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1. Inledning och bakgrund 

Sverige har ett stort bostadsbestånd som byggdes under perioden 1955-1975. Frågan om 

hur detta bestånd ska renoveras har varit en viktig fråga under åtminstone de senaste 10 

åren och kan förväntas vara en viktig fråga under några decennier till. Många bostäder har 

redan renoverats men det finns fortfarande ett stort hyreshusbestånd från denna tid som 

inte renoverats. 

En renovering kan genomföras på många olika sätt. Ska man göra ”så lite som möjligt” och 

fokusera på att renovera tekniska system som inte längre funkar som de ska? Eller ska man 

passa på att höja husets standard så det närmar sig nivån i nyproduktionen? Och vilka 

tekniska lösningar ska man välja för att renovera det tekniska systemet: Ska man t ex byta 

avloppsstammarna eller ska man relina rören. Ska man renovera olika lägenheter till olika 

hög standard och erbjuda hyresgästerna valmöjligheter, eller ska man renovera alla 

lägenheter på samma sätt? En strategi med ganska långtgående teknisk renovering 

(stambyte, etc) och valmöjligheter för hyresgästerna har beskrivits och analyserats i en 

tidigare skrift (Lind et al 2016). 

Som beskrivits i en tidigare rapport (Lind 2015) beror fastighetsägarens val i hög grad av vad 

det juridiska regelverket skapar för incitament. Det grundläggande regelverket kan 

sammanfattas i följande punkter: 

1. Underhållsåtgärder ingår i hyran och motiverar inte hyreshöjningar. 

Underhåll definieras som åtgärder som innebär att ursprunglig standard 

återställs. 

2. Fastighetsägaren har rätt att renovera upp till en standard som motsvarar 

normal standard i nyproducerade bostäder. 

3. Hyran ska sättas efter jämförelse med lägenheter med liknande standard. 

Renoverar man till nyproduktionsstandard blir alltså hyrorna i nyproducerade 

bostäder relevanta som jämförelseobjekt och fastighetsägaren har möjlighet 

att höja hyran med kanske 50-60% (från en låg nivå ska kanske läggas till). 

I takt med att bostadsbristen ökat har det varit möjligt att hitta hyresgäster även efter en 

kraftig hyreshöjning i allt fler områden. Det som för 15 år sedan var ett problem med 

”lyxrenoveringar” i centralt belägna stadsdelar där många med högre inkomster vill bo, har 

under senare spridit sig allt längre ut i regionerna.  

Ser vi situationen ur en vinstmaximerande fastighetsägares perspektiv är saken enkel. Att 

enbart göra underhållsinsatser ger ingen rätt till hyreshöjning även om hyresgästen får en 

finare lägenhet i mycket bättre skick. Det enda som möjliggör en hyreshöjning är att höja 

standarden i lägenheterna upp mot nyproduktionsnivå, även om detta är något som 

hyresgästerna egentligen inte vill ha. 

Denna rapport handlar om den renoveringsstrategi som Knivstabostäder, hyresgästerna och 

den lokala hyresgästföreningen kommit överens om efter ingående diskussioner, och som 
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alla parter är mycket nöjda med. En strategi som innebär att i huvudsak enbart 

underhållsinsatser görs men att företaget ändå kan höja hyran. 

Enligt vår mening pekar denna överenskommelse på en lösning som har en rad fördelar 

utifrån mål om social-, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och att det är en lösning som 

lagstiftaren borde underlätta. I slutet av rapporten diskuteras därför kortfattat lämpliga 

lagstiftningsåtgärder. 

Det kan också noteras att i SABO-rapporten "Handledning för systematisk hyressättning" 

(SABO 2016) nämns i förbigående när Kristinehamnsbostäder beskrivs att "vid rot-

renoveringar har man förhandlat sig till ett rot-tillägg som ger ett visst hyrespåslag även om 

inte standarden har höjts." (s 13) Som framgår av denna rapport kan sådana avtal ligga i 

båda parters intresse, även om de innebär att grundprincipen om att "underhåll ingår i 

hyran" inte följs. 
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2. Företagets och hyresgästföreningens situation 

 

2.1 Knivstabostäder och BoKvar 

Knivstabostäder är ett litet kommunalt bostadsbolag. De har 492 lägenheter varav en 

majoritet är byggda under miljonprogrammet. Knivsta ligger mellan Uppsala och Stockholm 

och har ur det perspektivet ett relativt attraktivt läge, men det är oklart hur stor efterfrågan 

på dyra hyreslägenheter är. 

