
1 

 

 

 

 
 

INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ 

  

Förslag till åtgärder av miljonprogramsbostäder 
Inventering och värdering med beaktande av varsamhet, 

energieffektivisering, kostnader och miljöbelastning 
 

 
 

Elin Möller Frohm och Linnea Rutqvist 

 
Juni 2007 

 

 

 

                 Examensarbete i Byggnadsteknik, 10 poäng (C nivå) 

Handledare: Ola Norrman Eriksson (intern) Lars Svanerud (extern) 

Examinator: Mia Björk 



 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Förslag till åtgärder av miljonprogramsbostäder – Inventering och värdering 
med beaktande av varsamhet, energieffektivisering, kostnader och miljöbelastning.   
Omslagsbild: Foto på huslänga i Björksätra, Sandviken, tagen av Linnea Rutqvist. 
 

Institutionen för teknik och byggd miljö  

Högskolan i Gävle 
801 76 Gävle  
Sverige  
 
2007 Elin Möller Frohm, Linnea Rutqvist och Högskolan i Gävle 



 III 

Förord 

Detta examensarbete omfattar 10 högskolepoäng och är den avslutande delen av 

Byggnadsingenjörsutbildningen med inriktning på arkitektur och miljöanalys vid 

Högskolan i Gävle. Arbetet har utförts på avdelningen för byggnadskvalitet, som ligger 

under institutionen teknik och byggd miljö på Högskolan i Gävle, och i samarbete med 

Sandvikenhus AB i Sandviken under 10 veckor, våren 2007.  

 

Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Ola Norrman Eriksson, avdelningen för 

byggnadskvalitet vid Högskolan i Gävle, samt till vår externa handledare Lars Svanerud, 

Sandvikenhus AB. Sedan vill vi tacka andra personer vid detta bolag som tagit sig tid att 

svara på frågor, försett oss med ritningar och annat underlag som behövts för att kunna 

genomföra detta examensarbete.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till Agneta Möller och Anders Frohm för 

korrekturläsning och goda råd i slutskedet av detta examensarbete.    

 

Gävle, juni 2007  

 

  

Elin Möller Frohm     Linnea Rutqvist 
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Sammanfattning 

Efter andra världskriget var bostadsbristen stor i Sverige och standarden på de befintliga 

bostäderna var låg. Folkmängden ökade stadigt under efterkrigsåren och trots att byggandet 

tog fart under 1950-talet var bristen på bostäder mycket stor i början på 1960-talet. Sveriges 

regering fattade då ett beslut om att en miljon bostäder skulle byggas. Epoken i 

bostadsbyggandet fick namnet miljonprogrammet. Detta stora bestånd som byggdes under 

åren 1965 till 1975 kännetecknas av massproduktion och enkelhet i kantiga former. 

Miljonprogramsbebyggelsen valdes som utgångspunkt i detta examensarbete eftersom det är 

ett väldigt aktuellt ämne då många av dessa områden måste genomgå förändringar inom de 

närmsta åren. Ändringar måste göras för att höja kvalitén och få ett mer attraktivt boende. 

Det är ett realistiskt projekt som binder ihop vår utbildning på alla områden – 

byggnadsteknik, arkitektur och miljö. Dessutom kommer behovet av åtgärder av 

miljonprogrammets bostäder att beröra de flesta inom byggbranschen på ett eller annat sätt 

de kommande åren.  

Sandvikenhus AB är ett av många bostadsbolag som äger flerfamiljshus som byggdes under 

miljonprogrammets era. Bostäderna behöver i dagsläget åtgärdas på grund av att många 

lägenheter i detta bostadsbestånd står tomma och är dessutom svåruthyrda eftersom området 

anses oattraktivt och nedgånget. Dessa problem resulterade i att Sandvikenhus AB behöver 

åtgärdsförslag för sin miljonprogramsbebyggelse. Uppgiften till detta examensarbete blev att 

ta fram och jämföra olika alternativ för åtgärder som beaktar arkitektoniska, ekonomiska, 

energi- och miljömässiga aspekter och som leder till ett attraktivt boende. Genom en 

omfattande litteraturstudie och beräkningar har ett antal förslag tagits fram på vad som kan 

göras i området för att husen skall klara av de krav som lagar, föreskrifter och kanske 

framförallt hyresgästerna ställer. Åtgärdsförslagen viktades sedan med tanke på miljö, 

ekonomi och på att behålla den speciella karaktär som området har. Detta resulterade i 

mindre och större åtgärder som fastighetsägare kan genomföra på byggnader från denna 

tidsepok. 

De mest försvarbara alternativen som valdes ut var att tilläggisoleras väggarna med EPS-

skivor som sedan putsas och att taket får ett ytterligare lager lösull. Även plåten vid taken 

fräschas upp med ny färg och balkongerna görs trivsammare med inslag av trä och ny front. 

Entréernas utformning ses över för att skapa ett mer inbjudande intryck.  

Nyckelord: Miljonprogrammet, energieffektivisering, varsamhet.  
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Abstract 

After the Second World War housing shortage was a big problem in Sweden and the 

standard of existing buildings was low. New buildings were build but not enough for the 

rapidly growing population. The Swedish government took the decision that one million 

houses should be built between the years 1965-75. This episode was called 

miljonprogrammet. 

Now, 30 years later, buildings from miljonprogrammet have many technical and social 

problems. A lot of these buildings are a matter of urgent and most undergo changes in just a 

few years. This was taken as a starting point in this examination project while it’s a realistic 

project that includes all the parts in our education - building technique, architecture and 

environment. Besides this the need of measures of the miljonprogram will matter to the most 

people in the building trade, in one way our other, in just a few years. 

Sandvikenhus AB is a company that owns apartment blocks build during this era. They have 

problems with empty flats that are hard to rent out while they are worn out and unattractive. 

Sandvikenhus AB needs a measure proposal for its buildings. The purpose of this 

examination project was to compare different alternative suggestions considering 

architectural, economical, energy and environmental issues in order to create a more 

attractive living.  

By using investigations and calculations a number of measures have been suggested for what 

can be done to the area. Every measure was given a specific value for environmental loads, 

costs and rate of presentation. This resulted in suggestions of smaller and bigger measures 

that can make these houses a better place to live in.  

Our investigation shows that the best result for this area would be to give the house walls an 

additional insulation and the roofs a layer of extra insulation. The roof sheet metal should be 

given new colors and the balcony new segments in wood and new fronts. The entrance 

design should be looking after to create a more inviting impression. 

Keywords: Miljonprogrammet, energy streamlining, carefulness.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Miljonprogrammets bostäder är något som har berört alla personer boende i Sverige på ett 

eller annat sätt. Många har bott eller bor i dessa byggnader, medan andra betraktar dem på 

håll och tycker att de är hemska och tråkiga. Vissa ser på dem som en del av vår 

byggnadstekniska historia och kanske tänker att detta är en tidsepok som inte bör gå 

förlorad. 

 

I dagsläget har dessa bostäder kommit upp i en ålder då det börjar bli aktuellt med 

åtgärder för att kunna uppnå de krav som ställs på dagens bostäder. 

Miljonprogramsbebyggelsen, byggd med dåtidens relativt oprövade teknik, visar idag 

sina brister genom att de är otillräckliga för att uppnå dagens standard och då framförallt 

energi- och inneklimatmässigt. Klimatskärmen är för dåligt isolerad, boendet är inte nog 

attraktivt och farliga material kan finnas kvar i byggnaderna.     

(Boverket, 2003) 

 

Idag åtgärdas denna bebyggelse på olika sätt genom att den antingen byggs om helt och 

bebyggelsens utseende förändras markant. I vissa fall rivs bostäderna och ersätts istället 

av helt nya områden. Ett återkommande problem för många fastighetsägare är att hitta bra 

lösningar på hur dessa bostäder på ett lämpligt sätt skall kunna åtgärdas och resultera i att 

de blir mer attraktiva.  

 

Inom byggsektorn ligger idag fokus på de stora miljöproblemen; energianvändning, 

avfall, transporter, dåligt inneklimat, uttag av naturresurser och kemikalieanvändning. 

(Freilich, D. 2003) Därför beaktar denna rapport lämpliga åtgärder till 

miljonprogrammets bebyggelse ur ett brett perspektiv med hänsyn till arkitektur, 

varsamhet, energi, miljö och kostnader.  

 

1.2 Problem 

Fastighetsägare och förvaltare av miljonprogrammets bostadsområden brottas med många 

problem. Bostäderna är otillräckliga ur flera perspektiv för att uppnå ett attraktivt boende. 

Bristfälligt underhåll och dåligt rykte har skapat en situation med många tomma 
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lägenheter. Med höga energikostnader som bara ökar är energiförbrukningen i dessa 

bostäder en stor fråga och en viktig faktor att åtgärda och investera i för att slippa 

framtida stigande kostnader. Därför bör åtgärder vidtas för att minska förbrukningen och 

det skall även utredas vilka av dessa åtgärder som är bäst ur kostnads- och miljösynpunkt.  

 

Områdenas arkitektur och utformning kan påverkas markant när husen totalrenoveras och 

det finns risk att dess tidstypiska uttryck försvinner. Istället kan det befintliga uttrycket 

tas till vara och utgångspunkten vid förnyelsen av områdena kan vara varsamhet, vilket i 

sin tur oftast resulterar i att ändringskostnaderna kan hållas nere. Innemiljön i 

bebyggelsen är ofta undermålig och bör förbättras. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att inventera och värdera miljonprogrammets bostäder med 

tillämpning på området Björksätra i Sandviken. Åtgärdsförslag skall utformas med 

hänsyn till effekter på miljö, energi, ekonomi och arkitektur. Dessa åtgärder skall knytas 

samman med de nya krav och regler som finns uppsatta i lagstiftningen. 

 

1.4 Mål 

De uppsatta målen till detta examensarbete är att: 

1) ta fram förslag till åtgärder för miljonprogramsbostäderna i Björksätra 

2) analysera åtgärderna ur miljösynpunkt  

3) jämföra olika energieffektiviseringsåtgärder med avseende på kostnad, miljö och 

arkitektur 

4) föreslå arkitektoniska åtgärder som beaktar varsamhetskravet 

5) sammanställa dessa i ett åtgärdsförslag för Sandvikenhus AB 

 

1.5 Omfattning och uppdragets avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera en typ av byggnad från miljonprogrammet – 

flerfamiljsbostäder uppförda med tegel som bärande konstruktion och fasadelement av 

lättbetong och tegel. Vår uppdragsgivare är Sandvikenhus AB och studier är endast 

gjorda på deras byggnader, uppförda mellan åren 1967-1971, i området Björksätra. Vi 

koncentrerar oss på att behandla områdena energieffektivisering, miljöbelastning, 

åtgärdskostnader och arkitektur. 
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1.6 Målgrupp 

Målgruppen för denna rapport är i första hand Sandvikenhus AB och andra ägare av 

miljonprogramsbostäder. Därutöver bör rapporten intressera personer inom fastighets- 

och byggbranschen och även kunna fungera som litteratur i undervisningssyfte.   
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2 Metod och Genomförande 

2.1  Litteraturstudie 
 

Arbetet påbörjades med en omfattande litteraturstudie för att få den 

bakgrundsinformation som behövdes som utgångspunkt för rapporten. Koncentrationen 

låg på att hitta grundläggande fakta om miljonprogrammet i stort och även om dess 

uppmärksammade problem. Informationen hittades i böcker på högskolans bibliotek och 

på Internet. 

 

Lagar och regler som berörde främst energieffektivisering, miljötänkande och varsamhet 

vid ändring av byggnader studerades grundligt. Faktainsamling av riktvärden för farliga 

material, fukt och andra innemiljöproblem gjordes på Internet för att få så aktuella värden 

som möjligt. Fanns även en hel del nyligen skrivna rapporter och artiklar som berörde 

detta.  

 

Innemiljön i det berörda området har nyligen studerats av studenter vid Högskolan i 

Gävle, dessa rapporter var till stor hjälp vid bedömning av inneklimatet. Även andra 

rapporter och skrifter om miljonprogrammet i stort, främst med inriktning på 

arkitekturen, fanns att tillgå på högskolan.  

 

För att beräkna åtgärdskostnaderna användes Wiksells sektionsfakta® NYB som är en 

teknisk-ekonomisk sammanställning av byggnadsdelar. Till hjälp vid bedömning av 

materialens miljöbelastning användes Internetsidan Sunda Hus med dess materialdatabas.  

 

2.2 Kontakter 
 

Fick i ett tidigt skede kontakt med Lars Svanerud som är förvaltningschef på 

Sandvikenhus AB. Han berättade vad de som fastighetsbolag ville ha ut av 

undersökningen. Under arbetets gång har ett par möten med Lars Svanerud ägt rum, i 

övrigt har kontakten med honom skett över mail. 

 

Ritningar, tekniska beskrivningar och även en del allmän information om området har 

förmedlats genom Marita Winestedt, anställd på Sandvikenhus.  
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Diverse energistatistik över byggnaderna och dess olika ventilationssystem kommer från 

Per-Erik Karlsson som jobbar som driftcontroller inom Sandvikenhus.  

 

I övrigt har frågor kring konstruktionslösningar och liknande diskuterats med Göran Hed, 

Universitetslektor vid Högskolan i Gävle.  

 

2.3 Studiebesök 
 

Tre besök gjordes i det aktuella området Björksätra i Sandviken. Ett första besök 

genomfördes med en genomgång av förväntningar från företaget. En grundlig 

beskrivning av bostadsområdet och dess problem presenterades och en rundvandring i 

området gjordes. Vid det andra besöket informerades det om i vilket skick lägenheterna 

var och det fanns även möjlighet att studera detta genom att låna nyklar och besöka 

utvalda delar i beståndet. Vid detta besök studerades även alla ritningar över områdets 

bostäder och dess ombyggnationer. Det tredje besöket ägnades helt åt att dokumentera 

området och foton togs på husen och på viktiga detaljer.  

 

2.4 Beräkningar 
 

En del uträkningar är gjorda på konstruktionens olika delar. U-värden är räknade på den 

grundläggande och befintliga konstruktionen som tillsammans med statistiken skall ligga 

till grund för uträkningar över hur mycket energi som behövs för att driva en av 

byggnaderna. Uträkningar av areorna på de många olika väggtyperna, grunden och 

fönster med mera var också nödvändigt för att få en fullständig utgångspunkt för att 

jämföra de olika åtgärderna kostnadsmässigt. Nedan visas de formler som använts vid 

beräkningarna. 

 

[ ]WKm
d

R /
2

!
=  Värmemotstånd 

[ ]KmW
R

U
2

/
1

!
=  Värmegenomgångskoefficient 

 

Vid U-värdesberäkning av träregelvägg används: 

λ-värdesmetoden, Uλ 

λres = α×λisol + β×λregel  
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U-värdesmetoden, Uu 

Uu = α×Uisol + β×Uregel 

 

U = 2(Uλ×Uu)÷(Uλ×Uu) 

 

Energiförbrukningen 

Byggnadens volym är 4 136 m3 

Luftomsättningen (n) antas vara 0,25 oms/h 

Årsmedeltemperatur för Sandviken är 5,0 °C 

Ti = 22 oC (uppmätt medelvärde av Andersson, A. et al, 2005) 

Köldbryggor kunde i dagsläget uteslutas (Hed, G, 2007) 

 

Wvent = 0,33 × n × V × (Tinne−Tute) × h/år 

Wtrans = U × A × (Tinne−Tute) × h/år 

Wtot = Wvent × Wtrans 

 

Energikostnaden beräknas sedan på att 1 kWh kostar 50 öre (www.sandvikenenergi.se)  

 

tot
A

UxA 1 för att räkna ut ett medelvärde på U-värdet för hela konstruktionen 

 

2.4.1 Teckenförklaring 

R = värmemotstånd  (m2K/W) 

d = tjocklek   (m) 

λ = värmekonduktivitet  (W/mK) 

U = värmegenomgångskoefficient  (W/m2K) 

n = omsättningar per timme  (1/h) 

V = volym   (m3) 

T = temperatur   (K) 

A = area   (m2) 

W = energiförbrukning  (kWh) 

                                                        
1 Rekommenderas av Boverkets Byggnadsregler ligga runt 0,5 W/m2K  
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3 Teori 

3.1 Miljonprogrammet 

Under 1940-, 50- och början av 60-talet rådde bostadsbrist i Sverige. Dåtidens 

bostadsbestånd dominerades av slitna och trånga bostäder med låg standard. Det fanns 

inte tillräckligt med lägenheter för den snabbt växande befolkningen. Främst i 

storstäderna – där inflyttningen från landsbygden var stor – rådde akut bostadsbrist. 

Riksdagen beslutade år 1964 att en miljon nya bostäder, majoriteten lägenheter, skulle 

byggas mellan åren 1965 och 1975. Cirka 1 006 000 bostäder byggdes, därav 

benämningen miljonprogrammet, nettotillskottet blev dock 650 000 bostäder eftersom 

många gamla hus revs under samma tidsepok.  

(sv.wikipedia.org - Miljonprogrammet) 

 

För att kunna åstadkomma denna exploatering behövdes stora områden och marken 

anpassades efter byggandet. Åkermark togs ur bruk och bergiga områden plansprängdes 

för att passa det rationaliserade byggandet. I städernas utkanter byggdes dessa stora 

bostadsområden där husen oftast är parallellställda eller står i rät vinkel mot varandra och 

bildar stora gårdar. En del gårdar underbyggdes med garage och trafiken leddes utanför 

bebyggelsen.    

(Björk, C. et al, 2000)  

 

Genom storskaligt och industrialiserat byggande och med statligt stöd för prefabricering2 

och standardisering kunde denna expansion av bostadsbyggandet möjliggöras. Merparten 

av flerbostadshusen byggdes större, då både längre, högre och med fler lägenheter än 

tidigare. Skivhus i olika former är den hustyp som dominerade 

miljonprogramsbyggandet. 

(Hall, T. 1999)  

 

Istället för att bygga en traditionell rutnätsstad bebyggdes nya områden för att komma 

ifrån den trånga stenstaden. Lägenheterna gjordes stora, ljusa och i lamellhusen var det 

vanligt med genomgående lägenheter som då fick fönster i två väderstreck. Med en 

effektiv planlösning fick lägenheterna goda utrymmen för kök och bad, i och med detta 

uppnåddes en god anpassning för funktionshindrade i själva lägenheten. Det funktionella,  

                                                        
2 Förtillverkade byggnadsdelar 
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strävan efter god kommunikation till och från stadsdelarna, stora grönytor, 

trafikseparering och god service, detta i kombination med svag ekonomi, var det som 

formade miljonprogrammet.  

(www.familjebostader.stockholm.se - Bilaga hustyper) 

(sv.wikipedia.org - Miljonprogrammet) 

 

3.1.1 Arkitekturen 

Såväl arkitektur som stadsplan påverkades av den ”produktionsanpassade projekteringen” 

där en långtgående industrialisering med långa raka kranbanor och förtillverkade 

armerade betongelement dominerade. Tidens ideal och tillverkningsmetoden gav upphov 

till enkla volymer med ett begränsat antal sorter av fönster, portar, balkonger och 

fasadmaterial. 

(www.arkitekturmuseet.se - Stadsplaner i Sverige) 

      

Miljonprogrammets bebyggelse domineras av betongelementbyggnader där utformningen 

ofta är enkel med få utsmyckningar. Balkongerna och eventuella loftgångar är inklädda i 

korrugerad plåt, betongelement eller eternit. Lägenheterna gjordes oftast likadana, därför 

får husens långsidor ett likformigt inrutat mönster med stora träfönster målade i 

plastfärger och snickerier i mörk eller vit kulör. Gavlarna är däremot oftast fönsterlösa 

eller har små badrumsfönster. Putsad lättbetong, plåt, tegel, betongelement eller något 

skivmaterial är de fasadmaterial som är vanligast förekommande.  

