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SAMMANFATTNING 
 
Byggbranschen står idag för ca 35 procent av den totala svenska energiför-
brukningen och större delen av energin som går åt kommer från det stora 
bostadsbeståndet från Miljonprogrammet. I det nationella handlingspro-
grammet regeringen lagt fram för energieffektivisering nämns att den befint-
liga bebyggelsen står för mer än 90 procent av vad som förväntas finnas 
inom 50 år. För att klara miljömålen krävs att befintligt bestånd ses över för 
energieffektivisering. Regeringen går nu in med 300 miljoner kronor per år 
under en femårsperiod med start år 2010. Syftet är att energieffektivisera 
byggnader i både nyproduktion men framför allt inom det befintliga bestån-
det. För att kunna nyttja dessa pengar så effektivt som möjligt krävs det att 
man har en god plan samt kunskap om hur energieffektivisering av byggna-
der lämpar sig bäst. 
 I Tyskland har passivhustekniken slagit igenom och ökar med stadig 
fart. I Sverige har vi inte kommit lika långt då vi ligger efter i passivhusbe-
ståndet. Det är främst vid nyproduktion passivhuskonceptet lämpat sig i 
Tyskland men man har även bevisat att det går att bygga om liknande så kal-
lade miljonprogramshus till passivhus. Man har där använt sig av prefabrice-
rade fasadelement. Detta är något som inte finns i Sverige men som skulle 
kunna utvecklas och industrialiseras på sikt så som industrialiseringen av 
prefabricerade element vid byggandet av Miljonprogrammet.  
 Samtidigt väntar Sverige på resultaten från Alingsås där bostadsområ-
det Brogården nyligen renoverats med passivhusteknik och de första verkli-
ga värdena inväntas till våren 2010. Har Alingsås satt igång ett startskott för 
svensk byggindustri med ett koncept som tillämpar passivhusteknik?  
 I det här arbetet har det undersökts hur byggbranschen ser på renove-
ringen av Miljonprogrammet till passivhus samt om ett liknande koncept 
som används i Tyskland med prefabricerade fasadelement är intressant i da-
gens läge. Litteraturstudier har gjorts i den tyska modellen samt en intervju-
serie med olika aktörer från byggbranschen.   
 Slutsatserna har bland annat blivit att det inte finns något större intres-
set för att bygga om miljonprogramshus mot passivhus. Däremot är intresset 
stort för en ombyggnation till lågenergihus. Här kommer delar från passiv-
huskonceptet att tas och anpassas i ombyggnaden till lågenergihus. Det 
kommer inte att tas hänsyn till köldbryggor och isolering av grund, vilket 
anses vara allt för omfattande och kostsamt. 

 

Nyckelord: Energieffektivisering, renovering, Miljonprogrammet, passivhus, 

prefabricerade element.
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1 INLEDNING  

1.1  Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att undersöka om ett koncept för renoveringen av 
Miljonprogrammet med det tyska passivhuskonceptet är tillämpbart i Sveri-
ge och om det finns intresse från aktörer runt om i landet för detta. Framför-
allt syftar studien till att undersöka om det finns en möjlighet till industriali-
sering med prefabricerade fasadelement för renovering till passivhus.  
 Målet med examensarbetet är att läsaren skall få en inblick i hur bygg-
branschen och fastighetsbolag ser på renovering av Miljonprogrammet. Mål-
sättningen är även att redovisa vilka åtgärder som krävs för att göra det mer 
attraktivt och om intresse finns för renovering med passivhusteknik. 
 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Jordens temperaturökning 
I dagens samhälle kan vi inte undgå den tilltagande klimatfrågan som ställs. 
Jordens temperatur stiger och det är med stor sannolikhet den mänskliga 
faktorn som står bakom problemet. Ofantliga mängder koldioxidutsläpp är 
en bidragande orsak till det globaliserande klimatproblemet som byggsek-
torn har stor del i. 
 Det går heller inte att undgå de ökade energipriserna i dagens samhälle 
som bidrar till högre boendekostnader. Särskilt i de energislukande fastighe-
ter där energianvändningen är allt annat än BBR:s nybyggnadskrav på 110 
kWh/m2år i södra Sverige alternativt 130 kWh/m2 år i norra Sverige.  
 

1.2.2 Miljonprogrammet 
Under miljonprogramsåren byggdes ca 1 miljon bostäder. Under den tiden 
fanns inte dagens problem med energipriser då energiprisfrågan knappt var 
befintlig. Många av miljonprogramshusen ser i princip likadana ut eftersom 
bostäder massproducerades med ofta samma struktur och uppbyggnad. 
Inom en 20 års period står ett bestånd av ca 1 miljon bostäder inför ett reno-
veringsbehov av Sveriges totala bestånd på 4,5 miljoner bostäder (Regering-
en 2006). Problemet ligger nu i våra händer i samma takt som renoveringen 
av Miljonprogrammet kommit ifatt oss. 
 

1.2.3 Passivhus 
I Tyskland har utveckling och energitänkande kommit igång då samma pro-
blem med liknande miljonprogramshus även finns där. I Tyskland finns istäl-



Renovering av Miljonprogrammet till passivhus 
 

 2 

let 17 miljoner bostäder i behov av renovering (Dederich, L 2009). Stort fokus 
har lagts på passivhuskoncept och minskning av energiförluster. I Tyskland 
finns idag ca 10000 passivhus jämfört med ett fåtal i Sverige där passivhus-
konceptet inte riktigt fått fäste ännu (Energimyndigheten 2008). Ett renove-
ringskoncept har framtagits som bygger på tre olika metoder vilka strävar 
mot byggandet av passivhus.  
 Dessa koncept kan förenklat beskrivas enligt följande, vanlig plats-
byggd tilläggisolering, isolering utanpå fasad med prefabricerade fasadele-
ment samt totalrenovering med prefabricerade fasadelement. Genom vald 
renoveringsmetod bygger man om gamla högenergiförbrukande byggnader 
till lågenergiförbrukande passivhus med god komfort och standard.  

1.3 Val av litteratur 
Den 25 mars 2009 i Malmö hölls ett seminarie av avdelningschefen Ludger 
Dederich från Tyska träföretaget Holz. I seminariet presenterades Tyska re-
noveringsmetoder och tidigare projekt. Presentationen från seminariet blev 
första underlaget och inspirationen till ämnet.  
 För att få fördjupa mig och få grundläggande kunskap om passivhus 
och större inblick i de Tyska renoveringsmetoder och projekt som funnits 
studerades olika artiklar, rapporter och hemsidor på internet där större delen 
av materialet har varit på tyska. 

Genom intervjuer har en kunskap byggts upp som sedan ligger till 
grund för diskussionerna och slutsatserna. 
 

1.4 Metod  

1.4.1 Allmänt 
Arbetet kommer att inledas med en litteraturstudie för att få grundläggande 
kunskaper i hur passivhuskonceptet fungerar samt utreda hur man har löst 
problemet med renovering med utfackningsväggar i Tyskland. Därefter har 
olika personer från byggbranschen intervjuats för att få en inblick i deras syn 
på frågan och kunna dra slutsatser ur det perspektivet. Följande frågeställ-
ningar som kommer att behandlas: 

• Finns det ett intresse av att renovera miljonprogramshus till passiv-
hus? 

• Finns det något intresse samt behov av ett renoveringskoncept med 
industrialisering av prefabricerade fasadelement? 

• Hur ser kunskapen ut för passivhuskonceptet? 
• Finns ekonomin till att utföra en massrenovering med passivhuskon-

ceptet? 
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1.4.2 Upplägg för intervjuer 
Personerna har fått mellan 8 -15 frågor ställda till sig. Större delen av frågor-
na är desamma men frågorna har anpassats med större tyngdpunkt på deras 
respektive område och expertis. Personerna som intervjuats har antingen 
träffats personligen, besvarat frågor via telefon eller svarat per e-post. Föl-
jande personer har intervjuats: 

Från Fastighetsbolagens sida: 
• Niklas Jakobson, energiexpert på Uppsalahem 
• Lars Gunnar Sjö, byggherre på Uppsalahem 
• Ingvar Andreasson, teknisk direktör på Familjebostäder 
• Johan Lundquist, projektledare på Svenska Bostäder 
• Magnus Petersson, projektledare på Stockholmshem 
 

Personer från entreprenörssidan och myndigheter: 
• Margaretha Linderstål, konstruktör och tekniksamordnare på Skanska 
• Per Möller, entreprenadchef på NCC 
• Tomas Berggren, handläggare på Energimyndigheten 

 

1.5 Avgränsningar 
I arbetet har jag tittat närmare på hur byggbranschens syn ser ut i Stock-
holms- och Uppsalaregionen. Studien blir således relativt regionalt förankrad 
men förhoppningen är att den ska kunna appliceras på större delar av landet 
då flera av de största bygg- och fastighetsbolagen finns representerade. In-
tervjuer med fastighetsbolag, entreprenörer och Energimyndigheten har ge-
nomförts. Flera andra av de som kontaktats har inte kunnat ställa upp på en 
intervju då tidsramarna för studien varit begränsande och det därmed inte 
funnits någon tid till detta. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Politiskt läget och styrande direktiv i Sverige 

2.1.1 Byggandets påverkan på miljön 
Idag står byggsektorn för 35 procent av Sveriges totala energianvändning 
och 50 procent av koldioxidutsläppen globalt. Koldioxid och metan utgör 
den största delen av människans bidrag av växthusgaser som är en bidra-
gande del i den globala uppvärmningen. År 2007 uppgick sektorn bostäder 
och kontorslokaler till en energiförbrukning på 143 TWh. (Statens Energi-
myndighet 2008). 
 

2.1.2 Klimat och energimål 
EU har ett direktiv om byggnaders energiprestanda som innebär att samtliga 
medlemsländer ska ha som målsättning att minska energiförbrukningen med 
20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050. EU:s  målsättning med detta 
direktiv är att trygga den långsiktiga energiförsörjningen och minska den 
negativa påverkan på klimat och miljö. (Miljödepartementet 2005)  
 

2.1.3 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande 
Proposition 2005/06:145 föreslår att effektivare energianvändning är förut-
sättningen för att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen. Här samlas ett 
nationellt program som skapar förutsättningar för bland annat bygg- och 
fastighetssektorn.  
 Regeringen föreslår här att statliga myndigheter och fastighetsbolag bör 
vara ledande inom omställningen till ekologisk och ekonomisk förvaltning 
samt verka för en ökad energieffektivisering inom sitt fastighetsbestånd. Vid 
offentliga upphandlingar av energirelaterad utrustning skall staten främja 
utvecklingen av energieffektivisering genom att välja det alternativ som ur 
energisynpunkt mest fördelaktig. Detta skall följas upp och dokumenteras.          
För att få en kortsiktig energieffektivisering är det viktigt att fokusera på be-
fintliga byggnader. Särskilt i samband med större ombyggnader då befintligt 
bestånd står för 90 procent av de byggnader som förväntas finnas inom 50 år. 
Här får även Boverket i uppdrag ta fram föreskrifter som anger tydliga krav 
på energieffektivisering vid en ombyggnation i befintligt bestånd. Boverket 
har inte arbetat fram dessa föreskrifter ännu men de väntas komma inom en 
snar framtid.  
 Här tas även frågan upp om individuell mätning av tappvarmvatten och 
el. Den planerade energitjänsteutredningen får i uppdrag att utreda och pre-
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sentera krav på individuell mätning och debitering av tappvarmvatten och el 
i flerbostadshus. Lagen om energideklaration togs även upp i denna proposi-
tion som senare trädde i kraft den 1 oktober 2006.  
 I propositionen tas även upp att inom de kommande 20 åren behöver 
ungefär en miljon bostäder renoveras. Detta ser regeringen som ett unikt till-
fälle att använda sig av den teknik som vuxit fram genom åren. Målsättning-
en är att miljonprogramsbostäderna ska bli Europas energismartaste hus. 
(Regeringen 2006) 
 

2.1.4 Klimat och energipolitik för en hållbar framtid 
Regeringen presenterar i sin energiproposition 2008/09:163 från mars 2009 
förslag för att uppfylla de klimat- och energimål som är uppsatta till år 2020.  
 Propositionen bygger på tre olika handlingsplaner varav en innefattar 
energieffektivisering i byggnader där energianvändningen skall bli 20 pro-
cent effektivare. För att uppnå målen tillför regeringen 300 miljoner kr per år 
under en femårsperiod mellan 2010-2014. Tillskottet skall främst rikta sig till 
insatser för information, rådgivning, stöd av energieffektiva åtgärder för att 
spara pengar, energi och miljö. Här får Energimyndigheten ansvaret att för-
valta pengarna samt genomföra energieffektiviseringsprogrammet och de 
åtgärder som krävs för att följa upp energitjänstedirektivet1. Här ställs även 
krav på individuell mätning av el och varmvatten vid ny- och ombyggnad. 
(Regeringen 2009) 
 

2.1.5 Energideklarering 
För att kunna uppnå de uppsatta EU målen instiftades lagen om energidekla-
rationer för byggnader som trädde i kraft den 1 oktober 2006. Syftet med la-
gen är att konsumenterna ska få ett mått på den energi som används på ett år 
och även få ett underlag för beslut om hur man kan minska sin energian-
vändning och kostnader genom vissa åtgärder. (Regeringen 2006) 
 

2.1.6 Boverket 
Boverket är i Sverige den myndighet som arbetar med frågor kring sam-
hällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling samt byggande och förvalt-
ning av bostäder.  
 Boverkets byggregler (BBR) är en regelsamling som förklarar de före-
skrifter och regler som måste följas vid byggnationer. BBR består av 9 kapitel 

                                                            
1) Energitjänstedirektivet skall sträva efter förbättrad energieffektivitet för att uppnå energibespa‐
ringar motsvarande minst 9 procent av energianvändningen till år 2016. 
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som beskriver de minimikrav som ställs under byggnation. Krav t.ex. bär-
förmåga, brandskydd, bullerskydd och energihushållning.  

I BBR finns kraven på energihushållning i avsnitt 9. Detta avsnitt stäl-
ler krav på energianvändningen, vilket innebär att de personer som projekte-
rar byggnaden det vill säga arkitekter, konstruktörer och entreprenörer kan 
påverka byggnadens energianvändning och måste se byggnaden som en 
helhet, som ett energisystem. Detta genom att finna den rätta avvägningen 
mellan långlivade passiva isolerlösningar och kortlivade energisparanord-
ningar som kräver såväl underhåll som energi för drift. (Boverket 2009) 

 

2.1.7 BBR:s krav för specifik energianvändning 
BBR sätter normerna för energianvändningen vid nyproduktion. Detta beskrivs i 
BBR:s avsnitt 9 om energihushållning. Kraven är olika beroende på var i Sverige 
byggnaden är upprättad, norr eller söder om Dalälven. Sedan den 1 februari har Bo-
verkets författning trätt i kraft då en uppdelning av tre klimatzoner inträtt samt att 
kraven skiljer sig beroende på uppvärmningsåtgärd, se tabell 2.1. Vid elvärme är 
kraven hårdare än vid alternativa uppvärmningssätt, se tabell 2.2 (Boverket 2009) 
 
Tabell 2.1 Uppdelning av länen i klimatzoner (Boverket 2009) 

Klimatzon Län 

I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och 
Värmlands län. 

III Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 
Östergötlands, Södermanlands, Örebro, 
Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, 
Hallands, Blekinge och Gotlands län. 

