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Sammanfattning
Klimatförändringar i världen är ett faktum och för att hejda effekterna som utsläppen av
växthusgaser orsakar måste samhället agera. Byggindustrin är en stor orsak till detta och det
har lett till att energikrav upprättats med mål att minska klimatpåverkan. Flerbostadshusen
som byggdes 1965-74, så kallade miljonprogramhus, är många och eftersom alla föråldrats i
samma takt blir deras miljöbelastning stor.
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur fastighetsägare av miljonprogramhus
kommer att agera på framtida renoveringar ur energisynpunkt. En förundersökning av
relevant litteratur genomfördes för att få en ökad kunskap inom valt ämnesområde och
lämpligt material till intervjuunderlaget. Muntliga intervjuer har genomförts med både
allmännyttiga och privata fastighetsägare.
Samtliga tillfrågade fastighetsägare arbetar med att energieffektivisera sitt bostadsbestånd och
anser sig ha god ekonomi. Åtgärdsvalet baseras dock på husens skick och vilket
avkastningskrav de arbetar efter. Fastighetsägarna ser sig uppnå målet om att minska sin
energianvändning med 20 procent till år 2020 för sitt totala bostadsbestånd, dock inte
specifikt för sina miljonprogramhus. Detta beror på att fastighetsägarna har ett äldre
bostadsbestånd som prioriteras först. För att nå visionen om en halvering av
energianvändningen till år 2050 behöver majoriteten av fastighetsägarna utföra mer
energieffektiviserande renoveringar.

Nyckelord: Global uppvärmning, energikrav, energiförbrukning, energieffektivisering och
miljonprogrammet.

Abstract
Climate change in the world is a fact and to stop the effects that the greenhouse gas emissions
causes requires the society to take action. The construction industry is a major cause of this
and has led the government to establish energy requirements with the goal to reduce the
carbon footprint. The large number of multi-apartment dwellings, the so called Million
Homes Programme, built in 1965-74 causes severe environmental impact hence them aging at
the same time.
The aim of this thesis is to, from an energy perspective, investigate how property owners of
the Million Homes Programme will act on future renovations. A preliminary research of
relevant literature was implemented to gain a better understanding in the chosen subject and
appropriate material to perform the interviews.
All of the interviewed property owners are working on getting their houses more energy
efficient and believe they have a good economy to carry through. However, the choice of
action is based on the buildings condition and the required rate of return that the property
owners are after. Further they are looking to achieve the goal of reducing their energy use by
20 percent by 2020 for their overall housing stock but not specifically for their Million Homes
Programme. Great demands are made on the majority of the property owners to do more
energy efficient renovations in order to reach the aim of a 50 percent energy use reduction by
2050.

Förord
Detta examensarbete är sista delen av högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och
Design/Ekonomi på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra handledare i näringslivet, Maria Wessberg
och Tina Wiséen från Structor Miljöbyrån, som har gett oss värdefull feedback under arbetets
gång och har varit snabba med att återkoppla när vi har behövt hjälp.
Ett stort tack ges även till alla fastighetsägare som har tagit sig tid till att medverka på
intervjuer och förmedlat sina kunskaper och åsikter.
Slutligen vill vi tacka vår akademiska handledare Sten Hebert som alltid haft en positiv
inställning till arbetet.

Hanna Adolfsson och Johanna Jansson
Stockholm, 3 juni 2015

Begrepp
Allmännyttigt fastighetsbolag

Ett allmännyttigt fastighetsbolag är antingen ett
kommunalt aktiebolag, en stiftelse eller en
ekonomisk förening som ska drivas utan
vinstsyfte.

Energianvändning

Den energi som en fastighet förbrukar.

Energibesparing

En faktisk minskning av energianvändningen
som leder till en besparing av energi.

Energieffektivisering

Att göra energianvändningen så ekonomiskt
effektiv som möjligt för brukarna och hållbar för
samhället.

Fossila bränslen

Kol, olja och naturgas kallas för fossila bränslen
och består av organiskt material.

FTX

Från- och tilluftsventilation med
värmeåtervinning.

Klimatneutralt

Att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara lika
med noll.

Kooperativ bostadsförening

En kooperativ bostadsförening är öppen för alla
och är politiskt obunden.

Köpt energi

Den mängd el, fjärrvärme eller i vissa fall olja,
som fastighetsägaren köper.

Primärenergi

Den bruttoenergi som krävs i form av
exempelvis bränsle för att åstadkomma en viss
mängd brukad värme eller el i en byggnad.

Privat fastighetsbolag

Ett fastighetsbolag som drivs som ett aktiebolag,
ofta med mål om att utdelningen ska gå med
vinst.

Växthusgaser

Gaser i atmosfären till exempel koldioxid, metan
och lustgas.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Idag är klimatfrågan världens ödesfråga. Den globala uppvärmningen hotar den biologiska
mångfalden. Klimatförändringar i världen är ett faktum och för att hejda effekterna som
utsläppen av växthusgaser orsakar måste samhället agera. Byggindustrin är en stor orsak till
dessa utsläpp. Det är känt att byggsektorn svarar för 40 procent av den totala
energianvändningen. Detta har samlat världens länder till att engagera sig i energibesparande
åtgärder. I Europa har klimatmål upprättats för att gemensamt minska klimatpåverkan. EU:s
energikrav ger direktiv om minimikrav för varje medlemsstat avseende bland annat
energianvändning och koldioxidutsläpp.
I Sverige ställs därför höga krav på byggnaders energianvändning och miljöpåverkan, som
gäller både nya och befintliga byggnader. I mars 2015 skärpte Boverkets Byggregler, BBR,
sina krav vid omfattande renoveringar, dessa ska nu uppfylla kraven för nybyggnation. I
Storstockholm finns färre möjligheter till nybyggnationer jämfört med på landsbygden vilket
leder till att det utförs fler ROT-projekt.
Fastigheter som är byggda 1965-74, så kallade miljonprogramhus, byggdes före oljekrisen då
tillgången till billig energi ansågs vara obegränsad. Flerbostadshusen från denna period är
många och eftersom alla föråldrats i samma takt blir miljöbelastningen omfattande på grund
av det stora antalet. Dessa flerbostadshus är nu i behov av omfattande renoveringar och det
kommer att krävas energieffektiviserande åtgärder för att uppnå klimatmålen.

1.2 Syfte
Syftet är att utifrån ståndpunkter från olika fastighetsägare av miljonprogramhus klargöra hur
de kommer att agera på framtida renoveringar ur energisynpunkt.
-

Hur arbetar de aktivt för energieffektiviserande åtgärder?
Kommer de uppnå energikraven och bidra till en hållbar utveckling?

1.3 Avgränsning
Examensarbetet avgränsar sig till renovering av flerbostadshus byggda under
miljonprogrammet, år 1965-74, i Storstockholm. Fokus ligger på de renoveringar som sänker
och effektiviserar fastigheternas energianvändning. Rapporten kommer inte att inkludera
sociala aspekter, kulturarv eller estetiska förhållanden. Examensarbetet är tidsbegränsat till 10
veckor och motsvarar 15 högskolepoäng.
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1.4 Metod
En kvalitativ metod har genomförts som inleddes med en förundersökning av relevant
litteratur, böcker, webbsidor och tidigare rapporter inom valt ämnesområde. Detta för att få en
ökad kunskap om situationen som miljonprogramhusen befinner sig i. Därefter följdes
metoden av intervjuer med åtta fastighetsägare och en akademisk professor.

1.5 Structor Miljöbyrån
Structor är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom projektering, planering och
genomförande av investeringar i bygg-, infrastruktur- och industriprojekt. Structor består av
olika specialistbolag, allt från mark och anläggning till miljö- och hållbarhetstjänster.
Structor Miljöbyrån är ett dominerande miljökonsultföretag med bred erfarenhet och
kompetens inom miljöområdet. Structor Miljöbyrån erbjuder miljö- och hållbarhetstjänster
inom:
•
•
•
•

Strategi och analys
Fastighetsöverlåtelser
Planer och tillstånd
Byggande och förvaltning