(Björk, C. et al, 2000)  

 

Byggnaderna utformades med platta tak, ibland sluttande svagt inåt med invändig 

takavvattning och utan takutsprång. Uppåt markerades husets avslutning med en bred 

kant av trä eller plåt, oftast målad i en avvikande färg. Balkongerna är antingen indragna 

från fasadlivet eller utanpåliggande med sidostycken i betong. De redan målade fönstren 

och dörrarna levererades monteringsfärdiga till byggarbetsplatserna. 

(Björk, C. et al, 2000)  

 

3.1.2 Byggnadstekniken 

Effektivitet och ekonomisk rationalitet var det som präglade byggandet av bostäder under 

miljonprogrammets tid. Några år innan beslutet togs att en miljon lägenheter skulle 

byggas hade det första större området byggts med prefabricerade betongelement där 

betongelementen lyftes på plats av lyftkranar. Dessa kranbanor fanns på en hel del av 
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byggarbetsplatserna för att underlätta byggandet. Denna metod kom att användas till de 

flesta större miljonprogramsområdena och gjorde att byggandet effektiviserades och 

industrialiserades vilket i sin tur ledde till att byggnadstiderna blev kortare. Ekonomiskt 

sett hade denna byggmetod många fördelar, dock ledde den snäva budgeten och det 

rationaliserade byggandet till likformiga och enkla volymer.  

(sv.wikipedia.org - Miljonprogrammet) 

 

För att åstadkomma så många bostäder som möjligt dominerade hus i 7-12 våningar, så 

kallade skivhus, dessa kombinerades med lamellhus i 2-3 våningar utan hiss som byggdes 

i samma material som skivhusen. Lamellhus är den hustyp som bostadsområdet 

Björksätra består av. 

(Björk, C. et al, 2000)  

 

Husen som är byggda under epokens första år är ofta färgade i en gråaktig ton eller inte 

färgade alls utan har den råa betongen som enda uttryck. Som en reaktion på denna gråhet 

i början av 1970-talet så började husen få klara och starka färger i varierande kulörer.  

(Björk, C. et al, 2000)  

 

3.1.3 Lamellhus 

Ett lamellhus kan vara uppfört i två, tre eller fyra våningar oftast med två trapphus och 

utan hiss, dessa hus kan betraktas som en typ av radhus för flerfamiljsboende. Hustypen 

var tillsammans med skivhusen dominerande under miljonprogrammets tid. Mellan åren 

1960 och 1973 byggdes 300 000 lägenheter i lamellhus av typen som uppfördes i tre 

våningar utan hiss.  

(Björk, C. et al, 2003) 

(http://sv.wikipedia.org - Lamellhus) 

 

Lamellhus med tegel- eller betongstomme uppfördes med tvärgående bärande 

mellanväggar i tegel eller betong som göts mot rumshöga väggformar. Fasaderna var lätta 

och icke bärande medan gavlarna bestod av platsgjuten betong. För att få en så liten 

påverkan som möjligt i den rationella stomproduktionen gjordes balkongerna helt 

utanpåliggande på denna hustyp.  

(Björk, C. et al, 2003) 
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3.1.4 Dagsläget 

Av Sveriges nuvarande bostadsbestånd utgörs 25 % av miljonprogrammets bostäder och 

dessa dominerar tätortsmiljön i så gott som varenda svensk tätort.  

(http://sv.wikipedia.org - Miljonprogrammet) 

 

Tiotusentals bostäder från miljonprogrammet har under det senaste decenniet rivits. Detta 

gäller främst i mindre städer där flera av bostäderna har stått tomma på grund av den 

minskade efterfrågan. I de större städerna där behovet av bostäder finns så har flera 

områden från miljonprogrammet byggts om för att göras mera attraktiva. Då handlar det 

oftast om att riva ner höghusen till 2-3 våningar och behålla dem som radhus eller dylikt. 

Många miljonprogramsområden har idag också fått, eller skall få, nya uttryck genom yttre 

förändringar så som puts i olika färger, sadeltak och större balkonger.  

(http://sv.wikipedia.org - Miljonprogrammet) 

 

Miljonprogrammet har genom åren fått mycket kritik för de stora bostadsområdena som 

av många anses anonyma, enformiga, sterila och tråkiga. I flera områden finns sociala 

problem och bostäderna med dess omnejd är inte attraktiva ur kundens perspektiv. På 

grund av stor bostadsbrist i de större städerna så har dock många av de tidigare tomma 

lägenheterna i dessa områden återigen fyllts och på senare tid har även röster höjts för att 

miljonprogrammets bostäder skall bli K-märkta3, för att på så sätt kunna bevara en del av 

beståndets karaktär. 

(http://sv.wikipedia.org - Miljonprogrammet) 

 

3.1.5 Framtida insatser 

På grund av ökad fuktbelastning i exempelvis badrum och för att möta de krav och 

riktvärden som Boverket ställer idag så är det viktigt att göra ändringar och underhåll som 

uppfyller 2000-talets funktionskrav.  

(Boverket, 2003) 

 

                                                        
3 Byggnad som av kulturhistoriska skäl är skyddad från förändring. 
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Ombyggnationer och upprustning av 500 000 - 1 300 000 lägenheter i flerbostadshus 

kommer att genomföras under de närmsta 15 till 20 åren, miljonprogrammets bostäder 

står för den största delen av dessa. Tekniska system och installationer som el, ventilation 

och stammar men även fasader, balkonger, fönster och dörrar behöver åtgärdas.  

(Boverket, 2003) 

 

3.1.6 Varsamhet vid ändring 

Vid ändring av byggnader uppmanar Boverket till försiktighet. Därför ställs krav på 

varsamhet i BÄR4 när det gäller vidtagande av åtgärder. 

(Nordling, L. et al, 2000) 

 

Vid alla till- och ombyggnader av byggnader, invändigt som utvändigt, gäller kravet om 

varsamhet. BÄR säger att byggnadens karaktär skall beaktas vid eventuella ändringar och 

då är det viktigt att tänka på kulturhistoriska, konstnärliga, miljömässiga och 

byggnadstekniska värden. De byggnader som är särskilt värdefulla ur dessa aspekter får 

inte förvanskas, däremot säger inte lagen att ändringar inte får göras utan den talar istället 

om hur de skall utföras.  

(www.boverket.se - Varsamhet) 

 

Sverige har ett ungt bostadsbestånd, trots att landet de senaste 200 åren har skonats från 

krig. Istället för krigsförstörelse så har bränder ödelagt flera av våra städer och 

oförsiktighet vid rivningar har också bidragit till att värdefulla kulturmiljöer försvunnit. 

Därför bör Sverige särskilt beakta karaktären på landets bebyggelse så att inte tidsepoker 

som bebyggelsen förmedlar försvinner. Vid icke varsamt underhåll och ombyggnationer 

finns nämligen risken att delar av Sveriges byggnadshistoria går förlorad. 

 (www.boverket.se - Varsamhet) 

                                                        
4 BÄR är förkortning för ”Boverkets allmänna råd om Ändring av Byggnad”. 
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3.1.7 Rivning 

Vid 1950- och 60-talet då maskinell hjälp blev vanlig vid rivningsarbeten ökade också 

antalet rivningar, varsamhet och selektiv rivning förekom sällan. En reaktion på detta 

kom när det blev uppenbart att värdefull kulturmiljö började försvinna. Många insåg det 

stora värdet i att bevara byggnader och att det faktiskt kunde vara lönsamt att bygga om 

istället för att riva.  

(Hult, M. et al, 2006) 

 

Tråkigt nog ser många ägare till miljonprogramsbostäder rivning som det enda 

alternativet då deras lägenheter står tomma. Rivning kanske inte alltid är den bästa 

lösningen och det är mycket som skall beaktas vid utförandet av en rivning.  

(Hult, M. et al, 2006) 

 

Innan rivning eller ombyggnation påbörjas tas farliga material bort. En rivning börjar 

med att byggnaden görs strömlös, sedan företas sanering, demontering för återanvändning 

och sortering av materialen för att kunna skicka dessa till återvinning.  

(Hult, M. et al, 2006) 

 

En kraftig ökning av kostnaderna för rivning har skett de senaste åren, under en 10 års 

period så har kostnaderna tredubblats. Mestadels står deponiavgifterna för den ökade 

kostnaden.  

(Hult, M. et al, 2006) 

 

3.1.8 Farliga material 

Farliga och oönskade material finns i vår omgivning. En del av materialen har varit 

förbjudna i decennier men kommer nu fram i och med att gamla hus skall saneras eller 

rivas.  Därför är det viktigt att utreda vilka material som förekommer i byggnaden innan 

sanering eller rivning påbörjas.  

(Hult, M. et al, 2006) 

 

I och med introduktionen av det industrialiserade byggandet och den elementbyggnad 

som det gav upphov till så kom även en hel del nya material ut på marknaden. Bland 

dessa fanns bland annat fogmassan PCB, som lämpade sig för sammanhållning av dessa 

betongelement, och olika plaster som innehöll ämnen av varierande skadlighet. 

Vattenbaserade plastfärger utvecklades och polymermaterial blev allt vanligare – 
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plastkarmar, plasttapeter, rör och lister med flera. Produktionen av eternit5 som innehöll 

asbest ökade också under denna tid och många ventilationsanläggningar hade asbest som 

kondensisolering i luftintag och som brandisolering.   

(Hult, M. et al, 2006) 

 

Vilka farliga material som förekommer i bostäderna i Björksätra behandlas i kapitel 3.4.2. 

 

3.1.9 Radon 

Radon är ett gasformigt grundämne som är vanligt förekommande i 

miljonprogramsbostäder. Detta på grund av otäta grundkonstruktioner eller att byggnaden 

innehåller materialet blåbetong6. Därför är det viktigt att ägare till 

miljonprogramsbostäder beaktar eventuella problem med radon och noga mäter vilka 

halter som kan förekomma i bostäderna. Dock har inga höga halter av radon 

uppmärksammats i bostäderna i Björksätra och därför behandlas radon endast generellt i 

denna rapport. 

(www.radonguiden.se - Radonguiden) 

 

Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätningar eftersom radon är en radioaktiv 

gas som är luktfri, osynlig och smaklös. I bostäder kan radonet förekomma i 

hushållsvattnet och i byggnadsmaterial, dock är den vanligaste radonkällan marken under 

byggnaderna. Radon mäts i antal Bequerel per kubikmeter (Bq/m3) inomhusluft, vilket 

innebär antalet atomer som sönderfaller per sekund i en kubikmeter luft. Enligt riktvärden 

från Socialstyrelsen bör inte inomhusluften överstiga 200 Bq/m3, överstigs detta värde 

ökar risken för att människans hälsa påverkas negativt. 

(www.radonguiden.se - Radonguiden) 

 

När det radioaktiva ämnet radium sönderfaller uppstår radon och när radongasen sedan 

sönderfaller bildas radondöttrar. Detta är en process som ständigt pågår och som inte går 

att påverka. Radonet i sig har ganska låg radioaktivitet, det är strålningen från 

radondöttrarna som kan ge så pass höga koncentrationer att det kan vara skadligt. Höga 

halter av radondöttrar i våra bostäder är en olägenhet för människan då dessa är 

cancerframkallande. Radondöttrarna följer med inandningsluften och då kan skador i 

                                                        
5 Eternit är produktnamnet på asbestcement som består av krossad asbest blandad med 

cement. 
6 Blåbetong är en typ av lättbetong som innehåller uranrik alunskiffer. 
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lungorna uppkomma och ge upphov till lungcancer. Vid längre vistelse i radonhus är 

risken större för att få lungcancer. Dock tar det minst 15 år att utveckla lungcancer av 

radon, denna risk ökar markant för personer som röker. 

(www.radonguiden.se - Radonguiden) 

 

För att förhindra radoninträngning i bostaden krävs en tät eller väl ventilerad 

grundkonstruktion. Med en hög betongkvalité får huset en bra isolerad grund. Vad som är 

viktigt att tänka för att få en tät grund är att även rören som går igenom 

grundkonstruktionen skall tätas ordentligt. Vid ventilering kan både grunden och marken 

runt om huset ventileras, vid markventilering kan radonbrunn7 eller radonsug8 användas. 

Innehåller byggnaden blåbetong minskas radonhalterna effektivast genom en ökad 

ventilation.  

(Hemgren, P. 2005) 

 

3.2 Fakta om Sandvikens kommun 

Sandvikens kommun, som området Björksätra omfattas av, ligger i Gästrikland och visar 

för femte året i rad ett positivt inflyttningsnetto vilket skapar efterfråga inom 

fastighetsmarknaden. Under första kvartalet, år 2007, såg statistiken ut som tabell 1 visar.  

 

Tabell 1 - Statistik för Sandvikens kommun 2007-03-31 
  Antal personer 

Folkmängd 36 784 

Folkökning 36 

Levande födda 94 

Döda 118 

Födelseöverskott -24 

Inflyttade 297 

Utflyttade 237 

(www.sandviken.se - Positivt flyttnetto och folkökning för årets första kvartal) 

 

                                                        
7 Radonbrunnen sänker lufttrycket i marken och hindrar på så sätt att radonet tränger in i 

huset. 
8 Radonsugen suger bort luften från några punkter under huset och sänker då också 

lufttrycket. 
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3.3 Fakta om Sandvikenhus AB 

Sandvikenhus AB är det allmännyttiga bostadsbolaget i Sandvikens kommun och 

innefattar de större orterna Sandviken, Järbo, Storvik, Årsunda och Gysinge. Bolaget 

ingår i Sandvikens Stadshus AB som ligger under Kommunfullmäktige. Det finns ca 140 

anställda inom företaget. Företaget äger 4 440 lägenheter och 27 430 kvadratmeter 

lokaler/kontor samt att de förvaltar kommunens parker, skolor och servicehus. De äger 

även ett mindre bolag som en gång i tiden köptes upp av Sandvikenhus AB, Knuten 

fastigheter AB. Företaget har som mål att 95 % av sitt bostadsbestånd ska vara uthyrt till 

år 2008. För att uppnå detta har 720 lägenheter rivits i de områden som det varit mest 

problem med. En del hus har även sålts som fritidsbostäder till ett norskt företag och 

några hus har byggts om för ändrad verksamhet. Bolaget har idag problem med att hyra ut 

hela sitt bestånd och mycket står tomt, särskilt i bostadsområdet Björksätra som är ett 

typiskt miljonprogramsområde som skapat sig dåligt rykte.  

(Svanerud, L.) 

 

Företaget arbetar aktivt med miljöfrågor och utbildar sin personal i hur fastigheterna skall 

projekteras, byggas kretsloppsanpassat och förvaltas så att de skall utgöra så liten 

miljöbelastning som möjligt. Företaget är idag inte miljöcertifierat enligt ISO 14000-

serien men de arbetar ändå efter dessa principer. De har bland annat satt upp målet att 

innan år 2010 minska sin energiförbrukning till uppvärmningen med 4 % från 2007 års 

nivå. 

(Svanerud, L.) 

 

3.4 Fakta om Björksätra i Sandviken 

Björksätra i Sandviken, 25 kilometer från Gävle, är ett stort område som består av 

miljonprogramsbostäder byggda mellan åren 1967 och 1971. Omkring 50 stycken 

bostadslängor finns i området, bilaga 1 visar en karta över Björksätra, där husen utgörs av 

låga två- och trevåningshus, så kallade lamellhus. Lägenheterna är stora, luftiga och 

präglas av en god planlösning. Den dominerande lägenhetsstorleken är tre rum och kök. 

(www.sandvikenhus.se - Björksätra) 

 

I området finns skola, dagis, äldreboende och simhall. Cykel- och gångbanor gör att det 

är lätt att ta sig överallt. Alldeles intill Björksätra ligger sjukhuset, så det är nära till 

sjukvården och hälsocentralen. Boendet i Björksätra präglas av en stadskänsla, till 
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Sandviken centrum är det 3 kilometer, samtidigt som det i princip ligger på landsbygden 

med skogen runt knuten och närhet till både badstränder och småbåtshamn. Servicenivån 

är god med täta bussavgångar och direktbuss till Gävle. 

(www.sandvikenhus.se - Björksätra) 

 

En del av området, kallat Blodriskan, som ligger i den södra delen av Björksätra har 

genomgått fasadrenoveringar. Detta område består av 14 huslängor som har genomgått 

renoveringar i olika etapper vilket märks då kvarteren fått olika utseende.   
(www.sandvikenhus.se - Björksätra) 

 

3.4.1 Innemiljön 

Ett bra inneklimat är en förutsättning för att människan skall må bra och trivas i sin 

bostad. För att uppnå ett bra klimat ur komfort- och hälsosynpunkt så bör krav ställas på 

luftkvalité, ljus- och ljudförhållanden, luftfuktighet och temperatur. Socialstyrelsen och 

Arbetsmiljöverket har bland annat tagit fram riktvärden för en god temperatur och 

ventilation i bostäder. 

 

De faktorer som är avgörande för ett bra inneklimat är hur väl isolerat huset är, vilka 

material som använts, vilket uppvärmningssystem byggnaden har och hur bra 

ventilationen fungerar. Om problem med inneklimatet finns i byggnaden så är det viktigt 

att utreda orsakerna till problemen tillsammans med hyresgästerna och sedan vidta 

åtgärder för att säkerställa en god innemiljö.  

 

För att bedöma inneklimatet i Björksätra har fyra rapporter lästs som behandlar 

innemiljöinventering av fyra stycken bostadshus i området. Dessa rapporter är skrivna av 

elever på Byggnadsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Rapporterna bygger på 

två metoder för att kunna utvärdera innemiljön, MIBB9 och Eco-Effect10. De utförda 

mätningarna gjordes i 25 stycken lägenheter av varierande storlek under februari månad 

år 2005.  

                                                        
9 Miljöinventering i befintlig bebyggelse, bygger på besiktning av bebyggelsen samt en 

enkät till de boende. 
10 Ett program som miljövärderar en fastighet under dess livscykel. 
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Bilaga 2 visar en sammanställning av alla mätningar som gjordes, de uppmätta värdena 

har ganska stora intervall eftersom de är extremvärden från alla de 25 lägenheterna.   

(Andersson, A. et al, 2005) 

(Alderborg, A. et al, 2005) 

(Andersson, M. et al, 2005) 

(Larsson, M. et al, 2005) 

 

3.4.2 Farliga material 

Nedan beskrivs de farliga material som förekommer i bostäderna i Björksätra och tabell 2 

visar en översikt av dessa material. Radon som är vanligt förekommande i 

miljonprogramsbostäder behandlas generellt i kapitel 3.1.9, detta eftersom inga höga 

halter av radon har uppmärksammats i Björksätra. 

 

Tabell 2 - Översikt av farliga material i Björksätras bostäder. 
Ämne Risk Tidsspann 
Asbest Lungcancer, asbestos11 1930 - 1976 

Bly Kronisk blyförgiftning, reproduktionsstörande, cancerframkallande, 
skada nervsystemet och njurarna 

1900 - 
avvecklat till 

2010 
PCB Reproduktionsstörande, cancerframkallande, skadar nervsystemet 

och immunförsvaret 
1930 - 1973 

 

3.4.2.1 Asbest 

Asbest har uppmärksammats i rörisoleringen i bostädernas källare, där rören kröktes 

upptäcktes sprickor i isoleringen vilket skulle kunna ge upphov till att asbest läcker ut.  

 

Användningsområdet för asbest har varit stort på grund av dess isolerande och 

brandskyddande egenskaper. Mellan åren 1965 och 1970 användes asbest som flitigast i 

Sverige. Framförallt har det används som isolering till rör och uppvärmningsanordningar 

och som brandskydd för stålkonstruktioner och ventilationsanläggningar.  