 

Tabell 2.2. BBR:s krav för bostäder och lokaler beräknat (kWh/m2 Atemp år)        
(Boverket 2009) 

Klimatzon I II III 

Bostäder utan elvärme 150  130  110  

Bostäder med elvärme 95  75  55  

Lokaler utan elvärme 140 120 100 

Lokaler med elvärme 95 75 55 
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2.1.8 Ekonomiska vinster 
När man talar om passivhus och energivinster pratar man om vinsten i enhe-
ten kWh/m2år. Genom att istället redovisa vilka besparingsvinster man gör 
via den minskade energiförbrukningen sätts det hela i ett annat perspektiv. I 
dagens samhälle tänker man ofta på en kortsiktig lösning som kräver en 
mindre investeringsbudget. Frågan är om man inte vinner mer på en långsik-
tig lösning då den extra kostnaden ofta lönar sig genom energivinster.  
 Energipriserna har under årens lopp ökat och tycks inte ha någon ten-
dens till att sjunka i förhållande till ett längre tidsperspektiv. Elpriserna den 1 
januari 2008 var i genomsnitt 1,7 - 4,1 procent högre än vid samma tidpunkt 
föregående år. Åren innan har tendensen sett liknande ut. Under en tioårspe-
riod mellan åren 1998 och 2008 har elnätpriset (exklusive moms) ökat med 15 
procent (Wadman, M. (red) 2009). Fortsätter denna ökning kommer energi-
priserna dra upp kostnaderna för hushållningen om inget görs. 
 Genom att ta en referensbyggnad ser man de prismässiga vinster man 
gör om man får ner energianvändningen vid renovering till passivhus. Vid 
renoveringen av Brogården i Alingsås som det talas om senare i kapitel 2.4 
hade man före renoveringen en energianvändning på 216 kWh/m2år inklu-
sive hushållsel. Efter renoveringen beräknades energianvändningen till 65 
kWh/m2år exklusive hushållsel varav hushållselen uppmättes till 27 
kWh/m2år.  
 Låt oss bortse från hushållselen och anta att energianvändningen före 
renoveringen var på 189 kWh/m2år exklusive hushållsel. I byggnaden som 
renoverades hade den totala bostadsarean en yta på ca 700 kvm. Brogården 
är uppkopplat mot fjärrvärmenätet men låt oss för enkelhetens skull bortse 
från det. 
 Vattenfalls energipris för el inklusive moms och energiskatt ligger idag 
på 96 öre/kWh (Vattenfall 2009). Nedan följer en uträkning för Alingsås om-
råde Brogårdens totala energikostnad på de 700 kvm före respektive efter 
renovering samt motsvarande kostnader med BBR:s nybyggnadskrav. 
Nedan följer beräkningar av kostnaden för energiförbrukningen vid Brogår-
den innan renovering, vad det kostat om det renoverats ner till BBR:s krav, 
det värde som uppmättes efter renoveringen samt om man fått ner energi-
förbrukningen till passivhusstandard. 
 

700 m2 * 0,96 kr/kWh * 189 kWh/m2år = 127008 kr/år  10584 kr/mån 
700 m2 * 0,96 kr/kWh * 110 kWh/m2år = 73920 kr/år  6160 kr/mån 
700 m2 * 0,96 kr/kWh * 65 kWh/m2år = 43680 kr/år  3640 kr/mån 
700 m2 * 0,96 kr/kWh * 45 kWh/m2år = 30240 kr/år  2520 kr/mån 
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Man kan här se att Brogården gör en energivinst på 83328 kr/år (127008-
43680=83328) då förbrukningen av elanvändningen minskat med närmare en 
tredjedel efter renoveringen.    

2.1.9 Miljonprogrammets historia 
Under åren 1961-1975 byggdes närmare en miljon bostäder i Sverige vilket 
motsvarar närmare en fjärdedel av alla bostäder i landet. Av dessa är cirka 
två tredjedelar flerbostadshus och omkring 400 000 av dem byggda som raka 
trevåningslamellhus i betong (Svenska Byggingenjörers Riksförbund 2001). 
En industriell byggmetod som togs fram under Miljonprogrammet där husen 
i princip är konstruerade som bokhyllor med långsidor av utfackningsväg-
gar.  
 Denna byggmetod styrdes till stor del av byggkranarnas räckvidd och 
husens form blev därefter. Att hissar inte behövde installeras för byggnader 
på tre våningar tros också ha haft en stor inverkan (Blekinge Tekniska Hög-
skola 2009). Under de här åren var det god tillgång på billig energi varför lite 
fokus lades på täthet, isolering och energibesparingar i byggnaderna. Att 
bygga snabbt, enkelt och billigt stod högt på dagordningen.  
 Nu fyrtio år senare är situationen en helt annan. Husen läcker energi, 
fastighetsbolagen kämpar med höga energikostnader och samhället med mil-
jökonsekvenserna. För att göra en jämförelse är Boverkets nybyggnadskrav 
för en fastighets uppvärmning, varmvatten och fastighetsel 110kWh/år och 
kvadratmeter i södra Sverige medan många av Miljonprogrammets fastighe-
ter gör av med nästan det dubbla.  
 Utöver detta har vi nu nått den punkt där fastigheterna behöver reno-
veras i allmänhet då bland annat många fasader spricker och ramlar ner bit 
för bit. Fastighetsbolagen kan nu välja att energieffektivisera samtidigt som 
de ändå renoverar. 
 

2.2 Passivhus 
Ett passivhus är en byggnad där ett komfortabelt inneklimat kan behållas 
utan aktiva värmekällor eller kylningssystem. Huset värmer och kyler sig 
självt och är i passivt läge, därav begreppet passivhus (Kreutzer, S. 2009). 
Passivhusfilosofin innebär att minimera värmeförluster genom att skapa en 
välisolerad klimatskärm, samt att genom högeffektiva ventilationssystem 
minimera ventilationsförluster vilket kan ses i figur 2.1.  
 Det därur resulterande låga värmebehovet på mindre än 15 kWh/m2år 
täcks med ett smart och enkelt värmesystem. Genom värmealstring från 
människor och apparater i huset såsom tv, spis, kyl, frys och diverse köksap-
parater värms byggnaden av så kallad internvärme. Då de interna lasterna 
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inte är tillräckligt för att räcka till värmebehovet täcks det av värmesystemet i 
form av ett luftburet system.  
 Solinstrålning genom fönster har stort inflytande i passivhustekniken, 
därför är det viktigt hur man placerar huset i förhållande till väderstreck. 
Sydorienterad huvudsida av huset med ±30° är att föredra för att även kunna 
utnyttja solenergin. För att huset skall kunna självvärmas krävs att byggna-
den har ett väl fungerande klimatskal för att få så få ledningsförluster eller så 
kallade transmissionsförluster som möjligt. (Passivhus centrum, Tyskland 
2008) 
   
 

 

Figur 2.1 Passivhusets grundprincip (Tyska passivhus centrum 2006) 
 
Genom att återvinna frånluften i form av ett FTX-system återvinner man den 
energi som annars går förlorad i frånluften. Denna energi tas till vara och 
värmer den nya friska tilluften. För att installationen av FTX-systemet ska 
fungera korrekt är det viktigt att huset är tätt. Här fungerar ventilationen 
genom FTX-systemet och inte som i vissa andra byggnader, genom otätheter.  
 I passivhus finns täthetskrav som måste uppfyllas. I Norden har vi ett 
lite kallare klimat än nere i Tyskland vilket är passivhusens ”moderland” där 
passivhusen finns i en större utsträckning. Under kalla vinterdagar kan det 
därför vara tvunget att värma tilluften med hjälp av ett värmebatteri vilket 
kan ske med varmvatten eller el. Detta är sällan förekommande och krävs 
enbart vid väldigt kyliga dagar. För att kunna uppnå de funktioner ett pas-
sivhus ger i form av ett självförsörjt hus krävs vissa konstruktionskrav.  
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2.2.1 Ytterväggar 
En nyckelfaktor till passivhuset är dess extra isolerade väggar. Detta reduce-
rar värmeförluster ut genom ytterväggarna till en låg nivå jämfört med en 
mindre isolerad vägg. Köldbryggor vid anslutningar mellan vägg och tak, 
vägghörn och kantbalk är däremot något som måste beaktas för att inte för-
lora den effekt de extra isolerade väggarna har.  
 I ett passivhus använder man sig av dubbelt så mycket isolering i väg-
garna jämfört med Svensk standard (Tellus 2009). Vanligt är att man använ-
der sig av minst 40 cm isolering i ytterväggarna av isoleringsmaterial så som 
mineralull och cellulosaisolering.  
 Värmeförlusterna genom en konstruktion är baserade på den termiska 
värmeförlustkoefficienten eller U-värde. U-värdet bestämmer hur mycket 
värme i Watt som förloras per kvadratmeter vid standardtemperaturen 1 
grader Kelvin därav enheten W/(m2K). Värmeförlustberäkningar görs ge-
nom att multiplicera U-värdet med arean och temperaturdifferensen.  
 
Tabell 2.3 Minskning av värmeförlusterna i jämförelse med sänkt U‐värde (Passivhus 
centrum, Tyskland  2009) 

U-värde    Värmeförlust 
(mängd) 

Årliga värmeförlusten Årlig kostnad (2005) 
enbart från värmeför-
luster genom ytter-
vägg 

W/m²K   
          

W kWh/(m²år €/år 

1,00 3300 78 429 
0,80 2640 62 343 
0,60 1980 47 257 
0,40 1320 31 172 
0,20 660 16 86 
0,15 495 12 64 
0,10 330 8 43 

 
 
 
Vid en beräkning på ett familjehus med en väggarea på 100 m2 med en in-
omhustemperatur på 21 °C och utetemperatur på -12 °C gjord av dr Wolf-
gang Feist kan man se hur värmeförlusterna minskar då U-värdet sänks samt 
de prisvinster man gör räknat i euro. Beräkningen ses i tabell 2.3 ovan. (Pas-
sivhus centrum, Tyskland 2008) 
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 För att klara av svenskt klimat är det rekommenderat att U-värdet för 
en yttervägg ligger kring 0,1 W/m²K för att kunna behålla värmen i huset 
och frångå transmissionsförluster. Tjockleken på ytterväggarna beror på det 
isolerande material man valt. Ju lägre värmekonduktivitet på isoleringsmate-
rialet desto mindre tjocklek behövs.  
 

2.2.2 Grund 
Jorden i marken har en årlig temperatur på ca 5-8 °C. Temperaturerna skiljer 
sig däremot från grundplattans mitt till dess yttre. Därför förlorar man inte 
speciellt mycket värmeenergi genom grunden vid platta på mark som har en 
direkt kontakt med marken. Till skillnad från tak och ytterväggar som utsätts 
för temperaturer under 0 °C stora delar utav året och som behöver isoleras 
med en grövre tjocklek.  
 

2.2.3 Tak 
Taket i en byggnad tar upp en relativt stor del av klimatskalet och utgör sto-
ra värmeförluster. Temperaturen är ofta högre vid innertaket då varm luft 
stiger. Då yttertaket även är exponerat för den kalla natthimlen ökar värme-
förlusten från taket då temperaturskillnaden är större. Taket utgör ca 15 % av 
värmeförlusten och för att undvika detta skall det isoleras kraftigt. Isole-
ringstjocklekar upp mot en halv meter är att föredra (Varmahus 2009). Detta 
sker vanligtvis genom att lösull blåses upp som skapar en skarvlös isolering 
utan glipor. 
 

2.2.4 Fönster 
Fönster är den del i klimatskalet som har sämst värmeisoleringsförmåga. 
Detta på grund av dess dåliga isoleringsförmåga då den yttre kylan kan pe-
netrera genom fönstret direkt in på innerytan av fönstret. Det finns däremot 
ingen komponent som haft en sådan kvalitetsutveckling som fönster. Värme-
förlusten genom fönster (U-värdet) har reducerats med en faktor 8 under 30 
år(Passivhus centrum, Tyskland 2008).  

Genombrottet för energieffektiva fönster kom då treglas lågenergiföns-
ter fylldes med ädelgaserna argon och krypton. Då uppnås U-värden mellan 
0,5 till 0,8. Det viktiga är att tätheten kring fönstret hålls tätt. Detta genom 
isolering kring fönsterkarm och i dess håligheter. 

 Genom fönster utnyttjar man energitillskottet från solinstrålning. Där-
för är det viktigt hur man placerar sina fönster för att få så gott energitillskott 
som möjligt men även tänka på det energiöverskott som kan fås under varma 
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sommardagar då solen står högt. Under ett år får man ifrån solen sett cirka 
500 kWh värme per år (Passivhus centrum 2009). 
 

2.2.5 Dörrar 
Ytterdörrar utgör en liten del av husets totala area och har ingen större in-
verkan för husets totala energiförlust. Ytterdörrars U-värdeskrav är satt till 
samma som fönster vilket i Sverige är 0,9 W/m2K. Karmen kring en ytterdörr 
kan bestå av kompositmaterial bestående av isolering och massivträ för att 
minimera köldbryggor. Passivhusdörrar ligger idag kring ett U-värde på 0,6-
0,7 W/m2K (Portbolaget 2009). 
 

2.2.6 Lufttäthet och ventilation 
Om en konstruktion inte är lufttät kan luft tränga in respektive ut ur kon-
struktionen där den kondenserar och skapar fuktproblem i form av mögel. 
Detta problem kan lösas genom att täta huset genom ett ostört lufttätt lager 
kring hela byggnaden i form av en plastfolie. Folien måste kretsa kring taket 
ner till grunden och runt till taket igen som figur 2.2 visar.  

 

Figur 2.1 Folien ska hålla huset tätt (Passivhus centrum, Tyskland 2006) 

Det räcker inte enbart med en kraftig isolering i ytterväggarna för att uppnå 
passivhus. En väl isolerad konstruktion behöver nödvändigtvis inte vara 
lufttät. Luft kan passera genom isolering gjord av allt från kokosskal, mine-
ralull eller fiberglasisolering. Dessa material har utmärkta isoleringsegen-
skaper men är inte lufttäta. Genom kombinationen av lufttäthet genom plast-
folie och en väl isolerad konstruktion behålls värmen inne i huset.  
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Figur 2.2 Övergripande funktion av FTX‐system (Energimyndigheten 2009) 
 

Genom kontrollerad ventilation i form av från- och tilluftsventilation med 
återvinning, så kallat FTX-system förs ny frisk luft in i byggnaden i sovrum, 
arbetsrum och vardagsrum medan den dåliga gamla luften först bort från 
kök, tvättstuga och badrum. Då den varma frånluften förs bort genom från-
luftskanalen och in genom värmeväxlaren överförs den energi som finns i 
frånluften till den kalla tilluften som värms upp. Genom värmeväxlaren kan 
man göra energibesparingar på 75-95 procent jämfört om man bara drar ut 
frånluften rakt ut ur huset. 
 

2.2.7 Kvalitetssäkring i samband med FTXsystem 
Svårigheterna med att skapa en lufttät konstruktion är att hål kan uppstå 
genom plastfolien då fönster, dörrar och rör installeras. Därför är det viktigt 
att byggarbetarna som bygger passivhuset är medvetna om de problem som 
kan uppstå och att det därför tar det längre tid att bygga ett passivhus. Ge-
nom att installera en extra plastfolie kring fönstersmygen minimerar man 
risken för läckage (Passivhus centrum, Tyskland 2009). 