Bolagets ekonomi är relativt svag och att göra en omfattande renovering med 

standardhöjning skulle kräva att företaget tog upp stora lån. Men tanke på det osäkra värdet 

på hyreshus i Knivsta så fanns också risk att om företaget gjorde stora investeringar i 

renovering så skulle det uppstå behov av att skriva ner värdet på fastigheterna och redovisa 

en betydande förlust. 

Att höja hyrorna kraftigt är också en riskfylld strategi för ett företag på en marknad där 

efterfrågan är lite mer osäker. Upplever en hyresgäst att hyran är relativt hög så kommer de 

hushåll som har ekonomiska möjligheter att söka sig till ägarmarknaden, dvs man riskerar att 

i högra grad förlora ekonomiskt stabila hushåll. Högre hyror tenderar rent allmänt till att 

leda till högre omsättning vilket också är kostsamt för företaget.  

Det var också så att ägare och ledning hade åsikten att bolagets syfte inte var att tjäna 

maximalt med pengar. Man ville även se till sina nuvarande kunders intresse, båda av sociala 

skäl och för att man bedömde att det låg i företagets långsiktiga intresse.  

I teorin kan underhållsinsatser finansiera med lägre drift- och underhållskostnader men om 

man, som det aktuella företaget, inte vill vänta med renoveringen tills det börjat bli stora 

skador blir besparingarna relativt små i relation till dagens nivå på utgifterna – även om 

besparingen blir relativt stora i relation till en framtida nivå ifall inga insatser har gjorts. Ett 

scenario där man skulle väntat längre skulle inneburit högre kostnader och i praktiken högra 

hyror i takt med andra driftskostnader och kostnader för akuta insatser ökat. Kort sagt: 

Företaget behövde höja hyran för att få ekonomin att gå ihop, även om man bara 

underhållsinsatser genomfördes  

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att företaget hade intresse av en försiktig 

renoveringsstrategi med i allt väsentligt enbart underhållsinsatser. Man ville göra den till så 

låg kostnad som möjligt men vissa hyreshöjningar skulle ändå krävas för att strategin skulle 

fungera för företaget. På detta vis arbetades Knivstamodellen, som döptes till BoKvar fram, 

tillsammans med hyresgäster och Hyresgästföreningen. 

 

2.2 Hyresgästföreningen 

Utifrån dagens lagstiftning kan hyresgästföreningen säga nej till hyreshöjningar om det bara 

är underhållsåtgärder och det fanns medlemmar som menade att hyresgästföreningen skulle 

driva just den linjen.  
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Majoritet av medlemmarna insåg dock att detta inte var ett ekonomiskt hållbart alternativ 

eftersom bolaget inte skulle få täckning för sina kostnader. Om föreningen sade nej till 

hyreshöjningar pga att det var underhållsåtgärder så hade i praktiken bolaget inte haft något 

annat alternativ än att vidta vissa standardhöjande åtgärder som skulle ge en hyreshöjning. 

Givet dagens lagstiftning skulle fastighetsägaren ha rätt att göra detta och de skulle kunna få 

en relativt kraftig hyreshöjning om de gjorde så.  

En sådan strategi hade dock både lett till högre kostnader för bolaget och högre hyror för 

hyresgästerna, och utan att tillföra något som hyresgästerna tyckte var en klar förbättring 

för dem. 

Majoriteten av hyresgästerna såg alltså alternativet med underhållsåtgärder som förlängde 

livslängden på huset ett antal decennier och en begränsad hyreshöjning som det bästa 

alternativet. 

 

2.3 Fördel för båda 

Av de skäl som beskrevs ovan låg det alltså i båda parters intresse att man gjorde en mer 

begränsad renovering med inriktningen att ”återställa” ursprunglig standard och också en 

mer begränsad hyreshöjning. Att återställa ursprunglig standard innebär i Knivstabostäders 

fall ett något förhöjt underhåll. Det kan dock vara värt att understryka att i Knivstabostäders 

BoKvar-strategi pratar man inte om underhåll respektive standardhöjande åtgärder. 