(www.av.se - Asbest) 

(Hult, M. et al, 2006) 

 

                                                        
11 Asbestos är en form av dammlunga, lungorna blir förhårdnade, som uppkommer vid 

inandning av asbest. 
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Asbestfiber kan ge allvarliga lungrelaterade sjukdomar då dessa kommer in i kroppen via 

inandningsluften.  Materialet förbjöds 1976, dock finns stora mängder av detta material 

kvar i äldre byggnader och utgör en risk för boende och arbetare i byggbranschen. Så 

länge asbesten sitter på plats påverkas inte människor negativt, det är först vid ändrings-, 

rivnings- eller saneringsarbeten som den blir farligt eftersom det är då fibrerna frigörs i 

materialet. 

(www.av.se - Asbest) 

(Hemgren, P. et al, 2005) 

3.4.2.2 Bly 

I bostäderna har bly observerats i rörskarvar i källare och i avloppsrörstätningar. 

 

Av de vanligaste tungmetallerna så är bly den mjukaste och används främst till 

rörledningar, specialfärger, strålskydd och bilbatteri. Innan 1970 var bly vanligt som 

skarvmaterial för avloppsrör i gjutjärn. Då många äldre hus hade denna typ av rörsystem 

så kan de innehålla upp till flera hundra kilo bly eftersom varje skarv innehöll närmare ett 

kilo bly.   

(Hult, M. et al, 2006) 

 

Bly är bioackumulerande och lagras därför lätt i människokroppen, höga blyhalter i 

blodet kan ge upphov till njurskador, fosterskador och skador på det centrala 

nervsystemet. Bly kommer in i kroppen genom inandningsluften eller nedsväljning. 

Inandning av blyhaltig rök eller damm är det vanligaste sättet att få bly i kroppen, detta 

sker vid skärning av blyhaltigt material.  

(Hult, M. et al, 2006) 

(www.snf.se - Bly)  

 

Eftersom bly är skadligt för både människa och miljö klassas det idag som ett 

utfasningsämne som på sikt skall avvecklas. Miljömålet ”Giftfri miljö” har ett delmål att 

bly skall vara avvecklat senast år 2010. Vid behandling av produkter och material som 

innehåller bly skall dessa hanteras på ett varsamt sätt så att inte bly släpps ut i miljön. 

(Hult, M. et al, 2006) 
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3.4.2.3 PCB 

PCB (Polyklorerade bifenyler) i fogmassor har registrerats i bostäderna i Björksätra.  

 

PCB är ett samlingsnamn för ett antal likartade ämnen som är svårnedbrytbara och som 

alla innehåller klor i olika mängder. Användningen av PCB hade sin kulmen under 

miljonprogrammets tid. Efter denna epok upphörde användningen då forskning pekade på 

PCB som ett miljögift. År 1973 förbjöds PCB, förutom som mjukgörare i fogmassor. Det 

var först år 1978 som ett totalförbud för nyanvändning fastslogs. 

 

Än idag finns stora mängder PCB kvar i äldre byggnader - då främst som tätning mellan 

fasadelement, fasadplattor och kring fönster och dörrar. Främst vid saneringsarbeten är 

det stor risk för hög exponering av PCB. Då kan ämnet tas upp genom huden och påverka 

nervsystemet, fortplantningsförmågan, immunförsvaret och eventuellt öka risken för 

cancer. 

(Hult, M. et al, 2006) 

 
Vanliga produkter som PCB ingick i var främst fogmassor och som mjukgörare i 

golvfärger och plaster. Byggsektorn i Sverige har som målsättning att PCB skall vara 

färdigsanerat till år 2008. Målet kan vara svåruppnåeligt då en bedömning år 2001 visade 

att det finns ungefär 300 ton PCB i det svenska byggnadsbeståndet. År 2005 hade många 

byggnader inventerats, dock är en liten del av dessa sanerade.  

(Hult, M. et al, 2006) 

    

3.5 Alternativa material ur miljö- och hälsosynpunkt 

För att bygga så ekologiskt som möjligt gäller det att se till helheten och ta hänsyn till 

olika faktorer som kan påverka. Det är av stor vikt att planera och projektera på ett 

strukturerat sätt och under hela byggprocessen kvalitetssäkra utförandena.   

(Boverket, 2006) 

 

Konsten att välja vilka produkter som skall användas vid ny-, om- och tillbyggnation är 

inte lätt. Det gäller att väga produktens miljöbelastning mot dess positiva egenskaper, så 

kallat ”produktens nytta” när det är miljöbelastning som skall beskrivas. Olika varutyper, 

som prefabricerade varor och enkla varor som färger, stänger, limmer med mera, har  
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givetvis olika förutsättningar när det kommer till miljöbelastningen. Kunden har svårare 

att välja bort något material i en prefabricerad vara än att till exempel välja den mest 

lämpade färgen. 

(Keller, J. et al, 2001) 

 

Det är svårt att göra en lista på de material som skall användas eftersom det är så många 

faktorer som spelar in i valet av produkter. De olika faktorerna allt från vilken typ av 

byggnad som skall uppföras, ekonomin och hur varan transporteras, till var i världen den 

aktuella byggnaden skall byggas. Det som bör göras innan valet av produkt är att beakta 

vissa frågor som avgör om produkten är lämplig eller ej. I Kellners bok Byggande och 

miljö tycker författarna att kunden alltid bör beakta dessa frågor: 

• ”Vilka råvaror har använts för produkten? 

• Vilka tillsatser och kemikalier ingår i produkten? 

• Vilka utsläpp sker under tillverkningen? 

• Vilken miljöbelastning ger produktanvändningen? 

• Går produkten att återvinna12/återanvända13? 

• Vad händer när produkten förbränns? 

• Kan produkten deponeras utan problem?” 

 

Som synes är det inga lätta frågor att besvara. Det är producentens ansvar att kunna ge 

kunden svar på dessa frågor och se till att produkten fungerar i ett kretslopp. Det är därför 

viktigt att som kund ställa krav på produktinformationen så att producenten förstår hur 

viktigt det är att kunna ge en bra information. Informationen som producenten skall ge 

kunden sker genom miljömärkning14 och olika slags deklarationer - 

varuinformationsblad15, miljövarudeklarationer16 och byggvarudeklarationer17. 

(Keller, J. et al, 2001) 

 

                                                        
12 Restprodukt som kan materialåtervinnas eller energiåtervinnas.   
13 Restprodukt som kan användas igen till samma ändamål som den tidigare använts för. 
14 Märkning av produkterna för att visa att de är miljöanpassade, märkningen är idag 

indelad i tre olika klasser. 
15 16 punkter om risker och farlighet för hälsa och miljö rörande kemiska produkter. 
16 Miljömärkning typ III som är en utförlig miljödokumentation.  
17 Deklarerar innehållet i byggvarorna och hur dessa påverkar den inre och yttre miljön 

under sin livscykel. 
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Som riktlinje, förutom ovan ställda frågor, bör kunden prioritera det väsentligaste 

eftersom desto mer material som används desto större miljöbelastning ger det upphov till. 

Produkten och dess system följs givetvis åt och därför bör livscykeltänkande18 dominera 

valet av produkt. 

(Keller, J. et al, 2001) 

 

Mer om vilka produkter som kan vara lämpliga vid ombyggnation av Björksätra i 

Sandviken kommer i kapitel 4.5.9.     

3.6 Lagar och regler 

För att genomföra en ändring av bostäderna i Björksätra skall hänsyn till lagar och regler 

tas av Sandvikenhus, nedan beskrivs dessa. 

  

3.6.1 Miljölagstiftning 

De olika åtgärder som föreslås för att förändra bostäderna i Björksätra påverkar miljön på 

olika sätt. Sveriges miljömål, miljöbalken och övriga lagar och regler måste beaktas.  

 

3.6.1.1 Miljöbalken 

Miljöbalken, förkortad MB, är en svensk miljölagsamling som trädde i kraft år 1999 och 

består av 7 delar och 33 kapitel. I miljöbalken har 15 tidigare lagar arbetats samman för 

att underlätta hanteringen med lagarna och för att ge verksamhetsutövare, myndigheter 

med flera ett samlat regelverk. Lagsamlingen innehåller bland annat de allmänna 

hänsynsreglerna som gäller för alla verksamheter som kan ge upphov till besvär eller 

skador för miljön och människan. Miljöbalkens lagar är uppsatta minimikrav, om det 

finns andra lagar som ställer hårdare krav så skall dessa gälla över miljöbalken.  

(www.naturvårdsverket.se - Miljöbalken) 

(Keller, J. et al, 2001) 

De delar av miljöbalken som berör en ändring av bostäderna i Björksätra är kapitel 2 

”Allmänna hänsynsregler” och kapitel 15 ”Avfall och producentansvar”, hur 

Sandvikenhus berörs av dessa beskrivs i kapitlen 4.1.1 och 4.1.2.  

(http://www.notisum.se - Miljöbalk) 

                                                        
18 Livscykel står för produktens livstid och omfattar tiden från tillverkning till dess att 

produkten gjort sitt inom det tänkta användningsområdet. 
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3.6.1.2 Miljömålen 

Riksdagen i Sverige har antagit 16 miljökvalitetsmål för att uppnå en hållbar utveckling, 

vilket innebär att säkra framtiden för kommande generationer och att skapa hälsosam och 

god miljö. Målet är att kunna lämna över det svenska samhället fritt från dagens 

miljöproblem till nästa generation. Miljömålen skall ge en vägledning om hur ett hållbart 

samhälle skall kunna uppnås och även vara till hjälp vid tillämpning av bestämmelserna i 

miljöbalken.  

 

Av de 16 miljökvalitetsmålen är det God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Frisk luft som 

påverkas av en eventuell ändring av bostäderna i Björksätra, i kapitlen 4.1.3, 4.1.4 och 

4.1.5 beskrivs detta närmare. 

(www.miljomal.nu - Bakgrund – varför miljömål?) 

(www.sweden.gov.se - Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag) 

 

3.6.1.3 Bygga-bo-dialogen 

Bygga-bo-dialogen är ett samarbete mellan företag och myndigheter som berör 

byggbranschen och innebär åtaganden inom de tre områdena; hälsosam innemiljö, 

effektiv energianvändning och effektiv resursanvändning. Deltagandet är frivilligt, ett 

deltagande innebär att företaget aktivt skall verka för en hållbar utveckling inom sektorn 

och arbeta för att upprätta, utveckla och uppnå de mål som satts upp. Hållbar utveckling i 

detta fall syftar till en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  

(www.byggabodialogen.se – För vem?) 

 

3.6.1.4 Energimyndigheten 

Energimyndigheten arbetar för att skapa förutsättningar för och ge råd om hur 

privatpersoner och företag skall arbeta för en effektiv och hållbar energianvändning och 

en kostnadseffektiv energiförsörjning i Sverige. Lagtillsyn, el-, naturgas- och 

värmemarknadens utveckling är något som myndigheten arbetar med. Även 

energirådgivning till kommuner, företag och privatpersoner är något myndigheten har 

som åtagande. 

(www.energimyndigheten.se – Om oss)  
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3.6.2 BBR – Boverkets Byggregler 

Reglerna i BBR gäller vid all byggnation som innebär något av områdena nybyggnad, 

tillbyggnad eller ändring. BBR behandlar även de material som permanent skall byggas 

in i konstruktionen. Till denna skrift tillkommer en mängd allmänna råd och 

publikationer med tolkningar och tillämpningar som skall underlätta vid byggnation. Det 

finns även särskilda skrifter för installationer som hissar, ventilationssystem och 

värmepannor. Reglerna innehåller rekommendationer och bestämmelser om bland annat 

utformning, brandskydd, hygien i bostäder, buller och energianvändning. 

(www.boverket.se – Boverkets Bygg regler)  

    

3.6.3 BKR – Boverkets Konstruktions Regler 

Denna författning gäller vid all tillbyggnad, nybyggnad eller ändring och har en del 

tillhörande tillämpningar i olika bestämmelser. Reglerna gäller även material som 

permanent skall ingå i konstruktionen. Huvudsakligen finns reglerna till för att 

byggnaden skall få den bärförmåga, stadga och beständighet som krävs för människors 

säkerhet och hälsa. 

(www.boverket.se – Boverkets konstruktions regler)  

 

3.6.4 BÄR – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad 

BÄR är ett samlingsverk som berör ändring av byggnad och är den text som är mest 

relevant i arbetet med Sandvikenhus. De olika bestämmelser som BÄR behandlar 

återfinns i Plan- och bygglagen, Boverkets Byggregler, med flera. Skriften berör 

ändringar, ombyggnationer och tillbyggnationer. Med ändring avses en mängd olika 

saker, till exempel ändring av planlösningar, fasader, konstruktioner och installationer, 

det vill säga saker som inte räknas till underhåll. Ändringen behöver inte innebära någon 

förlängd brukstid. En ändring i en del av en byggnad kan medföra så kallade följdkrav för 

andra delar av huset för att uppnå samma egenskapskrav på hela konstruktionen. Vid en 

ändring skall byggnaden till minimum uppfylla de krav som fanns då byggnaden 

uppfördes eller senast ändrades. Ofta krävs det dock att kraven skall uppfyllas på samma 

sätt som vid nybyggnation. Att uppfylla detta kan dock skapa problem då det kan 

innebära allt för stora ingrepp i husets karaktär. 

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 

(Nordling, L. et al, 2000) 
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Till underhåll räknas de åtgärder som medför att de tekniska egenskapskraven bevaras 

men kan även innebära en del förbättringar. Byggnaden behöver inte få några nya 

egenskaper eller funktioner och det krävs inte att standarden höjs. 

 (www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 

(Nordling, L. et al, 2000) 

 

3.6.5 PBL – Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning gällande mark, vatten och 

byggnation. Bestämmelserna syftar till att styra ett långsiktigt tänkande på miljön både 

vad gäller samhället idag och för framtida generationer. För att genomföra detta upprättas 

översiktsplaner över mark- och vattenområden som ger vägledning om kommunens 

planerade utveckling och bevarande. För mer detaljerade bestämmelser om speciella 

områden upprättas detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det finns även mer 

övergripande regionplaner för samordningen över kommungränser.  

(www.notisum.se – Plan- och bygglagen) 

 

3.6.6 BVL och BVF 

BVL står för lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk och BVF står för 

förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. BVL med dess föreskrifter 

gäller tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, byggnader och anläggningar och 

byggprodukter. Byggnadsverk som byggs eller ändras skall under normala förhållanden 

och rimligt underhåll under beräknad livslängd uppfylla vissa egenskapskrav. Bland 

annat skall bärförmåga, stadga och beständighet, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och 

miljö, energihushållning och värmeisolering, tillgänglighet och användbarhet för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och hushållning med vatten och avfall 

uppfyllas.  

(www.boverket.se – Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, Förordningen 

om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, byggnader och anläggningar och 

byggprodukter) 
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3.6.7 Lagen om energideklaration för byggnader 

Lagen utfärdades den 21 juni år 2006 och kom till efter de allt hårdare energikrav som 

fastställts ute i Europa. Dess syfte är att verka för en mer effektiv energianvändning i 

landet och att skapa en bra inomhusmiljö. Lagen trädde i kraft den 1 oktober år 2006. De 

byggnader som omfattas av bestämmelserna skall vara energideklarerade senast den 31 

december år 2008. Senast två år efter att en ny byggnad upprättas skall den ha 

energideklarerats.  

(rixlex.regeringen.se – Lagen om energideklarationer) 
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4 Fallstudie Björksätra 

4.1 Beaktande av lagar och regler 

4.1.1 Allmänna hänsynsregler 

En viktig del av miljöbalken är följaktligen kapitel 2 ”Allmänna hänsynsregler” som tar 

upp riktlinjer för den som utövar en yrkesmässig verksamhet. Utövaren skall följa de 

försiktighetsprinciper som krävs för verksamheten, vilket innebär att: 

 

• en lämplig plats väljs 

• bästa möjliga teknik skall tillämpas 

• skaffa sig den kunskap som behövs 

• hushålla med naturresurser och energi 

• återvinna och återanvända så långt detta är möjligt 

• ersätta skadliga kemiska produkter med mindre riskabla 

• avhjälpa eller ersätta skador som kan uppkomma på grund av verksamheten 

(www.notisum.se - Miljöbalk) 

 

I Björksätra bostadsområde behöver inte nya ingrepp i omgivningen göras eftersom det är 

befintlig bebyggelse och en lämplig plats redan är vald. Däremot om nya uthus/förråd 

skall uppföras är det viktigt att beakta var dessa placeras. Byggnaderna bör placeras så att 

utsikten för de boende inte förstörs och så att inte grönytorna minskar väsentligt. 

(www.notisum.se - Miljöbalk) 

 

Vid ändring av Björksätra är det viktigt att tillämpa bästa möjliga teknik. Vilket bland 

annat kan innebära att Sandvikenhus ska sträva mot de krav som Boverket ställer på 

klimatskärmens19 U-värden. Rätt teknik för att uppnå täthet och undvika köldbryggor är 

viktigt, sedan måste givetvis husets utseende, varsamhetskravet, energieffektivisering och 

kostnader beaktas.  

                                                        
19 Fastighetens omslutande byggnadsdelar vars funktion är att avgränsa utrymmen med 

olika klimat. 
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För att få så liten påverkan på utseende som möjligt kan isolering av vinden och tätning 

kring dörrar och fönster göras. Fönsterbyte kan också vara ett alternativ, viktigt då är att 

inte välja en fönstertyp som förstör byggnadens tidstypiska uttryck.  

(www.notisum.se - Miljöbalk) 

 

Genom att skaffa sig den kunskap som behövs kan Sandvikenhus genomföra en 

ombyggnation som minimerar risken för att skada på människor och miljö uppstår. Då 

kan ett attraktivt bostadsområde skapas där de boende och miljön står i centrum. Om 

ombyggnationen skulle visa sig medföra skada eller olägenhet så har Sandvikenhus 

ansvaret att se till att skadan eller olägenheten upphör och sedan rätta till det som skett 

eller ersätta de drabbade.  

(www.notisum.se - Miljöbalk) 

 

Sandvikenhus skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 

återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas.  

(www.notisum.se - Miljöbalk) 

 

4.1.2 Avfall och producentansvar 

Miljöbalkens kapitel 15 ”Regler om avfall och producentansvar” är ett kapitel som delvis 

berör Sandvikenhus. Detta kapitel behandlar bland annat producentansvar och hantering 

av avfall . 

 

Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och 

som innehavaren gör sig av med, planerar eller är skyldig att göra sig av med.  

Sandvikenhus skall se till så att restprodukterna från renoveringen samlas in, 

transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som krävs för en 

hälso- och miljömässigt godtagbar restproduktshantering. Det är detta som är innebörden 

av producentansvaret. Viktigt att komma ihåg är att det inte är kommunen som har ansvar 

för de restprodukter som omfattas av producentansvaret. 

(www.regeringen.se - Miljöbalken) 

(www.notisum.se - Miljöbalk) 

 

Restprodukter som skall transporteras bort, kommunens eller producentens ansvar, får 

normalt inte komposteras eller grävas ned eller på annat sätt återvinnas eller bortskaffas 

av fastighetsägaren eller brukaren. Den som yrkesmässigt ger upphov till restprodukter 

kan även bli skyldig att anlita en särskild transportör för att transportera bort 
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restprodukterna. För att ge kommunen en möjlighet att kontrollera restproduktsflödena 

kan Sandvikenhus även få som skylighet att lämna uppgifter om sina restprodukter till 

kommunen.  

(www.regeringen.se - Miljöbalken) 

(www.notisum.se - Miljöbalk) 

 

4.1.3 God bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till 

vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas.”  