Structor Miljöbyråns kunder är privata och allmännyttiga fastighetsbolag, fastighetsmäklare,
kommuner, trafikbolag, industrier, banker, försäkringsbolag samt statliga myndigheter och
verk. De stödjer sina kunder med helhetsåtaganden och kan vara bollplank eller stöd i projekt
och verksamheter. Structor Miljöbyrån verkar som beställarstöd, projektledare, specialister
och utredare och verkar över hela Sverige, med den huvudsakliga marknaden i
Stockholmsregionen.
I detta examensarbete har Structor Miljöbyrån hjälp till med att upprätta en kontakt med sina
kunder som är fastighetsägare.
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2. Teoretisk referensram
Debatten om upprustning av miljonprogramhusen är aktuell i samhället då den tekniska
livslängden är uppnådd och nya energikrav har tillkommit sedan husens uppbyggnad. Ett
antal böcker, artiklar och rapporter har skrivits inom ämnet som kan stödja relevansen av
examensarbetet. Tidigare kurser inom högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och
Design/Ekonomi på Kungliga Tekniska högskolan har ökat medvetenheten och förståelsen för
problemet.
Nedan följer ett urval av de böcker, rapporter och kurser som gett djupare kunskap inom
ämnesområdet.
Böcker
Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla?
Formas, forskningsområde för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, 2012.
Boken tar upp debatten om miljonprogrammet ur olika forskares perspektiv både
socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
Rapporter
Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader
En gemensam uppgift för Energimyndigheten och Boverket, togs fram på uppdrag av
Regeringen, 2013.
Rapportens syfte är att förbättra byggnadsbeståndets energiprestanda genom att
utnyttja tillfällen då byggnader ändå ska renoveras. Den har haft ett framtidsinriktat
perspektiv för att vägleda såväl privatpersoner som branschrelaterade bolag.
Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen
Boverket, 2014.
I denna rapport behandlar Boverket 7 indikatorer som påverkar miljöpåverkan i byggoch fastighetsbranschen. Syftet med projektet var att ta fram en kvalitetssäkrad metod
för att kunna beskriva och beräkna miljöindikatorer som ger störst miljöpåverkan. Tre
av de indikatorer som behandlas är utsläpp till luft i form av växthusgaser, partiklar
och energianvändning.
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Tidigare examensarbeten
Varför genomförs inte lönsamma energieffektiva investeringar?
- en studie av beslutsfaktorerna vid investeringar inom fastighetsbranschen
Christer Gerdin och Louise Hammarberg, Lunds Tekniska högskola, 2010.
Examensarbetet utreder varför de befintliga metoderna för att energieffektivisera inte
används i större omfattning. Rapportens syfte är även att belysa de faktorer som varit
avgörande vid investerings beslut för energieffektiviseringar och redovisa verktyg för
ekonomiska för- och nackdelar.
Lönsamhet och incitament i renoveringen av miljonprogrammet
Peter Karlsson, Kungliga Tekniska högskolan, 2013.
Denna rapport handlar om att bland annat ta fram incitament och ge vägledning till
fastighetsägarna vid renovering av deras miljonprogrambestånd.
Kurser
AF1720 Miljö- och arbetsvetenskap
Kursen har gett en inblick i byggnadssektorns miljöpåverkan, vilka miljöproblem som
finns i dagens samhälle, lagstiftningsfrågor samt byggnadsdelars kompetens och risker
vid sammansättning av flera material.
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad
Kursen har bland annat gett kunskap inom ROT-projekt både ur ett teknisk- och
ekonomisk perspektiv, förberedelser inför renovering, vilka åtgärder som ger en lägre
energianvändning och driftskostnad, hur en renovering kan finansieras samt tekniska
nivåer av installationssystem.
HS1030 Förvaltningsanalys av fastighetsföretag
Kursen har gett färdigheter på hur man uppför en teknisk underhållsplan, åtgärder för
upprustning av äldre fastigheter, administrativ och teknisk styrning av ett
fastighetsbolag samt kunskaper för att kunna ge förslag på hur man kan utveckla en
fastighet.
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3. Faktainsamling
3.1 Litteraturstudie
Hänsyn har tagits till tidigare forskning och arbeten inom det valda ämnesområdet har
studerats. Litteraturstudien har gett grundläggande kunskap om de problem som finns i
samhället idag till följd av miljöpåverkan, klimatförändringar, energianvändning, energikrav
och miljonprogrammet. Detta har varit viktigt att ha som grundpelare och varit en hjälp till att
formulera syftet med rapporten.
De databaser som har använts vid informationssökning har varit Google och KTH:s
Publikationsdatabas DiVA. Sökord som har använts är bland annat energianvändning,
energieffektivisering, energikrav och miljonprogrammet. Det har skrivits mycket kring
miljonprogrammet och dess energianvändning och behov av omfattande renoveringar.
Sekundär information som använts har bestått av både böcker, rapporter, vetenskapliga och
branschrelaterade tidskrifter, webbplatser på internet samt tidigare examensarbeten. Hemsidor
som har besökts är exempelvis Energimyndigheten och Regeringen. Tidigare examensarbeten
inom ämnesområdet kan bidra med värdefulla uppslag om hur bra eller mindre bra
utredningar har genomförts. Nackdelen med sekundär information är att de källor som
använts i sin tur kan ha byggts på annan sekundär information och därmed ha förvrängts.1
Hänsyn har tagits till att branschen förändras - lagar och regler som ändras eller tas bort och
läggs till. Det absolut senaste materialet har varit mest användbart och den information som
ligger för långt bak i tiden har inte prioriterats.
Litteraturstudien har varit grundläggande för att ge den teoretiska bakgrunden till rapportens
ämnesområde och därmed gett lämpligt material till intervjuunderlaget.

3.2 Metodval
Primär information har samlats in via intervjuer som har varit det huvudsakliga metodvalet
för denna rapport. Detta ger en djupare insikt i de intervjuades verklighetsuppfattning än vad
annan typ av metod skulle ge. Fördelen med intervjuer är att en interaktiv
informationsöverföring görs möjlig och risken för missförstånd minskas. Intervjufrågorna har
utformats så att öppna svar ska kunna ges. Dels för att låta de intervjuade beskriva hur deras
ståndpunkt är kring miljonprogramhusens omfattande renoveringar och för att ge en möjlighet
till att ställa lämpliga följdfrågor. Frågor har utformats för att ge en inblick i fastighetsägarnas
situation angående omfattande renoveringar, energianvändning och miljöpåverkan, deras
drömscenario för situationen och vad som krävs för att nå detta.

1

Mälardalens högskola, Primär- och sekundärkällor, primär- och sekundärdata, 2014, hämtad 2015-05-08 från
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-information/primar-ochsekundarkallor-primar-och-sekundardata-1.27203.
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3.2.1 Val av respondenter
Utvalda personer från fastighetsbranschen har intervjuats som tillhandahållits av Structor
Miljöbyrån. De intervjuade har bedömts kunna framföra sitt företags ståndpunkt inom det
valda ämnesområdet. Målet var att få ett jämnt fördelat antal fastighetsägare med olika
ägarformer för att få en mer rättvis bild av hur situationen ser ut för olika typer av
fastighetsägare. Urvalet är således inte valt på måfå utan kan anses som högst relevant för att
kunna spegla marknaden. Antal företag som intervjuats var åtta stycken. Företagen är stora till
medelstora inom fastighetsbranschen.
3.2.2 Utformning av frågeformulär
Huvudfrågor har varit bestämda och baserats på den teoretiska bakgrund som ligger i
ämnesområdet. För att öka relevansen i frågorna integrerades de med den teoretiska
bakgrunden till denna rapport. Följdfrågor som uppstod under intervjuer och som har upplevts
relevanta för rapporten har använts som underlag vid senare intervjuer. Detta betyder att
intervjuerna har varit semistrukturella, vilket tillåter att nya idéer och frågor tas upp under
intervjun som ett resultat av vad de intervjuade svarat. 2 För att få ett kvalitativt underlag och
för att kunna göra en relevant analys var det av stor betydelse att få de intervjuade att klargöra
sina ståndpunkter och föra ett resonemang kring sina svar.
3.2.3 Upplägg av intervjuer
Muntliga intervjuer har genomförts varav hälften av intervjuerna skedde genom personligt
möte och hälften via telefonintervjuer. Kontakt genom e-post har använts vid behov för att
komplettera svar från intervjuerna. Alla intervjuer har spelats in med hjälp av röstmemo på
två mobiltelefoner efter att ha fått tillstånd från respektive intervjuperson. En inspelning
skapar gynnsammare förutsättningar för bearbetning av svarsunderlaget. Efterarbetet av en
röstinspelning är att lyssna igenom och sammanfatta materialet i text.
3.2.4 Kritisk granskning
Det kontroversiella med examensarbetets valda metod är om frågeställningen blev tydligt
formulerad för att få lämpliga svar från respondenterna. Frågorna hade kanske kunnat ställas
på ett annat sätt eller haft ett annat upplägg och svaren kanske kunnat tolkas annorlunda.
Intervjuernas längd begränsades av de tillfrågades tidsram vilket kan ha påverkat deras svar.
Då syftet var att klargöra respondenternas ståndpunkter är resultatet och slutsatsen delvis
påverkad av personliga faktorer.

2

Wikipedia, Semi structured interview, 2015, hämtad 2015-05-02 från http://en.wikipedia.org/wiki/Semistructured_interview.
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3.3 Konferens
Medverkade på konferensen Hållbar Stad 2015 – Tema miljonprogrammet den 6 maj 2015.
En ny nationell konferens med fokus på stadsplanering och byggande ur ett
hållbarhetsperspektiv vilken tog upp frågor som behandlar miljonprogrammet från flera olika
vinklar som energieffektivisering, finansiering och social hållbarhet. Alltså de tre
grundpelarna som benämns när det talas om en hållbar utveckling. Detta event anordnades av
Miljöaktuellt som skriver följande:
”Vart vill vi nå? Vi tar ett övergripande grepp kring den hållbara staden. Frågor som
behandlas är: Hur ser framtiden ut för hållbar stadsutveckling? Vilka lärdomar drar vi av
arbetet hittills? Vilka misstag har begåtts? Vilka utmaningar och möjligheter står
upprustningen av miljonprogramsområdena för? På scenen samlar vi politiker, beslutsfattare
och initierade experter som ger sin syn om vart vi är på väg.”3
Konferensen bidrog dock inte till ny information och användes således inte vidare i denna
rapport.