Benämningen är i stället enbart ”Åtgärder”. För att nå en överenskommelse fanns även en 

rad förutsättningar som kan vara viktiga att lyfta fram: 

En genomgång av den tekniska statusen i byggnaderna, en statusbesiktning som var 

tillgänglig för båda parter. Detsamma gällde också alla ekonomiska uppgifter kring kostnader 

för olika åtgärder och alternativ. Man kan se det som att "projektet" genomfördes som ett 

samarbetsprojekt med öppna böcker.  

Båda parter betonade att samrådsgruppen som möttes kontinuerligt och diskuterade 

uppkomna situationer var oerhört viktig. 

I nästa kapitel beskrivs mer i detalj vad som genomfördes rent tekniskt och hur 

hyreshöjningen utformades. 
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3. Överenskommelsen 

 

Överenskommelsen kan ses som bestående av ett antal olika komponenter. 

 

3.1  Hur gjordes renoveringen rent tekniskt 

Den första är att alla lägenheter renoveras på samma sätt, dvs det fanns inga valmöjligheter 

för hyresgästerna. Detta underlättade naturligtvis för företaget att planera, men det 

speglade också att för den stora majoriteten av hyresgästerna var det viktigaste att få en bra 

fungerande lägenhet till en låg hyra. 

Den andra delen handlade om vad som faktiskt gjordes i lägenheterna. Här var en 

utgångspunkt att inte riva ut mer än nödvändigt. Köksskåp och annat som fungerade bra fick 

vara kvar.  Endast de energisparåtgärder som kunde räknas hem relativt snabbt 

genomfördes. Olönsamma insatser innebär ju i praktiken att hyrorna måste höjas. I tabellen 

nedan redovisas vad som gjordes och uppskattad genomsnittlig kostnad. 

 

Tabell 1. Åtgärder och kostnader för olika renoveringssteg för Knivstabostäders BoKvar-

projekt.  

 

 

Vid renovering genomförs alltså dessa fem åtgärder och de avser VA-stammar, 

värmestammar, ventilation, energibesparing och fönster och den totala kostnaden för 

renoveringen beräknas bli drygt 200 000 kr per lägenhet, se Tabell 1 ovan. Nedan beskrivs 

åtgärderna mer i detalj. 

 

Stammar 

Knivstabostäder har valt att relina både avloppsstammarna och de trycksatta 

tappvattenstammarna. Avloppsrelining är tämligen beprövad (af Klintberg m fl 2011), medan 

relining av de trycksatta stammarna är betydligt nyare på marknaden. Det har under senare 

år förts en debatt avseende epoxi-relining av drickvattenrör som kan orsaka läckage av 

Vad Beskrivning

Summa/lgh ny 

uppskattning '

Stammar Relining 79 896 kr inkl moms

Värmestammar Byte av termostater etc 6 073 kr inkl moms

Ventilation Återvinningspump mm 36 968 kr inkl moms

Fönster Samt övrigt yttre UH 77 000 kr inkl moms

Energi Miljö och energiåtg. 19 200 kr inkl moms

219 137 kr
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bisfenol A i dricksvattnet. Tryckvatten-reliningen som görs nu i Knivsta-bostäder baserar sig 

på material som inte avger bisfenol A och som förefaller vara riskfri (Kemikalieinspektionen 

2013). Denna relining kan göras tämligen snabbt (max tre dagar) och metoden har även 

fungerat på läckande rör. 

 

Värmestammar 

När det gäller värmestammar så bibehålls dessa i befintligt skick, dock kommer termostater 

att bytas. När alla energibesparande åtgärder är genomförda (exempelvis tilläggsisolering av 

vindar och fönsterbyten) så kommer värmeflödena att justeras så att temperaturen är lika i 

alla lägenheter och energiförbrukningen kan sänkas. 