 

Delmål 2 – Kulturhistorisk värdefull bebyggelse kan gynnas om Sandvikenhus väljer att 

behålla och ha en långsiktig hållbar förvaltning av miljonprogramsbostäderna i 

Björksätra. Hela det kvarstående beståndet behöver inte behållas, huvudsaken är att inte 

hela området förvanskas, förfaller eller rivs eftersom miljonprogrammet hör till en del av 

vår kultur- och byggnadstekniska historia.  

 

Väljer Sandvikenhus att varsamt ändra sina bostäder istället för att riva dem så gynnar de 

delmål 5 – Minska mängden deponerat avfall eftersom det blir en mindre del byggavfall 

vid ändring än vid rivning. 

 

Delmål 7 – Minska miljöbelastningen från energianvändningen främjas om 

Sandvikenhus väljer att energieffektivisera sina byggnader. Med hjälp av tilläggsisolering 

av klimatskärmens olika delar, en väl fungerande ventilation och byte av fönster till 

lågenergifönster kan energianvändningen minska och de boende slipper drag från 

klimatskärmens delar. Även delmål 8 – Byggnader skall inte påverka hälsan negativt 

uppnås då klimatskärmens delar tilläggsisoleras. Med en tät byggnad och ett gott 

fungerande ventilationssystem erhålls ett bra inneklimat. 

(www.miljomal.nu - God bebyggd miljö) 
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4.1.4 Giftfri miljö 

”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället 

och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.” 

 

Sandvikenhus bidrar till Delmål 3 – Utfasning av farliga ämnen genom att sanera husen i 

Björksätra från PCB. 

(www.miljomal.nu - Giftfri miljö) 

   

4.1.5 Frisk luft 

”Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas.” 

 

Genom att bostäderna i Björksätra är anslutna till Björksätras fjärrvärmeverk har kol-, 

stoft- och svaveldioxidutsläppen i Sandvikens tätort minskat. En reningsutrustning 

installerades i fjärrvärmeverket år 2004 som har bidragit till att även kväveoxidutsläppen 

halverats. Då Björksätra bytt från uppvärmning med olja till fjärrvärme så bidrar de till att 

gynna flera av delmålen i miljömålet Frisk luft. 

(www.sandvikenenergi.se - Affärsområde fjärrvärme) 

(www.miljomal.nu - Frisk luft) 

 

4.1.6 Bygga-Bo-Dialogen 

Om Sandvikenhus skriver på dialogen innebär detta att de behöver se över sin 

energianvändning. Målet är att de ska minska bostadsbeståndets användning med minst 

30 % innan år 2025 jämfört med den nivå de hade år 2000. De skall även satsa på att 

klassificera sina befintliga bostäder vad gäller byggnadsrelaterad hälsa och 

miljöpåverkan. En viktig del som de i dagsläget kan göra är att sluta använda sig av 

farliga material och sanera de farliga metaller som påvisats i dessa hus.  

(www.byggabodialogen.se – Överenskommelsen) 

 

Det är vikigt att hålla en öppen dialog mellan företaget och de boende för att värna 

om bådas intressen vid en eventuell förändring. Inom Bygga-Bo har denna kallats 

”Det goda samtalet” och innebär att de berörda parterna sammanställer resultat från 

samtalen och delar med sig av erfarenheter. En viktig del i detta är att göra de boende 

medvetna om hur miljön påverkas utifrån deras enskilda beteende vad gäller 



 32 

energiförbrukning, avfallshantering och liknande. Det gäller dock för de berörda 

företagen att skapa möjlighet till att detta kan införlivas. Sandvikenhus måste se till 

att de boende själva, som exempel, har möjlighet att reglera temperaturen och få 

snålspolande kranar och toalett installerat. Sandvikenhus ska även underlätta 

sortering av hushållsavfallet för de boende genom att  planera för närliggande 

”miljöbodar”.  

(www.byggabodialogen.se – Planera för ett hållbart samhällsbyggande) 

 

När husets totala miljöbelastning ska beräknas är det viktigt att se till husets hela 

livscykel. Det gäller att begränsa energianvändningen, fasa ut farliga ämnen och minska 

råvaruåtgången.  

(www.byggabodialogen.se – Se till helheten och byggnadsverkets hela livscykel).  

 

Allmännyttiga bostadsföretag har i detta en stor roll eftersom driftskedet av byggnaden 

räknas som den fas som påverkar miljön mest. Att minska energianvändningen i bostäder 

är därför mycket viktigt och därmed se till att ha en bra isolering och väl fungerande 

installationer.  (www.byggabodialogen.se – Skapa en effektiv och kvalitetsstyrd bygg- och 

förvaltningsprocess).  

 

Det finns inom sektorn en del mål som skall uppnås inom en tidsram på 5-10 år, 

däribland bruka rekommendationerna i texten ”Den goda driften”20. En viktig del i detta 

är att skapa mätbara parametrar så de boende själva kan påverka och se resultaten av sina 

miljöval.  

(www.byggabodialogen.se – Förvalta byggnadsverk med energi och miljöhänsyn) 

 

Inom Bygga-Bo har det talats mycket om klassificering med hänsyn till miljö, energi och 

resursanvändning. Genom den nya lagen om energideklarationer har arbetet inom detta 

område gått stark framåt. Energideklarationer ska genomföras för att få en dokumentation 

på byggnadernas energiförbrukning. Det är även tänkt att de ska leda till att förvaltaren 

skapar sig en åtgärdsplan för att anpassa byggnaderna till de hårdare energikraven. 

Försäkringsbolag inom Bygga-Bo utreder om det finns möjlighet att självrisker och andra 

kostnader skall rättas efter energiförbrukningen och materialval som är bättre för miljön. 

(www.byggabodialogen.se – Forska, utveckla och utbilda för en hållbar bygg- och 

fastighetssektor) 

                                                        
20 "Den Goda Driften" (DGD) innebär att genom organisatoriska och enkla tekniska 

åtgärder säkerställa att den befintliga installerade tekniken utnyttjas optimalt.  
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4.1.7 Energimyndigheten 

Energianvändning 

Energianvändningen i Sandvikenhus bostäder i Björksätra är förhållandevis höga i 

dagsläget, se bilaga 3. Genomsnittligt i temperaturzon21 2, som Sandviken ligger i, har ett 

flerbostadshus en energianvändning som ligger på 167 kWh/m2 och år om alla olika 

uppvärmningsalternativ räknas in. I Sverige ligger värdet på 161 kWh/m2 och år, räknat 

på år 2005. 

(www.scb.se – Genomsnittliga energianvändningen till uppvärmning av flerbostadshus 

2005) 

 

4.1.8 BBR 

4.1.8.1 Byggnadstekniska lösningar 

Vid ombyggnationerna som kommer att bli nödvändiga för Björksätra är det viktigt att se 

till att de nya materialen och produkterna som byggs in i konstruktionen är godkända för 

den typen av användning de är aktuella för. Det är även viktigt att kontrollera att den 

önskade bärförmågan blir hållbar under en rimlig livslängd, även med ekonomin i 

beaktande. Om det redan innan står klart att de inte kommer att kunna uppfylla dessa krav 

skall produkten/installationen vara lättåtkomlig så den lätt kan bytas eller repareras. Det 

är också betydelsefullt att det vid nya installationer finns utförliga instruktioner om hur 

dessa skall underhållas och användas på ett riktigt sätt. De skall även installeras och 

anpassas utan störande buller.  

(www.boverketse – Boverkets bygg regler) 

 

4.1.8.2 Tillgänglighet 

Delar av eller hela byggnaden skall vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. För Sandvikenhus innebär detta att husen måste anpassas antingen 

genom lyftanordningar vid entréerna eller att dörrar och även marken utanför höjs så att 

en rullstol kan komma fram, åtminstone till lägenheterna i bottenplan. Även toaletterna på 

detta plan måste anpassas för att kunna bli tillgänglig för en rörelsehindrad med rullstol. 

Närliggande parkering med ett maximalt avstånd av 25 meter måste ordnas, sen ska det 

finnas tillgång till tvättstuga och ett närliggande förråd. Vid ny- eller ombyggnation 

                                                        
21 Sverige har delats in i fyra olika zoner beroende på att temperaturskillnaden ger olika 

uppvärmningsbehov.   
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rekommenderas det att hus med fler än två våningar skall ha tillgång till hiss eller annan 

liknande anordning. Detta kan vara något som Sandvikenhus måste se över då flera av 

husen i deras bestånd har tre våningar eller fler och utan hiss.  

(www.boverketse – Boverkets bygg regler) 

 

4.1.8.3 Hygien, hälsa och miljö 

Lägenheterna i detta område är stora och ljusa med många fönster och allt som ofta vetter 

dessa i två väderstreck vilket ger mycket bra ljusförhållande. Trafiken i området är 

begränsad och det är inte så många lägenheter i varje trappuppgång vilket medför att det 

inte är allt för stora problem med ljud. Det finns dock en del problem med fukt då 

fuktskikten i badrummen är bristfälliga, fukten kan leda till mögel och att ytskikt lossnar. 

Även mikroorganismer kan uppstå med lukt och missfärgningar som följd. Fuktproblem 

kan dessutom uppkomma på grund av tryckfel i byggnaden, dock är inte detta något 

problem i här då mekanisk frånluft medför ett undertryck i byggnaden. I bostäderna finns 

även en del problem med luftkvalitén då intaget av friskluft skall ske genom 

vädringsfönster. Detta kan upplevas som dragit på vintern och även medföra att en del 

luftföroreningar tas in från omgivningen.  

 

4.1.8.4 Energihushållning 

Väggar, golv och tak i husen i Björksätra är i dagsläget dåligt isolerade. Detta måste 

åtgärdas om energiförbrukningen för uppvärmningen skall ner till de rekommenderade 

värdena på 167 kWh/m2 och år för den norra delen av landet. För Sandvikenhus bostäder 

krävs det att samtliga U-värden på klimatskalet sänks för att komma i närheten det 

rekommenderade värdet på genomsnittligen 0,5 W/m2K. Rekommenderade U-värden för 

varje del i konstruktionen ligger på; 

Del av 
kllimatskärm 

U-värde 
(W/m2K)) 

Tak 0,13 
Vägg 0,18 
Golv 0,15 
Fönster 1,3 
Dörr 1,3 

 

Det kan också vara en god idé att studera bostädernas installationer, ventilation och el, för 

att få ner energiförbrukningen. För ventilationen kan en del av problemet lösas genom att 

installera värmeväxlare. 

(www.boverketse – Boverkets bygg regler) 
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4.1.9 BKR 

4.1.9.1 Bärande konstruktioner 

För Sandvikenhus gäller det att kontrollera att eventuella ändringar i de bärande delarna 

har dimensionerats för att klara stjälpning, lyftning, glidning, knäckning, vippning och 

buckling. Detta kan gälla om taken ändras för att skapa takutsprång och bättre avvattning. 

Det handlar då om att dimensionera för snö, vind och egentyngder. Det nya taket kan 

även komma att påverka övriga konstruktioner och då måste dessa förstärkas. 

Takändringen kan även komma att påverka avvattningen och därmed grundläggningen. 

Vid ändring av takets kantplåt till trä, för att på så sätt få en variation i området, är det 

viktigt att se till att träet som används har god beständighet mot röta och insekter.  

(www.boverketse – Boverkets konstruktions regler) 

 

Dräneringen kring källaren är dålig, dock finns inte skäl nog till att åtgärda detta. Det 

skulle bli allt för omfattade och kostsamt utan att ge så mycket då källaren idag inte 

används för annat än tvättstugor och förråd som inte är särskilt fuktkänsliga. Däremot 

måste ytskikten i badrummen åtgärdas innan pusten på den yttre konstruktionen byts eller 

fräschas upp. Detta eftersom fukten från badrummen i dagsläget gör att den nya putsen 

spricker sönder och ramlar ner redan inom några år.  

(www.boverketse – Boverkets konstruktions regler) 

 

4.1.10  BÄR 

4.1.10.1  Ändringsprocessen 

De ändringar som kommer att ske i detta bostadsområde skall passa in i samhällsbilden 

och därmed främja en hållbar utveckling i samhället ur miljömässiga och arkitektoniska 

aspekter. Miljön främjas genom tilläggsisolering med minskat energibehov som resultat 

och det arkitektoniska beaktas så att det karakteristiska utseendet bibehålls. Boverket har 

med hjälp av de lokala byggandsnämnderna det yttersta ansvaret för att dessa regler 

efterföljs. De huvudområden som studeras i detta arbete är dels varsamhet med fokus på 

fasaderna, dels energiförbrukningen som är hög i dag. 

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 

 

Med varsamhet menas att ändringen skall ske med hänsyn tagen till bevarandet av husets 

karaktäristiska utseende och dess funktioner. Området och husets identitet skall gå att 

känna igen även efter den genomförda förändringen. Det gäller inte bara att se till det 
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arkitektoniska uttrycket utan även de historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

byggnadstekniska värdena skall tas tillvara. Varsamheten skall även finnas med, inte bara 

i åtgärden, utan även i dess genomförande. För att upprätthålla detta är det viktigt att 

alltid utgå från byggnaden och dess karaktär och sedan ge åtgärdsförslag med hjälp av 

rådfrågning med boende, kommunen och arkitekter. Det gäller också att hålla nere 

ingreppen och hellre se till att bevara och reparera det existerande. Om möjligt bör redan i 

detta skede framtida behov av förändringar beaktas. Åtgärderna skall därför genomföras 

med tanke på utbytbarhet och förnyelse i ett andra steg.  

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 

 

Grunden för ett bra arbete skapas genom en noggrann förundersökning vilket gjordes 

inför detta arbete i Björksätra. Byggnadstekniken som var tidstypisk studerades innan 

besöket. Det är viktigt att dokumentera byggnadens skick innan ändringar vidtas, detta för 

att kunna göra en ordentlig uppföljning vid en eventuell konflikt. Ibland krävs en 

konsekvensbeskrivning till bygganmälan med beskrivning av hur varsamhetskraven 

tillgodoses och vilka konsekvenser ingreppet medför. 

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 

 

4.1.10.2  Allmänna krav vid ändring av byggnad 

Varsamhetskravet 

Varsamhetskravet gäller inte bara bevarande av det kulturhistoriska värdet utan också 

varje byggnads karaktär både på ut- och insidan. Det gäller också att se till det sociala 

sammanhanget då byggnaden skall byggas om så att det fortfarande blir möjligt för 

brukare att fortskrida med sin verksamhet i lokalerna.  

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 

 

Särskilt värdefulla byggnader och bebyggelseområden 

För att en byggnad skall få räknas som särskilt värdefull skall den vara ett allmänt 

intresse för de boende i området och dess omgivning. Det gäller inte bara som många tror 

historiska, monumentala byggnader utan även byggnader som skildrar olika tidsepoker 

eller sociala miljöer vilket miljonprogrammet gör. Att det finns ett förvanskningsförbud 

innebär dock inte att det inte får ändras utan det skall genomföras med extra tanke på 

byggnadens förutsättningar. En förvanskning anses ha skett om en väsentlig egenskap går 

förlorad eller dess genuina karaktär förstörs vilket det gjort vid de ombyggnationer som 

är gjorda i Björksätra. 

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 
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4.1.10.3  Tillämpningen av de tekniska egenskapskraven 

Bärförmåga, stadga och beständighet kommer att behöva kontrolleras efter gjorda 

ändringar. Särskild hållfasthetskontroll genomförs enligt BKR och Boverkets handbok 

Dimensionering genom provning om ändringen innebär väsentligt ökad last vilket det kan 

göra om takkonstruktionen ändras.  

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 

 

Vid ändring av ventilationssystemet måste det kontrolleras hur denna ändring påverkar 

andra delar av klimatet i byggnaden, ändrade flöden ger ny luftväxling som i sin tur kan 

leda till ändrade fukttillstånd. Byte av ventilationssystemet bör dock vara en sista utväg 

om det befintliga inte går att kompletteras för uppnådd effekt. 

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 

 

Farliga material som asbest och radon bör ses över då höga radonhalter visat sig utgöra 

olägenheter för människans hälsa. Asbest bör avlägsnas från tilluftskanaler, fläktrum och 

övriga utrymmen där risk för spridning till inomhusluften finns. 

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 

 

I nya och ändrade rum där personer vistas mer än tillfälligt skall det finnas god tillgång 

till dagsljus. Vid fönsterbyte bör övervägas hur ändringen påverkar fönsterarean och 

insläppet av ljus på grund av ändrad glaskvalité. 

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 

 

4.1.10.4  Energihushållning och värmeisolering 

Det finns krav för hur hög energiförbrukningen får vara. Den kan begränsas genom att 

studera och ändra bland annat värmeförlusterna, kylbehovet och elanvändningen. Kraven 

gäller hela byggnaden och inte bara enskilda delar. Ändringar som görs för att klara de 

nya kraven skall göras med tanke på byggnadens värden beträffande arkitektur, teknik 

och miljö. Det gäller att se på åtgärderna utifrån behov, resultat och hur de påverkar 

byggnadens uttryck. Ventilation, värme- och elinstallationer bör ses över och behöver inte 

innebära större ingrepp. 

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 
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4.1.10.5  Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga 

Vid ändring av en byggnad skall den alltid anpassas till nya krav vad gäller tillgänglighet 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det finns undantag för detta 

om det medför för stora förvanskningar av särskilt värdefulla byggnader. I Sandvikenhus 

fall innebär detta att byggnaden behöver anpassas för detta krav genom ökad 

tillgänglighet för rörelsehindrade.  

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 

 

4.1.10.6  Hushållning med vatten och avfall 

För att tillgodose hushållningsprinciperna bör installationer, ledningar och 

sorteringsmöjligheter ses över i fastigheterna. Möjligheterna till att hushålla med vatten 

och el genom att byta ut gamla maskiner är en enkel åtgärd som inte behöver inkräkta på 

byggnadens karaktär.  

(www.boverket.se – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) 

 

4.1.11  PBL 

4.1.11.1  Omgivning  

För Sandvikenhus del innebär denna lag bland annat att de måste se till att den detaljplan 

som finns för området beaktas för att behålla de tankar kommunen haft för utvecklingen 

av området. Detaljplanen skall även ge vägledning om typen av verksamhet i 

byggnaderna. Hänsyn måste tas till de miljökrav som finns i miljöbalken och bevarandet 

av miljonprogrammet och dess bostadsbestånd som representerar en era i svensk 

bostadshistoria bör beaktas. Området i stort med allmänna platser, trafikdragningar med 

mera skall ses över för att skapa ett mera attraktivt boende. Alla ändringar skall dock 

genomföras med hänsyn tagen till hushållning med naturens resurser, mark, vatten och 

energi, de boendes hälsa och möjligheterna att förebygga buller och föroreningar. Det är 

även viktigt att ta hänsyn till personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det 

skall även för trivselns skull finnas möjligheter till lek, motion och annan samhällsservice 

i bostädernas närhet. 

(www.notisum.se – Plan- och bygglagen) 
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4.1.11.2  Byggnaden 

Vid ändringarna av dessa byggnader är utförandet och användningen viktig att beakta. 

Bestämmelserna styr ändringarna till att hålla sig efter angivna areor, tomter och karaktär. 

Oberoende av vad som tänkt genomföras skall det undersökas om det behövs upprättas en 

miljökonsekvensbeskrivning för utförandet. När det gäller varsamhet skall det inte bara 

beaktas för den enskilda byggnaden utan byggnaden skall även passa in i stads- och/eller 

landskapsbilden. Det skall förutom utseende tänkas på tekniska, historiska och 

miljömässiga värden.  

