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Renovera

miljonprogrammet

energismart!

Energismart renovering
höjer kvaliteten på
fastigheterna och skapar
bättre boendemiljö.

Renovera energismart
Miljonprogrammet var en unik satsning för att bygga bort den stora
bostadsbrist som rådde under 60-talet. Men idag har byggnader och
installationer åldrats och behöver renoveras eller bytas ut. Problem med
till exempel ventilationssystem, fönster, fasader, samt köldbryggor vid
balkonger och loftgångar leder till stora energiförluster. Därför är nyttan
med att energieffektivisera vid renoveringar mycket stor.
Varje fastighet har sina speciella förut
sättningar, men i många av byggnaderna
är det möjligt att kraftigt minska energi
användningen. Att renovera dessa
byggnader energieffektivt innebär flera
vinster.
Att renovera energieffektivt sparar vår
miljö och framtida kostnader. Byggnader
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står för 30 procent av energianvändning
en. Att renovera en byggnad energieffek
tivt som ändå är i behov av upprustning är
en möjlighet till lönsam investering som
dessutom kan höja marknadsvärdet.
Att renovera energismart och energi
effektivisera miljonprogramsområdena
ger förutsättningar för ett bra boende.

Nationellt mål för
energieffektivisering i bebyggelsen
Jämfört med 1995 bör energianvändandet minska med 20 procent till 2020
och halveras till 2050. Beroendet av fossila bränslen minskar i takt med att
andelen förnybar energi ökar. År 2020 ska detta beroende ha upphört.
Sverige har till år 2020 åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser
med 40 procent.
Varje ombyggnad och renovering har bety
delse för att nå de nationella energimålen.
Genom att främja en utveckling av energi
smarta renoveringar i flerbostadshus och
sätta in samverkande åtgärder är det möjligt
att mer än halvera energianvändandet. Ett
antal energismarta renoveringar genomförs
och utvärderas just nu i Sverige. De första
resultaten pekar på att det är möjligt att nå
målet. På lite längre sikt är dessa satsningar
dessutom ekonomiskt lönsamma. Fastig
hetsägare kan alltså göra en bra affär som
samtidigt bidrar till förbättrad boendekom
fort genom att systematiskt uppdatera sig
om befintliga effektiviseringsmöjligheter och
genomföra dessa i samband med renovering.
För att nå målen behöver den årliga energi

användningen i bygg och fastighetssektorn
halveras från cirka 250 kWh per kvadrat
meter. Besparingen till år 2020 motsvarar
lika mycket energi som 60 000 normalstora
flerbostadshus använder.
Den stora potentialen för energieffektivi
sering inom bostads och fastighetssektorn
finns i det befintliga beståndet eftersom
nybyggnadstakten är låg.
Det finns redan idag teknik och metoder för
att halvera energianvändningen.
Genom att främja förbättrad energi
användning i Sverige är energimålen möjliga
att uppnå utan att brista i hänsyn till lokala
förhållanden, krav på inneklimat och mål för
kostnadseffektivitet.

Målet är att halvera
energianvändningen till
2050. Exempel visar att
det kan vara möjligt.
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Det är hög tid att renovera
miljonprogrammets fastigheter.

Miljonprogrammet – en
utmaning att renovera
1965 beslutade riksdagen att bygga en miljon lägenheter på tio år.Det
var en stor satsning som förbättrade boendet för många människor.
Satsningen var ekonomiskt möjlig tack
vare 1959 års pensionsreform, genom vil
ken man byggt upp kapital i APfonderna
som nu kunde investeras i fastighets
byggande. Den höga produktionstakten
krävde en radikal rationalisering och
industrialisering av byggandet.
De nya förorterna som växte fram
präglas av 60talets stadsbyggnadsideal.
Husen skulle ligga fritt, ljust och med
närhet till rekreationsområden. Till en
början var dessa ljusa och välplanerade
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lägenheter väldigt populära. Att flytta hit
från nedgångna och omoderna lägenhe
ter innebar en rejäl standardhöjning.
Idag står vi inför en stor utmaning att
rusta upp och energieffektivisera husen.
Att renovera miljonprogramsområdena
kan också öka statusen i dessa områden.
De flesta husen byggdes före oljekrisen då
energin var billig och utan dagens krav på
isolering. Därför är det viktigt att renovera
energismart. Det är nu vi har chansen.