 

Ventilation 

I dagsläget har alla Knivstabostäders hus frånluftsventilation (F), utom ett som har 

självdragsventilation (S). Det övervägs nu att förse självdragshuset med aktiv 

frånluftsventilation, dessutom kommer även återvinning av värme att installeras på 

frånluftshusen (FX). Den värme som tillvaratas kommer att tillföras radiatorkretsens 

returledning. Frånluftsåtervinningen innebär att fjärrvärmeförbrukningen går ner medan 

elförbrukningen går upp. Enligt uppgift så godkänner fjärrvärmebolaget denna åtgärd. 

 

Fönster mm 

I stort sett alla fönster byts till PVC-fönster med god livslängd och god energiprestanda. 

Dessutom byts entrédörrar och garageportar till nya med goda prestanda. I samband med 

dessa byten åtgärdas fasader och balkonger. 

 

Energibesparingsåtgärder 

Både fönsterbyte och installationen av frånluftsåtervinning innebär en väsentlig 

energibesparing. Övriga energibesparingsåtgärder är att bolaget kallställer garage (bjälklag 

som gränsar till uppvärmd yta tilläggsisoleras), sätter in snålspolande kranar samt 

tilläggsisolerar alla vindar. Enligt en konsult från BeBo så medför, teoretiskt sett, alla 

energibesparingsåtgärder en halvering av energiförbrukningen. Detta bör naturligtvis följas 

upp med mätning.  

 

Inre renovering 

Det görs alltså inte någon total badrumsrenovering som omfattar alla badrum. Orsaken till 

detta är att ett flertal badrum redan är tämligen nyrenoverade. Att göra större renovering av 

dem idag skulle vara en onödig kapitalförstöring. Badrumsrenoveringen ingår istället i 
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Knivstabostäders reguljära renoveringsprogram. Planen är att renovera 10-15 stycken 

badrum per år. 

 

Livslängd 

När det gäller livslängd så bygger den övergripande ekonomiska kalkylen på att åtgärderna i 

snitt ska hålla i minst 27 år för att företaget ska kunna räkna hem investeringen. När det 

gäller de nya fönstren så kan det förmodas att de håller längre tid liksom tilläggsisoleringen 

av vindarna. Värmepumpar väntas behöva bytas efter 20 år. 

 

3.2 Att minska störningen på hyresgästerna 

Naturligtvis kommer några av de tekniska åtgärderna att störa hyresgästerna. Speciellt gäller 

detta arbetena med stammar och fönster. Reliningen tar 2-3 dagar att genomföra och under 

den tiden kan hyresgästerna inte använda sina badrum och sitt kök. Detta är en tämligen 

kortvarig störning som hushållen kan klara på olika sätt, kanske med hjälp av grannar och 

vänner, och med tillfälliga toalett och duschmöjligheter i närheten. När det gäller 

fönsterbyten så kommer dessa ta en dag att genomföra inne i varje lägenhet. Genomgående 

för renoveringen gäller att alla renoveringsåtgärder utformas på ett sådant sätt att 

hyresgästen kan bo kvar under renoveringen. Åtgärdena avseende värmestammar, 

ventilation samt de övriga energibesparande åtgärdena genomförs till absolut största del 

utanför i lägenheterna. 

 

3.3  Hyreshöjningar 

Parterna beslutade att hyreshöjningen som sammanhängde med renoveringen skulle 

redovisas separat när hyreshöjningar genomfördes. Hyreshöjningar byggde på en 

självklostnadsprincip och genomförs etappvis under en 10 årsperiod. Höjningen var 1.85 

procent per år vilket med ränta på ränta ger en slutlig hyreshöjning på ca 20%. 
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4. Slutsats och rekommendation 

 

4.1 Hållbar renovering 

Ser vi Knivstamodellen ur ett hållbarhetsperspektiv kan man säga följande: 

 

Miljömässig hållbarhet 

Ur detta perspektiv är modellen lite dubbel. Å ena sidan gör man inte stora investeringar för 

att få ner energiförbrukningen, men å andra sidan innebär ju den försiktiga renoveringen att 

man inte ersätter mer än absolut nödvändigt. Eftersom tillverkning alltid innebär en 

energianvändning som kan ha miljöpåverkan så gör det den försiktigare renoveringen mer 

miljövänlig - allt annat lika. Renovering innebär enligt de teoretiska kalkylerna ändå en 

kraftig minsking av energianvändningen, ca en halvering. 