(www.notisum.se – Plan- och bygglagen) 

 

4.1.11.3  Bygglov, rivningslov och marklov 

Vid ändringar av den typ som planeras här krävs vanligen inga ansökningar om bygglov 

då verksamheten i husen inte kommer ändras. Tillbyggnader skall inte heller uppföras, 

det vill säga om det inte krävs att hiss installeras. Vid schaktningen runt entréerna kan det 

dock vara aktuellt med ett marklov eftersom marken skall höjas avsevärt. Om ändringarna 

innebär större förändringar på färger, fasadbeklädnaden eller liknande krävs det bygglov 

och då även vid upprättande av större installationer. Detta kan gälla till exempel vid ett 

eventuellt byte av ventilationssystem. Om det vid arbetets början saknas nödvändiga 

tillstånd utfärdas en avgift som är långt mycket högre än vad ansökningsprocessen kostar. 

Om det råder osäkerhet om vad som gäller finns byggnadsnämnden till för sådana frågor.  

(www.notisum.se – Plan- och bygglagen) 

 

4.1.12  BVL och BVF 

4.1.12.1  Byggnader 

En byggnad som ändras, byggs till eller byggs om skall kunna uppfylla samma krav som 

ställs på byggnader vid nybyggnation. Om den genomförda ändringen medför att denna 

del av huset får förlängd brukstid kan detta innebära att även de delar av byggnaden som 

inte direkt berörs av ändringen också måste anpassas och kunna uppfylla dessa krav. 

Nödvändiga kontroller av funktion och hållbarhet skall göras efter avslutat arbete och av 

behörig kontrollant. De krav som kontrolleras särskilt är brandegenskaperna, hållfasthet, 

uppkomst av föroreningar, strålning och gas/partiklar. Även fukt, som kan finnas kvar i 

konstruktionen, skall kontrolleras. I byggnader där det skall finnas framkomlighet för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skall det finnas tillgång till hiss 

eller annan likvärdig lyftanordning och denna installation ställer stora krav på 
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konstruktion och hållfasthet. Även andra installationer har förutom dessa skrifter 

särskilda handlingar som berör enbart den aktuella installationen. 

(www.boverket.se – Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, Förordningen 

om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, byggnader och anläggningar och 

byggprodukter) 

 

4.1.13  Lagen om energideklaration för byggnader 

4.1.13.1  Skyldighet att energideklarera byggnader 

Sandvikenhus har en skyldighet att för egen räkning se till att hela fastighetsbeståndet 

energideklareras och att detta sedan görs på regelbunden basis så att byggnaden aldrig har 

en deklaration äldre än 10 år. Det är upp till bolaget att ett sådant intyg finns vid en 

eventuell försäljning. Energideklarationen skall finnas tillgänglig i byggnaden på ett 

sådant ställe att alla kan se det. 

(rixlex.regeringen.se – Lagen om energideklarationer) 

 

4.1.13.2  Besiktning av befintlig byggnad 

Innan energideklarationen upprättas skall byggnaden besiktas. Energideklarationen 

innehåller uppgifter om byggnadens energiprestanda22, OVK23-protokoll, protokoll på 

radonmätningar, samt uppgifter på hur dess energiprestanda kan förbättras med hjälp av 

kostnadseffektiva åtgärder. Byggnaden får också ett referensvärde som gör det möjligt att 

jämföra olika fastigheter. Personen som genomför deklarationen skall vara en oberoende 

expert24 som genomgått en speciell utbildning. Denne skriver ett besiktningsprotokoll och 

utfärdar energideklarationen.  

(rixlex.regeringen.se – Lagen om energideklarationer) 

 

Det är bygg- och miljökontoret i Sandviken som fungerar som tillsynsmyndighet och 

skall se till att lagen genomförs och följs.  

(www.energimyndigheten.se – Lagen om energideklaration) 

                                                        
22 Normalbehovet energi för en byggand under ett år.   
23 Obligatorisk ventilationskontroll  
24 En person som enligt lagen är oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare och har 

särskild licens om energianvändning och inomhusmiljö. 
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4.2 Arkitektoniskt uttryck 

Det är många aspekter att beakta vid ändring av byggnader, till exempel om byggnadens 

uttryck skall bevaras eller inte, vilka energibesparningar som skall göras och om dessa 

går ihop med den tänkta utformningen. Miljonprogrammets bostäder har potential så det 

gäller att underhålla husen väl, göra små anpassade åtgärder och ge brukarna den 

uppmärksamhet som krävs, då kommer området troligtvis att bli mera attraktivt. Här 

nedan ges förslag på åtgärder som kan höja områdets attraktivitet. Bild 1 visar en 

illustration, uppritad i programmet SketchUp, av ett typiskt bostadshus i Björksätra som 

inte genomgått några ändringar. 

Bild 1 - Illustration över huslänga i Björksätra 

 

4.2.1 Varsamhetsbeaktning 

Det ställs stora krav på varsamhet vid förändring av byggnader. Det tidstypiska uttrycket 

som byggnaderna har skall, så långt det är möjligt, bevaras. Varsamhet sammanfaller 

ibland med sparsamhet eftersom varsamhet i många fall innebär att byggnaderna bevaras 

och underhålls istället för att byggas om. 

 

4.2.1.1 Fönsterbyte 

I bostäderna i Björksätra sitter ursprungsfönstren kvar, 

dessa är 2-glasfönster med en ruta som öppnas inåt. 

Bild 2 visar vardagsrummets stora fönster som vetter ut 

mot balkongen. Skall åtgärder vidtas bör fönstren vid 

ett eventuellt fönsterbyte ha samma stil som de gamla. 

Ett alternativ är att sätta dit en extra fönsterruta och byta 

tätskikt runt dem istället för att helt byta ut fönstren.                    

Bild 2 - Vardagsrumsfönster 
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4.2.1.2 Balkong 

En balkongs uppgift att fungera som uteplats, där så 

mycket ljus som möjligt skall komma in, är på 

miljonprogrammens bostäder tokigt nog uppförda i 

homogena och täta element som betong och 

korrugerad plåt, bild 4.  

 

Bild 3 - Räcket i korrugerad plåt och målad betongplatta     
 

Balkongerna har måttet 3,9×1,3 meter och är uppförda av vattentät betong som är målad i 

olika starka kulörer, varje huslänga har fått sin färg, se bild 6. Denna färg har börjat 

flagna, bild 3, därför bör den skrapas bort och ersättas med ny.  

 

            
Bild 5 – Ändrade balkonger  Bild 6 – Målad balkongvägg 
 

Ny färg tillsammans med en trätrall på betonggolvet och trä på insidan av balkongräcket 

skulle ge en mjukare och ljusare upplevelse. Ytterväggen i balkongdelen är träregelvägg 

med träpanel målad i mörka färger. Tas denna färg bort skulle balkongen med de övriga 

Bild 4 - Profilerad betong som utgör 
balkongens sidor 
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inslagen av trä ge en mjuk och varm känsla istället för den sterila och kalla känslan som 

upplevs på balkongen idag. Balkongräcket som är i korrugerad plåt behöver också 

fräschas upp med ny färg på utsidan. För att få in mera ljus på balkongen skulle delar av 

den korrugerade plåten kunna tas bort och ersättas av glas- eller spjälpartier. Bild 5 visar 

hur Sandvikenhus har ändrat på en del av balkongerna, här har ändringen bidragit till en 

ljus och trevlig balkong samtidigt som den behåller sin enkla karaktär. 

(Christensson, S. – Se bilaga 4) 

 

4.2.1.3 Entré och trapphus 

Entréerna har en liten betongplatta belagd med plåt som fungerar som tak. Entrén 

utmärker sig inte utan smälter in alldeles för väl i huskroppen, se bild 7. Detta gör att det 

bara är husnumret som avslöjar om det är rätt adress. Enkla åtgärder kan göras för att få 

en välkomnande entré. Förslagsvis bör det befintliga fräschas upp med nya färger i olika 

kulörer som gör att entréerna skiljer sig åt. En utökning av entréplattan och taket skulle 

göra entrén mera skyddad och även ge utrymme för en bänk som vänt- och viloplats. Bild 

8 visar hur enkla ändringar kan göra entrén mycket vackrare utan att den förvanskas.  

       
Bild 7 – Ny entré   Bild 8 – Gammal entré med inbyggt sophus 
 
Trappuppgångarna med golvbeläggning av cementmosaik är mörka trots fönstren, se bild 

9. Väggarna som består av kalksandsten med grått murbruk mellan upplevs mörka. 

Genom att måla dessa helt vita skulle trapphuset ge ett ljusare och mera välkomnande 

intryck. En halvtrapp upp till entréplanet hindrar tillgängligheten av lägenheterna vilket 

gör att personer med funktionshinder inte kan bosätta sig i någon av lägenheterna. För att 

tillgodose bristen på lägenheter för funktionshindrade så har Sandvikenhus gjort om 

entréerna till några huslängor.  
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Här har marken höjts, bild 10, så att två lägenheter i varje trappuppgång blivit 

tillgänglighetsanpassade. Detta bör göras på flera hus då det idag inte finns tillräckligt 

med tillgängliga lägenheter. 

(Christensson, S. – Se bilaga 4) 

 

        
Bild 9 - Genomgående trappuppgång          
 

4.2.1.4 Yttertak 

Yttertaken sluttar svagt inåt och var från början klädda i papp. I slutet av 1980-talet byttes 

pappen ut mot gummiduk på grund av att takläckage var ett vanligt förekommande 

problem. Det är i dagsläget aktuellt att renovera taken på nytt. Varje hustak har två 

avvattningsbrunnar vilket känns alldeles för lite med tanke på de vatten- och snömassor 

det långa taket skall ta upp. En åtgärd skulle kunna vara att göra om taket till valmat25 

med så liten taklutning som möjligt. Valmat tak är att föredra då det inte förvanskar huset 

så som sadeltak gör. Vid höjning av taket är det viktigt att beakta snöras och då montera 

dit snörasskydd. En annan lösning 

skulle vara att installera ytterligare 

en eller två takbrunnar och 

kontinuerligt byta ut gummiduken 

eftersom inåtlutande tak är praktiska 

på högre hus då snöras undviks. 

Viktigt vid inåtlutande tak är att se  

                                                        
25 Tak som även har takfall mot byggnadens gavlar. 

Bild 10 – Entré där marken höjts och dörr 
och tak ändrats 

Bild 11 – Den tidstypiska plåten vid taket 
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till så att vattnet på taket aldrig blir stillastående, skulle detta uppstå finns det risk för 

läckage. Den breda kanten av plåt, se bild 11, som är typisk för miljonprogrammets hus 

kan målas eller bytas ut mot trä på vissa hus för att få en variation i området. 

 

4.2.1.5 Färgval 

De befintliga färgerna bör behållas så långt det går och kombineras med en färgsättning 

som ger variation i området. Till exempel kan entréerna få sin egen specifika färg, den 

starka och mörka färgsättningen som finns i balkongerna bör lättas upp med ljusare 

färginslag och trä. De tidstypiska färgerna bör inte ersättas av trendiga kulörer som följer 

modet. Istället bör det strävas efter variation inom de tidstypiska färgerna för att minska 

monotonin. 

 

4.2.2 Ingen hänsyn till varsamhet 

Tyvärr är det inte så ofta som varsamhet beaktas vid åtgärder av 

miljonprogramsbebyggelse. Detta har gett upphov till att delar av de för tidsepoken 

typiska särdragen hos bebyggelsen gått förlorad. 

 

4.2.2.1 Ombyggnationerna 

De ombyggnationer som Sandvikenhus har utfört på Björksätras södra delar har radikalt 

fått ett ändrat utseende genom ny färgsättning, nya entréer, inglasade balkongen, 

burspråk, sadeltak26 med mera. Generellt har fönsterbyte gjorts i köken i de ombyggda 

bostäderna. I övrigt har inga andra invändiga förändringar genomförts. Någon utvärdering 

av ombyggnationerna har inte gjorts, 

dock fanns det arbetsgrupper under 

renoveringarna där de boende fick vara 

med och bestämma och lämna förslag på 

åtgärder. Sandvikenhus har även fått en 

positiv bekräftelse på att området blivit 

mera attraktivt genom att färre lägenheter 

idag står tomma.  

 

Den senaste fasadrenoveringen är gjord på fyra stycken huslängor. Två av dessa är 

serviceboende för äldre, ett inrymmer Sandvikenhus kontor och det fjärde är bostadshus. I 

                                                        
26 Tak med två takfall förenade i en taknock. 

Bild 12 – Fasad på den nyaste renoveringen 
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denna del av området har även nya förråd byggts på gården. På husen har taket höjts till 

sadeltak och en ny puts har lagts utanpå den gamla, gaveln på ett av dessa hus visas på 

bild 12. Den nya putsen har redan börjat släppa på grund av fuktskador i badrum, se bild 

13. Ej åtgärdade fuktproblem leder till att fasadrenoveringen endast blir en kortvarig 

förbättring och en merkostnad tillkommer då ny puts 

inom kort måste läggas på igen. Sadeltaket bidrar till att 

huset får ett helt förändrat uttryck, likaså den vita plåten 

som tar över halva väggaveln.   

 

I servicehuset och i Sandvikenhus kontor har hiss 

installerats och i båda fallen har en utanpåliggande hiss 

byggts till, bild 14. I serviceboendet har loftgångar från 

hissen lagts utanpå huset så att alla lägenheter blir 

tillgängliga med hjälp av endast en hiss, bild 15.

   

 

Södra delen av Björksätra som 

idag kallas Blodriskan 

genomgick under mitten av 

1990-talet en omfattande 

förändring. Ombyggnationerna 

gjordes i tre etapper där varje 

etapp utgjorde ett kvarter.  

 

Bild 13 – Fuktskada på nya 
fasaden 

                     Bild 15 – Servicehusets loftgångar 
 
 
 

 
 
 
Bild 14 – Utanpåliggande hiss 

Bild 16 – Hus i ny skepnad 
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Det första kvarteret, sett norrifrån, har fått valmade tak, ny aprikosfärgad puts lagd utanpå 

den gamla putsen och husen har även fått tegeldelarna övermålade i samma färg som 

putsen. Burspråk i plåt, större och inglasade balkonger, gårdsförråd och nya entreér har 

byggts till, se bild 16. Det valmade taket förvanskar inte bebyggelsen lika mycket som 

sadeltaken, burspråken smälter in i fasaden och entréerna har fått ett nytt utseende utan att 

dominera. 

 

Det andra kvarteret har även det fått valmat tak, ny puts i rosaaktig ton där tegeldelarna 

bevarats, inglasade balkonger och gårdsförråd, se bild 17. Bild 18 visar entréns helt nya 

utseende som fått ett dominerande inslag i fasaden. Att tegeldelarna bevarats är positivt, 

dock passar de inte ihop med den rosaaktiga färgen.  

Bild 17 – Ett av gårdsförråden   Bild 18 – Ny entré 
 

Bild 19 visar det tredje kvarteret där husen har fått sadeltak, större och halvt inglasade 

balkonger och nya entréer. Istället för 

en fransk balkong, som finns i vissa 

lägenheter, har dessa lägenheter fått en 

liten balkong vilket höjer standarden 

och attraktiviteten. Sadeltaket på dessa 

hus är mindre dominerande än de på 

första kvarteret, istället tar de 

annorlunda utformade balkongerna 

över hela fasaden. 

 

 

Bild 19 – Vy över husets fasader 



 48 

4.3 Farliga material 

De farliga material som uppmärksammats i bostäderna i Björksätra gör ingen större skada 

där de sitter idag. De bör dock tas bort i samband med ändring av byggnaden eller om 

skador uppstår på materialen som innehåller dessa farliga ämnen.  

 

Däremot är PCB ett material som bör saneras bort eftersom den svenska byggsektorn har 

som mål att PCB skall vara färdigsanerat till år 2008. Sandvikenhus har inventerat 

mängden PCB i sina byggnader, dock är endast ett fåtal av dem sanerade. Därför bör 

Sandvikenhus fortsätta med saneringen och arbeta för att uppnå målet. 

 

Att identifiera asbest är inte lätt och Sandvikenhus bör anlita en firma som inventerar 

mängden asbest och fastställer om det är aktuellt att sanera. Eftersom asbesten inte gör 

någon skada där den sitter idag är det inte akut att vidta åtgärder. Om skador upptäcks på 

materialen är det viktigt att så snabbt som möjligt sanera innan asbestfibrer läcker ut. 

Endast ackrediterade firmor får idag utförda yrkesmässig asbestsanering och tillstånd från 

Arbetsmiljöverket krävs.  

 

Om Sandvikenhus skall utföra svetsning eller lödning på rör med blyskarvar så bör de 

beakta att metallen kan ge upphov till skadlig rök och att det är viktig att skydda sig. 

 

4.4 Innemiljö 

Som bilaga 2 visar så är det flera av de uppmätta värdena för innemiljön i byggnaderna 

som inte uppnår de rekommenderade nivåerna. När det gäller ventilationssystemet, 

mekanisk frånluft, så visade det sig vid inventering av lägenheterna att uteluften endast 

togs in genom en spaltventil över ena sovrumsfönstret. I övrigt fanns det vädringsfönster i 

det andra sovrummet, dock inga vädringsmöjligheter i vardagsrummet annat än att öppna 

de stora fönstren eller balkongdörren. Det är inget bra alternativ att öppna fönster eller 

dörrar för ventilering, speciellt inte under vinterhalvåret, vilket talar för att ytterligare en 

spaltventil bör installeras i lägenheten för att tillgodose behovet av friskluft. 

 

I enkätundersökningen som gjordes år 2005 framkom det att hyresgästerna upplevde att 

det var dragit i lägenheterna. Detta kan bland annat bero på att lättbetongen som 

ytterväggarna i huvudsak består av är så pass porös att det kan upplevas som att det blåser 

rakt igenom väggen. En hög temperatur på radiatorerna kan bidra till att draget upplevs 
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mera påtagligt då den varma och kalla luften möts. Att hålla en lämplig temperatur på 

radiatorerna har därför stor betydelse. Genom att hålla en lägre temperatur så försvinner 

också känslan av kalla och dragiga golv eftersom stor temperaturskillnad mellan golvet 

och övriga rummet annars bidrar till obehag. En eventuell utvändig tilläggsisolering på 

byggnaden skulle bidra till ett gott klimatskal då isoleringen skulle förhindra den dragiga 

känslan direkt från väggarna. En sådan åtgärd kan dock innebära att kravet på en väl 

fungerande ventilation ökar.   

 

Då brukarna mestadels upplevde drag kring dörrar och fönster så bör tätningslisternas 

skick ses över och bytas ut vid behov. Detta kan också minska att lukter och ljud tränger 

in i lägenheterna. 

 

Insekten silverfisk är ett helt ofarligt djur som gillar fuktiga miljöer och kan förekomma i 

badrum och kök. De gör ingen skada men kan ändå upplevas som obehagliga. Närvaro av 

silverfisk kan tyda på att fukthalten är hög och bostäderna har ökad risk att råka ut för 

fuktskador, vilket är fallet med bostäderna i Björksätra. Anticimex bör kontaktas för att ta 

bort insekterna och orsaken till den höga fukthalten bör utredas.  

(Andersson, A. et al, 2005) 

(Alderborg, A. et al, 2005) 

(Andersson, M. et al, 2005) 

(Larsson, M. et al, 2005) 

 

4.4.1 Badrum 

I dagsläget är badrummen utrustade med 

handfat, toalett och badkar som standard. I en 

del av lägenheterna har det installerats 

tvättmaskin och i vissa fall även torktumlare. 

Rummen är på 4 kvadratmeter i treorna och 

ytskikten består av klinkergolv och klinker på 

halva väggen med en målad väggdel upp mot 

taket, se bild 20. En del golv och även väggar 

är bytta i vissa lägenheter efter att fuktproblem 

uppmärksammats. 

 Bild 20 - Badrummet 
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Problemen i dessa rum är att mängden fukt är betydligt större än vad fuktskikten är 

anpassade för. Dusch används oftare än bad och detta skapar problem i och med att 

klinkern inte täcker väggen så långt 

upp som den bör göra för detta 

användningsområde. 

