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Sammanfattning  

Många hus från miljonprogrammet är idag i behov av flera större renoveringsåtgärder. 

Husen från miljonprogrammet har betydligt högre energiförbrukning än vad dagens 

byggkrav tillåter, och med nya mål från bland annat EU och Sveriges regering som snart 

träder i kraft, är det viktigt att något görs åt dessa energislukande byggnader.  

 

Syftet med rapporten är att jämföra ett renoveringsalternativ med ett 

nybyggnationsalternativ ur en ekonomisk- samt ur en energisynpunkt. Målet är att föreslå 

det mest lönsamma alternativet. För att nå målet kommer program som Revit Architecture, 

IDA ICE och BidCon användas samt litteraturstudier.  

 

Resultatet visar att oavsett vilket fasadmaterial som väljs så blir det mer lönsamt att renovera 

den befintliga byggnaden istället för att riva den och bygga en ny. Genom att renovera 

byggnaden blir den totala kostnaden betydligt lägre jämfört med nybyggnationsalternativet, 

samtidigt som energiförbrukningen nästintill blir densamma. Ur de boendes synvinkel får 

renoveringsalternativet också ses som det mest lönsamma då hyran för detta alternativ blir 

relativt mycket lägre än för en nyproducerad bostad.   

 

Arbetet har utförts på uppdrag av Riksbyggen. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

A lot of houses from the Million Homes Programme are currently in need of several major 

renovation measures. These houses have significantly higher energy consumption than 

today's construction requirements allow. With new goals from the EU and the Swedish 

government that will soon be standard, it is important that something is done about these 

energy consuming buildings. 

 

The purpose with the report is to compare a renovation option with a new production option. 

This is done from an economic point of view and from an energy point of view. The goal is to 

propose the most profitable option. To reach this goal programs such as Revit Architecture, 

IDA ICE and BidCon are used, as well as literature studies. 

 

The result shows that it is more profitable to renovate the existing building rather than 

demolish it and build a new one. By renovating the building, the total cost is significantly 

lower compared to the new production option. The energy consumption almost becomes the 

same. From the residents' perspective, the renovation option is also seen as the most 

profitable option since the rent for this option is much lower than for a newly built home. 
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1. Inledning  

Under 1960-talet var det bostadsbrist i Sverige. Detta berodde till stor del på det ökande 

inflyttandet från landsbygden till städerna samt att 40-talsgenerationen var stor till antalet 

och i behov av bostäder. År 1965 tog riksdagen beslutet att bygga en miljon bostäder under en 

tioårsperiod för att rätta till detta problem. Över i stort sett hela landet växte nästintill 

identiska bostadsområden upp, detta bostadsbyggande kallas idag för miljonprogrammet [1]. 

 

I dagsläget, nästan 50 år senare, är byggnaderna gamla och har kommit till den tidpunkt då 

flera större renoverings- och underhållsåtgärder, såsom byte av rörstammar, ventilation 

m.m. behöver genomföras [2]. Dessutom så är energiförbrukningen betydligt högre jämfört 

med dagens byggkrav. Om byggnaderna energieffektiviseras samtidigt som de renoveras så 

kan eventuellt energibesparingarna täcka kostnaderna för de övriga förbättringarna.  

1.1. Bakgrund 

Klimatfrågan och debatten kring detta har blivit en allt större fråga i dagens läge. Med en 

ökande global uppvärmning behöver människan minska sina utsläpp av klimatgaser som ger 

upphov till detta. Som det ser ut i dagsläget står bebyggelsen för 40 procent av Sveriges 

slutliga energianvändning samt 50 procent av den totala elanvändningen. Det finns också en 

vilja att energieffektivisera befintliga och få energieffektiva nyproducerade byggnader [3].  

 

EU har enats om fyra klimatmål för att minska utsläppen samt spara energi. Dessa mål ska 

vara uppfyllda år 2020 och brukar förkortas 20-20-20 [4]. 

 Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990 års nivåer 

 Sänka energiförbrukningen med 20 procent 

 Höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion 

 Höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent 

 

Dessa mål kan jämföras med de fyra mål som Sveriges regering tagit fram för klimat- och 

energipolitiken till år 2020, där alla är baserade på 1990 års energiförbrukning [5].  

