²C. Denna typ blir tjockare och tyngre än 
en lågemissionsruta, det bör därför kontrolleras så att utrymme för 
upphängningen finns. 
 
Ett fönster med aluminiumkarm behöver mindre underhåll än en med trä.  
Vid renovering av fönster bör tätningar i fönstret bytas ut, injustering av beslag 
kan även behöva göras. Tätning och drevning runt fönsterkarm emot yttervägg 
bör ses över. Ett otätt fönster kan medföra drag samt att risk för att fukt kommer 
in i konstruktionen ökar. Detta ökar speciellt då över- och undertryck bildas i 
huset. Övertryck gör att uppvärmd luft tränger igenom otätheterna och kondens 
kan bildas i konstruktionen. Undertryck suger in den kalla uteluften och det 
upplevs som dragit i lägenheten. Tätningen skall precis som ångspär, sitta så långt 
in mot inomhus sidan som möjligt, detta för att hindra varmluft att nå den kalla 
luften så tidigt som möjligt för att det inte ska bildas kondens i konstruktionen. 
 
Bättre fönster kan även minska buller, detta medför en bättre inomhusmiljö och 
kvaliteten för de boende ökar. Det bör därför tänkas igenom vilka förhållande 
som råder utanför huset. Boende bör dock bli informerade om att kondens kan 
uppstå på fönster med lågt u-värde. Detta brukar endast förekomma på morgonen 
vissa tider på året och sedan försvinna på förmiddagen. 
 
Problem som kan uppstå vid fönster med lågt u-värde och bra klimatskal är att 
solinstrålningen sommartid kan bidra till att inomhustemperaturen blir för hög. 
Det bör därför utredas om solavskärmning behövs. Fönster med lågt 
solenergitransmittans kan även väljas, dock inte under 50 %. Solenergitransmittans 
bör inte förväxlas med dagsljustransmittans. Solenergitransmittans är det mått som 
anger hur mycket solvärme som kommer in genom fönstret. Dagsljustransmittans 
är det mått som anger mängden dagsljus som kommer in genom fönstret, detta 
värde bör vara över 60 % på hela fönstret[59].  
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3.4.5 Balkonger:  

Ursprunglig  
Gårdsten- Indragna balkonger där våningsbjälklaget förlängts ut genom 
klimatskalet.  
Brogården- Indragna balkonger där våningsbjälklaget förlängts ut genom 
klimatskalet. 
Råslätt- Fristående balkonger med självbärande stomme. 
 
Åtgärd 
Gårdsten- Alla balkonger valdes att glasas in för att på så sätt kunna värma upp 
köldbryggorna genom bjälklaget. 
Brogården- De indragna balkongerna togs bort, vilket gjorde att planlösningarna 
utvidgades med 5 kvm extra. Istället användes prefabricerade självbärande 
balkonglösningar utanpå klimatskalet. 
Råslätt- Balkongerna glasades in.  
 
Alternativ 
Balkonger på flerbostadshus kan konstrueras på olika sätt. De kan vara indragna, 
påhängda efter fasaden eller vara helt självbärande. Det sista av alternativen med 
en självbärande konstruktion för balkongerna är det alternativ som skapar minst 
köldbryggor då klimatskalet enbart måste brytas vid infästningen av balkongerna. 
Den påhängda lösningen som oftast fungerar så att två stålpelare infästes lodrät på 
fasad som i sin tur bär upp balkongbjälklagen skapar normalt inte några större 
köldbryggor. Det kommer att förekomma små punktköldbryggor vid infästningen 
av de båda stålreglarna där klimatskärmen kan behöva brytas för infästning av 
bultar i fasaden.  
 
För att sammanfatta de referensprojekt denna rapport behandlar så har de hus i 
Råslätt den energismartaste lösningen vad gäller balkonglösning i och med att de 
är självbärande och står för sig självt jämte fasaderna. 
 
I de andra två projekten i Gårdsten och Brogården har båda åtgärdat de indragna 
balkongerna och de problem en sådan konstruktion kan medföra. I Brogårdens 
fall så löstes problemet genom att de indragna befintliga balkongerna byggdes 
igen. Ytterväggen flyttades ut längs med bjälklagskanten och självbärande 
balkonglösningar med betongstomme byggdes istället. Detta medförde att 
planlösningen i varje lägenhet blev 5 m2 större samtidigt som de tidigare 
köldbryggorna som uppstod igenom bjälklaget försvann.  
 
I Gårdsten löstes de indragna balkongerna på ett annat vis. Där valdes det att glasa 
in alla balkonger. I och med inglasningen fungerar balkongen som en typ av 
uppvärmd luftspalt, genom att solinstrålningen värmer upp den stillastående luften 
mellan ytterväggen och glaset på balkongen och på så sätt fungerar som en typ av 
isolering. Med varm luft på balkongerna kommer inte den köldbrygga genom 
bjälklaget att utsättas för lika kall luft som innan och på så sätt minimeras.   
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3.4.6 Ventilation:  

Ursprunglig  
Gårdsten- Lamellhusen hade till- och frånluftsventilation och loftgångshusen 
hade frånluftsventilation.  
Brogården- Centralventilation utan värmeåtervinning. 
Råslätt- Byggdes 1967 med ett FTX -system med värmeväxlare som har 
verkningsgrad 35 %. 
 
Åtgärd 
Gårdsten- Värmeväxlare installerades i lamellhusen. I loftgångshusen användes 
förvärmd luft som gick genom de inglasade balkongerna  
Brogården- FTX- system installerades verkningsgrad 85 %. I vissa hus 
installerades ett stort system uppe på vinden och i vissa hus installerades mindre 
separata system för varje lägenhet inne i badrummen. 
Råslätt- Fläktar och värmeväxlare har bytts ut. 
 
Alternativ 
Frånluftventilation är den vanligaste typen av ventilation i miljonprogramshusen, 
även självdrag fanns, men var vanligast i 40-50 talshus. Mekanisk ventilation med 
återvinning var mycket ovanligt, men förekom som i till exempel Råslätt. 
Verkningsgraden var relativt låg och var mellan 30-40 %. Fläktarna som användes 
hade ofta dålig verkningsgrad och förbrukar därmed mycket el. Vid renovering är 
det en stor fördel om återvinning av ventilationen går att genomföra. Detta brukar 
vara svårt att genomföra om huset har självdrag, då behövs i så fall en mer 
omfattande ändring av ventilationssystemet. De åtgärder som går att genomföra 
kan vara att minska överventilationen vintertid. Detta kan göras genom fukt och 
temperaturstyrda ventiler. Detta kan minska energibehovet något. Dock får inte 
ventilationen minskas för mycket, eftersom fukt och dålig luft måste ventileras 
bort. Friskluftsomsättningen i bostaden skall inte understiga 0,35l/s per m2 eller 
0,5oms/h.  
 
Frånluftventilation går att göra mer effektiv genom att byta ut fläktar med dålig 
verkningsgrad mot nya moderna. Även modern styr- och reglerteknik kan minska 
energiförbrukningen genom att varvtal på fläkt varieras efter ventilationsbehov.  
Den mest energibesparande åtgärden vid frånluftventilation är att installera till och 
frånluft med värmeväxlare. Dagens värmeväxlare har idag en verkningsgrad mellan 
70-90 % beroende på modell. Detta ger ofta en stor energibesparing. 
Värmeväxlaren kan placeras i ventilationscentral eller i varje lägenhet. Nackdelen 
med separat system för varje lägenhet är att det försvårar underhållsarbetet. Vid 
byte av filter så måste det bytas i alla centraler. Fördelen är att det inte är lika 
utrymmeskrävande som gemensam central. Varje lägenhet kan då ställas in efter 
hyresgästens egna behov. Återvinning kan även ske med värmepump som 
installeras på frånluften. Värmen som återvinns kan sedan användas för att värma 
upp tappvarmvatten eller uppvärmning.  
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För loftgångshusen i Gårdsten valdes en mer ovanlig lösning. Där behölls det 
befintliga frånluftsystemet, däremot togs tilluften istället in genom den efter 
renovering inglasade balkongen. På så sätt värms uteluften upp av solen. 
Oavsett vilken lösning som väljs bör ventilationssystemet justeras in. Ett dåligt 
injusterat ventilationssystem förbrukar energi i onödan och kan ventilera bort 
uppvärmd luft. Regelbundna kontroller och justeringar bör göras under 
ventilationens livstid.  
 