3

Miljöaktuellt, Hållbar Stad 2015 Tema: Miljonprogrammet, energi och social hållbarhet, 2015, hämtad 2015-05-13 från
http://miljoaktuellt.event.idg.se/event/hallbar-stad-2015-presentationer/.
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4. Teoretisk bakgrund
4.1 Klimatförändringar
Ökade halter av växthusgas bildas i atmosfären som med stor sannolikhet beror på
människans förbränning av fossila bränslen av bland annat kol och olja. Ökat utsläpp av
växthusgaser leder till att det naturliga kretsloppet inte hinner med att ta upp alla växthusgaser
och växthuseffekten förstärks. Detta bidrar bland annat till att klimatet blir varmare på jorden
vilket resulterar i klimatförändringar. Utsläppen vid förbränning av fossila bränslen är
övervägande koldioxid, som idag är den gas som ligger bakom den största delen av
förstärkningseffekten. 4
FN:s klimatpanel har gjort en undersökning som visar att om medeltemperaturen höjs med
endast två grader kan en tredjedel av den naturliga levnadsmiljön för djur och växter
försvinna. 5
Synliga effekter av klimatförändring idag: 6
•
•
•
•
•

Glaciär smältning
Stigande havsnivåer
Djur och växtliv utrotas
Extrema väderförhållanden
Kostnader för katastrofer ökar

4.2 Byggsektorn
All typ av energianvändning som förekommer i samhället påverkar miljön både vid utvinning
och vid användning där fossila bränslen är den vanligaste energikällan. 40 procent av Sveriges
totala energianvändning utgörs av fastigheter, framförallt vid el- och fjärrvärmeproduktion,
transport till byggnader samt under driften av fastigheterna. Där majoriteten av utsläppen sker
i samband med just driftsfasen. 7

4

WWF, Mänsklig påverkan, 2014, hämtad 2015-05-07 från http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/mnskligpverkan/1124268-mnsklig-pverkan-klimat.
5
WWF, Konsekvenser, 2013, hämtad 2015-05-07 från http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/konsekvenser/1124276konsekvenser-klimat/.
6
WWF, Konsekvenser.
7
Naturvårdsverket, Energin påverkar miljön, 2014, hämtad 2015-05-07 från http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Energin-paverkar-miljon/.
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4.3 Energikrav och mål
I följande avsnitt kommer mål och direktiv som påverkar energianvändningen för fastigheter i
Sverige behandlas, som fastighetsägarna är skyldiga att följa.
4.3.1 EU
Nedan följer överenskommelser mellan medlemsstaterna i EU med syfte om en hållbar
utveckling i ett energieffektivt och koldioxidsnålt Europa.
2007 antog EU ett betydande klimat- och energipaket med framåtsträvande mål till år 2020.
Dessa mål ska uppnås jämfört med 1990 års utsläpp:
•

minska utsläpp av växthusgaser med 20 %

•

minska energianvändningen med 20 %

•

20 % av energin ska komma från förnybara källor

2014 antog EU nya målsättningar inom ramarna för klimat- och energipaketet till år 2030.
Dessa mål ska uppnås jämfört med 1990 års utsläpp:
•

minska utsläpp av växthusgaser med 40 %

•

minska energianvändningen med 27 %

•

27 % av energin ska komma från förnybara energikällor

EU har också som målsättning att till år 2050 minska utsläppen av växthusgaser till 80-95 %,
jämfört med 1990 års utsläpp.
Under 2015 kommer EU att ge sin kontribution till de internationella klimatförhandlingarna
för att utgöra en del av det globala klimatavtal som diskuteras inom UNFCCC, med andra ord
FN:s klimatkonvention. 8 Även ett internationellt klimattoppmöte i Paris 2015 kommer vara av
stor betydelse för framtiden.

8

Energimyndigheten, Europeiska unionen, 2015, hämtad 2015-05-07 från
http://www.energimyndigheten.se/sv/Internationellt/Internationellt-energisamarbete--/Energifragan-inom-EU/.
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4.3.2 Sverige
4.3.2.1 Regeringen
I samma anda som EU:s klimat- och energipaket, men aningen ambitiösare, är här de mål som
ska uppnås till år 2020 i Sverige jämfört med 1990 års utsläpp:
•

minska utsläpp av växthusgaser med 40 %

•

minska energianvändningen med 20 %

•

minst 50 % av energin ska komma från förnybara energikällor

•

minst 10 % av energin till transporter ska komma från förnybara energikällor 9

Lagkravet om en halvering av energianvändningen till år 2050 avskaffades i ett
regeringsbeslut 2012, detta är numera endast en vision. 10
Sveriges vision till år 2050 är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll. Som underlag
till detta har regeringen tillsatt en utredning som ska ta fram en tillförlitlig strategi på hur
denna vision ska uppnås. I november 2015 ska den läggas fram med förslag till etappmål för
hur utsläppen ska minskas till år 2030 och därefter till år 2050. 11
Nedan följer ett citat från Regeringens proposition från 2008-09 om en sammanhållen klimatoch energipolitik för hur energieffektivisering bör tas i beaktande:
“Energieffektivisering bör bedömas utifrån ett systemperspektiv. Detta innebär att den nytta
som uppnås i form av mindre resursförbrukning och mindre miljöpåverkande utsläpp och på
sikt också lägre kostnader ska ses som det egentliga syftet med energieffektivisering.
Effektivisering i sig ska inte uppfattas som det egentliga målet.”12

9

Regeringen, klimat och energimål 2020, 2015, hämtad 2015-05-13 från http://www.regeringen.se/sb/d/8756/a/123033.
Regeringskansliet miljödepartementet, Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning
etappmål, Elanders Sverige AB, Stockholm, 2012, s.109.
11
Miljö- och energidepartementet, Klimatfärdplan 2050 – strategi för hur visionen att Sverige år 2050 inte har några
nettoutsläpp av växthusgaser ska uppnås, 2014, s.2-5.
12
Regeringskansliet, En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi, Regerings proposition 2008/09:163, s.75.
10
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4.3.2.1.1 Boverkets Byggregler, BBR
Boverket är en förvaltningsmyndighet som rör frågor som fysisk planering, byggd miljö,
byggande och förvaltning av bebyggelse, hushållning med vatten- och markområden samt
boende och bostadsfinansiering. 13 Den första mars 2015 trädde nya regler från BBR i bruk om
energi. BFS 2015:3 innehåller modifieringar i kapitel 9, Energihushållning, jämfört med tidigare
version BFS 2011:6.
Kraven för flerbostadshusens energianvändning har sänkts med 10 procent till skillnad för
småhus där kraven för energianvändningen är oförändrad, detta har lett till en separering av
hustyper. Numera gäller samma krav för tillbyggnad, ombyggnad och andra typer av
ändringar av byggnader som vid nybyggnation. Följaktligen ska ändringen uppfylla samma
tekniska egenskaper som vid nyproduktion. I förhållanden till bland annat ändringens
omfattning, byggnadens förutsättningar och varsamhetskrav kan anpassning samt avsteg från
kraven inträffa. 14

13

Boverket, Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, 2014, hämtad 2015-05-07 från
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/.
14
Boverkets Byggregler, BFS 2015:3 BBR 22, 2015, hämtad 2015-05-07 från
http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/boverkets-byggregler-bfs-20116-tom20153.
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4.4 Miljonprogrammet
På 1960-talet var det bostadsbrist i Sverige, framförallt i storstäderna. 1965 utarbetades ett
statligt program av regeringen som ledde till att en miljon bostäder byggdes i Sverige under
1965-74. I Stockholm byggdes 180 000 lägenheter under denna period. Då var
miljonprogrammet en revolution för samhället: nya regler för planering och byggande
applicerades och nya riktlinjer för utrymmen, utrustning och mått i bostäder infördes.
Flerbostadshusen byggdes mer på höjden, lägenhetsstorlekar och antal rum per lägenhet
utökades jämfört med på 1950-talet.15
Mycket har hänt sedan dess, inte bara har Sveriges befolkning ökat markant, energipriserna
har ökat och oljeanvändningen minskat. 16 Den energipolitik som finns idag strävar mot en
lägre energianvändning och ett klimatneutralt Sverige.

