
 

 

 

 

 

Konflikten mellan bevarandekrav 

och tilläggsisolering 

 
The conflict between conservation requirements and additional insulation 

 

 

Maria Wickström 

Taimi Zahharova 

 
KTH Royal Institute of Technology 

School of Architecture and the Built Environment 

Examensarbet inom byggnadsteknik, avancerad nivå, 30 hp 
No 432 

 

Handledare 

Folke Björk, KTH Byggvetenskap 

 

 

 

 

 

Stockholm 2013 

 



II 

 

SAMMANFATTNING 

Sverige har formulerat ambitiösa energimål som innebär att till år 2050 ska 

energianvändningen halveras, där ett delmål är minskning med 20 % till år 2020 och det ska 

jämföras med energianvändningen från år 1995. Parallellt med ökade energikrav för 

byggnader ställs det även allt högre krav på husens bevarande, vilket teoretiskt innebär att det 

ligger en konflikt mellan dessa.  

Lagen kommer aldrig att kunna peka ut unika byggnader och PBL (plan- och bygglagen) är 

inte särskilt konkret. Nu har Boverket försökt konkretisera genom nya BBR reglerna, men det 

finns ändå oerhört mycket plats för tolkningar.  

Denna rapport behandlar konflikten mellan bevarandekrav och tilläggsisolering av 

klimatskalet och är begränsad till flerbostadshus byggda mellan åren 1945 och 1975. Det är 

det bestånd som har störst energiåtgång och det är där den stora utmaningen ligger. Frågan är 

om det i praktiken ligger någon konflikt mellan bevarandekrav och tilläggsisolering av 

klimatskalet och vad den i så fall beror på? 

Med stöd av bakgrundsfakta har intervjufrågor formulerats till olika aktörer. I intervjuer med 

fastighetsägare, kommuner och övriga parter har det visat sig att utformningen av detaljplanen 

är avgörande för om en fastighet kan bevaras.  

I kommuner med storstadskaraktär är intresset för bevarandefrågorna störst och Stockholms 

kommun utmärker sig, där dessa frågor getts störst utrymme. De mindre kommunerna anser 

inte att bevarandet av våra flerbostadshus är centralt utan där är det ett större problem att 

områdena förtätas och att på sikt stora delar av den genuina landsbygden kommer att 

försvinna. 

Endast i enstaka fall har bevarandekraven blivit ett hinder för att utföra fasadrenoveringar.  

Fastighetsägare är intresserade för bevarande frågan men detta måste vägas mot ekonomiska 

förutsättningar och därför skiljer det i synen om vad som är ett gott bevarande. 
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ABSTRACT 

Sweden has formulated ambitious energy goals which signify that by year 2050 the energy 

usage should be halved.  One of the objectives is the reduction of energy usage by 20% by 

year 2020 and that it should be compared to the usage of energy from 1995.  In parallel with 

increased energy requirements for buildings the demand on housing conservation, by 

highlighting also buildings from the last 50 years as part of the building heritage, continues to 

enhance, which in theory means that there is a conflict between these.   

The law will never be able to point out unique buildings and PBL (planning and building act) 

is not especially concrete. The National Housing Board has tried to make this more concrete 

by the new BBR regulations though there are still an enormous variety of interpretations.  

This report deals with the conflict between conservation requirements and additional 

insulation of the building envelope and is limited to multi-residential buildings built between 

the years 1945 and 1975. It is the stock with the greatest energy consumption and that is 

where the big challenge lies. The question is whether in practice it is no conflict between 

conservation requirements and additional insulation of the building envelope and what it in 

this case depends.  

With the support of background facts, interview questions were formulated for different 

participants. By interviews with property-owners, municipalities and other partners it has been 

shown that the creation of zoning determines whether a property has been preserved.  

In municipalities with a metropolitan character the interest in conservation issues are the 

greatest and Stockholm municipality distinguishes itself, providing significant space in 

regards to this subject.  The smaller municipalities do not believe in that the preservation of 

our multi-residential buildings are central but that there lies a greater problem in areal density 

and that eventually great portions of the genuine country will disappear.  

Only in isolated cases, conservation requirements became an obstacle in performing façade 

renovations.  Property owners are interested in the conservation issue; however, it must be 

weighed against the economic condition and therefore is it in sight of what is a good 

conservation.  
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FÖRORD 

Detta examensarbete är utfört inom ramen för samhällsbyggnadsprogrammet på Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. En idé föddes om att skriva examensarbete inom ämnet 

energieffektivisering. Vi kontaktade då vår examinator Folke Björk och hans förslag var att vi 

kunde undersöka hur branschen såg på energieffektiviseringsproblematiken rörande våra 

flerbostadshus, samt hur den skall hanteras i förhållande till de bevarandekrav som finns 

preciserade i Plan- och bygglagen. 

 

Det har varit ett spännande och lärorikt halvår där vi fått en inblick i de olika aktörernas 

förutsättningar. Det har skapat förståelse för problemets komplexitet, genererat fortsatt 

nyfikenhet kring de här frågorna och gett oss värdefull kunskap att bära med oss in i 

yrkeslivet. 

 

Vill vi tacka arkitekt Sonja Vidén för sitt engagemang, för oss och de här frågorna, då hon 

initialt delade med sig av sina erfarenheter och på så sätt introducerade oss i ämnet. Vi vill 

naturligtvis även rikta ett stort tack till vår examinator Folke Björk som med sin kunskap och 

sitt stöd genom hela arbetet möjliggjort denna uppsats. Slutligen tackas även alla andra som 

på olika sätt bidragit med sin tid och sina erfarenheter. 
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1 INLEDNING 

I Sverige finns i dag cirka två och en halv miljon flerbostadshus och minst en och en halv till 

två miljoner av dem kommer att behöva omfattande renoveringar innan 2050. Det betyder att 

ungefär 50 000 lägenheter ska renoveras varje år de kommande fyrtio åren till en total kostnad 

av mellan 25 och 50 miljarder kronor per år. Flerbostadshus behöver en större renovering vart 

femtionde år oavsett om det utförs några energieffektiviseringsåtgärder. Eftersom en majoritet 

av de befintliga flerbostadshusen är byggda mellan 1945 och 1975 kommer de behöva en 

omfattande renovering innan 2050 och då ska även hänsyn tas till energimålet 2050. I 

ovanstående beräkningar är de merkostnader som en energieffektivisering innebär medräknad 

och motsvarar då mellan 20 och 40 procent av hela renoveringskostnaden. Det mest 

kostnadseffektiva om man avser att göra energieffektiviseringar som omfattar klimatskalet är 

att samordna det med en tänkt renovering och att då se över tak, väggar, fönster och andra 

energibesparande åtgärder samtidigt. Men även vid mindre renoveringar bör man se över vad 

som kan göras för att minska energianvändningen. (Energieffektivisering av Sveriges 

flerbostadshus, 2012) 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns (år 2004) drygt en miljon lägenheter i flerbostadshus byggda 1945-75 som inte 

genomgått s.k. 40-års underhåll men har nått eller snabbt närmar sig den tidpunkt då 

åtgärdsbehoven börjar bli akuta. 40-års underhåll omfattar i första hand stambyten och 

tillhörande arbeten men ofta berörs även förbättringar av andra installationer, husets 

ytterväggar, tak m.m. (Vidén & Botta, 2006) 

I hus byggda före 1975 är minskning av värmetransport genom byggnadens klimatskal och 

ventilationen de största utmaningarna för att uppnå energieffektiva bostäder som klarar 

miljömålen. För att uppnå miljömålen till 2020 om 20 procent minskad energianvändning 

räcker det med moderna styr- och regler system samt injustering av dessa. Det är ändå en 

relativt billig åtgärd som betalar sig snabbt, men om vi ska klara de miljömålen om 50 procent 

energianvändning till 2050 kräver det att vi ser över klimatskalen på våra fastigheter. Det 

innebär att vi ska ser över om fönsterbyte bör ske eller om vi kan klara oss med t.ex. ett extra 

isolerglas, om ytterväggar och takbjälklag behöver tilläggsisoleras och om husens 

ventilationssystem behöver moderniseras så att energieffektiv ventilation med 

värmeåtervinning erhålls. (Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus, 2012) 

1.2 Syfte 

Målet med detta arbete är att analysera konflikten mellan bevarandekraven och 

tilläggsisolering av klimatskalet i flerbostadshus byggda mellan år 1945 – 1975. Det finns 

mycket äldre forskning och litteratur i området, men detta är ett ämne som ständigt förändras. 

Därför är syftet att genom denna rapport att kartlägga vilka faktorer som påverkar vid 

upprustning av klimatskalet av flerbostadshus och ge läsaren en inblick i hur de olika parterna 

ser på bevarandefrågan som en återspegling av vår samtid. Syftet är att återspegla 
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verkligheten beträffande energieffektivisering av flerbostadshus och utreda vikten av 

bevarandekraven när byggander från år 1945-1975 renoveras utvändigt. 

1.3 Metod 

I bakgrundsfakta beskrivs arkitektur, lagar, energimål, parternas roll, ekonomi och tekniska 

lösningar, sådan information som finns tillgänglig i form av rapporter och böcker. Genom 

intervjuer med fastighetsägare, kommuner och övriga parter är tanken att återspegla 

verkligheten beträffande flerbostadshusens energieffektivisering och renovering av 

klimatskalet. Intervjufrågor har formulerats med stöd av bakgrundsfakta. Huvudsakligen 

behandlar intervjufrågorna hur långt fastighetsägarna har kommit med energieffektivisering 

av deras bostadsbestånd, vad som styr deras beslut och om bevarandekraven utgör ett hinder 

vid renovering av klimatskalet. Liknande frågor ställs även till kommuner och övriga parter. 

Intervjuerna finns refererade och ligger i bilaga A. Alla intervjuade personer fick möjlighet 

till att korrigera de nedskrivna referaten för att undvika missförstånd och felaktigheter i deras 

påståenden. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats till att behandla de fastigheter som är byggda mellan 1945 och 1975 

eftersom det är ett stort fastighetsbestånd med dåliga energivärden som står inför omfattande 

renoveringar. Vi har valt att intervjua några få aktörer beroende på att vi omöjligt skulle hinna 

alla inom ramen för detta examensarbete och vår ambition är att ge en uppfattning om hur det 

kan se ut i dag.  
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2 ARKITEKTUR 

De flerbostadshus, byggda mellan åren 1945 och 1975, som arbetet handlar om beskrivs 

nedan. Följande hustyper har tagits med i beskrivningen: lamellhus, loftgångshus, punkthus 

och skivhus. 

2.1 Lamellhus 

Lamellhus från slutet av 1940-talet hade ett utmärkande utseende. De byggdes ofta av 

gasbetong och spritputsades på utsidan och slätputsades invändigt. Även fönsteromfattningar 

slätputsades oftast vita medan fasaderna kunde variera i kulör. Dessa hus grundlades ofta på 

plintar som göts mot fast underlag. (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2002) 

Lamellhus är friliggande hus med två eller flera våningar över mark, med minst två trapphus 

och som inte är vinklat eller sammanbyggt i tomtgräns med hus på granfastighet. De 

vanligaste lamellhusen är raka med tre våningar. (Terminologicentrum, 2013) 

De flesta lamellhus från 50 och 60-talet skiljer sig från äldre hus av samma typ eftersom de 

ofta saknar vindsutrymme. Lamellhusen byggdes på plan eller plangjord mark och grundlades 

ofta med platta på mark, därför saknades ofta även källare. På den tiden byggdes många hus 

upp mot fyra våningar och de kunde ändå sakna hiss eftersom krav på hiss inte infördes förrän 

1977 och kom då att gälla alla hus som efter det året byggdes med tre våningar eller mer. 

(Reppen & Vidén, 2006) 

I dag utgörs 85 % av lägenhetsbeståndet av lamellhus och de är därmed den absolut vanligaste 

typen av flerbostadshus vi har i Sverige. (Terminologicentrum, 2013) 

2.2 Loftgångshus 

Innan loftgångshusen började byggas i Sverige på 1960-talet fanns de redan i övriga Europa. 

Tanken med sådana typer av hus var att kunna ha ett socialt liv vid loftgångarna. Men i 

Sverige byggdes loftgångshus främst av ekonomiska skäl eftersom då krävdes det bara hälften 

så många hissar som i andra hustyper, speciellt gällde det för hus med tre våningar. Alltså en 

hiss räckte för många lägenheter. Trapphusen och loftgångarna som ligger utanpå huset passar 

bra för produktionsanpassning av husets bärande delar. Detta resulterade i en framgångsrik 

produktion under s.k. miljonprogrammet, vilket är anledningen till att många av loftgångshus 

står i områden där det byggdes som mest under miljonprogrammet. (Björk, Kallstenius, & 

Reppen, 2002)  

Tak 

Takbjälklag göts på plats av 14 cm betong och i takkonstruktionen ingick 12-15 cm ventilerad 

cellplast, 8 cm kork och tre lager av papptäckning. Brunnar för avvattningen är invändiga och 

ligger i mitten av taket. Taksargen är inklädd i plåt. Betongelement som har producerats på 

fabrik och med L-stöd under utgör taket ovanför loftgångarna. (Björk, Kallstenius, & Reppen, 

2002) 
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Loftgången består av betongplattor med tjockleken 12 cm som har producerats på fabrik med 

fall och en tjockare framkant. Dessa plattor ligger på L-stöd som har cc 3 m och vilar på 

loftgången nedanför. Trapetskorrugerad plåt av aluminium utgör loftgångsfronten. En fem 

centimeter tjock isolering av cellplast finns mellan betongplatta och kanten av bjälklaget. 

(Björk, Kallstenius, & Reppen, 2002) 

Yttervägg 

I övre delen av huset ingår i ytterväggskonstruktionen limmade block av lättbetong, cellplast 

och ½ stenstegel som fasad. Ovanför dörrar och fönstren samt vid balkongpartierna är fasaden 

klädd med eternitskivor. I bottenvåning består ytterväggen av bärande armerad betongskiva 

med invändig isolering av cellplast.  

Fönster 

Fönsterkonstruktionen består av kopplade inåtgående bågar. (Björk, Kallstenius, & Reppen, 

2002) 

2.3 Punkthus 

Punkthusen med upp till fem våningsplan kom till användning på 1930-talet och på 1940-talet 

stod det fler av dem i tätorternas ytterområden. (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2002) 

Något som är typiskt för punkthusen är deras kvadratiska planform. En våningsplan består av 

tre eller fler lägenheter som ligger i hörn och ett trapphus beläget i husets mitt där det inte 

infaller något dagsljus. Vanligen finns det balkonger som ligger mot syd. Punkthusens höjd 

medför en vidd och vyer i stadsbilden samt att många lägenheter har en bra utsikt. Dock får 

lägenheter belägna mot norr mindre mängd dagsljus.  

Takformens utformning är beroende av när punkthusen har byggts. Husen från 1940-talet har 

sadeltak, pulpettak eller valmade tak som oftast är av tegel.  Punkthus från denna tidsepok 

brukar ha tre till åtta våningsplan och fasader är av puts eller rött tegel med utanpåliggande 

balkonger med fronter av finkorrugerad plåt. Husen med lägre antal våningar saknar vanligen 

en hiss. Oftast står fler sådana hus i grupp i en kullig mark.  

Under 1950-tal och början på 60-talet byggdes högre punkthus som var 8-11 våningar. Likt 

1940-tals punkthus står de i grupp. Punkthus från denna tidsepok har plana tak och 

takkonstruktionen saknar taksprång.  Fasaderna består oftast av en skrapad ädelputs i ljusgråa 

nyanser och balkongerna ligger utanpå, alternativt lite indragna från fasadlivet. 

Punkthus av tegel har ett sadeltak. Fönsterkonstruktionen består av mittpost som delar fönster 

i två kopplade inåtgående bågar. Ytterväggen har byggts upp av bärande murpelare med 1 ½ 

stens tegel och hårdbränt tegel utgör fasaden.  

Punkthus av lättbetong finns i många olika variatoner eftersom det experimenterades med 

material och byggtekniska lösningar då dessa hus byggdes. Även tidspressen satte prägel på 

dessa byggnader, exempelvis putsades fasaderna utan grundmålning eller innan taket var på 

plats.  
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Ytterväggen är indelad i två delar. Upp till sjätte våning består den av platsgjuten betong med 

ett invändig isolerande skikt av lättbetong. Från våning sju och uppåt utgörs ytterväggen av en 

mur av tjocka lättbetongblock. Fasaden är behandlat med terrasitputs innehållande glimmer. I 

och med att glimmerytan har skrapats fram från putsen är fasadytan svår att renovera.  

Fönsterkonstruktionen varierar, det finns fönster som har mittpost och sådana som inte har 

men alla fönsterbågar är kopplade och inåtgående.  

Balkongen utgörs av bjälklagets utstickande del och har belagts med stålglättad finbetong. 

Sinuskorrugerad plåt utgör balkongens front. (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2002) 

2.4 Skivhus 

På 1960–70-talet fanns ett stort behov av bostäder och då byggdes skivhusen som var en 

förhöjd variant av lamellhus och bestod av minst fem våningar, belägna i tätorternas 

ytterområden. För att kunna bygga så stora byggnader krävs stora markareor där även 

kranbanor skulle rymmas. Detta medförde oftast en plansprängning men efter att byggandet 

var klart planterades nya växter och träd. Karaktäristiskt för skivhusen är att de är avlånga och 

står åt samma håll. Byggnadernas bärande delar gjöts oftast på plats och andra delar var 

prefabricerade. Balkongerna är indragna alternativt har de sidostycke av betong, fronterna 

består av korrugerad plåt eller betong. 1960-tals skivhusens fasader är oftast i gråa färgtoner. I 

motsats till detta har husen från 1970-talet starka och klara färger. På husens kortsidor finns 

inga fönster. I vissa områden står skivhusen tillsammans med de lägre lamellhusen som har 

lika utförande som de höga husen. Skivhusen ser likadana ut oberoende av var i Sverige de 

har skapats. 

Skivhus av lättbetong byggdes på 1960-talet och består av åtta eller nio våningsplan. Vissa 

områden är bebyggda bara med skivhus och det förekommer inte andra hustyper.  

Takkonstruktionen innehåller takstegar, råspont och papp som täcks av förzinkat plåtband. 

Taket har fall inåt mot mitten där det ligger en avvattningsränna. Fönsterkonstruktionen består 

av kopplade inåtgående mötande bågar. Ytterväggen utgörs av lättbetong med motgjuten 

betong, båda med tjockleken 15 cm. Balkongerna som är indragna är av betongplattor som 

tillverkats på fabrik. Även balkongfronterna består av betongelement. Vid utfackningsparti är 

ytterväggen av plywood eller eternitskivor. (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2002) 

Skivhus av fasadelement 

Med en industrialiserat metod utfördes skivhus av fasadelement och Allbetong som 

utvecklades av Skånska Cementgjuteriet hade framstående inflytande. Husen består av 

bokhyllestomme som har gjutits på plats av betong där mellanväggar är tvärgående och utgör 

tillsammans med gavlar den bärande delen av byggnaden. Fasaden gjöts på plats i form till 

betongelement som var i den storleken som kunde täcka ett rum. En helhetslösning 

tillämpades vid tillverkning där allt planerades i detalj, från arbetsprocess till detaljlösningar 

vilka var få, i syfte att bygga effektivt. För Sverige resulterade detta i en gynnsam export av 

denna metod.  
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Elementbyggda skivhus  

Under 1960-talet skedde en snabb utveckling av elementbyggandet som satte fart även i 

produktion av elementbyggda bostäder vilket ökade i slutet av 1960-talet till 20 %. Detta 

resulterade i stora kapitalplaceringar i tillverkningsfabriker som blev permanenta. Byggande 

av bostäder ökade till en storskalig produktion som hade låga kostnader men relativt hög 

standard inne i lägenheterna. Utvändig form mellan skivhusen skilde inte åt oberoende av 

antal våningsplan eller plats. Karakteristiskt för områden med elementbyggda skivhus är 

avskild trafik, gångbroar och matargator. (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2002)  

Elementbyggda skivhus har skapats av ett elementsystem som heter Skarnesystemet vilket 

betyder att alla bärande delar prefabricerades. Prefabricerade fasader består av 

sandwichelement där isoleringen ligger mellan två betongskivor. (Björk, Kallstenius, & 

Reppen, 2002) 
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3 REGELVERK OCH STATLIGA MÅL 

Under detta kapitel beskrivs lagar som påverkar fasadrenoveringar och de energimål som 

staten har fastställt. 

3.1 Plan- och bygglagen 

I PBL ställdes from den 1 januari 1999 krav på att byggnaden ska ges estetiskt tilltalande yttre 

form och färg. Dessutom skall estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljöer främjas i 

planläggning och i byggnadsnämndens arbete i allmänhet. Samtidigt ändrades kravet på 

varsamhet vid ändring genom att det knöts till byggnadens karaktärsdrag i stället för dess 

särdrag. Avsikten med att poängtera detta i lagtext var att inte bara kulturbyggnader skulle 

tillvara tas utan även annan vanlig bebyggelse som var av kvalité eller med tidstypiska drag 

skulle bevaras. Enligt propositionen som ledde fram till denna lagändring skulle 

varsamhetskraven bedömas med följande utgångspunkt, ”tillför helhetsbilden positiva värden 

och inte förvanskar egenskaper som kan anses vara värda att bevara” och ”även smärre 

förändringar så som utbyte av fönster, fasadbeklädnad eller takbeläggning (kan) få avgörande 

betydelse för byggnader som sådana och för helhetsintrycket”. (Vidén & Botta, 2006) 

Varsamhetskravet gäller vid alla ändringar, såväl invändigt som utvändigt och oberoende av 

om bygglov eller anmälan krävs eller inte. Kravet gäller alla byggnader och syftar till att 

tillvarata byggnadens positiva egenskaper oberoende av husens ålder. Varsamhetskravet 

återfinns i 8 kap. 17§ plan- och bygglagen.  

Är byggnaden särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt får den inte förvanskas. Förvanskningsförbudet gäller enligt 8 kap. 13 § plan- och 

bygglagen. Samma sak gäller för särskilt värdefulla bebyggelseområden.  

3.2 Boverkets byggregler 

Boverket ger ut regelsamlingen boverkets byggregler som baseras på plan- och bygglagen och 

beskriver samhällets minimikrav på byggnader. Vid nybyggnation, tillbyggnad, mark- eller 

rivningsarbeten måste BBR alltid beaktas.  

Från första januari 2013 tillämpas i BBR regler om ändring av byggnader fullt ut. Dessa 

ändringsregler infördes första gången 2012 i BBR men är i grunden inga nya krav utan de har 

funnits sedan plan- och bygglagen grundades 1987. Det som förändrats är att tidigare har 

BBR endast gällt nya byggnader men nu har även byggreglerna kommit att omfatta alla 

befintliga byggnader oavsett ålder. 

3.3 Miljömål 

Sveriges riksdag har tagit fram sexton miljömål och ett av dessa mål gäller bebyggd miljö. 

(Sveriges riksdag, 2011)  

Dessa mål har sedan formulerats i delmål där ett av delmålen gäller energianvändningen i 

bostäder. Den totala energianvändningen per uppmätt areaenhet skall till år 2020 minska med 

20 procent och till 2050 med 50 procent jämfört med användningen 1995. (Boverket, 2007)  
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Miljömål kan vanligtvis uttryckas i termer av mätbara förbättringar: minskad förbrukning, 

minskade föroreningar och mer effektiv resursanvändning. (Vidén & Botta, 2006)  

Nära två miljoner lägenheter i Sveriges flerbostadshus måste genomgå omfattande 

renoveringar innan 2050 för att dessa miljömål ska uppnås. (Energieffektivisering av Sveriges 

flerbostadshus, 2012) 

3.4 Kulturella mål 

Då en bostad förnyas är det tydligt i lagen att varsamhet är en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Krav på varsamhet vid renovering och andra förändringsarbeten ställs i 8 kap 17 § Plan och 

bygglagen. Ändring av en byggnad av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn 

till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

Kraven innebär att den byggda miljöns befintliga karaktärsdrag ska respekteras och olika 

slags värden tas till vara. Varsamhet innebär en noga övervägd kombination av bevarande och 

utveckling – att tillföra nya kvalliteter utan att spoliera de som redan finns. I varsamhet ligger 

ett visst mått av återhållsamhet, att inte göra mer än vad som bedöms vara nödvändigt eller 

mycket angeläget. Det hindrar inte att varsamhet kan tillämpas även vid mycket stora ingrepp 

och förändringar. Respekt för det ursprungliga är den gemensamma nämnaren i stora och små 

förändringar. Det nya behöver inte ha samma former som det gamla, men det bör harmoniera 

med eller samspela med det. I begreppet varsamhet ligger dessutom, enl. lagens förarbeten, 

hänsyn till dem som bor i den berörda bebyggelsen. Det som skulle kunna kallas det lokala 

kulturella arvet, vardagsmiljön och vardagslivet i bostadsområdet skapas i hög grad av den 

befintliga byggda miljön och dess brukare. Hänsyn till de boende är en viktig faktor, men hur 

byggnaders och bostadsområdens fysiska utformning och karaktärsdrag värderas av 

projektansvariga och berörda, och hur/om de tas tillvara vid planerade förändringar, visar inte 

alls lika entydigt förhållningssätt. Hur dessa frågor hanteras är emellertid något som kan ha 

stor betydelse så väl för ingreppens omfång och kostnader som för boendemiljön på sikt. Hur 

den värderas och hur varsamhetskravet tolkas i de enskillda fallen och hur de förenas med de 

”rena” miljömålen är därför en viktig fråga. (Vidén & Botta, 2006) 
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4 PARTERNAS ROLL  

4.1 Kommun 

Kommunens uppgift är att tillgodose att invånare har rustade bostäder i sund närmiljö och till 

kostnader som är inte för höga. Stadsbyggnads- eller fastighetskontoren är enheten som 

behandlar frågor om fastigheternas fysiska forms förändringar. 

4.2 Fastighetsägare 

I fastighetsägarens intresse ligger att fastigheten ska kunna bära sina kostnader och att 

investeringar ska vara lönsamma. 

4.3 Boverket 

Boverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att reglera 

planering och byggande i Sverige. De ger ut regeldokumentet, Boverkets byggregler även 

kallat BBR. I BBR preciseras de minimikrav som samhället ställer för att uppfylla lagen.  

4.4 Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet är en myndighet som jobbar med kulturmiljöer, arkiv- och 

bibliotekverksamhet, arkeologiska undersökningar och förvaring av museisamlingar. I de 

flesta fall gäller det i Stockholm och Visby men även på andra orter.  

4.5 Övriga parter 

4.5.1 Fastighetsägaren 

I fastighetsägarens intresse ligger att fastigheten ska kunna bära sina kostnader och att 

investeringar ska vara lönsamma. (Berggren Kersti, 1995) 

4.5.2 Långivaren 

Långivarens intresse är att kapitalen placeras säkert samt en bra avkastning. Till skillnad från 

fastighetsägare har långivaren hårdare bedömningar. (Berggren Kersti, 1995) 

4.5.3 Projektören och byggmästaren 

Här ingår många olika aktörer med varierande roller och intressen. Störst intresse för dem är 

en smidig projekterings- och byggprocess, samt även lönsamhet. För att kunna utföra arbeten 

med mindre risk medför det att det oftast föredras rivning och utbyte av byggnadsdelar 

framför renovering (Berggren Kersti, 1995). 

4.5.4 Brukarna 

I denna grupp ingår allt från barnfamiljer till pensionärer. Deras intresse är att ha en 

bostadsmiljö till ett rimligt pris.  T ex om renoveringar innebär stor hyresförhöjning så har 

många inte råd att bo kvar. (Berggren Kersti, 1995) 
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5 ATT ÖVERKLAGA ETT BYGGLOV 

5.1 Bygganmälan 

För vissa mindre åtgärder krävs endast en bygganmälan. Enligt plan- och byggförordningen 

(SFS 2011:338) finns det åtgärder och ändringar där det räcker med en bygganmälan. Det kan 

t.ex. vara håltagning i bärande konstruktion, betydande förändring i en byggnads planlösning, 

samt en installation eller betydande ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i 

byggnader. (Stockholms stad , 2012) 

5.2 Bygglov 

Bygglov är den process eller det beslut som ger tillstånd till att bygga eller genomföra projekt. 

Vad som kräver bygglov regleras i plan- och bygglagen, 9 kap (SFS 2010:900) och i 6 kap 

plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). Det kan t.ex. handla om att byta färg och 

material eller annan yttre förändring som påverkar byggnadens utseende, men det kan även 

röra sig om nybyggnad eller tillbyggnad av befintlig fasstighet. (Stockholms stad , 2012) 

5.3 Byggnadsnämnden 

På kommunal nivå är byggnadsnämnden den instans där beslut om bygglov formellt fattas, 

även om de kan delegera uppgiften till handläggare på Stadsbyggnadskontoret. På 

Stadsbyggnadskontoret anställs tjänstemän med olika kompetensområden och så även i 

nämnden, även om de där är politiskt tillsatta. (Vallhagen, 2013) 

Byggnadsnämndens uppgift är att ansvara för stadsplaneringen d.v.s. detaljplanering, 

områdesbestämmelse och översiktsplaner. De har även till uppgift att kontrollera att en 

byggnad uppförs på det sätt som lagen kräver när det gäller exempelvis säkerhet och 

tillgänglighet. De utfärdar också tillstånd att bygga och riva, samt kan ge förhandsbesked om 

bygglov i vissa fall. (Länsstyrelsen i Stockholm, 2013)  

I de fall då byggherren inte är nöjd med det beslut som fattats av Byggnadsnämnden kan det 

överklagade beslutet prövas i Länsstyrelsen i det län där arbetet utförts. (Vallhagen, 2013) 

5.4 Länsstyrelsen 

Det finns 21 stycken länsstyrelser i Sverige en för vart och ett av länen. Länsstyrelsen är 

regeringens företrädare i länet och är skyldiga att se till att de mål som riksdag och regering 

beslutat om följs i länet samtidigt som de har att bevaka och anpassa politiken till de olika 

länens förutsättningar. Varje Länsstyrelse har en landshövding som är tillsatt av regeringen 

och är chef för respektive Länsstyrelse. Landshövdingens uppdrag är att följa utvecklingen i 

länet och informera regeringen om länets behov. (Länsstyrelsen i Stockholm, 2013) 

Till Länsstyrelsen kommer de beslut som överklagats på kommunal nivå och det kan röra t.ex. 

detaljplaneringens utformning och bygglov. (Vallhagen, 2013) 

Men naturligtvis handläggs och övervakas många andra ärenden också hos Länsstyrelsen även 

om de inte berör avgränsningen för detta examensarbete. Det kan t.ex. handla om 
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livsmedelslagen, parkeringsböter eller lagen om skydd mot olyckor. (Länsstyrelsen i 

Stockholm, 2013) 

5.5 Mark- och miljödomstol 

I maj 2011 bildades fem mark- och miljödomstolar i Sverige och de ligger där de tidigare 

miljödomstolarna legat. Dessa handlägger bl.a. de ärenden som gäller plan och bygglagens 

bestämmelser och de har tidigare förvaltningsrätten och regeringen hanterat. I mark och 

miljödomstolens uppgift ingår även mål som tidigare miljödomstol och fastighetsdomstol 

skött. Syftet med samordningen var att samordna, förenkla och effektivisera dessa mål. 

(Sveriges Domstolar, 2013) 

I de fall då Byggherren fortfarande anser att även Länsstyrelsen fattat ett felaktigt beslut finns 

möjligheten att få ärendet prövat i mark- och miljödomstolen. I Stockholm är det mark- och 

miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som genomför prövningar av dessa mål. (Vallhagen, 

2013) 

5.6 Mark och miljööverdomstol 

Samtidigt som de fem mark- och miljödomstolarna bildades, 2 maj 2011, så skapades även 

mark- och miljööverdomstolen. Det finns i Sverige en mark- och miljööverdomstol och den är 

belägen vid Svea hovrätt och ersätter där miljööverdomstolen. (Sveriges Domstolar, 2013) 

Till denna domstol går det att vända sig i de fall målsägande fortfarande inte är nöjd med 

mark- och miljödomstolens beslut. I denna instans jämförs målet med praxis, tidigare domslut 

osv. innan det tar upp fallet i sin helhet på denna nivå. (Vallhagen, 2013) 

5.7 Högsta domstolen 

Den sista instansen i det Svenska rättssystemet är Högsta domstolen. Den ska verka 

vägledande och hit tas normalt sett endast mål upp som har ett så kallat prövningstillstånd. Av 

de cirka 5100 ansökningar om prövningstillstånd som Högsta domstolen får in varje år är det 

endast 140 stycken som får prövningstillståndet beviljat. Då rör det alla mål inte bara de som 

kommer från mark- och miljödomstolen, vilket innebär att det är svårt att få fallet rest i 

Högsta domstolen. (Högsta domstolen, 2013) (Cornelia Svensson, hovrättsfiskal, mark- och 

miljödomstolen, 2013) 

Normalt sett går det inte att överklaga längre än till mark- och miljööverdomstolen, men i 

vissa fall kan mark- och miljööverdomstolens mål tas upp för prövning i Högsta domstolen. 

Är detta möjligt står det i domslutet som mark- och miljööverdomstolen utfärdar. Möjligheten 

att få målet prövat i Högsta domstolen är avgörs av ”om det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen” enl. Lag om mark- och miljödomstolar. 5 kap. 5 § (SFS 2011:587). 

(Cornelia Svensson, hovrättsfiskal, mark- och miljödomstolen, 2013) 

5.8 EU-domstolen och Europa domstolen 

Generellt går det inte att överklaga en svensk dom till EU-domstolen eller Europadomstolen 

och de kan inte heller upphäva svenska beslut, det beror på att de inte är några överinstanser 

till de Svenska myndigheterna och domstolarna. Oftast är mål som har sitt ursprung i plan- 

och bygglagen inte aktuella att pröva i Europeiska domstolar, men det kan vara möjligt att det 
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skulle kunna ske i något unikt fall. (Högsta domstolen, 2013) (Cornelia Svensson, 

hovrättsfiskal, mark- och miljödomstolen, 2013) 
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6 EKONOMI 

Fasadrenovering innebär oftast en stor kostnad för fastighetsägare och ekonomin har i 

allmänhet en avgörande roll. De viktigaste orsakerna till att bostadsbolagen inte satsar på 

tilläggsisolering av byggnadsskalet och i många andra energieffektiviserande åtgärder i 

miljonprogrammets bostäder är att det oftast inte är lönsamt. I andra fall handlar det om 

kunskapsbrist hos beslutsfattare trots att det kan vara ekonomiskt lönsamt med 

energieffektiviserande åtgärder. (Högberg & Lind, 2011) 

Lönsamhetens beräkningsmetod och typen av hyra, varmhyra eller kallhyra, påverkar 

bostadsbolagens beslut om renoveringarna genomförs. I fastigheter med kallhyra medför lägre 

värmekostnader, pga. mindre energiåtgång, en vinst för hyresgästen men inte för 

fastighetsägaren. Däremot om hyresgästen betalar varmhyra, resulterar en energibesparing i 

att driftkostnaderna sjunker för fastighetsägaren. Men om de inte sänker hyresavgiften i 

samband med minskad energiåtgång, får inte hyresgästen någon nytta av att 

energibesparingsåtgärder görs. 

Driftnetto är skillnaden mellan hyresintäkter och driftkostnader. En investering i form av 

energieffektiviseringsåtgärd ger ett större driftnetto i framtiden om investeringen är lönsam. 

Dock bedömer många fastighetsägare efter driftnettons storlek om åtgärdena överhuvudtaget 

genomförs.  

I sin studie delade Högberg & Lind (2011) bostadsbolagen i fyra olika grupper beroende på 

hur de agerade när det gäller energibesparingsåtgärder: 

Strikt vinstmaximerande företag som styrdes av snabb lönsamhet med återbetalningstid 3-5 

år, exempelvis genom investering i energisnålare belysning. 

Fastighetsägare som gör ”lite extra” och inte direkt drivs av några energisparmål men vid byte 

av någon komponent utnyttjas tillfället att göra lite extra. 

Politiskt styrda ambitiösa företag som ser energibesparingar som en skyldighet och har ställt 

upp egna energisparmål. Större investeringar såsom tilläggsisolering av klimatskalet, 

fönsterbyte eller satsning på ett bättre ventilationssystem ingår i dessa fastighetsägares 

åtgärder. 

Tjänstemannastyrda ambitiösa företag som gör liknande åtgärder som gruppen innan men 

olikheten är att drivkraften ligger hos företagets ledning istället för företagets styrelse.  

Det framgick även att de ambitiösa företagen rustade upp byggnader i form av 

”paketlösningar” där det togs ett hus i taget för att göra stora investeringar. 

En viktig aspekt vid lönsamhetsbedömning är också när investeringen genomförs. I och med 

att energipriset eventuellt ökar i framtiden kan det vara värt att vänta med stora satsningar 

eftersom driftnettot ökar då till följd av förhöjda energikostnader. (Högberg & Lind, 2011) 
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”Tyskland ligger långt före Sverige när det gäller att klimatanpassa befintliga bostäder.” 

(Linde, 2013) I Tyskland har de över tio år jobbat med energieffektivisering och med 

framgång. Där har de infört ett energisparlån som har en subventionerad och låg ränta. Detta 

innebär att om hushåll eller bostadsbolag uppnår fastställda energikrav vid 

energieffektivisering av byggnader får de ett energisparlån vilket medför att hundratusentals 

bostäder renoveras varje år i Tyskland. Linde (2013)  anser att sådan stimulansåtgärd krävs 

även i Sverige för att kunna nå klimatmålen. Samtidigt menar han att det även finns behov för 

att öka forskningen inom detta område. (Linde, 2013) 
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7 TEKNISKA LÖSNINGAR 

Fasadrenovering av det gamla bostadsbeståndet kräver en bra konstruktionslösning där 

hänsyn ska tas både till byggnadens energiprestanda och till arkitektur. Dessutom ska fasaden 

motstå fukt, mögel och andra väderbelastningar samt ställs det även andra krav i Boverkets 

byggregler.  

Det är en utmaning att hitta en bra konstruktionslösning med de vanliga isoleringsmaterialen 

såsom cellplast eller mineralull vars värmeledningsförmåga ligger på 0,036 W/mK. Detta 

innebär att minst 30 cm av cellplast- eller mineralullisolering krävs för att möta dagens krav 

på U-värden för tak- och väggkonstruktioner. (Binz, o.a., 2010)  

En sådan tjock isolering skapar bekymmer när det gäller byggnaders estetik eftersom 

byggnaders volym ökar utvändigt och fönstren hamnar långt in då konventionella 

isoleringsmaterial används. Om en invändig isolering tillämpas då försvinner en betydande 

del av golvytan vilket till och med kan bli en ekonomisk förlust för hyresvärden. 

En möjlig lösning för tilläggsisolering vid en varsam renovering är de högpresterande 

isoleringsmaterialen vilka har förbättrade materialegenskaper. Nedan beskrivs kort några av 

dem som finns på marknaden där vissa fortfarande är i utvecklingsfasen. 

7.1 Vacuumisoleringspaneler (VIP) 

Vacuumisolering är ett isoleringsmaterial som har fem till åtta gånger bättre 

isoleringsförmåga jämfört med de konventionella isoleringsmaterialen. En sådan egenskap 

skapar möjligheter till en tunnare isolerings tjocklek i vägg-, tak- och golvkonstruktioner. 

Idag är kylskåp och frysar de största användningsområdena för vacuumisoleringspanelser 

(Binz, o.a., 2010). 

7.1.1 Egenskaper 

Den termiska värmeledningsförmågan hos ett bra vacuumisoleringspanel efter produktionen 

mätt i mitten a v en stor panel är ca 0,004 W/(mK) (Binz, o.a., 2010). Dock ökar medelvärdet 

av värmeledningsförmåga pga. av köldbryggor som uppkommer vid panelens kanter som är 

omslutna med en aluminiumfilm. Köldbryggornas storlek beror på typ av laminat, 

paneltjocklek och intilliggande material. Även en väl producerad VIP i 

byggnadskonstruktionen släpper genom små mängder av luft genom svetsfogar och porer i 

laminatet vilket resulterar i ökat tryck och en minskning av termisk motståndskraft. 

En av nackdelarna med VIP är att det är ett väldigt känsligt material vilket innebär att de som 

hanterar materialet måste vara kunniga och helst ska även en specialist vara med under hela 

planeringen och installationen av väggkonstruktionen. VIP måste vara skyddad från att bli 

utsatt för mekaniska skador, t ex belastningar från golvet, oavsiktliga belastningar osv. 

För täthet är fogarna och kanterna oftast förseglade med en speciell självhäftande 

aluminiumtejp men den är ganska ömtålig. I och med att panelerna är sköra, måste dess 

känslighet beaktas både vid planering och vid genomförande. Optimalast vore att ha en sådan 
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konstruktionslösning där vacuumisoleringspaneler går att ersätta i fall att de går sönder eller 

blir punkterade. Under installationen av VIP bör det kontrolleras med värmekamera att alla 

paneler är hela för att säkerställa konstruktionens funktion. Då uppfyller 

vacuumisoleringspaneler sin funktion under årtionden.  

I och med att vakuumisoleringspaneler fortfarande är i en introduktionsfas och under 

utveckling, är de mycket dyrare än traditionella isoleringsmaterial. Det pågår en utveckling 

och förbättring av materialets egenskaper vilket medför att vacuumisoleringspaneler tenederar 

att bli billigare på sikt. Dock kommer det inte att ersätta exempelvis cellplast eller mineralull 

utan att komplettera dessa.  

Största användningsområdet för vacuumisoleringspaneler inom byggsektorn idag är till 

terrasser på platta takkonstruktioner. Fördelen med detta är att den höga nivåskillnaden mellan 

utsida och insida kan undvikas. (Binz, o.a., 2010) 

7.2 PIR/PUR 

Polyuretanskum med beteckningen PIR/PUR är ett isoleringsmaterial som innehåller 

polyuretan (PUR) och polyisocyanuratskum (PIR) (Nordic, 2011). Materialet är en förbättring 

av tidigare PUR där andelen MDI var mindre vilket påverkar materialets egenskaper på olika 

sätt (Skanska, 2010). Detta isoleringsmaterial består av plast med slutna celler och används i 

olika former, oftast i kombination med något fast fasadmaterial eller som sandwichpanel. 

PIR/PUR finns även i skumform som appliceras direkt vid bygget. Användningsområdet 

utsträcker sig från källare hela vägen upp till tak.  

Dess höga isoleringsförmåga underlättar arbetet för arkitekter eftersom isolertjockleken blir 

mindre vilket medför att mindre utrymme krävs vid exempelvis invändig isolering. Dessutom 

har PIR/PUR en ganska bra hållfasthet som gör att denna är enkel att jobba med på 

byggarbetsplatser då den inte går lätt sönder. Det finns olika typer av konstruktionslösningar 

av polyuretanskum med olika användningsområden. (Nordic, 2011) 

7.2.1 Användningsområde 

Metallbelagda sandwichpaneler är användbara för tak, väggar, stödstrukturer i salar, 

industribyggnader samt kyl- och kallförvaringsenheter. Dessa paneler består i mitten av 

sandwichelementet av fast polyuretanskum som omsluts på båda sidor av profilerad 

metallbeklädnad. Till industrianläggningar är en lämplig lösning av polyuretanskum i form av 

blockskum som kan skäras till en önskad storlek. (Nordic, 2011)  

7.2.2 Egenskaper 

Isoleringsmaterial av polyuretanskum har en termisk värmeledningsförmåga 0,025 W/(mK) 

(Nordic, 2011) och detta kan jämföras med vanlig mineralull som har motsvarande 0,036 

W/(mK). Produkter av PIR/PUR isoleringsmaterial håller normalt under hela byggnadens 

livslängd pga. deras höga styrka och stabilitet. Dessutom är det fördelaktigt med PIR/PUR 

eftersom vid rivning av fastigheten eller vid nedmontering av fasaden går det att återanvända 

detta material. Om plattor är i bra skick kan de återanvändas till vindsutrymmen. Genom 

krossning och följande pressning fås nya plattor av polyuretanskum.  
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Plattor tillverkade av återvunnet material har användningsområden i bland annat 

golvkonstruktioner pga. dess fukttålighet. Vid malning av isoleringsmaterial av 

polyuretanskum kan partiklar tillämpas som bindemedel för olja eller som en tillsats i 

cementblandning där ett värmemotstånd skapas inom bruket.  