3.4.7 Uppvärmning: 

Ursprunglig 
Distribution:  
Gårdsten- Radiatorer, vattenburet 
Brogården- Radiatorer, direktel 
Råslätt- Radiatorer, direktel samt FTX-system med värmeväxlare vv. 30% 
 
Värmekälla: 
Gårdsten- Olja 
Brogården- El 
Råslätt- El 
 
Åtgärd 
Gårdsten- Byte till fjärrvärme och solfångare installerades på taken. Solfångarna 
är för att värma fastighetens varmvatten. 
Brogården- Byte till fjärrvärme och radiatorerna har tagits bort och ersatts med 
golvvärme i samtliga bostäder. 
Råslätt- År 2007 inleddes ett större byte av vatten- och avloppsstammarna, i 
samband med denna renovering konverteras även fastigheternas uppvärmning 
ifrån direktel till fjärrvärme. I och med att bytet till fjärrvärme har Skanska räknat 
med att 30 % av energikostnaden kan sparas varje år.   
 
Alternativ 
Fjärrvärme är det uppvärmningsalternativ som alla tre referensprojekt valt att 
använda som uppvärmning. Fjärrvärme är en värmekälla som produceras på ett 
värmeverk eller ett kraftvärmeverk. Värmen uppstår genom förbränning av 
material. Vanliga bränslen som förbränns är olja, naturgas, biobränslen och avfall. 
Värmen transporteras med hjälp av uppvärmt vatten genom isolerade stålrör. 
Temperaturen på vattnet brukar variera mellan 90-120 grader i Sverige beroende 
på hur långt avstånd det är mellan produktion och kund. Primärvärme anländer till 
husets värme och varmvattensystem, efter det växlas den temperaturen över på 
vattnet och förs tillbaka till värme- eller kraftvärmeverket genom 
returledningen[60]. 
 
På Råslätt valde Vätterhem AB att konvertera till fjärrvärme i samband med 
stambyten. Tidigare hade fastigheternas uppvärmning drivits av direktverkande el 
med elradiatorer, det är ett stort ingrepp att dra in vattenledningar till alla nya 
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vattenburna radiatorerna i alla fastighetens lägenheter. Det underlättade då att i 
samband med att nya vatten och avloppsledningar ändå skulle renoveras år 2007, 
att då ta tid och plats och dra in vattenledningar och installera nya radiatorer i 
lägenheterna. I och med konverteringen kommer Vätterhem AB att spara in 30 % 
av energikostnaden varje år för sina fastigheter på Råslätt enligt Skanskas 
projekthemsida[55].  
 
Fastigheterna i Brogården är totalrenoverade med hjälp utav passivhusteknik. 
Klimatskalet på fastigheterna är så pass täta att det FTX- ventilationssystem med 
värmeväxlare på 85 % verkningsgrad räcker för att värma fastigheterna. Under 
vinterns kallaste dagar används fjärrvärme om så skulle behövas för att kunna 
täcka önskat värmebehov[46]. 
 
I Gårdsten används solenergi. Genom att solfångare installerats på taken, vilka 
värmer upp husens tappvarmvatten. Under vinterhalvåret värms tappvarmvattnet 
upp av fjärrvärmen[38]. 
 

3.4.8 Stammar:  

Ursprunglig  
Gårdsten- I dåligt skick  
Brogården- I dåligt skick  
Råslätt- I dåligt skick 
Åtgärd 
Gårdsten- Byte av stammarna i fastigheterna. 
Brogården- Byte av stammarna i fastigheterna. 
Råslätt- Byte av stammarna i fastigheterna. 
 
Alternativ 
Ett stambyte görs i en byggnad för att de gamla stammarna har en begränsad 
livslängd. Stambyte är när rör- och ledningssystem för till- och avloppsvatten byts 
ut. Livslängden på stammar är 30-60år, men i 70-talshus d.v.s. miljonprogramshus 
kan den vara så kort som 20-30år. Om stammarna inte byts ut finns det risk för att 
rör och ledningar går sönder, detta kan medföra stora fuktskador. Vanligt är att 
äldre stammar består av PVC-rör som kan spricka sönder och är i stort behov av 
att bytas ut. 
 
De tre exemplen i rapporten hade alla stammar i dåligt skick. Vätterhem valde att 
byta sina stammar i Råslätt samtidigt som hyresgästerna bodde kvar. Detta kan 
vara problematiskt för hyresgäster då ett stambyte kan ta en till tre veckor. 
Alingsåshem som gjorde sitt stambyte samtidigt med den övriga renoveringen, 
hade ett helt annat läge med tanke på att hela byggnaden då var tom.   
Då i princip hela byggnaden revs ut och byggdes om, gjordes det möjligt att sätta 
in helt nytt rör- och ledningssystem. Vanligtvis när stammar byts ut går det inte att 
byta ut allt som skulle behövas. Detta för att vissa delar av stammarna är ingjutna 
och svåråtkomliga. Åtgärderna för stammarna i Gårdsten var väldigt lika de i 
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Brogården, båda projektet hade full tillgång till byggnaderna och kunde därför byta 
hela rör- och ledningssystemet. Ekonomiskt är Brogårdens och Gårdstens lösning 
bättre och med längre livslängd, men engångskostnaderna blir högre jämfört med 
stambytet på Råslätt. Råslätts renovering är den vanligaste idag[61, 62].    

3.4.9 Beteendeförändrande åtgärder:  

Ursprunglig  
Gårdsten- Hyresgäster var ovetande på hur mycket energi de förbrukade varje 
månad. Det fanns ingen möjlighet till sopsortering. 
Brogården- Hyresgäster var ovetande på hur mycket energi de förbrukade varje 
månad. Det fanns ingen möjlighet till sopsortering.  
Råslätt- Hyresgäster var ovetande på hur mycket energi de förbrukade varje 
månad. Det fanns ingen möjlighet till sopsortering. 
 
Åtgärd 
Gårdsten- Individuell mätning installerades i varje lägenhet för el, vatten, värme. 
+21 grader innetemperatur ingår i hyran sedan får hyresgästen betala mer om de 
vill ha det varmare än så inomhus. Tack vare dessa installationer har 
elförbrukningen minskat med 25 kWh/m2 och år, vattenförbrukningen minskat 
med 1 m3/m2 och år. I Gårdsten har boende möjlighet att kompostera matavfall i 
växthus som byggts på källarplan. Möjlighet till källsortering finns också. 
Sensorstyrd belysning i gemensamma utrymmen. 
Brogården- Individuell mätning för vatten, värme och el samt installerat LED 
belysning i trappuppgångar och använder sig utav energisnål utrustning i 
tvättstugor och kök. En innetemperaturgräns vid +22 grader har satts av 
fastighetsägaren och om denna överskrids så får hyresgästen stå för överskottet. 
Råslätt- Individuell mätning av el samt varmvatten har installerats. 
 
Alternativ 
En metod som fungerar för att minska energianvändningen i hyreshus är att låta 
hyresgästerna själva kunna bevaka och delvis betala sitt eget energianvändande. 
Att låta hyresgästerna själva se hur deras förbrukning av vatten och hushållsel 
visas genom mätare i lägenheterna, har visat ha en positiv minskning av 
energianvändandet. Det finns idag många energisnåla produkter på marknaden, 
såsom energisnåla blandare. Det finns ett stort utbud av diskmaskiner, 
tvättmaskiner, torktumlare och spisar som klassas som energieffektiva. 
Belysningen i lägenheten och i hela fastigheten kan bytas ut till LED -belysning, 
LED -lampor märkbart energisnålare jämfört med en vanlig glödlampa. En sensor 
till lamporna som känner av när det finns någon i närheten är också ett bra 
alternativ för att spara el. 
 
Råslätt har utrustats med individuell mätning av varmvatten och el. Enligt T. 
Johannesson på Vätterhem har installationen av varmvattenmätare minskat 
varmvattenförbrukningen med ungefär 25 -30 %. Förbrukningen av hushållsel 
minskade med 35 %. I Gårdsten och Brogården används individuell mätning i 
lägenheterna, där mäts värme, vatten och el enskilt i varje lägenhet. Både Gårdsten 
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och Brogården använder sig av ett system där hyresgästerna själva betalar för 
värmen som överstiger 21 grader i Gårdsten och 22 grader i Brogården. Gårdsten 
har med hjälp av dessa åtgärder minskat elförbrukningen med 25 kWh/m2 och 
år[63]. 