2.2.8 Köldbryggor 
Med en köldbrygga menas att en konstruktionsdetalj har kontakt med den 
kallare utsidan, och kan leda kyla mot den varma insidan av en byggnad. 
Man kan säga att vid en anslutning där U-värdet förändras uppstår en köld-
brygga. Köldbryggor uppstår vanligtvis vid dörrar och fönster då karmen 
har ett sämre U-värde än konstruktionen i övrigt.  
 Även vid infällda balkonger i betongkonstruktioner uppstår köldbryg-
gor lätt då kylan utifrån leds genom betongelementet in i klimatskalet. En 
köldbrygga kan visa sig som svarta missfärgningar på insidan av klimat-
skärmen. 
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Strävar man efter ett obrutet isoleringsskikt från byggnadsdel till byggnads-
del får man inga eller obetydliga köldbryggor. Genom att isolera kring det 
material som skulle kunna skapa en köldbrygga förhindrar man att köld-
bryggor uppstår, t.ex. träregel i yttervägg.  

Linjära köldbryggor uppstår mellan byggnadsdelarna och finns även i 
sammanfogningarna mellan byggnadsdelarna pga. geometrin. De linjära 
köldbryggorna utrycks med ett Ψ-värde (psi-värde) som skall hållas så lågt 
som möjligt. Vid beräkningar av en byggnads energiåtgång skall även psi-
värdet räknas med. Ett passivhus räknas som köldbryggsfritt då det yttre 
psi-värdet är mindre än 0,01 W/mK. (Isover 2009) 
 

2.2.9 Komfort 
Komforten i ett passivhus är bättre än i ett normalbyggt hus. I ett passivhus 
har man en jämn temperatur i byggnaden oavsett var man befinner sig. Även 
fönsterinsidan eller ytterväggsinsidan har mellan 19-20°C liksom innerväg-
gar. Detta känns behagligt och man känner inget drag eller kallras. Genom 
att använda sig av mekanisk ventilation och värmeväxlare med bra filter får 
man effektivt bort pollen och damm från den inkommande luften som säker-
ställer att dålig luft inomhus ventileras bort. (Passivhus centrum 2009)  

Tack vare de extra tjocka isolerade väggarna som byggs i ett passivhus 
hålls bullernivån nere och skapar ett tystare behagligare hem. Bullernivån på 
ventilationssystemet skall ligga på en nivå lägre än 25 dB (A) i sovrum. 
 

2.3 Krav för passivhus 
I Sverige har en styrgrupp för Energimyndighetens program för passivhus 
och lågenergihus tagit fram en kravspecifikation för passivhus. Kravspecifi-
kationen för passivhus har tagit hänsyn till motsvarande definition som finns 
i Tyskland men skiljer sig från denna då anpassningar gjorts för svenska för-
hållanden för att kunna göra passivhusbyggandet möjligt i nordligt klimat.  
 Kraven på passivhus syftar till att minimera behovet av tillförd effekt 
för uppvärmning. Därefter finns kompletterande krav för att begränsa den 
totala användningen av driftsel, varmvatten och värme, d v s den köpta 
energin. Effektkraven på passivhus är baserade på den dimensionerande ute-
temperaturen (DUT20) där effektbehovet för ett flerbostadshus i söder inte får 
överstiga 10 W/m2 motsvarande 14 W/m2 i norr. Vid beräkningen får fri-
värme från personer och apparater på max 4 W/m2 inkluderas.  
 Rekommenderad energiåtgång för en byggnad i söder är högst 45 
kWh/m2år, för en byggnad i norr 55 kWh/m2år. Med energiåtgång räknas 
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byggnadens energianvändning exklusive hushållsel, dvs. varmvatten, värme 
och driftsel.  
  I Sverige har man enbart rekommendationer som utgör energikravet då 
man avvaktar ytterligare erfarenheter från redan uppförda passivhus i Sveri-
ge. Fönster i ett passivhus skall ha ett verifierat U-värde på högst 0,9 
W/m2K, mätt på provningslaboratorium enligt standard SS-EN-ISO 12567-1.  
 Kraven för golv, tak och väggar skall ha ett ungefärligt U-värde på 0,1 
W/m2K. Luftläckning genom klimatskalen får vara maximalt 0,3 l/s m2 vid 
+/- 50 Pa, enligt SS-EN 13829 (Energimyndigheten 2008) 
 

2.3.1 Sammanfattning av krav 
Figur 2.4 visar en sammanfattande bild av energikraven på ett passivhus i 
Sverige. Kraven för småbostadshus redovisas då arbetet inriktar sig mot fler-
bostadshus.  

 

Figur 2.3 Energikrav för passivhus i Sverige (Energimyndigheten 2008). 
 

2.4 Lågenergihus 
Tydliga krav och normer finns för ett passivhus som det talas om i kapitel 
2.3. Däremot finns det inga tydliga normer för lågenergihus. Man skulle 
kunna säga att det är ett hus som ligger mellan BBR:s krav och passivhus-
kraven där det är upp till beställarens samvete att sätta gränsen. Däremot 
kan det tyckas finnas en oskriven regel där ett värde på 80 kWh/m2år anses 
som en lämplig gräns för lågenergihus. (Kreutzer, S. 2009) 
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2.5 Tidigare renovering av Miljonprogrammet med passivhustek
nik 

I Alingsås startade Alingsåshem upp ett renoveringsprojekt av bostadsom-
rådet Brogården där man valde att byggda efter passivhustekniken med 
Skanska som entreprenör. Det var det första projektet där ett bostadsområde 
tillhörande Miljonprogrammet renoveras efter passivhusteknik. Detta inne-
bär att ett traditionellt värmesystem inte finns. Istället byggde man huset så 
välisolerat och tätt som möjligt tillsammans med fönster godkända för pas-
sivhus.  
 Renoveringens kostnad uppskattades till 750 000 kronor per lägenhet, 
varav 100 000 kronor svarade för de energibesparande åtgärderna. Enligt 
Alingsåshems LCC-kalkyl2 räknar man med en återbetalningstid på 5-10 år 
beroende på energiprisets utveckling (AB Alingsåshem 2009). Det man skall 
ha i åtanke är att det inte finns några faktiska värden ännu då det endast är 
beräknade värden som framtagits vid renoveringen.  
 Först senare kan man provtrycka byggnaden och se vilka värden man 
fått samt utvärdera värdena till senare projekt. De problem som fanns med 
Brogården var den slitna fasaden som börjat vittra, infällda balkonger som 
utgjorde stora köldbryggor in till vardagsrummet tillsammans med en fukt-
skadad grundplatta. 
  Innan renoveringen uppmättes vid ett täthetsprov ett luftläckage i 
byggnaden på 2,0 l/s, m2 vilket var en bidragande faktor till stora energiför-
luster och det uppmättes en energiförbrukning på 216 kWh/m2år där hus-
hållsel är inräknad. (Lunds Tekniska Högskola 2009) 
 Det söndervittrande teglet (se Fig. 2.5) revs och en platsbyggd tilläggs-
isolering på den bestående betongstommen utfördes med en isoleringstjock-
lek på 430 mm totalt. De infällda balkongerna sågades av och platsbyggda 
utfackningsväggar3 byggdes ut med en isoleringstjocklek på 480 mm. Vid 
tilläggsisolering sågs även till att huset fick ett tätt skal kring sig, i form av en 
plastfolie som går längs alla skarvar från tak ner till grunden.  
 Taket respektive grunden förstärktes med vardera 300 mm isolering för 
taket och 100 mm isolering för grunden. Här kan diskuteras om grunden 
möjligtvis skulle ha isolerats med en kraftigare isolering som det föreslås vid 
passivhuscentrum. Däremot tappar man mycket volym genom att höja upp 
golvet mer från grunden.  
 

                                                            
2 LCC‐kalkyl förkortning för engelskan Life Cycle Cost, är en form av en ekonomisk analys där samtliga 
kostnader och intäkter över en livslängd för ett system eller en produkt sammanställs. 
3 Utfackningsvägg är en Icke bärande yttervägg placerad på bjälklag mellan bärande innerväggar 
eller pelare. 
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Figur  2.4  Brogårdens  söndervittrade  tegel  och  avsågade  balkonger  (Husbanken 
2009) 

Efter renoveringen beräknas luftläckaget ligga runt 0,3 l/s, m2. De fönster 
som användes uppmätte ett U-värde på 0,85 W/ m2K.  
 Projekterat värde för Brogårdens energianvändning efter renoveringen 
är satt till 65 kWh/m2,år exklusive hushållsel. Hushållselen har beräknats till 
27 kWh/m2,år vilket ger en total energianvändning på 92 kWh/m2,år. En 
uppkoppling mot fjärrvärmenätet gör att koldioxidutsläppen minskar jäm-
fört med enbart elanvändning. 

 Enligt beräkningar gjorda av Ulla Jansson vid Lunds tekniska högskola 
kommer den maximala värmelasten för hela fastigheten under den kallaste 
dagen sluta på 12,2 W/ m2. Beräkningarna har gjorts med förutsättningar på 
en inomhustemperatur på 20 grader, internlast på 4,3 W/ m2, ofrivillig venti-
lation med 0,1 oms/h samt en tilluft med 25 och 40 l/s. (Husbanken 2009) 
 



Kap. 2  Litteraturstudie 
 

19 
 





 

21 
 

3 ENERGISNÅLT BYGGANDE I TYSKLAND  

3.1 Tysk renoveringsmetod 
I Tyskland finns idag ca 10 000 passivhus (Energimyndigheten 2008) och de 
fortsätter att stiga i antal. I Sverige har vi ca ett tiotal då passivhustekniken 
inte riktigt fått fäste ännu. Då nyproduktionen för bostäder inte är i samma 
omfattning som den befann sig i för ett par år sedan börjar det bli dags att se 
över de befintliga byggnader vi redan har i Sverige med renoveringsbehov. 
  I Tyskland har träföretaget HOLZ åtagit sig renoveringsprojekt där de 
tillämpar sin egen renoveringsmetod. Metoden som används är helt beroen-
de på det skick fastigheten befinner sig i och har därför tre olika renove-
ringsmetoder som följer nedan. Tanken är att vid ombyggnad tillämpa pas-
sivhusstandard och få ner energianvändningen genom användning av trä i 
sina konstruktioner.  
 

3.1.1 Steg 1 
Då en byggnad befinner sig i sådant gott skick att en totalrenovering inte be-
hövs, exempelvis då fasaden är i gott skick eller inomhusmiljön är bra. Men 
byggnaden har en hög energianvändning. Vid ett sådant tillfälle kan det 
räcka med att en vanlig tilläggsisolering utförs som sker med en träpåbygg-
nad med cellplast som isoleringsmaterial för att optimera byggnaden vilket 
sker via ett platsbygge. 
 

3.1.2 Steg 2 
Vid ett andra steg kommer tanken på prefabricerade utfackningsväggar in i 
bilden då fasaden behålls eller eventuellt rivs beroende på skick. Skulle ex-
empelvis en del av husfasaden vara skadad i form av fuktskador eller av 
andra orsaker kan det vara en fördel att dessa rivs innan den nya fasaden 
installeras. 
 Genom att fästa utfackningsväggarna på den befintliga fasaden fås ett 
nytt modernt utseende och hyresgästerna störs inte av en evakuering som 
beskrivs i steg 3 nedan. Infästningsdon fästs på den befintliga fasaden som 
och sedan hängs den nya prefabricerade fasaden på. Detta sker enkelt men 
ställer stora krav på byggnadsarbetarna att få elementen täta vid samman-
fogningarna.  
 Företaget Gap Solar tillämpar detta med egentillverkade färdiga glasfa-
sadelement med passivhusstandard. Det är en av många metoder som finns 
med prefabricerade väggar (Gap solar 2009).  En annan metod är att en till-
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verkad vägg utan isolering fästs i den befintliga fasaden och därefter sprutas 
cellulosa in mellan de bägge fasaderna. Det gör det lättare för monteringen 
av fasaderna. (Dederich, L. 2009) 

3.1.3 Steg 3 
Många byggnader i Sverige i dag är i ett sådant dåligt skick att alternativen 
är att riva och bygga nytt eller totalrenovera. Flertalet av sådana fastigheter 
är så kallade Miljonprogramshus och har ett sådant dåligt klimatskal efter-
som energin på den tiden det byggdes var så billig att behovet för isolering 
inte var prioriterat.  
 Kostnadsbilden är oftast det som styr beslutet. . Är det mer lönsamt att 
riva ner en byggnad och uppföra en ny eller att bygga om byggnaden. HOLZ 
har som sista metod att använda sig av en totalrenovering där man börjar 
med att riva ner fastigheten till dess att endast stommen finns kvar. En reno-
vering av sådant slag kräver att tillfälliga bostäder finns att tillgå för hyres-
gästerna då man blir tvungen att evakuera dem under byggtiden.  
 Därför är det viktigt att bli färdig så snart som möjligt. HOLZ bygger 
upp fasaden med hjälp av prefabricerade element som bygger på en träre-
gelstomme som kläs av en aluminiumram. Dessa element fästs sedan som 
utfackningsväggar utanpå stommen med särskilda infästningsanordningar. 
Genom att fästa elementen utanför stommen bygger man bort eventuella 
köldbryggor som annars kan uppstå. För att lyckas med infästningen krävs 
det att elementen inte väger för mycket vilket gör att trä lämpar sig bra. 

3.1.4 Gap Solar 
Gap solar är ett Österrikiskt företag som grundades i maj 2002. Målet är att 
genomföra innovativa lösningar för byggsektorn genom enkla lösningar för 
utformning av byggnader. Framförallt är det Gap solars fasader som bland 
annat gav dem 2004 års Tyska fasad pris för projektet ”Polis högkvarteret i 
Duisburg, Tyskland” (Schuster Arkitekter). (Gap solar 2009) 
 

3.1.5 Prefabricerade fasadelement 
Vid prefabriceringen av ytterväggar finns olika valmöjligheter beroende på 
vilken typ av fasad man vill ha. Ett koncept som det österrikiska företaget 
Gap Solar tagit fram är en såkallad prefabricerad glasfasad. Fasaden består 
av en särskild uppbyggnad av cellulosa i form av en bikupestruktur som 
fungerar som solreflektionsskivor. Solreflektionsskivorna är monterade på 
utsidan av väggen som en glaserad panel.  
 Fasaden är uppbyggd på en träregelram med en OSB-skiva följt av en 
diffusionsplatta, cellulosaisoleringen, isolerande solreflektionsskivor med 
bikupestruktur, luftspalt och en glasskiva av härdat ESG-glas som ses i figur 
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3.2. Hela tanken med fasadens uppbyggnad är att under vinterhalvåret då 
solen står som lägst, tränger solens strålar in under och genom bikupestruk-
turen och lagrar värmen i byggnaden genom cellulosaisoleringens värmelag-
ringsförmåga som beskrivs närmare i avsnitt 3.1.6. 
 
 

 
Figur 3.1 Bild över  isolerande  solreflektionsskivor av bikupestruktur  som även  kan 
ses inbyggd i ett fasadelement på den högra bilden. (Gap Solar 2006) 

Under sommarhalvåret då solen står högt skuggar solreflektionsskivorna 
som ses i figur 3.1, solinstrålningen och hindrar den från att tränga in i bygg-
naden. Detta bidrar till att man inte behöver oroa sig för överhettning då den 
varma luften ventileras ut genom ventilationsluckorna som sitter mellan 
glasrutan och solreflektionsskivor. Effektiviteten av Gap Solar fasaden beror 
på omfattningen av solljus. Syd-, öst- och västsidor lämpar sig särskilt för 
installation av solfasaden.  
 