Varför bör man renovera
energismart?

Att renovera hus som är över 40 år kan
vara en stor investering. Men om du
samtidigt genomför energieffektiviserande
åtgärder kan de löna sig. För den billigaste
energin är ofta den som inte används, och
det är också den enda som inte har någon
miljöpåverkan.

Att tänka på innan renovering

Se hela byggnaden ur ett systemperspek
tiv. Renoveringar och energibesparande kan
samverka. För bästa energimässiga effekt
behöver åtgärderna göras i rätt ordning.
Fundera på kostnaderna för att inte energi
effektivisera. Att välja att inte renovera en
ergismart idag kan medföra höga merkost
nader för drift och underhåll i framtiden.

Bättre inomhusmiljö

Många energieffektiva åtgärder har en po
sitiv inverkan på inomhusmiljön, exempelvis
genom mindre drag. En renovering kan ofta
förbättra inomhusmiljön i huset. Utförs den

felaktigt så kan den leda till problem med
exempelvis fukt, mögel, drag eller buller.
Planera renoveringar och energieffektivi
serande åtgärder så att de samverkar och
för att förbättra ventilationen och minska
bullret. Åtgärda fuktskador och projektera
tilläggsisolering och ventilationssystemen
med hänsyn till byggnadens förutsätt
ningar så nya fuktskador inte uppkommer.
Det är också viktigt att göra en inventering
av farliga ämnen i byggnaden och passa på
att sanera i samband med renoveringen.
”Checklista för inomhusmiljö” finns på
www.renoveraenergismart.se.

Energideklaration underlättar

Från och med årsskiftet 2008/2009 ska
alla flerbostadshus ha en energideklara
tion. Deklarationen ska innehålla upp
gifter om husets energianvändning och
inomhusmiljö. Deklarationen ska också ge
förslag på effektiviseringsåtgärder. Det är
en certifierad oberoende expert som utför
deklarationen och den är giltig i tio år. Mer
information: www.boverket.se.

En nödvändig satsning
Behovet av renovering är stort i miljonprogrammet. Uppskattningsvis finns 650 000
lägenheter som inte renoverats.
Installationer behöver bytas, våtrum renoveras, fasader och fönster repareras eller
bytas, trapphus och interiörer kan behöva fräschas upp.
Med dagens tekniklösningar kan inneklimatet bli bättre, boendekomforten förbättras
och energianvändningen minska. Förbättringar kan uppnås genom att åtgärda otäta
väggar, köldbryggor och äldre fönster som släpper igenom kyla.
Läs mer på sidan 9.
Den typiska miljonprogramsbyggnaden använder cirka
155 kWh per kvadratmeter uppvärmd golvare för värme,
varmvatten och fastighetsenergi.
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Att renovera energismart
är en lönsam investering.