3.4.10 Kostnader 

Tabell 3.4.10  

Projekt Invest./m2 BOA Energiförbrukning 
Före 

Energiförbrukning 
Efter 

Besparing 

Solhusen 1 
Solhusen 2 

4175 
2670 

18800 
17242 

270  
270 

160 
160 

110 
110 

Brogården 26271 4628 216 92 124 
Råslätt - 182100 203 185 18 
 
Invest./m2  Total investeringskostnad per BOA, Kr 
BOA  Bostadsarea, m2 
Energiförbrukning Energiförbrukning Före- efter renovering Kwh/m2 och 
år 
 
I Gårdsten bestod de största posterna av investeringskostnaden för inglasning av 
balkonger och loftgångar samt solpaneler. Som kan läsas i tabellen ovan blev 
investeringskostnaden per kvadratmeter för Solhusen 2 knappt hälften av vad som 
investerades vid Solhusen 1. Detta förklaras med att renoveringen i Solhusen 2 
inte var lika omfattande som den i Solhusen 1. Bland annat ansågs det att 
renovering invändigt av lägenheterna inte behövdes i Solhusen 2, något som 
gjordes i Solhusen 1.  På Solhusen 1 blev den totala investeringskostnaden 78,5 
miljoner kronor, av dessa räknas 18 miljoner kronor till energibesparande åtgärder. 
Detta motsvarar ungefär 78 600kr per lägenhet. Energibesparingen beräknas spara 
6000kr per lägenhet och år. 
 
Renoveringen i Brogården var mer omfattande än den i Gårdsten därav den större 
investeringskostnaden. Där ville Alingsåshem uppnå nybyggnadsstandard med 
renoveringen av fastigheterna samt att den skulle utföras med passivhusteknik. Att 
passivhusteknik valdes gjorde att kostnaderna för klimatskalet blev större än i 
Gårdsten.    
 
Av tabellen att döma så har Råslätt genom sina installationer åstadkommit relativt 
liten energibesparing jämfört med övriga projekt. Där har i stort endast införande 
av individuell mätning av varmvatten och hushållsel samt inglasning av balkonger 
och byte av värmeväxlare gjorts i energibesparande syfte.  
I Råslätt skall hänsyn tas till att inga större renoveringar vad gäller 
byggnadstekniskt gjorts till skillnad mot övriga och därmed finns ingen större 
investeringskostnad.  
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4 Resultat och analys  
4.1 Vilka tekniska problem finns vid energirenovering? 

4.1.1 Grund och källarvägg 

Tilläggsisolering av befintlig grund blir besvärligt då grunden är gjord som platta 
på mark. Krypgrund går att tilläggsisolera men temperaturförändringen kan leda 
till problem med fukt i utrymmet. Ofta är inte källarväggar isolerade vilket gör att 
källarväggen då blir kall och fuktig 

4.1.2 Yttervägg 

Vid tilläggsisolering av yttervägg bör isolering göras på utsidan av väggen. Om 
isolering görs på insidan finns risk att kondens uppstår i väggkonstruktionen. 
Hus från miljonprogrammet byggdes ofta med sandwich element. Fogen mellan 
elementen kan innehålla det miljöfarliga ämnet PCB och bör därför saneras. 
Köldbryggor mellan elementen är även vanliga. 

4.1.3 Tak 

Hus från miljonprogrammen hade ofta platta tak. Ytskiktet på dessa är ofta 
föråldrat och problem med fuktskador är vanligt. Isoleringen av taken varierar 
men är vanligtvis under dagens standard på 400mm. Vid tilläggsisolering krävs att 
utrymmet finns för isoleringen, i vissa fall kan en ny takkonstruktion uppföras. 
Vid tilläggsisolering av yttervägg så krävs ofta att taksprång förlängs för att täcka 
husets nya bredd. Fukt bör beaktas vid tilläggsisolering då taken blir kallare och 
kondens kan uppstå. 

4.1.4 Fönster 

Fönster från miljonprogrammen har sämre u-värde jämfört med dagens standard. 
Detta gör att energibesparningen vid byte eller ändring av fönstren blir relativt 
stor. Vid tilläggsisolering av yttervägg så kan det bli aktuellt med att flytta ut 
fönstren närmare fasaden. 
  
Tätning runt fönster är ofta dålig och bör ses över. Dock bör detta göras med 
beaktning på vilken typ av ventilation som används. Vid självdragsventilation så 
kan en tätning av fönster minska luftflödet i lägenheten. 

4.1.5 Balkonger 

Balkonger från miljonprogrammen var ofta indragna och golvbjälklaget var 
förlängt genom klimatskiktet, detta gör att stora köldbryggor uppstår.  
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4.1.6 Ventilation 

Ombyggnad av självdragsventilation till mekaniskt till och frånluftsventilation kan 
medföra problem med kanaldragningar och plats i schakt. Även plats för fläktrum 
kan bli ett problem. Vid installation av värmepump på frånluftsystem blir 
problemet med ventilationskanaler inte lika stort, dock tillkommer ledningar för 
dragning av vatten i och med värmepumpen. 

4.1.7 Uppvärmning 

Byggnaderna från miljonprogrammen hade ofta, från början uppvärmning med 
direktel eller olja, detta har vanligtvis ändrats tidigare. Uppvärmningen bör ses 
över då en energirenovering görs då uppvärmningsbehovet ändrats. 

4.1.8 Stammar 

Gamla stammar kan medföra en stor risk för fuktskador och bör därför bytas ut. 
Stammar till värmedistribution är ofta dåligt isolerade 
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4.2 Vilka tekniska lösningar finns vid ombyggnation av 
Miljonprogramshus? 
Vilka tekniska lösningar finns vid ombyggnad av miljonprogramshus? I följande 
kapitel tas hänsyn till olika renoveringsmetoder och dess effekter för byggnadens 
energiförbrukning.  

4.2.1 Grund och källarvägg 

Många av miljonprogrammens hus har källare, ofta är dessa dåligt eller inte alls 
isolerade. Svårigheter kan uppkomma vid tilläggsisolering av grund. Vid platta på 
mark blir enda alternativet att bila upp plattan och gräva ur för att sedan lägga i 
mer isolering. På Brogården gjordes just detta, där användes cellbetong.  
 
Cellbetong är lämpad som tilläggsisolering av grund då den kan pumpas och flyta 
ut där det är svåråtkomligt. Cellbetong är en blandning av vatten, cement och 
cellplastkulor. Detta ger ett material med bra hållfastighet och bra 
isoleregenskaper. Det finns olika typer av cellbetong, och värmekonduktiviteten 
kan ligga mellan 0,065 W/m2C och 0,130 W/m2C beroende på hur mycket 
cellplatskulor som blandas i. Detta kan gemföras med ren cellplast med 0,036 
W/m2C och betong med 1,7 W/m2C[56]. 
 
Då grunden är gjord som krypgrund blir tilläggsisolering enklare. Problem med 
fukt i krypgrund kan åtgärdas med mekanisk ventilation. Isolering vid sockel bör 
göras för att inte få köldbrygga. 
 
För att isolera källarväggar krävs ofta en mindre insats än att åtgärda en grund. Att 
tilläggsisolera en källarvägg har många fördelar, inte bara energimässigt då väggen 
hålls varmare och torrare minskar risken för fuktproblem. Det är viktigt att 
kontroll av markavvattning och dränerande lager ses över i samband med 
tilläggsisolering av källarvägg. Dränerande isolerskiva kan med fördel användas då 
utrymme är ett problem. Skivan fungerar som en vanlig XPS cellplastskiva med 
fiberduk och urfrästa dräneringskanaler på ena sidan. Med denna typ av isolering 
kan återfyllnad även göras med befintligt material. Fiberduk bör dock användas 
för att inte jord ska blandas med dräneringen. Gammalt tätskikt på utsidan av 
väggen bör tas bort innan nytt installeras, annars kan detta hindra uttorkningen av 
väggen. 

4.2.2 Yttervägg 

Husets ytterväggar är till arean en mycket stor del av ett hus klimatskal och har 
därför stor betydelse för husets totala energiförbrukning. Enligt 
energimyndighetens artikel ”din uppvärmning” så står husets ytterväggar för 15 % 
av den totala värmeförlusten för ett hus per år.  
 
Tilläggsisolering och totalrenovering är två sätt att renovera en yttervägg. Vilken 
standard som önskas med renoveringen är det som skiljer metoderna åt. Med 
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totalrenovering menas att befintlig yttervägg rivs ner och ersätts med en ny enligt 
nybyggnadsstandard, denna metod innebär ett stort ingrepp på byggnaden och 
sker bara vid totalrenoveringar där det fastslagits att hela fastigheten behöver 
renoveras. Vid tilläggsisolering krävs också stora ingrepp men inte i samma nivå 
som vid en totalrenovering av väggen, det blir dock mer anpassning än vid 
totalrenovering. Denna tilläggsisolering skall göras på utsidan av byggnaden, då 
det är lättare att täcka köldbryggor och tidigare luftläckage som förekommit i 
konstruktion enligt Renovera Energismarts kompendium[59].  
 