Figur 1. Bostadsproduktion i Sverige17

15

Thomas Hall, Rekordåren – En epok i svensk bostadsbyggande, 1:1 uppl, Daleke Grafiska AB, Malmö, 1999, s.32-45.
Signhild Gehlin, Johan Barth, ”Tema miljonprogrammet, Svensk Geoenergi – en tidning om förnyelsebar energi”, nr. 1,
2014, s.15.
17
Wikipedia, Miljonprogrammet, 2015, hämtad 2015-05-17 från http://sv.wikipedia.org/wiki/Miljonprogrammet.
16
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4.4.1 Befintligt skick för miljonprogramhusen
Miljonprogramhusen har nått sin tekniska livslängd vilket innebär att husen står inför
omfattande renoveringar. Det beror bland annat på naturligt slitage men också för att det
numer är nya byggnadsnormer och behov i samhället jämfört med på 1960-70 talet. På orter
där befolkningen minskar har vissa hus från miljonprogrammet rivits som resultat av
vakanser. I Storstockholm där det råder bostadsbrist förekommer inte detta då husen normalt
är stabila och anpassningsbara. Husen har stor potential till ombyggnad och beräknas då
kunna stå i minst 50 år till. 18
Tekniska brister som förekommer i miljonprogramhusen är bland annat takläckage,
fasadskador och fönster som ruttnar. Avlopps- och vattenstammar behöver bytas ut,
badrummens yt- och tätskikt är uttjänade och ledningar har nått sin tekniska livslängd. 19
4.4.2 Miljonprogrammet ur energisynpunkt
Flerbostadshusen som byggdes under miljonprogrammet är många till antal och eftersom alla
dessa föråldrats i samma takt blir miljöbelastningen omfattande på grund av det stora antalet.
Nu står tre fjärdedelar av fastigheterna inför omfattande renoveringar. 20 De läcker värme ur
klimatskalet, vars väggar och tak har för tunn isolering och fönstren och de bärande väggarna
har för högt U-värde jämfört med dagens normer. 21
4.4.3 Energieffektiva åtgärder
Energidiskussionen rörande byggnader tenderar att handla om olika typer av energitillförsel.
Samtidigt som både energianvändning och kostnader kan minskas markant genom att använda
energieffektiv teknik och drift. För att sänka den faktiska energianvändningen och minska
driftskostnader bör hela byggandens energiflöden tas i beaktande. För framtidens hållbara
utveckling bör miljonprogramhusen, som redan kräver ett stort renoveringsbehov ur
energisynpunkt se över åtgärder som: 22
•
•
•
•

tilläggsisolering av klimatskalet
byte av fönster
byte till effektivare ventilationssystem
justering av värmesystem

För att få en optimal sänkning av energianvändningen bör dessa åtgärder göras i kombination
med varandra då det sällan är tillräckligt med en enskild åtgärd. Detta leder till energieffektiva
hus. 23
18

Formas, Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla?, Edita AB, Stockholm, 2012, s.177.
SABO, Hem för miljoner; förutsättningar för upprustning av miljonprogrammet – rekordårens bostäder, Stockholm, 2009,
s.7.
20
Formas, s.37.
21
Skanska, Energieffektivisering, 2012, hämtad 2015-05-07 från http://www.skanska.se/sv/bygg-och-anlaggning/bygg-ochfastigheter/miljonhemmet/energieffektivisering/.
22
Boverket, ByggaBoDialogen – Utbildning i byggande för hälsosam innemiljö och effektiv energi- och
resursanvändning. Utbildning för driftstekniker, driftsingenjörer och fastighetsförvaltare, E-print, Stockholm, 2010, s.61.
23
Skanska.
19
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4.5 Bostadspolitik
Det diskuteras mycket fram och tillbaka i litteratur och i dagens media om hur man ska lösa
energifrågan för fastighetsägarna. En del insatta aktörer anser att både staten och bankerna bär
ett visst ansvar, nedan följer ett antal modeller och förslag på hur detta skulle kunna se ut.
4.5.1 Statliga subventioner
I regeringens vårproposition 2015 tas det upp att bostäder byggda 1965-74 behöver renoveras.
Staten ska ge stöd vid renovering och energieffektivisering av bland annat
miljonprogrammets hyresbostäder. Deras vision är att modernisera dessa områden på ett
miljömässigt och socialt hållbart sätt. Förslaget är att regeringen ska satsa 200 miljoner kronor
för år 2015 och från 2016-18 är målet att satsa 500 miljoner kronor per år. 24
En uppdelning av styrmedel kan göras enligt följande: 25
Ekonomiska
• Bidrag och skatter
• Finansiella eller marknadsbaserade styrmedel som påverkar lönsamheten i en
energiinvestering.
Administrativa
• Byggregler som ställer krav på bland annat energieffektivitet
Informativa
• Informationsinsatser, demonstrationsprojekt, forskning och utbildning
(Se avsnitt 4.6 för mer information)

24

Regeringen, Mål för boende och byggande, 2015, hämtad 2015-05-07 från
http://www.regeringen.se/sb/d/1932/a/252282.
25
Naturskyddsföreningen, Miljöprogram för miljonprogrammet – styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus,
Stockholm, 2013, s.17.
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4.5.1.1 Ekonomiska styrmedel
Det har föreslagits att ett energi-ROT-avdrag för flerbostadshus skulle kunna införas, vilket
skulle innebära att en skattereducering för halva arbetskostnaden även skulle ges till
fastighetsbolag och bostadsrättföreningar. Detta medför att grundinvesteringen för
energieffektiva åtgärder skulle sänkas för dem som beviljas ett energi-ROT-avdrag. ROTavdraget som finns i dag syftar till att ge fler ”vita jobb” inom byggbranschen. Detta avdrag är
till för renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder för i huvudsak ägare av småhus. 26
Miljöpartiets bostadspolitiske talesperson Jan Lindholm föreslår att ROT-avdraget ska
utvidgas till flerbostadshus för att bland annat ha möjlighet att rusta upp
miljonprogramsområdena. Han säger att upprustningen av miljonprogramhusen kan bli en av
vårt lands största investeringar för framtiden. Upprustningen skapar energieffektiva och
fräscha bostäder samtidigt som det skulle kunna skapa nya jobba för arbetslösa i dessa
områden. 27
En lånegaranti från staten skulle innebära att staten går i borgen för lån till
energieffektiverande åtgärder. Detta skulle medföra att det blir enklare för fastighetsägare att
ha kapital för att ha möjlighet att energieffektivisera sitt bostadsbestånd då risken för
långivarna sänks. 28
Ett exempel på detta är i Tyskland. I Tyskland stöder den tyska förbundsregeringen
energieffektiviseringen i bostäder. Målsättningen är att minska koldioxidutsläppen och
behovet av fossila bränslen. Där har den statliga banken fått i uppdrag att förmedla lån för
omfattade renoveringar och energieffektiviseringar. Banken avsätter budgetmedel som de kan
använda till energisparlån med låg ränta. Dess uppgift är att fungera som en mellanhand
mellan lokala banker och kunden. För sitt arbete får den lokala banken ersättningen, men får
stå för en del av kreditrisken om kunden inte följer sitt åtagande. De lokala bankerna kan
alltså uppnå vinst om de har långvariga relationer med sina kunder under förutsättning att det
gjorts korrekta kreditbedömningar. Lånen kan ansökas av både allmänna och privatägda
fastighetsbolag, under förutsättningar att det följer målen som är uppsatta för att erhålla lånen.
Programmet anses också vara konkurrensneutralt vilket medför att det inte gynnar någon
specifik byggentreprenör eller enskild bank.
Enligt Sven Ljung på Byggnads skulle en sådan modell kunna appliceras i Sverige. Ljung
menar att ett stöd till energieffektivisering kan vara i form av investeringsbidrag eller lån med
fördelaktiga villkor. Att den svenska staten skulle kunna fungera som långivare och bankerna
skulle kunna ansvara för kreditprocesserna. Ett argument för staten och bankerna är att ett
energi lån minskar energianvändningen och därmed också driftskostnaderna för
fastighetsägarna. 29
26

Naturskyddsföreningen, s.18-25.
Jan Lindholm, ”MP: Renovera miljonprogrammet med ROT-avdrag”, Bofast, 9 november 2014, hämtad 2015-05-13 från
http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/1029/1/?item=art_art-s1/3221.
28
Naturskyddsföreningen s.18.
29
Sven Ljung, Energieffektiviseringen av bostäder, Byggnads, 2012, s.11-13.
27

16

4.5.1.2 Administrativa styrmedel
Skärpta byggregler och förslag på krav för energiåtgärder i samband med renovering tas upp i
samhället. Det diskuteras om energianvändningen ska mätas i byggnaden som primärenergi
eller köpt energi. 30
Ett förslag som diskuterats är att det bör införas skärpta kontroller av att kraven som BBR
ställer verkligen uppfylls. Även att det bör införas någon form av sanktion för de
byggherrar/fastighetsägare som inte uppfyller kraven. 31
Tidigare i denna rapport nämndes att Boverket i mars 2015 skärpte sina regler vid omfattande
renoveringar som stödjer att behovet finns.

30

Naturskyddsföreningen s.20.
Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt, 15 förslag till att få fart på energieffektiviseringen av befintliga
flerbostadshus, 2011, s.19.