Hur stor renovering?
Hur mycket energi det går att spara vid en renovering beror på byggnadens skick, men också
på hur mycket man satsar på energibesparande åtgärder. Här har vi gjort beräkningar på ett
fiktivt hus och i tre nivåer:
Mini
Renovering där fokus ligger på att rusta upp grunden, ytterväggarna och taket, samt installa
tionerna och lägenheternas ytskikt, så att byggnaden inte förfaller. Användningen av fast
ighetsel minskar genom åtgärderna med 50 procent. Detta uppnås genom att pumpar och
fläktar byts till effektivare utrustning, kondenserande torktumlare installeras i tvättstugan
och byggnadens allmänbelysning effektiviseras. Här har en genomsnittlig besparing för hela
byggnaden antagits och den används i beräkningarna.
Kan spara ca 10 till 15 procent.*
Mellan
Renovering kompletterat med optimeringsmetoder passande för den aktuella byggnaden och
dess installationer. Renoveringen ”mini” kompletterat med metoder som ger en relativt god
energieffektivisering och lönsamhet. Bland annat tilläggsisolering av tak och installation av
FTX ventilation.
Kan spara cirka 30 till 40 procent.*
Stor
I den stora renoveringen genomförs förutom åtgärderna i mini och mellan
genomgående de metoder som ger störst energibesparing. Nya fönster i
hela huset med tilläggsisolering av väggar på västfasaden och gavlar och
individuell mätning av tappvarmvatten.
Kan spara mellan 50 och 60 procent.*
*Siffrorna bygger på beräkningar.
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Fyra steg för effektivare
energianvändning i
bostadsrättsföreningen
Steg 1: Kartlägg föreningens energianvändning
Den största delen av den köpta energin
används för uppvärmning. Därför är det
viktigt att kontrollera hur mycket upp
värmningsenergi som används och ta reda
på hur användningen kan minska. Följ
användningen av varmvatten och fastig
hetsel eftersom det på dessa områden är
möjligt att genomföra många enkla och
kostnadseffektiva åtgärder. Genom att
läsa av mätare för exempelvis fjärrvärme,
el och vatten varje månad kan du följa
energianvändningen och tidigt se om det

sker förändringar. Energileverantören kan i
många fall bistå med detaljerade uppgifter
och diagram som visar energianvändningen
under de senaste åren. Bra datorsystem
för energi och driftstatistik förenklar
uppföljningen och kan också ge besked om
förändringar. Mätarna kan du läsa av ma
nuellt eller via ett system för fjärravläsning.
I vissa fall är det även befogat att installera
nya mätare för att kunna följa förbrukning
en av olja eller varmvatten.

Steg 2: Jämför med andra
Nästa steg är att jämföra energianvänd
ningen med andra fastigheter för att
se om den är ovanligt hög eller låg. SCB
sammanställer statistik som publiceras
årligen i en rapport som du kan köpa från
SCB eller hämta via www.scb.se.
Lagen om energideklarering innebär att
alla ägare till flerbostadshus måste beskri
va sin energianvändning. Fastighetsägarna
rapporterar sin energianvändning på www.

enyckeln.se. Webbplatsen ger dig en god
uppfattning om hur byggnaden ligger till i
jämförelse med andra. Om den egna en
ergianvändningen avviker från de genom
snittliga värdena bör du försöka hitta den
bakomliggande förklaringen. Det är dock
viktigt att vara medveten om att du jämför
med ett genomsnitt av flerbostadshus som
är byggda samma år men att husen skiljer
sig åt på många sätt.

Steg 3: identifiera möjligheter till förändringar
Nu ska du hitta möjligheter att effektivisera
energianvändningen. Vissa åtgärder riskerar
att leda till försämrad inomhusmiljö. Det
gäller alltså att hitta effektiviseringsåtgärder
som ger samma komfort som idag men med

en mindre insats av energi.
Undersök din fastighets specifika förut
sättningar genom att diskutera olika möj
ligheter med kommunens energirådgivare.
För att få en genomgripande analys kan
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du anlita en energi eller VVSkonsult som
undersöker fastigheten och ger förslag till
energieffektiva åtgärder och bättre upp
värmningssystem. Be konsulten att ange en
ungefärlig investeringskostnad för åtgärds
förslagen. Det ger ett bra beslutsunderlag.
Vissa åtgärder är enkla och lönsamma, andra
är mer omfattande och kan behöva analyse
ras närmare. Vilka åtgärder som är möjliga
att genomföra och lönsamma de är beror på
byggnadens förutsättningar.
I många fastigheter finns det brister i
inomhusmiljön. En boendeenkät i samband
med energiinventeringen, fångar effektivt in
eventuella brister och involverar samtidigt
de boende. När du sedan prioriterar bland
lämpliga åtgärder bör du även ta hänsyn till