 

I en del fall har vattnet i väggen 

spridit sig in i vardagsrummet 

genom den sandbädd som ligger 

som grund för trägolvet vilket 

medfört att golvet ruttnat. Vattnet 

har också sugits ut i ytterväggens 

lättbetong. Putsen på utsidan har lossnat, se bild 21, och det har i vissa fall även runnit 

vatten efter väggen och ner i lägenheten under där samma vattenskador uppmärksammats 

efter en tid.  

 

En del badrum är åtgärdade genom att ytskikten bytts ut medan andra badrum genomgått 

större renovering med byte av fuktskiktet. I några fall har Sandvikenhus i samband med 

stambyten bytt ut fuktspärren och ytskikten. I de flesta av dessa fall har badkaret fått ge 

plats för en dusch.  

 

4.5 Energieffektiviseringsåtgärder 

4.5.1 Tätning 

En billig och enkel åtgärd för att få ner en del av energikostnaderna 

är att dreva och täta otätheter runt fönster och dörrar. Åtgärden 

leder till att det blir mindre värmeläckage, och troligtvis upplever 

de boende det som mindre dragit i lägenheterna. Detta kan i sin tur 

innebära att de låter bli att höja värmen för att kompensera för 

draget och energiförbrukningen kan minskas en del. En viktig men 

ofta försummad åtgärd är att täta de ofta otäta balkongdörrarna. 

Bild 22 visar exempel på var i fönsterkonstruktionen värmeläckage 

kan uppstå.  

 

  

Bild 22 – Läckage 
(http://www-
v2.sp.se/energy/ffi/tata_fonster.asp) 

Bild 21 – Fuktskador 
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Det finns dock problem med att genomföra tätningen. Eftersom husen i de flesta fall är 

ventilationsstyrda med mekanisk frånluft som förutsätts ta en del av inflödet genom dessa 

otätheter kommer detta förslag att medföra stora försämringar av inomhusluften. Detta 

problem kan avhjälpas genom att ta in uteluften genom uteluftsventiler istället. En annan 

vinst med detta är att luften filtreras innan den kommer in och är därmed bättre 

beträffande pollen och andra partiklar. Kostnaderna för att täta fönster och dörrar går att 

utläsa ur tabell 3. 

(www-v2.sp.se – Att täta fönster) 

 

Tabell 3 – Ungefärlig kostnad för tätning av fönster och dörrar  
Tätning     
     
 Åtg Mtrl Tid UE 
Tätning fönster 408,0 m - - 19 992,0 
Tätning dörrar 61,6 m - -  3 018,4 
    23 010,4 
     
 Underentreprenad  23 010,4 
 Omkostnadspålägg 6% på UE 1 380,6 
 Sektionskostnad exkl moms  24 391,0 

 

4.5.2 Sänkta temperaturer 

Ett enkelt och helt gratis sätt att spara energi på är att sänka temperaturen i byggnaden. 

Detta gäller inte bara inom lägenheterna utan också i trapphus och källare. Oftast värms 

källare och trapphus upp till samma temperaturer som det är i lägenheterna vilket är 

onödigt då hyresgästerna inte vistas längre perioder i dessa utrymmen. Även i 

lägenheterna skulle temperaturerna kunna sänkas, för detta krävs det att dragproblemen 

kring fönstren åtgärdas för att det inte skall upplevas som kallt och dragit. Det har även 

visat sig att missnöjet blir mindre hos de boende trots sänkta temperaturer om de själva 

kan reglera vid behov.  
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4.5.3 Tilläggsisolering 

 
Bild 23 – Energiförluster (http://www.energimyndigheten.se/) 
 

Husen har i dagsläget ganska stora transmissionsförluster och därmed hög 

energiförbrukning för uppvärmningen, se bilaga 3. För att komma tillrätta med detta 

problem kan en bra åtgärd vara att se över isoleringen då klimatskalet med väggar, tak 

och golv utgör en stor del för uppvärmningsbehovet. 

 

 
Bild 24 - Rekommenderade isolertjocklekar (http://www.energimyndigheten.se/) 
 

4.5.3.1 Tak 

För att få ner energikostnaderna för bostäderna är ett första steg att tilläggisolera taket. 

Det finns ett utrymme redan idag som går att fylla igen med lösullisolering som kan 

sprutas in utan större ingrepp på byggnaden. Eftersom takbeläggningen är i dålig 

kondition i dagsläget och ändå måste bytas ut för att inte få in fukt i husen är detta en bra 

sak att göra samtidigt. Detta är ett ganska billigt alternativ med mycket lång livslängd 

som ger tillbaka investeringskostnaderna redan på kort sikt då uppskattningsvis 15 % av 

energin för uppvärmning läcker ut genom taket. För att dra ner på energikostnaderna 

ordentligt rekommenderas en minsta tjocklek på isoleringslagret av 50 centimeter, se bild 

24, i dagsläget ligger där en 13 centimeters mineralullsplatta. Med den takkonstruktion 

som finns i dagsläget går det att spruta in ytterligare 40 centimeter lösull vilket medför en 
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total tjocklek på ca 50 centimeter. Med detta tillskott kommer U-värdet på taket att sänkas 

till 0,07 W/m2K, se bilaga 5. Det är viktigt att tänka på att tillägg på isoleringen kan 

medföra skillnader i inneklimatet. Ökad isolering under taket kan medföra att luften som 

kommer inifrån byggnaden kondenserar. Detta kan göra att fuktskador uppstår. Det är 

noga att täta så att ingen varm luft från bostäderna kommer ut i taket.  

 

4.5.3.2 Vägg 

Ett bra alternativ är att tilläggsisolera 

väggarna, det har i de flesta fall visat sig 

mycket effektivt. Det finns en del olika 

alternativ på hur detta kan genomföras. 

Att tilläggsisolera på yttersidan av 

fasaden är det vanligaste alternativet men 

kan i detta fall medföra en del problem.  

Det är enkelt att genomföra då putsen ändå behöver åtgärdas på de slitna fasaderna. Att 

lägga på ett lager isolering gör dock att mycket av det karaktäristiska uttrycket förstörs i 

och med att tegelfasaderna då försvinner och det blir en helt slät fasad mot den nu ganska 

levande. Ett alternativ att lösa detta är att bara tilläggisolera de bitar som har lättbetong 

eller regelstomme. Detta skulle kunna göras utan att det blir allt för stor skillnad på 

karaktären, den enda skillnaden mot idag är att det nu är den putsade fasaden som ”sticker 

ut” utanför den med tegel, skillnaderna ses på bild 25 och 26. Detta skulle kunna 

genomföras med 100 millimeter extra isolering 

av valt material och sedan lägga på en ny puts. 

 

Ett annat alternativ är att tilläggisolera på 

insidan av fasaden, detta är dock inte lika 

vanligt och medför mycket störningar för de 

boende under tiden det genomförs. Installationer 

med mera gör även att en invändig isolering är 

svårgenomförbar. 

 

4.5.3.3 Källaren och grunden 

Det finns även alternativet att tilläggsisolera väggarna i källaren. Byggnaderna är dock 

dåligt dränerade och materialen suger vatten från marken så det skulle troligtvis bara 

innebära att isoleringen och reglarna som läggs till ruttnar bort inom några år.  

 

Bild 26 – Fasaden efter isolering 

Bild 25 – Fasaden innan tilläggsisolering 
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Det går ut en hel del energi genom grunden och ut i marken. För att komma tillrätta med 

det problemet finns alternativet att isolera plattan. Detta kan göras antingen på insidan 

eller på utsidan. Att komma åt utsidan är ett omfattande projekt där marken runt omkring 

måste grävas ut. Det är lättare att göra arbetet på insidan men det alternativet medför 

samma problem som vid isolering av källarväggarna; att det kommer uppstå fuktproblem 

och mögel då marken runt omkring är dåligt dränerad.  

 

4.5.4 Dörrar 

Det är inte så stor andel av klimatskalet på dessa hus som utgörs av ytterdörrar. Detta gör 

att det inte kommer påverka så mycket om de byts ut. Det kan dock vara idé för uttryckets 

skull. Porten behöver heller inte bytas ut, istället kan det sättas in ytterligare en port 

innanför den andra för att skapa en så kallad luftsluss som förhindrar drag och 

energiförluster från trapphuset, då framförallt under vintern. Viktigare att tänka på i dessa 

hus är istället byte av balkongdörrarna där många av hyresgästerna klagat på drag. Det är 

idag två fönsterdelar på de existerande balkongdörrarna, se bild 2, som dessutom ger 

stora kylande ytor. Om dörrarna byts kan det vara bra att välja en dörr med mindre andel 

glas eftersom det är bättre att investera i en tätare dörr som ger mindre energiförluster.  

(www.energimyndigheten.se – Fönster och dörrar) 

 

Vid byte av portar - och då speciellt om temperaturen sänks i trapphuset - kan det vara 

motiverat att även byta ut lägenhetsdörrarna. Eftersom dörrarna är dåligt tätade sipprar 

värme, lukt och ljud igenom dem och då särskilt om det är kallare i trapphuset än inne i 

lägenheterna. Då hyresgästerna i dagsläget störs av drag, lukt och ljud från 

trappuppgången bidrar ett dörrbyte till att dessa problem upphör. Nya dörrar är också 

säkrare ur inbrottssynpunkt och har högre brandsäkerhet än de äldre varianterna vilket 

leder till att hyresgästerna känner sig tryggare.  
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4.5.5 Fönster 

De fönster som nu sitter i Sandvikenhus bostäder har ett mycket högt U-värde och 

genererar därför stora energiförluster. Glaset har till uppgift att släppa igenom 

solstrålning och därmed värme men samtidigt inte låta det läcka ut igen. Ett annat 

problem som uppmärksammats i Björksätra är att fönstren ger upphov till så kallat 

kallras27 vilket är ett vanligt problem på denna typ av fönster. Den låga temperaturen på 

insidan av glaset ger upphov till detta och skapar drag som upplevs som obehagligt nära 

fönstren.  

 

För att komma tillrätta med detta finns det två alternativ. Det första är att behålla de 

befintliga fönstren och sätta dit ytterligare en glasruta. Detta är ett mindre ingrepp som 

ger bra resultat och byggnadens uttryck påverkas inte nämnvärt. Ett andra alternativ är att 

byta ut fönstren till fönster med 3-glas och isolerrutor. Ett fönsterbyte kan medföra 

problem vad gäller karaktären på huset, dock är fönstertypen inte allt för utmärkande på 

dessa hus utan är ganska enkla och kan därmed lätt bytas ut mot moderna med samma typ 

av uttryck. Med denna åtgärd kommer U-värdena att sänkas nämnvärt och med det stora 

antalet fönster så ger det ett förhållandevis bra resultat. Med bättre fönster kommer 

kallraset att minska och därmed uppvärmningsbehovet eftersom många hyresgäster i 

dagsläget kompenserar draget från kallraset med att höja temperaturen på radiatorerna.  

(www.energimyndigheten.se – Fönster och dörrar) 

 

Energimyndigheten och fönstertillverkare har gått samman för att underlätta valet av 

fönster för köpare. Energimärkning har varit aktuell länge på hushållsmaskiner och med 

tanke på att fönster ger upphov till en större energiförlust än dessa så har detta nu införts 

för att göra konsumenter mer medvetna om problemet.  

(www.energifonster.nu)  

 

Tabellerna 4 och 5 visar vad de olika alternativen till åtgärder på fönstren kostar att 

genomföra. Har räknat på ett fönster med idag vanligt förekommande U-värde som 

stämmer överens med det BBR rekommenderar och även på ett lite bättre med lägre U-

värde för att se skillnaden. Det sista alternativet med tillägg av ruta är inte räknat på då 

denna information inte finns med i sektionsfakta. 

                                                        
27 Den kalla ytan ger upphov till att luften kyls och därmed sjunker utefter golvet och 

upplevs som drag. 
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Tabell 4 - Kostnad för byte av fönster med U-värdet 1,3 
Byte av fönster, U-värde 1,3  
     
 Åtg  Mtrl Tid UE 
Fönster 3-glas 76 st 304 768,0 60,8 - 
Dörrar 3-glas 14 st 71 890,0 11,2 - 
Drevning 469,6 m 3 475,0 32,9 - 
Inv smygpanel  469,6 m 13 148,8 56,4 - 
Inv foderlist 507,2 m 8 013,8 45,6 - 
Utv foder 507,2 m 4 488,7 45,6 - 
  405 784,3 252,5  
     
 Materialkostnad  405 784,3 
 Arbetslön 121,7 tim á 140 :- 17 038,0 
 Omkostnadspålägg 244% på arbetslön 41 572,7 
 Sektionskostnad exkl moms 464 395,0 

 
 

Tabell 5 - Kostnad för byte av fönster med U-värdet 1,0 
Byte av fönster, U-värde 1,0    
     
 Åtg  Mtrl Tid UE 
Fönster 3-glas  76 st 380 428,0 60,8 - 
Dörrar 3-glas 14 st 124 040,0 11,2 - 
Drevning 469,6 m 3 475,0 32,9 - 
Inv smygpanel  469,6 m 13 148,8 56,4 - 
Inv foderlist 507,2 m 8 013,8 45,6 - 
Utv foder 507,2 m 4 488,7 45,6  - 
  533 594,3 252,5  
     
 Materialkostnad  533 594,3 
 Arbetslön 121,7 tim á 140 :-  17 038,0 
 Omkostnadspålägg 244% på arbetslön 41 572,7 
 Sektionskostnad exkl moms  592 205,0 

 

4.5.6 Balkonger 

För att minska transmissionsförlusterna genom de dåliga regelväggarna och de stora 

fönstren vid balkongerna är det först och främst viktigt att kontrollera tätningarna runt 

om. Det är vanligt att de med tiden torkar och spricker. Istället för att täta väggarna vid 

balkongerna kan det vara ett förslag att glasa in balkongerna för att skapa ett ytterligare 

lager i klimatskalet. Det skapar även ett nytt ”rum” då balkongerna får längre nyttjande 

tid. Ett sådant ingrepp påverkar dock husets utseende väsentligt. 
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4.5.7 Hushållsmaskiner 

För att få ner energiåtgången i lägenheterna kan det vara en idé att se över 

hushållsmaskinernas energiförbrukning. Eftersom det är ett stort antal lägenheter det 

handlar om kan det vara effektivt att byta ut de gamla kylskåpen, spisarna och frysarna 

mot modernare mer energisnåla modeller. Det skapar också mervärde för hyresgästerna 

då standarden i lägenheterna höjs. Om alla maskiner skall bytas ut på en gång blir 

arbetsinsatsen och kostnaderna hög. Ett alternativ kan vara att byta de äldsta maskinerna.  

 

4.5.7.1 Lampor 

Ett enkelt, billigt och effektivt sätt att tänka på miljön och spara energi är att byta ut alla 

lampor mot lågenergilampor. Det gäller framförallt att göra hyresgästerna medvetna om 

detta då de flesta lampor finns inne i lägenheterna. I de allmänna utrymmena som 

trapphus, källare och tvättstuga kan de löna sig att installera rörelsedetektorer på 

belysningen så att den inte står och lyser när det inte behövs.  

 

4.5.8 Övrigt 

Det är viktigt att nå ut till hyresgästerna om enklare åtgärder som de kan utföra för att 

minska påfrestningarna på miljön. Det är ofta enklare att motivera de boende att spara om 

det resulterar i att de själva spar pengar. Alla hyresgäster har eget elavtal så det är bra 

med rekommendationer om hur de spar på hushållselen med att använda vattenkokare, 

släcka lampor i de rum som inte används, inte ha apparater stående på ”stand-by” och 

liknande. Minskat bilåkande är önskvärt men förutsätter att det finns väl fungerande 

kollektivtrafik, bra cykelvägar, mataffär i närområdet och bra med bussförbindelser till 

Sandviken centrum/resecentrum och till Gävle.  

 

4.5.9 Materialval  

Vid tilläggsisoleringen finns det en mängd olika material att välja mellan. De har alla 

olika egenskaper, inköpskostnader och miljöegenskaper. De lämpar sig dessutom olika 

bra beroende på användningsområdet.  
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4.5.9.1 Mineralull 

Stenull 

Stenull används till all typ av isolering och erhålls som plattor, skivor eller lösull. Det 

finns även en mängd olika skivor som med skilda egenskaper lämpar sig olika för dess 

varierande användningsområden så som isolering av grund, som grund för putsad fasad 

och även som brandskydd runt stålkonstruktioner. Materialet består till 95-99 % av 

mineralerna diabas och dolomit med bindemedel av feno-formelaldehydharts. Eftersom 

materialet innehåller mer än 2 % av ämnen som klassas som farliga för miljön är det ur 

miljösynpunkt ett dåligt materialval. Materialet anses också vara farligt ur 

arbetsmiljösynpunkt, dock inte fullt så obehaglig som glasullen.  

(www.sundahus.se – Stenull)  

 

Glasull 

Glasull finns även det som skivor, mattor eller lösull. Materialet tillverkas med hjälp av 

återvunnet glas som i fibrer hålls samman av bindemedel av fenol-formelaldehydharts. 

Vid hantering av glasull har negativa faktorer registrerats då det upplevs som irriterande 

för huden, vissa äldre varianter har även klassats som cancerframkallande. Materialet 

klassas inte som särskilt hälsosamt då det innehåller en större mängd, mer än 2 %, av ett 

miljöfarligt ämne. Det genererar även miljöfarliga ämnen vid tillverkningsprocessen.   

(www.sundahus.se – Glasull)  

 

4.5.9.2 Ekofiber – cellulosa 

Ekofiber tillverkas av återvunnen sönderriven pappersmassa. Ur denna synpunkt är det 

mycket bra med tanke på miljön, dock måste det impregneras med flamskyddsmedel för 

att minska brandkänsligheten. Oftast används bor och/eller järnoxid. Med detta tillskott 

rekommenderas det inte med hänsyn till miljön. Ekofiber tillverkas endast till 66 % av 

förnyelsebara råvaror. 

(www.sundahus.se – Cellulosa, Ekofiber).  

 

4.5.9.3 Termoträ 

Termoträ är granfibrer som sprutas in i konstruktionen som isolering. Eftersom materialet 

enbart innehåller trämaterial är det mycket bra ur miljösynpunkt. För att uppnå bättre 

brandegenskaper tillsätts ofta diverse flamskyddsmedel som påverkar miljöegenskaperna 

nämnvärt. Materialet är till 95 % förnyelsebart och går enkelt att återvinna. 

(www.sundahus.se – Termoträ Träfiberisolering) 
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4.5.9.4 Cellplast – EPS 

Det finns flera sorters cellplaster på den svenska marknaden. Den vanligaste för denna 

typ av byggnader är EPS (expanderad polystyren) som tillverkas genom en 

skumningsprocess av polystyren med hjälp av det hälso- och miljöfarliga ämnet pentan 

som omvandlas till vatten och koldioxid i atmosfären. Denna typ av isolering är bra att 

använda under putsen vid utvändig tilläggisolering. Materialet är tåligt och bra som grund 

vid denna typ av arbeten. Om materialet innehåller flamskyddsmedel eller andra 

tillsatsmedel är det inte återvinningsbart. Det är mängden av sådana ämnen som avgör om 

materialet skall klassas som miljöfarligt eller ej. I de flesta fall används dock inte dessa 

ämnen.  

(www.sundahus.se – Cellplast – EPS)  

 

4.5.9.5 Lättklinker 

Lättklinker kan läggas till som ett extra lager på skalmuren för ytterligare isolering. Går 

bra att använda som grund under den nya putsen. Tillverkningen går till så att lera bränns 

tills den expanderar och bildar små kulor med hårt skal och luftfyllt inre. Eftersom 

materialet i sig inte är brännbart behöver inga tillsatser göras för att klara brandkraven 

och därmed rekommenderas lättklinker ur miljösynpunkt. 