 
Figur  3.2 Genomskärning  av  det  prefabricerade  fasadelementet  tillsammans med 
bild över funktionen med ESG‐Glaset (Gap solar 2006) 
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3.1.6 Cellulosaisolering 
Cellulosaisolering är en naturnära isolering som framställs av cellulosafibrer 
från dagstidningar med borsalt och borsyra som enda tillsats för att även få 
ett brandskydd (Ekoisolering 2008).  Vid tillverkning av cellulosaisolering 
förbrukas ca 95 procent mindre energi jämfört med traditionell mineralull 
där hela processen är miljövänlig och sker utan utsläpp. Metoden har an-
vänts i USA sedan 30-talet och kom till Sverige under 70-talet. I USA har en 
studie gjorts som visar att uppvärmningskostnaden blir ca 24 procent lägre 
om isoleringen är utförd med cellulosafibrer i stället för glas- eller stenull 
(Thermofloc 2008). Isoleringsförmågan i ett material beror på tre faktorer, 
lufttäthet, värmekapacivitet och konvektion. Cellulosaisolering är en väldigt 
lufttät produkt med en hög densitet. Tack vare den goda tätheten och tyngd 
på ca 50 kg/m3 förhindras konvektion i isoleringen.  
 Lufttätheten bidrar även till att materialet har en hög värmekapacitet. 
Värmekapacitiviteten hos ett ämne kan beskrivas som den mängd energi 
som går åt för att värma upp ett kilo av ämnet en grad. Värdet för glasull är 
670 J/kg, stenull har 860 J/kg medan cellulosa har ett värde på 1550 J/kg. 
Därför är cellulosaisolering trögare än övriga material vilket medför en bätt-
re värmelagringsförmåga.  
 Detta gör att en vägg som är isolerad med cellulosaisolering har lättare 
att lagra och behålla den energi och värme som finns i väggen vilket kan ses i 
figur 3.3. Cellulosaisoleringen har hög hygroskopisk förmåga (Ekofiber 2000) 
vilket innebär att den har förmåga att dra till sig vattenånga eller fukt från 
luften. Detta bidrar därmed till att fukt kan vandra i isoleringen och avges 
långsamt då cellulosaisoleringen har förmåga att absorbera 30 procent fukt.  
 

 
Figur 3.3 Lagringskapacitet för cellulosaisolering och mineralull (Thermofloc 2009) 
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3.2 Tidigare projekt från Tyskland  

3.2.1 Lägenhetsvisa aggregat 
I Tyskland har en renovering skett av ett bostadshus från 1957 till passivhus-
standard. Byggnaden saknade optimal komfort där inomhustemperaturen på 
vintern ofta låg kring 15 grader. Dess utseende tilltalade inte folk som färda-
des längs den mycket kraftigt trafikerade vägen längs området, se figur 3.4 
före renovering.  
 Den gamla byggnaden med putsfasad och fönster som inte är det ulti-
mata i dagens läge skapade ett kraftigt energibehov där uppvärmningsbeho-
vet låg på 179 kWh/m2år samt effektbehovet på hela 118 W/m2. På grund av 
husets placering vid den bullriga hårt trafikerade gatan krävdes att kvalité 
på balkonger och ventilation skärptes.  
 En viktig aspekt för renoveringen av bostadshuset var att uppbyggna-
den skulle ske snabbt och de boende skulle störas så lite som möjligt. Detta 
genom hög kvalitet på byggandet och med hjälp av prefabricerade element. 
Stora paneler av väggelement kortar ner byggtiden och därmed kostnaderna 
för utförandetiden.  
 

 

Figur 3.4 Foto taget före renoveringen (Gap solar 2006) 
 

Bostadsområdet på Makartstrasse består av ett femvåningshus med 50 bo-
städer med en total bostadsyta på 3 106,11 m2. De tidigare putsväggarna var 
uppbyggda av murverk med ett U-värde på 1.4 W/m2K där även tätheten 
även inte höll någon vidare kvalité. De tidigare 2-glas fönstren uppmätte ett 
U-värde på 3,0 W/m2K Taket bestod av ett sadeltak med galvaniserat plåt 
med ett U-värde på ca 0,9 W/m2K. Energiförluster gjordes även från källaren 
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upp mot understa våningen där källartaket uppmätte ett U-värde till 0,7 
W/m2K. 

 

Figur 3.5 Foto taget efter renovering. 
 

Vid renoveringen av området utfördes en rad olika förbättringar och skeden. 
Den största förändringen var bytet av fasaden där en ny solfasad från Gap 
solar installerades på utsidan av den befintliga fasaden, se figur 3.5 taget ef-
ter renoveringen. Detta skapade en ny modern estetisk form på huset som 
tilltalar allmänheten och de boende.  
 Tack vare de prefabricerade elementen med passivhusteknik kunde 
fasaden upprättas med en hastighet som inte sker vid en vanlig renoverings-
plats där ett platsbygge kan vara metoden. Fasadelementen kommer direkt 
från fabrik där dem är testade och redo för installation som visas i figur 3.6.  
 Balkongerna vid bostadshuset valde man att bygga in i fasaden där 
dem skapar en sorts inglasad balkong som byggs in i klimatskalet. Detta 
gjorde att balkongerna En hiss installerades även som en utbyggnad av den 
tidigare fasaden där endast ett trapphus funnits att tillgå tidigare. Kring en-
tréerna installerades luftslussar med nya brandsäkerhetsklassade T30 dörrar. 
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Figur 3.6 Bild över uppsättningen av de prefabricerade fasadelementen på befintlig 
fasad från ombyggnaden vid Makartstrasse (Haus der Zukunft 2009) 

För att kunna få en byggnad att byggas om till passivhus krävs den inte bara 
att väggarna i fasaden är av hög kvalitet och håller låga U-värden och tät-
hetskrav. Taket på byggnaden byggdes om och vindstaket isolerades med 40 
cm vilket gav ett nytt U-värde på 0,094 W/m2K. Nya 3-glasfönster installera-
des med ett U-värde på 0,86 W/m2K.  
 Källartaket isolerades upp mot nedersta våningen och slöt samman 
klimatskalet där källartaket fick ett nytt U-värde på 0,21 W/m2K. Källarut-
rymmet lämnade man till att bli ett kallutrymme som inte ingick i det varma 
utrymmet där samtliga bostäder ingår. Detta kan ses tydligare i figur 3.7 
nedan som visar en genomskärning av fastigheten.  

 

Figur 3.7 Genomskärning av fastigheten på Makartstrasse (Haus der Zukunft 2009) 
 

Svårigheten med projektet var att lösa ventilationen. Lösningen blev en de-
centraliserad ventilation med en värmeåtervinning på 70 procent med möj-
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lighet till extra uppvärmning. Med decentraliserad ventilation menas att flera 
mindre ventilationsaggregat placerades ut i bostädernas rum och fungerar 
som ett uppdelat FTX-system. Detta ger möjlighet till att kontrollera tempe-
raturen i enskilda rum. 
 Efter renoveringen hade fasadelementen, ventilationen, takisoleringen, 
källarisoleringen och en del andra mindre åtgärder gett ett bostadshus med 
passivhusstandard. Bostadsområdet hade även fått ett nytt modernt yttre 
jämfört med det tidigare tråkiga kalla putsfasaden som prydde huset. Det 
tidigare uppvärmningsbehovet på 179 kWh/m2år hade nu sjunkit med mer 
än en faktor 10 till 14,4 kWh/m2år tillsammans med effektbehovet som sjun-
kit från 118 W/m2 till 11.3 W/m2 vilket uppfyller passivhuskravet.  
 Komforten i huset hade ökat och det var behagligare att vistas i lägen-
heterna. Tidigare hade hela värmesystemet ett energibehov på 500 000 kWh 
om året vilket nu sjunkit till 45 000 vilket bidrar till en energivinst med 455 
000 kWh om året. Detta motsvarar i dagens läge motsvarande 455000 kr då 
energipriset på 1 kWh ligger på ca 1 krona.  
 Tidigare uppmätt CO2-utsläpp per år för en fastighet låg på 160 000 kg 
CO2 som nu motsvarar 14 000 kg CO2. Kostnaden för renoveringen med pas-
sivhusstandard uppnådde en siffra på 774 €/m2 då den totala byggnadens 
area motsvarade 3106 m2.  
 Hade man däremot gjort en konventionell renovering av fastigheten 
utan passivhusstandard räknade man ut att priset skulle landa på 609 €/m2. 
Därtill är renoveringen med passivhusmetoden 21,4 % dyrare. Totala kost-
naden för passivhusmetoden blev ca 2,4 miljoner euro (motsvarande 26,4 
miljoner kronor) jämfört mot 1,89 miljoner euro (motsvarande 20,8 miljoner 
kronor) för en konventionell renovering.  
 Det framgår inte vad en konventionell renovering hade fått för energi-
användning vilket gör det svårt att jämföra hur mycket pengar man tjänar in 
i energianvändningen. Därav skulle man kunna beräkna hur lång tid det tar 
att tjäna in den extra investering som gjordes för att få passivhusstandard 
jämte en konventionell renoveringsstandard.  
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3.2.2 Renoveringen i Erfurt 
Med detta projekt satte byggmästaren LED (statens utveckling) en ny väg för 
vitalisering av prefabricerade byggnader. Den ursprungliga tanken av be-
tong, togs bort medan ett snickeri producerade träprefabricerat fasadelement 
inklusive fönster som kan ses i figur 3.9. 

 

 

Figur 3.8 Foto före och efter renovering (Gap solar 2006) 
 

Det speciella med det här projektet är fasaden som består av en solfasad från 
Gap solar som skyddar mot värmeförluster. Byggnaden är en 6 våning hög 
kontorslokal med betongstomme. Vid renoveringen använde man sig av en 
steg 3 lösning som det talas om tidigare i arbetet. Här revs byggnaden ner till 
stommen där man sedan byggde upp 4000 m2 fasad inom loppet av 3 veckor.  
 Här tillämpades Gap solars solfasad som beskrivs i avsnitt 31.5. Solav-
skärmningslagret färgades röd och grå. Fasaden byggdes upp i en fabrik 500 
km utanför Erfurt där element på upp till 4 m i höjd och 14 m långa byggdes 
upp hand av olika snickare som ses på bilden i mitten i figur 3.9. Därefter 
färdades de 96 panelerna till Erfurt där dem sedan monterades. Fasadele-
menten i Erfurt har ett U-värde på mindre än 0,05 W/ m2 K i söder och ett U-
värde på 0,14 W/ m2 K i norr. Resultatet efter renoveringen ses i figur 3.8. 
 

 

Figur 3.9 Huset rivs ner till stommen och prefabricerade utfackningsväggar monte‐
ras (Gap solar 2006) 
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3.2.3 Renoveringen av Allianz Kontorsbyggnad 
I Linz har försäkringsbolaget Allianz en av sina kontorsbyggnader. Byggna-
den var tidigare en klassisk kontorsfastighet som kan ses på bilden till väns-
ter i figur 3.10, byggd under 60-talet med en 5-vånings stålskelettkonstruk-
tion. Den tidigare fasaden hade fuktproblem och hade börjat få mögelskador. 
Det var dags för en totalrenovering där målen med byggnaden var att utfor-
ma ett arkitektoniskt estetiskt tilltalande utseende med hög användbarhet, 
stora åtgärder mot energieffektivisering då tidigare energianvändning låg på 
303 kWh/m2år vilket är ett otroligt högt värde.  

 

Figur 3.10 Foto på byggnaden före och efter renovering (Gap solar 2006) 
 
Utformningen av fasaden är baserad på noggrann formellt framtagning. De-
signen har formen av uttag i förgrunden. Målet var en stor betydelse. Genom 
materialet, glas och mörkblått skapas en avståndstagande effekt. Här visas 
att estetiska krav på de arkitektoniska begrepp och energieffektiva lösningar, 
som sedan länge varit motståndare inte längre utgör en omöjlighet. 
 En plan togs fram för byggnaden där fasaden stod i fokus. Även här 
byggde man efter ett så kallat steg 3 som beskrivs tidigare i avsnitt 3.1.3 där 
den befintliga fasaden revs ner till befintlig stomme. Samtidigt byggdes Gap 
solars solfasader upp som ses på högra bilden i figur 3.11 av Holz med deras 
egen träregelstomme.  
 Fasadelement på upp mot en höjd på 16 meter som ses på vänstra bil-
den i figur 3.11 monterades upp direkt där enbart fasad klädde byggnaden 
utan inbyggda fönster. Fasaden har samma egenskaper som projekten i Er-
furt och Makartstrasse. Sammanlagt monterades 1200 m2 prefabricerade fa-
sadelement upp under 3 veckor.  
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Figur 3.11 Montering av prefabricerade element. (Nachhaltigwirtschaften 2009)  
 

Även taket isolerades med 200 mm och ett centralt mekaniskt ventilationssy-
stem installerades med en värmeåtervinning på 85 procent. En positiv bief-
fekt var att en massiv minskning av buller hade skett då fönstren inte längre 
öppnades för vädring. Detta tack vare att ventilationen avsevärt förbättrats. 
Fönster med U-värde 1,2 W/ m2 K installerades i de fyra övre våningarna 
medan fönster med 1,7 W/ m2 K installerades för bottenvåningens fönster.  

Resultatet av åtgärderna blev att energiförbrukningen minskade med 81 
procent från tidigare 303 kWh/m2år till 39 kWh/m2år. Beräknad vinst i ener-
gi per år uppgavs till 26348 €/år, vilket motsvarar cirka 285 000 kr med da-
gens valutakurs. Koldioxidutsläppet minskades ner till ett årligt utsläpp på 
142 ton CO2, vilket motsvarar 22 familjehem. (Nachhaltigwirtschaften 2009) 
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4 FÄLTSTUDIE  INTERVJUER 

4.1 Introduktion 
Nedan följer en sammanställning från de intervjuer som gjorts med entre-
prenörer och fastighetsbolag. Intervjuerna har syftat till att utreda möjlighe-
terna och intresset för renoveringen av Miljonprogrammets bestånd till pas-
sivhus i Sverige, samt utreda intresset för passivhus i övrigt.  
 

4.2 Uppsalahem 
Niklas Jakobsson är energiexpert på Uppsalahem och har nyligen varit nere i 
Tyskland, Österrike och Schweiz där han tittat på deras lösningar med pas-
sivhus. Besöken initierades av ett resestipendium som Niklas fick efter sitt 
examensarbete om just passivhus. På de frågor som Niklas inte kunde svara 
på, kontaktades Lars Gunnar Sjöö som är byggherre på Uppsalahem. 
 