Ett typiskt miljonprogramshus har en isolering i väggen mellan 100-130 mm i 
jämförelse mot nybyggnadsstandard som ligger runt 220 mm isolering eller 400 
mm isolering vid passivhusstandard. 
 
De största problemen med en yttervägg är köldbryggor som ofta beror på 
springor mellan anslutningar av de olika byggnadsdelarna. För att råda bot på 
problemet är det vanligast att tilläggsisolera väggarna på utsidan, för att på så sätt 
få ett intakt isoleringsskikt.  
 
Ett ytterligare sätt att få väggkonstruktionen varm är att i luftspalten mellan den 
äldre betongen och den nya isoleringen använda uppvärmning på fasad mot norr. 
I luftspalten kommer då en förvärmd luft som gått igenom luftsolfångare som 
installerats på husets fasad mot syd. Effekten av detta blir att den förvärmda luften 
värmer upp den värmetröga betongkonstruktionen som då kan behålla värmen 
innanför det nya isoleringsskiktet. 

4.2.3 Tak 

Tak kan vara en av de enklaste byggnadsdelarna att tilläggsisolera, men detta 
beroende på hur stor plats det finns på byggnadens vindsbjälklag. Vid mycket 
utrymme på vindsbjälklaget är det prisvärt att tilläggsisolera. Det finns många olika 
tilläggsisoleringar, några exempel är isoleringsskiva, bjälklagsskiva, byggmatta och 
lösull. Vanligtvis när vindsbjälklag eller takfoten tilläggsisoleras behövs det inte 
någon större inverkan på själva byggnadsdelen, ifall det befintliga klimatskalet med 
ångspärr är hel behövs det i princip bara att fylla på utrymmet med mer isolering. 
Under miljonprogramsåren var det vanligt att ha mellan 100-300 mm isolering i 
vindsbjälklaget.  
 
Vid tilläggsisolering av platta tak krävs ofta att ytskiktet tas bort för att kunna 
lägga på mer isolering. Ett nytt ytskikt läggs sedan på ovan på den nya isoleringen. 
Är yttertaksbeläggningar i behov av renovering, blir därför ingreppet för att 
tilläggsisolera inte så stort. 
  
Vanligtvis behövs inte den befintliga isoleringen tas bort, äldre vindsisolering kan 
ofta vara lika bra som nytt material. Då går det t.ex. att spruta lösull över den 
befintliga isoleringen. Används isoleringen som bärande av ytskiktet bör dock en 
isolering som klarar tryck användas, till exempel cellplast.  
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Tilläggsisoleras ytterväggen kan det eventuellt behövas en breddning av takfot för 
att täcka den nya väggbredden[5]. 
 
En tilläggsisolering görs främst av två olika anledningar, det första är att spara 
energi eller för att bygga om vinden och använda den som en inomhustempererad 
inredd yta. Uppvärmningskostnader kan sänkas med upp till 25 % genom att 
tilläggsisolera[58]. 

4.2.4 Fönster 

Fönster från miljonprogrammen var ofta kopplade 2-glas fönster och hade 
vanligtvis ett u-värde mellan 2,5 W/m2C och 3,0 W/m2C. Är fönstren i dåligt 
skick så blir merkostnaden för att sätta in ett nytt fönster marginell mot 
renovering. Idag finns fönster med ett u-värde ner på 0,7 W/m2C och det skulle 
betyda att energibesparningen skulle bli stor jämfört med ett fönster med u-värde 
på upp emot 3,0 W/m2C. Om fönstren skulle vara i gott skikt kan utökning av ett 
ytterligare glasskikt vara en tänkbar åtgärd. I vissa fall byts en av de befintliga 
rutorna ut mot en ny lågemissionsruta eller en termoglasruta. Vid byte till 
lågemissionsruta byts den inre rutan ut mot en ny med ett oxidskikt. Skiktet 
hindrar värme på insidan att tränga igenom fönstret, men värmen från solen kan 
fortfarande komma in. Ett sådant fönster har ett u-värde runt ca 1,8. Byts den 
innersta rutan mot en med två-glas isolerglas där mellanrummet fylls med en 
ädelgas kan u-värdet sjunka ner till 1,3 W/m2C. Denna typ av fönster blir tjockare 
och tyngre än en lågemissionsruta, det bör därför kontrolleras så att utrymme för 
upphängningen finns. 
 
Ett fönster med aluminiumkarm behöver mindre underhåll än en med trä. Vid 
renovering bör tätningar i fönstret bytas ut, injustering av beslag kan även behöva 
ses över, likaså tätning och drevning runt fönsterkarm emot yttervägg. Ett fönster 
som ej är tätt kan medföra drag samt att risk för fukt som kommer in i 
konstruktionen ökar. Detta ökar speciellt då över- och undertryck bildas i huset. 
Övertryck gör att uppvärmd luft tränger igenom otätheterna och kondens kan 
bildas i konstruktionen. Undertryck suger in den kalla uteluften och det upplevs 
som drag i lägenheten. Tätningen skall, som ångspärr, sitta så nära byggnadens 
insida som möjligt, detta för att hindra varmluft att nå den kalla luften så tidigt 
som möjligt för att det inte ska bildas kondens i konstruktionen. Byte av fönster 
kan även minska buller, detta medför en bättre inomhusmiljö och kvaliteten för de 
boende ökar. Det bör därför tänkas igenom vilka förhållande som råder utanför 
huset. Boende bör dock bli informerade om att kondens kan uppstå på fönster 
med lågt u-värde. Detta brukar endast förekomma på morgonen vissa tider på 
året, och sedan försvinna på förmiddagen. 
 
Problem som kan uppstå vid fönster med lågt u-värde och bra klimatskal, är att 
solinstrålningen sommartid kan bidra till att inomhustemperaturen blir för hög. 
Det bör därför utredas om solavskärmning behövs. Fönster med lågt 
solenergitransmittans kan även väljas, dock inte under 50 %. Solenergitransmittans 
bör inte förväxlas med dagsljustransmittans. Solenergitransmittans är det mått som 
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anger hur mycket solvärme som kommer in genom fönstret. Dagsljustransmittans 
är det mått som anger mängden dagsljus som kommer in genom fönstret, detta 
värde bör vara över 60 % på hela fönstret källa. 

4.2.5 Balkonger 

Balkonger på flerbostadshus kan konstrueras på olika sätt. De kan vara indragna, 
påhängda utanpå fasaden eller vara helt självbärande. Balkonger är ofta en stor 
bidragande orsak till en byggnads köldbryggor. Självbärande konstruktion för 
balkongerna är det alternativ som skapar minst köldbryggor då klimatskalet inte 
måste brytas mer än infästning av balkongerna. Den påhängda lösningen som 
oftast fungerar så att två stålpelare infästes lodrät på fasad som i sin tur bär upp de 
hängande balkongbjälklagen skapar normalt heller inte några större köldbryggor. 
Det förekommer punktköldbryggor vid infästningen av de båda stålreglarna där 
klimatskärmen endast måste brytas för infästningen av balkongerna i stommen.  

4.2.6 Ventilation 

Frånluftventilation är den vanligaste typen av ventilation i miljonprogramshusen, 
även självdrag finns, men var vanligast i 40-50 -talshus. Mekanisk ventilation med 
återvinning var mycket ovanligt, men förekom som i t.ex. Råslätt, Jönköping. 
Verkningsgraden på återvinningen var relativt låg och var mellan 30-40 %. 
Fläktarna som användes hade ofta dålig verkningsgrad och förbrukar därmed 
mycket el. Vid renovering är det en stor fördel om återvinning av värmen i 
ventilationen går att genomföra. Detta brukar vara svårt att genomföra om huset 
har självdrag, då behövs i så fall en mer omfattande ändring av 
ventilationssystemet. De åtgärder som går att genomföra kan vara att minska 
överventilationen vintertid. Detta kan göras genom fukt och temperaturstyrda 
ventiler. Detta kan minska energibehovet något. Dock får inte ventilationen 
minskas för mycket, eftersom fukt och dålig luft måste ventileras bort. 
Friskluftsomsättningen i bostaden skall inte understiga 0,35l/s per m2 eller 
0,5oms/h. 
 