(www.sundahus.se – Lättklinker) 

 

4.5.9.6 Kostnader och miljöbelastning för de olika åtgärderna 

Tabell 6 – Sammanställning av miljöbelastningen 
Miljöbelastning 
  Ingen Liten Betydande 
Stenull   X 
Glasull   X 
Cellulosa   X 
Termoträ X   
EPS  X  
Lättklinker X   

 

Tabell 6 visar en sammanställning av den miljöbelastning som de olika materialen 

genererar vid tillverkning och återvinningsbarheten. Materialen är klassade med hjälp av 

materialdatabasen Sunda Hus 

. 
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Tabell 7 – Ungefärlig kostnad för tilläggsisolering på vinden med mineralull 
Lösull mineralull (sten- och glasull)   
     
 Åtg (m2) Mtrl Tid UE 
400 sprutad mineralull 537,1  - -  51 559,7 
    51 559,7 
     
 Underentreprenad  51 559,7 
 Omkostnadspålägg 6% på UE 3 093,6 
 Sektionskostnad exkl moms 54 653,3 

 

Tabell 8 – Ungefärlig kostand för tilläggsisolering på vinden med cellulosa 
Lösull cellulosa     
     
 Åtg (m2) Mtrl Tid UE 
400 sprutad cellulosa 537,1  - -  83 784,5 
    83 784,5 
     
 Underentreprenad  83 784,5 
 Omkostnadspålägg 6% på UE 3 093,6 
 Sektionskostnad exkl moms 86 878,1 

 

Vid tilläggsisolering på utsidan av väggen 

med mineralull finns det två väggar att ta 

hänsyn till (väggarna före går att se i 

bilaga 6). Den putsade väggen 

tilläggsisoleras på utsidan med mineralull 

som kan ses på bild 28. Även väggen 

under fönstren kan tilläggsisoleras vid 

byte av panel enligt bild 27.  

 

Tabell 9 – Ungefärlig kostnad för isolering med mineralull 
Mineralull på puts- och regelvägg    
     
 Åtg (m2) Mtrl Tid UE 
Hakställning 377,5 7 550,4 60,4 - 
Färg + slätputs + 120 MU 228,7 86 212,4 263,0 - 
22 panel med lockläkt 99,6 8 017,8 49,8 - 
Rockwool vindtät 99,6 961,1 5,0 - 
45x70 reglar 45,0 317,3 3,2 - 
70 mineralullsskiva 99,6 8 296,7 8,0 - 
  111 355,7 389,3  
     
 Materialkostnad  111 355,7 
 Arbetslön 389,3 tim á 140 :- 54 502,0 
 Omkostnadspålägg 244% på arbetslön 132 984,9 
 Sektionskostnad exkl moms 298 842,6 

Bild 27 – Panelväggen med 
extra isoleringen 

Bild 28 – Putsväggen 
med mineralull 
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Ett annat alternativ är att lägga till ett extra lager lättklinker innan 

den nya putsen läggs på. Detta kommer genomföras med ett 

utseende som kan ses på bild 29. 

 

 

 

 
Tabell 10 – Ungefärlig kostnad för tilläggsisolering med lättklinker 
Lättklinker, utvändig isolering på puts   
     
 Åtg (m2) Mtrl Tid UE 
Hakställning 263,0 5 259,6 42,1 - 
Slätputs 228,7 8 369,7 80,0 - 
Lättklinker 120 mm 228,7 33 581,7 118,9 - 
Frakt lättklinker 228,7 2 869,9   -  
  50 080,9 241,0  
     
 Materialkostnad  50 080,9 
 Arbetslön 241,0 tim á 140 :- 33 740,0 
 Omkostnadspålägg 244% på arbetslön 82 325,6 
 Sektionskostnad exkl moms 166 146,5 

 

Den putsade ytterväggen kan också tilläggsisoleras med en 

hårdare skiva av cellplast eller EPS som det vanligen kallas. 

Detta utförande kan ses på bild 30.  

 

 

 
 
 
 

Tabell 11 – Ungefärlig kostnad för tilläggsisolering med EPS 
Cellplast, utvändig isolering på puts   
     
 Åtg (m2) Mtrl Tid UE 
Hakställning 263,0 5 259,6 42,1  
Färg + slätputs + 120 EPS 228,7 77 293,8 251,5   
  82 553,5 293,6  
     
 Materialkostnad  82 553,5 
 Arbetslön 331,4 tim á 140 :- 46 396,0 
 Omkostnadspålägg 244% på arbetslön 113 206,2 
 Sektionskostnad exkl moms 242 155,7 

 

Bild 29 – Tilläggsisolering med lättklinker 

Bild 30 – Tilläggsisolering med EPS 



 62 

4.5.10  Ventilation 

Husen har i dagsläget olika ventilationssystem i olika områden. Den vanligast 

förekommande är mekanisk frånluft med intag av uteluft genom otätheter i fasaderna och 

genom en spaltventil i ett av sovrummen. För mer ventilering är det upp till hyresgästen 

att själv öppna fönster eller balkongdörr (Svanerud, L.). Att ha ett sådant system skapar 

mycket drag i lägenheterna som de boende ofta kompenserar genom att öka temperaturen 

på radiatorerna och därmed energiförbrukningen.  

 

I några av husen har det istället installerats FTX-system för att sänka energikostnaderna. 

Att installera ett sådant system är en bra åtgärd och rekommenderas av Boverket för alla 

typer av flerfamiljsbostäder. Fördelarna är att det är mer driftsäkert, ger ett bättre 

luftutbyte och är energisparande då en del av uppvärmningen av den inkommande 

uteluften sker med frånluften.  

 

En del av husen är även ventilerade med ett system som automatiskt går ner på halvfart 

om uteluftstemperaturen understiger -10o, detta för att spara en del energi på 

uppvärmningen av inluften. 

 

4.6 Beräkningsresultat 

Grunden i byggnaderna utgörs av grundplattor i betong. Under dessa kommer ett 

dräneringsskikt på minst 150 millimeter som utgörs av grus och fin sand, undergrunden i 

området är pinnmo. Klimatskärmen består av 5 olika typer av ytterväggar, hur väggarna 

är uppbyggda kan utläsas från bilaga 4 och 6. Byggnadens, i dagsläget, gällande U-värden 

har räknats fram, se bilaga 6, detta för att sedan kunna räkna på hur U-värdena kan sänkas 

genom olika åtgärdsförslag. Med hjälp av U-värdena kan energibehovet räknas fram och 

förbättringar av dessa genom de olika åtgärdsförslagen. En sammanställning av 

byggnadens U-värden och de olika byggnadsdelarnas areor kan utläsas ur tabell 12. De 

förbättrade U-värdena som fås med de förslagna åtgärderna kan ses i bilaga 5. Värden för 

U×A vid de olika åtgärderna kan ses i bilaga 7. 
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Tabell 12 - Sammanställning av byggnadsdelarna 

Byggnadsdelar U-värde (W/m2K) 
Area 
(m2) 

U×A 
(W/K) 

Yttervägg – tegel 0,69 83 57 
Yttervägg – puts 1,47 229 336 
Vindsbjälklag + yttertak 0,26 537 140 
Yttervägg – träregelvägg 0,52 100 52 
Yttervägg – trapphus 0,56 50 28 
Källarvägg 2,67 56 150 
Källarvägg 0-1 meter under mark 1,08 116 125 
Källarvägg 1-2 meter under mark 0,6 116 69 
Källargolv 0,37 537 199 
Fönster 2,9 152 440 
Summa 11,12 1 975 1 596 

 

Med hjälp av tabell 12 kan U-värdets medelvärde räknas ut (som enligt BBR bör ligga på 

ca 0,5 W/m2K): 

KmW
A

UxA

tot

2
/8,0

1975

1596
==  

 

Wvent = 0,33 × 0,25 × 4 136 × (22−5) × 8760 = 50 800 kWh 

Wtrans = 1 596 × (22−5) × 8760 = 237 700 kWh 

Wtot = 288 500 kWh   

 

Uppvärmd area: 537 m2 × 3 våningsplan = 1 611 m2 

Energiförbrukning i kWh per kvadratmeter: 288 500 kWh ÷ 1 611 m2 = 179,08 kWh/ m2 

(Christensson, S. Björksätraområdet etapp IV Kv. Bläcksvampen o. Blodriskan 

Sandviken) – Se bilaga 4, (Sandin, K. Värme Luftströmning Fukt) 

Kostnaderna för de olika åtgärderna och hur snabbt dessa tjänas in visas i tabell 13. 

 
Tabell 13 - Sammanställning av kostnaderna 
Sammaställning           

  
UxA Kostnad 

energi (Kr/år) 
Besparing 

energi(per år) 
Kostnad 
åtgärd 

Tjänat in 
åtgärderna efter 

Dagsläget 1 596 144 200       
Lösull - Mineralull 1 494 136 600 7 600 54 650 ca 7 år 
Lösull - Cellulosa 1 494 136 600 7 600 86 880 ca 11 år 
Mineralull 1 299 122 100 22 100 298 840 ca 14 år 
Cellplast 1 317 123 500 20 700 242 160 ca 12 år 
Lättklinker 1 529 139 200 5 000 166 150 ca 33 år 
Tilläggsruta 1 448 133 200 11 000   * 
Fönsterbyte, U-värde 1,3 1 357 126 400 17 800 464 400 ca 26 år 
Fönsterbyte, U-värde 1,1 1 327 124 200 20 000 592 200 ca 30 år 
*räknas inte på då det inte finns några prisuppgifter  
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5 Diskussion 

5.1 Metod och genomförande 

Den valda metoden fungerade på det stora hela relativt bra. Att börja med litteraturstudien 

gjorde att det fanns en bra grund för frågor vid kontakten med Sandvikenhus. I efterhand 

kanske det dock var så att denna del blev lite väl omfattande och att detta gick ut över 

resultatdelen. Kontakten med Sandvikenhus har överlag funkat bra men har i vissa lägen 

påverkat arbetets fortskridande då det tagit tid att få fram relevant information.  

 

Metoden hade kunnat utökas med enkäter till de boende i området, eller möjligtvis 

intervjuer, för att få en klarare bild av vad de upplever för problem och vad som är 

viktigast att förbättra i Björksätra. Då innemiljöinventeringar har gjorts av studenter vid 

Högskolan i Gävle år 2005, där bland annat enkäter till de boende har varit en del av 

undersökningen, valde vi istället att studera dessa rapporter. Detta eftersom en 

enkätundersökning hade varit allt för omfattande och troligtvis inte medfört konkretare 

svar än de som dokumenterades vid den gjorda inventeringen. 

  

En annan del hade kunnat vara att ta kontakt med andra liknande fastighetsbolag i andra 

kommuner för att göra en jämförelse av problemen med miljonprogramsbostäderna. Detta 

skulle kunna ge en mer allmän rapport om miljonprogrammet i stort i Sverige. Att 

kontakta arkitekter eller liknande som har jobbat med miljonprogramsprojekt hade också 

gett ett vidare perspektiv av denna bebyggelse. Intressant hade varit att höra hur de ser på 

bevarandet av karaktären hos husen och vilka åtgärdsförslag de möjligtvis använt sig av 

och som de skulle rekommendera.  

 

Att ha kontakt med ett företag och få chansen att studera bebyggelsen på nära håll har 

känts väldigt positivt. Det har varit givande att få ett verklighetsbaserat mål att sträva mot 

och ett sådant aktuellt ämne att jobba med. Att ha Sandvikenhus som uppdragsgivare 

gjorde att examensarbetet blev ett realistiskt projekt som kommer att likna de uppdrag vi 

senare kan komma att få ute i arbetslivet. Då Sandvikenhus hade ett konkret problem att 

granska valde vi att denna företagskontakt fick räcka eftersom de kunde ge den 

information som behövdes för att kunna genomföra arbetet. Flera företagskontakter hade 

troligtvis inte givit ett bättre resultat då problemen med miljonprogramsbebyggelsen är 

generella i hela landet. Även tidspressen bidrog till att vi inte ville ha allt för många 
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kontakter på olika håll, att hålla sig till ett specifikt projekt kändes lagom för den avsatta 

tiden för detta examensarbete. 

 

5.2 Miljonprogrammet 

Miljonprogrammets bostäder med dess funktionella planlösningar och ljusa, stora 

lägenheter har ett värde som måste tas till vara på. Bostäder av detta slag bör inte rivas 

bort endast för att ge plats för nybyggnationer. Samhället tjänar inte på den lösningen och 

en hel tidsepok inom byggnadshistorien går förlorad om vi som nu river eller bygger om 

bostäderna. Miljonprogramsområdena skall så långt det är möjligt bevaras och istället 

utvecklas snarare än avvecklas, samtidigt som lärdom skall tas av deras negativa sidor. I 

dagsläget finns det ett allt för stort antal av miljonprogrammets bostäder som är i akut 

behov av åtgärder för att få till ett attraktivt boende. Att åtgärda all denna bebyggelse 

skulle bli allt för omfattade. Så i vissa delar av beståndet som har många tomma 

lägenheter som är allt för nedgångna kan det i dagsläget vara aktuellt med rivning. Det är 

främst i småstäderna som denna rivning kommer ske eftersom utflyttningen där är större 

än inflyttningen. I de större städerna är inflyttningen i dag så pass stor att många städer 

väljer att expandera i form av nybyggnationer. Som ett alternativ till nybyggnationer bör 

miljonprogrammet med dess funktionella bostäder ses som en god utgångspunkt i 

skapandet av attraktiva bostadsområden. 

 

En intressant fråga är vad form och stil på byggnaderna egentligen betyder för ett 

bostadsområdes utveckling och trivsel. Uppenbarligen betyder det mycket eftersom 

miljonprogrammets bostäder anses tråkiga och monotona av många. Troligtvis beror detta 

på att det är alldeles för många bostadslängor av samma storlek och utseende i ett och 

samma område. När miljonprogramsbebyggelsen studerats inser vi varför dagens 

byggande präglas av en byggnadsstruktur med omväxlande villor och flerbostadshus, låga 

respektive höga hus, fasader av tegel och trä. I dag är det nämligen variation som 

eftersträvas istället för strikta linjer med återkommande utseende.  

 

Samtidigt har vi fått en förståelse till varför miljonprogrammet genomfördes, för utan 

denna byggnadsepok hade inte problemet med bostadsbristen och trångboddheten kunnat 

lösas. Synd nog så kom bakslaget på detta ganska fort genom en överproduktion och 
ett överskott på lägenheter under början av 1970-talet då efterfrågan på småhus 
istället ökade. En viktig faktor hade missbedömts; boendemiljön, folk ville inte bo i 
de storskaliga bostadsområdena. 
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Trots all kritik som miljonprogrammet har fått genom tiderna så kan vi inte klanka ner på 

tanken bakom det hela, en tanke som är mycket god. Meningen var att komma ifrån de 

trånga stenstäderna och skapa en bebyggelse med stora grönytor, god närservice, 

trafikseparering och bostäder som var utformade med tanke på barnfamiljerna. 

Tidspressen resulterade tråkigt nog i monotoni då det inte fanns tid för eftertanke och 

variation i områdena.  

 

Till sist kan vi bara säga att vi måste ta lärdom av det skoningslösa rivandet på 1950- och 

60-talet, då värdefull kulturmiljö försvann, för om vi inte bevarar delar av 

miljonprogramsbebyggelsen så kommer vi än en gång ångra oss. 

 

5.3 Lagar och regler 

Den lagstiftning som finns kring miljöarbetet är en bra vägledning för företag att följa. De 

mål som är uppsatta är bra på så sätt att de kan ge utgångspunkter för företagens 

miljöarbete. Som exempel formuleras de 16 miljömål som finns i Sverige oftast om inom 

kommunerna så att de blir mer relevanta och lättare att uppnå inom varje kommun. Detta 

underlättar för företagen inom kommunerna eftersom de då får en bättre förståelse för hur 

de skall kunna bidra till de uppsatta målen. Sen bör varje företag även ha sin egen 

miljöpolicy och följa någon form av miljöledningssystem. Sandvikenhus är inte 

miljöcertifierade men följer ISO 14000-serien vilket vi tycker är mycket bra. Miljöarbetet 

är trots allt ganska nytt för många företag och att certifiera sig och få sina medarbetare 

mera medvetna och insatta i miljöarbetet kräver tid och planering. Därför tycker vi att det 

är bra att miljöbalken har arbetats fram, strukturen och översiktligheten i denna 

underlättar miljöarbetet. Det känns positivt med en samlad miljöbalk över lagarna, då 

denna är behövlig för att slippa söka sig fram till lagarna i flera olika dokument. 

 

Idén bakom Bygga-Bo-dialogen är bra då det främst syftar till att skapa en öppen dialog 

mellan de boende och husägaren. Den innehåller också hjälpmedel i form av mål för hur 

huset skall ses över under hela sin livscykel, då med fokus på driftskedet. Målen är 

uppdelade i en del mindre delmål som lättare skall kunna uppnås under en mindre tidsram 

med små resurser. Till ett av dessa delmål ger vi förslag på hur just Björksätra och 

Sandvikenhus skall kunna uppnå. Detta gäller energiförbrukningsmålet med en minskad 

förbrukning på 30 % från 2000 års nivå till 2025. Med de förslag som vi ger och med mer 

information och medvetenhet hos hyresgästerna bör detta inte vara något problem att 

uppnå.  
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Vid en ombyggnation finns det en mängd olika lagar och föreskrifter som berörs. Det 

som ansågs relevant för just det här projektet har samlats i teoridelen med tillämpning i 

resultatet. Att det är så många lagar som är svåra och krångliga tror vi gör att många inte 

ens ger sig in på att läsa eller förstå dem. Det skulle kanske vara en idé att slå ihop och 

sammanställa dessa som ofta berör samma saker till en samlad lag, liknande miljöbalken, 

för att skapa en överblick om vad som gäller.  

 

Lagen om energideklarationer trädde i kraft år 2006 men har inte fått så stort genomslag 

generellt sett. Detta kan ha många orsaker men mycket verkar handla om vem som skall 

genomföra dem och vad de egentligen skall göra. Idén är mycket bra men det känns som 

om den skulle behöva arbetas igenom en del innan det blivit lag på att genomföra dem 

och då framförallt fundera på i vilket syfte de görs och hur resultatet skall användas.  

 

5.4 Björksätra 

Att behålla de platta taken är en fördel då inget ingrepp på takkonstruktionen behöver 

göras annat än byte av tätskikt. Vid högre bebyggelse och flerfamiljsbostäder där många 

personer vistas i direkt närhet till husen är det positivt med platta tak då snöras förhindras. 

Bevarandet av taken medför dock att flera takbrunnar bör installeras och tätare kontroller 

av tätskikten skall genomföras.  

  

De negativa aspekterna är att platta tak lättare kan få problem med fukt. Detta uppstår då 

vattnet vid dålig avrinning kan bli stillastående och tränga in i byggnaden och förstöra 

isoleringen på vinden. I och med att taket ser ut som det gör förloras även det skydd som 

takutsprånget annars hade givit fasaderna.  

 

Vårt främsta förslag till ett bättre boende är att se till att klimatskal blir bättre. Detta kan 

göras genom att tilläggsisolera vinden med lösull i form av mineralull och fasadens 

putsade delar med EPS. Lösull är bra på så sätt att det är lätt att inrymma i mindre 

utrymmen. Det ger även ett bra U-värde för takkonstruktionen där värmeförlusterna 

vanligtvis är höga. EPS är inte det bästa alternativet vad gäller den miljömässiga aspekten 

men detta vägs upp med tanke på den mängd energi som sparas. Så livscykelmässigt för 

byggnaden är EPS positivt ur miljösynpunkt. De andra materialen uppvisar bättre 

egenskaper för miljön men ger då istället inte lika mycket tillbaka med tanke på 

energibesparing. Det är heller inte rimligt för en sådan typ av företag som vi samarbetat 
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med att ta in material enbart med tanke på miljön eftersom de ekonomiska aspekterna 

oftast är det avgörande.  

