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Genomförande

• Översikt av kunskapsläget (Kristina Mjörnell)

• Sammanfattning av 12 genomförda E2B2 projekt (Kristina Mjörnell)

• Intervjuer och workshops (Francesco Sacco, Stefan Elfborg, Eva-
Lotta Kurkinen och Kristina Mjörnell)

• Förutsättningar för nyttiggörande (Kristina Mjörnell och Eva-Lotta 
Kurkinen)



Kunskapsläget



Behov av renovering

• De flesta byggnader byggdes 1945-1980 och är 
mer än 40 år gamla

• Ca 320 000 bostäder behöver mer eller mindre 
genomgripande renovering, främst relaterade 
till stambyte, de närmsta fem åren.

• Investeringsbehovet 300-500 miljoner kronor 
(Industrifakta 2011)

• Brist på lönsamhet är största hindret för 
renovering men även tillgång till finansiering 
och brist på kunskap (Boverket och EM 2016)



Varför renoverar man? 

• Renovering för att den tekniska livslängden är slut

• Stammar, tätskikt, tegelfasader, fönster, tak

• Energieffektivisering och bristande inomhusmiljö

• Hög användning, dålig termisk komfort, fuktskador



Hållbar renovering

• Miljömässigt

• Ekonomisk

• Socialt

• Kulturhistoriskt

• Renoveringsprocessen

ekonomiskt

ekologiskt

socialt

kulturhistoriskt



Miljömässigt hållbar

• Minska miljöpåverkan

• Energieffektivisering

• Optimering av livscykelkostnad och utsläpp av växthusgaser

• IEA Annex 56, Renobuild, (Blomsterberg 2016, 2017, Boss et al 2017, Brown et al 2014)



Ekonomiskt hållbar

• Lönsamhet

• Vad renoveringen kostar

• Hur mycket drift och underhållskostnader man sparar

• Hur mycket hyrorna höjs

• Företagets avkastningskrav

• Samhällsekonomiskt perspektiv

• Andra miljömässiga eller sociala insatser som kan ge lönsamhet 
långsiktigt (Lind 2014)

• Utvärdering

• Nuvärdesberäkning och livscykelkostnadsanalys (Blomsterberg 
2016, Mjörnell et al 2014, Boss et al 2017)

• Affärsmodeller

• (Johansson et al 2016, Gluch et al 2017)



Socialt hållbar

• Antologi om social hållbarhet (Lind och Mjörnell 2015)

• 15 myter om miljonprogrammet (Rojas 2016)

• Boendes önskemål (Mjörnell och Hiller 2018)

• Nätverket CRUSH handbok i hur att organisera sig inför 
renovering (Thörn et al 2016)

• Hyressättningslagstiftning (Lind 2015)

• Medskapande renovering (Stenberg 2015)

• Pedagogiskt analysverktyg (Södertörnsanalysen 2017)



Kulturhistoriskt hållbar

• Energieffektivisera utan att förstöra kulturhistoriska värden

• Risker med invändig isolering (Johansson 2015)

• Hampa-kalk (Strandberg-de Brunijn 2017)

• Ventilationsåtgärder (Spara&Bevara 2018, Andersson 2015, Bloom 2016)

• Minska miljöpåverkan

• Bevara tidstypiska detaljer och material (Jonsdotter et al 2016)

• Återbruk och återvinning av material (Femenias et al 2017) 



Renoveringsprocessen

• Renoveringsstrategier 

• Metoder och verktyg

• ReBo (Thuvander och Femenias 2014), Renobuild (Mjörnell et al 2014, 
Boss et al 2017)

• Studier av genomförda renoveringar

• Högsbohöjd (Femenias 2015), Siriusgatan (Gluch et al 2017), skola i 
Växjö (Farsäter et al 2017)  



Pilotrenoveringar

• Brogården

• Backa

• Tjärna Ängar

• Fittja People’s palace



Sammanfattning av

12 genomförda projekt



12 E2B2 projekt om renovering

• Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering

• Riskanalyser av innovativa fasadsystem för miljonprogrammet

• Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet

• Renovering av småhus till passivhusstandard 

• Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder

• Prefabricerade fasadelement för renovering

• Miljontak - Takrenovering med solceller

• CFD-analys av värmetransport i nya innovativa energieffektiva fasadsystem

• Superisoleringsmaterial i byggnader

• Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader

• Varsam energieffektiv renovering Tjärna Ängar

• Energieffektiv renovering av murade ytterväggar



Förutsättningar för 

nyttiggörande



Uppskalning av projektresultat

• Att gå från mock-up, prototyp till demonstration full skala

• Acceptans för nya sätt att tänka

• Utöka teamet med kompletterande kompetens 



Replikering av projektresultat

• Att ta produkten, systemet, metoden till marknaden

• Kommunikation och lansering

• Användarperspektivet

• Visa på lönsamhet

• Skapa efterfrågan på marknaden

• Politiska styrmedel

• Certifiering

• Krav i miljöbedömningssystem och i regelverk



Omvandling till praktisk nytta

• Värdeberäkningsmodeller för att beräkna nytta

• Ekonomisk nytta

• Miljömässig nytta

• Tidsmässig nytta

• Kvalitetsmässig nytta

• Hälsa och komfort

• Bevarandevärden



Rekommendationer för framtiden

• Utmaningsdriven forskning och innovation (utgå från företag, org.)

• Se till att ha med ”rätt” personer från företagen, organisationen

• Bygg långsiktig samverkan mellan akademi, institut, företag, org. 

• Kommunikation tidigt i projektet tex artikel el. film för att få feedback

• Arrangera workshop tidigt i projektet för att få input och kontaktnät

• Viktigt med implementering och demonstration (kräver längre tid och 
kostnader för långsiktig uppföljning)

• Företagen måste våga ta risker att implementera ny teknik

• Avsätt peng till kommersialisering, utrullning av koncept, produkt

• UDI konceptet med 3 stegs projekt

• TRL nivåer specificeras



Tack!

Frågor?