 40 procent minskning av klimatutsläppen 

 Minst 50 procent förnybar energi 

 20 procent effektivare energianvändning 

 Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn 
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Vid en snabb jämförelse av dessa två går det att se att Sverige har tuffare direktiv än EU, och 

om detta ska nås så gäller det att alla drar åt samma håll.  

 

I Boverkets byggregler, BBR, finns krav på energianvändning i kWh/m2 Atemp och år för 

nybyggnationer, där Atemp är den area av byggnaden som värms upp till 10˚C eller högre. 

Boverket har delat upp Sverige i tre klimatzoner och kraven är olika beroende på var i landet 

byggnaden är belägen. I klimatzon 1 där Umeå ligger är kraven på energianvändning för 

flerbostadshus 85 kWh/m2 Atemp och år för bostäder med elvärme och 115 kWh/m2 Atemp och 

år för bostäder med annat uppvärmningssätt [6]. Vid renovering av en befintlig byggnad 

rekommenderas det att Boverkets krav på energianvändning följs [7].  

 

Samtidigt som en renovering av miljonprogrammen är nödvändig finns det en del som menar 

att det skulle vara mer lönsamt att riva husen och ersätta dem med nya hus enligt dagens 

krav [8]. Detta skulle kunna bli ett problem för miljonprogrammens boende. Fördelen med 

miljonprogrammen ur en boendes synvinkel är att hyran är relativt låg och detta gör att fler 

har möjlighet rent ekonomiskt att bo i husen. Skulle husen rivas och ersättas med nya så 

skulle också hyran öka kraftigt och allt fler skulle behöva söka efter en ny bostad.   

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att ur en ekonomisk- samt ur en energisynpunkt jämföra två 

alternativ för den befintliga byggnaden samt undersöka hur hyresnivån kommer ändras för 

dessa alternativ. Alternativen är ett renoveringsalternativ där byggnaden renoveras för att 

uppnå Boverkets energikrav för nybyggnation samt rivnings- och nybyggnationsalternativet 

där byggnaden rivs och ersätts med en ny.  

1.3. Mål 

Målet är att redovisa dessa två alternativen samt föreslå det mest lönsamma. 

1.4. Frågeställning 

– Hur kommer hyresnivån att utvecklas för de olika alternativen? 

– Vilket av alternativen kommer bli mest lönsamt för både Riksbyggen och de boende i 

byggnaden? 

– Går det att få ner energinivån enligt dagens krav till en rimlig kostnad? 
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1.5. Avgränsningar 

Renoveringsalternativet kommer endast att behandla klimatskalet samt ventilationssystemet. 

I alternativet om rivning och nybyggnation kommer inget nytt hus att ritas upp för att göra 

energisimuleringar utan endast schablonmässiga uppskattningar då tiden för att genomföra 

detta arbete annars inte skulle räcka till. 

1.6. Objektbeskrivning 

Den befintliga byggnaden som denna rapport baseras på är ett flerbostadshus, byggt år 1968 

med tre våningsplan och totalt 12 lägenheter. Den tillhör kvarteret Flyttfågeln och finns på 

Mariehemsvägen 31 i Umeå. Byggnaden ägs och förvaltas idag av Riksbyggen i Umeå. Figur 1 

nedan visar en översikt över den aktuella byggnaden [24] och figur 2-7 visar ritningar av 

byggnaden, hämtade från bilaga 1. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt över den aktuella byggnaden. 

Figur 2. Planlösning våning 2 & 3. Ritningen återfinns i bilaga 1 . 
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Figur 3. Fasadritning från Norr och Söder. Ritningarna återfinns i bilaga 1 .  

Figur 4. Fasadritning från Öst och Väst samt sektionsritning. Ritningarna återfinns i bilaga 1 . 
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Husets konstruktion är av betongstomme med bärande innerväggar i kortsidans riktning och 

utfackningsväggar längs långsidor. 

 

 

 

 

 

 

Taket är ett inåt lutande tak där det ligger 200 mm tjock isolering ovanpå vindsbjälklaget.  