åtgärder för att förbättra inomhusmiljön. Ta
hjälp av föreningens fastighetsskötare som
brukar ha goda kunskaper om byggnadens
installationer.
En del åtgärder kan leda till ändrade
förutsättningar för dimensionering av
fastighetens värmesystem. Om du ex
empelvis tilläggsisolerar vind, väggar eller
byter fönster kan effekt och energibehovet
minska drastiskt. Efter åtgärder som föränd
rar värmebehovets fördelning i huset är det
nödvändigt att justera in värmesystemet.
Annars riskerar du energislöseri och sämre
inomhusklimat. Abonnemang på fjärrvärme
eller el bör också ses över regelbundet så att
du inte betalar onödigt höga avgifter.

Steg 4: Genomför åtgärder på kort och lång sikt
Nu är det dags att börja genomföra åtgär
derna, efter samråd och beslut i föreningen.
Upprätta en budget och en tidplan som
anger individuella ansvarsområden.
Genom att följa upp föreningens energian
vändning och föra statistik kan bilda dig en

uppfattning om resultaten. Uppgifterna om
energimängd och energislag ger underlag
för nyckeltal som tydliggöra hur miljö och
klimatpåverkan förändras. Kom ihåg att
kommunicera och fira de mål som uppnås
med föreningens medlemmar.

Exempel på prioriteringslista
Åtgärd
Vindsisolering

Möjlig besparing

Miljövinst

Investering

Genomförbarhet

Stor

Stor

Mellan

Enkel

Fasadisolering
Stor
Stor
Stor
				

I samband
med annat

Injustering
Lågenergilampor

Mellan

Mellan

Mellan

Komplext

Liten

Liten

Liten

Enkelt

Mer information:
• Energistatistik för flerbostadshus 2008 utgiven av Energimyndigheten, ES 2009:08,
Energimyndigheten. Utkommer årligen.
• www.enyckeln.se, energistatistik för flerbostadshus och lokalbyggnader.

Källa: BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar. Utgiven av Energikontoret region Stockholm/Kommunförbundet
i Stockholms län. Delvis finansierad av Energimyndigheten. Du hittar en länk till den på www.renoveraenergismart.se.
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Tips på åtgärder
Tvättstugan
Tvättstugor kan utgöra en relativt stor del av
byggnadens energianvändning. Gamla fastig
hetsmaskiner är ofta onödigt stora och drar
mycket vatten och el. Idag kan du storleksanpas
sa fastighetsmaskinerna på ett helt annat sätt.
Köket
I köket finns stora möjligheter att spara energi.
Satsa på energisnåla vitvaror och installera
resurseffektiv engreppsblandare eller perlator.
Fönster
Energieffektiva fönster minskar drag och
kallras. Det innebär att inomhustemperaturen kan
sänkas med bibehållen kvalitet. Störst besparing
ger ett nytt fönster med lågt Uvärde. Energi
märkning för fönster finns. Gamla fönster kan
renoveras.
Badrum
Genom att byta till ett snålspolande dusch
munstycke kan energikostnaden för varmvatten
nästan halveras. Andra åtgärder kan vara resurs
effektiva engreppsblandare och snålspolande
toaletter.
Belysning
Närvarostyrning av trapphusbelysning och ef
fektivare hissbelysning kan spara energi. För att
ställa om till mer energieffektiv belysning började
glödlampan att fasas ut år 2009. Många alternativ
finns: lågenergilampor, halogenlampor med skruv
sockel och lysdiodslampor (LED). Energimyndighe
ten har testat lågenergilampor och har även köpråd
på www.energimyndigheten.se.
Ventilation
Vid renovering är det viktigt att ventilationen
blir bra så att den ger ett tillräckligt flöde av luft
till och från byggnaden. På så vis undviker man
luftföroreningar inne i lägenheten och minimerar
risken för fuktproblem.
För att säkerställa ett bra inomhusklimat ska
fastighetsägare se till att obligatorisk ventila