31
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4.6 Informativa styrmedel
Fler branschrelaterade företag och aktörer har tagit fram alternativa förslag och modeller till
att renovera miljonprogramhusen mer energieffektivt, så kallade informativa styrmedel. Det
har bland annat tagits fram så kallade ”paket” för fastighetsägare som redovisar kalkyler och
arbetssätt vid renovering för att kunna göra bygganden mer energieffektiv. Det har även under
flera år gjorts demonstrationsprojekt med syfte att sänka energibehovet i befintliga byggnader.
Nedan följer ett urval av dessa.
4.6.1 VVS Företagen
VVS Företagen är en arbetsgivarorganisation för verksamma inom VVS, Värme Ventilation
och Sanitet. De har i samarbete med institutionen för Energiteknik vid KTH och med stöd
från SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, tagit fram en handbok för
fastighetsägare som förvaltar hus byggda mellan år 1950-75.
Tanken med projektet är att öka intresset för fastighetsägare att energieffektivisera sina
befintliga byggnader. Syftet är att göra det lätt att överblicka och förstå effekter för den här
typen av renoveringar. Även att tydliggöra vilken energibesparing och vilket ekonomiskt
utfall åtgärderna får och vad kombinationen av fler åtgärder kan ge. Boken behandlar
modeller till åtgärder för att energieffektivisera dessa hus. Där finns exempel och olika
”paket” för alternativa åtgärder till energieffektivisering. Den tar upp kalkyler och
beräkningsexempel för energibesparingar för olika hustyper som är typiska för den här
perioden. 32
4.6.2 Riksbyggens renoveringsverkstad
Detta är ett demonstrationsprojekt utarbetat av Sustainable Innovation, Riksbyggen och KTH.
Sustainable Innovation är ett nationellt centrum för energieffektivisering. Projektet har visat
renoveringsåtgärder som sänker energianvändningen i bostadsrättsföreningar för att motivera
och inspirera andra fastighetsägare att göra liknande åtgärder. Åtgärderna ska medverka till att
den nationella visionen om en halvering av energianvändning i fastigheter, från 1990 års nivå,
till år 2050 nås och kallas ”goda exempel”.
Projektet har visat på att det finns ekonomiska möjligheter till minskning av
energianvändningen hos många bostadsrättsföreningar. Där målet om en 20 procent
minskning av energianvändningen till år 2020 skulle kunna uppnås med förhållandevis enkla
och vinstgivande åtgärder. För att sänka energianvändningen med 50 procent i de befintliga
husen behövs mer omfattande åtgärder och tyngre investeringar med en lägre avkastning. De
ekonomiska riskerna växer och kalkylerna är känsliga då man ser långsiktigt och inte riktigt
vet hur framtiden och dess energipriser och räntor ser ut. 33

32

Rolf Kling, Lönsam energieffektivisering – Saga eller verklighet?, Wallén Grafiska AB, Stockholm, 2012, s.4-10.
Sustainable Innovation, Riksbyggens Renoveringsverkstad, 2013, hämtad 2015-05-11 från
http://www.sust.se/projekt/riksbyggens-renoveringsverkstad/.
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4.6.3 BeBo
BeBo, Beställargruppens Bostäder, är Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva
flerbostadshus. Dess syfte är att minska energianvändningen, i huvudsak värme och
elektricitet, för att i sin tur kunna minska påverkan på miljön. Ett av målen för projektet är att
få fram energieffektiva produkter och system tidigare på marknaden. Energimyndigheten
hjälper till att finansiera demonstrationsprojekten som BeBo genomför med medlemmarna.
BeBo menar på att medverkan i beställargruppen är ett effektivt sätt för medlemmarna att i
praktiken vara beredda på och skapa möjligheter att påverka nya krav som ställs från staten
och EU.34
”Energirelaterade godhetstal för flerbostadshus – ombyggnad” är ett projekt som BeBo driver
där de rekommenderar så kallade ”godhetstal” för delsystem och byggnaders energiprestanda.
Syftet är att hjälpa byggherrar som vill bygga med högre krav än BBRs minimikrav.
Rekorderlig Renovering, RR, är ett annat projekt där BeBo vill få fler fastighetsägare att satsa
på energieffektivisering vid renovering. Därför bidrar Energimyndigheten med resurser som
ger fastighetsägaren ett systematiskt tillvägagångsätt för att hitta rätt energiåtgärder. RRprojekt utförs på fler orter i Sverige för att sprida sig till fler fastighetsägare. Rekorderlig
Renoverings demonstrationsprojekt har som målsättning att vara väldokumenterade för att
agera som förebilder till andra. Dess grundtanke är att sätta ihop ett åtgärdspaket för en
fastighet med renoveringsbehov som halverar energianvändningen. Åtgärdspaketet vid
renovering ska vara kostnadseffektivt och uppfylla rimliga lönsamhetskrav. 35
Svenska bostäder har upprustat ett av deras flerbostadshus söder om Stockholm, detta hus
ingår i Rekorderlig Renovering.
Genomförda åtgärder:
•

Klimatskalet tilläggsisolerades

•

Installering av FTX-aggregat med motströmsväxlare

•

Utbyte av fönster och dörrar

Tidigare energiberäkningar visade en besparingspotential på 41 procent, åtgärderna gav
däremot en lägre energibesparing på 23 procent och efter andra uppföljningsåret 2013
försämrades det till 18 procent. Åtgärderna blev dyrare än beräknat och energieffektivisering
blev inte lönsam. Specifikt blev tilläggsisoleringen av ytterväggen dyrare då förseningar ledde
till extrakostnader. 36

34

Bebostad, OM BEBO, 2013, hämtad 2015-05-13 från http://www.bebostad.se/om-bebo/.
BeBostad, VAD ÄR REKORDERLIG RENOVERING?, 2013, hämtad 2015-05-13 från http://www.bebostad.se/rr1-vad-arrekorderlig-renovering/.
36
Per Levin, Erik Andersson, Rekorderlig Renovering – Konstnärsgillet Svenska bostäder, BEBO, Stockholm, 2014, s.2.
35

19

4.6.4 Hållbara Järva
”Från miljonprogram till miljöprogram”
Projektet Hållbara Järva är en del av Järvalyftet som har utvecklat området vid Järvafältet till
ett av Stockholms miljöprofilområden under åren 2010-14. Hållbara Järva ska agera som
nationell och internationell förebild för en hållbar upprustning av miljonprogramsområden.
Sju hus från miljonprogrammet har renoverats med målet att halvera energianvändningen.
Projektet har även innefattat installation av solceller och upprustning av cykelvägnät. 37
Hållbara Järva fick ett ekonomiskt stöd från delegationen för hållbara städer. Målsättningen
med stödet är att det ska sätta fart på hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska
utsläppen av växthusgaser och bidra till att skapa attraktiva stadsmiljöer både ekologiskt och
socialt. 38
Svenska bostäder är ett av de fastighetsbolag som har genomfört projektet Hållbara Järva.
Åtgärder har utförts på tre olika hustyper med olika metoder för att kunna avgöra vilken
metod som gav bäst resultat.
Genomförda åtgärder:
•
•
•
•

Tilläggsisolering
Värmeåtervinning från avloppsvatten
FTX-ventilation
Byte av fönster och dörrar

Ambitionen om en 50 procent sänkning av energianvändningen uppnåddes inte och de
slutgiltiga beräkningarna visade en energibesparing på 44 procent, vilket Svenska Bostäder är
nöjda med. Hyresgästerna är också nöjda med renoveringen enligt Svenska Bostäder.39

37

Stockholm Stad, Hållbara Järva – Från miljonprogram till miljöprogram, 2014, hämtad 2015-05-13 från
http://www.stockholm.se/hallbarajarva.
38
Delegationen för hållbara städer, Över 130 miljoner kronor i stöd till hållbara stadsutvecklingsprojekt, 2010, hämtad 201505-13 från http://www.hallbarastader.gov.se/Bazment/hallbarastader/sv/ovrigt/130-miljoner-kronor-i-stod.aspx.
39
Stockholm Stad, Hållbara Järva – Slutrapport till Boverket, Stockholm, 2014, s. 2-6.
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4.7 Uttalanden från branschen
För att få en bild av hur branschen ser på miljonprogramhusen framtid kommer följande
avsnitt skildra ett urval av ståndpunkter från insatta aktörer. Tord af Klintberg, professor inom
Byggnadsteknik på KTH, har intervjuats och detta redovisas också i följande avsnitt.
Politikerna har det största ansvaret för att klara av klimatmålen och göra Sverige
klimatneutralt till år 2050 anser Anders Lago, förbundsordförande på HSB. Han menar att det
är regeringen som ska ge tydliga förslag om energipolitik gällande bostadsbeståndet.
Som förslag har Lago angivit följande:
”• Inför energisparlån – för energirenoveringar som fokuserar på de smutsigaste
kilowattimmarna och som ger förmånliga lån till den som gör klimatsmarta åtgärder
• Tydliggör klimatpåverkan i byggprocessen. Regeringen bör ge berörda myndigheter, till
exempel Boverket och Naturvårdsverket, i uppdrag att utveckla modeller i samarbete med
branschen för att stimulera till minskad miljö- och klimatbelastning vid byggande av
flerbostadshus.
• Tydligare priser på energi. Det måste bli enklare att förstå var fastigheten använder
smutsiga kilowattimmar. Energibolagen måste därför ha en tydligare taxesättning med
redovisning av klimatpåverkan för att underlätta att fasa ut fossila bränslen.
• Stötta solel. I Sverige producerar vi ynka fyra kilowattimmar solel per invånare och år. I
Tyskland produceras hundra gånger mer. Vi behöver ett system som ger tydliga ekonomiska
incitament att investera i solel i flerbostadshus.” 40
Agneta Persson, hållbarhetssamordnare på teknikkonsultföretaget WSP Sverige AB, hävdar
att miljonprogrammet är den största delen i ekvationen att uppnå energimålen till 2020. Hon
menar att det är hög tid att börja arbeta med hållbara lösningar istället för kortsiktiga
renoveringar. 41
”Alla dessa mål uppfylls om man satsar på effektivisering. Många av ofredsaktiviteterna som
sker runtom i världen har med energiutvinning och energiproduktion att göra. Om vi minskar
energianvändningen får vi en tryggare värld.” 42
Det är många fastighetsägare som missar att energieffektivisera när de renoverar sina
miljonprogramhus
anser
Svante
Axelsson,
generalsekreterare
på
Svenska
Naturskyddsföreningen. Han menar att det ofta görs insatser som sänker energianvändningen
med 25 procent när det borde göras åtgärder som sänker energianvändningen med minst 50
procent. Det kan vara svårt att räkna hem stora energibesparingar i en fastighetsekonomisk
kalkyl. Axelsson anser att en vanlig företagsekonomisk kalkyl inte tar hänsyn till värdet av
vad omfattande effektiviseringar kan göra för samhället. 43
40