Frånluftventilation går även den att göra mer effektiv genom att byta ut fläktar 
med dålig verkningsgrad mot nya moderna. Även modern styr och reglerteknik 
kan minska energiförbrukningen genom att varvtal på fläkt varieras efter 
ventilationsbehov. 
  
Den mest energibesparande åtgärden vid frånluftventilation är att installera till och 
frånluft med värmeväxlare. Dagens värmeväxlare har en verkningsgrad mellan 70-
90% beroende på modell. Detta ger en stor energibesparing. Värmeväxlaren kan 
placeras i ventilationscentral eller i varje lägenhet. Nackdelen med separat system 
för varje lägenhet är att det försvårar underhållsarbetet. Vid byte av filter måste 
det bytas i alla centraler. Fördelen är att det inte är lika utrymmeskrävande som 
gemensam central och att varje lägenhet kan ställas in efter hyresgästens egna 
behov. Återvinning kan även ske med värmepump som installeras med frånluften. 
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Värmen som återvinns kan sedan användas för att värma upp tappvarmvatten eller 
uppvärmning.  
 
Oavsett vilken lösning som väljs bör ventilationssystemet justeras in. Ett dåligt 
injusterat ventilationssystem förbrukar energi i onödan och kan ventilera bort 
uppvärmd luft. Regelbundna kontroller och justeringar bör även göras under 
ventilationens livstid. 
 

4.2.7 Uppvärmning 

Fjärrvärme är en värmekälla som produceras på ett värmeverk eller ett 
kraftvärmeverk. Värmen uppstår genom förbränning av material. Vanliga bränslen 
som förbränns är olja, naturgas, biobränslen och avfall. Värmen transporteras med 
hjälp av uppvärmt vatten genom isolerade stålrör. Temperaturen på vattnet brukar 
variera mellan 90-120 grader i Sverige beroende på hur långt avstånd det är mellan 
produktion och kund. Primärvärme anländer till husets värme och 
varmvattensystem, i och med värmeöverförningen i värmeväxlaren sjunker 
vattnets temperatur och förs tillbaka till värme- eller kraftvärmeverket[60]. 
 
Många miljonprogramshus byggdes med uppvärmning med direktverkande el med 
elradiatorer, det är då ett stort ingrepp att byta ut dessa elradiatorer mot 
vattenledningar till nya vattenburna radiatorer för att kunna byta till t.ex. 
fjärrvärme. Det kan underlätta att i samband med stambyte byta ut elradiatorer 
mot vattenburna system. Att byta ut elradiatorer mot fjärrvärmesystem kan spara 
upp till 30 % av energikostnaden i drift[55].  
 
En fastighet som totalrenoveras med passivhusteknik och installeras med FTX 
som Brogården i Alingsås, behöver enbart en liten del tillförd värme, då 
elektronikapparater och människors kroppsvärmevärme värmer upp 
byggnaden[61].  

4.2.8 Stammar 

Ett stambyte görs i en byggnad för att de gamla stammarna har en begränsad 
livslängd. Stambyte är när rör- och ledningssystem för till- och avloppsvatten byts 
ut. Livslängden på stammar är 30-60 år, men i 60-70 -talshus d.v.s. 
miljonprogramshus kan den vara så kort som 20-30 år[62]. Om stammarna inte 
byts ut finns det risk för att rör och ledningar går sönder, detta kan medföra stora 
fuktskador. Vanligt är att äldre stammar består av PVC-rör som är i stort behov av 
att bytas ut. 
 
Att byta ut stammar kan vara problematiskt för hyresgäster då ett stambyte kan ta 
en till två veckor. Vanligtvis när stammar byts ut går det inte riktigt att byta ut allt 
som skulle behövas. Vid totalrenovering är det en fördel, då det går att byta ut 
större delen av rör- och lednings -systemet[62]. 
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4.2.9 Beteendeförändrande  

En metod som har visat sig fungera för att minska energianvändningen i hyreshus 
är att låta hyresgästerna själva kunna bevaka och delvis betala sitt energibehov. Att 
installera individuella mätare i bostäder kräver inte något större ingrepp 
byggtekniskt. Därför kan sådana åtgärder vara ett mycket bra sätt att göra 
bostäderna energismartare utan någon större investering. Att låta hyresgästerna 
själva se hur deras förbrukning av vatten, värme och hushållsel visas genom 
mätare i lägenheterna, har visat ha en positiv minskning av energianvändandet. 
Det finns idag många energisnåla produkter på marknaden, såsom energisnåla 
blandare. Det finns idag även ett stort utbud av diskmaskiner, tvättmaskiner, 
torktumlare och spisar som klassas som energieffektiva[63]. Belysningen i 
lägenheten och i hela fastigheten kan bytas ut till LED -belysning. En sensor till 
lamporna som känner av när det finns någon i närheten är också ett bra alternativ 
för att spara el i de gemensamma utrymmena. 
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4.3 Hur påverkar val av byggtekniska åtgärder ett 
långsiktigt hållbart byggande? 
På regeringkansliets hemsida kan man läsa: ”Den byggda miljön och markens användning 
är viktig för att tillfredsställa grundläggande behov i samhället. Samtidigt har den byggda miljön 
en stor inverkan på den fysiska miljön; hur vi bor, arbetar, förflyttar oss och möjligheterna till en 
rik fritid. Därför ska planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön utformas på ett 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.”[64] 

4.3.1 Ekonomisk synpunkt  

Tabell 4.3.1 

Projekt Invest./m2 BOA Energiförbrukning 
Före 

Energiförbrukning 
Efter 

Besparing 

Solhusen 1 
Solhusen 2 

4175 
2670 

18800 
17242 

270  
270 

160 
160 

110 
110 

Brogården 26271 4628 216 92 124 
Råslätt - 182100 203 185 18 
 
Invest./m2  Total investeringskostnad per BOA, Kr 
BOA  Bostadsarea, m2 
Energiförbrukning Energiförbrukning Före- efter renovering Kwh/m2 och 
år 
 
I Gårdsten bestod de största posterna av investeringskostnaden för inglasning av 
balkonger och loftgångar samt solpaneler. Som kan läsas i tabellen ovan blev 
investeringskostnaden per kvadratmeter för Solhusen 2 knappt hälften av vad som 
investerades vis Solhusen 1. Detta förklaras med att renoveringen i Solhusen 2 inte 
var lika omfattande som den i Solhusen 1. Bland annat ansågs det att renovering 
invändigt av lägenheterna inte behövdes i Solhusen 2, något som gjordes i 
Solhusen 1.  På Solhusen 1 blev den totala investeringskostnaden 78,5 miljoner 
kronor, av dessa räknas 18 miljoner kronor till energibesparande åtgärder. Detta 
motsvarar ungefär 78 600kr per lägenhet. Energibesparingen beräknas spara 
6000kr per lägenhet och år. 
 
Renoveringen i Brogården var mer omfattande än den i Gårdsten därav den större 
investeringskostnaden. Där ville Alingsåshem uppnå nybyggnadsstandard med 
renoveringen av fastigheterna samt att den skulle utföras med passivhusteknik. Att 
passivhusteknik valdes gjorde att kostnaderna för klimatskalet blev större än i 
Gårdsten.    
 
Av tabellen att döma så har Råslätt genom sina installationer åstadkommit relativt 
liten energibesparing jämfört med övriga projekt. Där har i stort endast införande 
av individuell mätning av varmvatten och hushållsel samt inglasning av balkonger 
och byte av värmeväxlare gjorts i energibesparande syfte.  
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I Råslätt skall hänsyn tas till att inga större renoveringar vad gäller 
byggnadstekniskt gjorts till skillnad mot övriga och därmed finns ingen större 
investeringskostnad.  
 
Ett hållbart byggande vid ombyggnation av miljonprogramsområden med mål om 
ekonomisk lönsamhet är svårt att åstadkomma enligt H. Lind och S. Lundströms 
rapport ”Affären Gårdsten – Har förnyelsen av Gårdsten varit lönsam?”[65]. Det 
är också den ekonomiska delen som idag har en dominerande roll för 
beslutsunderlagen när fastighetsägarna skall besluta omfattning på 
ombyggnationer av deras fastigheter. Enligt Swedisol så står 90 % av en byggnads 
kostnad under brukstiden medans 10 % består av den ursprungliga 
investeringskostnaden. En merkostnad för energirenovering kan motiveras av de 
lägre driftkostnaderna.     
 