tionskontroll av byggnadens ventilation utförs
med jämna mellanrum av behörig funktionskon
trollant.
Yttervägg
Utvändig tilläggsisolering i samband med byte av
fasad minskar värmeförlusterna och befintliga
köldbryggor. Vid tjock isolering kan fönster av ut
seendeskäl behöva flyttas ut. Att isolera väggen
på utsidan ger flera fördelar. Vid invändig tilläggs
isolering av yttervägg är risken för fuktskador
större.
Grund
Klimatskalet är ofta inte lufttätt vid golvet. Hus
med källare har i många fall dåligt isolerade
källarväggar. Om byggnaden är i behov av
dränering är utvändig tilläggsisolering av källar
väggar en bra åtgärd som ger god energibespa
ring.
Vind
Tilläggsisolering av vindsbjälklag minskar
energianvändningen och är vanligtvis en lönsam
åtgärd. Det kräver dock att vindsbjälklagret tätas
mot luftläckage. En tilläggsisolerad vind blir fukti
gare och mer känslig för mögel.
Uppvärmning
Moderna och rätt inställda styr och övervak
ningssystem styr uppvärmning, ventilation
och belysning så att de enbart används när de
behövs. Det ger bättre komfort och sparar både
el och värmeenergi. En bra radiatorventil ger dig
möjlighet att kunna reglera rumstemperatur (om
termostatventiler finns) vilket minskar övertem
peraturer. Genom att isolera rören kan värme
förlusterna på vägen fram till radiatorn minska.
Se även till att välja energieffektiva pumpar vid
nyinvestering. En cirkulationspump med energi
klass A kan spara 80 procent av pumpenergin.
Renovera bullersmart
I flerbostadshus störs var fjärde boende av buller,
vilket gör det till en viktig fråga vid renovering.

Läs mer utförligt om åtgärderna på www. renoveraenergismart.se.
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Energianvändningens miljöpåverkan
Alla energislag påverkar miljön. Energins påver
kan på miljön bestäms av hur mycket energi som
används och vilket energislag vi väljer.
Människors hälsa kan påverkas av den för
bränning som sker t ex i fjärrvärmeverken, där
för är det viktigt att vi använder energin effek
tivt för att undvika skadliga utsläpp i onödan.
Ju mindre mängd energi som går åt till upp
värmning, varmvatten, belysning och apparater
i hushållet, desto mindre påverkar vi klimat och
miljö. Från miljösynpunkt är det bra att snåla
på både fossila och förnybara resurser. Med
resurseffektivitet kan det bränsle som inte
används på ett ställe komma till användning
på ett annat ställe i Sverige eller utomlands.

Exempelvis kan biobränsle komma till nytta i
något annat fjärrvärmeverk i Sverige. Genom att
effektivisera energianvändningen möjliggör vi
att energitillförseln förändras.
Miljöaspekter på renovering
Byggsektorn står för cirka fyrtio procent av
Sveriges omsättning av material och energi och
belastar miljön till lika stor del. Vi behöver se
på den miljöpåverkan som material och ämnen
medför under hela livscykeln. Det gäller framför
allt avfall, kemikalier, produkter och energi.
På www.renoveraenergismart.se finns det in
formation om bland annat PCB och källsortering.

Framtidens hus ger energi
Att skapa allt fler hus med låg energianvänd
ning och med förnybar energikälla skulle vara en
önskvärd utveckling. Faktum är att de så kall
lade plusenergihusen kan nå längre än så – de
genererar mer energi än vad de förbrukar, sett
över hela året.
Tekniken är inte ny, den finns i bland annat
Tyskland sedan flera år tillbaka. Sveriges allra
första plusenergihus, en privatägd villa, stod klar
och inflyttad hösten 2009, och gav redan från
början mycket goda resultat.
På sommaren kan ett plusenergihus med

solceller leverera el till elnätet. På vintern köper
man tillbaka en del av vad man har producerat.
Energianvändningen för uppvärmning hålls nere
genom att byggnaden är mycket välisolerad och
lufttät. Man återvinner energi ur ventilationsluf
ten och avloppsvattnet och producerar egen sol
eller vindenergi för att täcka det egna elbehovet.
Det är också viktigt att elanvändningen hålls
nere genom val av energisnål teknik.
Vem bygger om det första flerfamiljshuset i
Sverige till ett plusenergihus?