 

 

 

 

Kortsidorna är bärande betongväggar som består av 150 mm betong, 120 mm 

mineralullsskivor samt 120 mm kalksandsten. Långsidornas utfackningsväggar består av 13 

mm gipsskiva, 100 mm mineralullsskivor och 120 mm kalksandsten. Fasaden består av 

kalksandsten i kombination med plåtskivor vid fönster, tak och balkonger.                          

Figur 5 . Planvy bärande väggar. Ritningen återfinns i bilaga 1. 

Figur 6. Takkonstruktionen. Ritningen återfinns i bilaga 1 . 
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Plattan under byggnaden är 100 mm tjock och ovanpå plattan ligger det 100 mm isolering. 

Kantbalken längs långsidan är 500 mm tjock medan kantbalken på kortsidan är 700 mm 

tjock och stöds upp av en 250 mm tjock sula. Ovanpå sulan ligger två 60 mm tjocka 

markskivor som isolering.   

 

Den aktuella byggnaden har i dagsläget en energiförbrukning på 150,8 kWh/m2, år. 

 

 

 

 

 

  

Figur 7. Snitt genom långsidan till vänster. Snitt genom gavel t ill höger. Ritningarna återfinns i 

bilaga 1 . 
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2. Teori 

Vid en ombyggnad finns det olika åtgärder att vidta för att energieffektivisera en byggnad. 

Samtidigt är det viktigt att kartlägga renoveringsbehoven och gå igenom vilka 

energibesparande åtgärder som kan genomföras i samband med en renovering [9]. Ett 

exempel är att det kan vara lönsamt att tilläggsisolera ytterväggarna när det är aktuellt att 

byta ut fasadskiktet. Då livslängden för många byggnads- och installationsdelar från 

miljonprogrammets bostäder är på väg att löpa ut skulle detta tillfälle kunna utnyttjas till att 

samtidigt genomföra energibesparande åtgärder, samtidigt som det kan vara nödvändigt för 

att uppnå energimålen till år 2020.   

2.1. Isolering av klimatskalet 

De vanligaste husen från perioden 1960-1975 har normalt ca 100 mm isolering i väggarna och 

150 mm i taken, det kan jämföras med dagens hus då ungefär dubbelt så mycket isolering 

används. Taket utgör en stor del av byggnadens klimatskal och att tilläggsisolera 

vindsbjälklaget är en vanlig och hyffsat enkel åtgärd. Vid en tilläggsisolering av taket är det 

vanligast att lösull sprutas ovanpå den befintliga isoleringen i utrymmet mellan yttertaket 

och vindsbjälklaget. Med en ökad isolerings tjocklek sänks temperaturen på vinden i och med 

att värmeläckaget från de uppvärmda rummen minskar, detta gör också att inomhusluften 

kondenserar snabbt och risken för fuktskador ökar. För att hindra den fuktiga inomhusluften 

att stiga upp till vinden är det viktigt att alla genomföringar i vindsbjälklaget, såsom 

ventilationskanaler, värmerör med mera lufttätas [9].   

 

En tilläggsisolering av väggarna kan antingen göras utvändigt eller invändigt. En invändig 

tilläggsisolering kan vara positiv då inga åtgärder behöver göras med fasaden. Däremot så 

minskas den uthyrningsbara arean vilket medför att lönsamheten kan påverkas. Dessutom så 

hamnar den befintliga väggen i ett kallare klimat vilket medför en ökad risk för fuktskador. 

Att tilläggsisolera en vägg utvändigt kräver att fasaden rivs vilket gör att det blir dyrare. Men 

om andra åtgärder ska genomföras på fasaden kan detta tillfälle tas till vara på för att göra en 

utvändig isolering. Fördelen med att isolera utvändigt är att värmeförluster och köldbryggor 

minskas. Den befintliga väggen hamnar i ett varmare och därmed torrare klimat vilket gör att 

risken för fuktskador minskas. Rummens storlek invändigt förblir dessutom densamma [9]. 