4.2.1 Niklas Jakobsson, Energiexpert 
Niklas syn på passivhustekniken är väldigt positiv och han har ett stort in-
tresse för det. Han säger att de kommit längre nere i Tyskland och att det går 
trögt fram i Sverige. Detta beror på olika saker tror Niklas men bland annat 
på grund av bidragssystemet de har i Sydeuropa som inte finns i Sverige på 
samma sätt.  
 Det finns uppsatta regler exempelvis för kraftbolagen där man är tving-
ad att tillåta personer som installerar solceller eller solfångare4 att koppla 
upp sig mot deras elnät vilket energijättarna i Sverige inte brukar vara så po-
sitiva till. Framför allt finns en helt annan attityd och inställning till passiv-
hus får Niklas en känsla av.  
 Bankerna ger även lägre ränta på lån till husägarna som bygger passiv-
hus då de bedömer det som en säker investering. Det har även gjorts mer 
reklam för konceptet och när någon väl börjat, följer många efter. På univer-
siteten får byggnadsingenjörer och arkitekter lära sig om passivhus och de 
arkitekter som redan finns får gå en utbildning samt att man kan bli certifie-
rad passivhusexpert. 
 Från sin resa har Niklas lärt sig att det inte är mycket som skiljer i det 
tekniska jämfört med Sverige. De har liknande problem och bekymmer som 
man kommer med lösningar på. En sak som intresserade Niklas i Tyskland 
var utvändiga fönsterjalusier. Skulle man kunna tillämpa det i Sverige med 
ett isolerande skikt skulle detta vara väldigt effektivt under kalla nätter samt 
                                                            
4 )Solfångare installeras på tak där energin i solstrålningen omvandlas till värme som överförs genom 
lämpligt medium till ett värmesystem. 
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att man får en solavskärmning på dagen. Även förvärmning av ventilations-
luften i marken är något som tillämpas. Skillnaden i Sverige är att tjäldjupet 
ligger kring 1 meter under marken i jämförelse med 0,4-0,7 meter i Tyskland. 
Det enda problemet med detta ser Niklas att man får lägga rören lite djupare. 
  På frågan om dagens byggföretag saknar kunskap om passivhustekni-
ken svarar han Niklas att så troligen är fallet många gånger. Dels saknas 
kunskap och dels vilja eller engagemang berättar han. Idag går nästan alla 
snickare på beting. Skulle betinget försvinna skulle det bli rätt vid ett byg-
gande av passivhus menar han. Han säger även att dem som beställer jobben 
måste sätta krav på dem som ska bygga att det ska byggas på ett visst sätt. 
 Idag finns det inte något framtaget koncept över lag som tillämpas för 
Miljonprogrammet i Uppsala. Det finns en plan för vilken ordning områdena 
ska renoveras. Närmast är Gröna Gatan där man kommer att totalrenovera. 
Det som inte kommer tas hänsyn till är bortbyggandet av köldbryggor och 
byte av samtliga fönster. De befintliga fönstren kommer istället få en extra 
glasskiva.  
 Fasaden kommer att tilläggsisoleras på insidan, där framförallt delar 
kring balkonger kommer ses över extra noga på. Ett FTX-system med rote-
rande återvinning kommer installeras samt att garagen tilläggsisoleras och 
isoleras i tak så gott det går. Genom beräkningar kommer en installation av 
ett FTX-system samt byte av fönster bidra med en sänkning av energian-
vändningen från 186 kWh/m2,år till 92 kWh/m2år. Däremot kommer föns-
terbyten inte ske utan en extra fönsterruta läggs istället på befintligt fönster. 
Detta medför ett högre U-värde på fönstren och aningen högre energiför-
brukning. 
 Niklas har intresse av att ombilda Gröna Gatan till passivhus men är 
lite skeptisk till själva begreppet passivhus. Det intressanta är vilken nivå 
energianvändningen kan hamna på. Det är ointressant om ett värde på 60 
kWh/m2år nås eller passivhuskravet på 45 kWh/m2år bara för att få kalla det 
passivhus menar Niklas. Bygga om till passivhus är endast intressant där det 
lämpar sig. Niklas ser att det är mer intressant att bygga om tre stora områ-
den och få ner dem till 60 kWh/m2år istället för ett till 45 kWh/m2år. 
 Vid en renovering beror omfattningen dels på vilka förutsättningar 
byggnaden har och hur den är uppbyggd. Ekonomi är självklart en förutsätt-
ning samt vilka möjligheter det finns till att höja hyran från den nivå den låg 
på innan. Det är ifrån hyrorna som intäkterna för den investering som görs 
ska komma. Hyresgästerna måste även gå med på dem förändringar som 
kommer att göras. Alla är inte intresserade av energi och av att få en hög 
standard utan vill istället behålla den låga hyran menar Niklas. 
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 Niklas syn på Alingsåshem att enbart bygga efter passivhuskonceptet 
är väldigt positiv och tycker det är modigt av Ing-Marie Odengren på Aling-
såshem att ta det steget. Lösningarna och detaljerna som tillämpats vid Bro-
gården kan diskuteras menar Niklas, men tycker det Alingsåshem har gjort 
är bra och framförallt att någon vågat ta steget. 
 Alingsås kommuns sätt att enbart bygga passivhus styrs genom inver-
kan av detaljplaner. Niklas menar att det finns möjligheter från Uppsala och 
andra kommuner att påverka på samma sätt som Alingsås kommun har gjort 
om de bara ville. Sedan vad det verkliga resultatet blir ska bli intressant att 
följa och det är det hela Sveriges byggbransch sitter och väntar på säger Nik-
las. Projektet i Brogården sätter press på andra aktörer, men framförallt visar 
de att det går menar Niklas.  
 Niklas tror att det skulle hjälpa om man som i Tyskland låter staten kli-
va in med mer bidragspengar för att få igång tekniken mer i Sverige. Då det 
inte händer särskilt mycket behövs ett annat incitament som går in så som 
energimyndigheten, staten eller regeringen. Med dagens ekonomi då lågkon-
junktur råder vore en rejäl satsning på Miljonprogrammet lämpligt.  
 För att ett hus ska dra så lite energi som möjligt är det bästa rent teore-
tiskt att bygga som en halv sfär. Där fås störst yta att vistas på samt störst 
boendeyta i förhållande till minsta mantelarea. Att bygga såhär är i praktiken 
svårt och nästa steg blir då att bygga kubiskt. Desto fler våningar desto 
mindre takyta får man. Lättast är då att bygga lamellhus då ett stort hus har 
väldigt mycket yta. Pratar man i måtten kWh/m2år är det lättare med stor 
BOA+LOA5. Då Niklas blir påmind om att många miljonprogramshus är la-
mellhus säger han även att de är väldigt tröga vilket är positivt till skillnad 
från punkthus och småhus. 
 På frågan varför använder man sig inte av prefabricerade väggar som i 
Tyskland, svarar Niklas att han inte vet det. Det kan bero på den konservati-
va byggbranschen menar han. Det vanligaste idag är att man beställer pre-
fabricerade plattbelag och betongelement så Niklas ser ingen anledning till 
att inte göra så med utfackningsväggar. Det skulle kunna bero på logististis-
ka bitar, men Niklas tycker att det är en fråga som lämpar sig bättre för en 
platschef eller projektör. 
 

                                                            
5 BOA+LOA är förkortning av Boarea och Lokalarea. 
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4.2.2 Lars Gunnar Sjöö, Byggherre   
Hur är din syn på passivhuskonceptet efter ditt besök i Tyskland? 
Svar: Jag tycker det är bättre att prata om energieffektiva hus och byggnader än pas-
sivhus. Det viktigaste måste vara att det drar lite energi och hur man kommer dit det 
har ingen betydelse tycker jag. Utan det viktigaste är att man bygger hus som drar så 
lite energi som möjligt. Sen om det är passivhus eller inte det tycker jag inte spelar 
någon roll. 
Vid nybyggnationer ligger Uppsalahem betydligt lägre än BBR:s krav på 110 
kWh/m2år där man projekterar för 80 kWh/m2år. Vid renoveringar försöker 
man hamna kring 120-130 kWh/m2år. Lars Gunnar menar att det kan bli 
problem då en kund redan bor där den gör samt att miljonprogramshusen är 
byggda på ett visst sätt och under vissa förhållanden som ska fungera på ett 
visst sätt. Rubbas för mycket i bestånden går det inte att garantera att husen 
mår bra efteråt. 
  Det måste finnas i baktanken men givetvis ska man försöka göra det så 
bra som möjligt men man måste veta vad man gör säger han. På frågan om 
synen på prefabricerade element svarar Lars Gunnar att det blir bättre och 
bättre och att det idag finns element som är riktigt bra. Det viktigaste är mon-
taget av elementen, så att köldbryggor undviks. Det är inte helt enkelt att 
sätta prefabricerade element på en befintlig fasad då allt måste byggas om, 
bland annat socklar och liknande saker samt att fönstersmygar blir väldigt 
djupa och måste byggas bort. 
  Allt medför väldiga kostnader. I ett högt ränteläge har prefabricerade 
element betydelse jämfört vid ett lågt ränteläge då det har mindre betydelse. 
Betydelse finns alltid att få huset klart så fort som möjligt. Den totala tiden 
det tar att färdigställa en byggnad blir ungefär lika lång med prefabricerade 
element då mer tid måste läggas på projektering jämfört vid ett platsbygge. 
Vid en platsvägg går det att börja bygga och projektera under tiden vilket 
inte går med prefabricerat. 
 Att få ner energiförbrukningen är det absolut viktigaste för Uppsala-
hem, sedan hur de tar sig dit och vilken teknik som används är inte lika vik-
tig bara energiförbrukningen sänks. Passivhus har blivit lite av ett modeord 
tycker Lars Gunnar och tror att det fungerar bättre nere i Sydeuropa än uppe 
i norra Europa. Ett passivhus från Österrike går inte att ställa rakt upp och 
ner i Sverige utan varje plats har sina förutsättningar.  
På frågan om hur Lars Gunnar ser på renoveringen av Brogården nere i 
Alingsås samt om det är något exempel Uppsalahem tänker följa svarar han 
att det finns vissa saker att ta efter och andra man inte skata efter. Bland an-
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nat insättningen av lägenhetsaggregat6 istället för centrala enheter vilket är 
lite att gå tillbaka i tiden. Överlag tycker Lars Gunnar att det som gjorts nere 
i Alingsås är jättebra och de ska ha all heder för det. 
 Tankar och tillämpningar från Brogården är något Uppsalahem kom-
mer att ta till sig men lägenhetsaggregat är inget man tänker använda sig av 
då det drar mer el. Koldioxidutsläppen ökar vilket är något som är minst lika 
viktigt som energin. Passivhus drar rätt så mycket el tycker Lars Gunnar, 
vilket är synd då man enbart pratar köpt energi eller värmeenergi.  
 

4.3 Familjebostäder 
Familjebostäder har redan utfört sin renovering av Miljonprogrammet och 
under den tiden fanns inget tänk på att energieffektivisera. Däremot pågår 
omfattande program med stambyten och badrumsrenovering i deras 14 000 
lägenheter från perioden 1949-1963. Nedan följer en sammanställning av en 
intervju som gjordes med Familjebostäders tekniska direktör Ingvar Andre-
asson som var med under renoveringen. 

4.3.1 Ingvar Andreasson, Teknisk Direktör 
De faktorer som påverkar omfattningen av en renovering är främst vid en 
totalombyggnad, de tekniska behoven, det vill säga förslitning. Därefter tittar 
Familjebostäder samtidigt på behovet av modernisering, t.ex. helkakling av 
badrum, utökade vitvaror, troaxförråd och sektionering i källare. Vidare görs 
en lönsamhetskalkyl för att säkra att projektet ger en avkastning på mer än 5 
procent för att beslut ska tas. 
 Vid en totalombyggnad har Familjebostäder som mål att få ner energi-
användningen med 10 procent. Vid nyproduktion arbetar man efter att nå 80 
kWh/m2år, vilket entreprenören även är vitesbelagd med om inte målet nås. 
Ett lågenergihus byggs för tillfället där målet är 47 kWh/m2år.  
 Passivhus ställer krav på fönster med ett U-värde som är 0,9 W/m2K 
eller mindre vilket innebär ett för stort ljusbortfall vilket inte gör passivhus-
konceptet aktuellt. Däremot kan Familjebostäder tänka sig att arbeta sig mot 
passivhusets energinivåer.  
 Vid renoveringen av Rinkeby i Stockholm revs det till stomme och 
byggdes upp på nytt efter den tidens BBR under perioden 1988-1993 då de 
tekniska kvaliteterna var sämsta tänkbart. Familjebostäder arbetar inte i 
normalfallet med utfackningsväggar då dem ser energimässiga fördelar med 
en tung stomme samt undvika de problem som uppstår med fukt i utfack-
ningsväggar. 

                                                            
6) Lägenhetsaggregat eller lägenhetsvisa aggregat är ett enskilt aggregat som installeras i vardera 
lägenhet. Nackdelen blir höga investeringskostnader samt driftkostnader. 
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 Familjebostäder vill se på lönsamhetskalkylen över vad Alingsåshem 
har gjort för att svara på hur de ser på deras koncept med passivhusteknik. 
Ingvar tror däremot att deras renovering inte ger tillräcklig avkastning jäm-
fört med de alternativa koncept Familjebostäder jobbar med.  

Familjebostäders mål är att nå en energibesparing på 12,5 procent till år 
2015 vilket de tror sig kunna lösa genom enbart lönsamma åtgärder. Därut-
över finns ett långsiktigt mål om 50 procent reduktion till år 2030 vilket 
kommer kräva antingen väsentligt ökade energipriser eller att Familjebostä-
der genomför icke lönsamma energisparåtgärder.  

Ett problem Familjebostäder ser med utvändig tilläggsisolering är att det 
krockar med BBR:s krav på varsamhet vilket man ser strikt på i Stockholm, 
dels med att fasaden ofta hamnar utanför fastighetsgränsen enligt detaljplan 
och/eller tomtgränsen. Alternativet med invändig isolering ser Familjebo-
städer inte som aktuellt då det stjäl ett antal kvadratmeter bostad för hyres-
gästerna. 

 

4.4 NCC 
Per Möller är entreprenadchef på NCC Construction Sweden och ansvarar 
idag för ett projekt i samarbete med Väsbyhem där ett bestånd på 450 lägen-
heter ska totalrenoveras och byggs om till lågenergihus där liknande värden 
som Brogården i Alingsås har. Under Intervjun talades det om pågående pro-
jekt och om synen på Brogården och passivhus i allmänhet.  
 