Råmaterial som finns i materialblandningen kan återvinnas med hjälp av glykolys i fall att det 

inte finns några främmande komponenter. Om det finns okända beståndsdelar kan produkter 

av polyuretanskum brännas tillsammans med hushållsavfall. (Nordic, 2011) 

7.3 Grafit cellplast 

Genom tillsättning av grafit i expanderad polystyren (EPS) erhålls ett isoleringsmaterial, 

grafit cellplast som motstår den infraröda strålningen. Detta är en förbättring av en vanlig 

cellplast med 20 % i avseende på värmeledningsförmåga. Nya materialets 

värmeledningsförmåga är 0,031-0,032 W/(mK) (Skanska, 2010).  

Med uppvärmning expanderas polystyrenspärlor och därefter gjuts blandningen till en 

blockformad färdig produkt som innehåller nästan 98 % luft. Materialet har bra 

motståndskraft mot tryck och bra formstabilitet. Slutna celler i materialet medför en mindre 

inre konvektion. Dessutom har grafit cellplast låg permeabilitet för luft och låg 

vattenabsorption vilket resulterar i att den är resistent mot röt- och mögelsvamp. 

Användningsområden för detta material är grunder, golv, tak och fasade 
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8 RESULTAT 

8.1 Intervjuade parter 

I denna rubrik beskrivs kortfattat vilka fastighetsägare, kommuner och övriga parter som 

deltog i intervjuer. 

8.1.1 Fastighetsägare 

Totalt intervjuades sex fastighetsförvaltare där hälften av dem är kommunala och de andra är 

privata. Referat från intervjuer finns i bilaga B.1. I tabell 8.1 nedan syns hur mycket varje 

fastighetsägare/förvaltare omsätter årligen i förvaltning och när flerbostadshusen har byggts 

som de förvaltar.  

Tabell 8.1: Fakta om fastighetsförvaltarna 

Fastighetsbolag Ägandeform Omsättning i förvaltning (kr) 

Bostadsbeståndet 

som förvaltas 

(byggår) 

Einar Mattson Privat ca 650 miljoner
1
 1700 och framåt 

Haninge 
Bostäder 

Kommunal 169,6 miljoner
2
 1947 och framåt 

Riksbyggen 
Förvaltare av 

bostadsrättsföreningar 
1,8 miljarder

3
 1942 och framåt 

Sollentunahem Kommunal 560 miljoner
4
 1950 och framåt 

Stockholmshem Kommunal 1,9 miljarder
5
 1937 och framåt 

Wåhlin 
fastigheter 

Privat ca 260 miljoner
6
 

1912-1960, 1990 

och framåt 
 

8.1.2 Kommuner 

I intervjuerna deltog fem kommuner vars storlek varierar från 39 000 invånare till 881 000 

invånare.  Stockholm, Göteborg och även Uppsala är de större kommunerna att jämföra med 

Österåker och Haninge som är mindre kommuner med skärgårdskaraktär. Referat från 

intervjuerna finns i bilaga B.2. I nedanstående tabell 8.2 står antal invånare i varje intervjuad 

kommun.  

 

  

                                                 
1
 http://www.einarmattsson.se/Documents/%C3%85rsber%C3%A4ttelser/EMB_i%20siffror_2011.pdf 

2
 http://www.haningebostader.se/Level_1/Foretagsfakta.aspx 

3http://www.riksbyggen.se/Documents/Om%20Riksbyggen/Riksbyggen_Verksamhetsber%c3%a4ttelse_2012.p

df 
4
Intervju med Göran Cumlin den 4/4/13 

5
 http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/ 

6
 http://www.allabolag.se/5562233550/bokslut 

 

http://www.einarmattsson.se/Documents/%C3%85rsber%C3%A4ttelser/EMB_i%20siffror_2011.pdf
http://www.haningebostader.se/Level_1/Foretagsfakta.aspx
http://www.riksbyggen.se/Documents/Om%20Riksbyggen/Riksbyggen_Verksamhetsber%c3%a4ttelse_2012.pdf
http://www.riksbyggen.se/Documents/Om%20Riksbyggen/Riksbyggen_Verksamhetsber%c3%a4ttelse_2012.pdf
http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/
http://www.allabolag.se/5562233550/bokslut
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Tabell 8.1: Kommunernas storlek 

Kommun Antal 

invånare 

Stockholm 881 000 

Göteborg 509 000 

Uppsala 203 000 

Haninge 79 900 

Österåker 39 000 

 

8.1.3 Övriga parter 

Riksantikvarieämbetet och Stockholms stadsmuseum intervjuades samtidigt eftersom de har 

gemensamma riktlinjer. Vidare har representanter för Skönhetsrådet i Stockholm och 

Boverket intervjuats. I Göteborg gjordes intervju med ansvariga på Göteborgs stadsmuseum 

där även några forskare från Chalmers bidrog med information. Dessutom har Mats Franzon 

på Akademiska hus, en statlig fastighetsförvaltare, intervjuats i syfte om att få deras syn på 

bevarandefrågor.  Alla referat från nämnda övriga parter finns i bilaga B.3. 

8.2 Renovering 

Under denna rubrik sammanfattas alla intervjuades kommentarer beträffande 

renoveringsbehov, genomförda upprusningar, exempel på fasadrenoveringar, 

konstruktionslösningar och även hinder som uppkommer. 

8.2.1 Fastighetsägare 

Alla fastighetsförvaltare svarade gemensamt att störst renoveringsbehov har flerbostadshus 

byggda mellan åren 1930 och 1975. De flesta som förvaltar bland annat flerbostadshus från 

åren 1965-1975 angav att bostäder från denna tidsepok, alltså miljonprogramsfastigheter har 

det största behovet för upprustning. Detta gäller främst stambyten, förbättring av 

installationssystem eller byggnaders klimatskal.  

Stambyten står i högsta prioritering och några fastighetsägare, Haninge Bostäder (Bilaga 

B1.2) och Sollentunahem (Bilaga B.1.4), har angett att de redan har genomfört en del 

stambyten och våtrumsrenoveringar. De står nu inför nästa steg vilket gäller förbättring av 

byggnaders installationssystem och klimatskärm. Stockholmshem har utfört några invändiga 

tilläggsisoleringar på gavlar av flerbostadshus som består av tegel(Bilaga B.1.5). 

Nästan alla är eniga om att dåliga exempel på fasadrenoveringar är tilläggsisoleringar av 

byggnaders fasader som utfördes på 1980-talet med plåt som ytskikt. De menar att utöver 

utseendet som inte är så estetiskt tilltalande tenderar de husens fasader även ha stora 

fuktskador. ”Man visste inte bättre, man hade ingen känsla för proportioner så de ser ju 

väldigt feta ut de stackars husen” angav Björn Ristborg på Einar Mattsson (Bilaga B.1.1). 

Endre Barat på Stockholmshem tillägger att de har fuktproblem i de fastigheter som har 

isolerats på insidan.  

Kjell Berndtsson på Riksbyggen (Bilaga B.1.3) och Örjan Öwre på Wåhlin fastigheter (Bilaga 

B.1.6) exemplifierar renoveringar där vid upprustning av byggnader helhetslösningar har 
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tagits i anspråk, alltså allt från effektivisering av installationssystem till tilläggsisolering av 

klimatskalet. Detta har oftast resulterat i en halvering av energiåtgången. Örjan Öwre på 

Wåhlin fastigheter tillägger att i vissa fall har tilläggsisolering av fasaden blivit begränsad till 

en viss isoleringstjocklek pga. bevarandekraven. Men en önskan om att tilläggsisolera en 

tegelbyggnad utvändigt blev inte accepterad och därför tillämpades en invändig isolering 

istället.  

Även Einar Mattson har en planerad renovering på gång som fortfarande är i projekteringsfas. 

Målet i detta projekt är en minskning av energiåtgången med minst 80 % och då gäller det 

också en paketlösning för denna byggnad. 

De intervjuade fastighetsägarna svarade att utan ekonomiska hinder skulle de förbättra 

byggnader på olika sätt. Göran Cumlins önskemål på Sollentunahem var att byta ut fönster 

och Kjell Berndtsson på Riksbyggen tyckte att husrenoveringar i form av paketlösningar är 

det bästa alternativet om inte ekonomin begränsar. Stockholmshem och Einar Mattsson skulle 

i första hand byta ut ventilationssystem till en effektivare där även värmeåtervinning ingår. 

Dessutom skulle Stockholmshem även jobba i större utsträckning med den estetiska delen om 

det inte fanns ekonomiska hinder. Däremot angav Christoph Vejde på Haninge Bostäder att 

han eventuellt skulle satsa på bytet av takmaterial från papp till plåt. 

Kjell Berndtsson på Riksbyggen upplyste om svårigheten med byggföretagen som får 

uppdraget att genomföra byggnaders renovering. Oftast drar de upp priserna vilket resulterar i 

att de mindre bostadsrättsföreningarna inte har råd att förbättra sina fastigheter. Dessutom 

lyfter han även fram problematiken där byggindustrin levererar billiga och mindre 

tidskrävande konstruktionslösningar som inte är bra. Många fastighetsägare går mer på priset 

trots att det finns bättre lösningar.   

8.2.2 Kommuner 

Nästan alla intervjuade kommuner angav att flerbostadshus från miljonprogrammet har störst 

renoveringsbehov eftersom dessa inte har underhållits sedan de byggdes. Dessutom byggdes 

inte husen med byggmaterial av bra kvalitet. Miljonprogramsbyggnader omfattar till största 

delen arbetarbostäder och uppfattningen har varit att fastigheterna ska rivas till slut. 

I Haninge ligger störst renoveringsbehov på villor eftersom kommunen till största delen består 

av den typen av byggnader. Flerbostadshus byggda från 1960-talet och framåt utgör också en 

del av de byggnader som måste upprustas. (Bilaga B.2.2) 

Många intervjuade kommuner anser att de tilläggsisoleringar med ytskikt av plåt som utfördes 

på 1980-talet är oestetiska. Samtidigt påstår Benjamin Hellström på Haninge kommun att det 

inte går att påverka fastighetsägare till att ändra på fasadmaterialet. Olof Antell i Uppsala 

kommun som har jobbat inom byggforskningsrådet tillägger att på den tiden sprutades det 

även in karbamidskum i otäta reglar och plankkonstruktioner (Bilaga B.2.4). Detta gjordes i 

energibesparande syfte och var en helt meningslös åtgärd som inte görs längre. Antell hävdar 

att i vissa fall har närheten till aluminiumfabrik styrt fastighetsägaranas val till plåtfasad.  
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Intervjuade personer på Göteborgs kommun nämner ett exempel där sex punkthus av tegel har 

förvanskats genom tilläggsisolering av fasader med ytskikt av skivmaterial. Eftersom det då 

inte fanns något juridisk skydd på dessa byggnader så har inte kommunen kunnat hindra en 

sådan renovering. I övrigt pågår det många fasadisoleringar i Göteborg och oftast står det inte 

i detaljplanen att exempelvis en tegelfasad ska vara av tegel efter ombyggnad. 

Mattias Carrass på Stockholms kommun meddelar att en acceptabel konstruktionslösning vid 

tilläggsisolering är då tjockleken på fasaden ökas upp till 70 mm. Detta brukar vara en gräns 

vid bedömning av bygglovsärenden. (Bilaga B.2.3) 

8.2.3 Övriga parter 

Även bland övriga intervjuade parter ansåg många att flerbostadshus från miljonprogrammet 

har underlåtits underhåll och är i så dåligt skick att man idag måste göra större insatser. 

Therese Sonehag på Riksantikvarieämbetet jämför svenska miljonprogramsområden med 

fallet i Hamburg där det är problem med tegelfasader som har börjat läcka. Dessutom har 

fogarna börjat vittra sönder vilket i sin tur har resulterat i stora fuktskador. Dessa 

flerbostadshus består av arbetarbostäder belägna i områden utan någon hög status och 

ombyggnader kräver stora insatser. (Bilaga B.3.1) 

Mats Franzon relaterade renoveringsbehovet till deras fall på Akademiska hus som gäller V-

huset på Lunds universitet. Denna byggnad är i stort behov av upprustning pga. 

armeringsjärnen har börjat rosta och lett till rasande stenar, därtill måste även fogarna 

renoveras. (Bilaga B.3.3) 

En vanlig konstruktionslösning vid fasadrenoveringar i Göteborg brukar vara isolering med 

ytskikt av plåt, skivmaterial eller putsimitation, anger Sanja Peters som jobbar i stadsmuseum 

i Göteborg. De senaste tio åren har tunnputsen varit populär och hon beskriver hur en sådan 

fasad upplevs: ”Man i vissa fall kan sparka in lite så blir där ett hål fasaden.” (Bilaga B.3.5) 

8.2.4 Analys 

Det finns omfattande renoveringsbehov i flerbostadshus byggda mellan åren 1930 och 1975 

vilket alla intervjuade parter var eniga om.  Fastighetsägarna har påbörjat upprustningar där 

de privata förvaltarna tenderar att satsa i storskaliga ombyggnader till skillnad från de 

kommunala som fortfarande förbättrar byggnader i mindre omfattning. Dock finns det en vilja 

hos fastighetsägarna att modernisera flerbostadshus mycket mer än vad dagens ekonomiska 

förutsättningar eller andra krav tillåter. Vissa fastighetsägare har tillräckligt bra ekonomi för 

att upprusta fasader på tegelbyggnader men där en utvändig tilläggsisolering är utesluten pga. 

höga krav på bevarande, exempelvis i Stockholm.  

I Göteborg däremot har mindre uppskattade konstruktionslösningar tillämpats på 

tegelbyggnader såsom skivmaterial, putsimitation eller plåt.  Antikvarier på Göteborgs 

kommun anser att detta är en förvanskning av byggnader. Trots detta kan kommunen inte 

hindra bygglov om byggnaden inte har något juridiskt skydd.  
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Samtidigt kan det fastställas att det är få av de intervjuade fastighetsägarna som ens funderar 

på utvändiga tilläggsisoleringar på flerbostadshus utan det är vanligare med mindre åtgärder 

som utförs pga. renoveringsbehov.  

Byggindustrin försvårar situationen för fastighetsägarna pga. orimligt höga priser eller så 

levererar man dåliga konstruktionslösningar som exempelvis kan resultera i fuktproblem. 

Vår uppfattning är att i Stockholm utgör bevarandekrav ett större hinder än i andra kommuner 

vid utvändiga renoveringar av flerbostadshus. De intervjuade parterna i Stockholm angav att 

exempelvis tilläggsisolering är begränsad till en viss ökning i tjockleken på fasaden. På 

tegelbyggnader i vissa fall helt omöjligt.   

8.3 Energieffektiviseringsåtgärder 

I denna rubrik sammanfattas alla intervjuades kommentarer som rör energianvändning i 

byggnader och genomförda energieffektiviseringsåtgärder. 

8.3.1 Fastighetsägare 

Åtgärder som gäller minskning av energianvändning har de intervjuade fastighetsförvaltarna 

kommit olika långt med.  Wåhlin fastigheter är den mest ambitiösa fastighetsägaren som alltid 

satsar på helhetslösningar vilket oftast medför en halvering av energianvändningen.  

Einar Mattsson har inte påbörjat några stora energieffektiviserande åtgärder än men det 

planeras från och med hösten 2013. I detta projekt är målet att minska energibehovet med 80 

% som motsvarar energianvändning i nybyggda hus. Hittills har Einar Mattsson jobbat med 

enbart styr- och reglersystem i syfte att minska energianvändningen i bostäder. (Bilaga B.1.1) 

Christoph Vejde på Haninge Bostäder anger att stambytena har krävt stora satsningar och 

därför har energieffektiviseringsåtgärder inte varit ekonomiskt möjliga hittills. Än så länge 

har oljepannor ersatts med värmepumpar, vitvaror byts ut till energisnålare alternativ och 

FTX-system installerats. I ett av Haninges miljonprogramsområden pågår det ett fönsterbyte 

och på enstaka fastigheter har även tilläggsisolering av vinden skett. Dessutom planeras 

installering av individuell varmvattenmätning vilket är en effektiv metod för att påverka 

boenden till att vara sparsam med varmvatten. Idag har bara en tredje del av det gamla 

fastighetsbeståndet renoverats, alltså finns det mycket kvar att göra anger Christoph Vejde. 

(Bilaga B.1.2) 

I en liten del (1 %) av de bostadsrättsföreningar som förvaltas av Riksbyggen har olika 

energieffektiviseringsåtgärder skett på fastigheterna där allt från paketlösningar till mindre 

åtgärder såsom injustering av styr-och reglersystem utförts. Åtgärdernas storlek beror på hur 

ekonomin ser ut för respektive bostadsrättsförening. (Bilaga B.1.3) 

Sollentunahem har hittills jobbat med de mindre åtgärderna såsom sänkning av värme i 

lägenheter med övertemperaturer och i trapphus, injustering av rörelsestyrd belysning, 

värmeåtervinning ur frånluften och energioptimering av undercentraler. Dessutom planeras 

införande av individuell varmvattenmätning. Göran Cumlin anger att genom försäljning av de 

äldre och mer energikrävande fastigheter kan den genomsnittliga specifika 
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energianvändningen minskas på bostadsbeståndet som Sollentunahem förvaltar. Dessutom 

bidrar även de nybyggda husen till mindre medelvärde av energianvändning. (Bilaga B.1.4) 

Fastighetsbeståndet som Stockholmshem äger har en stor energiåtgång. Av denna anledning 

arbetar de med minskning av energibehovet och har redan påbörjat vissa åtgärder såsom 

energiåtervinning ur frånluften, fönsterbyte och tilläggsisolering av vind och gavlar på 

enstaka hus. Dessutom har även injustering och byte av undercentraler skett. I de planerade 

åtgärderna ingår injustering av individuell varmvattenmätning. Trots höga energivärden är de 

försiktiga med det gamla beståndets fasader, exempelvis 1940-tals flerbostadshus av tegel. 

Detta främst av estetiska skäl eftersom tilläggsisolering av fasader har en stor påverkan på 

fönsterutseendet och upplevelsen av huset i helhet. (Bilaga B.1.5) 

Som tidigare nämnts tar Wåhlin fastigheter i anspråk helhetslösningar vid 

energieffektivisering av flerbostadshus där resultatet är en halverad energianvändning. 

Dessutom har de högre energimål än de krav som står i Boverkets byggregler. Det kan även 

nämnas att de började med energieffektiviseringsåtgärder redan innan de statliga energimålen 

fastställdes. I dessa åtgärder ingår exempelvis individuell varmvattenmätning, smarta tekniska 

lösningar på styr- och reglersida, energisnåla vitvaror, bergvärme används som värmekälla 

och tilläggsisolering av byggnader. (Bilaga B.1.6) 

8.3.2 Kommuner 

De kommuntjänstemännen som intervjuades var eniga om att miljonprogramshus står för 

högst energianvändning av alla bostäder. Olof Antell på Uppsala kommun anger att i 

miljonprogramshusen finns stor potential för energibesparing vid renovering eftersom det rör 

sig om väldigt stora volymer (Bilaga B.2.4). 

Många kommuner var av samma åsikt att det endast är ett fåtal renoveringar som rör 

tilläggsisolering av fasader. Vid energieffektivisering satsas det oftast på mindre åtgärder, 

bland annat byte av ventilationssystem och nya undercentraler. I allmänhet har inte kommuner 

juridiskt sett någon möjlighet att påverka fastighetsägarnas beslut om 

energieffektiviseringsåtgärder. 

När det gäller energikrävande fastigheter så har Haninge och Österåkers kommun många 

gamla villor och flerbostadshus från 1960-talet och framåt som står för den högsta 

energianvändningen. Många radhus från 1970-talet har dåliga U-värden och direktverkande el 

där det finns ett stort behov av energieffektivisering. 

I Göteborg pågår många fasadrenoveringar där byggnader tilläggsisoleras i syfte att minska 

energibehovet. Oftast utförs dessa i samband med renoveringar och det vanligaste ytskiktet på 

fasaden utgörs av färdiga putsskivor enligt Pia Hermansson. Isolertjockleken brukar oftast 

vara fem eller tio centimeter. (Bilaga B.2.3) 

Beträffande energibesparingen vid olika åtgärder är Kristina Eriksson på Österåkers kommun 

osäker på hur mycket energi som faktiskt sparas. Detta beror på att de kommunala 

fastighetsförvaltarna tenderar att mäta allt i kronor och ”eftersom energin blir billigare kan det 

vara så att det slösas mer”. Samtidigt anger de att det inte råder något tvivel om att statistik 
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om den specifika energianvändningen kan presenteras olika och att det ibland kännas som ”ett 

bollande med siffror”. (Bilaga B.2.5) 

I och med att ekonomin oftast inte räcker till för de större insatserna görs det oftast en åtgärd i 

taget vid modernisering av byggnader säger Eliselot Dahlström på Uppsala kommun. Hon 

uppfattar som om bostadsrättsföreningar vanligen styrs utav vilka renoveringar som deras 

grannar har gjort men i bästa fall går de till en energirådgivare där de får en lösning för 

renovering av sin fastighet. 

Olof Antell på Uppsala kommun lyfte fram problematiken med de företag som skickar reklam 

i brevlådor exempelvis om energieffektiva fönster. Oftast tror fastighetsägare på detta trots att 

de värdena som företagen marknadsför inte stämmer. 

8.3.3  Övriga parter 

Mats Franzon anger att Akademiska Hus har många hus med massiva tegelväggar och har 

länge frågat sig hur de ska göra med dessa fastigheter beträffande energieffektivisering 

eftersom de byggnaderna har stor energiåtgång.  I aktuella projekt i V-huset på Lunds 

universitet är energibehovet tre gånger högre jämfört med en normal kontorsbyggnad vilket 

beror på dåliga U-värden i ytterväggarna. Detta bidrar även till ett dåligt inomhusklimat pga. 

de kalla ytorna på väggarna där värmestrålning saknas, vilket upplevs som kallt och dragig då 

det är negativ strålningsbalans. Det betyder fastigheten är i stort behov av 

energieffektivisering både av energimässiga skäl men också av komfort. Kontinuerliga 

mätningar visar de höga energivärdena i denna byggnad. Energifrågorna är centrala och 

många olika lösningar har övervägts. Mats Franzon anger att de har installerat bergvärme hos 

några fastigheter som de förvaltar i Lund men inte i universitetsbyggnaden. Akademiska hus 

är ett statligt bolag och långsiktiga lösningar tas i anspråk där även de statliga energimålen 

måste vägas in.  Lunds universitet blir mer och mer fokuserade på hållbarhet och miljö vilket 

strider mot den höga energianvändningen i byggnaden som de hyr.  Därför kräver Lunds 

universitet miljöcertifierade lokaler vilket medför att Akademiska hus riskerar att bli av med 

sina kunder om de inte åtgärdar detta. (Bilaga B.3.3) 

Otto Ryding på Boverket anser däremot att många byggnader i Sverige har övertemperaturer 

som ligger på 25 – 26 
o
C. Exempelvis en sänkning av inomhustemperaturen med 3 

o
C ger en 

energibesparing med 15 %. När det gäller att nå energimålet 50/50 tyckte han att det även går 

spara energi genom hushållets elkonsumtion och inte bara genom byggnadens drift. (Bilaga 

B.3.2) 

8.3.4 Analys 

De flesta angav att flerbostadshus byggda under miljonprogrammet har högst 

energianvändning och att dåliga U-värden även medför dålig komfort inomhus. Trots detta är 

det oftast mindre energieffektiviserande åtgärder som utförs på dessa fastigheter, således har 

det knappt påbörjats några stora satsningar i form av tilläggsisolering av klimatskalet. 

Samtidigt medför energieffektiviseringar en halverad energiåtgång då helhetslösningar 

används. Bland de intervjuade fastighetsägarna var det bara en privat fastighetsägare som 

alltid satsade på paketlösningar.   
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8.4 Myndighetskrav för bevarande 

8.4.1 Fastighetsägare 

Fasadrenoveringar i energieffektiviserings syfte har inte utförts i någon stor skala anger 

fastighetsägarna, men de ser alla att det i framtiden kan bli problem med bevarandekraven vid 

den typen av insattser. Det beror enligt, Kjell Berntsson (Riksbyggen), på att Boverket inte 

har särskilt tydliga formuleringar kring vad som gäller.(Bilaga B.1.3) 

Endre Barat (Stockholmshem) säger att de regler som infördes i BBR 2012, som gäller 

ändring och renovering av befintlig byggnad inte påverkat mycket. I de fall som 

Stockholmshem tvingats att anpassa sig till aktuella normkrav hade de ändå varit tvungna till 

det eftersom det tidigare preciserats i BÄR, allmänna råd om ändring, fastslår Barat och det är 

även något som andra fastighetsförvaltare påpekat.(Bilaga B.1.5) 

Tidigare var det rekommendationer men nu är det ett krav. Samtidigt har Stockholmshem haft 

en dialog med Stadsbyggnadskontoret angående lov kring nya BBR och där har 

stadsbyggnadskontoret sagt: ”Nej, vi ser det inte som ett direkt krav eftersom åtgärderna är 

föranledda av ett stambyte, men det är klart att vi gärna ser att ni gör det” citerar Barat.(Bilaga 

B.1.5) 

8.4.2 Kommuner 

Kommunerna anser att trots Boverkets förtydligande i nya BBR finns fortfarande mycket 

utrymme för tolkning och de menar att handläggningarna i och för sig sker i team, men att 

varje enskild tjänsteman fortfarande har stort spelrum då de ska tyda reglerna. Vad är ett 

karaktärsdrag? Vad är varsam renovering? Det är exempel frågor som bygglovhandläggarna 

brottas med.  

Pia Hermansson säger att mycket dessutom beror på ekonomi. Många kommuner har råd att 

ställa höga krav på byggnader, samtidigt som andra har brist på pengar och resurser.(Bilaga 

B.2.1) 

8.4.3 Övriga parter 

Bevarandekraven som infördes i Boverkets byggregler vid årsskiftet har funnits tidigare, även 

om de inte varit lika tydliga.(Bilaga B.3.2) Hur stor skillnad detta i kommer att få i praktiken 

är svårt att avgöra i dag och Skönhetsrådets Martin Rörby menar exempelvis att det är först då 

vi har ett rättsfall som vi kan se vad detta egentligen är värt! Förhoppningsvis tror han att det 

kan stävja en del misstag som ändå med jämna mellanrum inträffar.(Bilaga B.3.4) 

Alla intervjuade hävdar att lagen aldrig kommer att kunna peka ut unika byggnader och att 

PBL inte är särskilt konkret. Nu har de försökt konkretisera genom nya BBR reglerna, men 

det är ändå oerhört mycket plats för tolkningar. När är det en ändring som gör att vi ska följa 

BBR reglerna? Otto Ryding, Boverkets projektledare i fråga om ändringsreglerna, 

understryker att det finns ett brett utrymme för tolkning i lagen men att enligt BBR ska 

hänsyn tas till alla krav!(Bilaga B.3.2) 
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Mats Franzon (Akademiska Hus) exemplifierar från ärendet rörande Väg- och Vatten 

byggnaden i Lund.  Enligt BBR står det i dag att vid en större ombyggnad ska normkraven i 

BBR uppfyllas, men i detaljplanen för Väg- och vattenbyggnaden finns en liten text angående 

förvanskningskrav som Stadsbyggnadskontoret tittar mycket på. Samtidigt har Franzon läst i 

PBL att förvanskningsförbudet inte är något som föranleder att det går att stoppa en 

förändring. Han menar att om Akademiska Hus driver ärendet till Länsstyrelsen är det möjligt 

att de får rätt, men att det är deras kunder och då är ett samtal bättre! (Bilaga B.3.3) 

De skärpta energikraven som införts i BBR, Boverkets byggregler, står i konflikt med 

bevarandekraven. Det är ett stort problem för fastighetsägare som får svårt att hantera det 

eftersom det både kostar pengar och påverkar resten av utseendet. (Bilaga B.3.5) 

8.4.4 Analys 

Alla intervjuade parter anger att lagen aldrig kommer att kunna peka ut unika byggnader och 

att PBL inte är särskilt konkret, även om de nu försökt konkretisera genom nya BBR reglerna. 

De hävdar också att det inte i praktiken är särskilt stor skillnad mot tidigare då detta 

preciserats i BÄR.  

Vår uppfattning är att de i nya BBR säkert haft stora ambitioner att tydliggöra, men att det än 

så länge inte fått särskilt stor genomslagskraft. Dels beroende på att under år 2012 tillämpades 

övergångsbestämmelser vilket betyder att de första fallen som tillämpats med nya reglerna 

skett nu under våren (2013). Vid tiden för våra intervjuer hade därmed 

stadsbyggnadskontoren inte handlagt särskilt många bygglov tillämpade med de nya reglerna. 

En orsak kan också vara att inte särskilt många fastighetsägare gett sig på klimatskalen i 

någon större omfattning och därför kan det bli fler komplicerade fall i framtiden. 

8.5 Bevarandekrav  

8.5.1 Fastighetsägare 

Att inte en byggnads karaktär går förlorad och att de förändringar som gör ska smälta in i 

omgivande miljö anser samtliga förvaltare vara viktigt då en fastighet moderniseras. De är 

även eniga om att om något går förlorat måste det alltid kompenseras med ett annat högre 

värde.  

Trots det har de alla olika ekonomiska förutsättningar som de måsta ta hänsyn till och var och 

en av dem beskriver fasadrenoveringar som en åtgärd där det endast går att vinna lönsamhet 

genom att räkna långsiktigt, minst 30 år. Även fönster är dyra i inköp och vid t.ex. en 

fasadrenovering är det mycket kostsamt att flytta ut fönster så att de inte ligger insjunkna i 

fasaden. Det gör att fastighetsägare undviker den åtgärden om de inte får ett krav riktat mot 

sig och det sker oftast i de fall där det finns en skyddsbestämmelse införd i detaljplanen. Alla 

beskriver ekonomi som något avgörande för hur de tänker vid investeringar, men de räknar på 

lönsamhet lite olika. Vissa förvaltare söker en kortsiktig lönsamhet på kanske tio år och det 

begränsar deras möjlighet. Trots detta säger sig alla alltid beakta de arkitektoniska värdena! 

Bevarandekraven kommer i konflikt med energimålen och det beror enligt Björn Ristborg på 

att om själva grundkonstruktionen i husen ändras blir det en helt annan hustyp.(Bilaga B.1.1) 
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8.5.2 Kommun 

Olika storlek, förutsättningar och bebyggelse präglar kommunerna. Det gör att det skiljer sig 

mycket hur kommunerna resonerar kring bevarande frågan. I Stockholm exempelvis är i stort 

sett hela Gamla Stan q-märkt och det gör det besvärligt då en fastighetsägare önskar t.ex. 

tilläggsisolera eller byta till andra fönster än de som redan sitter där (Bilaga B.2.3). Om vi i 

stället lyfter bevarande frågan i skärgårdskommunerna, Österåker och Haninge, är det ett 

större problem att kommunerna förtätas och att på sikt stora delar av den genuina landsbygden 

kommer att försvinna (Bilaga B.2.5, Bilaga B.2.2).  

Fastigheter med speciella värden 

Några kommuner har påbörjat inventeringen av sina flerbostadshus för att lättare kunna ge 

skydd åt fastigheter och områden med speciella värden. Stockholm har klassat sina fastigheter 

med kulörerna grön, gul och blå. Där grön- och gulklassade byggnader är lättare att arbeta 

med, eftersom kraven då inte är lika höga som vid blåklassade hus. Även i Göteborg har ett 

bevarandeprogram tagits fram och där pågår nu en komplettering som då avser 

efterkrigstidens bebyggelse. Dessa åtgärder ska användas som vägledning och stöd för 

handläggande tjänstemän på kommunen då de ska ta beslut i ett bygglovärende som gäller en 

byggnad eller ett område som är av särskilt värde.  

Kulturmärkning 

Flera kommuner påpekar att det i lagen finns mycket utrymme för tolkning och att den är 

väldigt tillåtande! Det är oftast bara i storstädernas centrala områden, där en q-bestämmelse är 

införd i detaljplanen, som det kan bli problem om fastighetsägaren önskar att tilläggsisolera 

klimatskalen. Med miljonprogramsbebyggelsen är det inte någon kommun som har avböjt 

renovering, men de för ofta en dialog med fastighetsägaren om kommunen anser att det finns 

en bättre lösning än den frågan ursprungligen avser.  

Skyddsbestämmelse 

Handläggarna på stadsbyggnadskontoren säger att om kommunerna ska kunna skydda 

fastigheter måste det finnas någon skyddsbestämmelse införd i detaljplanen, annars har 

prejudicerande domar visat att fastighetsägaren oftast fått rätt vid en överklagan till 

Länsstyrelsen. Det gör att många kommuner avstår att driva ärenden och det i synnerhet om 

de redan drivit liknande fall och fått fel. Byggnadsinspektör Benjamin Hellström menar att ”vi 

kan inte fortsätta att fatta felaktiga beslut”(Bilaga B.2.2).  

Miljonprogrammet 

Gemensamt för samtliga kommuner är att de bedömer att alla fastigheter som byggdes under 

rekordåren inte behöver sparas. Kommunerna tar hänsyn till att utseende hänger ihop med 

helheten vid renoveringar eller ombyggnationer av fastigheter, men vad som är värt att bevara 

måste värderas från fall till fall. Bygglovhandläggare Olof Antell förtydligar att detta kan 

jämföras med modet av kläder - om någon skulle bära 70-tals kläder i dag skulle det inte 

uppskattas av omgivningen även om det senare blir populärt igen. Antell hänvisar till att 

värden från olika tidsperioder ska beaktas och att även vackra tidslösa karaktärer ska bevaras. 

(Bilaga B.2.4) 
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Tegelfasader 

Kommunerna är inte eniga kring tilläggsisolering av våra fastigheter, med tegelfasader, 

byggda på 40–50-talet. Då vissa menar att i de fall fastigheten inte är q-märkt finns det inget 

hinder för att tilläggsisolera och ge fasaden en yta av puts. Andra menar att huset då får en 

helt annan karaktär och att det därför absolut inte är självklart att det går att genomföra en 

sådan ombyggnad oavsett q-märkning.  

Mattias Carrass, bygglovchef på stadsbyggnadskontoret i Stockholm, vill förtydliga att ett 

byte av fasadmaterial alltid är lovpliktigt och är på så sätt inte självklart. Finns det dessutom 

en skyddsbestämmelse införd i detaljplanen att fasadens ytskikt ska vara av tegel bli det ett 

nej till puts hos dem (Bilaga B.2.3). 

Fönster 

Flera kommuner påpekar att fönster och fasader kommunicerar mycket till omgivningen och 

att även små förändringar kan ge stor skillnad av vad fastigheten uttrycker. De menar att de 

oftast har en dialog kring materialval, färger och exempelvis fönsterplaceringar för försöka 

hitta bättre lösningar, men de hänvisar till detaljplanen och säger att om inte det finns något 

skydd är det svårt att hindra. Därför ser man då och då exempelvis insjunkna fönster efter en 

tilläggsisolering av fasaden. 

Varsamhetskrav och miljömål 

I vissa lägen kan det vara så att en fastighet måste förändras mer än vad som egentligen är 

önskvärt för att uppfylla miljömål. Handläggarna måste då ta ställning till vilket som har 

högst värde – miljömålet eller varsamhetskravet? Enligt Benjamin Hellström är miljömålen 

viktiga och ”i de fall kommunen väger mellan miljömål och varsamhetskrav, släpps 

varsamhetskravet om det inte är en skyddad fastighet!” (Bilaga B.2.2) 

8.5.3 Boverket 

Ungefär 1/3 av alla byggnader i Sverige har tillkommit efter år 1960 och det finns särskilt 

värdefulla byggnader bland bebyggelsen från fastigheter byggda mellan 1945–1975. Däremot 

anser Otto Ryding att Sverige har råd att tappa en del och att det är viktigt att beakta de 

kvalitéer som finns i miljonprogrammets bebyggelse ska tas vara på så att de inte försvinner 

eller blir sämre. Det betyder att i de fall byggherren önskar att exempelvis ta ner en 

tegelfasad, tilläggsisolera och ersätta fasaden med nytt tegel anser inte Ryding att det skulle 

finnas något principiellt hinder! Det beror på ursprungskvalitéerna och vad som uppnås i 

stället. (Bilaga B.3.2) 

Vanligen styrs kommunernas beslut om bygglov av vad som står i detaljplanen. Finns det inte 

några krav specificerade där får fastighetsägaren oftast göra som den vill, men Ryding 

förtydligar att förvanskningsförbudet står i en egen paragraf
2
 och är formulerad för alla 

byggnader. Byggnaden ska underhållas och uppfylla dagens tekniska krav. (Bilaga B.3.2) 

Ryding menar att kommunerna har stora möjligheter att hävda varsamhetskravet, men de 

måste argumentera för det, vara tydliga i sina åsikter och förklara hur byggnaden påverkas av 

                                                 
2
 8 kap. 13 § plan- och bygglagen, PBL 



29 

 

olika åtgärder. Det innebär att det krävs ett förarbete för att det ska vara värt att avböja och de 

måste vara beredda att stå på sig i de fall då det går vidare till högre instanser. 

8.5.4 Skönhetsrådet 

I rekordårens bebyggelse är allt byggt samtidigt och då även förfaller samtidigt. Det gör att 

det är stora områden som nu behöver renoveras. Vi bör fundera på vad kvalitéerna och 

problemen i områdena finns innan vi kommer med några lösningar. Ofta har dessa två 

analyser inte gjorts och beslutsfattarna applicerat innerstadssynen på ytterstaden. Innerstaden 

kanske inte kan ses som det absoluta idealet säger Rörby. 

Det finns områden som Husby t.ex. som har både tekniska och socioekonomiska problem i en 

del av de här områdena och då gäller det att göra en analys på rätt sätt. Vilket inte 

nödvändigtvis betyder att det är de jättestora balkongerna med screentryck som löser det 

fastslår Rörby. Han menar också att hade exempelvis Husby underhållits på ett bra sätt hade 

man om ytterligare tio år troligtvis insett värdet av det starka gestaltningsgrepp som fanns där 

från början.  

Det kan också finnas gånger då en fastighets ursprungsarkitektur inte är av någon bra kvalité 

och om det nya som görs då håller en högre arkitektonisk klass, visuellt och estetiskt, kan det 

mycket väl motivera att originalet frångås för att vinna något annat.  

Det finns tveklöst en konflikt mellan tilläggsisolering och bevarandekrav och det kommer att 

finnas vissa enstaka fall där konflikten inte kommer att kunna lösas i den mening att alla inte 

får sitt, utan där vi måste göra medvetna val. ”Man får inte hamna i någon fyrkantighet utan 

använda konflikten som en språngbräda för att hitta nya lösningar”, säger Rörby. 

8.5.5 Riksantikvarieämbetet, Stockholms- & Göteborgs stadsmuseum 

Särskilt kulturhistoriska byggnader 

För det mesta handlar det inte om att säga nej till en viss konstruktionslösning om det gäller 

tilläggsisoleringar, utan hur det görs. Stockholms kommun har olika märkningar beroende på 

byggnaders värde och dem arbetar stadsmuseet med i deras strävan att underlätta för 

fastighetsägare och kommuner i deras arbete med de fastigheter som bär den högsta 

klassningen.(Bilaga B.3.1)  

Även Göteborgs kommun har finns bevarandeprogram som presenterar speciellt värdefulla 

byggnader från 1600-talet och fram till i dag. Nu håller kommunen och stadsmuseet på att 

arbeta fram en komplettering kring dessa program som ska sträcka sig fram till 1980-talet. 

Stadsmuseet bevakar kapittel åtta, paragraf tretton, i plan- och bygglagen som bevakar särskilt 

kulturhistoriska byggnader och förvanskningsreglerna. Utöver bevarandeprogrammet är 

detaljplanen viktig, om det finns någon q-bestämmelse införd i detaljplanen påverkar det vad 

som tillåts på en fastighet. (Bilaga B.3.5) 

Hus från rekordåren 

Generellt sett är inte miljonprogrammens hus något som måste bevaras av kulturhistoriska 

skäl men det finns hus och områden med speciella värden. Rekordårens inbyggda kvalitéer 

kan integreras med en senare bebyggelse. (Bilaga B.3.5) 



30 

 

Byggnadens skick 

När en byggnad är i mycket dåligt skick, då den t.ex. underlåtits renovering och på grund av 

det förfallit, är det lättare att acceptera en ändring av fasaden i energieffektiviserings syfte. 

Samtidigt menar Tomas Örn, verksam på Stockholms stadsmuseum, att om fasaden är i så 

dåligt skick att den är fallfärdig har fastighetsägaren brutit mot lagen! I lagen står det att en 

byggnads ska underhållas och i praktiken gäller det oftast byggnader som har någon form av 

kulturmärkning, exempelvis Gamla Stan i Stockholm, dvs. inte miljonprogramsbyggnader. Då 

en fastighetsägare inte har följt lagen kan anmälan göras på grund av bristande 

underhåll.(Bilaga B.3.1) 

Tegelfasader 

Riksantikvariets tjänstemän påtalar som ett exempel att en renovering av en tegelfasad där 

tegelytan ändras till puts inte kan ses som en varsam renovering för en antikvarie, även om det 

finns putsade byggnader från samma tidsepok.(Bilaga B.3.1) Sanja Peters däremot, från 

Göteborgs stadsmuseum, anser att det inte går att säga att en tegelfasad generellt ska sparas 

utan det är viktigt att se till det ursprungliga teglets kvalité och att eftersträva att byggnadens 

karaktärsdrag bevaras. Tegelfasader har inte heller något formellt skydd om de inte ligger i ett 

område som skyddas i detaljplanen av någon skyddsbestämmelse.(Bilaga B.3.5) 

8.5.6 Mats Franzon, Akademiska hus 

Fastigheternas eventuella skyddsbestämmelser preciseras i detaljplanerna och finns det något 

infört där måste de formulera noga vad det är de skyddar. Är det miljön runt byggnaden? 

Fasaden? Fönstren? Eller någon annan detalj som avses att bevara, annars finns alltid 

utrymme för tolkning!(Bilaga B.3.3) 

Vad är värdefullt och vad är inte värdefullt? Franzon anser att frågan måste lyftas på politisk 

nivå och han menar att vi i Sverige och EU måste fundera på hur vi ska förhålla oss till dessa 

frågor när exempelvis Kina bygger allting nytt och på så sätt får allt med stor 

energieffektivitet och tjänar mycket på det. Det spås att energi kommer att bli dyrare och 

dyrare och då är det viktigt att fundera på exakt vilka byggnader är värda att bevara precis 

som de är.(Bilaga B.3.3) 

8.5.7 Analys 

Samtliga hus som byggdes under rekordåren behöver inte sparas av kulturhistoriska skäl, utan 

de flesta intervjuade är eniga om att vi har råd att tappa en del och att dess inbyggda kvalitéer 

bör integreras med senare bebyggelse. I de fall en fastighet ändras bör det vara för att vi 

vinner något nytt som är av högre värde.  

Några kommuner har påbörjat inventeringen av våra flerbostadshus för att lättare kunna ge 

skydd åt fastigheter med speciella värden. Det är meningen att genomgången av 

fastighetsbestånden ska användas som vägledning och stöd för handläggande tjänstemän då de 

ska besluta i ett bygglovärende eller ett område av särskilt värde.   