 

Ett av alternativen vi utvärderade var invändig tilläggisolering. Detta är dock inte ett 

realistiskt alternativ då det kommer att medföra en hel del merkostnader och 

ombyggnationer. Alla installationer som ligger i väggen måste flyttas och även 

radiatorerna som har dragningar genom bjälklagen ger mycket extraarbete som är dyrt 

och tidskrävande. Under tiden byggnationen pågår måste det även finnas 

ersättningslägenheter för de boende. En reducering av den uthyrningsbara ytan ger också 

en mindre hyresintäkt. Lägenheterna i sig är ganska stora så för de boende kommer det 

nog inte innebära någon större skillnad. De ytor där åtgärden kan genomföras är 

begränsade vilket gör att det omfattande arbetet inte ger så mycket på energibesparingen 

som var huvudsyftet.  

 

Att bara byta ut fönster som åtgärd är inte ekonomisk försvarbart om fönstren som redan 

sitter där fungerar någorlunda. I samband med annan åtgärd som fasadrenoveringar eller 

liknande kan det dock vara idé med byte, särskilt om fönstren börjar bli dåliga. Det sparas 

då in kostnader för ställningar och arbetare som kan göra båda jobben samtidigt. 

 

Ett bättre alternativ är att lägga till en extra ruta istället. Denna metod medför inte lika 

mycket arbete eftersom inget behöver rivas och anspråk på fasaderna och stommarna 

behöver inte göras. Ofta sitter de nya rutorna också i så kallade kassetter som ganska lätt 

sätts fast innanför den befintliga karmen.  

 

Det var förvånande att det var så pass mycket dyrare att installera de mest energieffektiva 

fönstren, det är inte ekonomiskt försvarbart att det skall ta 32 år innan investeringen lönar 

sig. Dessa fönster måste bli billigare i inköp.  

 

Att installera ett nytt ventilationssystem, så som ett mer komplicerat FTX-system, för att 

få ner energiförbrukningen kan vara försvarbart ur många aspekter. För att ett sådant 

system skall fungera bättre är det bra med täta väggar med hög isoleringsförmåga för att 

få ut så mycket som möjligt av värmeåtervinningen, men detta är inte ett krav. En tätare 

byggnad medför dock att investeringen i ett FTX-system vinns tillbaka under en kortare 

tid.  
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5.5 Beräkningar 

Då vi inte fick tag på data för luftomsättningarna i byggnaden antogs ett värde för detta, 

så hur tillförlitligt denna energiförbrukning är vet vi inte i dagsläget. Dock ligger det 

antagna värdet troligtvis ganska nära det riktiga värdet då äldre byggnader brukar ha ett 

värde kring 0,2-0,3 omsättningar per timme.     

 

Då en temperaturviktning inte gjorts i källaren och på vinden så kan värmeförlusterna i 

beräkningarna bli högre än i verkligheten. Efter diskussion med Göran Hed så kom vi 

fram till att en viktning inte skulle påverka det slutliga resultatet i någon större mening. 

 

Vi valde att inte räkna på tilläggsisolering i källaren, av grunden eller inomhus eftersom 

nackdelarna var allt för stora jämfört med fördelarna och anses alltså inte som rimliga 

åtgärder att genomföra. 
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6 Slutsats 

För att uppnå ett mer attraktivt boende i bostadsområdet Björksätra i Sandviken anser vi 

att Sandvikenhus måste genomföra en del åtgärder. Husen är idag mycket slitna och 

underhållet eftersatt. Om bolaget vill ha hyreslägenheterna uthyrda bör de se över sitt 

arbete med detta. Att visa att bolaget bryr sig om området och dess hyresgäster gör att de 

boende tar mer ansvar för att underhålla omgivningen istället för att förstöra. För att öka 

anseendet på området bör dess utformning ses över, de bitar vi tycker är viktigast att ta 

tag i som med enkla medel genast skapar högre standard är; 

• Plåten som ligger närmast taket skall rengöras eller målas. Det går även att byta 

ut materialet till trä för ett nytt men ändå karaktäristiskt utseende. 

• Balkongerna ges ett mer inbjudande intryck genom att lägga trätrallar eller 

liknande på betongen och även öppna upp plåtfronten med hjälp av glas (plast). 

Även träpanelen målas om eller byts ut i samband med tilläggisolering. 

• Entréerna får ett välkomnande intryck om taken byts och färgerna fräschas upp. 

Även omgivningen omkring dessa öppnas upp genom att ta bort de förråd som 

står där och de igenväxta buskarna. Detta skapar mera ljus. 

 

För att anpassa boendet till en mer miljömedveten befolkning rekommenderar vi att 

konstruktionerna ses över vad gäller isolering och installationer. Där finns även pengar att 

tjäna. 

• EPS-skivor läggs till på de putsade delarna av fasaderna för att dra ner på 

energiförbrukningen. Samtidigt putsas fasaderna om i en ny men neutral, ljus 

färg. 

• Vinden tilläggsisoleras för att ytterligare minska uppvärmningsbehovet utan att 

göra ingrepp på konstruktionen.  

• Fönster och dörrar tätas för att undvika drag, lukt och ljud. Även 

transmissionsförlusterna minskar vid denna åtgärd. 

• Väggarna vid balkongerna ges ett extra lager isolering om panelen behöver bytas. 
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Dessa åtgärder tycker vi är realistiskt genomförbara med tanke på miljön, den 

arkitektoniska karaktären och även ur ekonomisk synvinkel.  

 

 

Bild 31 – Huset efter åtgärderna  
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7 Framtida studier 

Förslag till framtida studier som denna rapport skulle kunna ligga till grund för är att 

studera miljonprogramsbebyggelsen ur ett vidare perspektiv i landet. Intervjuer kan göras 

med arkitekter och andra sakkunniga inom branschen som jobbat med utformningen och 

sedan åtgärdsförslag för denna bebyggelse. Det skulle även vara intressant att 

dokumentera flera miljonprogramsområden och se och jämföra vad olika 

fastighetsföretag har gjort med sin bebyggelse och hur de kommit till rätta med de 

problem som finns. Även byggnadsnämnderna i olika kommuner skulle kunna kontaktas 

för att få höra deras tankar angående miljonprogrammet och hur detaljplanerna är 

utformade för dessa områden. 
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Bilaga 1 - Områdeskarta 
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Bilaga 2 - Innemiljöinventering 

Sammanställning av inneklimatets uppmätta värden visas i denna bilaga, rödfärgade 

områden uppfyller inte de rekommenderade värden. 

 

Tabell 27 – Sammanställning innemiljörapporterna  
  Rekommenderat 

värde 
Uppmätt värde 

Termisk komfort     
Lufttemperatur (oC) 20-24* 20,9-23,2 

Operativ temperatur (oC) 20-24 18,4-24,4 

Golvtemperatur i vistelsezon >19** 16,2-25,7 
Temperaturskillnad 0,1-1,1 m över golv(oC) max 3 0,1-4,2 

Utomhustemperatur  -2°C 
* Brukaren bör ges möjlighet att påverka själv 
** Lägre temperaturer kan accepteras temporärt vid extrema uteförhållanden 
Luftkvalitet     
Lukt  Matos och röklukt 
Relativ fuktighet (%) <45 21,4-44,3 
Relativ fuktighet utomhus (%)  61,0-86,7 

Strålning     
Elektriska fält (V/m) <10 1-57 
Magnetiska fält (µT) <0,2 0,002-0,3 
Radon (Bq/m3) <200 38 

Övrigt     
Ljud 

  
 Ljud från grannar och 
trapphus 

Ohyra   Silverfiskar badrum 

Tappvarmvatten (oC) 50-65oC 50,3-61,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

Bilaga 3 - Energiförbrukning 
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Bilaga 4 - Byggnadsbeskrivning 
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Bilaga 5 – U-värden efter åtgärder 

Tabell 23 – U-värdesberäkning med extra lösull på vind 
Vindsbjälklag + yttertak λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W) 
Rse     0,04 
Ventilerat yttertak     0,25 
Lösull 0,039 0,4 10,26 
Mineralullsskiva 0,039 0,03 0,77 
Mineralullsmatta 0,039 0,1 2,56 
Betong 1,7 0,16 0,09 
Rsi     0,13 
Summa R     14,10 
U     0,07 

 

Tabell 24 – U-värdesberäkning med extra isolering på putsvägg 
Yttervägg – puts λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W) 
Rse     0,04 
Puts 1 0,01 0,01 
Mineralull/Ekofiber/Termoträ 0,039 0,12 3,08 
Lättbetong 0,6 0,3 0,50 
Rsi     0,13 
Summa R     3,76 
U     0,27 

 

Tabell 25 – U-värdesberäkning med extra isolering på putsvägg 
Yttervägg – puts λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W) 
Rse     0,04 
Puts 1 0,01 0,01 
Cellplast – EPS 0,036 0,12 3,33 
Lättbetong 0,6 0,3 0,50 
Rsi     0,13 
Summa R     4,01 
U     0,25 

 

Tabell 26 – U-värdesberäkning med extra isolering på regelväggen 
Yttervägg – regelvägg      
λ-värdesmetoden λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W)  
Rse   0,04  
Träpanel med tillhörande 
luftspalt    0,20  
Mineralull + reglar 0,049 0,07 1,43  
Mineralull + reglar 0,049 0,07 1,43  
Träskiva 0,14 0,01 0,07  
Rsi    0,13  
Σ R   3,30  
U   0,30  
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U-värdesmetoden λ (W/(m×K)) d (m) R-Isolering R-Trä 
Rse   0,04 0,04 
Träpanel med tillhörande 
luftspalt    0,2 0,2 
Mineralull 0,039 0,14 3,59  
Reglar 0,14 0,14  1 
Träskiva 0,14 0,01 0,07 0,07 
Rsi   0,13 0,13 
Σ R   4,03 1,44 
U   0,25 0,69 
     
Uu = α×Uisol + β×Uregel  = (0,9×0,25 + 0,1×0,69) = 0,29 
 
U = 2(Uλ×  Uu)÷( Uλ×  Uu) = 0,3 
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Bilaga 6 – U-värden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För U-värdet på tvåglasfönstren antas ett schablonvärde på 2,9 W/m2K. 

 
Tabell 14 – U-värdesberäkning för vindsbjälklag + yttertak 
Vindsbjälklag + yttertak λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W) 
Rse   0,04 
Ventilerat yttertak   0,25 
Mineralullsskiva 0,039 0,03 0,77 
Mineralullsmatta 0,039 0,1 2,56 
Betong 1,7 0,16 0,09 
Rsi   0,13 
Summa R   3,85 
U   0,26 

Tabell 15 – U-värdesberäkning för källarvägg 
Yttervägg - källare λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W) 
Rse   0,04 
Leca 0,6 0,07 0,12 
Betong 1,7 0,15 0,09 
Rsi   0,13 
Σ R   1,72 
U   2,67 

 

Bild 32 – Yttervägg tegel Bild 33 – Yttervägg trapphus Bild 34 – Yttervägg puts 

Bild 35 - Källarvägg Bild 36 – Yttervägg – Träregelvägg  
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Tabell 16 – U-värdesberäkning för källarvägg under mark 
Källarvägg under mark 0-
1 meter  λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W) 
Rse   0,04 
Pinnmo 0-1 m under markytan   0,35 
Singel  0,15 0,20 
Leca 0,6 0,07 0,12 
Betong 1,7 0,15 0,09 
Rsi   0,13 
Σ R   0,92 
U   1,08 

Tabell 17 - U-värdesberäkning för källarvägg under mark 
Källarvägg under mark 1-
2 meter λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W) 
Rse   0,04 
Pinnmo 1-2 m under markytan   1,10 
Singel  0,15 0,20 
Leca 0,6 0,07 0,12 
Betong 1,7 0,15 0,09 
Rsi   0,13 
Σ R   1,67 
U   0,60 

Tabell 18 – U-värdesberäkning källargolv   
Källargolv 0-6 m från 
yttervägg λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W) 
Rse   0,04 
Pinnmo 0-6 m   2,2 
Singel   0,2 
Betong 1,7 0,2 0,12 
Rsi   0,13 
Σ R   2,69 
U   0,37 

Tabell 19 – U-värdesberäkning trapphus   
Yttervägg – trapphus λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W) 
Rse   0,04 
1/2-stens murtegel 0,6 0,125 0,21 
Mineralullsskiva 0,039 0,05 1,28 
1/2-stens kalksandsten 1 0,125 0,13 
Rsi   0,13 
Σ R   1,79 
U   0,56 

Tabell 20 – U-värdesberäkning tegelvägg 
Yttervägg – tegel λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W) 
Rse   0,04 
1/2-stens tegel 0,6 0,125 0,21 
Mineralullsskiva 0,039 0,03 0,77 
Lättbetong 0,6 0,175 0,29 
Rsi   0,13 
Σ R   1,44 
U   0,69 
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Tabell 21 – U-värdesberäkning putsväggen 
Yttervägg – puts λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W) 
Rse   0,04 
Puts 1 0,01 0,01 
Lättbetong 0,6 0,3 0,50 
Rsi   0,13 
Σ R   0,68 
U   1,47 

 

När träregelväggen som sitter i balkongdelen skall beräknas måste reglarna beaktas. För 

att få fram ett tillförlitligt U-värde så används två metoder som resulterar i ett 

medelvärde. De två metoderna kallas λ-värdesmetoden och U-värdesmetoden. I denna 

regelvägg antas en regelarea på 10 %.  

 

Tabell 22 – U-värdesberäkning träregelvägg 
Yttervägg - träregelvägg     
λ-värdesmetoden λ (W/(m×K)) d (m) R (m2K/W) 
Rse   0,04 
Träpanel med tillhörande 
luftspalt    0,20 
Mineralull + reglar λres = 0,049 0,07 1,43 
Träskiva 0,14 0,01 0,07 
Rsi   0,13 
Σ R   1,87 
Uλ   0,53 
λres = α×λisol + β×λregel  = 0,9×0,039 + 0,1×0,14 = 0,049 
 
U-värdesmetoden λ (W/(m×K)) d (m) R-Isolering R-Trä 
Rse   0,04 0,04 
Träpanel med tillhörande 
luftspalt    0,2 0,2 
Mineralull 0,039 0,07 1,79  
Reglar 0,14 0,07  0,5 
Träskiva 0,14 0,01 0,07 0,07 
Rsi   0,13 0,13 
Σ R   2,24 0,94 
Uu   0,45 1,06 

Uu = (0,9×0,45 + 0,1×1,06) = 0,51 

U = 2(Uλ×  Uu)÷( Uλ×  Uu) = 0,52 
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Bilaga 7 – Beräkningsdata för energiförbrukningen 

Tabell 28 visar summan av U×A för de olika åtgärderna. U×A används för att kunna 

räkna ut energiförbrukningen (W). 

 

Wvent = 0,33 × n × V × (Tinne−Tute) × h/år 

Wtrans = U × A × (Tinne−Tute) × h/år 

 

Wtot = Wvent × Wtrans 

  

Tabell 28 – UxA beräkningar 
Lösull    
 U-värde (W/m2K) Area (m2) U×A 
Yttervägg – tegel 0,69 83 57 
Yttervägg – puts 1,47 229 336 
Vindsbjälklag + yttertak 0,07 537 38 
Yttervägg – träregelvägg 0,52 100 52 
Yttervägg – trapphus 0,56 50 28 
Källarvägg 2,67 56 150 
Källarvägg 0-1 m under mark 1,08 116 125 
Källarvägg 1-2 m under mark 0,6 116 69 
Källargolv 0,37 537 199 
Fönster 2,9 152 440 
Summa 10,93 1975 1494 
    
Mineralull, utvändigt på puts och regelvägg  
 U-värde (W/m2K) Area (m2) U×A 
Yttervägg - tegel 0,69 83 57 
Yttervägg - puts 0,27 229 62 
Vindsbjälklag + yttertak 0,26 537 140 
Yttervägg - träregelvägg 0,3 100 30 
Yttervägg - trapphus 0,56 50 28 
Källarvägg 2,67 56 150 
Källarvägg 0-1 m under mark 1,08 116 125 
Källarvägg 1-2 m under mark 0,6 116 69 
Källargolv 0,37 537 199 
Fönster 2,9 152 440 
Summa 9,74 1975 1299 
    
Cellplast, utvändig isolering på puts   
 U-värde (W/m2K) Area (m2) U×A 
Yttervägg - tegel 0,69 83 57 
Yttervägg - puts 0,29 229 66 
Vindsbjälklag + yttertak 0,26 537 140 
Yttervägg - träregelvägg 0,52 100 52 
Yttervägg - trapphus 0,56 50 28 
Källarvägg 2,67 56 150 
Källarvägg 0-1 m under mark 1,08 116 125 
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Källarvägg 1-2 m under mark 0,6 116 69 
Källargolv 0,37 537 199 
Fönster 2,9 152 440 
Summa 9,94 1975 1326 
    
Lättklinker, utvändig isolering på puts   
 U-värde (W/m2K) Area (m2) U×A 
Yttervägg - tegel 0,69 83 57 
Yttervägg - puts 1,18 229 270 
Vindsbjälklag + yttertak 0,26 537 140 
Yttervägg - träregelvägg 0,52 100 52 
Yttervägg - trapphus 0,56 50 28 
Källarvägg 2,67 56 150 
Källarvägg 0-1 m under mark 1,08 116 125 
Källarvägg 1-2 m under mark 0,6 116 69 
Källargolv 0,37 537 199 
Fönster 2,9 152 440 
Summa 10,83 1975 1529 
    
Tillägg av ruta    
 U-värde (W/m2K) Area (m2) U×A 
Yttervägg – tegel 0,69 83 57 
Yttervägg – puts 1,47 229 336 
Vindsbjälklag + yttertak 0,26 537 140 
Yttervägg - träregelvägg 0,56 100 56 
Yttervägg – trapphus 0,56 50 28 
Källarvägg 2,67 56 150 
Källarvägg 0-1 m under mark 1,08 116 125 
Källarvägg 1-2 m under mark 0,6 116 69 
Källargolv 0,37 537 199 
Fönster 1,9 152 288 
Summa 10,16 1975 1448 
    
Byte av fönster, U-värde 1,3   
 U-värde (W/m2K) Area (m2) U×A 
Yttervägg - tegel 0,69 83 57 
Yttervägg - puts 1,47 229 336 
Vindsbjälklag + yttertak 0,26 537 140 
Yttervägg - träregelvägg 0,56 100 56 
Yttervägg - trapphus 0,56 50 28 
Källarvägg 2,67 56 150 
Källarvägg 0-1 m under mark 1,08 116 125 
Källarvägg 1-2 m under mark 0,6 116 69 
Källargolv 0,37 537 199 
Fönster 1,3 152 197 
Summa 9,56 1975 1357 
    
Byte av fönster, U-värde 1,1   
 U-värde (W/m2K) Area (m2) U×A 
Yttervägg - tegel 0,69 83 57 
Yttervägg - puts 1,47 229 336 
Vindsbjälklag + yttertak 0,26 537 140 
Yttervägg - träregelvägg 0,56 100 56 
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Yttervägg - trapphus 0,56 50 28 
Källarvägg 2,67 56 150 
Källarvägg 0-1 m under mark 1,08 116 125 
Källarvägg 1-2 m under mark 0,6 116 69 
Källargolv 0,37 537 199 
Fönster 1,1 152 167 
Summa 9,36 1975 1327 
 