Anders Lago, ”Energibesparandet i redan byggda hus måste prioriteras”, Ny teknik, 4 februari 2015.
Byggbiz, ”MILJONPROGRAMMET en chans att nå 2020-målen”, Byggbiz, nr.4, 2013.
42
Byggbiz.
43
Naturskyddsföreningen, s.3.
41
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Det flesta av miljonprogramsområdena är bra byggda men det finns bristfälliga miljöer säger
Ingela Lindh på Stockholms hem. Lindh menar att renoveringsprojekt måste kunna stå för
sina egna kostnader genom minskade driftskostnader och en hyreshöjning, istället för statliga
subventioner som hamnar i entreprenörernas fickor ser hon en lösning med att hyresgäster kan
få bostadsbidrag. 44
Hans Lind, professor inom Bygg- och fastighetsekonomi på KTH, anser att samhällsekonomi
ska gå hand i hand med fastighetsekonomi. Han anser att energieffektiviserande renoveringar
inte borde genomföras med statligt stöd. En renovering borde inte behöva vara
företagsekonomiskt lönsam då den är lönsam för samhället. Lind menar att subventioner
gynnar fastighetsägarna som har misskött sina områden. När det i själva verket borde vara
organiserade fastighetsägare som belönas då de arbetar med långsiktiga mål. Lind är kritisk
till konceptet ”göra allt på en gång” så kallade paketlösningar, där åtgärder som inte är
lönsamma subventioneras av åtgärder som är lönsamma. 45
Tord Af Klintberg är också kritisk till paketlösningar som hans kollega Hans Lind. Af
Klintberg menar att ur ett miljöperspektiv ska husets delar behållas så länge de är funktionella
och ser det som en miljöbesparing att inte riva bort allt. Han tycker att det är bättre att vänta
på nya tekniska lösningar som ger en mer lönsam energieffektivisering.
”Varför ska man sätta in något i dag när man vet att det kanske kommer komma något senare
som når upp till en bättre och billigare standard.” 46
Af Klintberg är övertygad om att Sverige kommer nå energimålen till år 2020. Han tycker att
ur ett globalt perspektiv kanske fokus istället borde ligga på andra delar i Europa. Det vore
mer lämpligt för Sverige att hjälpa Östeuropa. Till exempel genom att bistå med goda
tekniska lösningar och få dem att avveckla deras användning av fossila bränslen.
Af Klintberg anser att fjärrvärmebestämmelserna borde se annorlunda ut, att det borde finnas
en rak taxa för kostnaderna året runt. Han ser även att staten skulle ge bättre subventioner och
skattevillkor vid installation av solceller och att detta ska ses som en energibesparing.
”Jag önskar att det vore så att solceller skulle kunde vare en slags rättvisa, en rättvisa där
också flerfamiljshus får mer, bättre subventioner och skattevillkor även för det här större
taken. Att man ser det som en energibesparing.” 47

44

Formas, s. 18.
Formas, s 13.
46
Intervju med Tord af Klintberg.
47
Tord af Klintberg.
45
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5. Genomförande
Intervjuer har gjorts tillsammans med tre allmännyttiga och fyra privata fastighetsägare samt
även en kooperativ bostadsförening. De fastighetsägare som har intervjuats har haft
befattningar inom energi-, miljö- och hållbarhetsområdet. Se bilaga 1 för beskrivning av
respektive företag.
En intervju med Tord Af Klintberg, professor inom Byggnadsteknik på KTH, har ägt rum för
att ge ett akademiskt perspektiv på hur han anser att situationen ser ut för
miljonprogramhusen. Han har varit med och tagit fram energieffektiviserande åtgärder för
Riksbyggens Renoveringsverkstad, se förklaring avsnitt 4.6.2, och även skrivit slutrapporten
för projektet. Af Klintbergs ståndpunkter går att hitta i slutet av avsnitt 4.7.

5.1 Fastighetsägare
I tabellen nedan redovisas de fastighetsägare som har medverkat på muntliga intervjuer,
hälften via telefonsamtal och hälften genom fysiska möten. Intervjuernas längd har varierat
mellan 30-60 minuter. För att förtydliga resterande del av rapporten har fastighetsägarna
döpts till respondent 1-8. I resultatet kommer således de intervjuade benämnas både
respondenter och fastighetsägarna. De intervjuade har godkänt citering och not hänvisningar.
Tabell 1. Presentation av fastighetsägare

Allmännyttiga

Privata

Medlemskooperativ

Familjebostäder
Namn: Helena Ulfsparre
Befattning: Miljöchef
Respondent 1

Stena Fastigheter
Namn: Bo Mattson
Befattning: Teknik- och miljöchef
Respondent 4

SKB (Stockholms Kooperativa
Bostadsförening)
Namn: Johan Jarding
Befattning: Projektchef
Respondent 8

Signalisten
Namn: Anders Carlsson
Befattning: Energi- och miljö
controller
Respondent 2
Svenska Bostäder
Namn: Yngve Green
Befattning: Energi- och miljöchef
Respondent 3

Riksbyggen
Namn: Charlotta Szczepanowski
Befattning: Hållbarhetschef
Respondent 5
Ikano bostad
Namn: Helena Larsson och
Erik Ollman
Befattning: Hållbarhets- och
verksamhetsutvecklare och
Energiingenjör
Respondent 6
Wallenstam
Namn: Anna-Karin Malmqvist
Befattning: Gruppchef för
verksamhetsutveckling
Respondent 7
23
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6. Resultat och diskussion
Nedan följer det resultat intervjuunderlaget gav i form av en diskussion. Se bilaga 2 för
intervjuunderlag.

6.1 Fastigheten och dess energiförhållanden
De intervjuade fastighetsägarna har olika mycket bostadsbestånd från miljonprogrammet, allt
från fem till 300 fastigheter. Ett av fastighetsbolagen förvaltar även fastigheter åt
bostadsrättsföreningar.
Samtliga fastighetsägare menar att underhåll har skett kontinuerligt för deras
miljonprogramhus. Däremot har en stor del av respondenterna inte utfört mer
energieffektiviserande renoveringar av fastigheterna än. Detta beror på att de har ett
bostadsbestånd som är äldre än husen byggda 1965-74. Det äldre bostadsbeståndet är i större
behov av renovering och prioriteras därför först. Hälften av fastighetsägarna har uttryckt att
”den lågt hängande frukten är nu plockad”, vilket syftar till att enklare energibesparande
åtgärder har gjorts och nu väntar de tyngre och mer övergripande åtgärderna för att få ut den
sista besparingen.
När respondenterna beskriver hur de arbetar för att energieffektivisera skiljer sig dessa val åt.
Figur 2 nedan visar vilka olika typer av energieffektiviserande åtgärder som fastighetsägarna
arbetar med. Både vad de normalt gör och vad de tidigare gjort på sina fastigheter.

Antal fastighetsägare

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Val av åtgärd

Figur 2. Energieffektiviseringsåtgärder

De intervjuade respondenterna anser sig arbeta aktivt med energieffektiviserande åtgärder.
Den större delen av fastighetsägarna utgår ifrån fastighet till fastighet där de undersöker,
utvärderar och räknar på varje energioptimering som de sedan utgår ifrån. Energi-, miljö- och
hållbarhetstänket finns alltid med vid utvärdering av åtgärder och uppföljningar görs på
färdigställda renoveringar.
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6.1.1 Ansvar
Fastighetsägarna är eniga om att de har ett stort ansvar ur ett samhällsperspektiv att hålla
energianvändningen låg och de menar att de är samhällsbyggare och ska därför visa på goda
exempel i branschen.
De allmännyttiga fastighetsägarna anser sig själva ha ett extra stort ansvar som ”lagstiftarens
förlängda arm”48. Deras uppdrag är att förvalta kommunens kapital på bästa sätt, att framföra
långsiktiga mål och att göra rätt från början.