Samtliga intervjuade vittnar om att det är de kravbestämmelser som finns införda i 

detaljplanen som blir avgörande för vad som kommer att beslutas i bygglovet, finns det inte 

några krav specificerade får fastighetsägaren oftast göra som den vill. 
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Ett annat problem är också tolkningen av lagen. Även om en fastighet har skydd i detaljplanen 

finns mycket utrymme för tolkning av lagen och kommunerna måste därför vara tydliga och 

förberedda med välgrundade argument om de ska ha möjlighet att få rätt! 

Vår uppfattning är därför att fler kommuner bör göra den inventering av fastighetsbeståndet 

som några kommuner redan påbörjat och tydliggöra i detaljplanerna vad exakt som vi önskar 

att bevara. Vi behöver också undersöka närmare hur de kommunala tjänstemännens situation 

ser ut så att de lättare kan hävda bevarande i de fall det är nödvändigt. Många handläggare vi 

varit i kontakt med vittnar om att det är ont om kvalificerad personal och att flera av 

stadsbyggnadskontoren är underbemannade, de kan vara en orsak till att det i vissa fall inte 

utför det underarbete som krävs för att kunna driva en bevarandefråga rättsligt och då hellre 

försöker med kompromisslösningar.  

8.6 Ekonomi 

Under denna rubrik står reflektioner kring ekonomiska frågor, förutsättningar och hinder när 

det gäller energieffektivisering av byggnader. 

8.6.1 Fastighetsägare 

Skälet till energieffektiviseringsåtgärder är tveklöst ett högre driftnetto vilket alla intervjuade 

fastighetsägare/förvaltare var eniga om.  Kjell Berndtsson på Riksbyggen påstår att bättre 

energiprestanda höjer även värdet på en byggnad och minskat koldioxidutsläpp fås på köpet 

(Bilaga B.1.3). Samtidigt är ekonomin en styrande faktor som också förhindrar många 

åtgärder. De långsiktiga ägarna, exempelvis Wåhlin fastigheter tenderar ha bättre ekonomiska 

förutsättningar vilket ofta resulterar i större satsningar vid renoveringar. Till motsats medför 

en kortsiktig förvaltning av ekonomiska medel att mindre energieffektiviserande åtgärder 

genomförs. Normalt satsade fastighetsförvaltare på åtgärder som återbetalade sig inom 30 år 

och då gäller det exempelvis byte av ventilationssystem. 

Björn Ristborg på Einar Mattson upplyser att det blir stor ekonomisk skillnad mellan en liten 

åtgärd och stora fasadrenoveringar i förhållande till energibesparing. Fasadupprustningar 

innebär att hyresgästerna måste flytta ut vilket resulterar i förlorade hyresintäkter i det 

renoverade huset. D.v.s. att det inte är enbart själva ombyggnaden som kostar utan det blir 

även en ekonomisk förlust i form av saknade intäkter. Därför är det enklare att satsa 

exempelvis på bara en frånluftsvärmepump då hyresgästerna kan bo kvar i husen under 

genomförandet. (Bilaga B.1.1) 

De långsiktiga ägarna såsom Wåhlin fastigheter och Einar Mattsson satsar på åtgärder som 

har en återbetalningstid upp till 60 år. Vid val av olika lösningar är det även avgörande vad 

det är för underhållskostnader, alltså de brukar beakta byggnadens hela livscykel vid 

beräkning av lönsamheten. Dessutom poängterar Björn Ristborg att även det antagna framtida 

energipriset brukar vägas in kalkylen.  

Örjan Öwre på Wåhlins fastigheter anger att det är svårt att bedöma olika åtgärdernas 

återbetalningstid, möjligtvis efter först 20 år syns lönsamheten. Samtidigt är det inte helt 

uteslutet att investeringen kan resultera i en förlust. På Wåhlin fastigheter brukar det inte 
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räknas på återbetalningstid utan renoveringar görs i syfte att förbättra byggnadernas 

energiprestanda. (Bilaga B.1.5) 

8.6.2 Kommuner 

Intervjuade tjänstemän på kommunerna delade med sig av sina erfarenheter beträffande de 

ekonomiska aspekterna. De flesta bedömde att ekonomin har en avgörande roll vid 

energieffektiviseringsåtgärder. 

Benjamin Hellström i Haninge kommun anger att de väger in den ekonomiska aspekten vid 

beslut om bygglov men det måste alltid sättas i förhållande till hela projektets storlek. Är det 

en liten kostnad i jämförelse med de åtgärder som förväntas utföras är det lättare att kräva 

nystandard. Han tillägger även att det inte råder någon brist på kunskap utan det är ekonomin 

som styr, alltså dem som behöver och vill hämtar in kunskapen för att utföra på bästa sätt. Till 

motsats finns även sådana fasatighetsägare som tänker kortsiktigt och försöker få saker 

genomförda på ett billigt sätt och tar inte in kompetensen. ”De tänker ofta inte ens utföra det 

vi tycker är följdkrav” påpekar Hellström. (Bilaga B.2.2) 

Pia Hermansson på Göteborgs kommun menar att det inte är lätt att avböja olika fall eftersom 

mycket beror på ekonomin, alltså det är inte alla kommuner som har råd att ställa höga krav 

på byggnader. Dessutom kan det överklagas till högre instanser om bygglov avböjs och därför 

tycker de att diskussioner om kompromisslösningar lönar sig bäst. (Bilaga B.2.1)  

Eliselot Dahlström på Uppsala kommun fastslår att ägare av hyresfastigheter har möjlighet att 

höja hyran i samband med renovering vilket resulterar i att investeringen betalar sig. Dock är 

hyreshöjning inte så intressant för bostadsrättsföreningar eftersom de vill ha så billigt boende 

som möjligt. (Bilaga B.2.4) 

Lars Barrefelt och Kristina Eriksson menar att det är viktigt att bostadsrättsföreningarna får 

kunskap och eventuellt hjälp med energieffektiviserande åtgärder eftersom dessa är stora 

investeringar som medför att det är lätt att avstå pga. rådande osäkerhet. (Bilaga B.2.5) 

8.6.3 Övriga parter 

I och med att Akademiska hus är en statlig fastighetsägare tänker de långsiktigt vilket betyder 

att renoveringar görs så att byggnader står minst i 50 år till. Dessutom ska det vara 

ekonomiskt hållbart. Akademiska hus har andra ekonomiska förutsättningar och därför har de 

möjlighet att hitta en konstruktionslösning där hänsyn tas till många aspekter, inte bara 

ekonomiska.  Genom livscykelanalys jämför de kostnader för olika lösningar. (Bilaga B.3.3) 

I slutändan är det ofta ekonomi som styr vid renoveringar och det är svårt när ett bolag har ett 

stort bestånd av gamla fastigheter där allt måste renoveras på en gång, fastställer Paula 

Femenías, forskare på Chalmers tekniska högskolan. (Bilaga B.3.5) 

Therese Sonehag på Riksantikvarieämbetet anger att i Tyskland är energisparande åtgärder på 

byggnader ekonomiskt fördelaktiga då en energieffektivisering medför en skattereduktion. 

Energilagarna i Tyskland är på nationell nivå och en ekonomisk fördel i form av 

skattereduktion vid tilläggsisolering kan jämföras med de fasadisoleringar som gjordes i 
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Sverige på 1980-talet.  I Tyskland vidtas det konstruktionslösningar som inte är uppskattade i 

Sverige idag ur antikvarisk syn och det går fort fram då det inte ställs några bevarandekrav. 

(Bilaga B.3.1) 

8.6.4 Analys 

Det råder inget tvivel om att ekonomin utgör ett stort hinder för många fastighetsägare vid 

energieffektivisering, framförallt allt när det gäller mer omfattande renoveringar såsom 

tilläggsisolering. Dessa kräver oftast stora insatser både ekonomiskt och kunskapsmässigt. 

Dessutom ska kraven i detaljplanen uppfyllas där i vissa fall specifika krav kan förhindra en 

viss lösning som resulterar i en ännu dyrare eller omöjlig renovering. Därför uppfattar vi det 

som om många kommuner inte tar hänsyn till bevarandekraven i Plan- och bygglagen om det 

inte har specificerats i detaljplanen. Oftast tar kommuner en diskussion med fastighetägare i 

syfte att få en bra lösning eftersom de vill uppmuntra fastighetsägarnas vilja att modernisera 

flerbostadshus som har stort renoveringsbehov. Dessutom utgör statliga energimålen en viktig 

utgångspunkt.  

För fastighetsägare är energieffektivisering ekonomiskt fördelaktig pga. lägre driftskostnader i 

form av minskad energianvändning. Om helhetslösningar tas i anspråk är det lönsamt enbart 

vid långsiktiga kalkyler. Detta är inte intressant eller helt enkelt omöjligt för de kortsiktigt 

tänkande fastighetsförvaltarna. Dessutom har de inte kommit så långt med sina 

energieffektiviseringsåtgärder av den orsaken att de satsar på en åtgärd i taget. 

8.7 Miljömål 

8.7.1 Fastighetsägare 

Många förvaltare anger att de har gjort miljöanpassningar, t.ex. ställt om från elkraft till 

bergvärme, fjärrvärme och vindkraft, samt gått med i Skåneinitiativet. Vissa fastighetsägare 

har knappt utfört några åtgärder alls och andra har redan på 90-talet exempelvis 

tilläggsisolerat fasader. Det är få som anser att de statliga energimålen har styrt deras beslut, 

utan det som förenar dem alla är att det är i första hand är ekonomi som påverkar vilka 

energieffektiviseringsåtgärder som utförs för att nå miljömålen. Att vidta åtgärder så att det 

går att sänka energianvändningen finns det stora pengar att tjäna på, eftersom många av de 

äldre fastigheterna har en energiåtgång på över 200 kWh/m
2
 och då blir det stor skillnad! 

Endre Barrat tror till och med att det är möjligt att nå det statliga målet, om 50 % 

energieffektivisering till 2050, utan att behöva ge sig på klimatskalet. Det beror enligt honom 

på att de på Stockholmshem har ett stort bestånd med gamla fastigheter som har en 

energianvändning på mellan 200–230 kWh/m
2
.(Bilaga B.1.4) Detta till skillnad från Örjan 

Öwre som i stället tror att dessa miljömål är svåra att nå just på grund av att 60–70 % av 

bostadsbeståndet är gammalt, kräver omfattande renoveringar och därtill stora investeringar. 

(Bilaga B.1.6)  

Kjell Berntsson (Riksbyggen) understryker att mycket nya pengar måste investeras i de 

kommunala bostadsbolagens äldre fastighetsbestånd och att det då finns en risk att 

skattbetalarna får stå för detta.(Bilaga B.1.3) 



34 

 

Det finns även andra skillnader i hur förvaltarna tänker kring de statliga miljömålen. Några 

anser att det inte är meningsfullt att tänka på miljömålen till 2050 eftersom det är nästan 40 år 

dit och förutsättningarna kommer att förändras. Andra menar att det är precis tvärtom, det är 

de som gör de stora förändringarna nu som kommer att stå starka om 40 år!  

Göran Cumlin (Sollentunahem) hävdar exempelvis att energimålet är intressant först kring år 

2040 eftersom vi i dag inte vet vad t.ex. fjärrvärme och el kostar då? Just nu är det väldigt 

kostsamt att nå energimålen, men om fyrtio år är energipriset förmodligen annorlunda och han 

poängterar att det också finns stora innovationsmöjligheter på materialsidan.(Bilaga B.1.4) 

Björn Ristborg (Einar Mattsson) menar däremot att det är försent att vänta till 2040 och att de 

som påbörjar energimålen redan nu kommer att vara lönsamma i jämförelse med andra 

förvaltare. Hans uppfattning är att energipriset är ett starkt styrinstrument då det gäller att 

förändra människors beteenden och han är därför säker på att energipriset kommer att öka i 

framtiden. Det handlar om att se helhetsbilden och väga in det i trolig samhällsutveckling om 

man ska kunna gå in och göra energisparåtgärder och tyvärr är allt för många förvaltare 

kortsiktiga i sina investeringar. Sen anser han att politikerna måste bli mer medvetna om 

konsekvenserna för sina egna beslut och att de målen som finns nu är värdelösa ur 

styrsynpunkt.(Bilaga B.1.1) 

8.7.2 Kommuner 

När det gäller miljömålen svarar kommunerna lite olika, men det finns även än del saker som 

förenar dem. Det finns en vilja hos alla kommuner att tänka miljösmart och alla har de på 

olika sätt gjort anpassningar för att bättre tillmötesgå miljömålen. De menar att det fortfarande 

finns mycket att förändra och en stor potential ligger i den befintliga bebyggelsen, som många 

gånger har energivärden långt ifrån dagens normvärden. 

 Kommunerna har bara rätt att ställa nybyggnadskrav på den renoverade delen och det blir 

därför svårt att kräva det om byggherren inte gör totalrenoveringar. Däremot uppger 

kommunerna att om det finns en miljömässigt bättre lösning försöker de oftast bearbeta 

byggherren, genom dialog, att välja den metoden och tänka långsiktigt. Benjamin Hellström 

poängterar att ”då blir det ofta diskussioner om ökade kostnader och byggherrar visar ofta en 

ovilja att utföra de anpassningsåtgärder som krävs”.(Bilaga B.2.2)   

Mattias Carrass anger att hindret för att energieffektivisera är byggnader som är 

skyddade.(Bilaga B.2.3)  

Hellström anser att de statliga målen om 50 % energieffektivisering till år 2050 är svåra att nå 

om det inte sker en skärpning av lagen när det gäller befintlig bebyggelse. Trots att kraven 

tydliggjorts i de nya byggreglerna finns fortfarande stort utrymme för tolkning!(Bilaga B.2.2)  

Kristina Eriksson och Lars Barrefelt menar att kommunen använder fjärrvärme för att värma 

deras fastigheter och andra lokaler. Där gör de stora besparingar, men hur stor den 

besparingen egentligen är vågar de inte säga eftersom de hävdar att föreningarna tenderar att 

mäta allt i kronor och ”eftersom energin blir billigare kan det vara så att det slösas mer”. 

Kommunen säljer och köper fastigheter och därför kan energibesparingen variera från år till 
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år. De pekar på att statistik kan presenteras olika och i bland kan det kännas som ”ett bollande 

med siffror”. (Bilaga B.2.5) 

8.7.3 Övriga parter 

Miljömålen är inget som står i lagen utan är endast statens ambitioner, men vi är på väg att nå 

miljömålen till 2020. (Bilaga B.3.2) 

Det finns EU direktiv som handlar om att alla länder ska skaffa sig en nationell strategi för 

energieffektivisering i bebyggelsen. Där är Boverket och Energimyndigeten med och 

undersöker möjligheterna kring hur långt det går att komma med energibesparing. Det handlar 

ytterst lite om förändring av klimatskalet som energieffektiviseringsåtgärd för att nå 

energimålen, utan även mycket om byggnadens drift och all annan energianvändning i 

byggnaden så som exempelvis tv-skärmar, datorer och lampor. Det är dessutom en kostsam 

åtgärd att förändra klimatskalen.(Bilaga B.3.2) 

Vad gäller miljömålen, om 50 % energieffektivisering till 2050 borde systemgränserna vidgas 

så att helheten betraktas i stället för varje enskild fastighet. Alla hus kanske inte behöver nå 

normgränserna utan det handlar om att se över helheten. Vissa fastigheter renoveras, några 

byggs nya och på andra görs det mindre för att behålla just helhetsbilden. Om husen byggs om 

mycket är ändringsreglerna i lagen tillämpbara, men då kan fastighetsägaren välja att göra så 

lite att det inte krävs bygglov.(Bilaga B.3.5) Men i de fall en fastighet ändå ska renoveras är 

det av högsta vikt att helheten hanteras, det går inte att komma tio år efter en avslutad 

renovering och ställa upp byggställningar igen!(Bilaga B.3.3) 

Miljömålen finns alltid med som en parameter vid bedömning av olika fall, men det kan vara 

så att de arkitektoniska värdena väger tyngre eftersom det ibland är viktigt att inte karaktären 

går förlorad! Vid nybyggnation är det annorlunda, där anser exempelvis Skönhetsrådet att 

passivstand bör eftersträvas.(Bilaga B.3.5) 

Mats Franzon påpekar att det troligtvis kommer EU direktiv som innebär att de till 2040 eller 

2050 kommer tvingas uppgradera byggnader inom EU till nuvarande normstandard. Då har 

Svenska staten angett att de statliga bolagen ska vara ledande och Franzon menar att det 

därför är viktigt att vi inte skjuter dessa frågor på framtiden.(Bilaga B.3.3) 

8.7.4 Analys 

Det finns sällan några hinder för att få energieffektivisera utan det är bara i enstaka fall då en 

fastighet är skyddad som det kan bli problem. De skyddade fastigheterna ligger främst i 

storstädernas centrala delar, vilket gör att det i första hand är ett problem i dessa kommuner.  

En stor parameter som påverkar vilka energieffektiviseringsåtgärder som utförs är ekonomi 

och där är det också stora skillnader i vilket bolag och fastighetsbeståndets placering. 

Fastighetsägare anger att de känner osäkerhet i hur framtiden kommer att bli med energipriser 

och innovationsmöjligheter på materialsidan, det påverkar också att många väljer billiga 

kortsiktiga lösningar. 
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Trots ett försök till tydliggörande i nya BBR anser både fastighetsförvaltare och kommuner att 

det i den finns stort utrymme för tolkning. Vi anser att om vi ska nå energimålen om 50 % 

energieffektivisering till år 2050 så krävs ett politiskt ställningstagande när det gäller befintlig 

bebyggelse, eftersom få annars engagerar sig då målet anses formulerat långt fram i tiden. 

Flera anger att de spar pengar som en orsak till energieffektivisering och då kan kanske 

energipriset ska vara ett sådant styrinstrument. Vi inser dock komplexiteten i detta då det 

också måste vägas mot olika fastighetsbolags unika förutsättningar. 

8.8 Tekniska lösningar 

Här finns med synpunkter om tekniska lösningar och högpresterande isoleringsmaterial. 

8.8.1 Fastighetsägare 

Vacuumisoleringspaneler (VIP) har inte någon användning för ännu bland de intervjuade 

fastighetsförvaltarna. Kjell Berndtsson på Riksbyggen nämnde ett fall där de var tvungna att 

använda VIP för att isolera en balk där det inte fanns plats för en vanlig isolering (Bilaga 

B.1.3) 

Några av de intervjuade kände inte ens till vacuumisoleringspaneler och efter att de hade fått 

en kort förklaring av oss var de tveksamma till detta material pga. dess höga kostnad och en 

ömtålig konstruktion. Dock skulle vacuumisoleringspaneler vara intressant i framtiden då 

eventuellt dess kostnad skulle sjunka och materialegenskaperna förbättras. ”När de kommer 

och säger att VIP håller i 150 år och kan sätta en stämpel på det, då är det intressant, innan 

dess är det faktiskt inte det” säger Björn Ristborg på Einar Mattsson (Bilaga B.1.1). 

Christoph Vejde på Haninge Bostäder skulle föredra en konstruktionslösning där det går att 

putsa på dessa paneler utan att det skulle uppstå fuktproblem. I övrigt har han positiv 

inställning till innovativa lösningar. (Bilaga B.1.2) 

PIR isoleringen har Wåhlin fastigheter haft användning av i ett projekt där de inte fick utföra 

en utvändig fasadisolering eftersom huset var av tegelfasad vilket skulle bevaras. Däremot 

bedömer Björn Ristborg på Einar Mattsson att PIR är för dyrt, samtidigt nämnde han fler 

exempel på alternativa metoder för att förbättra byggnaders energivärden.(Bilaga B.1.1) 

Endre Barat på Stockholmshem nämner också en alternativ lösning i form av rymdfärg för 

fasader. Detta har Stockholmshem dåliga erfarenheter av där företagets marknadsförda värden 

inte alls stämde och denna färg ledde inte till någon förbättring i byggnadens energivärden. 

PIR isoleringen verkade vara ett intressant alternativ för dem eftersom många hus som 

Stockholmshem förvaltar är av tegel där en utvändig isolering oftast inte är tillåtet pga. 

bevarandekraven. (Bilaga B.1.5) 

Just nu satsar Stockholmshem på bättre installationssystem och tilläggsisolering är inte 

aktuellt än eftersom det inte lönar sig i dagsläget. ”Har du inte på dig mössa spelar det ingen 

roll hur tjock dunjacka du har på dig, eftersom värmen bara omsätts hela tiden” säger Endre 

Barat. Han tror att det i framtiden antagligen ser annorlunda, ut både prismässigt och på 

egenskapssida, och då kan det vara värt att satsa på dessa högpresterande 

isoleringsmaterial.(Bilaga B.1.5) 



37 

 

8.8.2 Övriga parter 

Det fanns olika erfarenheter kring tekniska lösningar och högpresterande isoleringsmaterial 

bland de övriga intervjuade personer. 

Akademiska hus har undersökt möjligheten för en invändig isolering i en universitetsbyggnad 

i Lund men denna möjlighet är begränsad pga. fuktproblem. En invändig isolering innebär att 

ytterväggen av tegel blir kallare och fukten stannar kvar i väggen, eftersom värmens 

fuktutdrivande funktion försvinner. Det medför att tegel kan sprängas sönder pga. 

kvarvarande fukt som vid minusgrader omvandlas till is.  Dessutom är även köldbryggor 

mycket större jämfört med en utvändig isolering. Därför har Akademiska Hus räknat fram en 

isoleringstjocklek på insidan av ytterväggen som är rimlig och förbättrar väggens U-värdet 

någorlunda.  Samtidigt har de undersökt möjligheten att använda den högpresterande PIR- 

isoleringen vilket förbättrar investeringens lönsamhet. I övrigt har Akademiska hus haft 

användning av PIR, exempelvis på takytor. Men PIR isoleringen återbetalar sig enbart vid 

långsiktiga kalkyler som för Akademiska hus är 50 år. (Bilaga B.3.3) 

Franzon är mycket kritisk till VIP isolering eftersom det inte går att hänga något på väggarna 

då det är stor risk att panelerna punkteras. Dessutom kan fuktproblem uppkomma då det lätt 

blir stora köldbryggor beroende på att bjälklagen går långt ut i väggarna. Panelerna fungerar 

bra t.ex. i kalla golv då de beklätts med golvspån eftersom det sällan skruvas något i ett golv 

och risken för punktering då är minimal.  

Martin Rörby på Skönhetsrådet är positiv till högpresterande isoleringsmaterial eftersom detta 

underlättar en varsam renovering.  Exempelvis behöver inte fönster flyttas ut som leder till 

minskade renoveringskostnader. Han anger även att vindskupor är ett passande 

användningsområde för högpresterande isoleringsmaterial.  

Therese Sonehag från Riksantikvarieämbetet beskrev att en forskare i Tyskland har tagit fram 

ett silikatbaserat material som består av kalciumsilikat vilket kan användas som invändig 

isolering. Detta passar bra för de fuktiga ytterväggarna i Hamburg. Hon tillägger att det finns 

även en annan lösning i Tyskland där en elslinga sätts i väggen. Denna metod kallas för ”Wall 

tempering” och har ifrågasatts mycket pga. stort energiläckage utåt. Trots detta tror de på 

denna metod i Tyskland eftersom komforten inomhus blir bättre pga. torrare yttervägg. 

8.8.3 Analys 

Det finns många olika lösningar att välja på men osäkert vilka av dem som är bra. 

Till vanliga isoleringsmaterial är de högpresterande materialen ett bra alternativ men dessa 

används idag i liten utsträckning eftersom de inte är särskilt prisvärda. Dessutom är det inte så 

vanligt med isolering av klimatskalet och därför är intresset för alternativa lösningar 

fortfarande lågt.  

Vi tror att det finns potential i framtiden eftersom de högpresterande isoleringsmaterialen 

förenklar en varsam renovering men detta är angeläget först då när fastighetsägarna har 

kommit så långt med moderniseringar att tilläggsisoleringar blir högaktuella. Dessutom måste 
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de även vara prisvärda. Vi tror att antingen ska priset vara lägre eller kanske ett förhöjt 

energipris kan motivera till användning av dessa material.   
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9 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

9.1 Diskussion 

Det finns omfattande renoveringsbehov i flerbostadshus byggda mellan åren 1945 och 1975, 

dessutom står de för högst energianvändning av alla. Det betyder att vid renovering måste 

hänsyn tas till förbättring av byggnadernas energiprestanda för att nå miljömålen. Intervjuade 

fastighetsägare är villiga att genomföra en modernisering på dessa byggnader men 

förutsättningarna för att renovera ser däremot olika ut beroende på typ av fastighetsbolag och 

placering av beståndet. 

Kommunerna i Sverige är av varierande storlek och karaktär, och har olika förutsättningar för 

att modernisera flerbostadshus. Exempelvis i Stockholm, den största kommunen i Sverige, 

ställs höga krav på bevarande av byggnader i centrala delar som även är ett stort hinder vid 

utvändiga renoveringar på flerbostadshus. I andra kommuner värdesätts också dessa 

byggnader men där är höga krav inte tillämpbara pga. sämre ekonomiska förutsättningar. 

Detta medför att enklare konstruktionslösningar väljs och upprustningar som inte är 

uppskattade av antikvarier. Det finns sällan några hinder för att få energieffektivisera utan det 

är bara i enstaka fall då en fastighet har en skyddsbestämmelse införd i detaljplanen som det 

kan bli problem. Samtidigt kan det tilläggas att det är få av de intervjuade fastighetsägarna 

som ens funderar på utvändiga tilläggsisoleringar på flerbostadshus utan det är mindre 

åtgärder som utförs pga. renoveringsbehov. 

Bevarandekrav har betydelse men samtliga hus som byggdes under rekordåren behöver inte 

sparas av kulturhistoriska skäl anger de flesta intervjuade parterna.  De är eniga om att vi har 

råd att tappa en del och att dess inbyggda kvalitéer bör integreras med senare bebyggelse. I de 

fall en fastighet ändras bör det vara för att vi vinner något nytt som är av högre värde.  

Några kommuner har påbörjat inventeringen av våra flerbostadshus för att lättare kunna ge 

skydd åt fastigheter med speciella kvalitéer. Det är meningen att genomgången av 

fastighetsbestånden ska användas som vägledning och stöd för handläggande tjänstemän då de 

ska besluta i ett bygglovärende eller ett område av särskilt värde.   

Samtliga intervjuade vittnar om att det är vad det finns för kravbestämmelse införd i 

detaljplanen som blir avgörande för vad som kommer att beslutas i bygglovet. Finns det inte 

några krav specificerade får fastighetsägaren oftast göra som den vill. 

Ett annat problem är också tolkningen av lagen. Även om en fastighet har skydd i detaljplanen 

finns ändå mycket utrymme för tolkning av lagen och kommunerna måste därför vara tydliga 

och förberedda med välgrundade argument om de ska ha möjlighet att få rätt! 

Oberoende av Boverkets tydliggörande i nya BBR har både fastighetsförvaltare och 

kommuner angett att det i den finns stort utrymme för tolkning. Ska vi nå energimålen om 50 

% energieffektivisering till år 2050 krävs ett politiskt ställningstagande när det gäller befintlig 

bebyggelse, eftersom få annars engagerar sig då målet anses formulerat långt fram i tiden. 
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Samtidigt kan konstateras att trots hög energianvändning och ambitiöst formulerade miljömål 

är det fortfarande endast mindre energieffektiviserande åtgärder som utförs. Fastighetsägare 

har knappt påbörjat stora satsningar i form av helhetslösningar som kan leda till en halverad 

energiåtgång och bland de intervjuade fastighetsägarna var det bara en (privat) som alltid 

satsar på paketlösningar. En representant på Boverket understryker dock att 

energieffektiviseringen kan ske på andra sätt än att enbart ta i anspråk byggnadsdriften.  

För fastighetsägare är energieffektiviseringar ekonomiskt fördelaktiga pga. lägre 

driftkostnader i form av minskad energianvändning. Samtidigt råder det inget tvivel om att 

ekonomin utgör ett stort hinder för många fastighetsägare vid energieffektivisering, 

framförallt allt när det gäller mer omfattande renoveringar såsom tilläggsisolering. När 

helhetslösningar tas i anspråk är det lönsamt enbart vid långsiktiga kalkyler och det är inte 

intressant eller helt enkelt omöjligt för de kortsiktigt tänkande fastighetsförvaltarna. Dessutom 

har de inte kommit så långt med sina energieffektiviseringsåtgärder, av den orsaken att de 

satsar på en åtgärd i taget.  

Helhetslösningar vid renoveringar av flerbostadshus kräver oftast stora insatser både 

ekonomiskt och kunskapsmässigt och utöver det ska detaljplanen uppfyllas där i vissa fall 

specifika krav kan förhindra en viss lösning, som resulterar i en ännu dyrare eller omöjlig 

renovering. Många kommuner tar inte hänsyn till bevarandekraven i Plan- och bygglagen om 

det inte har specificerats i detaljplanen. Däremot uppger intervjuade kommuner att de oftast 

tar en diskussion med fastighetägare i syfte att få en bra lösning, eftersom de vill uppmuntra 

fastighetsägarnas vilja att modernisera flerbostadshus som har stort renoveringsbehov. 

Dessutom utgör statliga energimålen en viktig utgångspunkt.  

För att en varsam renovering av klimatskalet ska vara möjlig i framtiden är högpresterande 

material ett bra alternativ men de används idag i liten utsträckning eftersom de inte är särskilt 

prisvärda. Isolering av klimatskalet är inte så vanligt än och därför är intresset för alternativa 

lösningar fortfarande lågt. Vi tror att det finns potential i framtiden men detta är angeläget 

först då när fastighetsägarna har kommit så långt med moderniseringar att tilläggsisoleringar 

blir högaktuella. För att det ska vara lönsamt ska antingen materialkostnaden vara lägre eller 

kan eventuellt ett förhöjt energipris motivera till användning av dessa material. 

Fastighetsägare anger att de känner osäkerhet i hur framtiden kommer att bli med energipriser 

och innovationsmöjligheter på materialsidan, det påverkar också att många väljer billiga 

kortsiktiga lösningar där hänsyn inte tas till bevarandekraven i Plan- och bygglagen. 

Alla intervjuade parter anger att lagen aldrig kommer att kunna peka ut unika byggnader och 

att PBL inte är särskilt konkret, även om de nu försökt konkretisera genom nya BBR reglerna. 

De hävdar också att det inte i praktiken är särskilt stor skillnad mot tidigare då detta 

preciserats i BÄR.  

Fler kommuner bör göra den inventering av fastighetsbeståndet som några kommuner redan 

påbörjat och tydliggöra i detaljplanerna vad exakt som vi önskar att bevara. Vi behöver också 

undersöka närmare hur de kommunala tjänstemännens situation ser ut så att de lättare kan 

hävda bevarande i de fall det är nödvändigt. Många handläggare vi varit i kontakt med vittnar 
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om att det är ont om kvalificerad personal och att flera av stadsbyggnadskontoren är 

underbemannade. Det kan vara en orsak till att de i vissa fall inte utför det underarbete som 

krävs för att kunna driva en bevarandefråga rättsligt och då hellre försöker med 

kompromisslösningar.  

Boverket har i nya BBR säkert haft stora ambitioner att tydliggöra men det har än så länge 

inte fått särskilt stor genomslagskraft. Det beror dels på att under år 2012 användes 

övergångsbestämmelser vilket betyder att de första fallen som tillämpats med nya reglerna 

skett nu under våren (2013). Vid tiden för våra intervjuer hade därmed 

stadsbyggnadskontoren inte handlagt särskilt många bygglov tillämpade med de nya reglerna. 

En annan orsak kan också vara att inte särskilt många fastighetsägare gett sig på klimatskalen 

i någon större omfattning och därför kan det bli fler komplicerade fall i framtiden.  

Flera anger att de spar pengar som en orsak till energieffektivisering och då kan kanske 

energipriset ska vara ett sådant styrinstrument. Vi inser dock komplexiteten i detta då det 

också måste vägas mot olika fastighetsbolags unika förutsättningar. 

Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till, problemet är komplext och det finns inte 

någon enhetlig lösning. Visserligen är varsamhetskravet centralt men det ska vägas emot 

andra behov där renoveringsbehovet är akut. För att genomföra renoveringar på bästa sätt 

krävs kunskap och förståelse för helheten, därför bör olika kompetensområden mötas. 

Denna rapport behandlar inte alla viktiga aspekter och kan därför inte ses som komplett men 

den kan ses som en återspegling av vår samtid.  

Vi tror att en möjlig felkälla kan vara att de intervjuade parter som har ställt upp för mötet 

med oss är de som redan har ett intresse för miljö- och bevarandekrav. Det kan förklara att 

alla intervjuade intresserade av de här frågorna.  

9.1.1 Felkällor 

Vi tror att en möjlig felkälla kan vara att intervjuade parter som har ställt upp för mötet med 

oss är de som redan har ett intresse för miljö- och bevarandekrav. Det kan förklara att alla 

intervjuade intresserade av de här frågorna.  

Vi är medvetna om att det eventuellt skulle ge en bättre återspegling om studien hade större 

omfattning. Alla intervjuade har eventuellt inte gett oss en helt exakt bild av hur det ser på de 

här frågorna, då det av olika orsaker finns möjlighet att de avstått att framträda med känslig 

information. 

9.2 Slutsats 

I intervjuer med fastighetsägare, kommuner och övriga parter har det visat sig att 

utformningen av detaljplanen är avgörande för om en fastighet kan bevaras. I vissa fall har det 

visat sig att även om ett skydd finns infört i detaljplanen är det viktigt att precisera vad som 

ska skyddas. Är avsikten att skydda områdets eller byggnadens kvalitéer? 
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Lagen kommer aldrig att kunna peka ut unika byggnader och PBL (plan- och bygglagen) är 

inte särskilt konkret. Nu har Boverket försökt konkretisera genom nya BBR reglerna, men det 

finns ändå oerhört mycket plats för tolkningar.  

I kommuner med storstadskaraktär är intresset för bevarande frågorna störst och Stockholms 

kommun utmärker sig, där dessa frågor getts störst utrymme. De mindre kommunerna anser 

inte bevarandet av våra flerbostadshus är centralt utan där är det ett större problem att 

områdena förtätas och att på sikt stora delar av den genuina landsbyggden kommer att 

försvinna. 

Endast i enstaka fall har bevarandekraven blivit ett hinder för att utföra fasadrenoveringar.  

Fastighetsägare är intresserade för bevarande frågan men detta måste vägas mot ekonomiska 

förutsättningar och därför skiljer det i synen om vad som är ett gott bevarande.  

Det ligger en viss konflikt idag mellan bevarandekraven och tilläggsisolering av klimatskalet i 

flerbostadshus byggda år 1945-1975. Detta gäller främst hus som är byggda före 

miljonprogrammet och som har något skydd infört i detaljplanen. Tegelbyggnader utmärker 

sig eftersom vid tilläggsisolering ändras byggnadens utryck, om ett annat ytskikt än tegel 

tillämpas.  Det är visserligen inte uteslutet eftersom frågan hanteras olika i olika kommuner 

beroende på förutsättningar.   

Teoretiskt ligger det en konflikt mellan bevarandekraven och energimålen men i praktiken är 

det få fastighetsägare som stött på detta. Fastighetsägare har knappt påbörjat stora 

energieffektiviseringsåtgärder och därför kan konflikten bli omfattande i framtiden.  
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A. Intervjufrågor och bilder 

A.1 Fastighetsägare 

Funktion eller befogenheter 

 Vad arbetar du med? 

 Vilken typ av fastigheter förvaltar ni? 

 Vilka hus i ert bostadsbestånd (eller fastighetsbestånd) har störst renoveringsbehov? 

Varför? 

 Vilken typ av hus har störst energiåtgång? 

Allmän syn på renovering 

 Har ni utfört några energieffektiviseringsåtgärder? Vilka? 

 Av vilka skäl gör ni eller gör inte energieffektiviseringsåtgärder? 

 Hur lång återbetalningstid har ni på era investeringar för 

energieffektiviseringsåtgärder? 

 Hur mycket energi har ni sparat genom energieffektiviseringsåtgärder? 

 Om ni skulle få välja fritt utan några ekonomiska hinder, vilka åtgärder hade ni valt att 

göra med era hus? Finns det några andra hinder? 

Era erfarenheter av renovering 

 Har ni några goda/dåliga exempel på ändringar av klimatskalet som ni kan delge? 

Referensobjekt? 

Miljömål 

 Har ni satt upp några egna energimål inom företaget?  

 Har statliga energimålen styrt era beslut?  

 Tror ni att det finns några hinder för att kunna nå miljömålen till 2050? Vilka? 

Bevarandekrav 

 Tar ni hänsyn till omgivande miljö så att förändrat utseende hänger samman med 

helheten? 

 Vid val av konstruktionslösningar där fasadens utseende ändras har ni då tagit hänsyn 

till bevarandekraven? 

 Har ni i samband med renovering av byggnadsskalet fått fritt välja era 

konstruktionslösningar eller väljer ni den mest ekonomiska? 

Myndighetskrav för bevarande 

 Hur tror ni att ändringsreglerna som infördes 2012 i Boverkets byggregler påverkar 

ändring/renovering av befintlig byggnad?  

 Har ni behövt söka alternativa lösningar (på grund av bevarandekraven från 

myndigheterna)? 

Val av tekniska lösningar 

 Har ni hört talas om vacuumisoleringspaneler? Är det något ni skulle överväga att 

använda dessa? 
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A.2 Kommun 

Funktion eller befogenheter 

 Vad arbetar du med? 

 Vilka hus i er kommun har störst renoveringsbehov? Varför? 

 Vilken typ av hus har störst energiåtgång? 

Allmän syn på renovering 

 Har det utförts några energieffektiviseringsåtgärder i kommunen? Vilka? 

 Av vilka skäl görs det eller görs inte energieffektiviseringsåtgärder? 

Era erfarenheter av renovering 

 Har ni några goda/dåliga exempel på ändringar av klimatskalet som ni kan delge? 

Referensobjekt? 

Miljömål 

 Har ni satt upp några egna energimål inom kommunen?  

 Har de statliga energimålen styrt era beslut? 

 Tror ni att det finns några hinder för att kunna nå miljömålen till 2050? Vilka? 

Bevarandekrav vid renovering av klimatskalet 

 Tar ni hänsyn till omgivande miljö så att förändrat utseende hänger samman med 

helheten vid bedömning av olika fall? 

 Vilka konstruktionslösningar väljs oftast vid renovering av byggnaders klimatskal?  

 Vid bedömning av konstruktionslösningar där fasadens utseende ändras har ni då tagit 

hänsyn till bevarandekraven? 

 Har ni avböjt några fall av konstruktionslösningar? 

 Tycker ni att fastighetsägarens önskan att renovera medför skador och förvanskning av 

byggnader? Vilka förändringar tycker ni är acceptabla? 

Myndighetskrav för bevarande 

Hur tror ni att ändringsreglerna som infördes 2012 i Boverkets byggregler påverkar 

ändring/renovering av befintlig byggnad?  

A.3 Övriga intervjuade 

Samtliga frågor ställdes inte till alla övriga parter. 

Funktion eller befogenheter 

 Vad arbetar du med? 

 Vad har ni för roll/makt? 

 Vilka hus anser ni har störst renoveringsbehov? Varför? 

 Vilken typ av hus har störst energiåtgång? 

 Allmän syn på renovering 

 Vet ni om det utförts några energieffektiviseringsåtgärder i kommunen? Vilka? 

 Av vilka skäl, tror ni, görs det eller görs inte energieffektiviseringsåtgärder? 

 

Era erfarenheter av renovering 

 Har ni några goda/dåliga exempel på ändringar av klimatskalet som ni kan delge? 

Referensobjekt? 



5 

 

 Har ni några erfarenheter där fastighetsägarens önskan att renovera klimatskalet medfört 

problem? 

Bevarandekrav vid renovering av klimatskalet 

 Hur ser ni på bevarandekraven vid renovering av klimatskalen?  

 Man ska bevara en byggnads karaktärsdrag. Betyder det att alla fastigheter ska ha ett 

ursprungligt utseende, eller anser ni att ett tegelhus kan bli putsat om det stämmer med 

omgivningen? 

 En renovering som ger ett betydligt bättre hus ur energisynpunkt men som förändrar 

fönsterindelning, fönster placering, taksprång m.m. Hur ser ni på det? 

 Ett platt tak blir ett valmat, eller sadeltak, för att få plats med nya installationer och 

isolering, hur ser ni på det? 

Miljömål 

 Har statliga energimålen påverkat ert arbete? 

 Tror ni att det finns några hinder för att kunna nå miljömålen till 2050? Vilka? 

 Tror ni att det finns tillräckligt med kunskap i våra kommuner och hos våra 

fastighetsägare, för att kunna nå målen 2050? 

Myndighetskrav för bevarande 

 Hur tror ni att ändringsreglerna som infördes 2012 i Boverkets byggregler påverkar 

ändring/renovering av befintlig byggnad? 
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A.4 Bilder uppvisade för kommuner 

A.4.1 Danderyd 

 

 

FOTO: Wickström, 2013 
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A.4.2 Vallentuna 

 

Husen i Vallentuna före renoveringar  

 

FOTO: Vallentuna bildarkiv 

 

 

Sörgården i Vallentuna  

FOTO: Wickström, 2013       FOTO: Wickström, 2013 

 

       FOTO: Wickström, 2013 
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Norrgården i Vallentuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Wickström 

 

 

 

FOTO: Wickström, 2013 FOTO: Wickström, 2013 
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A.4.3 Husby 

 

 

FOTO: Wickström, 2013 

 

FOTO: Wickström, 2013  FOTO: Wickström, 2013 
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B. Referat från intervjuer 

B.1 Fastighetsägare 

B.1.1 Einar Mattsson 

Einar Mattsson består av tre olika bolag som äger, förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter. 

De har även ett bolag som arbetar med investeringar i värdepapper och andra verksamheter. 

Einar Mattsson är ett familjeföretag som genomgått två generationsskiften och de förvaltar 

kommersiella lokaler, men den största andelen är bostäder. De är i huvudsak verksamma i 

Stockholm och bygger, äger och förvaltar allt från 1700-tals hus till nyproduktion.  

Referat från intervju 

På Einar Mattsson Byggnads AB tjänstgör förvaltare Björn Schenholm Ristborg. Vi har mött 

Ristborg på huvudkontoret på Södermalm i Stockholm, för en intervju och möjlighet att 

diskutera våra frågor.  

Ristborg förvaltar ett miljonprojekt från 70-talet i Hjulsta, väster om Stockholm, samt ett 

område med 50-tals lamellhus i Bagarmossen söder om Stockholm.  

Renoveringsbehov 

De fastigheter som förvaltas av Einar Mattsson med störst renoveringsbehov är byggda i slutet 

av 50-talet. De husen har en energiförbrukning på drygt 220 kW/m
2
, det är lite högt även om 

de är normalt för hus från den tiden som aldrig har renoverats. Ristborg kan inte urskilja 

någon skillnad mellan olika hustyper när det gäller energiåtgång. Däremot är det stor skillnad 

när det gäller Einar Mattssons nyproduktion där de ligger på värden under 60 kW/m
2
, men det 

är inte Ristborg nöjd med utan säger att målet är noll. 

Att fritt välja teknisklösning  

De enda hindren för att fritt kunna välja tekniska lösningar vid en energieffektivisering av en 

fastighet är ekonomisk enligt Ristborg. Skulle Einar Mattsson inte behöva beakta ekonomi vid 

energieffektiviseringar skulle de byta system så att deras hus som endast har frånluft får FTX-

system. Vilka hus som är utrustade med FTX-system beror på när de är byggda, exempelvis är 

en del av deras hus byggda under 1970-talet redan utrustade med FTX-system. De gamla 70-

tals systemen var det inte någon hög effektivitet på, jämfört med dagens system. Ristborg 

säger att det snart är dags för ett andra byte eftersom ett FTX-system normalt sett håller i cirka 

25 år. Han fastslår att det är bra med en uppgradering eftersom de gamla systemen var 

utrustade med grova don som inte gick att justera, de gav höga flödesvärden i själva tilluften 

och var bullriga.  