 

Social hållbarhet 

Detta är en av modellens starka sidor. Hyresgästerna får relativt små hyreshöjningar och 

höjningarna sprids dessutom ut över en längre period. Den försiktiga renoveringen gör också 

att hyresgästerna kan bo kvar och behöver inte evakueras till en annan bostad. 

Modellen innebär ett fokus på de befintliga hyresgästerna, och om det från början är ett 

relativt homogent område så kommer det även efter renoveringen att vara det. Om det från 

början mest bor människor med lägre inkomster i området så skulle man ju kunna tänka sig 

att standardhöjningar på vissa lägenheter skulle kunna locka andra grupper till området. 

 

Ekonomisk hållbarhet. 

För ett litet bolag med en relativt svag ekonomi har en försiktigare renoveringsmodellen 

fördelen att det inte kräver så stora investeringar och så stora lån. Företaget hade i praktiken 

inget annat alternativ än att låna till de investeringar som behövde göras. Genom att välja en 

försiktigare modell med lägre hyreshöjningar så blev också riskerna mindre,  t ex risker för 

hög omsättning och för framtida uthyrningsproblem ifall efterfrågan skulle vända neråt. 

 

Teknisk hållbarhet 

Knivstabostäder utgår från befintliga system och strukturer som de genom både nya och 

beprövade metoder förbättrar och utvecklar. En potentiell invändning mot renoveringen är 

att man inte genomför konventionella stambyten utan relinar avloppsrör och även trycksatta 

rör och värmerör. Enligt vår mening är avloppsrelining en etablerad teknik utan större risker, 

medan relining av trycksatta rör kan visa sig bli en kommande teknik som kan spara mycket 

tid och pengar.  Om reliningen av de trycksatta rören inte visar sig hålla måttet av någon 
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anledning så finns det möjlighet att föra upp nya trycksatta stammar i en lägenhetsvertikal, 

utan att det behöver bli en ekonomisk katastrof. 

 

 

4.2 Rekommendationer 

En viktig fråga är vilka lagändringar som kan vara motiverade om det politiskt bedöms att 

Knivstamodellen är en intressant modell för renovering. Eftersom vi inte är jurister lägger vi 

inte fram förslag på exakta paragrafer utan nöjer oss med att peka på vilka innehållsmässiga 

ändringar som behövs för styra i en riktning mot Knivstamodellen. 

Eftersom den grundläggande standarden i de hus som nu står inför renovering är god i ett 

historiskt perspektiv så finns knappast några samhällsintressen i standardhöjningar. 

Situationen var annorlunda när vi hade omoderna lägenheter utan wc och varmvatten i 

lägenheterna. I och med att det inte finns något samhällsintresse i standardhöjningar bör 

standardhöjningar endast få genomföras om hyresgästerna godkänner detta. Ett annat sätt 

att beskriva detta (se Lind 2015) är att fastighetsägaren måste erbjuda hyresgästerna 

valmöjligheter när det gäller renoveringens omfattning och att ett alternativ ska vara ett 

minimialternativ av den typ som tillämpats i Knivstamodellen. 

Fastighetsägaren ska ha rätt att göra tekniskt motiverade renoveringar även om 

hyresgästerna motsätter sig detta. I samband med t ex ett stambyte kan det vara rationellt 

att t ex ersätta en plastmatta med klinkers, men om detta inte godkänts av den nuvarande 

hyresgästen får inte hyran höjas extra pga det. Däremot kan det minska framtida 

underhållskostnader och göra lägenheten mer attraktiv och därför vara en fördel för 

fastighetsägaren 

Dagens grundregel om att underhållsinsatser inte motiverar hyreshöjningar behöver dock 

också ändras. Om parterna inte kommer överens, bör hyresnämnden godkänna en "skälig" 

hyreshöjning om det sker väsentliga förbättringar i lägenhetens skick även om inte 

standarden höjs. När skäligheten av hyreshöjningen bedöms ska man dock inte jämföra med 

hyrorna i nyproducerade hus, utan istället göra en bedömning av hur mycket det förbättrade 

skicket påverkar "bruksvärdet" för en genomsnittlig hyresgäst (se Lind 2015 för lite mer 

ingående diskussioner om hur detta kan gå till.) 
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