Att energieffektivisera
när du renoverar är smart.
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Brogården

Orrholmen

Foto: Allingsåshem

Foto: KBAB

Rosengården

Foto: Pontus Fall

Skärsätra

Foto: Pontus Fall

Inspirerande exempel
Miljonprogrammets första passivhus
När bostadsområdet Brogården i Alingsås nu
har renoverats, har husen blivit passivhus. Det
innebär att byggnaderna till stor del värms
upp av energi från människor, utrustning med
mera. Förutom bättre inomhusklimat har
Alingsåshems renovering medfört att energi
förbrukning för uppvärmning har sjunkit med
hela 80 procent.

Tätt klimatskal gav stora vinster
Miljonprogramsområdet Orrholmen i Karlstad
tog KBAB bort onödiga fläktar och skapade ett
tätt klimatskal, vilket har sparat mycket energi.
Detta genomfördes i samband med nödvän
digt underhåll och de energibesparande åtgär
derna kostade därför inget extra. Insatsen har
dessutom bidragit till ett bättre inomhusklimat
för de boende.

Lönsam energieffektivisering
i äldreboende
Bostadsrättsföreningen Rosengården i Vallen
tuna har ett äldreboende med 164 lägenheter.
Föreningen har bland annat satsat på ett nytt
regleringssystem, isolerat innantaket, åtgär
dat ventilationen och ersatt fjärrvärmen med
bergvärme och träpellets. Åtgärderna har lett till
drastiskt minskad energianvändning. Avkast
ningen på investeringarna är cirka 9 procent,
vilket motsvarar mer än 600 000 kronor i ren
vinst per år.

Effektivare uppvärmning i Skärsätra
HSB:s förening i Skärsätra på södra Lidingö har
satsat på att energieffektivisera. Föreningen
har bytt ut värmepumparna mot mer energi
effektiva pumpar och justerat inställningarna
på radiatorerna. Dessutom har lägenheterna
försetts med argonfyllda treglasfönster som
minskar värmeläckaget. Jämfört med 2003 har
fjärrvärmeåtgången minskat med mer än 30
procent.

Läs mer om exemplen på www.renoveraenergismart.se.
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Med informationskampanjen Renovera energismart och den miljonprogramslägen
het som visas upp i den vill Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket
skapa intresse, ge kunskaper, visa på möjligheter och bidra till en utvecklande dialog
kring energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus. Det finns exempel på bra
ombyggnader med goda resultat och det är viktigt se helheten av att genomföra en
rad åtgärder.
Kampanjen Renovera energismart riktar sig främst till fastighetsägare och
förvaltare av flerbostadshus. Den vänder sig även till byggherrar, tillverkare,
leverantörer och installatörer av byggprodukter och olika yrkesgrupper inom
byggområdet, energi och byggkonsulter, arkitekter, plan och bygghandläggare
i kommuner, bransch och intresseorganisationer och banker.
Kampanjen startade år 2010, och besöker med en monter i form av en lägenhet
stora bygg och fastighetsmässor i Sverige. Du träffar oss också på webbplatsen
www.renoveraenergismart.se.
Det här informationsmaterialet ger en bakgrund till varför miljonprogrammet
behöver renoveras energismart, vilka nationella mål som finns, visar inspirerande
exempel på renovering och ger tips på åtgärder. För bostadsrättsstyrelsen lyfter
den också fram fyra steg för en effektivare energianvändning i föreningen.
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