Det som gör detta för dyrt i dagsläget är förstås installationen av själva systemet, men mest 

avgörande är ändå att det riskerar att påverka hyresintäkterna på ett negativt sätt. Rören måste 

dras genom huset någonstans och det är svårt att utnyttja exempelvis trapphus, därför måste 

uthyrningsbar yta tas i anspråk genom att rören dras genom lägenheterna. Utöver detta blir det 

stora återställningskostnader, ”så att det är väldigt dyrt att installera FTX-system i befintliga 

hus och därför väljer man inte det alternativet” uppger Ristborg. Det är då lättare att välja en 

frånluftsvärmepump eftersom den är enklare att installera men når kanske endast 30–50 % 
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energieffektivitet, jämfört med det bästa FTX-systemet som ligger på 92 % i laboratoriemiljö. 

Ristborg förmodar att det är mer realistiskt att räkna med en minskning av energianvändning 

på 80 % installerat i ett verkligt hus och det är ändå mycket bättre än de värden som går att 

uppnå med luftvärmepumpen.  

Utöver FTX-system så skulle de ändra klimatskalen på de gamla husen. ”Einar Mattsson har 

inte gjort det än, men det kommer troligen att bli mycket sådant framöver” uppger Ristborg. 

Miljonprogramen, dålig kvalité? 

Enligt Ristborg är inte själva miljonprogrammen byggda med dålig kvalité, men däremot var 

många andra hus som exempelvis dagis, kommunala bostäder och vissa fristående villor av 

sämre kvalité och det beror på att de byggdes med perspektivet att de skulle stå i 20 år. 

Miljonprogrammet var byggt med längre perspektiv, ungefär 40 år och en ekonomisk 

livslängd på 40 år är också relativt kort tid för ett hus i dag, men på den tiden var det dubbelt 

så länge som för de andra husen.  

Miljömål 

Ristborg anser att för nå miljömålen måste insatserna snabbas på samtidigt som det är viktigt 

att arbeta långsiktigt och göra rätt sak på rätt ställe. Det finns exempel från historien när det 

gått för fort, exempelvis 80-talets tilläggsisoleringar där många hus har fuktproblem och 90-

talets tunnputsfasader på organiskt material. Vad gäller nittiotalets tunnputsfasader påpekar 

Ristborg att ”det visste man redan då och ändå fortsatte man pga. att vi har runt hörnet 

garanti”. Då var det två år på byggmaterial och nu har den gränsen höjts till fem, men det tar 

kanske 10 år innan det blir några märkbara problem och då är risken att allt måste göras om 

helt. 

På Einar Mattsson följer man de miljömål som Energimyndigheten anger och har inte satt upp 

några egna, även om de av andra skäl ofta arbetar för högre mål än det. Det handlar om vad 

som är tekniskt möjligt och vad det kostar att driva husen. Ristborg poängterar än en gång att 

det är viktigt att ha en helhetssyn, vilka insatser som görs måste exempelvis hanteras utifrån 

hur länge Einar Mattsson kommer att behålla huset. 

Ristborg säger att de statliga energimålen har styrt Einar Mattssons beslut, ”man har ju inget 

val så det är klart att de styr på det sättet”. Han menar också att de från politiskt håll behöver 

bli mer medvetna om problematiken och han stödjer Energimyndighetens arbete. Einar 

Mattsson har skickat många rapporter till dem som visar hur företaget tänker och hur de 

menar att Energimyndigheten borde tänka. De skickar rapporterna eftersom de anser att 

Energimyndigheten måste få ett ansenligt underlag så att de kan föra en god argumentation 

jämt emot politikerna. Politikerna behöver bli mer medvetna och förstå konsekvenserna av 

deras egna beslut. 

Statligt mål  

De politiskamål som finns i dag, om 50 % energieffektivisering till 2050, är värdelösa utifrån 

styrsynpunkt. Generellt sett kommer det inte hända särskilt mycket förrän 2040 och det beror 

på att de flesta företag arbetar väldigt kortsiktigt. De arbetar utifrån kvartalsekonomi eller 

eventuellt ett ekonomiskt perspektiv på ett år och exempelvis ska avkastning på investering 
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vara inom fem år. ”Det är ju bara ledlampor som man kan räkna ihop på det perspektivet” 

säger Ristborg. Han är övertygad om att det är försent att vänta till 2040, att det handlar om 

”skolning”, vad förvaltaren har fått lära sig tidigare i livet och att han som påbörjar 

energimålen redan nu kommer att vara lönsam i jämförelse med andra förvaltare. Det handlar 

återigen om att se helhetsbilden och Ristborg menar att han kan gå in och göra de 

energisparåtgärder som krävs eftersom han har ett annat synsätt. Han behandlar alla frågor 

och konsekvenser i ett helhetsgrepp, samt väger i detta också in trolig samhällsutveckling. 

”Det tror jag inte så många gör faktiskt!” säger Ristborg. 

Energieffektivisering 

Einar Mattsson har inte påbörjat någon av sina stora energieffektiviserande åtgärder än, utan 

kommer att börja under hösten 2013 med de första projekten. Orsaken till 

energieffektiviseringsåtgärder är enligt Ristborg tveklöst ekonomi, det är driftsnettot som 

gäller säger han. Det som gjorts hittills är styr och regler åtgärder. ”Vi har legat efter på 

förvaltningssidan och när det gäller nyproduktion är det skillnad, då är alla effektiviserings 

åtgärder klara från början”. 

Det har nyligen skett ett generationsskifte som delvis kan förklara att Einar Mattson inte 

kommit längre anser Ristborg. Det är en generation som levt då oljan var billig och som starkt 

i frågasätter fjärrvärmen, ”att då komma och prata om klimatstyrt styr- och reglersystem det 

finns inte på kartan!” fastslår Ristborg. 

Generellt är det så att 70 % av hela Sveriges bostadsbestånd är gamla hus byggda från 

femtiotalet och fram till 1973 och förbrukar stora mängder energi. ”Kan vi inte få ordning på 

den energibiten spelar det ingen roll hur många plusshus vi bygger, det kommer ändå ta 

hundra år innan vi är i kapp de statliga miljömålen genom att bygga nytt”. 

Energieffektiviserings projekt 

Ristborg är lite hemlighetsfull när det gäller det projekt, på Rusthållarvägen 17-39 i 

Bagarmossen, som Einar Mattsson ska starta upp i höst (2013). Einar Mattson vill som 

byggföretag bygga, utveckla och utvärdera husen innan de ger för mycket information. Deras 

syfte är naturligtvis att bli unika på marknaden, ingen har gjort detta tidigare, men han kan 

avslöja att det är ett omfattande projekt för att minska energiförbrukningen i några av deras 

befintliga flerbostadshus. Detta projekt avser Einar Mattsons egna fastigheter och det är hus 

från 1950-talet så att det ändå är hög tid för renovering.  

I Förvaltarens uppgift ligger att förränta kapitalet och göra det som är bäst för företaget. I det 

här fallet har Einar Mattsson valt att behålla huset och med det i tanken har de valt att arbeta 

långsiktigt. När de beslutar om vilka åtgärder som ska utföras på en fastighet måste det alltid 

undersökas vad huset har för potential och på detta projekt ska många insattser verkställas. 

Ristborg kan avslöja att de bl.a. kommer att tilläggsisolera husen och byta fönster, samt att en 

ansökan just nu ligger hos bygglovenheten och väntar.  

Ofta tittar fastighetsägare på enskillda åtgärder för att nå lönsamhet och kräver att de ska 

återbetala sig själva. ”Det är sällan någon tittar på synergi” säger Ristborg. I det här fallet har 
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Einar Mattsson gjort annorlunda, de har sagt att målet är att energianvändningen ska vara noll 

och därför har de jämfört flera olika alternativ. 

Ett förslag var att riva de befintliga husen och bygga nytt, men det lönar sig inte. Det beror på 

att det är hyreshus och de kan därför inte själva sätta hyror motsvarande nyproduktion och då 

är det omöjligt! I detta projekt ligger ytterligare en komplikation eftersom huset är q-märkt. 

Ristborg nämner att det visserligen inte är av högre grad än q3, men att det trots allt finns ett 

skydd och det ger naturligtvis ändå konsekvenser. Att husen har en q-märkning gör också att 

det inte är möjligt att riva. Ristborg tror i och för sig att det skulle gått att driva frågan 

politiskt, men att det kanske skulle vara en process som skulle kunna ta tio år och då skulle de 

bli tvungna att betala driftkostnader i tio år till! 

De har även övervägt att lägga tjock tilläggsisolering, men det skulle de inte få bygglov för 

eftersom byggytan då avviker för mycket från detaljplanen, samt att fastigheten då skulle bli 

förvanskad. 

”Den lösning som nu valts ger en minskning av dagens energibehov med, förhoppningsvis, 80 

% och det är en lösning vi tycker är tillräckligt bra” säger Ristborg. Husens energianvändning 

kommer då att kunna jämföras med nyproduktion och de är trots allt hus byggda på 50-talet. 

Han menar att de sista 10-20 % i minskad energianvändning är det mycket stora 

kostnadsökningar på. Det är alltid en exponentiell ökning och då måste t.ex. risk och framtida 

energiprisökningar vägas in i kalkylen. 

 Ristborgs uppfattning är att energipriset är ett starkt styrinstrument då det gäller att förändra 

mäninskors beteende och han är därför säker på att energipriset kommer att öka i framtiden, 

oavsett energislag. 

Renoveringen av fasaderna för med sig konsekvenser t.ex. måste fönstren flyttas, gavlarna 

måste byggas ut och även portikerna måste flyttas ut, samt måste även takfot flyttas för att 

stämma med resten av huset. Eftersom husen från början har en hög energianvändning, cirka 

220 kW/m2, kommer alla dessa konsekvenser betala sig och när driftnettot betraktas kommer 

det ändå att bli pengar över uppger Ristborg. De får inte lov att höja hyran för att de isolerar 

husen! Hur tjock isolering fasaderna ska beklädas med är en optimeringsfråga och hur mycket 

Einar Mattsson kommer att lägga på dessa fastigheter vill Ritsborg i dagsläget inte avslöja. 

De här husen funnits i 60 år och de ska hålla i 60 år till, det är med det perspektivet 

upprustningen kommer att ske! 

Störst problem kommer de här husen få med internt buller, eftersom då Einar Mattsson gör de 

här åtgärderna på husen kommer de att bli tystare. Det betyder att eftersom bjälklagen inte 

kommer att förändras kommer stomljud höras tydligare. ”Jag kommer nog få många fler 

hyresgäster som klagar på sina grannar än vad jag har i dag och det beror på att jag i dag har 

en högre grundbrusnivå än vad det kommer att vara i framtiden” fastslår Ristborg. 
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”Det är mycket traditionella metoder och det kan kosta arbetskraft, men på hundra år vad 

spelar det för roll?” tillägger Ristborg. 

Alternativa tekniska lösningar 

Einar Mattsson har hittills inte behövt söka alternativa lösningar pga. att de inte fått bygglov 

beviljade, men det första fallet som kan komma att sluta så prövas just nu i nämnden och 

berör renoveringsprojektet som ska starta hösten 2013. De vet att de inte kommer att få 

bygglovet beviljat, däremot har politikerna lyssnat så att Ristborg tror att det kommer att 

godkännas i nämnden i alla fall. 

Det är detaljplanen som är begränsande eftersom den ökade byggytan kommer att avvika för 

mycket från den. Det står nämligen inskrivet i detaljplanen att husets bredd ska vara tio meter. 

Ristborg menar att även en centimeter kommer att betraktas som en avvikelse och i det här 

fallet kommer de bygga på 40 centimeter, vilket är en förhållandevis stor avvikelse. ”Men då 

är det så att upp till 16 % avvikelse kan de godkänna i nämnden och då är det ju ingenting i 

det perspektivet”. Vid en bygglovsansökan tittar de också på om byggytan blir för stor och 

även i det avseendet kommer det att klara sig säger Ristborg. Det betyder att projektet strider 

mot detaljplan men det kommer att godkännas i nämnden. 

Det betyder att Einar Mattsson i dagsläget inte vet om de kommer att behöva söka alternativa 

lösningar eftersom det fortfarande ligger hos handläggarna. De har politiskt stöd i nämnden 

och det beror på att de reducerar energianvändningen med 80 % på det beståndet som har 

högst energianvändning i hela Sverige. 

I skrivandets stund vill Ristborg tillägga att ”bygglovet för ovanstående projektet är nu 

beviljat, då tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret fått delegation från byggnadsnämnden 

att bevilja bygglov på den här nivån.” 

Återbetalningstid 

Energisparprojektens återbetalningstid varierar på Einar Mattsson men på det projektet som 

de startar upp i höst (2013) så har de räknat på mellan 20 och 60 år beroende på åtgärd.  

Normalt sett har ett FTX-system återbetalat sig på tio år för att det återvinner så mycket 

energi, en frånluftsvärmepump betalar sig kanske på 15 år och vid vindsisoleringar tar det 

ungefär tio år att nå lönsamhet. Dessa investeringar återbetalar sig med andra ord snabbt vid 

en jämförelse med exempelvis fasader, som tar 30-40 år pga. att det inte ger någon större 

effekt.  

Det går inte heller att endast se till grundinvesteringen utan det är viktigt att också beakta vad 

det finns för underhållsmetoder på vägen. Det finns inga material som är underhållsfria utan 

tids nog måste det ersättas och då är det en kostnad. Det är därför viktigt att beakta husets hela 

livscykel innan det går att avgöra vilken underhållsmetod som är mest lönsam! 

Fönster återbetalar sig aldrig energimässigt anger Ristborg. Han menar att det alltid är 

billigare att underhålla befintliga fönster med t.ex. ny kitt och ny färg. Inte ens om det är stora 

fönsterareor återbetalar sig ett fönsterbyte. Fönster är alltid dyra och därför menar Ristborg att 
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PVC-fönster borde vara ett alternativ. ”Fönster har en energimässig effekt, men inte så 

mycket att det motsvarar pengarna” konstaterar Ristborg. 

Energipris 

Många av husen som är byggda före oljekrisen 1973 är inte tilläggsisolerade med annat än 

fem centimeter mineralull i väggarna och tio på vinden, men det var endast för att hålla ifrån 

sig värmen på sommaren och för att skapa ett kapillärbrytande skikt från teglet. Då kostade 

oljan 300 kr/m
3
 omräknat till dagens penningvärde och det kan jämföras 15 000 kr/m

3
 som 

oljan kostar i dag. 

När de på Einar Mattsson gör sina kalkyler räknar de med framtida energi pris för att kunna 

optimera valet av insatts. Ristborg anser inte att det är svårt att räkna på framtida energipris 

”det svåra är att bestämma sig och att kunna argumentera för det”. Han anger att det är 2 % 

prisökning på energi och anser att det är fullt realistiskt, eftersom det är en inflation i dag på 

2,1 %. Just nu är priset lågt, men det varier över tid och när fler och fler gör 

energisparåtgärder kommer också priset på energi höjas snabbare. Han påpekar dock att 

oavsett energibesparingen är priset styrt av konsumentprisindex och kommer att höjas ändå! 

Reglering av tappvarmvatten 

Det finns en lagstiftning som styr att det måste finnas reglering av tappvarmvatten. Snålspar i 

duschar anser Ristborg inte vara någon bra åtgärd. Åtgärden i sig är enkel och handlar endast 

om att byta ut, och sätta i en strypning i handtaget på både dusch och pipa. Det är en relativt 

enkel åtgärd som ger en omedelbar minskning av vattenförbrukningen med ungefär 20 %. 

Ristborg berättar att han tidigare var anställd i ett bolag där det beslutades att det skulle spara 

vatten. De använde snålspar och det fick stora konsekvenser i varmvattenslingan eftersom det 

gamla avloppssystemet inte tålde mottrycket som blev från kranarna. Det blev då högre 

slitage i vändningarna som i sin tur ledde till ökade vattenskador. Det blev då tre gånger 

dyrare att vattenskada bara på grund av vattenskador, säger Ristborg. Han är medveten om att 

vattenskadorna kunde uppkommit i alla fall men Ristborg är relativt säker på att det var 

orsakat av den snålspar satsning som gjordes. ”Dessutom såg det kommunala vattenbolaget att 

förbrukningen minskade drastiskt för detta kommunala bostadsbolag och höjde taxan, så att 

det inte blev billigare i alla fall”. 

Ristborgs erfarenhet är att det är bättre att lägga pengarna på att utbilda hyresgästerna i att 

ändra sitt beteende och att främja sådant som att t.ex. byta badkar mot dusch. Han anser dock 

att det är skillnad i en nybyggd fastighet där det kan byggas in från början. 

Individuell varmvattenmätning 

Ristborg är osäker på om han tycker att individuell varmvattenmätning i hyreshus är ett bra 

alternativ, eftersom fastighetsägaren ger ifrån sig rätten att själv bestämma hur hög 

varmvattenförbrukningen ska vara. Kommer det då krav på att fastigheten måste halvera el- 

och vattenförbrukningen kan fastighetsägaren inte påverka det, hyresgästen har alltid 

möjlighet att köpa hur mycket hon vill. ”Så miljömässigt är det oklokt” fastslår Ristborg. 
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Bevarande 

Einar Mattsson har alltid haft ställningstagandet att husen ska bevaras så långt som möjligt. 

Ristborg väljer lösning fritt utifrån ett bevarande perspektiv men som förvaltare vill han ändå 

välja den mest ekonomiska lösningen. Bevarandekraven kommer i konflikt med energimålen 

och det beror på att om själva grundkonstruktionen i husen ändras blir det en helt annan typ av 

hus.  

Ristborg berättar om en antikvarie som sa till honom att ”vi måste bevara kittet i fönstren”. 

Det går faktiskt att bevara, men det är också en förbrukningsvara och en tydlig signal om att 

ett fönster måste renoveras. Därför tycker han att den återkommande frågan måste vara ”hur 

långt ska man gå?”, det kan finnas fler sätt att lösa ett problem på. 

För 20 år sedan gjordes ett forskningsprojekt på Chalmers tekniska högskola där man 

undersökte hur miljonprogrammet skulle kunna bevaras. ”Hur lagar man ett prefabelement 

som spruckit och hur reparerar man en plastsockel?” det var bl.a. sådana saker som de tog 

reda på. Vid den tiden fanns kunskap om hur ett 1700-tals hus skulle bevaras, men inte hur ett 

70-tals hus ska hanteras. I dag har Ristborg kunskap om hur de här husen kan renoveras 

varsamt för att bevara deras utseende. Allt ifrån hur t.ex. ett befintligt prefabricerat 

betongelement limmas till hur nya plastlister kan återskapas.  

I det nya projektet som ska starta i höst (2013) bevarar Einar Mattsson husens utseende så 

som det var innan renovering. De håller tom på att prov blanda puts för att det ska se exakt 

lika ut och vara 20 mm tjock som tidigare. Det hade de gjort oavsett om huset haft en q-

märkning eller inte, eftersom det ligger i Einar Mattssons ide om hur de tycker att hus ska 

vara. Putsen är från 1954 och om en puts har fungerat i 60 år finns det ingen anledning att 

byta teknik. I detta projekt kommer Einar Mattsson även att tilläggsisolera klimatskalet, flytta 

ut fönstren och flytta takfoten. Det enda som kommer att synas är att takteglet i en taksektion 

kommer att flyttas för att återanvändas där de bygger ut så att färgen på teglet stämmer 

överens. Det gör att en på baksida kommer taket att vara beklätt med nytt tegel säger 

Ristborg. 

Ristborg säger att med den kunskap vi har i dag om hur husen har byggts upp och varför så är 

det lätt att ta steget till vad som är ett bevarandekrav. Han menar att det ibland kan vara dumt 

att använda nya sätt att renovera och bygga på eftersom det ger konsekvenser för t.ex. 

lufttäthet, fuktvandringar och materialval. 

Kunskap 

Ristborg menar att det saknas kunskap på alla nivåer för att kunna bygga riktigt bra hus för 

framtiden och dessutom anser han att handläggningstiden vid en bygglovansökan måste 

effektiviseras.  

Enligt Ristborg borde det vara de skickligaste inom teknik, energi och byggnadsvård som 

arbetar som handläggare på kommunernas bygglovavdelningar ”de ska ha den 

breddkompetensen hos varje enskild handläggare”. ”De är jätte duktiga och kämpar verkligen 

så jag vill inte klandra dem, men jag tycker inte att det räcker.”  
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Den riktiga fingertoppskänslan och den nedärvda kunskapen hos hantverkarna är sällsynt. Det 

förändrades under rekordåren då byggandet industrialliserades och de skulle montera 

prefabricerade betongelement till en miljon bostäder under en tioårs period. ”Jag anser 

fortfarande att de utbildar montörer och inte hantverkare” säger Ristborg. Arbetet har 

effektiviserats, de skickliga hantverkarna vill inte stå och göra samma sak varje dag under 

flera månaders tid ”utan de flyr branschen eller så startar de eget”. Det är låg status och stor 

personalomsättning. ”De som blir över som inte kommer in någon annan stans kommer alltid 

in på gymnasiets byggprogram”. Lärarstatusen sjunker, eleverna får inte göra praktik och 

byggfirmorna har inte råd att utbilda och allt det där är ett problem fastslår Ristborg. 

Transporter 

Det måste gå att underhålla husen även i framtiden och då är det viktigt att det även i 

fortsättningen kommer att vara möjligt. Ristborg anser att det finns en anledning till att våra 

nordeuropeiska träd växer här i Sverige och inte vid Medelhavet. Det beror på att växtligheten 

är anpassat för det klimat som finns här och därför bör i första hand närproducerade material 

användas. Han menar att det även kan ge problem i framtiden då vi inte vet om det om 100 år 

kommer vara för dyrt att frakta material, t.ex. då vi ska renovera ett fönster med ett speciellt 

glas som ursprungligen kommer från Australien. 

Tilläggsisolering fån 80-talet  

På 1980-talet tilläggsisolerades en del hus med tjock isolering och som ytskikt valdes plåt. 

”Man visste inte bättre, man hade ingen känsla för proportioner så de ser ju väldigt feta ut de 

stackars husen” säger Ristborg. De använde oorganiska material i form av mineralull och det 

tål vatten, men det torkar inte. Problemet är att de på den tiden trodde att fukten torkade ur 

och problemen doldes bakom plåtfasaderna. Sedan gjordes inga mätningar efter att plåten 

monterats, exempelvis utfördes inga termograferingar eller täthetsprover. Det gör att många 

av de husen tyvärr måste isoleras om.  

Plåtfasader 

Det går relativt lätt att underhålla plåt genom att måla och det är ett bra fasadmaterial så länge 

det är tätt. Problem brukar med tiden uppkomma vid infästningarna pga. att 

gummipackningen som ska hålla tätt mellan skruven och plåten åldras. Den håller i cirka 25 

år sedan börjar den spricka. Plåten knäpper, då den rör sig relativt mycket och det kan också 

ses som en nackdel av hyresgästen. 

Fuktiga betongfasader 

”Ur energisynpunkt är miljonprograms hus mycket bättre än man kan tro” säger Ristborg och 

anger att det mest är fukt som är problem i de husen, utan fukten har väggarna relativt bra U-

värden. Gamla stommar från miljonprogrammet och även 50-tals hus är blöta.  

När en betongstomme blir fuktig sker en avdunstning och den kyler underlaget, eftersom 

vattnet tar energi från sin omgivning för att kunna omvandlas till ånga. Det gör att väggen i 

och för sig kan vara välisolerad, men är den fuktig kommer den ändå upplevas kall.  

Detta kräver att innetemperaturen höjs för att få det varmare. Energiåtgången blir på det sättet 

större och då är det inte säkert att väggen blir torr ändå. Egentligen behöver inte 
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innetemperaturen vara mer än 18 °C om väggen är torr, men är den lite fuktig suger den 

energi från din kroppsyta och det upplevs som kallt, anger Ristborg. 

Vacuumisolering, VIP  

Ristborg kommer inte att använda vacuumisolering eftersom hållbarheten i dagsläget är 

relativt kort. Han anser att det går att bygga plusshus i trä och menar att de är ett bättre 

material i det långa perspektivet. Även om vacuumisolering är fem till åtta gånger så effektiv 

som traditionella alternativ är det inget att satsa på om de endast håller i 20-30 år. ”När de 

kommer och säger att VIP håller i 150 år och kan sätta en stämpel på det, då är det intressant, 

innan dess är det faktiskt inte det”. Ritsborg anser också att det finns en stor 

kölbryggeproblematik med VIP, det måste gå att foga ihop dem på ett effektivt sätt och det är 

ett stort problem att kunna kvalitetssäkra produktionen. 

Ristborg bedömer att den här typen av paneler kan vara användbar i vissa lägen, de väger 

relativt lite och är ett förhållandevis tunt material, men han menar även att mycket handlar om 

hantverksskicklighet. 

Polyisocyanurat Isolering, PIR                                                                      

Vid nybyggnation kan Ristborg tänka sig att använda PIR, men i dagsläget är det för dyrt. 

Vattenglas 

Svensk betong innehåller silikoner som fyller hålrummen i betongen och problemet är att 

silikon passar inte med vattenglas. Att spruta vattenglas är en bra teknik att skydda betongen 

med, men det finns inte kunskap kring detta och det finns inte intresse.  

Ristborg anser att byggindustrin i Sverige är konservativ och det har varit svårt att tänka nytt, 

”man har bara jobbat med sitt”. 

I övriga världen började de använda vattenglas för ungefär 100 år sedan och eftersom det är 

en kemisk produkt som tål saltvatten används det alltid på kustnära hus i Norge. Även i 

Sverige har det använts vid ett fåtal projekt som exempelvis då pelarytan på Öresundsbron 

renoverades och Ölandsbron är också reparerad med vattenglas. Rockagill är en silikon som 

användes som tätning vid Hallandsåsen och även där menar Ritsborg att vattenglas hade löst 

problemet. 

Koppar som byggmaterial 

Koppar är giftigt, svår att rena och det finns förmycket fria kopparjoner i vårt vatten säger 

Ristborg. Koppar fälls ut från t.ex. tak och stuprör och förs med regnvattnet till vår 

omgivning, men det är i mindre mängder än det som bilarna belastar gatorna med. Det menar 

Ristborg är ett tankefel även om han självklart anser att koppar bör undvikas. ”Jag tycker inte 

att man ska ha koppar överallt, men jag tycker att där den är ska man ha den kvar” säger 

Ristborg och menar att det får andra konsekvenser för huset om kopparn byts ut. Det blir 

exempelvis problem med mosstillväxt och det är t.o.m. så att i vissa hus förs koppartråd, i 

svår tillgängliga hängrännor, för att slippa detta problem. Koppartråden håller i flera hundra år 

och det räcker med en ytterst tunn tråd för att inte mossan ska trivas. Dessutom undviks 

bekämpningsmedel, högtryckssprutor och andra redskap. ”Man ska vara försiktig med koppar, 

men det är viktigare att styra biltrafiken” fastslår Ristborg. 
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Bly som byggmaterial 

Förr lades blyplåt högst upp på skorstenarna, för att det sura som blev av eldningsresterna inte 

skulle fräta upp teglet och så att fukt inte skulle tränga ner i skorstenen vid regn. Blyplåt har 

många fördelar, den är lätt att böja och det behövs inte några specialverktyg för att böja till 

den, den håller mycket länge och den oxiderar. När den oxiderar blir det vitt, det går att se på 

gamla hus som har sina plåtar kvar.  

Blyoxid användes förr i färg för att döda mögel, bakterier och mikroorganismer. Eftersom bly 

är mycket giftigt är det i dag förbjudet, men blyplåtar finns ändå vara kvar på skorstenarna 

eftersom de till skillnad från koppar är ett stabilt ämne och fälls inte ut till omgivningen vid 

regn. 

Stål som byggmaterial 

Eftersom vi i Sverige är stora stålproducenter anser Ristborg att vi borde bygga mer i stål, 

men vi har dåliga metoder att rostskydda stålet och rostfritt är dyrt! Därför är det inte vanligt 

att vi bygger hus av stål i Sverige. Rost har den egenskapen att den expanderar i volym så att 

saker trycks ur sitt läge och detta problem syns mycket i miljonprogrammets 

armeringsproblematik. Stål måste även skyddas mot brand och det går exempelvis att göra 

genom att måla stålet med brandskydds färg. 

Aluminium som byggmaterial 

Aluminium kräver mycket vid framställning, ”men det är billigt att återanvända och det går att 

återanvända så att det inte är dumt på det sättet”. Problemet med aluminium bedömer Ristborg 

vara då det ska underhållas. I det fallet är PVC fönster bättre än ett fönster av aluminium, det 

går att ultraljudssvetsa PVC även om ingen gör det säger Ristborg. 

B.1.2 Haninge bostäder  

Haninge bostäder är ett aktiebolag som ägs av Haninge kommun och bolaget har sitt ursprung 

i Stiftelsen Österhaninge Bostäder som grundades 1948. De äger och förvaltar fastigheter i 

hela kommunen, tom på Utö har Haninge bostäder några få fastigheter.  Haninge Bostäder 

äger och förvaltar drygt 2 000 lägenheter i flerbostadshus och sedan även ett mindre antal 

kommersiella lokaler. 

Intervju 

Christoph Vejde är bolagets VD sedan tre och ett halvt år tillbaka. Han är utbildad lantmätare 

vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har i många år arbetat med 

fastighetsförvaltning och fastighetsekonomiska frågor.  

Haninge Bostäder är det enda kommunala bostadsbolaget i Haninge och förvaltar mestadels 

bostäder, 150 000 m
2
, men har även ett fåtal lokaler, 120 000 m

2
.  Av de 12000 lokaler som 

Haninge Bostäder förvaltar är mellan åtta och nio tusen lokaler källarförråd, insprängda i 

flerbostadshus och resten är butikslokaler. Även något enstaka kontor kan förekomma.  

Renovering  

Haninge Bostäder har inga fastigheter byggda på sjuttiotalet och de fastigheter som har störst 

renoveringsbehov är miljonprogrammens sextiotalshus. Det kommande renoveringsbehovet är 
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både estetiskt och energi mässigt viktigt och berör främst fasad- och fönsterbyten. De har 

gamla installationer, väggarna är tunna och fönstren börjar bli dåliga.  

Nästan alla av miljonprogrammens hus är stambytta och då inte med relining, som innebär att 

stammarna rensas och infodras, utan med ett traditionellt stambyte där rören byts mot nya och 

placeras i de gamla slitsarna. Haninge Bostäder har tagit ett beslut på att de ville göra 

renoveringen på ”rätt sätt” och har egentligen aldrig räknat på återbetalningstiden av dem. De 

borde tjäna på den typen av renovering men matematiken är svår och de två hus som Haninge 

Bostäder renoverar nu kostar 15 miljoner att byta stammarna i, det är 92 lägenheter och de får 

550 kronor i månaden tillbaka i form av hyreshöjningar. Stambyten är ett underhåll och 

underhåll berättigar inte till hyreshöjningar, i stället får hyresgästen en handukstork i 

badrummet och det är en standardhöjning. Den standardhöjningen får Haninge bostäder ta 550 

kronor i månaden för, ett belopp som är förhandlat med hyresgästföreningen och 

hyresgästföreningen förstår också att det inte bara är torken de betalar för utan de får det 

fräscht i badrummen och det är också en förutsättning för att Haninge Bostäder ska kunna 

göra renoveringarna. I och med att nästan alla fastigheter som förvaltas av Haninge Bostäder 

är stambytta tror Vejde att de troligtvis kommit längst av alla allmännyttiga bostadsbolag i 

landet.   

Andra renoveringar som görs är t.ex. en uppgradering av lägenheten vid byte av hyresgäst. Då 

tas lägenheten ur systemet en månad och sen görs en totalrenovering av lägenheten där de får 

t.ex. helkaklade badrum och parkett i hela lägenheten i stället för plastmattor, samt en total 

uppgradering av kök och nya tapeter. Sedan tar Haninge Bostäder ut en vinst på detta 

motsvarande en hyreshöjning på 6 %. Haninge Bostäder har ett avkastningskrav internt på 5 

% men då lägger de på någon eller några procent så att de är säkra på att de får tillbaka 

investeringen och då bygger de värde i bolaget också. Den som flyttar in har inte jämför pris 

före och efter renovering, utan är bara glad för att lägenheten är så modern och fräsch. Det gör 

att lägenheten är lättare att hyra ut och dessutom tjänar Haninge Bostäder på detta. Om 

samma hyresgäst i stället hyr den billiga och orenoverade lägenheten kommer den boende att 

ringa och klaga på en massa saker som är slitna, som de vill ha åtgärdade utan kostnad och det 

kommer att resultera i administrativa kostnader och kanske i vissa renoveringar som de inte 

kan ta betalt för. 

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

Första januari 2011 trädde lagen i kraft som säger att allmännyttiga bostadsbolag ska verka på 

samma villkor som de privata. Detta betyder att de kommunalägda bolagen ska ha ett 

vinstsyfte och kommunerna får inte tvinga på dem kostnader eller ge bolagen mark, så att de 

åsidosätter konkurrensen, utan både allmännyttiga och privata bolag ska ha exakt samma 

förutsättningar. Ett kommunal ägt bolag får inte heller ta ut lägre hyror för att skapa en bostad 

som ”alla” har råd med, då underlåts också konkurrensen. Detta skulle i och för sig inte vara 

ett stort problem i Stockholm eftersom det är en stor bostadsbrist. Detta betyder att om 

Haningebostäder dumpar hyrorna skulle de få konkurrensverket på sig. Målet med en god 

ekonomi är att bygga kapital i bolaget så att de kan bygga nya bostäder. Men det blir inte 

precis lika eftersom de allmännyttiga bolagen inte kan göra aktieutdelning, det gör att den 

vinst bolagen gör varje år måste skattas bort. Haninge bostäder vill inte skatta bort sitt kapital 
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utan det återinvesteras i extra underhåll i husen. Det gör att Haninge bostäder på sikt kommer 

vara betydligt bättre vårdade än de privatägda bostadbolagen och det är de, enligt Vejde, 

redan i dag eftersom Haninge bostäder snart är klara med alla stambyten. Det gör att Haninge 

bostäder i dag inte har några vattenskador som beror på undersatt underhåll. 

Energibesparande åtgärder 

Haninge bostäder har anpassat mycket till mer energibesparande alternativ och mer kommer 

att göras. Vejde anger att den främsta orsaken till att göra energibesparande åtgärder tveklöst 

är ekonomiska besparingar. Om det inte fanns några ekonomiska hinder skulle han vilja byta 

alla papptak till falsad plåt, det är bättre ur estetisk synpunkt och är också beständigare. De 

har ett stort antal miljonprogramshus som skulle bli prioriterade direkt, stambytena har kostat 

så mycket att de hittills inte haft möjlighet att prioritera miljöfrågorna så mycket som de 

önskat. Det är viktigt att skapa mjuka parametrar som trygghet och god boende miljö, samt ett 

väl fungerande klimatskal. Om Haninge bostäder fick obegränsat med pengar anser Vejde att 

frågan blir hypotetisk eftersom det då blir hans moral som blir avgörande för om han tar de 

miljömässigt ”rätta” besluten.  

De har hittills bl.a. avskaffat alla oljepannor och ersatt dem med värmepumpar, bytt ut 

vitvaror till snålare, installerat fjärrvärme direkt i tvättmaskinerna samt injusterat ventiler och 

radiatorer m.m. 

FTX-system 

Haninge bostäder har installerat FTX-system, d.v.s. värme i frånluften återvins och tillförs 

radiatorsystemet, i en del av fastigheterna. Från 80-talet och framåt finns redan 

återvinningssystem och därför har Haninge bostäder inte moderniserat dem, men en tredjedel 

av det gamla fastighetsbeståndet är uppgraderat vilket betyder att det fortfarande finns många 

äldre hus som behöver energi anpassas. 

Fönster 

De har hittills inte bytt fönster på deras fastigheter mer än i enstaka fall, men nu håller 

Haninge bostäder på att byta fönster i ett av deras miljonprogramsområden. På de husen har 

de valt att byta träkarmen mot en av plast som har den fördelen att den inte kan ruttna, men 

Vejde undrar hur de kommer att se ut om trettio år med tanke på t.ex. UV-strålning.  

Tilläggsisolering av vindar 

De har tilläggsisolerat några vindar, men stambytena har varit dyra och därför ser de just nu 

över hur många fler av miljonprogramshusen de har råd att isolera. Vejde vill att de ska lägga 

på 30 centimeter lösull på vindarna eftersom de genom vindarna har mycket stora 

energiavgångar. 

Varmvattenmätning 

I samband med stambyte förbereder Haninge bostäder för mätning av tappvarmvattnet. De är 

då tvungna att förhandla med hyresgästföreningen om en sänkning av hyran motsvarande 

snittet i fastigheten eller något annat normvärde, så att det inte blir en smyghöjning av hyran. 

De använder mätarna under ett år utan att hyresgästen behöver betala för att de själva ska 

kunna se hur mycket de använder. Förbrukningen varierar oerhört från fastighet till fastighet 

beroende på vilka som bor i huset. I en fastighet som de installerat mätare har det visat sig att 
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det varierar mellan 0,5-17 kubikmeter per månad och det är alltid samma lägenhet som 

förbrukar mycket respektive lite. Det betyder att det kan vara ett bra system med mätning av 

vattnet eftersom var och en kan påverka hur stor varmvatten faktura de får. Enligt Vejde är det 

enda som fungerar, ur miljöperspektiv, när hyresgästen själv får betala! 

Detaljplan 

Överallt i Haninge kommun ändras detaljplanen för att möjliggöra ytterligare 

bostadsbebyggelse och det är bra, även om Vejde tycker att de ibland ändrar för mycket när 

det tillåts för stora hus i jordbruksområden som i sitt ursprung har en mer lantlig karaktär. 

Tungelsta, söder om Västerhaninge, är ett sådant exempel. Där var det hästängar och röda 

lador tidigare och att bygga höghus där och anser Vejde är fel, utan det som byggs ska passa 

in i omkringliggande miljö. 

Bevarande 

Haninge bostäder är mycket måna om att inte karaktären går förlorad vid renovering och att 

byggnaden ska smälta in i omgivande miljö, är det inte möjligt ska det alltid kompenseras 

med något högre värde. Vid renovering tillåts de inte förändra mer än i begränsad omfattning 

utan bygglov och vid t.ex. ett fönsterbyte krävs en bygganmälan, om inte ett exakt lika fönster 

sätts in med samma läge som tidigare. Trotts detta har kommunen aldrig lagt sig i något som 

Haninge bostäder gjort och de har därför aldrig behövt välja alternativa lösningar för att 

tillmötesgå dem. 

De byter fönster i ett av Haninge bostäders miljonprograms områden. Från början var de 

bruna träkarmar i dåligt skick och då räddade de karmen genom att klä den med 

aluminiumprofiler. Det är inte särskilt bra eftersom fukten då stängs inne och det blir ännu 

värre! Dessa fönster byts nu tillfönster med plastram i stället och det blir vita i stället för 

bruna, men Vejde anser att det ser mer naturligt ut på dessa fastigheter. Han anser också att 

det är viktigt att tänka på fönsterindelning så att det blir lika original om det är möjligt. På 

fönsterbytet har de enligt fönstertillverkarna tjänat 15-20% energi på grund av att de har ett så 

mycket bättre U-värde. 

Det finns några punkthus längs Nynäsvägen som nämns som ”kronjuvelerna” bland Haninges 

miljonprogramsområden och de ser inte ut som typiska hus från rekordåren, därför kommer 

de att utföras med varsam renovering. ”När en eventuell förändring sker är det viktigt att 

området inte ändras olika, det är väldigt vackra hus” säger Vejde. 

Statliga miljömål 

Haninge bostäder drivs inte av de statliga miljömålen i deras energibesparande arbete. Det 

finns dock kommunala mål som troligtvis bygger på de statliga, men Haninge bostäders 

egenintresse är stort i att spara på energi. Deras strävan är ”att vara ett allmännyttigt 

bostadsbolag som leder utvecklingen och inte bara är en av dem som hakar på, därför tror jag 

att vi gjort mer än vad vi förväntas” säger Vejde. 
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Ändringsreglerna  

I BBR, Boverkets byggregler har det införts ändringsregler som tillämpas fr.o.m. första 

januari 2013, men de anser inte Vejde vara något problem hittills. Han ser dock att det kan bli 

en svårighet i framtiden då de ger sig på fasaderna. 

Skåne initiativet 

Haninge bostäder ingår i Skåneinitiativet
3
 som innebär att de ska minska sin 

energianvändning med 20 % mellan åren 2007 och 2016. Kollektivet som ingår i Skåne 

initiativet ska klara det tillsammans och individuellt. 

Nu ligger energianvändningen hos Haninge bostäders samlade bestånd officiellt på 113 

kWh/m
3
, men denna siffra utreds nu internt eftersom det ett otroligt bra värde på ett bestånd 

som innefattar så många gamla fastigheter. 

Tekniska lösningar 

 

Nanogel  

De har använt Nanogel på fönstren i de husen där de också bytt fönster. 

 

V.I.P 

Vejde har inte hört talas om V.I.P, vacuumisoleringspaneler, men anser att det kan vara 

intressant att se om de kan använda panelerna i framtiden. Vid en första tanke säger han att 

Haninge bostäder kan tänka sig att ingå i ett pilotprojekt med VIP-isolerade fasader om de kan 

komma med en lösning där det går att putsa på den, men reserverar sig sedan han förstått 

problematiken med hantering och flexibilitet vid montering, samt att den kan punkteras. Det 

vore trots allt bra med goda referenser eftersom det med andra metoder där man putsat direkt 

på cellplast uppstått problem med fukt och mögeltillväxt. Det har visat sig vara en dålig 

metod och trotts det är nästan alla nya hus byggda så säger Vejde. Samtidigt påpekar han att 

Haninge bostäder välkomnar nya lösningar, ”man undrar ju hur farligt det egentligen är med 

Gullfiber, särskilt för de som hanterar isoleringen”. 

Jordbro 

Nu pågår ett stambyte i ett av Haninge bostäders höghusområden. De ser ut som ”riktiga 

Tenstalängor”, klassiska miljonprogramshus med fläckiga och fuktiga fasader beroende på 

vattengenomträngningar från läckande badrum säger Vejde. Balkongerna har vittrat vilket 

betyder att även de behöver bytas. Nya balkonger, nya fönster med tilläggsisolering och nya 

fasader med tilläggsisolering kommer att ge en annan exteriör. Haninge bostäders mål med 

renoveringen är då att det ska vara ett trevligt utseende och att betraktaren ska tänka ”vilka 

fina fastigheter det går att göra av miljonprograms hus”. 

”Allt blir bättre om dessa hus renoveras”, fortsätter Vejde. Det blir bättre komfort för de som 

bor i husen, bättre för Haninge bostäder och alla andra som betraktar husen. Mycket går också 

att göra åt boendemiljön med t.ex. ledbelysning, det är något som de vill använda sig av i 

höghusområdet i Jordbro. Det vore önskvärt att stärka upp husen i Jordbro ytterligare med 

hjälp av någon som är bra på just hur det går att förändra miljöer med belysning. Haninge 

                                                 
3
 http://www.sabo.se/kunskapsomraden/energi/skaneinitiativet/Sidor/default.aspx 
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bostäders önskan är att dessa hus ska vara en stolthet både för de boende och för Haninge 

bostäder, samt en entré till Jordbro. 