6.2 Bostadspolitik
Fastighetsägarna styrs av det politiska klimatet och vissa påverkas mer än andra. De
allmännyttiga fastighetsägarna säljer delar av sitt fastighetsbestånd beroende på om det är ett
socialdemokratiskt eller borgerligt styre. Detta leder till att de kan ha en annan budget för att
bekosta renoveringar.
Hälften av de tillfrågade har uttalat sig om att det saknas långsiktighet i energipolitiken. De
menar att det blir svårt att bygga ett samhälle på politiska beslut som ändras vart fjärde år.
Fastighetsägarna anser att det skulle underlätta om energipriser eller skatter inte vore
förändringsbara och följaktligen konstanta under en längre tidsperiod.
”Fastigheter är långsiktiga då måste reglerna vara långsiktiga.”49
”Det är alltid fördelningspolitik det handlar om i slutändan ändå.”50
6.2.1 Lagar och direktiv
Alla intervjuade fastighetsägare anser att de följer lagar och normer som finns i Sverige. De
följer således energimålet om 20 procents minskning av energiförbrukningen till år 2020 sett
från 1990 års utsläpp. Detta mål anser respondenterna är deras övergripande och lägsta mål.
75 procent av de tillfrågade har egna interna miljömål och arbetar efter en egen energiplan där
de förhåller sig till de nationella målen om energianvändning.
De tillfrågade fastighetsägarna ser till hela sitt bestånd när de drar slutsatsen om att de
kommer att nå målen. De menar att en minskning av energianvändningen med 20 procent
kommer att uppnås även om hela deras fastighetsbestånd inte har energieffektiviserats.
Fastighetsägarna i rapporten tittar således på den totala energianvändningen av deras
fastighetsbestånd när de räknar på att minska energianvändningen med 20 procent.
Däremot anses BBR:s direktiv vid omfattande renovering inte kunna uppnås. Respondenterna
menar att lagen är otydlig och att fastighetsägare kommer kunna ”slinka undan på något
vänster”. Dock anser de att direktiven är bra då kravet sätter press på fastighetsägare att
fundera över hur de kan arbeta med energieffektiviseringar.
48

Respondent 1
Respondent 4
50
Respondent 5
49
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6.2.2 Statliga subventioner
75 procent av respondenterna anser att de inte har något behov av statliga subventioner.
Varken vad gäller bidrag av pengar eller ett utökat ROT-avdrag som skulle gälla även för
flerbostadshus.
Resonemangen för att ett utökat ROT-avdrag inte behövs är att
fastighetsägarna anser sig ha god ekonomi och att det inte är gångbart att utöka bidraget. En
respondent menar att om ROT-avdraget skulle utökas skulle det kunna begränsas lokalt för de
fastigheter som kan drabbas av vakanser. Att man inför ett så kallat geografiskt ROT-avdrag
för till exempel fastighetsägare på landsbygden. På landsbygden är det svårt för
fastighetsägarna att behålla hyresgästerna om hyran måste höjas.
En av de tillfrågade fastighetsägarna är emot att Sveriges medborgare ska betala mer skatt för
energieffektivisering av flerbostadshus. Hen anser att ansvaret ligger på att fastighetsägaren i
sig ska ha råd att rusta upp sina fastigheter. En annan respondent menar att det är absurt att
inte ROT-avdraget finns för energieffektivisering av flerbostadshus, detta skulle skapa
samhällsnytta och helhetssyn för bostadssektorn. En tredje respondent menar att ett ROTavdrag skulle stimulera marknaden.
En av fastighetsägarna som var för statliga subventioner hade i sitt fastighetsbolag tidigare ett
samarbete med Folksam och Swedbank, där de ville skapa incitament genom banker och
försäkringsbolag. Ett förslag var att banken skulle ge en lägre försäkringspremie eller bättre
räntor för att energieffektivisera. Idén verkade dock inte intressant för bankerna och
samarbetet nådde inte hela vägen fram.
En tillfrågad respondent menar att ärendet likväl hamnar i statens händer tillslut, hur man än
vrider och vänder på det. Stockholm lider av bostadsbrist och drabbas inte av vakanser oavsett
om hyrorna höjs efter en renovering. Om en hyresgäst tvingas flytta kommer det alltid finnas
en annan som kan flytta in. Fastighetsägaren menar att i vissa fall löser just staten det med att
bevilja hyresgästen bostadsbidrag.
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6.2.3 Piska eller morot?
Det råder blandade meningar om vilka åtgärder som ska användas för att sänka
energianvändningen och hur aktivt fastighetsägarna ska arbeta med detta. Att införa någon
form av straff om inte lagkraven uppfylls har diskuterats under intervjuerna med
fastighetsägarna.
Merparten av de intervjuade fastighetsägarna tycker att ge en morot är ett bättre sätt att
motivera fastighetsägare till att energieffektivisera sitt bostadsbestånd än att straffa dem som
inte lyckas. Hälften vågade inte riktigt svara på vilken metod som är rätt men alla
respondenter är eniga om att något måste hända om kraven inte uppfylls. Se figur 3 nedan för
fördelning om tankar kring straff.

37%

Morot 63 %
63%

Piska 0 %

Piska eller morot 37 %

Figur 3. Piska eller morot?

En diskussion som uppkom vid frågan om straff bland de tillfrågade fastighetsägarna var vem
det egentligen är som ska straffas. Problemet ligger i vad som ligger till grund för att inte
energikravet uppnås. Det kan exempelvis vara fel redan i projekteringsfasen eller vid
energiberäkningarna där den tilltänkta brukaren har ett annat beteende. Många fastighetsägare
menar att det normalt bor fler människor per lägenhet i miljonprogramhusen än vad
lägenheten är lämpad efter. Detta resulterar i en ökad energi- och varmvattenanvändning som
kan vara en orsak till felberäkningar.
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Mer än hälften av fastighetsägarna tycker att det borde vara strängare regler vid kontroll efter
ombyggnad och på energideklarationer. Detta för att se att mål och krav som har ställts innan
ombyggnaden faktiskt uppfyllts. En uppföljning av energideklarationen är ett sätt att se om
det är stora avvikelser från energikraven menar respondenterna.
”Jag tycker det är jätte konstigt att de har massa regler om saker som ska göras å sen har
dem inga kontroller – det är ju spel för galleriet.”51
”På något vis måste något hända om man inte uppfyller lagkraven. Och då är det inte när
man projekterar utan när man utvärderar en fastighet när den är i drift. Energikraven som de
är byggda för är vad man bör kolla efter. Idag händer det ingenting… Det skulle behöva
hända någonting, kör man för fort kan man få böter och fuskar man med deklarationen kan
man också få det, men fuskar man med energideklarationen händer ingenting… det är
uppföljningen som jag tror är väldigt viktig.”52

6.3 Ekonomi
Samtliga tillfrågade fastighetsägare är eniga om att de har möjlighet att finansiera en
energieffektivisering och 75 procent av dem arbetar efter ett minimikrav för avkastning.
Nedan följer figur 4 som visar hur många som arbetar efter minikrav och i vilken
utsträckning.

25%

12,5%

Avkastningskrav
12,5%

Svarade ej
Inget

3-5 %
6-8 %

50%
Figur 4. Hur många arbetar efter respektive avkastningskrav

Samtliga respondenter menar att de har råd till energieffektiviseringsåtgärder. Majoriteten av
de tillfrågade fastighetsägarna skulle dock aldrig göra något som inte är lönsamt om det inte
är en direkt akut åtgärd.
51
52

Respondent 8
Respondent 1
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Val av energieffektiviserande åtgärder skiljer sig markant mellan de intervjuade
fastighetsägarna, se figur 2. Detta beror på att de har olika uppfattningar om vad som är de
mest lönsamma åtgärderna. Fastighetsägarna har delade meningar om framförallt fastighetens
klimatskal. Vissa fastighetsägare menar att fönsterbyte aldrig skulle kunna räknas hem medan
andra menar att tilläggsisolering av fasaden aldrig gör det. Däremot gör två av de
allmännyttiga fastighetsbolagen åtgärder som inte uppfyller respektives avkastningskrav även
om det inte är en akut åtgärd. De allmännyttiga fastighetsägarna menar att det är mer praktiskt
när de redan renoverar delar av fastigheten.
”Vi är mer inriktade på fastighetens livslängd och energieffektiviseringen är en naturlig del i
det.” 53
”Tankegången är att man gör allting på en gång oavsett typ av åtgärder istället för att
komma var tredje år och starta något nytt. Då gör man vad som är nödvändigt vad gäller
exempelvis gårdsrenovering, lekplatser, fasadrenovering och fönsterbyten, ny belysning och
tvättstugor. Allt görs under en koncentrerad period därmed är det klart och håller över en 40
års period. Det kanske är stökigt för hyresgästerna då men sen är det klart för lång tid
framåt.”54
Respondent 6 poängterar att det blir svårt att nå visionen om att uppnå en halvering av
energianvändningen i varje renoveringsprojekt. Eftersom den första minskningen på 30
procent av energianvändningen i en fastighet är mer lönsam än de resterande 20 procenten.
Respondenten menar att det är mer värt att finansiera en energieffektivisering i en annan
fastighet och därmed få en sänkning av 30 procent istället för att finansiera den sista
minskningen på 20 procent som åtgärderna medför vid en halvering av energianvändningen
för samma kostnad.