4.4.1 Per Möller, Entreprenadchef 
Hur ser framtida inställningen till renoveringen av Miljonprogrammet? Vad 
tänker ni vidta för åtgärder? 
Det är en intressant marknad och ett stort behov som blir akutare och akuta-
re. En renovering är oftast mer komplicerad än vid nyproduktion på grund 
av de hyresgäster som måste evakueras. Per ser att det finns teknik och poli-
tisk vilja bland annat på grund utav renovering av Brogården.  Per märker 
att folk är villiga att gå långt när det handlar om energiförbättringar. 
 Vid nyproduktion har NCC som policy att ha en lägre energianvänd-
ning än BBR:s krav medan vid en renovering har dem som entreprenörer inte 
kravet på sig utan det ställs från fastighetsägaren. Däremot ser NCC vad som 
kan göras för att energieffektivisera och hur lång tid det tar att räkna hem 
det. Per märker av att det finns ett intresse för energieffektivisering. Både av 
ekonomiska, politiska och PR mässiga skäl då man går in och gör mer vid en 
renovering än vad som vanligen görs, vilket han är positiv till.  
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 I slutändan kommer det handla om att kunna räkna hem det ekono-
miskt men hur man gör det är komplicerat då det finns många parametrar 
där kommande energipriser endast kan gissas sig till.  
 I projektet Sigma som pågår i Upplands Väsby för Väsbyhems räkning 
kommer 450 bostäder byggas om till lågenergihus genom att installera FTX-
aggregat, tilläggsisolering med 20 cm, fönster med i princip passivhuskrav, 
solfångar, tilläggsisolering av vindstaket med 50 cm samt installation för 
möjlig framtida individuell mätning av energi.  
 Främsta orsaken till att man inte byggt om till passivhus beror på eko-
nomin då det extra drastiska steget kräver ytterligare förändringar. Skulle 
kölbryggor byggas bort tillkommer stora kostnader. Det hade även krävts att 
man gått in och isolerat under själva grundplattan.  Stränga krav ställs på 
täthet och vissa detaljer och det kan rent av vara riskabelt att försöka anpassa 
sig efter det befintliga.  
 På frågan vad som är största svårigheten med en ombyggnad till pas-
sivhus svarar Per att som i frågan tidigare är det svårt med isoleringen av 
grund då det blir väldigt omfattande. Vid en sådan åtgärd tar det längre tid. 
Det finns olika förutsättningar i miljonprogramshus. Dels beroende på vad 
fastighetsbolaget har för beläggning eller utvinningsgrad, så ska människor 
flyttas ut och in. Samt att det förmodligen finns många människor i närheten 
som bor granne eller intill en arbetsplats. Man vill störa så lite som möjligt 
och ha en så kort tid för evakueringen som möjligt. Vid tidigare evakueringar 
har det tagit mellan 15-17 veckor innan hyresgäster kunnat flytta in igen.  
 På frågan om prefabricerade fasadelement skulle dra ner på byggtiden 
så att folk kan flytta in tidigare samt att det genererar i att man sparar mer 
pengar svarar Per att det skulle det göra. Däremot beror det på vissa detaljer 
hur elementen ser ut med fönsterlösningar och så vidare. En prefabricerings-
lösning är väldigt intressant både ekonomiskt och för störning av andra bo-
ende menar Per.  
 Fasaden som byggs upp på plats i det här projektet är uppbyggt av en 
murad lättbetongvägg som är putsad med isolering mellan elementen med 
mineralull. En konventionell fasadrenovering för en putsad fasad som är i 
sådant dåligt skick att den måste renoveras, tilläggsisoleras med 100 mm i 
samband med renoveringen. Det är en traditionell renovering av en putsad 
fasad. I fallet Sigma blir fönstersmygen så djup vid tilläggsisoleringen att alla 
fönstren flyttas ut. 
 Cellulosa är inget Per är bekant med och tror att man ska vara väldigt 
kunnig om det innan man väljer att tillämpa det i sina konstruktioner.  
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Svaret på problemet med tätning finns det ingen specifik lösning på utan en 
undersökning har gjorts med hänseende av vad som händer fuktmekaniskt 
vid den kraftiga tilläggsisoleringen och det kommer fungera bra. 
 På frågan hur NCC ser på idén med prefabricerade fasadelement svarar 
Per att det mycket väl skulle kunna bli fallet. Det är saker NCC alltid arbetar 
med idémässigt vad som är bäst. Ibland kan det finnas en bra lösning men 
det finns inte tillräckligt med plats eller tid för att förbereda den och därför 
blir det inte av.  
 I Växjö har NCC varit med som entreprenörer vid bygge av ett 
åttavånings passivhus med en träregelstomme. Detta har skett i samarbete 
med arkitektbolaget White och Martinssons Trä som byggt ihop hela huset 
som därefter monteras på plats. Under projektet har Martinssons Trä gjort 
prefabricerade fasadskivor som använts till huset. Generellt tror Per att man 
ska vara lite försiktig med trä. När man arbetar med fukt och isolering i 
Miljonprogrammet finns inte samma förutsättningar som vid en 
nyproduktion. 
 
På frågan om Alingsås renoveringsprojekt Brogården, lyckats sätta igång 
startskottet för renovering av övriga Miljonprogrammet till passivhus tror 
Per att man inte kommer renovera till passivhus, till och med nästan aldrig 
att man kommer gå så pass långt. Området Sigma initieras efter ett studiebe-
sök som gjordes i Alingsås.  
 Det som sammanfaller är en kombination av klimatfrågan, energifrågan 
och Miljonprogrammet. Det Brogården lyckats med är deras marknadsföring 
som gått hem. 
Per tror att passivhuskonceptet kommer att fortsätta vad det gäller nypro-
duktion medan vid renoveringar kommer olika varianter av lågenergihus 
tillämpas. Men säkerligen kommer en betydande del av nyproduktionen 
vara passivhus.  
 Med tanke på EU:s direktiv och miljömål bör tanken vara att endast 
passivhus ska byggas inom nyproduktion om det är rätt tänkt samt ett hår-
dare tryck på verklig energieffektivisering vid en renovering menar Per. Det 
gamla beståndet som finns är den stora delen och det som drar mest energi. 
Skulle en miljon bostäder renoveras inom 15 år blir det ett utslag på ca 5 000 
om året. Jämförs det med nyproduktion som normalt ligger på 20 000 lägen-
heter per år. Det är en större del under lång tid framöver som är renovering 
och som påverkar energiförbrukningen totalt sett mer.  
 Vid renoveringen av Sigma ligger den extra omkostnaden för energief-
fektiviseringen av bostäderna på 200-250 tusen kr per lägenhet där en beräk-
nad återbetalningstid på 14-17 år. Resterande del av renoveringen kostar 650-
700 tusen. Då blir hela huset totalrenoverat och det kommer att kunna stå i 
ytterligare 40 år. 
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4.5 Skanska 
Margaretha Linderstål är konstruktör på Skanska Teknik och jobbar även 
som tekniksamordnare för ett stort utvecklingsprojekt Skanska har, där om-
byggnaden av Miljonprogrammet står i fokus. Margaretha har inte varit med 
och projekterat för Brogården i Alingsås men har goda kunskaper om det. 
 

4.5.1 Margaretha Linderstål 
Hur ser er framtida inställning till renoveringen av Miljonprogrammet? Vad 
tänker ni vidta för åtgärder? 
Svar: Att renovera Miljonprogrammet är ett måste, annars tappar svensk 
ekonomi massa kapital. Vid nyproduktion kan utvecklingen inte komma så 
mycket längre där man redan kommit långt. Att halvera Miljonprogrammets 
energianvändning ger mycket mera. För att nå miljömål 15 måste man gå in i 
befintliga hus annars kommer målen inte klaras av. 
 Det är relativt enkelt att sänka den befintliga energianvändningen med 
50 procent, men det är tillsammans med kunderna som åtgärder väljs berät-
tar Margaretha. Skanska säger inte att ett visst mål ska uppnås vid en reno-
vering utan att det är upp till kunden. 
 Finns det bra ekonomi i det fastighetsbolag som gör renoveringen kan 
man gå in och göra allt. Generellt vill Skanska vid en renovering få ett bra 
FTX-system, tilläggsisolera fasaden och möjligtvis även vinden, byta fönster 
och installera individuell mätning. Det är svårt att nå passivhusnormerna vid 
en ombyggnad till passivhus.  
 Det ska även finnas en ekonomisk försvarbarhet men självklart ska man 
gå så långt det går utifrån att man klarar en bra byggteknisk lösning så att 
inte fuktproblem uppstår istället säger Margaretha. I Alingsås är kommunen 
väldigt mån om att vara passivhuskommunen och det är mycket tack vare 
kommunens starka åsikt om just passivhus som det gått så bra. Det Skanska 
kan göra är att vägleda för att det ska bli så bra som möjligt men det är kun-
den som måste veta vad dem vill ha. 
 På frågan om Margaretha tror att det kommer renoveras om till passiv-
hus i större utsträckning i framtiden svarar hon att tekniken redan finns. Om 
tidigast ett år finns siffror från Brogården tack vare individuell mätning där 
man får se hur långt man kom egentligen. Det märks att det finns andra bo-
lag som är intresserade av det här men inget som är klart. 
 Det finns två läger angående passivhus. Antingen tycker man det är en 
jätte bra idé eller så är man lite frågesättande till tekniken. Hittar man en ba-
lans mellan hur dyrt det är att gå så långt, att tjäna in de extra kilowattim-
marna kommer det gå mycket fortare. Det kostar väldigt mycket mer att 
bygga ner till 47 kWh/m2år än till 70 kWh/m2år.  
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 Det största problemet är byggtekniken och att få till tätheten. Generellt 
har miljonprogramshusen inte varit täta tidigare. Plastfolie är jätteviktig och 
även att yrkesarbetarna vet hur viktigt det är.  
 På frågan hur Margaretha ser på idén med prefabricerade element sä-
ger hon att det går alltid att effektivisera. Hon tror att marknaden är lite su-
gen på att se vad det kan kosta och vilken nivå man kan nå när man använ-
der sig av de tyska glasfasaderna. Kan man inte få bra data från Tyskland tar 
det säkerligen längre tid att få in det på marknaden. Det kan vara lämpligt 
för en entreprenör eller fastighetsbolag att titta närmare på det eller att göra 
ett utvecklingsprojekt av det.  
 Problemet blir att i många områden får man inte göra någonting åt fa-
saderna då dem är kulturminnesmärkta. I Bredäng tillåts endast en tilläggs-
isolering av gavlarna. Stockholm stad vill behålla den arkitektoniska utform-
ningen. De flesta hus ligger på en energianvändning på 200 kWh/m2år och 
även stött på fall med 300 kWh/m2år och då är det synd att man inte får göra 
någonting. BBR och bevarandekravet säger emot varandra och det går inte 
om man ska nå miljömål 15.  
 Margaretha upplever att Sverige är i fas inom kunskap och kompetens i 
jämförelse med andra länder. Passivhustekniken utvecklades i Tyskland och 
därför är det inte så konstigt att de ligger före menar hon. Det är även ett an-
nat klimat i Sverige än i Tyskland och hur det fungerar här finns inte någon 
lång erfarenhet av ännu. Hon tycker det är svårt att nå de passivhusdirektiv 
som finns utan att man kan bara bygga mot passivhus vid en renovering.  
 Varför vi i Sverige inte kommit längre i frågan om passivhus tror Mar-
garetha beror på att det finns en viss konservatism i branschen. Man vågar 
inte satsa på nya tekniker innan dem säkrats. Många misstag har skett histo-
riskt sett tidigare vilket lett till att man inte vågar satsa för tidigt längre. Se-
dan är energipriset betydligt högre i Tyskland jämfört med Sverige. Priset i 
Tyskland är ungefär dubbelt så dyrt som i Sverige.  

Marknaden för passivhuskonceptet kommer förmodligen att öka. Kan 
man bevisa att byggtekniska problem inte uppstår och att det finns en eko-
nomisk försvarbarhet, kommer det att öka. Ett problem som uppstått på slu-
tet är att en del kunder tycker att passivhus är för tysta. De kan inte höra få-
gelkvitter på morgonen och tycker det är ett problem. 
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4.6 Svenska Bostäder 
Johan Lundquist är kvalitetsansvarig och projektledare på nybyggnadsenhe-
ten och intervjuades med motsvarande frågor som övriga intervjuade fått 
ställda. 
 

4.6.1 Johan Lundquist, Projektledare och Kvalitetsansvarig 
Svenska Bostäder tittar idag på vad som kan göras generellt med 
Miljonprogrammet. Sedan tidigare har renoveringsarbeten redan påbörjats i 
vissa områden där vissa fastigheter står i akutbehov. Tilläggsisolering av 
vindar, kompletterande fönsterbyten, stambyte och renovering av badrum 
osv. är vissa åtgärder som tilltagits vid enstaka fastigheter.  
 Vid renovering av större områden som Järva har en inventering av 
bostäder och lokaler gjorts. Svenska bostäder kommer att bygga om enligt tre 
olika nivåer där man bygger till motsvarande nybyggnadsstandard, bygger 
om till hög standard samt bygger om med en normal ombyggnadsstandard.  
 Enskilda beslut kommer tas om varje fastighet där energi är väldigt 
viktigt för Svenska Bostäder då ett väldigt tryck finns på dem genom att dem 
är en så pass stor fastighetsägare. Tilläggsisolera, byten av fönster, stammar, 
ytskikt samt skåp är bitar man kommer att jobba med. 
 Att bygga om ner till nybyggnadskrav är ett förslag Svenska Bostäder 
tittar på, men Johan tror att det kan bli svårt. Vid en sådan ombyggnad 
tillkommer höga kostnader vilket ger högre hyreskostnader. Detta gör att 
hyresgästen möjligtvis inte kommer att kunna flytta tillbaka och det är för 
hyresgästerna Svenska bostäder bygger. Hyresgästerna påverkar mycket här. 
En mellannivå är något Johan tror på så att en rimlig hyresnivå för både 
parterna ges. 
 I Akalla har Svenska Bostäder fastigheter som har en klass grön stämpel 
vilket betyder att byggnaden inte får rivas. Fasadutformning, färger och 
struktur på puts ska behållas. Hittills har man inte kommit så pass långt att 
man gått in och tittat på dem här husen för en eventuell renovering. 
 Inom nyproduktion har projekt redan startat igång med passivhus. 
Johan säger att det är möjligt att det kan bli något passivhus vid en 
ombyggnad men är tveksam till det då han tror att det blir väldigt mycket 
arbete kring det. Huset måste göras om och behållandet av enbart skalet 
skulle kunna vara en lösning. Det är inget som ska uteslutas tycker Johan. 
Först och främst kommer utvärderingar från nyproduktion äga rum.  
 Brogården i Alingsås känner inte Johan riktigt till men skulle gärna vilja 
titta på den information som finns när Svenska Bostäder starar ett eventuellt 
projekt med en ombyggnad till passivhus. Det är ett för tidigt skede att säga 
någonting om ett sådant projekt och om ombyggnad till passivhus säger han.  
 Johan säger även att om det finns exempel på miljonprogram som 
renoverats till passivhus så ska Svenska Bostäder ta del av det och eventuellt 
pröva på något hus. Passivhus är någonting för framtiden. 
Till sist tror Johan att passivhus är ett måste för Svenska bostäder att satsa på 
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om energikraven ska klaras av. Man vill ta sitt ansvar för framtiden och tror 
att passivhus är rätt väg. En kollega till Johan har varit inne på att enbart ha 
passivhus inom nyproduktion men det tror inte Johan att Svenska Bostäder 
är riktigt mogna för. 
 Generellt kan man säga att Svenska bostäder är positiva till 
energieffektivisering där de ser sitt ansvar i klimatfrågan och har tagit 
passivhus till sin nyproduktion. En framtida ombyggnad till passivhus finns 
det tankar på, men det ligger längre fram i tiden. 
 

4.7 Stockholmshem 
Samtal med Magnus Petersson som är projektledare på Stockholmshem . 
Stockholmshem har inte börjat arbeta med renoveringen av Miljonprogram-
met ännu. Fasader har börjat rustats upp och håller de i bra skick, samtidigt 
som mycket arbete sker med säkerhet, utemiljö och för att tryggheten ska bli 
bra. Något separat program för Miljonprogrammet finns inte utan ligger 
längre fram i tiden. Skräckexemplen som setts på TV finns inte hos Stock-
holmshem. 
 