Tungelsta 

Ett radhusliknande område från 1980-talet beläget i Tungelsta, 20 hus med sex lägenheter i 

varje, har konverterats från direktverkande el till vattenburenvärme via radiatorer och 

bergvärme. Projektet har föregåtts av ett par kalla vintrar där hyresgästerna ringt och klagat 

eftersom de då hade kallhyra och elräkningarna blev således mycket höga. De har borrat 20 

stycken hål och lika många undercentraler, eftersom det är 20 stycken hus. Installationen blev 

inte estetiskt bra eftersom ledningarna inte kunde döljas helt, utan de boende fick invändigt 

synliga rör, men hyresgästerna är jätte nöjda och nu har de varmhyra!  

Den här lösningen tjänar Haninge bostäder mycket på eftersom de köper in energi i stora 

volymer och på så sätt kan de pressa inköpspriset, även om de nu i efterhand insett att 

förtjänsten blivit mindre än vad som först kalkylerades. Vejde anser ändå att konverteringen 

var nödvändig eftersom de annars stod med en uthyrningsrisk. Skulle det ryktats att 

lägenheterna var så dyra att värma upp, som de tidigare var, hade de riskerat att ingen önskade 

bo där och de skulle då kanske stå tomma.  

Återbetalningstiden på det här projektet är bra eftersom det är intjänat på tio år och 

tillverkarna säger att värmepumparna håller i 25 år. Vejde påpekar dock att de troligtvis inte 

kommer att hålla så länge, men att återbetalningstiden är betydligt snabbare än förväntad 

hållbarhet på pumpen. 

Det är träfasader på dessa hus och det är väldigt dumt ur ett förvaltar perspektiv, eftersom 

underhållsbehovet är stort, därför blir nästa åtgärd fasaderna. 

Vegastaden 

Haninge bostäders resurser används inte bara i form av underhåll av befintliga bostäder utan 

de bygger också nytt. Nu håller de på att projektera i Vega, som är en ny stadsdel i norra delen 

av Haninge kommun, där det ska byggas tre tusen nya bostäder. Det blir mest villor och 

radhus men även hyreshus. Där startade markarbeten redan nu i april och Haninge bostäder 

blir först ut med nio stycken stadsvillor, trevånings hus med hiss och allt som finns i ett 

vanligt hyreshus. Det kommer att bli bergvärme i dessa bostäder. Hela området kommer att få 

fjärrvärme från det lokala verket som är ett miljövänligt verk. I efterhand kan Vejde se att 

även Haninge bostäder borde anslutit sina bostäder till det, men i de fall det inte går att dra in 

den miljövänliga fjärrvärmen är bergvärmen ett mycket bra alternativ. 

Fasaderna på Haninge bostäders fastigheter i Vegastaden kommer att bli betongfiberelement 

som ser ut som liggande träpanel. Vejde anser att det är bättre att välja trä eller att det inte ser 

ut som det, men arkitekten var nöjd. Fasadskivorna har inget behov av underhåll och det är en 

stor fördel jämfört med riktigt trä. Vejde själv gillar puts, det är underhållsfritt och bra ur ett 

förvaltar perspektiv! 
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B.1.3 Riksbyggen 

Riksbyggen är ett kooperativ företag, en fastighetsförvaltare som förvaltar 

bostadsrättsföreningar, kommersiella samt offentliga fastigheter över hela landet. Av alla 

förvaltningstjänster omsätts 60 % av bostadsrättsföreningar där omsättningen ligger på ca 1,8 

miljarder kronor. Förutom förvaltning bygger Riksbyggen även nytt. Riksbyggen är 

organiserade utifrån historisk perspektiv, de utgår från de etableringar som blev till 

exempelvis vid miljonprogrammets byggande under åren 1965–1975.  

Intervju 

Vi intervjuade Kjell Berndtsson som tjänstgör på Riksbyggen och är specialist inom 

energifrågor och teknisk förvaltning. Han arbetar även i affärsområdet ”Bostad” som bildar 

nya bostadsrättsföreningar. 

Renoveringsbehov 

Det diskuteras mycket om renoveringsbehov inom miljonprogrammet där de kommunala 

bostadsbolagen är inblandade. Berndtsson anger att dessa hyreslägenheter har bildats utifrån 

perspektiver där pengar inte satts av för underhåll. Dessutom täcker i vissa fall inte 

hyresavgifterna de stora underhållen som krävs för alla byggnader efter ca 45 år, t ex 

stambyte. 

Energikrävande fastigheter 

Berndtsson anger att störst energiåtgång har hus som har ventilationssystem med frånluftsfläkt 

utan värmeåtervinning och med spaltventil. För små spalter medför att luften passerar genom 

dessa med en hög hastighet. Detta upplevs som att det drar inomhus vilket ibland leder till att 

de boende börjar täta dessa hål. Då kommer luft in genom andra håligheter i väggen istället 

eftersom frånluftsventilationsfläkten har samma undertryck som innan, vilket innebär att lika 

mängd luft måste komma in som före tätning. Detta resulterar i ett dåligt inomhusklimat som 

upplevs kallt och dragigt och därför måste inomhustemperaturen höjas, vilket orsakar en 

högre energianvändning. Problemet har åtgärdats genom att ersätta de små spalterna med 

större vilket innebär att samma mängd luft kommer in men med en lägre hastighet och det blir 

mindre drag. Således är det inte nödvändigt att höja inomhustemperaturen. 

Energieffektiviseringsåtgärder 

På de 300 000 byggnader som Riksbyggen förvaltar är den genomsnittliga specifika 

energianvändningen 140 kWh/m
2
. I 3000 gamla fastigheter har olika 

energieffektiviseringsåtgärder utförts vars energianvändning har förbättrats till cirka 100 

kWh/m
2
.  I dessa byggnader har värmeåtervinning i ventilationssystemet och individuell 

mätning på varmvatten installerats. I övrigt var dessa hus bra från början ur energiaspekt. 

Enligt Berndtsson har individuell mätning på varmvatten en effektiv verkan på minskningen 

av energianvändning.   

Till skillnad från kommunala hyresrätter har bostadsrättsföreningar själva renoverat under 

resans gång. Exempelvis har nya fönster satts in, klimatskalet har tilläggsisolerats, 

bjälklagsisoleringen har rättats till och energieffektivare belysning och fläktar har installerats. 

Berndtsson menar att det är enklare för bostadsrättsföreningar att göra olika 

energieffektiviseringsåtgärder eftersom de boende själva beslutar om sin fastighet. Däremot i 



26 

 

kommunala hyresrätter medför olika kostnadskrävande åtgärder ofta en hyresförhöjning som 

leder till negativa konsekvenser. De kommunala bostadsbolagen har svårt att påbörja större 

åtgärder innan de blir akuta. 

Energimålen 

I nuläget köps vattenkraftsel från Luleå energi, dessutom har Riksbyggen ett koncept på 

vindkraft. 500 av befintliga 1500 bostadsrättsföreningar köper vattenkraftsel och därtill finns 

det även ett stort intresse för att köpa vindkraftsel. Bergvärme som uppvärmningskälla är 

ovanlig idag hos bostadsrättsföreningar. Fjärrvärmen står för största delen av uppvärmningen 

av fastigheterna men nackdelen är att leverantören Fortum fortfarande använder 20 % olja 

som energikälla. Tio av Riksbyggens bostadrättsföreningar är intresserade av 

solfångarinstallationer och de är även med i ett forskningsprojekt. Riksbyggen deltar även i ett 

forskningsprojekt av solceller i Göteborg tillsammans med Chalmers.  

I Riksbyggens miljömål ingår att satsa på gas- och etanolfordon för tjänsteutövning. Även 

möjligheten till hybridfordon och lätta elfordon har undersökts, exempelvis en motordriven 

cykel. Som tidigare nämnts har Riksbyggen investerat i vindkraft där tanken är att detta ska 

producera tillräcklig mängd el motsvarande de hyrda och de egna lokalernas elförbrukning.  

Det är en väldigt lång resa och en stor utmaning i fråga om att bygga om till energieffektiva 

bostäder för att nå de statliga energimålen år 2050. När det gäller tidigare nämnda kommunala 

bostadsbolag måste nya pengar investeras och nu finns det risk att skattebetalarna får stå för 

den delen.  

Ekonomi  

Anledningen till olika åtgärder i fastigheterna är vanligen renoveringsbehov, exempelvis 

fönsterbyte. Vid energieffektiviseringsåtgärder är syftet att få ett bättre driftnetto eftersom det 

höjer värdet på en byggnad. Vanligen är det ekonomin som styr olika beslut men samtidigt fås 

även minskat koldioxidutsläpp på köpet.  

I bostadrättföreningar, där de boende oftast bor längre, tas ett större ekonomiskt ansvar och 

dem är mer långsiktiga. Investeringar med återbetalningstid 20 år brukar i dessa fall inte vara 

så ovanliga, till skillnad mot hyresfastigheter. Samtidigt finns det även bostadsrättsföreningar 

som har sämre ekonomiska förutsättningar där hänsyn inte tagits till framtida stora kostnader. 

Detta medför att de långsiktiga investeringarna är omöjliga.   

Eftersom bostadsrättsföreningar i allmänhet är långsiktiga fastighetsägare är det lönsammare 

för dem att ta en större kostnad vid renoveringar. Investeringar med 20 år i återbetalningstid 

tas oftast och då satsas på t ex frånluftvärmepump och andra rörinstallationer. Samtidigt har 

rörinstallationer en längre livslängd än en luftvärmepump vilket innebär en bättre investering. 

Berndtsson skulle satsa på att förbättra klimatskalet och förbättra tekniken i husen om det inte 

fanns några ekonomiska konskevenser, alltså det är alltid bäst att ha ett hus med en bra 

energiprestanda menar han. Genom fyndiga tekniska lösningar önskar Berndtsson minska den 

specifika energianvändningen på Riksbyggens fastigheter till lägre än 100 kWh/m
2
.   
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Bevarande 

Vid de fönsterbyten som har utförts på de fastigheter som Riksbyggen förvaltar ser de nya 

fönstren oförändrade ut, alltså estetiskt märks ingen skillnad mot originalfönstren. Vid 

tilläggsisolering däremot brukar effekten av fönsterutseendet påverkas, eftersom då ser dem ut 

att vara inskjutna i fasaden. Detta upplever många som oestetiskt. Inglasning av balkonger är 

väldigt vanligt. Eftersom detta är en ändring av husets yttre löses det genom en diskussion 

med byggnadsnämnden.  

Hittills har det inte förekommit några svårigheter vid vanliga fasadrenoveringar pga. 

bevarandekraven eftersom Boverket inte har så tydliga formuleringar om vad som gäller. 

Dessutom är ombyggnad av fasader inte så vanlig än. Vid en dialog med byggnadsnämnden 

brukar en lämplig konstruktionslösning tas fram. 

Riksbyggen har ett stort projekt på gång i Beckomberga, där ett gammalt mentalsjukhus 

byggs om till bostäder. I detta projekt har de en konflikt beträffande bevarandekraven 

eftersom dessa byggnaders fasader består av en massiv tegelvägg som inte får ändras estetiskt 

och att tilläggsisolering utvändigt därför är inte möjligt i nuläget. En invändig isolering är inte 

ett bra alternativ pga. stor risk för fuktproblem. Däremot har Riksbyggen fått lov att endast 

byta fönster på dessa byggnader i Beckomberga. 

Exempel på renoveringar 

Enligt Berntsson är dåliga exempel på fasadrenoveringar flerbostadshus som byggdes om och 

tilläggsisolerades i Sverige på 1980-talet då kostnader för tilläggsisolering täcktes av staten. 

Det satsades på dåliga konstruktionslösningar med plåt som ytskikt på fasader. Dessutom 

förbättrades inte de nedre delarna av husen där isoleringen saknades.  

Ett bra exempel på en renovering är BRF Nattugglans projekt där husen är byggda år 1983. I 

denna bostadsrättsförening uppnåddes en halvering av specifik energianvändning från 

ursprungliga 180 kWh/m
2
 till 93 kWh/m

2
. I detta mångmiljonsprojekt ingick tilläggsisolering 

av klimatskalet, insättning av styr- och reglersystem och prognosstyrning. 

Hinder för renoveringar 

Utmaningen vid stora renoveringar orsakar de byggföretag som drar upp priserna. Ibland kan 

det bli fel pga. att byggföretag som får uppdraget bygger på fel sätt trots att det har ritats och 

dimensionerats korrekt. Enstegstätade fasader är ett dåligt exempel. Problemet är att 

byggindustrin vill leverera lösningar som är lönsammast och går fortast att bygga, alltså det 

som efterfrågas fast kunskapen om bättre konstruktionslösningar finns.  

Vacuumisoleringspaneler 

Vacuumisoleringspaneler har bara använts i nödfall. Exempelvis i ett fall blev en balk väldigt 

dåligt isolerad och det fanns inte utrymme för att ha mer mineralull än vad en bra isolering 

kräver. Då åtgärdades det genom att ta i bruk vacuumisoleringspaneler som har mycket större 

isolerförmåga än vanlig mineralull. Just nu är den höga kostnaden för 

vacuumisoleringspaneler ett skäl till att dessa inte används. 
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B.1.4 Sollentunahem 

Sollentunahem har cirka 60 medarbetare, drygt 6 000 hyreslägenheter och omkring 120 000 

kvadratmeter lokaler.  Sollentunahem omsätter ca 560 milj. kronor (2012). Bostäderna som 

Sollentunahem förvaltar är från 1950 till 2010-tal. Sollentunahem producerar även nya 

hyreslägenheter, förnyar och underhåller de gamla byggnaderna samt säljer fastigheter. Från 

2007 och framåt har Sollentunahem ombildat totalt ca 1800 lägenheter. Från 2009 och framåt 

har Sollentunahem producerat ca 700 lägenheter samt har de en pågående produktion. 

Intervju 

Göran Cumlin arbetar som fastighetschef på Sollentunahem och ansvarar för den förvaltning 

som de har samt för nyproduktion av nya lägenheter.  

Renovering 

Störst renoveringsbehov och störst energiåtgång har bostäder från miljonprogrammet. 

Sollentunahem håller igång med stora renoveringsprojekt där det ingår stambyte och 

våtrumsrenoveringar som startade år 2009–2010 och är klara 2014. Enligt Cumlin underhålls 

husen löpande, budget för år 2012 uppgår till ca 140 mkr. I det planerade underhållet ligger 

också energisparåtgärder.   

Energieffektiviseringsåtgärder 

En av energieffektiviseringsåtgärderna är att hålla inomhustemperaturen vid 20 
o 
C. Cumlin 

menar att sänkning av värme i lägenheter som har övertemperaturer har den snabbasate 

effekten för minskning av energiåtgång. I tekniska åtgärder ingår rörelsestyrd belysning, 

värmeåtervinning ur frånluften, energioptimering av undercentraler. Dessutom undersöker 

tekniker trapphus med värmekameror för att sänka värme och hitta värmeläckage i trapphus 

vintertid. Även införande av individuell varmvattenmätning planeras. 

Hittills har Sollentunahem sparat 15 % på energi genom olika energieffektiviseringsåtgärder. 

Eftersom nya bostäder har lägre energianvändning så sänks den genomsnittliga specifika 

energianvändningen.  Även försäljning av äldre och mer energikrävande fastigheter minskar 

medelvärdet av specifika energianvändningen. 

Energimål 

Sollentunahem är med i Skåneinitiativet, där 100-tals allmännytta företag är med, som har 

målet att från år 2007 till 2016 minska energiåtgången med 20 %.  Dessutom är Sollentuna en 

av klimatkommunerna vilket innebär att de räknar på koldioxidekvivalenter. I snitt ligger 

energianvändningen av bostäder ägda av Sollentunahem på ca 170 kWh/m
2
 men i 

nyproduktion har de ambitionen att nå en betydlig lägre energianvändning. I det senast 

startade nyproduktionen är energiförbrukningen projekterad för 57 kWh/m
2
. 

Sollentunahem anstränger för att vara klimatneutrala där ambitionen ligger i att mängden 

utsläpp vid nyproduktion ska motsvara minskat utsläpp i form av besparad energi i det 

befintliga beståndet så att nettoeffekten är noll. Cumlin tror att i framtiden kommer det att 

diskuteras om ett sådant sätt att tänka här i Sverige, vilket är viktigt oavsett vem som äger 

byggnaderna.  



29 

 

Sollentunahem planerar en testanläggning på kontorbyggnadens tak med solceller som 

kommer att täcka ca 25 % av energibehov i byggnaden. Utvecklingen har gått snabbt eftersom 

det tidigare varit dyrt med solceller men nu är återbetalningstiden för solceller ca 10–12 år. 

Sollentunahem tillsammans med Sollentuna Energi och Sollentuna kommun kommer även att 

satsa på vindkraft.   

Cumlin menar att energimål som gäller för år 2050 är inget som är intressant just nu utan det 

blir aktuellt först vid år 2040. Vid diskussioner som handlar om energi idag så bedöms 

kostnader i framtiden, t ex om 30 år, vad kostar fjärrvärme och el då? De större investeringar 

som Sollentunahem har i dagsläget i energieffektiviseringsåtgärder återbetalas om ca 7-12 år 

där 15 år är maximala gränsen som sätts vid bedömning av lönsamheten. 

I nuläget är det väldigt kostsamt att nå energimålen 2050, men då det närmar sig år 2050 så är 

förutsättningar förmodligen annorlunda, t ex energipriser osv. Dessutom tror Cumlin att 

tekniken kommer att utvecklas mycket vilket påverkar väldigt många förändringar i 

samhället. Samtidigt kommer det att finnas innovationsmöjligheter på materialsidan och 

smarta lösningar i största allmänhet. På sikt kommer klimatfrågan att ha större vikt men i 

nuläget är det i allra högsta grad ekonomi som avgör olika beslut.  

Ekonomi 

Bättre ekonomi och mindre energianvändning går hand i hand vid effektivisering och 

Sollentunahem prioriterar lönsamheten vid investeringen i tekniska system. 

Utan ekonomiska hinder skulle Sollentunahem eventuellt satsa på fönsterbyten för att 

förbättra inomhusklimatet. Även minskning av fönsterarean är Cumlin inte främmandet till 

för att minska energianvändning i fastigheter.  

Bevarande 

Just nu har inte Sollentunahem problem med bevarandekraven men eventuellt kan det bli i 

framtiden pga. skärpta krav i lagen som trädde kraft i januari 2013. Vid renovering av 

klimatskalet har hittills bara fönstren byts på några få ställen. Utseende har bevarats men 

materialet har ändrats till aluminium vilket inte var något problem. 

Vacuumisoleringspaneler 

Sollentunahem har inte träffat på vacuumisoleringspaneler hittills och enligt dagens prisnivå 

och sårbar konstruktion är det inte lönsamt för att investera i dessa men möjligtvis i framtiden 

då priset för dessa antagligen sjunker och en mer hållbar teknisk lösning finns. 

B.1.5 Stockholmshem 

Vi har intervjuat Endre Barat som arbetar som byggprojektledare på bygg- och 

teknikavdelningen, sedan 2002, och har där hand om stora ombyggnationer. Tidigare har han 

arbetat som förvaltare och har då mest haft hand om hyresgästfrågor. Han har under sin tid 

hos Stockholmshem gjort några stora ombyggnationer och ska starta upp några nya inom kort. 

Stockholmshem 

År 1937 bildades Stockholmshem och har sedan dess varit en av Stockholms största aktörer, 

då de förnärvarande förvaltar 383 stycken fastigheter som rymmer totalt cirka 48 000 
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hyresgäster. Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad 

och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. 

Fastighetsbestånd 

Stockholmshem har hela beståndet från 1937 och fram till i dag, men det stora beståndet är 

från 50-talet och från 40-talet har de många smalhus, s.k. barnrikehus. Nu har de mycket 

nyproduktion och om ett år är 10 % av beståndet fem år eller yngre.  

Under året kommer fastighetsbeståndet att ändras av ytterligare ett skäl, det är en stor affär på 

gång mellan Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska bostäder. Affären kommer att 

medföra att bolagen byter fastigheter och det kan göra att strukturen förändras. 

Stockholmshem finns endast i Stockholms kommun och i västerort har de funnits fram till i 

år, men släpper det beståndet nu och koncentrerar sig på söderort. I den stora fastighetsaffären 

har de sålt Hässelby och Vällingby och kommer i stället byta till sig bl.a. ett 

miljonprogramsområde i Bredäng, som redan är renoverat av Svenska bostäder. 

Energi 

Barat säger att för 15 år sedan talades det inte så mycket om energi och koldioxidutsläpp, ”det 

fanns inte”. Det var omkring år 2000 efter miljökonferensen i Rio som dessa saker på allvar 

började diskuteras.  

De nya husen som byggs är lågenergihus och har en energianvändning på 55 kWh/m
2
 i teorin 

och 60-65 kWh/m
2
 vid verkliga mätningar, det kan jämföras med det gamla beståndet som 

renoveras nu som har en energianvändning på 200-230 kWh/m
2
. Stockholmshem har varit ett 

av Sveriges sämsta företag på just energieffektivitet och deras mål är att komma ner till 140 

kWh/m
2
 i snitt för hela beståndet. Under de senaste fem åren har de arbetat hårt för att få ner 

den genomsnittliga användningen som legat kring 200 kWh/m
2
 för hela beståndet.  

Stockholmshem har ett stort bestånd av 40- och 50-tals hus där de har ventilerat ut varmluft 

och inte haft någon återvinning, det är orsaken till att de varit så energiineffektiva. 

Utförda energieffektiviseringsåtgärder 

Stockholmshem började med energieffektiviseringsåtgärder när Gunnar Viberg anställdes för 

cirka fem år sedan. Han är energistrateg och var tidigare på en avdelning som bara arbetade 

med värme. De har hittills arbetat med enskillda saker som t.ex. undercentraler och 

kulverterbyggen, medan de på bygg har haft hand om hela projektet. De är energispeciallister 

och nuförtiden sitter de på samma avdelning, Barat och Viberg, men arbetar ändå på separata 

spår i projekten. 

På det renoverade beståndet är det framförallt energiåtervinning som utförts, på frånluften 

som de värmer upp varmvatten med. De har även bytt fönster och utfört viss tilläggsisolering 

av vind och gavlar. De har även försökt bli mer energieffektiva genom byte och injusteringar 

av undercentraler. Uppföljningen av dessa hus är inte helt klar, men Barat är övertygad om att 

de uppnår ett gott resultat eftersom tidigare problem med kallras och strålning från fönster, 

samt undermålig ventilation med självdrag, har ersatts med energifönster och mekanisk 

ventilation med återvinning. 
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Med äldre hus kan det hända att de avstår vissa enskillda energieffektiviseringsåtgärder och 

då har det främst varit av estetiska skäl, att de inte vill förstöra uttrycket genom att isolera 

fasaden. Det kan också vara svårt att få bygglov för vissa av deras äldre hus som är skyddade i 

detaljplan, men det som de ändå tjänar mest på är effektiv återvinning och den kan oftast 

gömmas i huset. 

Tappvarmvatten 

Mätning av tappvarmvattnet är inget de gör i dag, men det är förberett i nya hus så att de ska 

kunna stoppa in en mätare i framtiden. Det är en administrativ fråga också eftersom det ska 

förhandlas med hyresgästföreningen om hur stor del av hyran som rimligtvis bör dras av då 

hyresgästen betalar för sin individuella förbrukning. För att kunna göra en rimlig bedömning 

av hyresavdraget bör också detta försegås av långtidsmätningar som visar hyresgästen vad 

den har för faktisk förbrukning. 

Fönster 

Stockholmshem arbetar mycket med fönster och de fönster som Barrat stöter på har ett U-

värde på 2,8 Wm
−2

K
−1

 enligt handböckerna och där pressar de ner värdet till mellan 1,2 och 

1,3 Wm
−2

K
−1

 och det är treglasfönster med argon d.v.s. synnerligen bra fönster.  

De har moderniserat några fastigheter på Skattungsvägen 7-8 i Årsta och i den 

ombyggnationen gavs husen nya ventilationsrum för återvinning och vindarna 

tilläggsisolerades, samt även fönstren renoverades. Husen har ett centralt läge och är mycket 

bullerutsatta, det gör att 12 mm argongasfyllning och en sex millimeter energiglasruta gav en 

bra lösning både ur buller men också ur energisynpunkt. 

Fönsterfabrikanterna säger att argongasfönstren tappar fem procent per år och att det sjunker 

sakta under 15 års tid, men för att verkligen vara säker på hur effektiva fönstren är bör U-

värdet mätas upp nu och sedan om 15 år igen. Det är en stor skillnad att slå i tabeller eller 

använda ett dataprogram anger Barat. Han anser att argonet går lätt att byta eftersom de är i 

form av kassetter och det då bara är att ta ur innerbågen och stoppa in en ny. 

Barat anser att detta även är en miljöfråga eftersom vi spar energi, men vi bör också vägas 

mot vad det tas för energi vid tillverkning av gasen, transport och avfall vid byte av kassetten. 

Det är komplicerat och kräver en hel livscykelanalys, ”hur långa kedjor ska man räkna”? 

Återbetalningstiden för fönstren på Skattungsvägen har inte räknats separat utan det har 

räknats ihop för hela renoveringen. Husen är bullerutsatta och har tvåglasfönster vilket 

betydde att någon åtgärd ändå var nödvändig. 

Tegelfasader 

Husen Stockholmshem har från 40-talet är nästan uteslutande av tegel. Då ska väggen isoleras 

från insidan och uthyrningsbar yta försvinner, dessutom går det inte att isolera särskilt 

mycket, om det görs från insidan, eftersom det då finns stor risk för fuktproblem i fasaden. 

Det betyder att de endast uppnår en marginell förbättring genom dessa åtgärder, besparingen 

är liten i jämförelse med tilläggsisoleringens kostnad när det gäller tegelfasader. 
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Tegelfasaderna är oftast i gott skick och enligt Barat är det en helt annan sak att isolera i 

samband med en omputsning av en tidigare putsad fasad. 

Energimål 

Stockholmshem har som internt energimål att sänka energiförbrukningen från nuvarande 200 

till 140 kWh/m
2
. De renoverade fastigheterna uppnår teoretiskt sett 140 kWh/m

2
, men det har 

inte på byggavdelningen gjorts energimätningar för att få flera års siffror på driften. Nästa år 

(2014) finns troligtvis några hus som varit i drift minst två år, först då går det att avläsa 

trender och det går att avgöra om det trimmats in och hur mycket det blev i verkligheten. 

Stockholmshem har ett stort bestånd med hög energianvändning därför är det relativt lätt för 

dem att nå det statliga målet om 50 % energieffektivisering utan att ge sig på klimatskalet. 

Att de köper och säljer fastigheter är politiskt styrda beslut, dels ombildningar och dels stora 

fastighetsaffärer som de får direktiv om - men de skulle aldrig medvetet sälja gamla 

fastigheter för att nå energimålen. 

Ekonomi 

Stockholmshems främsta orsak till energieffektiviserings åtgärder är att spara pengar. ”Det är 

en jätte stor besparing”, säger Barat och fortsätter, ”det är inget vi är stolta över att vi värmer 

upp husen för mest peng i landet, eller kanske näst mest!”  

Det är en miljöfråga för dem också, men det finns stora pengar att tjäna eftersom de halverat 

energianvändningen på de hus de har renoverat. 

Utan ekonomiska hinder skulle de kanske försöka få till helt mekaniska system, FTX-system, 

i de gamla husen. FTX-system finns i moderna hus men det kräver plats och det utrymmet 

finns inte i äldre hus, dem är synnerligen små och trånga. 

De skulle även i mycket större utsträckning arbeta med det estetiska vad gäller fönster och 

tilläggsisolering av fasad, samt att byta fönster till nya i äldre hus om det inte fanns några 

ekonomiska hinder. 

Utan ekonomiska hinder ser Barat större möjligheter att isolera klimatskalet även om det 

innebär invändig isolering och förlust av uthyrningsbar yta. Äldre hus har ofta vindar som är i 

behov av isolering, men de boende har vindsförråd som det inte finns möjlighet att tömma 

bara för att lägga in en halv meter mineralull. Även vid invändig isolering av fasaden blir det 

mycket kostsamt då det blir nödvändigt att evakuera de boende och oftast blir resultatet inte 

bra. Det blir mjukare väggar, fönsternischer och det är svårt att få till ett riktigt bra tekniskt 

och estetiskt arbete.  

Ventilation, undercentraler och varmvatten är det som i första hand ska prioriteras, men ger 

man sig på att skapa ett FTX-system måste även klimatskalet ses över eftersom det då 

behöver bli tätare. 

Återbetalningstid 

Stockholmshem beräknar cirka 30 års återbetalningstid på deras renoveringsprojekt och då är 

energieffektivisering en parameter som finns med i den kalkylen. 
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Renovering 

Stockholmshem har endast tilläggsisolerat invändigt i tegelhus. Dåliga exempel på det är 

gamla lamellhus från 40-talet där de har utfört invändigisolerade gavlar, det gör att de fått 

sättsprickor och det kan vara svårt få det estetiskt väl utfört. Många av husen har fina 

fönsternischer och det blir ett djup som blir svårt att ”trolla bort” säger Barat. Gavlarna är 

invändigt isolerade med mineralull och ett lager gips. Ofta i de här gamla husen finns eleganta 

fönsterbänkar av natursten som sticker ut lite och som försvinner med isoleringen. Antingen 

måste de förlängas eller så blir de mindre, men hur väl det än utförs kommer det att synas 

enligt Barrat. Husen är ofta putsade av tegel och så läggs det på gips, men det är svårt att få 

det att flyta ihop. Anslutningarna blir oftast inte särskilt bra och med tiden riskerar de att det 

bli torksprickor.  

Även utvändig tilläggsisolering av fasaderna orsakar djupare fönstersmygar, något som Barat 

tycker ser ”lustigt ut”. Han anger också att många tilläggsisoleringar av fasader som inte 

isoleras över sockeln orsakar köldbryggor och rent estetiskt väcker uppseende. 

De boende har väldigt liten möjlighet att påverka vid tilläggsisoleringar, trots att en invändig 

isolering av en fasadgavel kan påverka den enskillda hyresgästen mycket.  

Invändig isolering av gavlar på hus med tegelfasader har bl.a. utförts på fastigheter på 

Främlingsgatan och på Brännkyrkagatan i Stockholm. 

Bevarandekrav 

Stockholmshem har haft problem med bevarandekraven och det har då främst gällt 30- och 

40-tals hus eftersom de är klassade, samt finns några fastigheter centralt belägna och de får 

inte ändras hur som helst. Barat säger att större delen av miljonprogrammets hus är oklassade 

och då finns det ett större spelrum, när de ger sig på klimatskalen, än på riktigt gamla klassade 

fastigheter. 

Fönsterbyte 

De har bytt fönster i nått projekt och Stockholmshem börjar nå den gränsen att deras 

renoveringar är så dyra att det blir billigare att köpa nya fönster. Det gäller då endast att hitta 

nya som passar med det estetiska, det utvändiga, säger Barat. 

Eftersom de oftast handlar om klassade hus är det viktigt att det nya ser likvärdiga ut oavsett 

om materialet är det samma eller ett annat. De har gjort lite olika i olika projekt, ibland har de 

bytt karmen från trä till trä och ibland från trä till aluminium.  I icke klassade hus skulle de 

troligtvis inte vara lika noga i val av karm, men Barat har inte varit med om att de valt något 

fult bara för att var det billigaste, ”tanken finns alltid med där att det ska vara vackra hus”. 

Årsta  

Barat exemplifierar problematiken med bevarandekraven genom att berätta om ett projekt de 

hade på Skattungsvägen 7-8 där det var svårt att få till ett ventilationsrum för återvinning, på 

ett gammalt hus med självdrag. I problematiken låg att ventilationsrummet inte fick synas 

samtidigt som det finns krav på att de måste ha en viss takhöjd o.s.v. Detta är en typ av 

problem som Stockholmshem stöter på med jämna mellan rum.  
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I det här fallet löste det sig genom att de fick 

bygga ”en liten bula” som var så indragen 

att den inte skulle synas nere från gatan. 

Stadsbyggnadskontoret godtog 

Stockholmshems argument att det ligger i 

tiden att energi återvinna och att det 

naturliga är att lägga ett ventilationsrum på 

vinden, även om det går att placera en 

undercentral i en annan del av huset, men 

det är mycket mer komplicerat. Allt löper 

upp på vinden och då är det lättare att foga 

ihop det nya med det gamla. 

Alternativa lösningar 

Stockholmshem har aldrig behövt söka alternativa lösningar för att tillmötesgå kommunen. 

Barat hänvisar till exemplet i Årsta, där de hade problem med att få lov att bygga en 

undercentral på taket. De fick positivt bemötande angående det fläktrummet när de kunde visa 

att det inte skulle störa särskilt mycket, detta trots att det rörde sig om en grönklassad byggnad 

som de först inte fick förändra. De antog Stockholmshems förslag eftersom de kunde hitta 

underbyggda argument som visade hur dåligt huset var ur energisynpunkt, hur viktigt det är 

att ta hänsyn till klimatfrågorna och att det faktiskt inte påverkade omgivningen nämnvärt. 

Stockholmshem har oftast en dialog med kommunen. Vid renoveringen i Årsta, exemplet 

ovan, lämnade de in en bygglovansökan, fick en handläggare och sedan var det ändå möjligt 

att ha en dialog med kommunen och revidera handlingarna för att få till ett slutgiltigt lov. Det 

fungerade bra och det är på det sättet Barat också anser att det bör fungera. 

Moderna tekniska lösningar 

Barat har hört talas om V.I.P, vacuumisoleringspaneler och säger att de haft panelerna uppe 

på prov hos dem, men inte använt dem i några reella projekt. Problemet med panelerna är var 

de ska placeras så att den inte punkteras om någon borrar i väggen. V.I.P. har fina labbvärden 

men hur fungerar de med exempelvis köldbryggor, täthet och fukt? I ett nytt hus går det att 

styra på ett annat sätt var fuktspärren placeras men Barat är tveksam till hur det fungerar i ett 

gammalt hus. ”Många är i och för sig stenhus, men varför ska man stoppa in en folie i ett 

gammalt tegelhus?” Han anser att nästa steg är att göra husen tätare, snarare än att 

tilläggsisolera. 

De har däremot provat en ”superfärg”, en rymdfärg och den hjälpte ingenting, när 

Stockholmshem följde upp projektet med värmekamera anger Barat.  

PIR, polyisocyanuratisolering, är ett okänt material för Barat, men han tycker absolut att det 

kan vara värt att titta lite närmare på pris och eventuellt använda materialet då det krävs 

speciella lösningar, det kan vara t.ex. i trånga utrymmen. 

Stockholmshem kan avstå att ge sig på exempelvis fasader eftersom det finns så mycket att 

tjäna bara genom att förbättra ventilationen, men om 20 år kan det vara dags att ta nästa steg 

FOTO: Wickström, 2013 
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och då kanske de här nya materialen är beprövade, billigare och energipriset är också ett helt 

annat då, säger Barat. 

De har gjort investeringskalkyler där de räknat och lagt på isolering och även använt sig av 

energibalansräkningar. Det har då visat sig vara marginell förtjänst att isolera fasaderna om de 

fortsätter ventilera bort all varmluft. ”Har du inte på dig mössa spelar det ingen roll hur tjock 

dunjacka du har på dig, eftersom värmen bara omsätts hela tiden”. Ventilationen är alltid 

nummer ett, men då den är bra är det hög tid att se över täthet och andra tekniska lösningar 

som t.ex. VIP och PIR” anger Barat. 

Ändringsregler 

De regler som gäller vid ändring och renovering av befintlig byggnad och som infördes i 

BBR, Boverkets byggregler, 2012 anser inte Barat påverkat mycket för de stora 

ombyggnadsprojekt som de handlägger på byggavdelningen.  

I de projekten har de evakuerat hyresgäster, rivit ut hela lägenheten och byggt om, då är det 

ändå en så stor ombyggnad att de skulle anpassat sig till aktuell norm. ”Det hade de ändå varit 

tvungna till eftersom det tidigare preciserats i BÄR, allmänna råd om ändring av byggnad, 

som det hette då” fastslår Barat. 

Tidigare var det rekommendationer men nu är det ett krav. Samtidigt har Stockholmshem haft 

en dialog med Stadsbyggnadskontoret angående lov med nya BBR och där 

Stadsbyggnadskontoret säger: ”Nej, vi ser det inte som ett direkt krav eftersom åtgärderna är 

föranledda av ett stambyte, men det är klart att vi gärna ser att ni gör det” citerar Barat. 

 När Stockholmshem exempelvis i ett av sina projekt började dikutera frågor rörande 

tillgänglighet och mått, visade det sig att de tvingades ändra planlösningen. De förde då upp 

frågan hos Stadsbyggnadskontoret om huruvida de tvingades installera en hiss för att uppfylla 

nya normregler. Då kommunen hade överlagt internt svarade de ”ni gör det här för att ni vill 

utföra stambyte” och då såg de inte hissen som ett absolut krav, säger Barat. 

Normkrav kring energi är också med i ändringsreglerna och Barat hänvisar till ett 

ombyggnadsprojekt där det uppstod problem. Det var en fastighet från miljonprogramet där 

de hade ett befintligt ettrörssystem, från 60- eller 70-talet, som ändrades. De byggde om från 

lokaler till bostäder och kopplade på nya rör till det befintliga systemet, så skulle ingen göra i 

dag. Det vart konstiga gränsdragningar och det uppstod problem, ”det är nackdelen om man 

bara ändrar en del av ett hus”, anger Barat. 

B.1.6 Wåhlin fastigheter 

Wåhlin fastigheter är ett fastighetsbolag som har utvecklats sedan 1970 då företaget hette 

Wåhlin Byggare AB och hade en verksamhet som småbyggare.  Under utvecklingen från 

1970-talets mitt köptes flerfamiljshus och vid 1980-talet renoverades de egna fastigheterna. 

Idag är Wåhlin Byggare AB koncernens byggbolag som underhåller och renoverar 

koncernens fastighetsbestånd.  

Wåhlin Fastigheter är numera ett privatägt fastighetsbolag som förvaltar och renoverar sina 

egna bostadshus och har ett långsiktigt perspektiv. Fastighetsbeståndet består av ett 90-tal 
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fastigheter med ca 2700 lägenheter och 200 lokaler. Den typ av fastigheter som Wåhlin 

Fastigheter förvaltar är hyresrätter i flervåningshus. Fastighetsbeståndet består mest av äldre 

byggnader byggda mellan åren 1912 och 1960 samt nyproducerade fastigheter från år 1990 

och framåt. Det pågår stora renoveringar av det äldre fastighetsbeståndet där 60 % redan har 

totalrenoverats. 

Intervju 

Vi intervjuade Örjan Öwre som tjänstgör som projektledare och Peter Szöges som är teknisk 

chef på Wåhlin fastigheter. 

Renovering 

Störst renoveringsbehov har hus från 1930–1950 talet där det är stora besvär med läckage på 

stammar. Smalhus byggda under åren 1930–1940 har störst energiåtgång pga. stora areor av 

yttervägg. Wåhlin fastigheter planerar att totalrenovera dessa hus med följande åtgärder: nya 

fasader, nya tak, nya fönster, tilläggsisolering, nya kök och tvättstugor. Eftersom bolaget är en 

långsiktig ägare har de ambitionen att upprusta husen på ett sätt att de ska stå i 50 år till utan 

något större underhållsbehov under tiden.  Det betyder att husen kommer att vara i ett skick 

som kan jämföras med nyproducerade byggnader, vilket oftast betyder ett minimerat 

underhåll och minskad energiåtgång.  Wåhlin fastigheter satsar vanligen på en modernisering 

som resulterar i en halvering av energiåtgången eftersom det är en helhetslösning som tas i 

anspråk vid totalrenoveringar. 

Energieffektiviseringsåtgärder 

En totalrenovering av fastigheter innebär även en energieffektivisering. Wåhlin fastigheter har 

högre energikrav än vad som står i Boverkets byggregler. De vill uppnå den specifika 

energianvändningen på 80 kWh/m
2
 istället för 90 kWh/m

2
, i vissa fall även 50 kWh/m

2
 då 

bergvärme står för uppvärmningen. I och med att bergvärme kan generera upp till tre gånger 

större mängd energi än den elenergin som värmepumpen förbrukar, har Wåhlin fastigheter 

högre energikrav på fastigheter där bergvärmen står för uppvärmningen. Vid en kilowattimme 

el som går åt till bergvärmepumpens drift avges det upp till tre kilowattimmar värmeenergi. 

Det betyder att energibehovet för värme är högre än den levererade mätbara elenergin som 

förbrukas av bergvärmepumpen. 

I energieffektiviseringsåtgärder ingår bland annat individuell varmvattenmätning. På styr-och 

reglerings sida har smarta tekniska lösningar använts så som SMHI-styrning där 

uppvärmningsbehovet styrs av SMHIs väderprognos. Detta är mest effektivt under vår- och 

höstmånader då solvärme kan täcka värmebehovet i byggnader genom värmelagring och det 

totala energibehovet minskar med 10-15 %.  De satsar även på de energisnålaste vitvaror för 

att minska energibehovet i fastigheter. Solpaneler är inget de satsar på idag eftersom dessa 

fortfarande inte är tillräckligt prisvärda. 

Ekonomi 

Energieffektiviseringsåtgärder görs i syfte att spara energi vilket även resulterar i ett högre 

driftnetto. I och med att Wåhlin fastigheter är en långsiktig ägare så är det lönsamt med 

helhetslösningar vilket innebär att alla möjliga åtgärder tas tillvara. 
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Beträffande investeringarnas återbetalningstid, är det svårt att bedöma detta, speciellt i de fall 

då bergvärme står för uppvärmningen av fastigheter. Möjligtvis kan man först efter 20 år 

bedöma lönsamheten, dock är det inte uteslutet att det finns risk att man förlorar på 

investeringen. Vanligtvis beräknas inte återbetalningstid vid olika åtgärder utan det är 

kunskapen om att dessa åtgärder leder till en bättre energiprestanda i byggnaden som styr 

besluten. 

Vanligen brukar de välja en konstruktion med tilläggsisolering av tjocklek 3-5 cm. Detta 

anses som ett prisvärt alternativ eftersom då behöver inte fönsterplaceringen ändras. Således 

ökar inte material- och arbetskostnader som orsakas av flytten på fönster och fönsterbänkar. 

Bevarandekraven 

Vid ett projekt i Sundbyberg har bevarandekraven blivit ett hinder för en utvändig 

tilläggsisolering. Wåhlin fastigheter fick inte tilläggsisolera en tegelfasad vilket resulterade i 

en invändig isolering. Enligt Öwre är det sämre både ekonomiskt och tekniskt eftersom då går 

en del av bostadsytan förlorad vilket medför minskade intäkter. Dessutom är en invändig 

isolering inte lika bra ur energisynpunkt. Ovanstående projektets byggnad har byggts under år 

1950 och är ett fyra vånings flerbostadshus, belägen i Järnvägsgatan 68 i Sundbyberg. Då togs 

en annan typ av isolering i anspråk, som har två gånger bättre isoleringsförmåga. Den kallas 

för PIR och kräver inte träreglar för fastfästning utan PIR-isoleringen, med pålimmad 

gipsskiva, limmas och proppas direkt på befintligt underlag. Därefter sker normal 

målningsbehandling.  

Fönsterflyttar undviks helst men ibland behöver de utföras i alla fall pga. bevarandekraven. 

Wåhlin fastigheter brukar ta hänsyn till bevarandekraven vid renoveringar av bostadshus som 

de förvaltar. 

Exempel på renovering 

Ett bra renoveringsexempel, ur bevarandekrav, är tilläggsisolering av ett punkthus som har 

byggts under år 1944 – 1945. Detta hus fick en tre centimeter utvändig isolering och bevarade 

det ursprungliga utseendet med putsad fasad. Huset ligger på Dalviksklippan där de allra 

första punkthusen i Stockholm byggdes. I detta fall hade Wåhlin fastigheter planerat med en 

fem centimeter isolerings tjocklek men fick lov att ändra senare till tre centimeter pga. 

bevarandekraven. Tjockare isolering hade lett till inskjutna fönster och ändrat yttre, vilket 

hade betytt att fönstren måste förflyttas. Öwre menar att det blir även bättre ur energisynpunkt 

att behålla fönstrens ursprungliga läge eftersom då blir klimatskärmen mindre, vilket leder till 

att mindre volym luft måste värmas upp. Dessutom blir även köldbryggan mindre kring 

fönsterkonstruktionen. 