Vilken sorts grundläggning huset har sedan tidigare spelar en stor roll för om det 
skall vara lönsamt eller inte att energirenovera. I ett hus med källare kan det 
mycket väl vara lönsamt att försöka energirenovera. Som utlästs utav rapportens 
tre referensprojekt kan det tydligt ses att källarväggarna ofta är dåligt isolerade. I 
sådana fall som huset är i behov av ny dränering kan tilläggsisolering av 
källarväggen vara väldigt lönsamt och ihop med dränering förlänga livslängden på 
husets grundläggning väsentligt. Det blir också enklare att räkna hem en sådan 
renovering rent ekonomiskt. Hela arbetstiden för att gräva fram grunden kan då 
kombineras för båda åtgärderna och på så sätt få ned investeringskostnaden för 
båda insatserna. Vid fall då huset saknar källare och har platta på mark kan det 
dock bli svårare att få en energirenovering lönsam. Metoder för tilläggsisolering av 
grundplattan är att bila upp plattan och sedan lägga på isolering för att gjuta igen, 
en annan är att direkt gjuta på ett lager cellbetong som då fungerar som ett sämre 
lager cellplast. Det som kan konstateras är att en lösning med cellbetong är väldigt 
smidig att installera då det pumpas ut och sedan fyller alla ojämnheter och 
håligheter av sig självt samtidigt som investeringskostnaden inte blir allt för stor.  
 
Husets ytterväggar måste noggrant analyseras för att kunna avgöra om det ska bli 
lönsamt med en energirenovering i form av tilläggsisolering. Fasadens kondition 
spelar en stor roll. Finns inget behov av att åtgärda fasadskiktet så blir det en stor 
kostnad om man river fasaden för att kunna tilläggsisolera. Detta eftersom 
kostanden för ett nytt fasadskikt ofta kostar mer än vad energibesparande 
åtgärden minskar energikostnaden. Är fasaden i dåligt skick och behöver bytas ut 
så blir arbetet och merkostanden att samtidigt tilläggsisolera relativt liten och där 
med ger en bra avkastning. 
 
Fönster är en av de byggdelar där det inte krävs så stor insats på klimatskalet för 
att åtgärda. Flera alternativ för fönster finns vid energirenovering. Är fönstret i 
gott skick kan en renovering göras, detta är en relativt liten investering men har 
också en låg energibesparande effekt. Utökande med en ytterligare glasruta eller 
byta av glasrutor till lågenergirutor kräver en större insats men ger en större 
energibesparing. Är fönstren i dåligt skick kan ett nytt fönster sättas in. Detta har 
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ofta en relativt stor investeringskostnad men också en relativt stor 
energibesparing. Med nytt fönster blir även underhållet mindre.  
 
Tak är också en konstruktion som är väldigt beroende på hur den ursprungliga 
konstruktionen ser ut för om en energirenovering skall visa sig lönsam. Finns det 
gott om plats mellan vindsbjälklaget och yttertaket kan det relativt enkelt sprutas 
på ett nytt lager lösull och på sätt få ner energiutsläppen och hålla ned 
energikostnaden.  

4.3.2 Miljöaspekt 

EU:s miljömål till år 2050 och delmål år 2020 skapar ett högt krav på 
byggbranschen, framförallt för de befintliga bostäderna och fastighetsägare. 
Bostäder och lokaler står för ca 40 % av den totala energiförbrukningen. 
Miljonprogramsbebyggelsen är den en stor del av dessa 40 % procent, totalt 
räknas det med att ca 650 000 lägenheter är undermåliga och i behov av 
renovering ur energisynpunkt. Att minska energianvändningen för bostäder 
kommer bli en stor utmaning för byggbranschen[66]. 
 
Men kunskapen finns att energirenovera miljonprogramshus, kvarteren Brogården 
i Alingsås och Gårdsten i Göteborg är två bevis på det. Dessa kvarter har 
totalrenoverats, men för att klara det första delmålet på 20 % minskning av 
energianvändandet krävs det mindre än så. Fastighetsägarna behöver inte göra allt 
på en gång, det går att dela upp renoveringen i mindre delar och till exempel 
isolera vinden ett år, stambyte nästa år och så vidare. 
 
De boendes innemiljö är även den i behov av förbättring, många boende känner 
drag och ibland är kvaliteten på inneluften dålig i lägenheterna. Vid en större 
renovering kan även den omoderna planlösningen förändras och förbättras, vilket 
gör lägenheterna mer attraktiva.  
 
Dagens miljonprogramshus som inte är renoverade kan innehålla farliga och 
skadliga material för både människor och miljön. 
 

• PCB är en industrikemikalie med lång nedbrytningstid. PCB användes som 
isolator i kondensatorer och transformatorer tills det förbjöds 1973[67]. 

• Flamskyddsmedel används för att skydda isoleringsmaterial från att ta eld. 
Flamskyddsmedel är svåra att bryta ner och därför miljöfarligt[68]. 

• Asbest har använts som brandskydd i stålkonstruktioner och 
ventilationsanläggningar. Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna 
att de tränger in i kroppen. Damm med fibrer kommer in i lungorna och 
kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar[69]. 

Det är därför viktigt att vid renovering såväl som nybyggnation använda testade 
och godkända material som inte skadar miljön. Likaså använda hållbara material 
som håller under en byggnads livstid. Det finns ett flertal databaser där byggherre 
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och byggare kan söka kunskap om material, till exempel; Basta, 
Byggvarubedömnignen och Sunda hus. Det finns ett antal miljömärken som 
använd för byggmaterial, t.ex. Svanen, EU-blomman, Bra miljöval, Forest 
Stewardship Council [70]. 

4.3.3 Social aspekt 

Problem som är vanliga i Miljonprogramsområden är hög 
omflyttning, hög arbetslöshet och låg utbildning.  
I rapporten ”Miljonprogrammets förnyelse” från Rådet för 
Byggkvalitet, BQR, pekar man på tre grundstenar som bör 
genomföras för att få en lyckad renovering rent socialt[71]. 
 

4. ”Mobilisering  
I ett tidigt skede av projektet krävs det att de boendes 
önskemål fångas upp och blir grundläggande för planeringen. Man kan utgå ifrån att 
detta fordrar en kraftfull mobilisering av de boende engagemang, eftersom många efter 
lång tid av försummelser misströstar om att få sina synpunkter hörda och beaktade och 
därför visar ett ljumt intresse för att delta.” 
 

5. ”Fysisk förnyelse och energihushållning  
En framgångsrik omdaning fordrar de boendes delaktighet i arbetet och det går inte att 
vinna deras engagemang, om de inte påtagligt upplever att fastighetsägarna vill ta itu 
med eftersatt underhåll. Att stimulera omdaningen i fysiskt avseende är således ett första 
steg. Erfarenheter visar att ombyggnader i miljonprogramområden med fördel kan 
kombineras med åtgärder för energieffektivisering. Det finns för ägarna goda men inte 
alltid erkända motiv för upprustning. En viktig uppgift för projektet är att på ägarnivå 
påvisa sambandet mellan höjd boendekvalitet och värdestegring av fastigheterna.” 
 

6. ”Social utveckling  
Kvalitetsutveckling i bygg- och bostadssektorn kan emellertid inte begränsas till tekniska 
frågor, hur viktiga de än är. Kvalitetsutvecklingen måste i högre grad än hittills ta sin 
utgångspunkt i brukarnas behov och önskemål. Det är en bärande tanke i projektet att 
delaktighet är framtidsformeln för miljöförnyelse. Utvecklingsarbetet måste också beakta 
samhällsbehoven i stort som har att göra med social trygghet, hälsa och möjligheter till 
sysselsättning .” 

 
 
Dessa tre punkter bör genomsyra hela renoveringen. Det är även viktigt att de 
boende blir uppmärksammade på vilka förändringar som kommer att göras och 
varför. Byggherren bör därför ha tydliga direktiv om vad som planteras och hur 
lång tid det kommer att ta. En grundlig genomgång av området bör göras innan 
beslut tas om vad som ska göras, hänsyn bör tas till områdets historia samt de 
boendes hälsa, livsvillkor, ekonomi samt attityd till förändring. Detta kan med 
fördel göras genom intervjuer, hembesök och informationsträffar. Information 
om projektet bör förmedlas både innan, under och efter projektet genomförts. 
Alingsåshem använder sig av ett nyhetsblad som ges ut till de boende. Där kan 

 Bild 22  Social gemenskap[71]   
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läsas om hur arbetet med ombyggnaden fortskrider, tidsplaner och protokoll från 
möten mm.  
 