4.7.1 Magnus Petersson, Projektledare 
När Stockholmshem märker att stammarna börjar ge med sig kan det bli ak-
tuellt att gå in och göra en renovering. Däremot har inte Stockholmshem så 
mycket miljonprogramshus utan mer 50-tals hus. På frågan om de tänker 
energieffektivisera 50-tals husen när det är dags, svarar Magnus att dem ab-
solut kommer att göra det. Det finns inget generellt program utan det finns 
olika lösningar som ska studeras.  
 Det beror helt på vilka förutsättningar huset har. Då Statsmuseet har 
gjort olika klassificeringar av byggnader Stockholmshem förfogar över be-
gränsar det deras åtgärdsmöjligheter. Beslut tas för enskilt bostadsområde 
för vad som är ekonomiskt och tekniskt genomförbart. Magnus menar att det 
inte går att få ner alla bostäder till en viss nivå. 
 Ett passivhuskoncept är inget Stockholmshem har i tanke vid en even-
tuell renovering. Däremot inväntar de värden från Brogården i Alingsås. Om 
Brogården är ett exempel att följa menar Magnus att det beror på byggna-
dens förutsättningar då Brogården haft fasader som varit frostsprängda och 
där fasaden kunnat räknas med i lönsamheten.  
 Stockholmshem har 29 000 bostäder där inventering och ställning till 
varje enskild byggnad ska tas. En annan viktig sak tycker Magnus är att man 
injusterar. Genom en injustering av värmesystemet kommer man långt me-
nar han. Man ska göra de billigaste och mest lönsammaste åtgärderna först. 
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4.8 Energimyndigheten 
Tomas Berggren kontaktades på energimyndigheten för att reda ut de poli-
tiska aspekterna som spelar in i renoveringen av Miljonprogrammet. 
 

4.8.1 Tomas Berggren, Handläggare 
Hur ser finansieringen ut av renoveringen av Miljonprogrammet? I vilken 
omfattning bidrar ni med pengar till de projekt där ett passiv-
hus/lågenergikoncept tillämpas? 
Svar: ”Ja, vi har ju finansierat. Man kan säga att det har varit ett stort demosta-
tionsprogram och det vi har finansierat det är då experter, som kan gå in i tidiga ske-
den och hjälpa beställaren med krav, med råd, med erfarenheter som man tar dem 
erfarenheterna från de projekten som gjorts till nya projekt. Så att mycket expertstöd 
i tidiga skeden men även under byggprocessen också.” Genom finansierade mät-
ningar, ska man kunna verifiera och dra analyser och slutsatser. Finansieringen ska 
även täcka dokumentationen av det hela som ska kunna användas senare. Tomas 
håller med om att vi ligger i början av ett skede där kunskap söks för att få en 
utveckling på marknaden med de marknadsaktörer som finns. Intresset har 
vuxit och har inte gett några direkta investeringsstöd till vidarekostnader. 
 På frågan om det är läge att gå in och satsa på miljonprogramshusen 
och göra en rejäl satsning där krav ställs på de pengar som skjuts in till aktö-
rer svarar Tomas, när det gäller ombyggnadsprojekt ligger Sverige i en de-
monstrationsfas där försök till att få med aktörer till att bygga till låga ener-
givärden prövas. Flera projekt är på gång med en halvering av energian-
vändningen.  
 Just nu pågår 20 stycken projekt på lokalsidan och på flerbostadssidan 
görs försök att aktivera de inblandade marknadsaktörerna med beställaren 
och med fastighetsägaren, som pekar på att det är möjligt att mer än halvera 
energianvändningen samtidigt som det är lönsamt. För att kunna göra detta 
behövs dokumentation som visar att det egentligen går för att visa dem som 
tvekar. En stor roll spelas in vilka lönsamheter som tas med. Lönsamhet är en 
vetenskap i sig och det gäller att veta hur mycket lönsamhet som ska beröras. 
 I Alingsås bland annat togs det med att man inte behövde flytta äldre 
till ålderdomshem om anpassningar görs till de boende. Det beror alltså på 
vad som berörs i din kalkyl. För att få en ändring i energianvändningspro-
cessen krävs det att man gör saker i praktiken och inte bara pratar om det 
teoretiskt tror Tomas. 
 I propositionen har regeringen utryckligt beskrivit att en ökad satsning 
på lågenergihus ska göras och har även ett nationellt program för det här. 
Det gäller både vid nyproduktion och vid renoveringar där regeringen bidrar 
med 300 miljoner varje år under en 5 års period från och med år 2010. Det 



Renovering av Miljonprogrammet till passivhus 
 

 46 

fanns även ett investeringsförslag på 10 miljarder som regeringen inte tog. 
Det investeringsstöd som ges är till för att bygga upp kunskap och få igång 
marknaden så att den ska gå av sig själv sen. 
 Vid frågan om dagens byggföretag har tillräcklig kunskap om passiv-
hus tror Tomas att det idag finns ett kunnande efter att det funnits ett okun-
nande tidigare som man genom demonstrationsprojekt nu lärt sig ifrån. 
  Alingsås handgjordes mycket på plats och många lösningar har gjorts 
på fältet för att lyckas med kvaliteten. På sikt satsar alla stora bolag på att få 
mera standardiserade produkter och processer som till slut leder till en in-
dustriell verksamhet. Miljonprogrammet var ett industriellt byggande som 
på sikt går att få någon sorts industriell renovering också. Det kommer för-
modligen att behövas om Boverket kommer med ombyggnadskrav med mi-
nimikrav till nästa år som ligger på remiss till årsskiftet.  
 Tidigare hade NCC en industriell fabrik i Hallstahammar där ca en mil-
jard satsades. Där gick man för fort fram och var otålig med lönsamheten och 
fick till slut lägga ner den enorma satsningen. Därefter har det funnits två 
andra fabriker som även dem lagts ner och är nu tillbaka till platsbygge. Syf-
tet här var att få ner kostnaden och att få en fördel. Tomas tror att det är som 
det blir i bilindustrin. Att bygga en bil för hand är hemskt dyrt, det gäller att 
industrialisera på sikt. 
 På frågan varför passivhuskonceptet inte riktigt slagit rot i Sverige jäm-
fört med Tyskland tycker Tomas att det gjort det. Det finns ett otroligt stort 
intresse där alla vill prova på att bygga i kommuner, städer och byggbolagen 
prövar även på säger han. Möjligtvis så ligger Sverige en aning efter i proces-
sen men Tyskland började å andra sidan tidigare än Sverige.  
 Sedan tror Tomas att det finns en starkare drivkraft nere i Tyskland då 
deras energipriser är högre samt att de har även större problem med energi-
systemet. Att det finns färre passivhus i Sverige ser Tomas inte som något 
problem. Det viktigaste är att börja få igång marknaden. Detta kommer han 
fortsätta att påskynda med ny teknik och med demonstration med många 
tidiga medel som finns till förfogande. Samt att den nationella handlingspla-
nen även är på gång.  

På frågan om det handlar mycket om pengar menar Tomas att det hand-
lar om att ställa krav, både från beställaren och samhället i form av lagkrav 
och att man kan få verifieras. Tomas jämför ett bilköp med att köpa hus då 
det idag då bilens genomsnittliga bränsleförbrukning anges. Med hjälp av 
energideklarationen kommer även en mätning av byggnadens förbrukning 
som är viktig att den anges. Av det är Tomas hoppfull att utvecklingen går åt 
rätt håll. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION  
 

5.1 Reflektioner kring de intervjuades svar 

5.1.1 Sammanfattning 
Efter intervjuerna kan man se att en optimism finns till renoveringen av Mil-
jonprogrammet. Skulle inte renoveringen göras skulle Sverige gå miste om 
enormt mycket kapital. Att det finns en inblick i problem med Miljonpro-
grammet och att det måste göras någonting åt finns helt klart med i aktörer-
nas tankar.  
 Framförallt är det en ljuspunkt för arbetsmarknaden då lågkonjunktu-
ren som råder i skrivande stund inte skapar fler arbetstillfällen inom nypro-
duktionen. Detta ser många aktörer som en lysande tid till att satsa på Mil-
jonprogrammet och göra någonting åt det vilket även skapar arbetstillfällen. 
Hur å andra sidan energieffektiviseringen ska se ut och utföras finns många 
olika tankar om. Mycket skiljer fastighetsbolaget åt i frågan n ä r renovering-
en kommer att sätta igång. Vissa har redan börjat, andra projekterar och 
andra ser det som en fråga längre fram i tiden. 
 

5.1.2 Tankar om Brogården  
Det finns helt klart ett intresse för energieffektivisering och passivhuskon-
ceptet som det här arbetet inriktar sig mot. Många tankar och åsikter finns 
kring Alingsåshems renoveringsprojekt Brogården som är det enda och för-
sta projekt där ett befintligt hus renoveras efter passivhusteknik som Aling-
såshem själva säger.  
 Vad de verkliga värdena slutar på återstår att se till nästa vår, år 2010 
då de tidigast kan levereras enligt Margaretha Linderstål på Skanska. Fram 
till dess kan man nog inte tala så mycket ont om Brogården då ingen vet om 
de klarat av de projekterade värdena.  
 Däremot ska de ha beröm för att de vågat ta det första steget att renove-
ra med passivhusteknik vilket satt igång en diskussion samt ett intresse. Det 
här projektet har satt ringar på vattnet som Per Möller från NCC sagt. Väs-
byhems renoveringsprojekt initieras efter ett besök på Brogården och det 
finns förmodligen många fler projekt som initierats pga. Brogården.  
 

5.1.3 Begreppet passivhus, tvivelaktighet 
Det tycks finnas en viss skepticism till själva begreppet ”passivhus” i bygg-
branschen. Passivhus har blivit ett slags ”modeord” enligt vissa och det vä-
sentliga i det hela är hur mycket energi byggnaden drar. Sedan om det är ett 
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passivhus eller inte det tycker många inte spelar så stor roll. I ett passivhus 
finns många olika krav som ställs. Men främst råder skepticismen till att 
bygga om befintliga bostäder till passivhus.  
 Här tycker exempelvis Niklas Jakobsson på Uppsalahem att det är bätt-
re att lägga energi på att göra om 3 stora områden till 60 kWh/m2år istället 
för kanske endast ett till 45 kWh/m2år då den extra förbrukningen inte ger 
ett sådant stort utslag. Så som Skanskas Margaretha Linderstål säger att det 
gäller att hitta en balans där det finns ekonomisk försvarbarhet till att gå ner 
de extra kilowattimmarna för att komma till passivhuskraven.  
 I NCC:s fall där Väsbyhems område Sigma ska renoveras väljer man att 
bygga om till lågenergihus där det är projekterat för 75 kWh/m2år då det 
inte är ekonomiskt försvarbart att gå ner de extra kilowattimmarna för att nå 
passivhuskrav.  
 För att nå kraven hade en tilläggsisolering av grund, under mark samt 
bygga bort vissa köldbryggor behövts göras där den befintliga fasaden inte 
skulle ha kunnat behållas. Detta är åtgärder som tillämpats vid Brogården. 
Skillnaden blir vad som är lönsamt där man vid Brogården kan räkna hem 
fasadarbetet i lönsamhetskalkylen. Det kommer därmed inte finnas något 
koncept som kan tillämpas generellt utan varje byggnad kommer tas särskild 
hänsyn till. 
 

5.1.4 Hur har det gått i Tyskland? 
Vad beror då denna skepticism på? Varför har vi inte kommit lika långt som 
Tyskland? De startade betydligt tidigare med passivhus och ligger därför 
självklart före oss i utvecklingen. Sedan är energipriset i Tyskland högre än i 
Sverige. I Sverige ligger det rörliga elpriset hos Vattenfall på 96 öre/kWh 
(Vattenfall 2009) medan det Tyska priset på el hos Tyska Vattenfall ligger på 
18,67 Cent/kWh (Vattenfall Tyskland 2009) vilket motsvarar med dagens 
kurs på euro på 10,8 kr, 2,02 kr/kWh.  
 Detta är alltså mer än dubbelt så dyrt som i Sverige och en stor orsak till 
varför en annan attityd till energianvändningen finns och inställning till att 
energieffektivisera. Ingvar Andreasson på Familjebostäder säger att Familje-
bostäders långsiktiga mål på reduktion med 50 procent  till år 2030 ska bero 
på väsentligt stigande energipriser.  
 Hur skulle då energianvändningen se ut i Sverige med samma priser på 
energin som i Tyskland? Är det vad som krävs för att marknaden ska ytterli-
gare få upp ögonen för energieffektivisering och framförallt för passivhus?  
 Tysklands miljonprogramshus har även en betydligt sämre standard 
där många av deras fastigheter har ett energianvändningvärde på upp till 
250-280 kWh/m2år (Kreutzer, S. 2009). Genom ett högre pris på energin ge-
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nererar detta till en högre lönsamhet om en renovering görs ända ner till pas-
sivhus. Därför är det svårt att jämföra rakt av med det Tyska Miljonpro-
grammet då lönsamheten inte blir lika stor för en Svensk fastighet. Hur som 
helst har de kommit längre i passivhus och lågenergihus beståndet och har 
ett klart försprång som är värt att ta efter.  

5.1.5 Bidragssystem 
I Tyskland finns även ett bidragssystem vid byggande av passivhus som inte 
finns i Sverige. Regler och krav är dessutom uppsatta för kraftbolag att pri-
vatpersoner ska få koppla upp sig mot deras nät trots att en alternativ ener-
gikälla väljs. År 2005 satsade Energimyndigheten 5 miljoner kronor i ”pro-
gram för passivhus och lågenergihus”. Stödet gick till olika demonstrations-
projekt runt om i landet som har mötts av stort intresse enligt Tomas Berg-
gren på Energimyndigheten.  
 I mars 2009 kom regeringen med en av tre handlingsplaner för att klara 
klimat och miljömålen som är uppsatta till dess där Sverige ska minska sina 
klimatutsläpp med 20 miljoner ton till år 2020. I en av handlingsplanerna till-
för regeringen 300 miljoner kr per år under perioden 2010-2014. Satsningarna 
inriktas främst på informationsinsatser till hushåll och företag för att visa på att det 
är möjligt att spara pengar, energi och miljö genom energieffetiviseringsåtgärder 
(Regeringen 2009).  
 I propositionen står det att en ökad satsning på lågenergihus kommer 
att ske men fortfarande utgår inget investeringsstöd som fanns förslag på 10 
miljarder, men fick avslag. Ett investeringsstöd skulle garanterat göra mark-
naden mera attraktiv men sedan återstår det att se om de 300 miljonerna un-
der fem år skapar ett ökat intresse och byggande till lågenergihus och pas-
sivhus.  
 Hade förslaget på investeringsstödet gått igenom, hade marknaden 
kunnat säkra den kvalité som ställs på ett passivhus vid en ombyggnad? Är 
Sverige mogna för att påbörja en ombyggnation till passivhus? Framförallt 
skulle pengarna leda till en utveckling och större kunskap inom området. Då 
det inte tycks finnas andra aktörer som är beredda att gå in och satsa på en 
ombyggnation av ett miljonprogramshus.  
 Svenska Bostäder är de som ser en eventuell renovering till passivhus 
när tiden är mogen och nyproduktionen har dokumenterats och utvärderats.  
 