Statliga energimål 

Wåhlin fastigheter har inte satt upp några konkreta miljömål utan energieffektivisering sker 

av ekonomiska skäl då både energi och pengar sparas. De började med tilläggsisolering och 

andra energieffektiviseringsåtgärder redan på 90-talet, innan de statliga energimål för år 2050 

sattes upp.  
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Öwre tror att miljömål för år 2050 är svåra att nå eftersom 60-70 % av bostadsbeståndet är 

gammalt, kräver omfattande renoveringar och därtill stora investeringar. Även om själva 

Wåhlin fastigheter ligger i framkant jämfört med många andra fastighetsägare. 

B.2 Kommuner 

B.2.1 Göteborg 

Göteborg ligger på västkusten och är Sveriges andra största stad med ca 509 000 invånare.  

Intervju 

Vi har intervjuat Pia Hermansson som tjänstgör som bygglovchef vid Göteborgs kommun och 

Madeleine Seberbrink som arbetar med frågor som rör kulturmiljö både på plan- och 

byggsidan. 

Bevarande 

I Göteborg pågår ett bevarandeprogram av bostäder som är antaget av kommunfullmäktige. 

Det omfattar antingen ett sammanhängande område eller enstaka fastigheter. 

Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och stadsmuseet har inventerat staden och pekat ut 

hus av kulturhistoriskt värde.  

I nuläget pågår ett arbete med en komplettering av nuvarande bevarandeprogram, vilket i 

huvudsak kommer att behandla efterkrigstidens bebyggelse. Meningen med det programmet 

är att uppmärksamma fastighetsägare att det finns ställen och hus som är kulturhistoriskt 

värdefulla.  

Internt fungerar programmet som ett redskap vid bedömning av plan- och bygglovsärenden. 

Bevarandeprogram som idag används formulerades år 1999. Detta innebär dock inte att 

bebyggelse som ligger utanför programmets gränser bedöms som mindre värdefulla utifrån ett 

antikvariskt perspektiv.  

Områden eller hus som är värdefulla att bevara för framtiden i Göteborg finns definierade i en 

bok ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett program för bevarande” som är en utgåva från 

stadsbyggnadskontoret i Göteborg. För att säkra att byggnader behålls i befintligt skick krävs 

antingen att man ställer krav i detaljplan eller att hus blir kulturminnesmärkt. Det är ett stöd 

för bygglovhandläggare när det gäller att förklara för en sökande varför han eller hon helst 

inte bör förvanska en byggnad. 

I övrigt finns inga andra krav som bygglovshandläggare tar hänsyn till vid bedömning av 

olika fall, dock är det ett önskemål att definiera krav i vissa detaljplaner där det inte finns 

formulerat några krav idag. Däremot är nästan allt detaljplanerat i innerstan där det ställs 

specifika krav på byggnadshöjd, volym och även på byggnadsmaterial. Men för exempelvis 

tegelbyggnader står det sällan att fasadmaterialet måste vara tegel vid ombyggnation.  

I fråga om lag där bevarandekraven är definierade anger Hermansson att det finns stort 

utrymme för tolkning. Vem är det som bestämmer? Vad är karaktärsdrag? Sådant är svårt att 

fastställa. Dessutom beror det mycket på ekonomin. Många kommuner har råd att ställa höga 

krav på byggnader samtidigt som andra kommuner har brist på pengar och resurser.  
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Hermansson menar att det inte är värt att avböja bygglov till en viss fasadrenovering eftersom 

det då överklagas till högre instanser och kommunen måste ha väldigt bra argument för att få 

rätt i ärendet. Hon menar att det lönar sig bättre med en diskussion med fastighetsägaren. 

Renoveringsbehov 

I och med att bostadsbeståndet, som har skapats under miljonprogramsepoken, idag är 50 år 

gammalt så har det störst renoveringsbehov eftersom renoveringen har underlåtits sedan de 

byggdes. På den tiden användes inte byggmaterial som var lika gedigna som för 100 år sedan, 

exempelvis tegel var av sämre kvalitet. 

1960 – 70 tals byggnader omfattar till största del arbetarbostäder, vilket är förklaringen till att 

de inte har underhållits ordentligt och det inte har lagts ner några resurser på dessa bostäder. 

Uppfattningen var att dessa hus kommer att rivas till slut och då ansågs det att något underhåll 

inte var nödvändig.  

Tilläggsisolering av fasader 

Det pågår många fasadrenoveringar i Göteborg där byggnader även tilläggsisoleras i 

energieffektiviseringens syfte. Det fuktiga klimatet i Göteborg medför att fasader av tegel ofta 

är i dåligt skick och behöver renoveras och i samband med detta görs även tilläggsisolering. I 

många fall har renoveringen resulterat i försämring av byggnadens yttre där den vanligaste 

konstruktionslösningen är färdiga putsskivor.  

Ett exempel på förvanskning nämner de fallet där sex punkthus på Syster Estrids gata, år 

2008, tilläggsisolerades med tio centimeter isolering och skivmaterial som ytskikt. Dessutom 

förflyttades inte fönstrens läge. Ursprungligen var dessa hus byggda år 1956 och hade 

renodlade tegelfasader med väldigt subtila mönstermurningar. I det fallet hade inte dessa 

byggnader något juridisk skydd och därför var sådana åtgärder möjliga.  

Som ett bra exempel på modernisering nämner de renoveringen som har uppförts på Katjas 

gata, se bilaga D. 

Samråd med fastighetsägare 

Stadsbyggnadsnämnden har ambitionen att ta hänsyn till omgivande miljö vid bedömning av 

olika fall. Ibland har kommunen förutsättningar att driva frågan vidare och påverka 

fastighetsägaren att välja ett visst material vid fasadrenovering, t ex att välja en träram istället 

för aluminiumram till fönster eller att använda en annan tjocklek vid isolering. I fall att 

kommunen inte har något juridiskt stöd för att avböja bygglov då tar de en dialog med 

fastighetsägaren och försöker visa alternativa lösningar och se vad de kan generera. 

Oftast köper fastighetsägare konceptlösningar rätt av. Tillverkare av fönster och 

isoleringsmaterial marknadsför sig på ett trovärdigt sätt trots att beräkningar och verkligheten 

har visat motsatsen till vad de lovar. Det gäller att ha bra koll på olika producenter. I 

allmänhet behöver inte den ekonomiska insatsen vara mycket större för att få bättre kvalitet. 

Det handlar om en långsiktig kapitalförvaltning men fastighetsägare idag är ganska kortsiktiga 

där tio år oftast är den maximala gränsen för investeringarnas återbetalningstid. Om ett hus 
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ska stå i 150 år då är tio år en väldigt kort tid. Sederbrink betonar att fasaden kommunicerar 

mycket utåt gatan och gör intryck på sin omgivning. Erfarenheter har visat att det är värt att ta 

en diskussion med fastighetsägare trots att det kan vara obekvämt och att det drar ut på tiden 

men fördelen är att det blir en bättre lösning.  

Vanligen handlar diskussioner om hur renoveringar görs. I vissa fall kan ovilja eller tidsbrist 

hos kommunen eller fastighetsägare bli ett hinder. Ibland har fastighetsägare sökt bygglov i 

sista stund då allt material redan har beställts och byggarbete planerats. Det vill säga att 

byggprocessen redan har startats där det har projekterats, handlats upp och det förväntas att 

bygglov fås utan några svårigheter.   

Förvanskning av byggnader 

Byggnadens förvanskning handlar vanligen om ganska små ingrepp så som fönsterbyte från 

trä till aluminium. I och med detta ändras dock karaktären på fönstret då materialet byts ut 

från äkta levande till något som ser livlöst ut. Därtill förändras upplevelsen av fasaden då alla 

fönster byts ut. Sederbrink menar att det mestadels inte är nödvändigt att byta ut fönster utan 

att det finns andra alternativ. I vissa fall är en tilläggsisolering av fönstren en bättre lösning än 

ett byte.  

Ingen bygglov krävs om fönster byts ut från trä till aluminium men ibland söker 

fastighetsägaren bygglov och i samband med detta försöker kommunen få en dialog med 

fastighetsägaren. Hela byggnaden ska bedömmas som en helhet innan det görs någon åtgärd. 

Vid en värdering ska olika aspekter tas hänsyn till så som kulturhistorisk, ekonomihistoriskt 

och samhällshistoriskt osv. Arkitekturiska utryck är viktigt för olika tidsepoker. 

Torpa 

I ett stort sammanhängande område beläget i Torpa där tegelbyggnader dominerar, finns en 

konflikt mellan bevarandekrav och tilläggsisolering. Byggnaderna är från 1940-talet och 

tegelfasaderna är i bra skick eftersom det på den tiden tillverkades tegel av bra kvalitet. I och 

med att ytterväggarna är tunna är inomhusklimatet dåligt och energiåtgången stor i dessa 

byggnader, kommer det snart att krävas en stor insats i detta område.  

Göteborgs kommun är tvungen att ta ställning i frågan från Länsstyrelsen för att klargöra 

vilken åtgärd är acceptabel. Hittills har många andra alternativ än tilläggsisolering använts för 

att kunna nå de statliga energimålen. Exempelvis har gavlarna på husen tilläggsisolerats och 

fönstren byts ut.  

Statliga energimål 

Statliga energimål utgör en viktig utgångspunkt för Göteborgs kommun men 

stadsbyggnadsnämnden jobbar inte med miljö- och energifrågor utan detta sköter 

lokalförvaltningen i Göteborg. 

Komentarer på uppvisade bilder:  

Kopparhusen i Danderyd 

Kopparhusen i Danderyd utgör goda representanter på byggnadsverk från en specifik epok där 

majoriteten kvarvarande byggnader från samma period inte uppvisar lika höga kvaliteter. 
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Fasadmaterialet gör kopparhusen unika i sitt sammanhang och bör bevaras utifrån det 

argumentet, men det finns, och skall finnas fler aspekter eftersom ett bevarande kräver flera 

sakliga argument. 

Vallentuna 

Om Vallentunas renoveringar ansåg Sederbrink att det handlar om bedömning som sker i 

varje enskilt fall och utifrån specifika förutsättningar. Oftast har olika områden olika 

förutsättningar så som ekonomi, krav, verksamhetskrav, boendekrav, skador på byggnader 

osv. Många aspekter skall vägas in och inget är givet. Uttrycket har ändrats men om viljan för 

förändring finns så är det acceptabelt. 

B.2.2 Haninge 

Haninge är en kommun med skärgårds karaktär och har 79 900 invånare.  

Intervju 

Vi har träffat byggnadsinspektör Benjamin Hellström på stadsbyggnadskontoret i Haninge för 

en intervju. Han har tidigare arbetat i Nacka kommun och har totalt knappt sex års erfarenhet i 

frågor rörande i första hand tekniska samråd, arbetsplats besök och slutsamråd, men arbetar 

även med bygglov, strandskydd och förhandsbesked, samt har även visst ansvarar för tekniska 

system i Haninge kommun. 

Bygglov 

Det finns mycket villor i Haninge, eftersom det är en skärgårdskommun, och ett fåtal 

industrilokaler och några flerbostadshus. Haninge har totalt ungefär 3000 öar, om alla mindre 

räknas med, och 80 % av Haninge utgör vatten vilket betyder att skärgården och dess miljö 

utgör större delen av de bygglov som handläggs hos kommunen. Hellström säger att om de 

handlägger 1000 stycken ärenden på ett år kan han tänka sig att ungefär 70-80 % av dem 

berör småhusbebyggelsen.  

Det är endast de större öarna som är detaljplanerade och därför tar många lov i allmänhet 

mycket tid från stadsbyggnadskontoret, eftersom det ofta måste utredas vad som gäller kring 

exempelvis vatten och avlopp.  

Den tolkning som Hellström gör när han ser på lagen kan vara en helt annan än vad hans 

närmsta kollega tyder byggreglerna till, men de arbetar tillsammans också för att försöka nå 

gemensamma riktlinjeer. Det är aldrig någon enskild handläggare som själv beslutar utan de 

sitter i team och går igenom ärendena, om det inte är någon ändring i ett ärende de redan 

diskuterat i teamet. Principiellt viktiga ärenden tas upp med hela enheten. 

Ungefär mellan fem och tio procent av fallen som handläggs på Stadsbyggnadskontoret går 

vidare till Länsstyrelsen och av dem berör det mesta strandskydd. Sedan finns det vissa som 

överklagar delar av besluten, de har sökt flera saker och kommunen har beviljat någon del och 

avslagit andra. Ett avslag kan också bero på att kommunen beslutar att de ska utföra 

renoveringen med tanke på exempelvis varsamhet. I de flesta fall fattar Länsstyrelsen lika 

beslut som kommunen, men i de fall där kommunen är tveksam beslutar ofta Länsstyrelsen till 

byggherrens fördel!  
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Renovering 

Haninge kommun utgörs mestadels av villor och det är många med renoveringsbehov, men 

det finns även ett fåtal industrilokaler och flerbostadshus, av dem är det husen som är byggda 

på 60-talet och framåt som har störst renoveringsbehov. Haninge kommun är en relativt ung 

kommun och har knappt någon bebyggelse alls före år 1950, mycket av den bebyggelse som 

finns i Haninge i dag byggdes under rekordåren. 

Det finns renoveringsbehov i kommunen, men det är endast ett fåtal som rör 

tilläggsisoleringar. I de ärenden som rör flerbostadshus vill byggherren oftast byta 

ventilationen eller utföra andra energieffektiviserande åtgärder, men i samband med dessa 

åtgärder upptäcks ofta andra saker som behöver åtgärdas. 

Tilläggsisolerade flerbostadshus från 80-talet 

Under 80-talet tilläggsisolerades vissa flerbostadshus med tjock isolering och plåtbeklädnad. 

Enligt Hellström är plåten ful men det är ändå svårt att tvinga fastighetsägaren att byta plåten 

mot puts eftersom huset redan är inklätt med plåt. Det skulle kommunen aldrig vinna om det 

överklagades, förutsatt att det inte är något särskilt ur kulturmiljö hänseende som de kan yrka 

på. Av den orsaken kommer kommunen aldrig driva ett sådant ärende, men kommunen kan 

föreslå puts som en bättre lösning då det smälter in i omgivningarna bra. 

Energi 

I Haninge kommun finns det många gamla villor och de har störst energiåtgång, samt de 

gamla flerbostadshusen från 60-talet. Det finns i kommunen en del äldre detaljplaner som 

infattar småhusbebyggelse där de finns tunt isolerade kedjehus, radhus och grändhus, från 

slutet av70-talet och där finns det mycket att åtgärda ur energisynpunkt. 

Energieffektivisering 

Lamellhusen är de flerbostadshus i kommunen som har störst energibehov. Där 

tilläggsisoleras exempelvis vindar men inte fasader. Det handlar mer om att effektivisera 

genom att byta ut installationer, bygga nya undercentraler och ny värmeåtervinning. 

Kommunen har mycket fjärrvärme och många är anslutna till den. Vilka 

energieffektiviseringsåtgärder som är utförda i kommunen kan Hellström inte riktigt svara på, 

han kan endast svara på de ärenden som han har. Han vet dock att exempelvis fjärrvärmen har 

utvidgats och att det är fler och fler som ansluter sig. En stor ledning har sänkts ner i Rudan, 

en insjö i Haninge kommun, och har sedan dragits fram till Vega Staden som är en ny stadsdel 

under uppbyggnad. 

Kommunen har diskuterat hur de ska påverka för att främja energieffektiviseringsåtgärder och 

med ”morötter” få in hårdare krav i detaljplanerna. De har då kommit fram till att det inte går 

att ställa högre krav, rent juridiskt, än vad byggreglerna säger och inte heller ställa krav på 

fasighetsägarna om de ändrar en detaljplan att de måste energieffektivisera. Det gör att 

kommunen i nuläget inte ställer några krav på energieffektivisering! 

Kommunala fastighetsbolag 

Det finns ett fåtal kommunala fastigheter i kommunen. Det mesta byggs, ägs och förvaltas av 

kommunens fastighetsbolag, Haninge bostäder som förvaltar och äger flerbostadshus och 
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Tornberget fastighetsbolag som äger och förvaltar kommunens skolor, daghem, sjukhus och 

äldreboenden. 

Den senaste tiden har Tornberget byggt mycket nytt och då är det de aktuella normkraven som 

gäller. I nybyggnationerna har Tornberget lagt ner extra tid och pengar för att ta fram bättre 

energilösningar, exempelvis byggdes de nya skolorna med passivstandard. Tornberget har, 

vad Hellström vet, inte gjort några energieffektiviseringsåtgärder på sitt gamla bestånd, men 

han reserverar sig för att det är möjligt att de utfört vissa åtgärder utan kommunens 

kännedom. Stora åtgärder som exempelvis totalt utbytt värmesystem kräver bygganmälan och 

det skulle kommunen känna till! 

Miljömål 

Stadsbyggnadsförvaltningen har satt upp egna miljömål som handlar om ett effektivt 

resursutnyttjande i allmänhet t.ex. får kommunalanställda i Haninge gå Eco Driving kurs, 

kommunen har egna miljöbilar och så försöker de digitalisera så mycket som möjligt för att 

minska pappersanvändningen. Nu är alla diarienummer digitala, men eftersom de inte löst allt 

rent tekniskt kring pappershanteringen finns allt fortfarande både i digital- och pappersform, 

något som Hellström säger ger dubbelt jobb men som förhoppningsvis är löst inom något år. 

Statliga miljömål 

De statliga miljömålen om 50 % energieffektivisering till 2050 anser Hellström kan vara svåra 

att nå, om det inte sker en skärpning av kraven när det gäller befintlig bebyggelse. Kraven har 

tydliggjorts i nya byggreglerna, men det finns fortfarande stort utrymme för tolkning! 

Miljömålen är viktiga och ”om vi väljer mellan miljömål och varsamhetskrav släpps 

varsamhetskravet om det inte är en skyddad fastighet!” anger Hellström. 

De statliga energimålen styr Stadsbyggnadskontorets beslut på så sätt att de är definierade och 

reglerade i byggreglerna. Om det görs stora ombyggnader eller förändringar som avsevärt 

förändrar en byggnads livslängd går det att ställa nybyggnadskrav och ”då blir det ofta 

diskussioner om ökade kostnader och byggherrar visar ofta en ovilja att utföra de 

anpassningsåtgärder som krävs” säger Hellström. 

Ibland uppkommer gränsfall och då det inträffar försöker de alltid få byggherren att tänka 

långsiktigt, men i många fall kan det bli stora kostnader och då är det inte säkert att det är 

genomförbart. 

Bevarande 

Hellström säger att de alltid tar hänsyn till utseendet så att de hänger samman med helheten 

vid renovering av klimatskal, speciellt i de genuina enhetliga områdena som finns. ”Tyvärr 

försvinner de mer och mer och det är svårt att säga nej i de redan ganska spretiga områdena” 

fortsätter Hellström. 

 Haninge kommun tar hänsyn till bevarandekraven, men de har aldrig avböjt 

konstruktionslösningar då någon velat renovera klimatskalet. Hellstöm framhåller att det är 

tolkningar kring att ”en byggnad ska smälta in i sin kulturmiljö” och hans erfarenhet är att 
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lagen trots allt är väldigt tillåtande och att väldigt mycket accepteras, mer än vad han anser 

borde godkännas! 

Tilläggsisolering 

Vid tilläggsisoleringar kan det bli förändringar vid fönster, takutsprång, sockel o.s.v. och det 

är saker som stadsbyggnadskontoret granskar, men ”mycket rinner igenom rent 

arkitektoniskt”. I de fall där byggherren får göra stora arkitektoniska förändringar beror det på 

att det inte finns någon q-märkning och att kommunen har förlorat då de drivit frågorna till 

Länsstyrelsen. Då blir det vägledande, om kommunen fått fel i ett fall drivs inte likartade 

ärenden. ”Vi kan inte fortsätta att fatta felaktiga beslut” förtydligar Hellström.  

Kulturmärkning 

I detaljplan arbetet finns mycket större möjligheter att påverka bevarandet, men inte ens om 

det finns en q-märkning är det säkert att det kan räddas. Klassningen formuleras i samband 

med att detaljplanen upprättas. Lilla q betyder att det ställs högre krav, att det är en 

kulturhistoriskt värdefull byggnad som inte får förvanskas och det är den högsta klassningen 

som kan införas i detaljplanen. Då beslut fattas i områden som är betecknade med lilla q 

utförs det oftast i samråd med sakkunnig på området och även Länsmuseerna kan vara med 

och lämna sina yttranden. Q-märkningen är ett sätt att försöka skydda en fastighet.  

Särskilt värdefulla byggnader 

Det finns endast en fastighet i Haninge kommun som är av riksintresse d.v.s. som bär den 

högsta klassningen och det är Sandemars slott ute på Dalarö. Tidigare hade Haninge kommun 

en fastighet till, den gamla militärbasen ute på Muskö, men den förlorade nyligen klassningen 

eftersom den var så nedgången. Kommunen hade inte förelagt fastighetsägaren om att de 

borde sköta fastigheten och Länsstyrelsen upphävde då skyddet för ett par år sedan.  

Den typen av fastigheter som omfattas av ”särskilt värdefulla byggnader” i lagen beslutar 

Länsstyrelsen om och då behöver det inte finnas någon detaljplan. Då finns det i ett register 

hos dem och det krävs inget bygglov för att göra ändringar, men det krävs alltid en anmälan. 

Vid ett sådant ärende kan kommunen kalla in en sakkunnig innan de fattar beslut, säger 

Hellström. 

Miljonprogrammet 

Personligen anser inte Hellström att miljonprogrammens hus bör skyddas och kring de 

fastigheterna finns inte något skydd, så där får fastighetsägarna i princip göra som de vill. 

När de beslutar om en tilläggsisolering måste den se bra ut, handläggaren tar hänsyn till 

byggnadens arkitektur, även om det är ett miljonprogramsområde. Trots det är Hellström 

tveksam till att någon på stadsbyggnadskontoret skulle driva en fråga kring förvanskning. 

Energikrav däremot är de hårda på om de byter ut stora system, då blir de tvingade att ta fram 

energiberäkningar som stöd för besluten!  

Tegelfasader 

Det är inte självklart att en omputsning av en befintlig tegelfasad skulle godkännas, särskilt 

inte om det endast gällde omputsning av en enda fastighet i ett område. Det har inte handlagts 
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något sådant ärende i Haninge kommun och därför kommer troligtvis även en sakkunnig 

arkitekt på Stadsbyggnadskontoret utreda ärendet innan något beslut fattas. ”Allt är inte svart 

eller vitt” säger Hellström. 

Svartbäcken 

Det finns ett småhusområde i Svartbäcken som är byggt på 70-talet, där husen är byggda med 

väldigt tunna väggar och med platta tak. De flesta husen har fått fuktskador och 

fastighetsägarna har renoverat olika. Det har resulterat i att de fått en stor variation av taktyper 

och en antal olika lutningar på dem. Områdets genuina miljö med likartade hus har på det 

sättet förstörts, de står placerade väldigt jämt men med olika taklutningar och 

fönstersättningar. Hellström tillägger att ”det finns andra oråden som är bevarade men här i 

Svartbäcken är det en djungel”. 

Vendelsö 

Ett lamellhusområde, 4-5 våningar högt och låglutande tak, beläget ute på Vendelsö är ett 

exempel på där bevarande och varsam renovering diskuterades och kom i konflikt med 

behovet att modernisera. Fastighetsägaren ville höja taket på mitten för att få plats med 

ventilation.” Hur mycket skulle det sticka upp och hur mycket av det skulle då synas i 

området?” dessa frågor ville kommunen få svar på. Då nödvändiga undersökningar gjorts 

framgick att det inte någon stans, från innergårdarna, skulle synas och då gav kommunen lov 

för att bygga detta. Kommunen insåg att fastighetsägaren var tvungen att byta ventilation och 

då ställdes det följdkrav att ”det som skulle kläs i plåt skulle vara av en matt färg och då blev 

det ett ja med de villkoren” säger Hellström 

Varsamhetskrav 

Som Hellström tolkar byggreglerna ska varsamhetskravet anpassas till byggnadens 

förutsättningar. Har den befintliga byggnaden väldigt tunna väggar och ett tjockt väggparti 

skall anslutas måste det anpassas så att den nya delen smälter in bra. ”Det är därför alltid en 

tolkning för oss” säger Hellström och fortsätter ” är det en tillbyggnad på 10 m
2
 eller 100 m

2
, 

det är ganska stor skillnad om du har en villa som ursprungligen är 100 m
2
”. 

Några detaljplaner har varsamhetskrav införda, men det finns också kulturmiljö i Haninge 

som inte är skyddad och det är mycket lättare att bevara en fastighet som har någon form av 

skydd infört i detaljplanen.  

Hellström beskriver ett radhusområde, med en mycket speciell karaktär, ett genuint område 

med mycket fint tegel och Engelsk arkitektur. Området ligger ”åt Tungelsta hållet” och 

byggdes omkring år 1975. Där kan de ändra fasaderna utan att söka bygglov eftersom området 

inte är detaljplanerat, i det fallet borde planenheten ta fram en detaljplan. Planenheten har 

tredubblats i antal anställda sedan Hellström började och ändå har de en lång lista med 40-50 

stycken liknande ärenden som inte är prioriterade. ”Är de inte snabba att ta fram en detaljplan 

eller en områdesbestämmelse kan de hända att de ändrar någonting utan att kommunen kan 

göra någonting”, fastslår Hellström. 

Mycket av den genuint gamla bebyggelsen i Haninge är inte skyddad och där har inte 

kommunen så mycket att säga till om då de säger att de vill riva, även om kommunen försöker 
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påverka. Det finns krav att fastighetsägaren måste vårda sina byggnader, men det läggs inga 

stora resurser på det utan det aktualiseras först då någon anmäler. 

Tekniska lösningar 

Den vanligaste konstruktionslösningen då villor fasad renoveras är skalmur med helt ny fasad 

och vad gäller flerbostadshus finns det inte så många fasadrenoveringar som överhuvudtaget 

utförts. 

Ekonomi 

Hellström anger att de väger in den ekonomiska aspekten vid beslut om bygglov, men det 

måste alltid sättas i förhållande till hela projektets storlek. Är det en liten kostnad i jämförelse 

med de åtgärder som förväntas utföras är det lättare att kräva nystandard. 

Kunskap 

Vi frågade Hellström om han tror att brist på kunskap är en bidragande faktor till att vissa 

konstruktionslösningar eller energieffektiviserande åtgärder inte väljs. Hans uppfattning är att 

de som har pengar och vill göra det bästa av någonting tar även in kunskapen och kommer 

med väldigt bra redovisningar. De som vill tänka billigt och snålt tar inte ens in kompetensen, 

”de tänker ofta inte ens utföra det vi tycker är följdkrav” påpekar Hellström. 

Hellström tillägger att de i dagsläget inte hunnit tillämpa mer än ett par lov rörande nya BBR, 

utan det mesta som inkommit hittills i år tillämpas enligt övergångsbestämmelserna.  

Kommentarer på uppvisade bilder: 

Husby 

Skulle det här ärendet handläggas i Haninge kommun skulle Hellström med 90 % säkerhet 

säga ja till renoveringen, om det inte är skyddat på något vis. Enligt praxis är det väldigt 

tillåtande! 

Vallentuna 

Två föreningar renoverar så olika, men är det inte skyddat i detaljplanen är det svårt att sätta 

stopp för den här typen av åtgärder. I det här fallet ligger föreningarna så nära varandra att det 

inte är självklart att detta skulle godkännas. 

Om de skulle säja nej i det här fallet så skulle det troligtvis gå genom högre instans, men 

Stadsbyggnadskontoret skulle kanske välja att driva det. Ett liknande fall har aldrig varit uppe 

hos dem tidigare och då blir det en principiell fråga också, det är bra att veta hur de här 

frågorna ska hanteras i liknande fall i framtiden. ”Det innebär att om vi får ett nej i 

Länsstyrelsen så väljer vi att driva ärendet vidare så att vi verkligen får ärendet prövat hela 

vägen”, säger Hellström. 

Personligen tycker Hellström att, ”om de gör olika lösningar är det bättre att göra väldigt stora 

skillnader i stället för att göra något halvdant mitt i mellan – det blir bara grötigt!” 
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Sörgården 

Båda områdena har förändrats mycket, men så länge det gjorts bra avseende fukt osv föredrar 

Hellström renoveringen av Norrgården. ”Personligen gillar jag inte valmade tak, därför 

föredrar jag lösningen i Norrgården” säger Hellström. Troligtvis skulle detta ändå godkännas. 

Norrgården 

Att balkongerna sticker ut uppskattar inte Hellström, men han påpekar att det höjer värdet på 

fastigheterna. 

Själva knutarna ger ett mer massivt intryck, kraftfullt, likt pelare. ”Ingen höjdare, utan 

knutarna skulle det vara mindre förstörelse av utseendet” anser Hellström. 

Kopparhusen i Danderyd 

Att sätta på ny koppar, vid en fasadrenovering, anser inte Hellström vara helt självklart med 

tanke på miljö.  Men han påtalar återigen att om de önskar göra en lösning, renoverar alla 

husen lika och det inte finns något formellt skydd i detaljplanen då är det svårt att hindra. Det 

måste in en skyddsbestämmelse, för att skydda kopparn! I det här fallet kan det hända att 

stadsbyggnadskontoret skulle begära en mindre utredning som visar vilka risker det finns med 

kopparn, innan något beslut skulle fattas. Det är intressant att veta vad som fälls ut och om det 

utgör någon risk över huvud taget? Bygglovavdelningen skulle också kunna föreslå att de 

räknar på vad de skulle tjäna på att sälja kopparn och göra energieffektiviseringsåtgärder, men 

vi skulle aldrig kunna driva ett sådant ärende fastslår Hellström.  

Det är känsligt då stadsbyggnadskontoret börjar driva ärenden detaljerat. Det finns gånger 

som de föreslagit en åtgärd skriftligt och byggherren har följt det och då har de i stället 

möjlighet att stämma kommunen på något sätt. Det betyder att de muntligen på ett 

samrådsmöte kan ge ett förslag till byggherren, men aldrig detaljerat och absolut inte 

skriftligt! 

B.2.3 Stockholm 

Stockholms kommun är den största kommunen i Sverige där det bor 881 000 människor.  

Intervju 

Vi har intervjuat Mattias Carrass som tjänstgör på stadsbyggnadskontoret i Stockholms 

kommun där han arbetar med ledningsfrågor och handlägger även själv en del bygglov. Han 

är byggnadsingenjör i botten med inriktning hus, anläggning och infrastruktur och har även 

varit konsult.  

Bygglovshantering 

I Stockholms kommun har bygglovshanteringen uppdelats i fyra olika sektioner: 

1) Rådgivning – besvarar allmänna frågor. 

2) Flerbostadshus – hanterar bygglov som har sökts för flerbostadshus. 

3) Småhus – hanterar bygglov som har sökts för småhus, villor. 
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4) Verksamhet – hanterar bygglov som har sökts för skolor, förskolor, gallerior 

osv.  

Totalt är det ca 80 personer som jobbar på bygglovsavdelningen. Anledningen till uppdelning 

i sektioner är att de som jobbar med samma frågor blir mer specialiserade inom samma 

område och det blir även lättare att ha kontakt med sökanden/kunderna vilket resulterar i ett 

effektivare arbete. Det läggs mer fokus på sökanden/kunderna idag och bra service är en 

självklarhet. Totalt fattas ungefär 8000 beslut per år om bygglov. Det finns ingen tendens på 

lågkonjunktur vilket betyder att de har mycket att göra. Enligt lag får det ta maximalt tio 

veckor för att fatta ett beslut om bygglov räknat från det att bygglovsansökan var komplett. I 

vissa fall är Stockholms kommun med i tidiga skeden av planeringsprocessen, vanligen när 

det gäller komplexa ärenden. Vid enkla fall av bygglovsansökningar försöker de fatta besluten 

om bygglov kortare tid än tio veckor. Stadsbyggnadskontoret avböjer ca 3 % av alla 

bygglovsansökningarna. I de fallen går ärendet vidare till Stadsbyggnadsnämnden som får 

avgöra om det ska godkännas eller inte. 

Fasadrenovering 

Avböjning av bygglov kan t ex gälla tilläggisolering i Gamla Stan i Stockholm. I 

miljonprogramsbebyggelse brukar det inte vara något hinder för att kunna tilläggsisolera 

fasader. Som gräns på totala tjockleken av nya fasaden, då det inte är bygglovspliktigt, har 

satts till 70 mm och består vanligen av 50 mm isolering och 20 mm puts. Dessutom är det 

även en förutsättning att utseendet på byggnaden inte ändras och om en tegelfasad ändras till 

putsfasad efter modernisering då krävs det bygglov. Förutom detta kan det stå i detaljplanen 

att byggnadens fasad ska vara av tegel och då blir det ett nej till bygglovet där en putsad fasad 

önskas. Samtidigt om det inte har specificerats i detaljplanen om t.ex. tegelfasad ska vara av 

tegel då prövas det. Då tas hänsyn till Plan- och bygglagen som handlar mycket om 

bedömning. Handlägganden av bygglov utförs genom sakliga bedömningar utifrån PBL samt 

med stöd av interna stöddokument så som rutiner, riktlinjer och checklistor samt tabeller och 

tidigare fall för att få en bra bedömning. 

Ändrat fönsterutseende, så som fönsterindelning, material eller annan färg på fönsterram, är 

bygglovspliktigt. Det som står i detaljplan är i regel avgörande. Vidare finns det i Stockholms 

kommun olika klassificeringar på byggnader som är markerade med olika kulörer, grönt, gult 

och blått. Grönt och gult markerade byggnader är enklare att arbeta med eftersom kraven på 

dessa inte är lika höga. Vid blå klassning ställs högre krav.  

Ett exempel är Gamla Stan där det ofta blir ett avslag på ansökningar för fasadändringar.  

Oftast är det detaljerade planer i innerstaden, t ex en påbyggnad får vara maximalt två 

våningar för att det ska vara sammanhängande mot omgivningen. Det finns några exempel på 

ombyggnader där det ser jättebra ut i dokumentationen men i slutändan när det har byggts 

färdigt blir inte riktigt samma sak som det stod på pappret.  

Byggprocessen 

Byggprocessen börjar med bygglov och därefter startbesked, därefter startar byggandet 

samtidigt som kontrollplanen ska följas. I många fall ingår även tekniskt samråd och 

platsbesök av kommunen. Om allting har gått rätt till vid byggandet erhålls ett 
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intyg/slutbeskedet och för att kunna ta det renoverade objektet i bruk krävs även slutbeskedet 

från kommunen. Det har förekommit fall då fastighetsägare inte har fått något slutbesked av 

kommunen, eftersom den sökande inte redovisar efterfrågad kontroll mm. 

Utvändiga delen av byggnaden utgör den bygglovspliktiga delen, men i Gamla Stan i 

Stockholm ställs även krav på antikvarisk sakkunnig vid renovering av den inre delen av 

husen. Detta leder oftast till en mer komplex byggprocess där en certifierad kontrollansvarig 

(KA) krävs även för mindre anmälningspliktiga åtgärder som i andra lägre klassade 

fastigheter inte skulle krävas en KA. Det ligger i byggherrens uppgift att anlita en KA som 

ska följa ritningar, bygglov, konstruktion och material. Vid stora och komplexa byggprojekt 

är även Stockholms kommun med och utför platsbesök under genomförandet. En stor del av 

Gamla Stans fall går på remiss till stadsmuseet på grund av de höga arkitektoniska värdena i 

Gamla Stan.   

Statliga energimålen 

Det finns stor potential för energibesparing i befintliga bebyggelser. I Stockholms färdplan för 

år 2050 värderas en energieffektivisering inom befintliga beståndet med en tredjedel. Hindret 

för att kunna effektivisera är de byggnader som är skyddade. (Stockholms stad, 2013) 

Exempel på renoveringar 

Carrass nämner ett exempel på en renovering som har utförts i Brink. I det projektet ingick 

tilläggsisolering och fönsterbyte. Där byttes träfönster till aluminiumfönster med bättre 

fönsterglas och mindre fönsterarea. I det fallet fick fastighetsägaren både lov-och 

startbeskedet direkt så att de fick starta med bygget. KA har till uppgift att se till att bygget 

blir rätt annars ges inte något slutbesked.  

Som ett bra exempel på en renovering från Stockholms kommun tar vi med följande: 

I Järva, Nystad 7 har det utförts en energieffektiviserande renovering av Svenska Bostäder. 

Där renoverades tre höga skivhus, byggda 1974 med 12 våningar. Prioriteringen har varit att 

halvera energianvändningen i dessa byggnader där förbrukningen var 164 kW/m
2
. I de 

energieffektiviserande åtgärdena ingick tilläggsisolering av vind, fasad och källare samt 

tätning av klimatskalet. Fönster och dörrar byttes och installerades samt förbättrades även 

installationstekniska system. Det satsades på alla möjliga tekniska lösningar för att komma 

ner i energianvändning. (ÅF Infrastructure AB, 2012) 

Kommentarer på uppvisade bilder:  

Kopparhusen i Danderyd 

Han menar att kopparn som finns på kopparhusen i Danderyd inte får användas på samma sätt 

som tidigare. De husen har antagligen arkitektoniskt hög klass och inga fasadändringar får 

göras.  

Norrgården i Vallentuna  

I och med att Norrgårdens hus i Vallentuna har en annan sorts plåt, annat utseende på 

balkongräckena samt att vissa balkongerna är inglasade, krävs det bygglov. De gråa hörnen på 

huset är väldigt framträdande och ändrar husets uttryck.  
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Sörgården i Vallentuna 

Husens upprustning i Sörgården i Vallentuna ser ut att vara en renovering som är utförd på 

80-talet pga. ändrat tak form från ett flackt tak till valmat tak vilket vanligen utfördes i syfte 

om att få utrymme för ventilationssystemet vid installering av FTX. 

Husby 

De hus i Husby som inte har renoverats ser slitna ut. Carrass anser att det har varit behov för 

en modernisering av dessa byggnader. De åtgärder som utförts är en anpassning och de 

renoverade byggnaderna har fått ett nytt utryck. Om 50 år blir det kanske populärt med 

färgglada byggnader igen. Samtidigt menar han att alla ändringar, exempelvis förändrad 

kulör, är lovpliktiga. 

B.2.4 Uppsala 

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och har 203 000 invånare. Med kort avstånd till 

Stockholm, 67 km, Arlanda, 35 km, ligger Uppsala i Sveriges centrum. Det råder en tillväxt i 

Uppsala där antal boende blir 3000 – 4000 fler per år. Från år 1960 tills idag har antal 

invånare fördubblats från 100 000 till 200 000.  

Intervju 

Vi intervjuade Olof Antell som arbetar med bygglovhantering och Eliselot Dahlström som 

tjänstgör som energirådgivare på Uppsala kommun. 

Byggforskningsrådet 

Olof Antell har arbetat med energieffektivisering i Byggforskningsinstitutet sedan 1970 talet 

då det rådde energikris i Sverige.  Då gjordes det liknande energieffektiviseringsåtgärder som 

idag fast då täcktes kostnaderna av staten för att tilläggsisolera. På den tiden fick många 

byggnader en 5-10 cm tjock isolering eller så sprutades det karbamidskum i otäta regler och 

plankkonstruktioner. En helt meningslös åtgärd som nog inte görs längre.  

Byggforskningsrådet valde ut några hus i Sverige, ett slumpmässigt val på ca 200 av 20 000, 

som de studerade. T ex studerades hus i Norrköping där många husfasader isolerades med 

aluminiumplåt som ytskikt. Förklaringen till ett sådant konstruktionsval är att tillverkningen 

av aluminiumplåt låg i Norrköping. En sådan konstruktionslösning anses väldigt oestetisk och 

okänslig arkitektoniskt samt mindre bra ur tekniska aspekter.  

Renovering 

Antell anger att vid tilläggsisolering av flerbostadshus blir förändringen av byggnaden så stor 

att bygglov fordras. Om fönster byts ut till samma storlek som tidigare då är inte detta 

bygglovspliktigt fast vid ändring av fönsterform eller fönsterindelning ska bygglov sökas.  

Störst renoveringsbehov har miljonprogramsproduktionen där det rör sig om väldigt stora 

volymer. Där finns det stor potential för energibesparing vid renovering. De byggnaderna 

tillverkades med enkla material som t ex fasadelement med fogar som börjar bli utslitna. I de 

byggnaderna har väldigt många fönster bytts ut pga. dålig kvalité på fönstersnickerierna och 

Antell menar att vid utförandet av fasadrenoveringar är det fundamentalt att det görs 

ordentligt hela vägen ner till grunden. Numera har det byggts ut många installationsutrymmen 

på taken och detta menar han inte ser så estetiskt ut och bygglov krävs för en sådan åtgärd.  
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I och med att ekonomin inte räcker till för de större insatserna så görs det oftast en åtgärd i 

taget vid modernisering av byggnader. Bostadsrättsföreningar styrs vanligen utav vilka 

renoveringar som deras grannar har gjort men i bästa fall går de till en energirådgivare där de 

får en lösning för renovering av sin fastighet. Detta är ett exempel på kunskapsbrist hos 

många bostadsrättsföreningar. 

Antell nämner ett exempel där villägare tror på reklam som skickas i brevlådor om bra fönster 

och stora energivinster. I verkligheten stämmer inte kalkyler av den orsaken att t ex utförandet 

vid fönstermontering kan bli slarvig, alltså det blir väldigt otätt mellan fönsterkarm och vägg. 

Detta är ett exempel på att fastighetsägare förlorar på dåligt genomförda jobb.  

Bevarande 

Antell anger att det ligger en konflikt mellan bevarandekrav och tilläggsisolering när det 

gäller fönsterbyte. De gamla fönstren, se bild B.2.4.1, som tillverkades innan 1960-talet, har 

en mer levande yta och borde behållas. Idag kan många av de äldre fönstrens energivärde 

förbättras genom att förstärka bågar och sätta in en ny isolerruta. Det nyare glaset har kommit 

först på 60-, 70-talet vilket det ser slätt och livlöst ut. 

 

 

 

Beträffande tilläggsisolering av tegelfasader tror Antell att vissa hus, som t ex husen på bild 

B.2.4.2, skulle kunna förändras till det bättre genom en totalrenovering. Han anser att dessa 

hus inte är särskilt stilfulla, men menar att dessa fastigheter är svåra att tilläggisolera 

utvändigt eftersom avståndet till trottoarkanten är för kort och helhetsbilden skulle förändras. 

Utrymmet för tilläggsisoleringen räcker inte till. En möjlig lösning vore att tilläggsisolera 

fasader som vetter mot innergården. En ändring av tegelfasad till en putsad fasad är Antell 

inte främmande till, exempelvis skulle kalkcementputs kunna användas då den åldras på ett 

vackert sätt. 

Bild B.2.4.2 

 FOTO: Zahharova, 2013 

Bild B.2.4.1  

FOTO: Zahharova, 2013 
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Dåliga konstruktionslösningar är bland annat sådana där en cellplastskiva limmas fast direkt 

på en putsad fasad. Den konstruktionen är inte bra eftersom den är brandfarlig. För att få en 

bättre konstruktionslösning så ska det finnas luftning bakom isoleringen. 

Antell betonar att vid renoveringar är det viktigt att väga in byggnadens bestående värden 

såsom när det gäller t ex litteratur och film. Han menar att exempelvis en Batman film och 

många andra filmer inte har något större över tid, dock ligger skillnaden mellan film och hus i 

att husen står kvar i regel i 100 år. Vid en omfattande renovering framhåller han att det ska 

satsas på utformning av en bra kvalité. Han menar att det går att förändra byggnaderna till en 

bättre standard, som t ex miljonprogramshus så att de kommer att vara mer attraktiva.  