Ett helhetstänkande bör användas där man även berör frågor om välfärd, 
sysselsättning och utbildning. Det bör även läggas vikt på att sammanlänka 
området med resten av staden, både fysiskt genom bland annat nya 
transportmöjligheter men även socialt genom att kunna erbjuda samma service 
som övriga staden. Det är även viktigt att skapa en ”vi” känsla. Detta kan göras 
genom att betona egenskaper i området som gör det speciellt. När renovering har 
genomförts så är det viktigt att efterkontroller görs. Kontrollera kundnöjdheten 
och korregera vid missnöjdheter[73]. 

Då Råslätts renoveringar och åtgärder inte vart så stora eller så omfattande så har 
heller inte dessa påverkat de sociala aspekterna i så stor mån. Vätterhem AB har 
gjort andra typer av åtgärder för att stärka de sociala ställningarna, men då de inte 
vart byggtekniska har vi inte tagit upp dessa här. 
Den åtgärd som ändå kan räknas som byggteknisk är införande av individuell 
mätning av el och vatten. Innan ingick el i hyran, detta medförde att hyresgäster 
inte var medvetna om hur mycket energi de gjorde av med. Vissa av hyresgästerna 
använde infravärme för att värma upp de inglasade balkongerna. Dessa användes i 
princip året runt, och drog därför stora mängder energi. Efter införande så insåg 
hyresgästerna att det inte var hållbart och slutade med detta. 

I Gårdsten var de sociala aspekterna högt prioriterade. Innan ombyggnaden var 
arbetslösheten hög och närmare 60 % av de boende var arbetslösa eller delvis 
arbetslösa. Även antalet tomma lägenheter var högt och omflyttningarna var 
många. Innan ombyggnaden genomfördes gjordes därför flera intervjuer med de 
boende. Detta för att kartlägga de behov som fanns, men även för att de boende 
skulle känna sig delaktiga i ombyggnaden av ”deras” hem. Under byggtiden hölls 
möten och informationsblad delades ut, detta för att informera om hur 
ombyggnaden fortskred och vad som väntade. Även efter renovering var slutförd 
så informerades de boende om hur deras hus nu fungerade. Allt detta gav reslutat 
och så här i efterhand så har flera av de boende sagt att de är stolta över att vara 
Gårdstensbo. Flera av de åtgärder som genomfördes gav reslutat och andelen 
arbetslösa och antalet tomma lägenheter har minskat i området. I Solhusen 2 
kunde även de boende bo kvar under renoveringen, detta eftersom lägenheterna 
ansågs vara i så bra skick att de inte behöver åtgärdas. Att de boende inte behövde 
flytta ut anses vara en bra lösning, då hyresgästen inte behöver känna att någon 
inkräktar i deras hem. Exempel på åtgärder som genomfördes: 

• Införande av individuell mätning. 
• Egen kompostering av matavfall som sedan används i de gemensamma 

växthusen. 
• Säkrare och trevligare utegårdar och entréer.  

Brogården har gått i samma anda som Gårdsten och använt sig av en tydlig 
kontakt med de boende. Det som dock skiljer sig mot Gårdsten är att Brogården 
totalrenoverades och i princip allt byttes ut. Detta kan ibland vara ett problem då 
de boende inte känner igen deras hem. Detta har dock fungerat bra, då 
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Alingsåshem har lagt fokus på passivhus och de boende kan få känna sig stolta 
med att ligga i framkant av utvecklingen. Flera byggtekniska åtgärder har även 
handlat om att utöka tillgängligheten. Detta genom bättre entréer och hissar. Detta 
gjorde i sin tur det möjligt för äldre att bo kvar längre. Det har även införts 
individuell mätning av el, värme och vatten.  
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5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Resultatdiskussion  
Syftet är att förbättra kunskapen om hur miljonprogramsbeståndets flerfamiljshus 
kan upprustas ur energisynpunkt. 
 

Standarden på nybyggnation har sen miljonprogramsåren förändrats. Många 
tycker och tror att miljonprogrammet var ett enda stort fuskbygge, men husen 
byggdes enligt dåtidens krav och kunskaper. Flera områden hade goda kvaliteter 
och goda förutsättningar när det byggdes. På 60-talet var olja och el billigt, därmed 
behövdes det inte så mycket isolering för att få en låg driftskostnad. Att ha låg 
energiförbrukning och bygga hus med täta byggdelar var inte lika prioriterat som 
det är idag. Detta gör att många miljonprogramshus idag har hög 
energianvändning och höga värmeförluster. Många fastighetsägare har halkat efter 
med underhållet, livslängden på en byggnad bör ligga runt 50 år vilket några av 
miljonprogramshusen börjar komma upp till. Det undermåliga underhållet 
tillsammans med dåligt rykte tror vi har präglat den stora omflyttningen som vi ser 
idag. Genom att studera ämnet har vi uppmärksammat att det finns flera sätt att 
renovera och energirenovera miljonprogramshus. Att göra en totalrenovering är 
kostsamt, men vi tycker att det är ett bra sätt att höja standarden och göra 
byggnaden mer attraktiv för hyresgäster. Att samtidigt höja tillgängligheten till 
byggnaden gör att fler människor kan bo kvar längre. Med de nya 
konstruktionerna undviks köldbryggor och klimatskalet blir tätare, vilket gör att 
hyresgästernas inomhusklimat förbättras. Livslängden förlängs och underhållet 
minskar.  

Vid renoveringar som inte är lika omfattande som t.ex. Gårdstens Solhusen 2, är 
det en mindre investeringskostnad. Dock så minskade Gårdstensbostäder energi 
förbrukningen från 270 till 160 kWh/m2 och år för all köpt energi. Denna 
renovering tycker vi är ett bra alternativ. Gårdstens skick var bättre än Brogårdens 
innan renoveringarna och då är en totalrenovering inte nödvändig. Husets skick 
innan beslut om renovering har stor betydelse för hur omfattande renovering som 
krävs. Vi anser att det är viktigt att göra en noggrann undersökning av byggnaden 
innan beslut tas.  

Vid mindre renoveringar ser vi en stor fördel i att fastighetsbolagen kan välja att 
låta hyresgästerna bo kvar under renoveringen. Det kan vara en stor kostnad för 
fastighetsbolaget att investera i renoveringen samtidigt som man mister 
hyresintäkterna. Vi tror även att det kan vara en fördel att låta hyresgästerna få en 
större inblick i renoveringsprocessen och se förändringarna på plats. Bland våra 
referensprojekt så har man använt sig av olika tekniker. I Brogården valde 
Alingsåshem att i stort sett riva ut allt utom stommen på husen och totalrenovera 
vilket ledde till att hyresgästerna fick bo i en tillfällig bostad under byggtiden.  
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Gårdstenbostäder valde att använda sig av båda metoderna, i Solhusen 1 där 
lägenheterna var i så pass dåligt skick att det behövdes en uppfräschning invändigt 
också och därför behövde flytta ur deras hem tillfälligt. I etapp två även kallat 
Solhusen 2 så hade lägenheterna underhållits bättre genom åren, och hyresgästerna 
fick bo kvar under renoveringstiden då renoveringsarbetet bara berörde 
byggnadens yttre. I Råslätt har Vätterhem använt sig av ett aktivt underhåll, vi tror 
detta har sina ekonomiska fördelar jämfört med ett dåligt underhåll och sedan en 
totalrenovering. Men Vätterhem har lagt mycket pengar på underhållet, därför tror 
vi att det inte är lönsamt att göra en större renovering ur energi synpunkt. Istället 
för reparation kan man tänka långsiktigt och uppgradera byggdelarna. På så sätt 
kan man steg för steg minska energiförbrukningen, utan att behöva göra en 
totalrenovering på en och samma gång. I området Brogården där fastigheterna var 
väldigt nedgångna och i stort behov av renovering hade det inte gått att ha de 
boende kvar. 

Det vi har märkt under arbetets gång är att det är väldigt svårt för fastighetsägarna 
att räkna hem en energirenovering rent ekonomiskt. Att energibesparingen samt 
de höjda hyresintäkterna varje år skall betala av merkostnaden för de 
tilläggsåtgärder som behövs för en energirenovering. En energirenovering kan inte 
som ensamt skäl fungera som ett skäl till att få höja hyrorna, utan den måste ske i 
samband med kvalitetshöjande åtgärder för de boende såsom 
lägenhetsrenoveringar för att hyresintäkterna skall kunna höjas. När 
fastighetsbolaget är kommunalägt vägs ofta de sociala vinsterna in i investeringen. 
Ett exempel på detta hittade vi i Brogården där det minskade behovet av äldrevård 
kunde räknas hem, då renoveringen generade bättre tillgänglighet i bostäderna och 
äldre människor på så vis kunde bo kvar hemma en längre tid. Vi tycker ändå att i 
vissa fall där underhåller varit eftersatt och inga större renoveringar har 
genomförts så borde det ändå finnas kapital, eftersom hyror ändå har kommit in. 
Så även om bostadsbolaget har svårt att se någon vinst i energirenovering så borde 
ändå pengar finnas för att genomföra en sådan.  