5.1.6 Varsamhet 
För att kunna renovera om till passivhus eller lågenergihus krävs det bland 
annat att klimatskalet förbättras genom att en tilläggsisolering bland annat 
görs. Nästan samtliga som intervjuats har nämnt problemet med varsamhet 
vid en ombyggnation, särskilt i Stockholm. Vid somliga byggnader tillåts 
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ingen fasadombyggnad eller ombyggnad inomhus. Varsamhet styrs enligt 3 
kap 10-12 §§ plan- och bygglagen, PBL. Med varsamhet menas enligt 3 kap 
10 § i PBL att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens ka-
raktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga och konstnärliga värden tas till vara (Sveriges riksdag 1987). Margaretha 
Linderstål berättar om det varsamhetskrav som fanns på byggnaden i Husby 
i Stockholm då enbart en tilläggsisolering på gavlarna var tillåtna. Detta är 
ett problem som finns framförallt i Stockholm som även ser strikt på var-
samhet. Problemet ökar när större delen av miljonprogramshusen befinner 
sig just i Stockholm. En fråga som bör ställas är hur ska miljömålen kunna 
nås om det inte finns möjlighet till ändring av befintligt bestånd? Ett annat 
problem som skapas är vid en tilläggsisolering då flera byggnaders fastig-
hetsgräns sträcker sig från fasadlivet på byggnaden. Detta bidrar till att fas-
tighetsgränsen överträder detaljplanen och/eller tomtgränsen vilket Ingvar 
Andreasson tar upp i sin intervju.  
 

5.1.7 Tankar kring lågenergihus 
Känslan som ges efter samtliga intervjuer, är att det finns en skepticism till 
att bygga om Miljonprogrammet till passivhus men ett stort intresse till att 
energieffektivisera och bygga om till lågenergihus. Vad är då ett lågenergi-
hus? Tydliga krav och normer finns för ett passivhus som det talas om i kapi-
tel 2.3. vilket inte finns på samma sätt för lågenergihus. Det är kanske det 
som är så fantastiskt med passivhus att det just finns ett krav som byggaren 
måste jobba sig emot. Det ställer krav och utmaningar. Den stora frågan är 
om det hade funnits lågenergihus om det inte funnits passivhus. Vid en re-
novering till lågenergihus idag bygger man i princip efter passivhustekniken 
fast man inte går lika långt med bortbyggandet av köldbryggor, möjliga föns-
terbyten till passivhuskrav och grundisolering men fortfarande så finns 
samma tänk med tilläggsisolering som möjligtvis inte är lika tjock som vid ett 
passivhus. Det gäller FTX-system, takisolering, tätheten, A-klassade vitvaror 
och individuell mätning. Väsbyhems beslut om område Sigmas renovering 
till lågenergihus initierades efter ett besök till Brogården. Hade Väsbyhem 
verkligen byggt om sitt bestånd om det inte vore för Brogården? Passivhus-
konceptet har skapat en dialog och diskussion kring energieffektivisering i 
Sverige och i kombination med de klimat- och miljömål regeringen satt upp 
pressat aktörerna till lägre värden. Att många är skeptiska till passivhus kan-
ske inte är det viktiga utan att konceptet faktiskt finns och bidrar till att aktö-
rer kommer med andra lösningar som är energisnåla men inte bygger på 
samma princip som passivhus. Att sedan renovera till just passivhus är något 
som många tycker är svårt och ekonomsikt krävande men däremot inte 
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omöjligt. Många aktörer runt om i Sverige sitter och väntar på resultatet ifrån 
Brogården och kanske först efter det kan Sverige gå vidare i frågan om reno-
veringen av Miljonprogrammet till passivhus tillsammans med de pengar 
som regeringen bidrar med till nästa år, som kommer att skapa en större 
kunskap och ge information som saknas idag. Sedan att det gjorts nere i 
Tyskland och bevisat att det går. Det är någonting som vi kan ta med oss till 
Sverige.  
 

5.1.8 Hyresgästerna 
I följande analys och diskussion tas frågan upp kring varför det inte byggs 
om till passivhus då ekonomi, bevarandekrav och byggtekniska detaljer styr. 
Det som framförallt inte får glömmas bort är de hyresgäster som bor i fastig-
heterna. Somliga hyresgäster är nöjda med den utformning och komfort som 
ges. Alla är inte lika intresserade av energi samt att behålla den låga hyran 
prioriteras högre. Vid en renovering kommer en hyreshöjning ske för att få in 
intäkter för de investeringar som gjorts.  
 Flera av de fastighetsbolag som intervjuats säger att om en så pass om-
fattande renovering skulle göras. Skulle eventuellt flera hyresgäster inte ha 
råd att flytta tillbaka. Vid en ombyggnation kan en eventuell evakuering 
krävas. Vid en ombyggnation till passivhus blir byggtiden troligtvis längre 
och där hyresgästerna ställs inför längre frånvaro från sitt hem vilket kan 
kännas påfrestande och jobbigt.  
 Att få ut information till hyresgästerna är därför en viktig fråga som 
aktörerna tycks lyckats med vid tidigare renoveringar då de ser att kunden 
än väldigt viktig. Till stor del är det upp till hyresgästerna om en renovering 
kommer ske eller inte då de är med vid ombyggnationsprocessen och tycker 
till. Skulle tvivelaktigheter råda mellan fastighetsbolag och hyresgäst blir det 
även en utdragen och lång process. Skulle aktörerna sätta igång med om-
byggnadsprocessen redan nu skulle det ändå ta lång tid innan projektet star-
tar. Svenska Bostäder som projekterar för området Järva i Stockholm skulle 
kunna börja bygga om tidigast inom ett år. 
 

5.1.9 Prefabricering 
I det här arbetet var en av frågeställningarna om det finns något intresse 
samt behov av ett renoveringskoncept med industrialisering av prefabricera-
de fasadelement. Frågan har mer gått över till om det finns något intresse av 
att renovera om Miljonprogrammet till passivhus då det är det första steget 
som krävs för att ett intresse av prefabricerade element ska vara intressant. 
Om prefabricerade fasadelement skulle kunna gå att tillämpa vid en renove-
ring har svaret blivit att det går alltid att effektivisera och tiden för byggan-
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det är viktigt men det finns inget direkt engagemang och intresse för det i 
dagsläget. Så som Lars Gunnar Sjöö på Uppsalahem säger beror det även på 
hur ränteläget ser ut. I ett högt ränteläge har prefabricerade element betydel-
se jämfört vid ett lågt ränteläge då det har mindre betydelse. Ett annat pro-
blem har varit att kunna visa aktörerna den tyska solfasaden och dess till-
lämpning då det inte finns mycket av liknelse i Sverige eller tillräckligt med 
information från Tyskland. Låt då säga att liknande prefabricerade fasadele-
ment skulle komma till Sverige, hur ska de kunna användas om varsamhets-
kravet finns på ett stort antal byggnader? Kanske lämpar de sig bättre inom 
nyproduktion, som idag nästan står stilla på grund av finanskrisen7.  
 Ett påvisande om att det faktiskt finns andra lösningar än platsbygge 
kan åtminstone skapa en diskussion och ett intresse för vidare utveckling av 
prefabricerade fasadelement. Den fasad som Gap Solar använder sig av skul-
le mycket väl kunna användas i Sverige vilket skulle skapa ett större intresse 
från andra aktörer att efterlikna och utveckla. Ett första steg är vad som 
krävs. 
 

5.1.10 Elförbrukning 
Många av de som intervjuats har åsikter om passivhusens höga elförbruk-
ning. Det är genom elförbrukningen den större delen av koldioxidutsläppen 
sker vilket är den stora frågan i miljömålen regeringen och EU upprättat. 
Passivhusen får även kritik av Anna Joelsson i en publikation Byggvärlden 
(2008) från maj år 2008 där hon säger att ett hus byggt på 70-talet som värms 
med fjärrvärme gör av med mindre primärenergi8 än ett nytt passivhus.  
 Påståendet bygger på forskningsresultat som lagts fram i en avhandling 
vid Mittuniversitetet. Studien hänvisar till att vid passivhus används en 
värmeväxlare som drivs av elkraft. Anna Joelsson hänvisar här till passivhus 
där enbart elenergi används som uppvärmningskälla. Inte som är vanligt 
idag med uppkoppling mot fjärrvärmenätet.  
 En värmeväxlare har ett betydligt lägre effektbehov  än till exempel en 
värmepump. Det tillkommer en energiåtgång på för- och eftervärmaren vid 
vissa kalla dagar under året. Kan fjärrvärme kopplas till för- och eftervärma-
re skapas en miljövänligare lösning. Vid en eventuell renovering av ett mil-

                                                            
7 )Finanskrisen började i mitten av 2008 drabbade större delen av världen efter att en finansbubbla 
på världens finansmarknader. Det var framför allt marknaden för bostadslånen i USA som var källan 
till bubblan som drabbade svensk byggindustri. 
8 )Primärenergi är en teknisk term för den totala mängd energi som krävs för att skapa den utvin‐
nande energin. 



Kap. 5 Analys och diskussion  

53 
 

jonprogram där värmeväxlare installeras är miljonprogrammen i större ut-
sträckning redan uppkopplade mot fjärrvärmenätet9.   
 Det Anna Joelsson syftar till är korrekt men kan enkelt lösas genom en 
uppkoppling mot fjärrvärmenätet. Görs inte detta kommer syftet med pas-
sivhus, att få ner koldioxidutsläppen, inte att uppfyllas. Genom BBR:s nya 
nybyggnadskrav ställs allt högre krav på byggnader som inte är uppkoppla-
de mot en alternativ energikälla som exempelvis fjärrvärme.  
 Arkitekten Hans Eek som introducerade passivhusen i Sverige säger att 
trenden med passivhus som försörjs av fjärrvärme ökar och husen i Lindås 
valdes att använda el då energianvändningen blev enklare att mäta. Skulle vi 
däremot inte använda oss av fjärrvärme vid byggandet av passivhus så är 
det självklart att det måste tas i beaktning innan uppförandet av byggnaden. 
Det är en viktig fråga som inte bör tas lätt på, utan bör följas upp i framtiden 
då valet av energikälla väljs vid ett passivhusbyggande vare sig det är ny-
produktion eller vid en renovering.  
 
 
 

                                                            
9) Fjärrvärme är en metod för produktion och distribution av värme som ligger i kraftiga vattenled‐
ningar där värme utvinns i form av spillvärme ifrån värmeverk. 
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6 AVSLUTNING 

6.1 Slutsatser 
Miljonprogrammet är en intressant och viktig fråga vilket samtliga aktörer är 
medvetna om. Energieffektivisering kommer att prioriteras högt vid en re-
novering där f ö r u t s ä t t n i n g a r  f i n n s. Fastighetsbolagen ger inget 
generellt svar till vilka åtgärder som kommer vidtas då det ligger längre fram 
i tiden. Därav är tiden mogen för att informera och presentera de åtgärder 
som går att göra för att få ner energianvändningen så mycket som det går.   
 De tillfrågade kommer i n t e att bygga om till passivhus vilket är för 
svårt och dyrt. Att få ner energianvändningen de sista kilowattimmarna är 
inte ekonomiskt försvarbart. Däremot kommer bolagen att bygga till låg-
energihus vilket är vad som kommer att satsas på inom den kommande 
framtiden och som även redan ligger under produktion. Svenska Bostäder är 
de ända som visar intresse att bygga om en fastighet eller flera till passivhus.  
 Nyproduktionen av passivhus kommer att öka då det redan finns 
många projekt inom bolagen som bygger passivhus i denna stund. Det är just 
problemet att bygga om till passivhus som aktörerna ser svårigheter med. 
För att kunna bygga om till passivhus krävs det att byggnaden i fråga lämpar 
sig efter det. I slutändan kommer det alltid att handla om vad som är eko-
nomiskt försvarbart.  
 Byggbranschen har fått en felaktig uppfattning av passivhus där tron av 
att passivhus förbrukar mer el finns, vilket genererar ett ökat koldioxidut-
släpp. Inte förens den felaktiga bilden är överbevisad och byggbranschen 
ändrat inställning kan passivhus bli ett attraktivt koncept på marknaden. 
Detta bör ske genom att de inblandade aktörerna informeras, vilket lämpli-
gen finansieras av Energimyndigheten efter tillskott enligt energipropositio-
nen 2009. 
Fastighetsbolagen tycks invänta resultaten från Brogården i Alingsås samt 
utredningar kring egen nyproduktion innan de eventuellt går in och satsar 
på en renovering med passivhusteknik.  
 Därför tror jag att det inom loppet av 2 år finns en säkrare marknad för 
renovering av miljonprogramshus mot passivhus. Då har regeringens till-
skott samt Brogårdens resultat kommit. Eventuella utredningar kan även ha 
slutförts och nya erfarenheter skapats. 
 Brogården har i min syn satt igång en debattfråga inom energieffektivi-
sering vilket är väldigt bra och modigt av Alingsås att man vågat ta det första 
steget. Alingsåshem har inte fått något medfölje av andra kommuner att re-
novera om i samma omfattning. Men man har gett ett nytt tänkande kring 
energieffektivisering som andra tycks följa. 
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 Vid renoveringar av Miljonprogrammet kommer ingrepp som innefat-
tar installation av FTX-system, tilläggsisolering, fönsterbyte, takisolering 
samt installation av individuell mätning vara det som är konceptet för ener-
gieffektivisering. Dessa parametrar kommer att vara del av den energispar-
plan fastighetsbolaget kommer se över för att sedan vidta ekonomiska beslut 
i frågan. 
 För att kunna energieffektivisera de bestånd som idag är skyddade och kul-
turminnesmärkta behöver myndigheterna se över de lagar och krav som styr 
detta då BBR:s varsamhetskrav och regeringens energimål strider mot var-
andra.  
 Vad gäller prefabricerade fasadelement i Sverige med passivhusteknik 
finns det helt klart ett intresse för användningen av dessa. Däremot är det 
inget aktörerna kommer utveckla förens passivhusmarknaden har växt och 
mer kunskap om tekniken finns.  
 Aktörer behöver få en kännedom om den teknik och tillämpning i Syd-
europa. Detta skulle möjligen kunna ske genom besök i Österrike, Schweiz 
och Tyskland där fasadelementen används i stor utsträckning. Därefter bör 
ett samarbete startas med aktörerna. Jag ser inte en marknad i Sverige förrän 
branschen är mer kunnig och ändrat sin inställning till passivhustekniken.  
 Sägas kan även att de som inte är övertygade om att passivhustekniken 
och Brogården är ett bra initiativ måste överbevis genom att dokumentera 
och presentera de projekt som pågår för tillfället. Till dess tycks inga aktörer 
vara beredda att kliva fram och göra ett liknande projekt.  
 

6.2 Förslag på fortsatta undersökningar 
 

Vid renoveringen av Miljonprogrammet uppstår många intressanta frågor 
som inte tas upp i det här arbetet som skulle kunna utvecklas i enskilda stör-
re arbeten. Här redovisas byggbranschens syn på Miljonprogrammet, pas-
sivhus och renovering av Miljonprogrammet till passivhus. Bland annat tas 
även regeringens olika energipropositioner som står bakom större delen av 
det som gjort Sverige ett mer energieffektiviserande land. Bland annat står 
det skrivet i den nationella handlingsplanen att myndigheter skall vara före-
bilder för energieffektivisering och uppföljning på av de åtgärder som gjort 
skall dokumentera. Ett intressant förslag på fortsatt studie är hur uppfölj-
ningen har gått samt vad myndigheter egentligen gjort för att främja energi-
effektiviseringen? 
Större delen av branschen har fått bilden av att passivhus förbrukar mer el än 
ett konventionellt hus. Därav skulle en utredning behöva göras där uppgif-
terna dokumenteras och förs vidare till de aktörer som tvivlar.  
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