När det gäller bevarandet av tidstypisk karaktär i byggnadernas utseende så anser han att det 

kan jämföras t.ex. med modet av kläder. Om någon skulle bära 70-tals kläder idag skulle det 

inte uppskattas av omgivningen även om det blir populärt i framtiden igen. Samtidigt ska de 

vackra värdena från de olika tidsperioderna tas med och värdena av tidlösa karaktärer ska 

återspeglas istället t.ex. vid färgsättning. Detta tror han är avgörande vid konstruktionsval när 

det ska moderniseras, dock ska saker inte ändras i onödan därför att resultatet kan bli sämre. 

Som exempelvis vid köksrenoveringar, många gör om sina kök och om tio år blir det 

omodernt igen. I fall att det görs någon ändring så ska det hålla bra och vara tidslöst vackert.  

Det är avgörande att vid fasadrenoveringar satsas det på långsiktiga lösningar i den 

utsträckningen att byggnaderna håller sin kvalitét länge. Vid kortsiktiga lösningar, då det 

avskrivs efter 30 år, är investeringen normalt inte lönsam.  

Ekonomi 

Ägare av hyresfastigheter har möjlighet att höja hyran i samband med renovering vilket 

resulterar i att investeringen betalar sig. Dock är hyreshöjning inte så intressant för 

bostadsrättsföreningar eftersom de vill ha så billigt boende som möjligt.  

Energieffektiviseringsåtgärder 

I kommunen har det inte utförts många energieffektviseringsåtgärder men på några ställen har 

solfångare och solceller kommit till användning enligt Antell. Dahlström anger att det har 

utförts några energieffektiviseringsåtgärder på skolor, t.ex. värmeåtervinning i 

ventilationssystemet.  

Statliga energimål 

När det är fråga om de statliga energimålen har kommunen bara rätt att ställa nybyggnadskrav 

på den renoverade delen, i övrigt gäller bara rekommendationer. Samtidigt är Uppsala 

kommuns önskemål att vid totalrenovering ska energianvändningen minskas med 50 %.  

Exempel 

Hos det kommunala bolaget Uppsalahem renoveras det mycket enligt Dahlström. Som ett 

exempel från Uppsala kommun har vi tagit med en totalrenovering som Uppsalahem har 

genomfört på Gröna gatan i Uppsala. Denna renovering resulterade i en total minskad 

energianvändning med 48 %. I detta projekt ingick isolering av fasad och vind, installering av 

individuell varmvattenmätning, värmeåtervinning i ventilation och nya dörrar. (Uppsalahem, 

2013) 
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Kommentarer på uppvisade bilder:  

Kopparhusen i Danderyd 

Antell menar att kopparhusen i Danderyd är stiliga i sin enkelhet och kräver omtanke vid 

renovering. 

Sörgården i Vallentuna 

Antell bedömer att Sörgårdens hus i Vallentuna har en detaljutformning mellan tak och fasad 

som är klumpig och oestetisk. 

Norrgården i Vallentuna  

Renoveringen som har utförts i Norrgården i Vallentuna uppskattar inte Antell. Han menar att 

det inte ser estetiskt ut om isoleringen i ytterväggen inte går hela vägen ner längs fasaden. 

Dessutom blir det även en köldbrygga där ytterväggen inte täckts av isolering. Sådana 

lösningar är inte så bra anger han. Samtidigt tror han att bostadsrättsföreningen har anlitat en 

arkitekt som verkar ha pondus, men att beställaren har varit väldigt bestämd och inte låtit 

arkitekten bestämma över de små detaljerna. Detta brukar oftast resultera i en lösning som 

inte är riktigt bra. 

Norrgården och Södergården i Vallentuna ligger i ett och samma område där husen 

ursprungligen såg likadana ut. Nu har båda bostadsrättsföreningar renoverats på olika sätt. 

Detta är ett stort problem idag att det inte blir enhetliga kvarter vid upprustning av byggnader 

och att det inte ställs krav på att det ska vara samordnat anger Antell. 

Husby 

På ena huset i Husby som inte har renoverats tror han att det är en påbyggnad. Det andra 

vitputsade huset ser ganska bra ut och han tror att huset inte har tilläggsisolerats eftersom 

fönstren är i liv med fasaden eller så har dessa förflyttats i fall att fasaden har tilläggsisolerats. 

I så fall ser fönstren bra ut, eftersom de inte är insjunkna. 

B.2.5 Österåker 

Bakgrundsfakta 

Österåkerskommun ligger i Roslagen och har flera öar i Stockholms norra skärgård. Det är en 

kommun präglad av skärgårdsliv men innefattar även landsbygd och tätorten Åkersberga. 

Österåker är en snabbväxande kommun med cirka 39 000 invånare. 

Intervju  

Sammanfattning av intervju med Kristina Eriksson och Lars Barrefelt på Österåkers kommun. 

Kristina Eriksson är kommunens miljöstrateg och arbetar också med energieffektivisering och 

Lars Barrefelt är stadsarkitekt. Österåker är en utpräglad skärgårds kommun och de flesta 

fastigheterna är villor och radhus men det finns även en del flerbostadshus. Flerbostadshusen 

förvaltas av olika privata aktörer och av Armada som ägs av Österåkers kommun. Armada 

förvaltar flerbostadshus och lokaler och har ett energi besparingsmål på 3 % per år. 

Renovering 

Kommunen ser ett stort renoveringsbehov särskilt bland de radhus som byggdes i slutet av 

sextio/ början på sjuttiotalet. Dessa uppnår nu den åldern att det är dags för ett stort underhåll, 
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de har dåligt isolerat klimatskal och direktverkande el och det ger naturligtvis stora 

energiförluster. Österåker är en populär kommun med stor inflyttning och många väljer att 

flytta permanent till de sommarstugeområden som finns i regionen. Vissa väljer då att 

renovera husen till permanentstandard, men väldigt många bor i stugor som inte är isolerade 

för att klara våra vintrar och har direktverkande el.  

Energieffektivisering 

På frågan vad kommunen aktivt gjort för energieffektiviseringsåtgärder påpekar de att det 

kommunala fastighetsbolaget Armada t.ex. använder fjärrvärme för uppvärmning av deras 

fastigheter och andra lokaler. Det är däremot osäkert hur mycket energi som faktiskt sparas då 

föreningarna tenderar att mäta allt i kronor och ”eftersom energin blir billigare kan vara så att 

det slösas mer”.  Dessutom är det svårt att mäta energibesparing då kommunen säljer och 

köper fastigheter och det då kan variera från år till år. Energibesparingen mäts i sparade 

kilowattimmar per kvadratmeter och att kommunen spar är de säkra på, men det råder inget 

tvivel om att statistik kan presenteras olika och att det ibland kännas som ”ett bollande med 

siffror”.  

Miljömål 

Staten sätter upp miljömål och påverkar kommunerna att försöka anpassa sig efter dem och 

det är bra, men det är inte bra att skynda på med t.ex. statliga bidrag eftersom det har visat sig 

inte bli särskilt bra. Ett exempel på det är fastigheterna som renoverades med tilläggsisolering 

och plåtfasad när man skulle spara pengar i slutet av 80-talet. Dessa är exempel på hur en 

byggnad kan förvanskas och rent generellt är det viktigaste att det byggs med god teknik och 

genomtänkt arkitektur och inte att vi uppnår målen snabbt.   

Kunskap 

Barrefelt och Eriksson menar att det är viktigt att bostadsrättsföreningarna får kunskap och 

kanske hjälp att få de olika renoveringsalternativen illustrerade, så att de lätt kan se hur lång 

återbetalningstiden blir för olika alternativ. Många gånger vet de att det är stora investeringar 

och är osäkra på om det lönar sig och då är det lätt att avstå! De ser däremot inte att någon 

omfattande renovering av klimatskal gjorts eller kommer göras, om inte det befintliga är 

dåligt – det är en fråga om ekonomi. Ett projekt kommunen borde ta tag i är fastigheterna på 

andra sidan järnvägen (sett från Åkersberga C) eftersom de troligtvis är de flerbostadshusen 

med störst renoveringsbehov. De är nergångna, har dåligt klimatskal och direktverkande el 

som är dåligt både för de boende och för miljön.  

Bevarandekrav 

Vad gäller bevarandekraven är det individuella bedömningar, men det är viktigt att det 

stämmer med helheten och att konstruktionslösningen är bra då kan det vara värt att husen 

inte ser precis ut som de gjorde original. De känner inte till något fall där de med 

flerbostadshus stött på stora problem som inte gått att kompromissa kring. Kommunens beslut 

kan överklagas till Länsstyrelsen och om beslutet fortfarande anses vara felaktigt kan det 

överklagas till mark- och miljödomstolen. Detaljplanen kan också utgöra problem. Det finns 

ett fall i Åkersberga där de byggde på en våning på ett trevåningshus och även byggde ett 

extra hus på innergården och då ändrades detaljplanen.  
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Kommentarer på uppvisade bilder: 

Kopparhusen 

På kopparhusen tycket de att det borde kunna finnas en annan plåt, än koppar, som skulle 

kunna fungera lika bra och att det är en synnerligen intressant aspekt att föreningen skulle 

kunna finansiera delar eller hela fasadbytet genom att sälja kopparn och på så sätt tjäna 

ekonomi, miljö och energi. 

Husby 

Husby tyckte de också bara var förbättrande att ersätta de röda betongytorna med en ljus, 

modern och putsad fasad.  

Vallentuna 

Både Barrefelt och Eriksson anser att renoveringen av de båda bostadsrättsföreningarna i 

Vallentuna var goda exempel på att det går att renovera på ett sätt där estetik och teknik går 

hand i hand. Norrgårdens renovering vore i det närmaste komplett om de också kompletterade 

med Valmade tak likt Sörgården. ”De är mer praktiska och dessutom snyggare än original” 

säger Barrefelt och ler. 

B.3 Övriga intervjuade 

B.3.1 Riksantikvarieämbetet/Stockholms stadsmuseum 

Riksantikvarieämbetet är en myndighet som arbetar med kulturmiljöer, arkiv- och 

bibliotekverksamhet, arkeologiska undersökningar och förvaring av museisamlingar.  

Stockholms stadsmuseum jobbar med minnen och kulturmiljövården i Stockholm samt stödjer 

även forskning av Stockholm. 

Intervju 

Vi intervjuade Therese Sonehag, arkitekt från Riksantikvarieämbetet och Tomas Örn från 

Stockholms Stadsmuseum. De arbetar inom ett gemensamt EU projekt. 

Funktion 

Riksantikvarieämbetet och stadsmuseet har ett mycket bra samarbete enligt Sonehag och Örn 

eftersom de jobbar mot samma mål, med samma syfte – att ta till vara kulturvärden och bidra 

till ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer. Stadsmuseet har direktpåverkan som 

remissinstans på byggnaders värden och liknande samt en rådgivande funktion. Stadsmuseet 

har inget mandat om beslut utan det har stadsbyggnadsnämnden. Det kan hända att 

Riksantikvarieämbetet/Stadsmuseet får samtal från fastighetsägare där de frågar om de får 

utföra konstruktionen på ett visst sätt. Akuta fall är ganska vanliga där fastighetsägare står vid 

bygget och ringer till Stadsmuseet och frågar om råd för att kunna utföra en åtgärd på ett visst 

sätt. Detta är ett exempel på när ett projekt har godkänts men där oplanerade situationer 

uppkommer vid utförandet.  

Varsamhet 

För det mesta handlar det inte om att säga nej till en viss konstruktionslösning i fråga om att 

utföra tilläggsisolering utan att hur det görs. Samtidigt ställer stadsmuseet hårda krav 

beträffande renovering av tegelfasader. Stockholms kommun har olika områdesmarkeringar i 
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olika kulörer i fråga om byggnadernas värde. Stadsmuseet jobbar med de gula, gröna och blåa 

byggnadsmarkeringarna och försöker underlätta jobbet för fastighetsägarna med de blåa och 

gröna byggnaderna. Finns inte kunskapen om dessa är det svårt att känna till vilka av 

byggnaderna som är byggnadsminnen.   

All befintlig bebyggelse ska behandlas varsamt men ett urval av bebyggelsen med olika form 

av kulturhistoriskt värde behöver göras, enligt Sonehag. Det ska göras en inventering, en 

genomgång över t ex miljonprogramsområdes byggnader och det är väldigt få som redan har 

gjort det. T ex en 30 år gammal byggnad är inte så mycket av värde idag men om 50-100 år 

värderas den på ett annat sätt. Sonehag poängterar att det är inte bara för oss idag som olika 

åtgärder görs utan även för kommande generationer. Mångfalden av byggnader är och 

kommer vara viktig i framtiden.  

Svenska Byggnadsvårdsföreningen jobbar för att bevara och påverka och gör ett jättebra jobb 

men har inte lika stark makt som t ex Naturskyddsföreningen inom naturvården som har en 

helt annan tyngd. Kulturmiljön som drivande kraft för samhällsutveckling behöver stärkas. 

Tilläggsisolering av fasader 

Renovering av fasader med tilläggsisolering är ett problem i Stockholm. Det är fråga om att 

göra ett förarbete för att renovera på ett varsamt sätt och om byggnaders olika värden råder 

det en kunskapsbrist idag anger Örn. Det finns inget officiellt forum där det står någon 

information om byggnadernas värde. 

Om tegelfasaden är i väldigt dåligt skick, t.ex. när byggnaden har låtits förfalla har antikvarier 

lättare att acceptera en ändring av fasaden i energieffektiviserings syfte när byggnaden ska 

tilläggsisoleras. Samtidigt menar Örn att om fasaden är i så dåligt skick att den är i fallfärdig 

har fastighetsägaren brutit mot lagen där det står att byggnader ska underhållas. I praktiken 

gäller det oftast olika byggnader i Gamla Stan i Stockholm, alltså inte 

miljonprogramsbyggnader. Om en fastighetsägare inte har följt lagen kan anmälan göras pga. 

bristande underhåll. Det finns även exempel på när grannar har gjort anmälan. 

Som ett exempel på renovering av tegelfasad där tegelytan ändras till en putsyta anser 

antikvarier inte vara en varsam renovering, även om det finns byggnader med putsyta från 

samma tidsepok som tegelbyggnader. De nämner ett fall i Göteborg där myndigheterna 

påpekade de att det finns många tegelbyggnader i Göteborg och där det användes som 

argument för att det skulle kunna tilläggsisoleras, detta förslag gick genom.  

Co2olBricks 

Riksantikvarieämbetet är med i ett EU projekt där syftet är att hitta lösningar för minskad 

miljöpåverkan och energiåtgång i tegelbyggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. Projektet 

kallas för Co2olBricks och flera (9) länder i Östersjöregionen är med.  

Riksantikvarieämbetet har inte så stor erfarenhet av EU projekt av den orsaken att som statlig 

myndighet arbetar de i vanliga fall nationellt och finansieras med skattemedel. Med EU 

projekt stärks internationellt samarbete och nätverkande samt ges även bättre möjlighet att 

knyta kontakt med svenska intressenter. Dessutom finansieras projektet från EU och allt detta 

har många fördelar anger Sonehag. 
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I EU projektet handlar det mycket om ekonomi, redovisning, upphandlingar osv vilket 

Riksantikvarieämbetet inte var riktigt förberedda inför och de håller på att anpassa sig. Just nu 

jobbar de med sammanfattning av hela projektet där många olika åsikter ska enas. 

Ansökan om projektet kom från Hamburg där de ville belysa problem med tilläggsisolering av 

tegelbyggnader. Ett ganska vanlig tegel i Hamburgs byggnader är av gammal handslagen typ. 

I Hamburg finns det två typer av tegelbyggnader, från 1920-talet och från efterkrigstiden, som 

har höga arkitektoniska värden men är inte skyddade. 

Tegelbyggnader och varsamhet i Hamburg 

I Tyskland existerar det ingen kulturminneslagstiftning på nationell nivå trots tegelbyggnaders 

höga arkitektoniska värde. I Sverige finns både kulturlagsstiftning och bygglagstiftning där 

det även finns skydd för befintlig bebyggelse. I Tyskland har de ett antal ”listed building”, 

alltså byggnader som är med på en lista och det är de byggnaderna som är skyddade. 

Samtidigt finns det inte några krav på varsamhet av befintlig bebyggelse som det gör i 

Sverige. Men även i Sverige är lagen inte så konkret, alltså det finns ett stort utrymme för 

tolkning. 

I Tyskland är energisparande åtgärder på byggnader ekonomiskt fördelaktiga då en 

energieffektivisering medför en skattereduktion. I och med att byggnader inte har något skydd 

går det ganska fort med renoveringar. Energilagarna i Tyskland är på nationell nivå men 

skyddet av kulturbyggnader är på regional nivå och har inte samma tyngd. En ekonomisk 

fördel i form av skattereduktion vid tilläggsisolering kan jämföras med de fasadisoleringar 

som gjordes i Sverige på 1980-talet. 

I Hamburg finns det problem med tegelfasader för att de har börjat läcka och fogarna börjat 

vittra sönder, vilket i sin tur kan resultera i stora fuktskador. De flesta ytterväggar är tunna, 

bärande fasader av helsten med stort energiläckage.  I dessa tegelbyggnader finns små trånga 

lägenheter som är byggda för arbetsklassen i områden utan någon hög status. Dessa hus är 

svåra att bygga om eller att göra större lägenheter av.  

Fasadrenoveringar och tekniska lösningar i Tyskland 

Den tyska energilagstiftningen har möjliggjort en konstruktionstyp med 10-15 cm cellplast på 

tegelfasader och utanpå det ligger cellplasttegel som ser ut som tegel. En sådan fasadyta ser 

livlös ut jämfört med riktigt tegel och även fönstren ser insjunkna ut, eftersom de inte har 

förflyttats till fasadliv. För gemene man är det kanske godkänt, de menar att teglets 

ersättningsmaterial ser ut som tegel anger Sonehag, men vid en närmare undersökning ser 

sådana konstruktioner ut att få fuktproblem. Vilka problem uppkommer hos en sådan fasad 

om t ex 20 år? Då har antagligen den bakomliggande fasaden av det gamla teglet blivit 

mycket värre. Detta är ett av de värsta exemplen men det förekommer även andra lösningar 

som har stora brister.  

En forskare i Tyskland har tagit fram ett silikatbaserat material som består av kalciumsilikat. 

Om tegelväggar är så mycket förstörda att de är blöta i källarutrymmen så kan denna isolering 

läggas på insidan vilket gör att fuktproblem minskar. 
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Tegelfasaderna i Hamburg är väldigt förstörda och i en stad som Hamburg där det regnar 

väldigt mycket, kan en sådan isolering på insidan vara fördelaktig. Samtidigt är många 

lägenheter trånga och en invändig isolering tar bort ännu mer plats.  

En annan typ av lösning kallas för ”Wall tempering”. Denna metod är populär i Tyskland 

enligt Sonehag.  Dess funktion kan jämföras med en golvslinga fast på väggen, alltså en 

elslinga som läggs på ytterväggen. Här i Sverige har denna metods effekt ifrågasatts p.g.a. 

energiläckage utåt, men i Tyskland är den populär och anses bra. Det finns många rapporter 

som visar att metoden inte är bra, utan den enda fördelen är att komforten inomhus blir bättre 

eftersom ytterväggen hålls torr. 

B.3.2 Boverket 

Vi intervjuade Otto Ryding på Boverket som är byggnadsantikvarie i botten men jobbar med 

frågor som behandlar befintlig bebyggelse. Han är även projektledare i ändringsreglerna i 

energieffektiviserings sammanhang.  

Ändringsreglernas påverkan på renovering av befintlig bebyggelse 

Det har tidigare funnits krav i lag och förordning och det Boverket har försökt göra i 

ändringsreglerna är att förtydliga vilka krav som faktiskt gäller. Byggherren får ta reda på vad 

som går att göra. Boverket har försökt att vara tydligare på att vad man ska ta reda på och vad 

som går att göra.  

Tolkning av lagen 

Det finns ett brett utrymme för tolkning i lagen men enligt BBR ska hänsyn tas till alla krav. 

Statliga energimål 

Ryding tror att vi är på väg att nå 2020 målen. Det finns ett EU direktiv som handlar om att 

alla länder ska skaffa sig en nationell strategi för energieffektivisering i bebyggelsen. Där är 

Boverket och Energimyndigheten med och undersöker möjligheterna kring hur långt det går 

att komma med energibesparing. Det handlar ytterst lite om förändring av klimatskalet som 

energieffektviserings åtgärd för att nå energimålen, dessutom är det även mycket dyrt menar 

Ryding.  

Energimålens konflikt med bevarandekraven 

Boverket har markerat tydligt i ändringsreglerna att det finns utrymme för varsamheten och 

att förvanskningsförbudet gäller. Det handlar om vilken kompetens det finns för att hantera 

regelverket. Miljömålen är inget som står i lagen utan det är statens ambitioner.  

Ryding nämner ett exempel där genom sänkning av inomhustemperaturen med 3 o C kan 

sparas 15 % energi. Idag har många byggnader 25-26 o C inomhustemperatur och med en 

värmereglering till rätt nivå så kan mycket energi sparas. Energimål som gäller för bebyggelse 

omfattar all energianvändning i byggnader så som dator, tv-skärmar, lampor mm.  Det handlar 

alltså inte bara om den energi som har med byggnadsdrift att göra.  

Konflikten mellan bevarandekraven och tilläggsisolering av byggnader 

Ofta handlar det mycket om hur stor isoleringstjocklek som läggs på fasaden. När det gäller 

tegelfasader i miljonprogramsområden så har ytterväggen oftast byggts med tegel som har 
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betongstomme bakom. På dessa tegelfasader har kramlorna oftast rostat och det finns fall där 

tegelfasaden har ramlat ner. Om tegelfasaden tas ner först och ersätts med isolering och nytt 

tegel, är det inget problem anser Ryding.  

Särskilt värdefulla byggnader 

Ungefär 2/3 delar av alla byggnader i Sverige har tillkommit efter 1960. Det finns särskilt 

värdefulla byggnader bland bebyggelsen från år 1945-1975. Sverige har råd att tappa en del 

byggnader och att behandla alla byggnader likadant är meningslöst. Det ska väljas ut 

byggnader med bra kvalité så att det går att behålla originalutförandet på dem.  Varje byggnad 

ska undersökas och de ska inte vara sämre än idag. Hus med en tidstypisk karaktär ska 

uppskattas. Inget är tråkigare än det som är halvgammalt. Det är dåligt där de halvgamla 

byggnaderna renoveras till halvmoderna byggnader, vilket resulterar i att byggnadens 

arkitekturiska karaktär stämmer in varken i det ursprungliga tidsepok eller i dagens. 

Kvalitéerna som finns i t ex miljonprogrammets bebyggelse ska tas vara på så att de inte 

försvinner eller blir sämre. 

Förvanskning av byggnader  

Vanligen styrs kommunernas beslut om bygglov av vad som står i detaljplanen. Om det inte 

finns några specifika krav där får fastigetsägaren oftast göra som dem vill men Ryding 

förtydligar att förvanskningsförbudet står i sin egen paragraf och den är formulerad för alla 

byggnader. Det måste tas hänsyn till lagen fast det inte står några krav i detaljplanen i 

samband med bygglov. Byggnaderna ska underhållas och uppfylla dagens tekniska krav. 

Kommuner kan avböja vissa fall när det gäller förvanskning av byggnader men samtidigt 

påstår de att det inte lönar sig eftersom då går fallet vidare till högre instanser där byggherre 

oftast får rätt. Ryding menar att kommunerna har stora möjligheter att hävda 

varsamhetskraven, men de måste argumentera för det och vara tydliga i sina åsikter och 

förklara hur byggnaden påverkas av olika åtgärder. Alltså kräver det ett förarbete för att det 

ska vara värt att avböja och de måste vara beredda på att stå på sig i de fall då det går vidare 

till högre instanser. 

B.3.3 Mats Franzon, Akademiska Hus 

Akademiska Hus ägs av staten. De bygger och förvaltar lokaler för att skapa miljöer för den 

akademiska värden. De är landets största fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 54 

miljarder och en omsättning på fem.  

Intervju 

Vi har intervjuat Mats Franzon som arbetar på Akademiska Hus, han är byggfysiker och har 

tidigare arbetat som konstruktör på konsultbolag. Nu arbetar han i en teknikergrupp på 

Akademiska Hus huvudkontor i Göteborg, tillsammans med fem andra tekniker och två 

arkitekter. Det är en teknikergrupp som stödjer deras sex regionkontor ute i landet.  

Akademiska Hus fastigheter ingår inte i avgränsningen för vårt arbete eftersom de förvaltar 

och bygger lokaler. Vi tycker dock att Franzons erfarenheter är principiellt viktiga ur 

bevarande synpunkt och har därför valt att hålla intervju med honom och då främst diskutera 

en av deras fastigheter i Lund, V-huset på Lunds universitet. Det är ett aktuellt fall där 
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Akademiska Hus just nu har en pågående överläggning med Lunds kommun om vad som är 

värt att bevara och vad som går att modernisera på fastigheten.  

Huset är hela Väg och Vatten byggnaden i Lund och är fem våningar högt, är cirka 20 000 m2 

stort och formgivet av en känd arkitekt, Klas Anshelm, som har gjort många av husen vid 

Lunds universitet. 

Det är en 50 år gammal fastighet med massiva, 400 mm tjocka, ytterväggar av tegel och 

eftersom dessa är föråldrade är de i stort behov av renovering. Exempelvis har 

armeringsjärnen ovan fönster börjat rosta vilket har lett till att stenar släppt och nu hänger, 

dessutom måste även fogarna renoveras. De måste fräsas ur, fogas om och stenar måste bytas. 

Det kostar mycket att renovera fasaden, men när Akademiska Hus renoverar gör de den 

upprustningen för att ge huset en ny livstid på minst 50 år. 

Det är en stor renovering som pågår där och de kommer att förbättra allt inkl. t.ex. ventilation. 

Det är en renovering på nästan 300 miljoner kronor, och det skulle kosta ytterligare 20 

miljoner att göra i ordning fasaderna varav de kan ta 10 miljoner från tegelrenoveringar. 

Bevarande 

Huset har ett visst skydd i detaljplanen eftersom det finns förvanskningsregler införda i den, 

men det är något otydligt formulerat om bevarande, så att de som vill bevara har något att 

åberopa. Det är därmed inte sagt vad bevarandet omfattar och det står inte heller vad som bör 

bevaras.  Är det fasaden eller det fina parkområdet framför byggnaden? Det ligger många 

liknande byggnader i en cirkel runt en park med en liten sjö i mitten och läser vi arkitektens 

idé med området var det parkrummet som var viktigt. Då tycker Akademiska Hus att det går 

att tolka det som att det är just parkrummet som de avsåg att skydda. 

Stadsbyggnadskontoret bör fundera på att det kan finnas nyanser i vad som är värt att bevara.  

Mot parkrummet är det mycket fint med kolonmurade pelare, som de inte avser att röra, men 

på baksidan av huset finns industrilokaler med fläktar på taken och då tycker inte Akademiska 

Hus att det är viktigt att skydda den sidan av huset.  

Arkitekten som ritade huset har gått bort, men i arbetsgruppen kring upprustningen av den här 

byggnaden finns en som arbetat på hans kontor. Därför har de fått mycket information kring 

hur den ursprungliga arkitekten tänkte. Han var inte bestämd i att allt skulle bevaras, utan 

kunde lätt kasta lösningar och ändra dem. Men nu efteråt finns en antikvarie i Lund som säger 

att allt ska behållas på det sätt som det engång var.  Det är intressanta diskussioner, de är inte 

så gamla de här husen och ”arkitekten är känd men han är bara känd bland arkitekter”.  

Franzon tror att Stadsbyggnadskontoret i Lund är väldigt fokuserat på att det är just Klas 

Anshelm som är formgivare och att det är tidsenligt kring parken, sen har de inte tänkt så 

mycket mer. När de prickat in vilka fasader de anser viktiga att skydda så inkluderar de även 

baksidan som är industrimiljöer med t.ex. transformatorbyggnad bara för att de har lika tegel 

och ligger på samma tomt. De bör detaljera bättre i detaljplanerna vad det är de öskar bevara. 

Akademiska Hus vill få i gång en diskussion kring dessa frågor eftersom man kan komma 

fram till att just den här fastigheten är särskilt värdefull, men då måste vi fundera på vad är 
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värdefullt och vad är inte värdefullt? Hur ska vi i Sverige och EU se på de här frågorna och 

belysa dem samtidigt som vi funderar över Kina som bygger allting nytt och på så sätt får allt 

med stor energieffektivitet och tjänar mycket på det? Det spås att energi kommer att bli dyrare 

och dyrare. Vilka byggnader måste vi i Sverige och EU bevara så att de blir precis som de 

varit historiskt? I de perspektivet tycker Akademiska Hus att vad gäller statliga bolag är det 

Statens fastighetsverk som håller på med de frågorna eftersom de äger slott och liknande. Har 

Akademiska Hus ägt en tillräckligt gammal, värdefull, fastighet har den förts över till Statens 

fastighetsverk och då har Akademiska Hus inte kvar den längre.  

Utvändig isolering 

Tekniker gruppen, där Franzon ingår, anser att de kan anstränga sig och försöka hitta nytt 

tegel motsvarande de befintliga tegelfasaderna och göra en helt ny skalmur. Om man lägger 

en skalmur av tegel, med isolering, på varje gavel bygger den mellan 220 och 230 millimeter 

utöver befintlig vägg och det är inte något som borde synas när huset är 100 meter långt och 

fem våningar högt, men man ändrar proportionerna tycker antikvarien! 

På baksidan tycker den person, som arbetade på det ursprungliga arkitektkontoret, att de kan 

sätta upp isolering och skivmaterial eller en träpanel i stället för en skalmur av tegel. 

Det är däremot inte så att Akademiska Hus förespråkat att de ska tilläggsisolera hela huset. 

Vissa fasader anser de också vara så värdefulla att de bör få vara kvar, utan denna 

överläggning gäller i första hand det som är på baksidan av huset. 

Invändig isolering 

Genom mätningar och beräkningar har tekniker gruppen räknat ut att de bara kan göra om 

begränsat på insidan, annars riskerar de fuktproblem i fasaderna, eftersom det blir 

kondensutfällningar. Ett annat problem är köldbryggor vid alla bjälklagen som ändå sticker ut 

och drar in kyla. Det bästa är därför, om det är möjligt att renovera utvändigt.  

När det är en massiv tegelvägg finns risk att den kan spränga sönder vid invändig isolering 

eftersom det då blir en mycket kallare vägg. Med anledning av detta har Franzon deltagit i 

diskussioner med den byggfysiker som Lunds kommun utsett. Den byggfysikern har då sagt 

”vadå den nya skalmuren blir ju ännu kallare” och ”det är klart den blir, men det befintliga 

teglet har aldrig varit helt kallt eftersom den släpper genom värme. Vad händer då den dagen 

vi ändrar befintliga murens temperatur nivå? Hur fort bryts fasaden ner då? Då blir det kanske 

ännu mer spänningar” säger Franzon. 

Enligt de mätningar och beräkningar som gjorts har Akademiska Hus kommit fram till att de 

kan tilläggsisolera fem centimeter med stenullsisolering på insidan och då kan de ändra det 

befintliga U-värdet från mellan 1,2 och 1,5 till 0,5 m
2
KW

-1
. 

Med ovanstående lösning med stenullsisoleringen utbytt mot PIR isolering kommer de ner till 

ett U-värde på 0,2 m
2
KW

-1
. Ska Akademiska Hus göra denna ansträngning måste de satsa allt 

annars blir investeringen inte särskilt lönsam. 

PIR isolering har används i övriga Europa i ungefär tio år och i Sverige i två år. Akademiska 

Hus lägger PIR på väldigt mycket takytor, speciellt i Stockholm, t.ex. på nya aulan på 
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Karolinska. Enligt energiberäkningar som gjorts av Akademiska Hus räknar de ut att det går 

att spara 95kWh per kvadratmeter väggyta med PIR isolering, jämfört med nuvarande 

användning. Räknar vi då med en krona per kilowattimme är det 95 kr per kvadratmeter 

väggyta och år. Denna konstruktion kostar ungefär 2200 kronor i investering vilket betyder att 

det endast går att nå lönsamhet genom att räkna långsiktigt. I ovanstående exempel har de 

räknat på 50 år. 

Energi 

Akademiska Hus har många hus med massiva tegelväggar och har länge frågat sig hur de ska 

göra med dessa fastigheter. De drar massor av energi och hur hanterar vi det?   

V-huset på lunds universitet drar tre gånger så mycket energi som en normal kontorsbyggnad. 

Den har ett U-värdet på mellan 1,2 och 1,5, på fasadväggarna, att jämföra med mellan 0,1 och 

0,2 m²KW
−1

 för en nybyggd yttervägg. Många som har suttit i lokalerna har klagat under 

vintertid att det är kallt, de känner kylan från ytterväggarna. En isolering av fasaden skulle 

därför, förutom energivinster, medföra en bättre komfort för de som vistas i lokalerna. 

Stadsbyggnadskontoret i Lund har kopplat in en byggfysiker och även om han och Franzon 

inte alltid är överens finns mätvärden att förenas kring. Akademiska Hus mäter hela tiden hur 

mycket energi det går åt i deras fastigheter. 

Energifrågorna är mycket centrala i de arbeten som görs och antikvarien tyckte t.ex. att de 

skulle sätta in solceller, men under juli månad är det inte någon i huset och än så länge finns 

inget sätt att lagra överskottsenergi. Akademiska Hus arbetar mycket med marklager och de 

använder då bergvärme där de kör ner överskottsvärme på sommaren och tar upp det på 

vintern. Den tekniken har används i Lund men i detta hus finns inget sådant. Franzon anser att 

de lägger mycket pengar på att tillmötesgå kommunen. Akademiska Hus har krav från deras 

ägare staten och sedan kommer det krav från Europa också på att hitta energiförbättrande 

lösningar. Akademiska Hus har bestämt att de ska spara 40 % energi till år 2050, det betyder 

att de måste ta tag i deras fastigheter och om de ändå ska renovera måste de hantera helheten. 

De kan inte komma tillbaka om tio år och sätta upp nya ställningar och börja arbeta med 

fasaden, utan de måste ta tag i det nu! 

Det kommer troligtvis direktiv från EU att till år 2040 eller 2050 om att byggnader inom EU 

kommer tvingas uppgraderas till nuvarande normstandard och då har staten sagt att de statliga 

bolagen ska ”gå före”. Förslaget som ligger är att Akademiska Hus ska renovera upp två 

procent av deras bestånd varje år, då ska de nå BBR kraven.  

Fasad 

Fastigheten i det här fallet är en stor röd tegelbyggnad från 60-talet, vilket betyder att den är 

50 år nu. Fasaden är av ett speciellt tegel som arkitekt Anshelm vart på tegelbruket och mer 

eller mindre valt ut de stenar som inte är likformiga de andra. Utöver det är hela fasaden 

betsad, de har smörjt in teglet och fogarna så att de uppnått en svartskimrande kulört över hela 

fasaden. Mycket av den färgen har eroderat bort, men rester av den syns som små svarta 

prickar på fasaden. Om eventuellt nytt tegel ska betsas eller inte har Akademiska Hus i 

dagsläget inte tagit ställning till. 
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Ursprungliga teglets tegelbruk är nu nedlagt och finns inte längre, men vi måste samtidigt 

tänka på att vi ändå måste renovera den befintliga fasaden vilket betyder att vi ändå måste ta 

bort stenar och lägga i nya. Då måste vi hitta ett tegel som ersätter det gamla och det kan 

nästan bli värre att lägga in nya stenar ”lite här och var” i fasaden än att ge fasaden en helt ny 

skalmur säger Franzon. 

Fönster 

Nya fönster sätts så att de i princip sitter på samma mått, men det kan komma att skilja något 

eftersom det är viktigt att beakta eventuella köldbryggor som kan uppstå i annat fall. Då 

nuvarande fönster byts kommer de att flyttas ut så att deras läge i vart fall inte kommer att 

påverka utseendet märkbart.  

Däremot kommer det att bli problem på baksidan av huset, där finns en vinkel och fönstren 

sitter nu ända in i hörnet och om fasaden byggs ut på ena sidan kommer där bli ett mindre 

fönster. Det är något som de, från Akademiska Hus sida, inte ser som något problem eftersom 

detta fönster endast berör baksidan av fastigheten.  

De fönster som sitter där i dag är inte originalfönster utan de har bytts ut till aluminiumkarmar 

och från början när huset var nytt var det vitmålade träfönster. Nu har Akademiska Hus sagt 

att de går tillbaka till vitmåladefönster med moderna U-värden. Franzon vet inte om det 

kommer att bli trä, men åtminstone kommer färgen att stämma. Han vågar inte heller svara på 

hur smäcker den nya karmen blir, men eftersom detta fortfarande är på planeringsstadiet finns 

det alla möjligheter att de kan bli det.  

Tak 

Det kommer att förändras lite vad gäller taken eftersom huset breddas. Det är i dag kopparplåt 

på en del av taket och eftersom huset blir bredare måste de lägga ny plåt där, något som inte 

borde vara något problem eftersom det går att valsa in färdig eroderad kopparplåt. 

Ekonomi 

Akademiska Hus äger alla sina fastigheter och tänker alltid långsiktigt. De vill att det ska vara 

en bra affär även om 50 år och planerar inte sälja något. De har funderat på att ta fram en 

metod för hur de ska ta omhand de här gamla husen och vill hitta ett sätt att räkna så att det 

blir ekonomiskt hållbart. 

De måste räkna med att få avsättning på sitt bestånd, de måste få kunder och de måste kunna 

hyra ut lokalerna. Många anser att det endast är ekonomi som styr vid fasadrenoveringar, men 

det är endast delvis sant i detta fall har Akademiska Hus ansträngt sig med en skalmur av 

tegel osv, men det blir problem ändå. De är ett statligt bolag och därför finns andra resurser, 

många andra bolag skulle troligtvis satsa på en Mineritskiva i stället! 

Det tittar på livscykelanalyser på det här och ska de ändå lägga så mycket pengar på att göra 

om fasaderna kan de lika gärna ta de pengarna och göra en helt ny fasad. Det ger en mindre 

energianvändning och på så sätt kan de få ihop ekvationen, trots att de kostar på en så dyr 

fasad som det innebär att tilläggsisolera och bygga en helt ny skalmur av tegel. Det kostar 

mellan 2000 och 2500 kronor per kvadratmeter vägg, då spar de så mycket energi att och de 

med en kalkyl på 50 år ”kan räkna hem” fasadisoleringen. 
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VIP isolering 

Franzon är mycket kritisk till VIP isolering eftersom det inte går att hänga något på väggarna, 

eftersom det då är stor risk att panelerna punkteras. Dessutom finns stor risk för fuktproblem 

då det lätt blir stora köldbryggor beroende på att bjälklagen går långt ut i väggarna. Panelerna 

fungerar bra t.ex. i kalla golv då de beklätts med golvspån eftersom det sällan skruvas något i 

ett golv och risken för punktering då är minimal.  

Lagen 

Egentligen står det i BBR i dag att vid en större ombyggnad ska normkraven i BBR uppfyllas. 

Det klarar inte Akademiska Hus, för Väg och Vatten byggnaden i Lund, men samtidigt finns 

en liten text angående förvanskningskrav som gör att det går att släppa på de kraven och det är 

klart att den har Stadsbyggnadskontoret tittat mycket på. Samtidigt har Franzon läst i PBL, att 

förvanskningsförbudet inte är något som föranleder att det går att stoppa en förändring, men 

det ska föras en dialog och hitta en lösning som båda parter kan enas kring. Det kan hända att 

om Akademiska Hus driver ärendet till Länsstyrelsen utan att föra dialog kanske de får rätt, 

men det är deras kunder frågan gäller och därför är samtal bättre!  

Byggnadens karaktärsdrag anser de att de ändå klarar att bevara, trots renovering. Lagen 

kommer aldrig kunna peka ut unika byggnader och PBL är inte särskilt konkret. Nu har de 

försökt konkretisera genom nya BBR reglerna, men det är fortfarande oerhört mycket plats för 

tolkningar. När är det en ändring som gör att vi ska följa BBR reglerna? Nu hamnar mycket 

på kommunerna och sedan får vi överklaga till Länsstyrelserna. 

Hållbarhet och miljö 

Deras kunder, i detta fall Lunds universitet, blir mer och mer fokuserade på hållbarhet och 

miljö. Det gör att de börjar kräva att lokalerna de hyr ska vara miljöcertifierade, gärna högsta 

nivå. I det här fallet finns en risk att de söker lokaler någon annan stans eftersom Akademiska 

Hus inte kan leva upp till det. Franzon undrar om Akademiska Hus ”ska stå med något 

museum mitt i Lund”, lokaler som inte går att hyra ut! Det är därför spännande med 

bevarandekravet och förvanskningsförbudet och om de ändå lyckas hyra ut lokalerna. 

Tekniker gruppen, som Franzon ingår i, har påtalat för regionkontoret i Lund att de kan inte 

lägga ner nästan 300 miljoner på renoveringen av en fastighet som ska stå i 50 år och som nu 

har gamla dåliga fasader och inte väga in energifrågan. Hållbarhet diskuteras mycket i 

samhället och väger väldigt tungt, vi måste ha ett hållbart samhälle! 

B.3.4 Skönhetsrådet i Stockholm 

Bakgrundsfakta 

Skönhetsrådet, Rådet till skydd för Stockholms skönhet, är stadens eget remissorgan som har 

till uppgift att bevaka natur-, arkitektur-, stadsbyggnads- och kulturmiljöfrågor. Detta 

inbegriper förändringar av staden, stadsmiljön, bebyggelsen. Skönhetsrådet ska bevaka dessa 

saker i relation till stadens utvecklingsplaner. Hela idén med Skönhetsrådet är att det inte ska 

vara en antikvarisk myndighet. Rådet arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. De är 13 

ledamöter, varav fyra är politiskt tillsatta.  
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Intervju 

Martin Rörby är sedan nio år Skönhetsrådets sekreterare och chef för rådets kansli. Rörby är 

arkitekturhistoriker och har tidigare arbetat på Arkitekturmuseet och Konstvetenskapliga 

institutionen vid Stockholms Universitet, framförallt med efterkrigstidens bebyggelse.  

På Skönhetsrådet arbetar de mycket med de visuella, det upplevelsemässiga, kopplat till den 

teknik som gör förändringar möjliga eller omöjliga. I Skönhetsrådet sitter personer t.ex. från 

Sveriges Arkitekter, Svenska Naturskyddsföreningen, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. 

Konstakademien och alla har sina fackingångar.  

Av de 13 ledarmötena är fyra politiskt tillsatta. De behöver dock inte vara politiker, men det 

är de politiska partierna som nominerar dessa personer men är, enligt de regler som finns, 

befriade att följa sin partilinje när de sitter i Skönhetsrådet. ”Skönhetsrådet är ett opolitiskt 

organ, om än med politisk representation”. Det innebär att skönhetsrådet inte ska behöva ta 

kortsiktiga politiska eller ekonomiska hänsyn i det arbete de gör, utan de har möjlighet att se 

på sakfrågan och arbeta långsiktigt. De politiker som finns är inte så många, bara fyra av 

tretton.  Att det finns politiker beror på att Skönhetsrådet drivs med offentliga medel och 

därför vill politiken ha insyn i Skönhetsrådets arbete. Det kan även vara en fördel att det finns 

politiker där eftersom de har en annan kompetens och insyn i det politiska spelet i jämförelse 

med övriga ledamöter. De får dock inte driva någon politisk linje då de sitter i rådet.  