6.4 Hjälpmedel
6 av fastighetsbolagen är med i BeBo, som finns beskrivet i avsnitt 4.6.3.
Projekten som fastighetsägarna är delaktiga i varierar, det kan både röra ROT-projekt och
nybyggnation. Det gemensamma målet alla fastighetsägare har är att minska sin
klimatpåverkan.
Respondent 3 som har varit med i Rekorderlig Renovering, se avsnitt 4.6.3, säger att det
slutligen blev ett lyckat projekt med många erfarenheter och energianvändningen har nära
halverats. I många av fastigheterna har energianvändningen halverats. Däremot har de inte
uppnått en halvering av energianvändningen gällande varmvattnet. Den har på vissa ställen
till och med ökat vilket beror på brukarens beteende. Respondent 3 tror att andra aktörer
kommer att anamma konceptet med att göra alla renoveringar på en gång.

53
54

Respondent 7
Respondent 3
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6.5 Möjligheter och risker
6.5.1 Möjligheter
Nästan hälften av de tillfrågade fastighetsägarna ansåg att energieffektiviseringsåtgärderna är
lönsamma då de resulterar i en lägre driftskostnad. När driftskostnaderna sänks sjunker också
den stora investeringskalkylen. En energieffektivisering kan leda till att fastighetens värde
ökar. Detta menar fastighetsägarna kan ge förmånligare lån och därmed ge möjligheter att
energieffektivisera fler fastigheter i deras bestånd.
6.5.2 Risker
En fjärdedel av respondenterna tog upp brukarens beteende som en risk, exempelvis då
brukarna önskar varmare inomhustemperatur än den av hälsoskäl rekommenderande som
ligger på 20-23°𝐶𝐶.55 Respondenterna menar att om anpassning sker efter brukarnas önskemål
och en höjning av inomhustemperaturen sker kan hela konceptet med en energieffektivisering
försummas och klimatutsläppen ökar igen. Detta kan även bero på att värmelasten i
lägenheterna har ändrats. När energieffektiva elektriska apparater ökar i samhället som inte
alstrar lika mycket värme som förr behöver värmen höjas från ett annat håll för att
kompensera. Då kommer produktionen av energi till att värma fastigheterna att öka.
Långa kalkyltider är också en risk menar ett par fastighetsägare som anser att marknaden är
osäker. Eftersom att energipriser kan gå upp och fasta avgifter kan höjas som en följd av att
energianvändningen sänks. Risken är att fastighetsägarna gör ett antagande om hur energioch elkostnaderna kommer se ut i framtiden. Detta kan bland annat leda till att
fastighetsägarnas kalkyler inte går ihop eller så visar det sig att de hade kunnat göra fler
energibesparingar om de gjort fler omfattande åtgärder.
Hälften av respondenterna anser att varmvattenanvändningen i miljonprogramhusen är ett
problem. När en bedömning av husets energianvändning görs, är varmvattenanvändningen en
stor faktor som bidrar till att fastigheten har en hög energianvändning. Fastighetsägarna
menar att detta ofta beror på att det bor fler personer i dessa lägenheter och inte att brukarna
slösar med vattnet.
”Det är dags att få ordning på varmvattenanvändningen.”56
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Något som begränsar fastighetsägarna vid en omfattande renovering är att det inte finns
tillräckligt många evakueringslägenheter. Det blir därför svårt att placera hyresgäster under en
tidsperiod då förutsättningarna för att göra omfattande renoveringar är att ha en tom fastighet.
”Vid stora ombyggnader där hyresgästerna tillfälligt evakueras, måste detta anpassas till
deras vardagliga liv. Det är då inte de ekonomiska ramarna som styr, problemet är då att det
inte finns tillräckligt antal alternativa boenden som en evakuering medför. Detta leder i sin
tur till att åtgärdstakten sjunker och blir därmed längre och kostsam.” 57
Fler respondenter belyser problemet med att vissa fastigheter är kulturmärkta och
fastigheternas utseende måste bevaras. Detta kan begränsa dem till att inte ha möjlighet att
tillexempel utföra en tilläggsisolering av fasaden eller ett fönsterbyte.
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6.6 Tillägg
Två allmännyttiga fastighetsägare tog upp diskussionen om att miljonprogramhusen är en del
av en era som borde ses ur ett större sammanhang. De menar att fastigheter som är byggda
redan på efterkrigstiden borde vara aktuella att ta med i debatten som just nu kretsar kring
miljonprogramhusen. Respondenterna menar att deras fastigheter från 1940-64 också är i ett
behov av renovering och i vissa avseenden mer energislösande än miljonprogramhusen.
”Om det kommer ett program som är till för miljonprogrammet så är det bara en liten del av
vårt fastighetsbestånd. Det är bättre med ett program som är riktat till alla fastigheter som
har ett underhållsbehov, och det kanske gäller hus som är byggda 1975 och bak i tiden. Så
inte några hamnar utanför programmet av misstag.”58
Ett av incitamenten till att energieffektivisera och vara i framkant är grupptryck från
branschen. Fastighetsägarna menar att de inte vill vara sämst utan ha ett gott rykte på
bostadsmarknaden.
6.6.1 Avvikelse
Då Riksbyggen förvaltar åt bostadsrättsföreningar var det svårt att ställa rätt frågor.
Riksbyggen tar inga beslut åt sina bostadsrättsföreningar utan tar fram förslag till
föreningarna om hur de ska energieffektivisera sitt bostadsbestånd. Det verkar dock svårt att
få med sig bostadsrättsföreningarna på denna bana då de har medlemmar att ta hänsyn till.
Det är nästan ingen bostadsrättsförening som tänker på energieffektivisering ur ett
samhällsperspektiv upplever respondent 5. Respondenten menar att tanken på det ”stora” inte
finns. Det ”stora” betyder att sträva efter en hållbarutveckling och minska sin klimatpåverkan.
”Det är nästan ingen BRF som tänker på det. Vi har gjort flera undersökningar och det finns
ingen tanke på det ”stora”. Det upplever inte jag.” 59
Det är svårt att få bostadsrättsföreningarna att förstå lönsamheten i åtgärder som sänker
energianvändningen. Då bostadsrättsföreningarna många gånger drivs av vara ekonomiskt
självständiga försökte Riksbyggen ta fram incitament som visade på energieffektiviserande
åtgärder som var lönsamma. Bland annat genom projektet Riksbyggens Renoveringsverkstad
där de fick hjälp av ett antal forskare. Projektet visade sig dock vara svårt att sälja in hos
bostadsrättsföreningarna. Eftersom forskare inom fastighetsekonomi ansåg att det skulle vara
mer fördelaktigt att placera pengarna någon annanstans.
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7. Slutsats
Samtliga tillfrågade fastighetsägare arbetar med att energieffektivisera sitt bostadsbestånd och
anser sig ha god ekonomi. Åtgärdsvalet baseras på huset skick och vilket avkastningskrav de
arbetar efter. Som figur 2 visar varierar val av energieffektiviserandeåtgärder som
fastighetsägarna väljer att göra på sitt bostadsbestånd. Åtgärderna görs sällan i kombination
med varandra vilket är ett måste om fastighetsägarna ska ha en chans att försöka halvera sin
energianvändning. Ett undantag är de allmännyttiga fastighetsbolagen som i större
utsträckning arbetar med att göra fler energieffektiviserande åtgärder än vad som kan ses som
direkt lönsamt.
Fastighetsägarna ser sig kunna uppnå målet om att minska sin energianvändning med 20
procent till år 2020 för sitt totala bostadsbestånd dock inte specifikt för just sina
miljonprogramhus. Detta beror på att fastighetsägarna har ett äldre bostadsbestånd som
prioriteras att energieffektivisera först.
För att nå visionen om en halvering av energianvändningen till år 2050 behöver majoriteten
av fastighetsägarna utföra mer energieffektiviserande åtgärder. Det räcker till exempel inte
med att bara byta fönster eller bara tilläggsisolera fasaden. Det krävs att dessa åtgärder görs i
kombination med varandra för att nå en halvering av energianvändningen.
De flesta fastighetsägare tror inte att de kommer att kunna uppnå BBR:s nya direktiv som
gäller vid omfattande renovering. Hälften av fastighetsägarna tycker den är otydlig.
Fastighetsägarna ser dock att direktiv är bra då krav sätter press på fastighetsägare att börja
fundera över hur de kan arbeta med energieffektiviseringar.
Det skulle underlätta för fastighetsägarna om beslut som tas inom energi- och
bostadspolitiken sträcker sig längre än över en fyraårsperiod. Om energipriser och skatter
vore mer förutsägbara skulle fastighetsägarna våga satsa på mer energieffektiviserande
renoveringar.

7.1 Förslag på vidare studier
Efter att ha granskat resultatet av detta examensarbete anses följande punkter vara intressanta
att undersöka.
-

Varför skiljer sig val av åtgärder som fastighetsägarna gör vid en energieffektivisering
och varför ser fastighetsägarna olika på vilka åtgärder som är mest lönsamma?
Varför genomförs inte en uppföljning av ROT-projekt och energideklarationer för att
kontrollera att kraven som ställs har uppnåtts?
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