En renovering kan bidra till att omflyttning, som symboliserat miljonprogrammets 
alla bostadsområden, minskar i takt med finare och upprustade områden och på så 
sätt även minskar den kostnad det innebär för fastighetsägaren vid utflyttning och 
inflyttning av ny hyresgäst. 

Ur energisynpunkt anser gruppen att ett typsikt flerbostadshus byggt i 
miljonprogrammet inte är alltför svårt att energirenovera. Den vanligaste 
konstruktionen från epoken är byggd med sandwichelement. Problem med 
sandwichelement är oftast vid skarvarna mellan elementen där det lätt uppstår 
köldbryggor i och med att fogmassan samt drevningsisoleringen tappat kvaliteten 
genom åren. Detta innebär att en tilläggsisolering på väggens utsida skulle täcka 
upp och omsluta samtliga ursprungliga köldbryggor och eftersom den 
konstruktionen består av betong och isolering bör det inte löpa någon större risk 
för framtida fuktproblem.      
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Det vi sett är att tekniken finns och är inte komplicerad att tillämpa, men att det är 
svårare med metoder att beräkna vinsten. Vi har sett att i de projekt där man aktivt 
arbetat med dom sociala aspekterna så har detta gett ett positivt utslag och 
områden har ofta ökat i värde, både ekonomiskt men även socialt. 

EU:s miljömål på 20 % minskad total energianvändning för samtliga 
medlemsländer till 2020, räknat från år 1995 års energianvändning och 50 % till 
2050 innebär att stora förändringar måste till för att målen ska kunna uppnås. År 
2011 stod bebyggelse för 40 % av Sveriges totala energianvändning. Var fjärde 
bostad i Sverige är ifrån miljonprogrammet. Vid nybyggnationer är det inte 
speciellt svårt att bygga energieffektiva byggnader. Det produceras nya bostäder 
motsvarande ca 0,5 % år 2009 av Sveriges totala bebyggelse varje år. Detta innebär 
att det är i den befintliga bebyggelsen som de största energibesparingarna kan och 
bör göras. Då är Brogården ett utmärkt exempel där man renoverat upp flertalet 
lamellhus. Där var energiförbrukningen från början totalt 216 kvh/m2 och år och 
den minskade efter renoveringen till 92 kWh/m2 och år. I Brogårdens fall 
uppnåddes även nybyggnadsstandard med dess tillgänglighetskrav på 60 % av 
lägenheterna. 

 

I Brogården har mest pengar investerats för renovering räknat kr/m2 men har 
också lägst energiförbrukning av de tre områdena.  
Tabell 5.1.1 
Projekt Invest./m2 BOA Energiförbrukning 

Före 
Energiförbrukning 
Efter 

Besparing 

Solhusen 1 
Solhusen 2 

4175 
2670 

18800 
17242 

270  
270 

160 
160 

110 
110 

Brogården 26271 4628 216 92 124 
Råslätt - 182100 203 185 18 
 
Gårdstens investeringskostnad är ungefär 22000 kr mindre per kvadratmeter och 
år än Borgårdens vilket då skulle kunna anses som effektivare renoverat än 
Brogården. Detta stämmer dock inte helt, många kilowattimmar kan sparas genom 
relativt enkla åtgärder. Individuella mätare av varmvatten och hushållsel, 
tilläggsisolering, byta fönster är moment som alla kan bidra mycket för 
energibesparingen vid en renovering. Men för att komma ned till Brogårdens 
nivåer krävs det att renoveringen utförs med passivhusteknik rakt igenom vilket 
innebär nytt klimatskal, ventilationssystem, balkonglösningar m.m. Detta förklarar 
den högre investeringskostnaden. 
 
Även utgångsvärdet på energianvändningen spelar roll, då ett högt värde är lättare 
och mindre kostsamt att sänka än ett lägre om sänkningen skulle vara lika stor. 
Trots att Brogården och Gårdsten har relativt likvärdig energibesparing, 
Brogården 124kWh/m2 och år, Gårdsten 110kWh/m2 och år. Så har Brogården 
en högre investeringskostnad per kvadratmeter än Gårdsten. Det ska även tilläggas 
att all investeringskostnad inte är för energibesparande åtgärder, utan innefattar all 
typ av renovering och åtgärder.  
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5.2 Metoddiskussion 
Metoder som valdes för att genomföra gruppens examensarbete var fältstudier, 
intervjuer och datainsamling.  

Arbetet har fungerat bra i gruppen efter en lite trög start då vi i gruppen tyckte det 
var svårt att hitta en riktning med arbetet. Vi hade klara och stora mål med arbetet 
men inte riktigt klart för oss hur det skulle avgränsas eller hur brett det skulle bli. 
Så den första tiden av arbetet utgjordes av datainsamling där vi i stort läste på om 
hela miljonprogrammets historia, alternativa metoder vid renovering. 

  

Vi hade tidigt bestämt oss för att vi ville projektera ett eget projekt där vi skulle 
energirenovera ett flerfamiljshus byggt under miljonprogrammet och sedan bygga 
arbetet på det utfallet och hur man skall gå tillväga. Vi valde ett typhus i närheten 
av Jönköping i Råslätt som är lokaliserat 5 km söder om Jönköping. Det hus som 
valdes var byggt 1969 och var ett enligt oss perfekt praktikfall att bygga arbetet på. 
Ritningar och information kring fastigheten hämtades ut ifrån stadskontoret och 
det ägande fastighetsbolaget Vätterhem AB. Men efter uträkningar och intervjuer 
med Tommy Johannesson, Energikonsult på Vätterhem kom vi fram till att huset 
faktiskt inte alls var speciellt undermåligt vad gäller energikostnaderna vilket enligt 
oss tog poängen ur den projekteringen vi hade haft som mål där vi ville påvisa 
vilken stor skillnad en energismart renovering kan åstadkomma för 
driftkostnaderna och miljöpåverkan för ett hus. I samråd med vår handledare 
bestämdes en ny riktning för arbetet med målsättning om en mer jämförande 
studie, kring ämnet energirenovering av miljonprogrammets bostäder. 

I övrigt anser vi att intervjuer och studiebesök fungerat bra och varit nödvändiga 
för arbetets genomförande. Studiebesöket på Brogården ihop med 
Passivhuscentrums J. Helmfridsson var utvecklande. I samband med detta gavs 
möjlighet att diskutera renoveringstekniker och vad Helmfridsson trodde och 
tyckte om ämnet.  Detta var väldigt informativt och gav oss lite nya tankegångar 
kring ämnet.  
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 
Det vi kommit fram till i rapporten är att energirenovering av miljonprogramshus 
är möjlig att genomföra. Alla byggdelar behöver inte åtgärdas för att få ner 
energiförbrukningen till en acceptabel nivå. Införande av individuell mätning och 
individuell debitering av den energi de boende förbrukar ger ofta stora 
energivinster, detta med relativt liten insats. Det gäller även fönster som ofta har 
ett relativt högt u-värde på äldre hus. Omfattning av dessa insatser på huset är 
dock olika från fall till fall, då underhållet kan skilja sig mellan områdena. Men för 
att klara EU:s miljömål till år 2020 och 2050 behövs en omfattande renovering av 
miljonprogrammet och detta med ett långsiktigt hållbart tänkande. 

För att göra en mer tydlig redovisning om vad som är rimligt att genomföra vid 
renovering skulle det behövas en mer omfattande ekonomisk redovisning. För att 
förtydliga vilka byggdelar som kan genomföras och hur mycket energi som kan 
sparas genom renovering skulle ett typhus kunna användas. Där man steg för steg 
redovisar hur förändringen påverkar energiförbrukningen och vad den i så fall 
skulle kosta. Man skulle kunna jämföra en byggnad med ett ständigt underhåll mot 
en byggnad utan underhåll med behov av totalrenovering. Med hjälp av en 
livscykelanalys jämföra kostnader och energiförbrukningen för de olika 
byggnaderna under åren. 
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