Skönhetsrådet hanterar mellan 450 och 500 diarieförda ärenden varje år.  Det innefattar allt 

från stora projekt som ombyggnationen av Slussenområdet till mindre renoveringar av 

miljonprogrammens bostadsområden med t.ex. tilläggsisolering, Sergels torgs utformning 

eller butiksskyltar på något viktigt hus i innerstaden. Det betyder att de hanlägger allt från 

parkbänkar till nya stadsdelar och allt där emellan. De stora ärendena går alltid upp på mötena 

i rådet och i mindre ärenden har Rörby, med hjälp av ett par medarbetare, en delegerad rätt att 

”besluta i linje med rådets uppfattning”. Även små uppdrag redovisas i rådet. Det förmedlas 

omkring 8000 – 9000 bygglov i Stockholm och av dem kommer mellan 150 och 200 på 

remiss till rådet. Det betyder att de behandlar en ganska liten del, men meningen är att de ska 

ha alla nya planer och en del av byggloven – oavsett om det är innerstad eller ytterstad.  

Rådet är ett rådgivande organ och har ingen vetorätt. Vilket betyder att om rådet säger nej till 

något så är inte det säkert att det blir så, men Skönhetsrådet har väldigt tydliga ingångar till 

både Stadshuset och Stadsbyggnadsroteln. Det betyder att kan de kan argumentera väl och 

komma med några alternativa lösningar på något de inte tycker är bra - kan det få igenom det 

som de vill och på så sätt har de en informell makt. Trots att rådet är en kommunal instans har 

de den unika friheten att också driva opinion och behöver inte hålla tyst om de tycker något är 

fel i de planer som finns. Skönhetsrådets arbete går ut på granska de här sakerna och komma 

med synpunkter. De kan därför offentligt gå ut med sina åsikter även om de inte är de åsikter 

som stadshuset har i en viss fråga. 

Rådet ska se hur stadens utvecklingsplaner fungerar i samspel med, och genom att ta vara på 

natur-, arkitektur- och stadsbyggnadsmässiga värden som bidrar till att skapa goda livs- och 

boendemiljöer. De ska se hur går att undvika att bygga sönder det som är befintligt, men 
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också hur de förändringar som görs kommer till med en sådan kvalité att vi är stolta om 50 år 

och att efterföljande generationer uppskattar den klass vi klarade att bygga med under 2000 

talet. Det betyder att väldigt mycket av det arbete rådet gör i dag görs med blicken riktad 

framåt. 

I Skönhetsrådet behandlas allt som finns i stadsmiljön och inte bara de byggnader som är flera 

hundra år gamla, utan mycket av det rådet har att hantera inbegriper det moderna arvet som 

innefattar efterkrigstidens bebyggelse ända fram till det helt samtida. 

Miljömål 

Naturligtvis finns miljömålen med i Skönhetsrådets arbete och i synnerhet vid nybyggnation 

tycker rådet att passivstandard ska eftersträvas. Vid befintlig byggnad finns det med som en 

parameter, men det kan vara så att de arkitektoniska ursprungskvalitéerna väger tyngre. Sällan 

finns bara ett sätt att angripa problemet på och i vissa fall kan det vara nödvändigt att hitta 

andra lösningar, för att inte förlora den arkitektoniska kvalitén. Det kan tom vara tvunget att ta 

från uthyrningsbar yta för att få plats med ny ventilation utan att få missprydande 

påbyggnader o.s.v. Samma sak gäller t.ex. fönsterutformning och fönsterplacering. Ibland är 

det viktigt att inte karaktären går förlorad!  

Ekonomi 

Skönhetsrådet tittar inte primärt på ekonomi, men det finns med som en parameter eftersom 

man måste känna in tonarten i den miljön man tänker förändra. Stockholm är en stor stad och 

det finns en mångfald att hantera, där måste byggas och renoveras med omtanke om en plats 

för alla. Det finns i praktiken lika många sätt att hantera upprustningarna som det finns 

områden. Sedan finns det tekniska lösningar att hantera, men de kan paras med givna 

förutsättningar på en mängd sätt som gör att en tilläggsisolering kan lösas olika. 

Klassning 

Alla hus i Stockholm fram till början eller mitten av 1970-talet är kulturhistoriskt 

klassificerade och denna klassning finns bara i Stockholms stad, även om många andra 

kommuner arbetar med liknande instrument. Stockholms stadsmuseum har tagit fram 

klassningen och det är en slags antikvarisk värdering. Den högsta klassningen är blå och 

motsvarar ungefär ett byggnadsminne. Det finns blåklassade hus även i fastigheter byggda 

under den perioden detta arbete ska spegla. En blåklassning innebär att huset i princip är unikt 

och i ett så välbevarat skick att det bör bevaras. Det använder Skönhetsrådet som en 

utgångspunkt i sina bedömningar men det är inte säkert att de är eniga med klassningen. Det 

finns byggnader som är ganska lågt klassade och där Skönhetsrådet tycker att Stadsmuseet 

varit för snål i värderingen. Klassningen i sig är inte någon garanti utan ett hjälpmedel för 

planerarna. Är de blå- eller grönklassade hus ska Stadsmuseet som stadens antikvariska 

expertorgan yttra sig över förslag till förändringar. Stadsmuseet är numera underställda 

kulturroteln och därmed också kulturnämnden. Det betyder att deras yttranden inte går direkt 

in till stadsbyggnadsroteln, utan också måste tas i kulturnämnden och det händer också att 

yttranden från Stadsmuseet omprövas i nämnden. Skönhetsrådets svar går däremot direkt och 

det är aldrig någon som omprövar deras beslut. Det gör att skönhetsrådet har en styrka. Rådet 

anser inte att en blåklassad byggnad inte får röras, utan det innebär att det är en byggnad med 
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mycket stora kvalitéer. Ska man göra något på en sådan byggnad får det inte skada de 

befintliga värdena och det måste också tillföra nya högre värden, så att slutresultatet blir mer 

värt än vad det var före renoveringen.  

Bevarandekrav 

Vad gäller bevarandekraven som infördes i Boverkets byggregler vid årsskiftet har de funnits 

tidigare, även om de inte varit lika tydliga. Rörby har svårt att bedöma om de kommer att göra 

skillnad. Han önskar att de kommer att stävja de misstag som ändå med jämna mellanrum 

inträffar. Att man vågar bli lite tuffare att hävda fastighetens karaktärsdrag o.s.v. i de fall det 

annars blir fel. Rörby tror tyvärr inte att det kommer göra någon skillnad, utan säger att vi får 

vänta och se om det kommer några rättsfall. Det är först då vi verkligen får se vad de här 

reglerna egentligen är värda.  

Bostadsförnyelse 

Det som rådet har att arbeta med är respekten mot originalet kontra det som förändras och där 

har inte Skönhetsrådet en bestämd uppfattning att man alltid med automatik ska vara trogen 

originalet. En fastighets ursprungsarkitektur är i vissa fall inte av så bra kvalité och om det 

nya som görs då håller en högre arkitektonisk klass, visuellt och estetiskt, kan det mycket väl 

motivera att man frångår originalet för att vinna något annat. Det här gäller t.ex. hus från 60- 

och 70-talen, där det ibland kan finnas skäl att ge dem en ny 2000-talsdräkt. På samma sätt 

som staden i alla tider har klätt om medeltidshus med 1600-tals fasader, som senare fått 1700-

tals fasader, som fått 1800-tals fasader osv. Kvalitén i förändringarna är det som 

Skönhetsrådet bevakar och inte det som göras om i sig. Sedan måste hänsyn tas till att tiderna 

förändras. Skönhetsrådet var t.ex. mycket kritisk till det som byggdes kring Sergels torg och 

det är något som rådet i dag är väldigt glada för och försvarar, eftersom det för sin tid har 

väldigt stora värden. När rådet tittar på flerbostadshus och hur de renoveras är det i första 

hand den arkitektoniska och estetiska kvalliten som beaktas, även om den tekniska parametern 

naturligtvis också finns med. Många hus från miljonprogrammet har underhållits dåligt och de 

är i så dåligt skick att man idag måste göra större insatser. 

Fönsterbyten 

Det är känsligt med fönsterbyten men de kan göras mycket skickligt, genom att vända sig till 

rätt leverantör och ställa krav, går det att få något som stämmer väl med husens 

ursprungsarkitektur. I dag går det att beställa fönster med modern prestanda och som 

utseendemässigt och dimensionsmässigt ser ut precis som original. Det går att göra 

aluminiumprofiler som verkligen ser ut som det vore kittfalsar och i vissa lägen kan det 

övervägas i vardagsarkitekturen, om det betyder betydligt lägre underhållskostnader än dem 

man får med nytillverkade fönster i trä. De kanske till och med ger en bättre energiprestanda 

samtidigt som de arkitektoniskt goda egenskaperna trots allt går att bevara.  Då det saknas rätt 

kunskap eller fingertoppskänsla, i förvaltarled, finns risk att fönstren blir klossiga och fula 

eller att det sätts in instickskarmar och att den ursprungliga karmen inte tas bort. Det är 

naturligtvis inte av illvilja, men förvaltare ser inte helheten utan tänker bara på att göra det 

tekniskt bra. Då är det lätt att falla för fönsterleverantörer med standardlösningar osv. I dag 

finns fönstertillverkare som kan göra riktigt tekniskt goda fönster och ändå få till ramar, falsar 

och fönsterindelningar bra. Det är problematiskt där träbågar kläs in med plåt. Det gör att de 
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för stunden klarar sig undan underhåll, men träbågarna ligger bakom och ruttnar. Det är värre 

än en riktigt snyggt gjord aluminiumprofil. Det är också viktigt att fråga sig om fönstren är så 

dåliga att de måste bytas ut. Det kan hända att en isolerruta, satt i ytterkarmbågen, kan klara 

nästan samma krav om de för övrigt renoveras och tätas. Det är inte givet att det är ett bättre 

tekniskt alternativ att byta bågar. De träbågar som tillverkades på 50-talet var fortfarande av 

kärnvirke och av väldigt god kvalité.  

Skalmursfasad av Tegel 

Vi frågade Rörby hur han såg på problemen med våra skalmursfasader av tegel från 50-talet 

som behöver renoveras. De kanske finns putsade fastigheter från 50-talet i området och vi 

undrade då om han ser något problem att man tilläggsisolerar och ger fasaden ett putsat 

uttryck. Rent generellt säger Rörby nej till att tilläggsisolera en sådan fasad, men det beror på 

hur fasaden ser ut. Det går ofta att komma långt med fönsterbyten och andra åtgärder för att 

behålla känslan i huset. Det är ett helt annat, väldigt fint, tegel från den tiden. Det går knappt 

att få tag i sådant tegel och får man tag i det är det dyrt! Kanske finns med en skalmurs fasad 

av tegel möjlighet att ändå göra någon invändig isolering även om det kräver en noggrann 

teknisk analys för att inte få fuktproblem. Eller fundera på om den isolering som finns går att 

ersätta utan att riva ner den befintliga muren. Det är frågor som måste beaktas innan några 

ingrepp görs på muren. 

Högprestanda isolering 

Det är önskvärt med tunnare, mer högvärdiga material, eftersom det i synnerhet vid putsning 

går att vinna mycket på det. Då kan man t.ex. undvika att fönster måste flyttas ut, vilket är 

väldigt kostsamt. Vindskupor är ett område där isolerkraven är väldigt höga och där börjar det 

nu komma material som är högvärdiga och tunna. Rörbys förhoppning är att de snart kan 

börja användas även på väggar.  

Bevarandekrav och tilläggsisolering 

Det finns tveklöst en konflikt mellan bevarandekrav och tilläggsisolering, men optimist som 

Rörby är tror han att den kan utvecklas till något gott och konstruktivt om vi kan mötas i de 

olika disciplinerna och göra det med en slags ödmjukhet och lyssna på varandra. Det kommer 

finnas vissa enstaka fall där konflikten inte kommer att vara möjlig att lösa i den meningen att 

alla får sitt utan vi måste göra medvetna val. Men i de flesta fall går det troligtvis att hitta bra 

lösningar, förutsatt att vi börjar tala med varandra i respekt och faktiskt lyssnar. ”Man får inte 

hamna i någon fyrkantighet utan använd konflikten som en språngbräda för att hitta nya 

lösningar” säger Rörby. Varje projekt är unikt! 

Husbyområdet 

I Husby har Skönhetsrådet varit involverade i diskussioner med dessa färgstarka fasader i 

prefabricerade betongelement, med synliga elementskarvar. Där har frågorna rört 

gestaltningen i stort, men även frågor rörande färgsättning och kring hur husen ska kunna 

tilläggsisoleras. När Husby byggdes ingick färgsättningen i grundidén med kvartersgrupper i 

olika färger. Då Husby sedan skulle renoveras ville man från början frångå det helt och hållet. 

Det fanns en önskan om att ge området ett nytt uttryck och att det skulle se ut lite som 

Hammarby Sjöstad, vilket betydde att det skulle gå i vita toner. Rådet ansåg att själva idén 

med området var de starka färgsättningarna som gick i mustiga färger, rött, grönt och blått. 
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Där har man nu renoverat några kvarter så att de ser 60-tals retro ut, fast de är byggda på 70-

talet egentligen. Fönster har fått nya fönsterindelningar och det ser lite folkhemslikt ut, men 

det är inte riktigt troget husen egentligen, eftersom de ser ut som något annat än det är. Sedan 

finns det andra områden där de med ganska stora gester har försökt att göra något mer samtida 

av det. De husen har fått gigantiska balkonger med screentryckta glasräcken, helt slät puts och 

övergiven färgsättning. Resultatet har blivit sådär, det är svårt att värja sig mot att det hela 

framstår som någon B-variant av Hammarby Sjöstad. Sedan finns det några fall där de i och 

för sig också gått väldigt långt från originalet, men där det med en fingertoppskänsla 

renoverats så att det i stället blivit riktigt fina hus. Det går nästan att tolka dem som nybygge, 

men där det ändå går att avläsa vad som varit från början. Det finns även ytterligare fall där de 

varit mer återhållsamma och försökt ta vara på ursprungskaraktären. Sammantaget kan man 

väll säga att man slår sönder området eftersom det ursprungliga temat med variationer nu är 

förstört. Det är på sätt och vis synd, hade Husby underhållits på ett bra sätt hade man om 

ytterligare 10 år troligtvis insett värdet av det starka gestaltningsgreppet som fanns där från 

början.” 

Upprustning är självklar och på vilket sätt Husby underlåtits renovering likt andra 

bostadsområden i förorten är en skandal. En hyresgäst förväntar sig att en del av den hyran 

som betalas ska användas till underhåll inom skäliga intervall. De åtgärder som enligt Rörby 

bidragit mest till splittringen av området kanske är det som varit dyrast att göra. Hålla 

måttliga hyror så att de som bor i området kan bo kvar rimmar lite med att man också hanterar 

husen med respekt för deras ursprung. Det innebär inte att det som är dåligt ska bevaras, 

tvärtom. Det finns t.ex. butiker med ingång från gatan som har små källarfönster som skulle 

kunna utnyttjas på ett helt annat sätt om de får nya större fönster o.s.v. Det finns många 

sådana saker som påverkar upplevelsen av miljön mycket mer än de stora åtgärderna.  

Vi bör fundera på vad kvalitéerna och problemen i områdena finns innan vi kommer med 

några lösningar. Ofta har dessa två analyser inte gjorts och beslutsfattarna applicerat 

innerstadssynen på ytterstaden. Innerstaden kanske inte kan ses som det absoluta idealet, som 

är överordnat alla andra ideal. Vissa kanske vill bo i naturen med skog osv. och det kanske 

inte beror på att de inte kan göra bostadskarriär och bo på en innerstadsgata. Det finns tyvärr 

som en undertext i det som görs i våra förorter i dag. Det är väldigt illa och Stockholm är stort 

nog att omfatta många olika stadsbyggnadskaraktärer. I vissa stadsdelar är upprustningen 

planerad enligt andra principer än i innerstaden. Det finns både tekniska och socioekonomiska 

problem i en del av de här områdena och då gäller det att göra en analys på rätt sätt. Vilket 

betyder att det nödvändigtvis inte är de jättestora balkongerna med screentryck som löser det. 

Hade de som beslutat om upprustning och renovering själva bott i de här områdena, så hade 

husens underhåll aldrig fått bli så eftersatt som nu, när det ibland handlar om rent förfall, och 

det tycker Rörby är upprörande. Det ska vara lika självklart att ett hus i Husby, Tensta eller 

Skärholmen underhålls som ett hus på Karlavägen i Stockholm. Sedan går det att säga till 

bostadsbolagens försvar att de även vanskött fastigheter i innerstaden, som t.ex. kvarteret 

Plankan. Där är nu rustat, men det fick gå långt. I innerstan finns andra fastigheter och därför 

blir det skillnad i ett sådant område som t.ex. Husby där allt är byggt samtidigt och då också 

förfaller samtidigt.  
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Skärholmen 

I Skärholmen finns också ett område med trevåningshus, till höger när man kommer upp ur 

tunnelbanan mot Skärholmen Centrum, som är byggda under miljonprogrammet. Där har 

rådet har varit med och diskuterat nya fasader och tilläggsisolering. Från början byggda med 

prefabricerade betongelement. Där har nu tilläggsisolerats, lagts ny puts och där har delvis 

gestaltningen förändrats. 

Tensta 

Rörby har, i egenskap av sekreterare i rådet, varit involverad i överläggningar kring 

låghusbebyggelsen i Tensta, som delvis också är byggda i ursprungligen omålade 

prefabricerade betongelement. Där har man nu tilläggsisolerat, målat och ändrat fasaderna, 

men på ett ambitiöst sätt med t.ex. utflyttade fönster.  

Nybohov 

I Nybohov, ett bostadsområde i Liljeholmen sydväst om Stockholms innerstad finns ett 

område som byggdes på 60-talet, med ett antal höga och ett antal låga hus, som går som en 

mur som kränger uppe på höjden. De syns tydligt bl.a. från Essingeleden och Hornstull. Där 

finns två bostadsrättsföreningar varav den ena, mot Skönhetsrådets vilja, fått ändra 

färgsättningen. Föreningens önskan vara att skilja ut sig som en egen enhet. De var från 

början i en vit nyans och föreningen har nu vänt sig till en mycket skicklig färgsättare som 

hjälpt dem att plocka fram en typisk sextiotalsfärgsättning, mörkt brunröd. De är från början 

utformade som en enhet och Skönhetsrådet motsatte sig ändringen pga. detta och att området 

dessutom så tydligt syns från många platser i Stockholm.  

Martin Rörbys privata erfarenheter  

Martin Rörby har i egenskap av privatperson erfarenheter från ett område ute i Edsberg, i 

Sollentuna. Från början fanns där sex stycken höga, skivhus från sent 50-tal. De var byggda 

med prefabricerade element med frilagd ballast och markerade ritsar, som samverkade med 

elementskarvarna i fasaderna. Fyra av husen byggdes om totalt på 90-talet och fick helt nya 

fasader med rött tegel och toppiga tak. Det blev så långt från originalhusen det går att komma, 

även om det var ambitiöst utifrån sin tid.  

Två av husen blev kvar som inte var i lika dåligt skick. Sollentunahem som förvaltade dem 

kom med förslag på tilläggsisolering och så ville de göra om balkongerna, som bara var 

franska, till vanliga. Rörby som ogillade de förslag som lades fram och lade sig i, egenskap av 

privatperson, han tyckte att dessa hade ett så viktigt arkitektoniskt uttryck att fasaderna borde 

bevaras. 

Till slut lyssnade Sollentunahem vilket fick till följd att ett av husen byggdes om med 

tilläggsisolering från insidan. Det är tekniskt svårare och inte lika bra sätt att isolera på. I 

samband med isoleringen fogades elementskarvarna om och så byttes ventilation till ny. På så 

sätt skapades ett baksug i huset och elementfasaderna, från 50-talet, visade sig så porösa att 

när det blev slagregn så drog de in fukt. Den fukten sögs in i inre skiktet och fastnade i 

fuktspärren på insidan. Resultatet blev fuktskador innan husen ens var inflyttade! Innan de 

boende flyttade in gjordes då den yttre tilläggsisoleringen och putsningen i alla fall och även 

det andra av de två husen blev då tilläggsisolerat från utsidan och putsat. 
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De ursprungliga intrycken av husen gick därmed förlorat. Färgsättningen bevarades 

visserligen och balkongerna nytillverkades lika 50-tals original, men det blev slätputs och 

fönster flyttades t.ex. inte ut. Det var inte alldeles fel det som gjordes, men det är ändå ett 

exempel på när de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena hamnar i konflikt med de 

funktionella och kraven på upprustning. I det här fallet prövades till och med att tillmötesgå 

de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena men det visade sig rent tekniskt att det inte 

gick! 

Däremot tycker Rörby att de kanske borde flyttat ut fönster och gjort ritsningar motsvarande 

de ursprungliga o.s.v. men det var almännyttans bostäder och det hade troligtvis kostat 

mycket att få till detta.  

Slutresultatet är inte dåligt, men husen är mer utslätade nu och det kan inte alls jämföras med 

den tuffa 50-tals grafiska karaktär de haft tidigare. Två av husen är i alla fall ungefär vad de 

var från början till skillnad från de fyra andra som total ombyggdes. 

Rörby anser att det finns något storslaget i hur en del av rekordårens och miljonprogrammets 

bostadsmiljöer gestalts med upprepningen som en estetisk och arkitektonisk kvalité. När man 

då som i Husby eller Edsberg förändrar husen på påtagligt olika sätt spelar man bort detta, 

vilket ju innebär en konflikt med de ursprungliga värdena. Å andra sidan kan det också i en 

del områden av den här typen finnas goda skäl att bryta ner skalan genom att variera 

bebyggelsen för att på så sätt skapa en bättre livsmiljö. Men som alltid gäller att varje område 

måste bedömas och hanteras utifrån sina egna specifika förutsättningar och möjligheter! 

B.3.5 Göteborgs stadsmuseum/Forskare från Chalmers 

Vi möter Sanja Peter, Liane Thuvander och Paula Femenías i Göteborg för diskutera våra 

frågor. Peters är anställd som antikvarie på Göteborgs stadsmuseum, Thuvander och Femenías 

är båda arkitekter i grunden och forskar inom hållbart byggande med viss inriktning mot 

renovering på Chalmers Tekniska Högskola. 

På Göteborgs stadsmuseum arbetar tre handläggare för byggnadsvård och tre arkeologer, med 

olika specialiseringar. Stadsmuseet är en del av kulturförvaltningen och inom 

kulturförvaltningen har stadsmuseet den rollen som vanligtvis länsmuseerna har, att bevaka 

det kulturhistoriska. Det betyder att de är den instans Göteborg har där de kan bevaka det som 

gäller bevarande. De är ett remiss- och rådgivande organ och svarar mot 

stadsbyggnadskontoret och Länsstyrelsen. Stadsbyggnadskontoret hanterar i första hand 

frågor som rör plan- och bygglagen och Länsstyrelsen hanterar det som lyder under 

kulturmiljölagen. Stadsmuseets frågor hanteras i nämnden, men de är ett rådgivande organ 

och ingen myndighet.  

Stadsmuseets roll 

Vid bygglov gör stadsmuseet kulturhistoriska yttranden eller rådgivning, men då 

Stadsbyggnadskontoret begär en kulturhistorisk utredning är det inte säkert att ärendet hamnar 

hos dem eftersom det finns många privata etablerade firmor som arbetar med att ta fram den 
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här typen av underlag. Ett exempel på det är ombyggnaden av Göteborgs rådhus där 

stadsmuseet var involverade initialt men där det svällde för mycket och den kulturhistoriska 

utredningen i slutänden gjordes helt externt. En orsak till att de fördjupade utredningar görs 

externt kan vara att de privata firmorna kan projektanställa och på så sätt är de mer flexibla. I 

de fallen där det handläggs externt är det Länsstyrelsen som följer upp arbetet. 

Stadsmuseet ger råd i mindre frågor men har även hand om stadsarkitekturen som totalgrepp 

ex. Västlänken. Det är ett projekt där det planeras att en järnvägstunnel ska grävas under hela 

staden och byggnadsminnen, riksintressen och mycket historisk arkeologi påverkas.  

I Göteborg finns ett bevarandeprogram som presenterar speciellt värdefulla områden från 

1600-talet och fram till 1950-talet.  Bevaranderogrammet beskriver historien kring området, 

vad som är utpekat och ungefär vad som är motivet till att det finns en önskan att bevara. Nu 

håller museet och kommunen på att arbeta fram en komplettering till dessa böcker som ska 

sträcka sig fram till 1980-talet.  

Sedan arbetet med böckerna om det moderna Göteborg startade har stadsmuseet fått mycket 

kunskaper om byggnader, byggnaders skick och tekniska kvalitéer. I enstaka fall har det 

bidragit till att i praktiken kunna påverka ändringar. 

Göteborg har i dag flera speciella program för särskilt utpekade områden, ett exempel är 

Lorensberg som är ett villaområde från 20-talet. Om det varit många frågor kring ett helt 

område som redan är utpekat kan de gjort ett särskilt program för det området, men det finns 

inget heltäckande arbete som inkluderar alla fastigheter i området, utan utgångspunkten är 

alltid böckerna. Sedan tittar de också i detaljplanerna och det kan vara olika hur detaljerade de 

är men viktigast är om det är någon märkning t.ex. stora eller lilla q, eftersom då gäller plan- 

och bygglagen. Plan- och bygglagen har många kapitel men stadsmuseet bevakar kapitel åtta, 

paragraf tretton, det omfattar särskilt kulturhistoriska byggnader och förvanskningsreglerna.  

”Kartläggning av hållbar ombyggnad i Sverige” 

Liane Thuvanders och Paula Femenías projekt på Chalmers Tekniska Högskola har arbetat 

med ett forskningsprojekt, REBO, kring renovering av bostäder från ~1940 – 1961, där de i 

några fallstudier kartlägger omfattningen och karaktären av vilka aktiviteter som är 

nödvändiga vid med hänsyn till miljö- och hållbarhetsaspekter.  

Thuvander och Femenías har tagit med så många aktörer som möjligt i forskningsprojektet 

genom möten och workshops. Då har de insett att frågan inte bara handlar om boendemiljö 

utan att det ska samverka med ekonomi, arkitektur och kulturhistoriska värden. De har försökt 

att ta upp alla frågor och sett olika värden belysta utifrån olika perspektiv. Då de försökt 

balansera allas intressen har de insett att alla inte kan få det bästa av allt och att arkitekturen 

inte är något som aktörerna omedelbart tänker på.  

Fastighetsägare har ett ansvar och genom forskningsprojektet hoppas Thuvander att de 

försöker börja tänka på de arkitektoniska frågorna och men också boendefrågorna med 

anpassade lösningar där de boende får vara med och påverka. Utöver det finns vissa tekniska 

saker som måste fungera, viktigast är då att uppnå ett gott inomhusklimat och ett klimatskal 
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som fungerar. Det går att göra på en mängd olika sätt och där anser Thuvander att det är 

viktigt att det i ett tidigt skede görs väldigt noga undersökningar av det befintliga. 

Forskargruppen håller på att arbeta fram REBO-s strategi matris, som ska förenkla i det tidiga 

arbetet med att väga samman olika värden och prioritera i vilken ordning olika åtgärder bör 

utföras.  

Bevarandekrav 

Det måste finnas någon hänvisning i detaljplanen för att bevarandekraven ska vara 

tillämpbara. Det betyder att det måste finnas någon q-bestämmelse och ”så länge det inte finns 

något formellt skydd så skyddas inte objekten direkt, utan utifrån allmänna hänvisningar i 

plan- och bygglagen” säger Peter. Det samma gäller tegelfasader, inte heller de har något 

skydd om de inte ligger i ett område som skyddas i detaljplanen med en q-bestämmelse Det 

finns områden i den senare tidens bebyggelse med väldigt fina kvalitéer som inte är skyddade 

än, säger Peters. Hon anger även att det endast finns två eller tre objekt från 60-talet som är 

skyddade i Göteborg. Rymdtorget i Bergsjön är skyddat och då gäller det punkthusen, 

loftgånghusen och kyrkan som har en q-bestämmelse sedan tidigare. Det finns också ett 

flygtorn i Torslanda som har en q-bestämmelse i detaljplan.  

Generellt sett anser inte Peter att alla miljonprogrammets hus är något som måste bevaras av 

kulturhistoriska skäl, men det finns vissa hus och områden med speciella värden. Rekordårens 

inbyggda kvalitéer kan integreras med en senare bebyggelse. 

Thuvander anser att de skärpta energikraven som införts i BBR, Boverkets byggregler, står i 

konflikt med bevarandekraven. Det är ett stort problem för fastighetsägare som får svårt att 

hantera det eftersom det både kostar pengar och påverkar resten av utseendet. De måste då 

hitta nya lösningar för fasaden och ett alternativ skulle då kunna vara en invändig isolering, 

men det tar bort uthyrningsbar yta och är inte den bästa lösningen tekniskt. 

Miljömål 

Vad gäller miljömålen, om 50 % energieffektivisering till 2050, anser Thuvander att 

systemgränserna borde vidgas så att helheten betraktas i stället för varje enskild fastighet. Det 

handlar om att se över helheten, något byggs nytt, något annat renoveras och på vissa 

fastigheter görs mindre för att fortsätta att behålla just helhetsbilden.  

Om fastigheten byggs om så mycket att det behövs bygglov är ändringsreglerna i lagen 

tillämpbara, men då kan fastighetsägaren välja att göra så lite att det inte krävs bygglov säger 

Femenías. Alla fastigheter kanske inte behöver nå normgränserna. 

Ekonomi 

I slutändan är det ofta ekonomi som styr vid renoveringar och det är svårt när ett bolag har ett 

stort bestånd av gamla fastigheter där allt måste renoveras på en gång, säger Femenías. 

Materialval 

Vid fasadrenoveringar i Göteborg är det vanligt att plåt, skivmateral eller en putsimitation 

väljs. De senaste tio åren har en konstruktion uppbyggd av isolering med endast en tunn 
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putsyta blivit populär, men en av nackdelarna med den lösningen är att ”man i vissa fall kan 

sparka in lite så blir där ett hål i fasaden” säger Peter. 

Tegelfasader 

Teglet i Göteborg varierar i kvalité och det kan bero ursprung och tillverkning. Det kan också 

bero på att det var svårt efter kriget att få fram bra material, samt att många hus i Göteborg är 

väldigt väderutsatta. 

Det är generellt så att man bör eftersträva att byggnadens karaktärsdrag bevaras vid 

renoveringar men eftersom kvalitén på teglet inte är bra är de inte speciellt bestämda med att 

teglet ska räddas. ”Det kan också vara så att vi har färre fasadpoliser här i Göteborg” säger 

Peters och ler.  

Nedan följer några exempel på områden från Göteborg som ingår i avgränsningen för detta 

examensarbete och dem har inte på något sätt anknytning till det forskningsprojekt som 

Thuvander och Femenías bedriver. 

Bergsjön 

Rymdtorgets fastigheter i Bergsjön har en energiåtgång som ligger mellan 160-240 kWh/m², 

vilket är långt över dagens normvärde, men Thuvander påpekar att energiåtgången i dessa 

fastigheter kan skilja mellan liknande hus i samma område. Det kan bero på materialkvalité, 

vilka som bor i husen, läge i området och om det t.ex. är extra väderutsatt.  

Torpa 

Husen i Torpa byggdes under slutet av 40-talet och står inför renovering. Det beror främst på 

att de är i tekniskt dåligt skick, exempelvis läcker tegelfasaden, det är dåligt inomhusklimat 

och det förekommer mögel invändigt. Det är kända arkitekter som formgivit husen, med 

mycket fina detaljer, och därför är det svårt att veta vilka åtgärder som bör vidtas eftersom 

området är skyddat på stadsplan nivå.  

Östra Gårdsten 

Området byggdes, år 1968 – 1969, som ett typiskt miljonprogramsområde på utslätad mark 

och med prefabricerade betongelement som kranades på plats. Så sent som i början av 2000-

talet renoverades Östra Gårdsten och det är redan problem. De nya metoderna har tydligen 

inte fungerat och använts oprövat. Östra Gårdsten hade inga stora tekniska problem innan 

ombyggnaden utan att det var det estetiska som sågs som problem. Det fanns en önskan att 

förändra bilden av Östra Gårdsten som något grått, stort och tråkigt och därför lyftes våningar 

av. För det fick de det stora samhällsbyggnadspriset och nu, ungefär 10 år senare, har Östra 

Gårdsten problem med fukt och mögel i anslutning till de områden där ”man plockat ner” 

våningar. 

Västra Gårdsten 

I Västra Gårdsten har fasaderna endast tilläggsisolerats på några enstaka gavlar och där har de 

i stället experimenterat med solpaneler, växthus och inglasade balkonger, samt ändrat 

installationssystemet. Detta är ett väderutsatt område eftersom det ligger i ett högt norrläge. 
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Kyrkbyn 

Kyrkbyn är ett område med många gamla hus från 1950-talet, med tegelfasader och det är inte 

förrän nu frågan om hur vidare tegelfasaden ska vara kvar eller inte har aktualiserats. Ett av 

husens håller just nu på att renoveras där tegelfasad ändras till puts för att de ska undersöka 

hur övriga hus i området ska hanteras. Innan en lösning väljs är det viktigt att bestämma hur 

de ska lösas på byggnads- och inte på områdesnivå. Det kan vara så att inte alla byggnader i 

området är i lika dåligt skick och då kan det vara bättre att behålla dem, medan andra 

fastigheter behöver större ingrepp och då bör hänsyn tas till det när husen renoveras. Det är ett 

gott exempel på en renovering där formspråket inte har förändrats eftersom detaljerna 

bevarats trots att de där bytt fasadmaterial.  

Gråberget 

På 80-talet gjordes tjocka tilläggsisoleringar på punkthusen på Svalebogatan och där håller de 

på att ta ner isoleringen och göra om den nu. Det var innan de började diskutera de 

arkitektoniska värdena, så att fönstren hamnade ”en halvmeter innanför fasaderna. säger 

Peters. 

Skolspåret 

Peter påtalar att Stadsmuseet arbetar intensivt med bl.a. miljonprogramsområden för att 

uppmärksamma deras ursprungs kvalitéer. Hjällbo har ett sådant område Skolspåret från slutet 

av 60-talet, med stora kvalitéer. Där har det inte funnits behov av tilläggsisolering av fasaden 

utan däremot har de bytt balkongfronter pga. problem med karbonatisering i betongen. Det 

innebär att koldioxid från luften reagerar med kalciumhydroxid i härdad betong vilket sänker 

pH-värdet och kan få armeringen att korrodera. I Skolspåret har de valt att bevara det väldigt 

specifika uttrycket i fasad och balkongfronterna och i stort sett de värden som fanns från 

början.  

Backa Röd 

Poseidon, ett av Göteborgs största bostadsbolag äger och förvaltar området Backa Röd. De 

hade i samarbete med Chalmers och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ett pilotprojekt där 

ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet byggdes om totalt till ett lågenergihus. Ett 

flertal åtgärder vidtogs bl.a. en total isolering och genomgång av husets klimatskal, ny till- 

och fånluftsventilation, samt en rad moderniserande åtgärder i bl.a. kök och badrum. Husets 

tidigare energiförbrukning för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel var på ca 180 

kWh/m² men minskade genom lågenergiombyggnaden till 52 kWh/m². 

Nu startar förnyelsen av resterande punkthus i området till röda lågenergihus när de fem grå 

punkthusen byggs på med två våningar och ges nybyggnads standard. (Bilaga D) 

Skilda energieffektiviseringsåtgärder har utförts i området beroende på vad som önskats 

uppnå. I Backa Röd har husen renoverats olika i samma område, en del fasader renoverades 

för ungefär tio år sedan utan tanke på energi och där har exempelvis bara fasaderna målats. 

Nu har de renoverat Backa Röd som ett pilotprojekt där de önskade minska 

energianvändningen så mycket som möjligt och då har de gjort en rad olika åtgärder. De har 

t.ex. tilläggsisolerat fasader, renoverat och glasat in balkonger medan andra hus i området 

renoverats i en mindre utsträckning. Ekonomin styr det mesta och det beror också på var 
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området står någonstans i staden, vilka åtgärder som är ekonomiskt rimliga eller möjliga. 

Backa Röd blev en väldigt dyr ombyggnad och nu håller Poseidon på att utreda hur de kan gå 

vidare med de andra husen om de t.ex. går att bygga på en våning för att få en tillräcklig 

ekonomi i projektet. 

Bevarandekraven har diskuterats mycket i Backa Röd från början. Utemiljön ser lika ut som 

tidigare och i en del av de här områdena kan värdena ligga just i gårdsmiljön, där man skapat 

en god boende miljö menar Peter, som också beskriver utemiljön i området med 

återvinningsstationer, matrestkvarnar och små trädgårdar med kretsloppstänkande. Detta är 

väldigt specifikt för området och inte vanligt för andra områden i Göteborg. 

Guldheden  

Norra Guldheden är ett riksintresse för kulturmiljövården. Det betyder att Länsstyrelsen 

godkänner de ändringar som görs i området.  

De har satt fiberplattor på punkthusen på Syster Estrids gata och ändrat vid balkongerna för 

att få bort köldbryggor och ur ett förvaltningsperspektiv är det väldigt bra eftersom de har 

krav på sig att förbättra energiprestandan. 
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C. Kommentarer på uppvisade bilder 

C.1 Kopparhusen 

De tre punkthusen belägna på klubbvägen i Danderyd glänste av brunröd kopparplåt då de 

byggdes 1957. Med tiden har fuktigluft och föroreningar gett fasaden ett brunt oxidskikt som 

sedan omvandlats till en grön patina och gett husen ett relativt unikt utseende.  

Trots att fastigheterna är mycket speciella och kan ses som lite av ett landmärke för Danderyd 

har dessa hus inte något formellt skydd, enligt bygglovtekniker Ann-Catrin Schillén som 

tjänstgör på miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyd. Hon tror därför att det skulle vara 

svårt för kommunen att förhindra ett fasadbyte, trots dess 

specifika karaktär, om fastighetsägaren skulle driva frågan.  

Kommentarer från kommuner  

Byggnader med kopparbeklädnad är relativt ovanligt och 

intervjuade tjänstemän från kommunernas bygglovavdelningar 

slår fast att dessa hus kräver en omtanke och att de därför 

absolut inte skulle vara självklart att ge fasaden ett annat 

ytskikt, även om det skulle gå att ersätta kopparn med en 

kopparfärgad plåt. Bara en kommun av de fem tillfrågade anser 

att det borde finnas en annan plåt att kompensera kopparn med.  

Några kommuner tycker att husen ser ut att inneha en hög 

arkitektonisk klass och förmodar att husen har någon 

skyddsbestämmelse införd i detaljplanen. Samtidigt påpekar de 

att om det inte finns något formellt skydd kommer det troligtvis 

vara svårt för kommunen att kräva att utseendet ska bevaras.  

Samtliga bygglovhandläggare ser en försäljning av 

befintligkoppar som en synnerligen intressant aspekt, där det 

går att tjäna både miljö och ekonomi. Även om inte någon av dem tror att kommunen skulle 

kunna driva en sådan sak.  

Byggnadsinspektör Benjamin Hellström anser att i ett liknande fall kan det hända att de i 

Haninge kommun skulle begärara en mindre utredning, som visar om det fälls ut något från 

kopparn och om det i så fall utgör någon risk över huvud taget! Han menar samtidigt att det 

inte ska ses som självklart att sätta ny koppar, vid en fasadrenovering, med tanke på miljö. 

(Bilaga B.2.2)  

FOTO: Maria Wickström, 2013 
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C.2 Norrgården och Sörgården i Vallentuna 

Mellan åren 1967-1972 byggdes de två områdena Norrgården och Sörgården i Vallentuna. 

Norrgården byggdes först då första inflyttning skedde redan i september 1967, och 1969 

uppfördes även Sörgården. Dem byggdes tidsenligt med elementbyggda fasader och skapades 

enhetligt, men med tiden har de två föreningarna renoverats så olika att de fått skilda 

karaktärer.  

C.2.1 Sörgården  

Bostadsrättsföreningen Sörgården omfattar 350 

stycken lägenheter fördelat på 14 fastigheter som är 

lokaliserade i centrala Vallentuna norr om Stockholm. 

Fastigheterna som inte har någon kulturhistorisk 

klassificering införd i detaljplan har genomgått en 

omfattande renovering som blev klar 2008. 

I renoveringen byggdes taken om från platta till 

valmade tak för att få plats med moderna 

installationssystem och de gavs även nya 

avvattningssystem. Fasaderna tilläggsisolerades med 

50 mm mineralull, gavs ny puts och samtidigt byttes samtliga 5000 fönster till nya. All betong 

på samtliga 200 balkonger renoverades och balkongerna gavs nya räcken. Utöver allt detta 

utfördes mark och dräneringsarbeten. (STARK fasadrenovering i Sverige AB) 

C.2.2 Norrgården 

I bostadsrättsföreningen Norrgården valde föreningen att satsa på att tilläggsisolera fasaderna 

med cellplast och ge dem ny puts. I samband med det renoverades balkongerna, de blev 

djupare och inglasade, samtidigt gavs entréerna ett helt nytt uttryck.  

 

FOTO: Wickström, 2013 

 Cellplast isolerad fasad, sett underifrån 

FOTO: Wickström, 2013 

Norrgårdens entré 

FOTO: Wickström, 2013 
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Kommentarer från kommuner 

Det är detaljplanens utformning som har betydelse för hur kommunerna ser på den här typen 

av moderniseringar. Byggnadskontoren är relativt eniga om att det inte är självklart att de 

skulle godkänna renoveringarna eftersom de inte uppskattar att de splittrar områden på det 

sättet som gjorts här. De anser också att inte någon av föreningarna lyckats riktigt med att 

bevara byggnadernas ursprungliga karaktärer, även om de flesta bedömer att renoveringarna 

är acceptabla eftersom många faktorer måste vägas in exempelvis ekonomi och byggnadens 

förutsättningar.   

Då det inte finns något skydd infört i detaljplanen menar de att det är svårt att förhindra den 

här typen av upprustningar och att om kommunerna väljer att driva detta till Länsstyrelsen 

skulle det troligtvis medföra att de fick backa i sina beslut. Då vissa kommuner inte handlagt 

något liknande bygglov kan de ändå välja att driva fallet för att veta hur de ska hantera 

motsvarande ärenden i framtiden. Benjamin Hellström som arbetar på Stadsbyggnadskontoret 

i Haninge säger t.ex. att ”Det innebär att om vi får ett nej i Länsstyrelsen så väljer vi att driva 

ärendet vidare så att vi verkligen får ärendet prövat hela vägen”. 

C.3 Husby 

Mellan 1972 och 1977 byggdes Husby inom ramen för miljonprogrammet. Området ligger på 

norra Järvafältet, gränsar till Akalla och Kista och byggdes med tanken att man ville till vara 

den positiva kontrasten mellan stad och land, natur och byggnader. (Stockholm stadsmuseum) 

Kommentarer från kommuner 

Behovet av renovering och modernisering är en viktig 

aspekt då ett ärende handläggs hos kommunerna. Enligt 

praxis är det väldigt tillåtande och det är inte någon av 

de tillfrågade bygglovhandläggarna som skulle 

förhindra en renovering av det här slaget. De anser att 

de prefabricerade betongfasaderna med synliga 

elementskarvar är omoderna. Att husen får en modern 

stockholmsvit exteriör i stället för de mörkröda original 

fasaderna är en anpassning till vad marknaden önskar 

och inget handläggarna ser något problem med. Mattias 

Carrass tjänstgör i på Stockholmsstadsbyggnadskontor men har själv inte handlagt detta 

ärende. Han förstår att detta godkänts eftersom var i behov av upprustning, men påpekar dock 

att en ändring av kulör alltid är lovpliktig 

 

 

 

 

 

FOTO: Wickström, 2013 
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D. Backa Röd 
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E. Boverkets ändringsregler 
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