Att göra åtgärder i golvbjälklag är däremot sällan effektivt och oftast betydligt mer 

komplicerat. 
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2.2. Lågenergifönster 

Att byta ut originalfönstren till lågenergifönster kan innebära stora förbättringar av 

energiförbrukningen. Från perioden 1950-1975 bestod originalfönstren vanligtvis av 2-

glasfönster med ett U-värde på ca 2,5 – 3,0 W/m2K, vilket kan jämföras med 1,2 W/m2K som 

är ett vanligt värde för fönster i dagsläget. Med nya fönster med bättre energiegenskaper blir 

dessutom inomhusmiljön varmare och behagligare. Detta medför möjligheten att sänka 

inomhustemperaturen utan att minska de boendes komfort, vilket är ett sätt att dra ner 

ytterligare på energiförbrukningen [9].    

2.3. Ventilation 

I hus byggda fram till 1961 var självdragsystem det mest dominerande, där ventilationen sker 

genom de otätheter som finns i byggnaden. Efter det byggdes de flesta med frånluftsystem 

där luften tas in genom exempelvis ett vädringsfönster och sedan sugs ut ur bostaden med 

hjälp av fläktar från kök och badrum. En åtgärd som ger en stor energibesparing är att byta 

till ett från- och tilluftsystem med värmeväxlare (FTX) [9]. Figur 8 nedan visar en skiss över 

ett FTX-system [25]. 

 

 

 

I ett FTX-system tas frisk uteluft in och värms i värmeväxlaren upp av den varma luften som 

är på väg ut ur huset. Sedan förs den uppvärmda luften in i huset och på väg ut, innan den 

lämnar huset, så avger den sin värme i värmeväxlaren till den nya friska luften.                           

 Figur 8 . Skiss över ett FTX-system. 
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Förutom energisänkningen så medför ett FTX-system också att komforten blir bättre då 

ventilationen blir styrd och luftkvaliteten förbättras [10].  

2.4. Täthet 

En viktig del i en byggnad är dess lufttäthet. Ett ofrivilligt luftläckage genom otätheter i 

klimatskalet ger ökade energikostnader, försämrad inomhusmiljö och kan leda till 

fuktskador. Byggnader från 1970-80 talet har normalt ett ofrivilligt luftläckage mellan 0.8-

2.0 l/s, m2 [11]. När lufttätande åtgärder genomförs i en gammal byggnad måste man vara lite 

försiktig, då äldre byggnader ofta bygger på att luftväxlingen sker genom att luft strömmar 

genom fönsteranslutningar och springor. Om lufttätande åtgärder genomförs måste 

samtidigt ventilationssystemet ses över för att luftväxlingen inomhus inte ska bli för dålig. En 

nyproducerad byggnad däremot kan egentligen byggas hur tät som helst, då ventilationen är 

planerad på ett helt annat sätt [12].  

2.5. Köldbryggor 

En köldbrygga är en lokal förändring i klimatskalets homogena utformning. Detta medför ett 

ökat värmeflöde i dessa delar jämfört med övriga. Exempel på lokala förändringar av 

klimatskalet som förekommer är genomföringar som har högre värmeledningsförmåga 

jämfört med andra byggnadsdelar, ändrade tjocklekar i delar av klimatskärmen samt ökade 

ytor mot den kallare sidan, såsom vid hörn och anslutningar mellan vägg, tak och golv [13]. 

Problemen med köldbryggor är att yttemperaturen på insidan av väggar, tak och golv blir 

lägre vid området runt köldbryggan jämfört med de andra delarna av konstruktionen. Detta 

gör att värmeförlusten blir större vilket kan leda till fuktskador [14].  

2.6. Revit Architecture 2013 

Revit Architecture (Revit) är ett program framtaget av företaget Autodesk för att rita upp 3D 

modeller, och speciellt för att arbeta med byggnadsinformationsmodeller (BIM). I Revit får 

man fram 3D modeller, Cad-ritningar och visualiseringar i samma program och utan att 

behöva rita samma sak flera gånger [15]. I Revit finns en funktion som kallas export där filen 

görs om för att passa ett annat program så att byggnaden kan överföras till detta utan att 

behöva ritas upp på nytt. Figur 9 på nästa sida är gjord i Revit och visar den aktuella 

byggnaden.  
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2.7. IDA Indoor Climate and Energy  

IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) är ett energi simuleringsprogram för byggnader 

framtaget av företaget Equa. Programmet är ett ekvationsbaserat simuleringsverktyg som 

bland annat kan beräkna byggnaders termiska inomhusklimat och energikonsumtion i flera 

zoner. I programmet modelleras en byggnad upp och dess geografiska läge definieras för att i 

sin tur ge beräkningsförutsättningar för exempelvis utetemperatur, vindhastighet, relativ och 

fuktighet. Klimatskalet definieras utifrån byggnadsdelarnas materialsammansättningar, 

täthet, köldbryggor etc. Programmet tar även hänsyn till byggnadens installationssystem som 

till exempel ventilationssystemet och primära värmesystemet [16]. Figur 10 nedan visar 

byggnaden i IDA ICE. 

 

 

 

 

Figur 9. Byggnaden i Revit Architecture. 

Figur 10. Byggnaden i IDA ICE. 
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2.8. BidCon 

Bidcon Bygg är framtaget av Consultec och är ett kalkyleringsprogram utvecklat speciellt för 

företag inom byggbranschen. Bidcon är ett verktyg för beräkning av tider och kostnader för 

olika byggdelar så att företag snabbt kan räkna ut priser på offerter. I programmet finns 

möjligheten att direkt välja en färdig konstruktion eller om så önskas gå ner till en mer 

detaljerad nivå. Programmet har ett grundregister innehållande artiklar, resurser, 

produktionsresultat och byggdelstyper [17]. 
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3. Genomförande 

Arbetet inleddes med att samla in information om den aktuella byggnaden genom ritningar. 

Ett antal platsbesök gjordes även för att få en bra grund att stå på. Fakta har insamlats från 

böcker och hemsidor. Riksbyggens roll i den här uppsatsen har varit att bistå med hjälp och 

idéer kring ämnet genom dels e-post och telefon, men även genom personliga möten vid 

deras kontor.  

 

Efter att fakta insamlats ritades den aktuella byggnaden upp i Revit Architecture utifrån de 

ritningar som tilldelats. Detta gjordes för att få fram de mått och volymer som behövdes för 

att göra energisimuleringar i IDA ICE. Sedan exporterades byggnaden från Revit till I DA ICE 

för att genomföra energisimuleringar. I IDA ICE definierades byggnadens olika 

sammansättningar för att få den så lik som möjligt den riktiga byggnaden. När 

sammansättningen av väggar bestämdes i IDA ICE så användes kortsidans sammansättning 

som approximation för alla ytterväggar för att underlätta simuleringarna.  

Efter energisimuleringarna i IDA ICE undersöktes kostnaden för de förbättringsåtgärder som 

genomförts i programmet Bidcon. Detta kan ses i bilaga 2. 

3.1. Huset från början 

Väggarna består inifrån av 150 mm betong, 120 mm isolering och 120 mm tegel. På 

vindsbjälklaget ligger det 200 mm isolering. Ventilationssystemet är ett frånluftsystem. 

Fönstren är 2-glasfönster med ett U-värde på 2,9 W/m2K. Det ofrivilliga luftläckaget 

räknades som 1,0 l/s, m2. Dessa värden användes i IDA ICE för att få energiförbrukningen för 

den aktuella byggnaden så lik som möjligt. Köldbryggorna har inte räknats fram utan tagits 

fram med hjälp av IDA ICEs skala, där de uppskattades ligga mellan typiska och dåliga, vilket 

visas i figur 11 på nästa sida.   
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3.2. Renoveringsalternativet  

I renoveringsalternativet tilläggsisolerades ytterväggarna utvändigt med 120 mm mineralull. 

Valet att isolera utvändigt gjordes i samspråk med Riksbyggen, då de ansåg detta vara ett 

bättre alternativ än invändig isolering. Taket tilläggsisolerades genom att lösull med en 

tjocklek på 300 mm sprutas på vindsbjälklaget så den totala tjockleken isolering blir 500 

mm. Fönstren byttes ut till lågenergifönster med ett U-värde på 1,0 W/m2K. 

Ventilationssystemet byttes från frånluft till FTX-system med en verkningsgrad på 75 

procent, där verkningsgraden är ett mått på hur mycket energi som tillgodogörs vid 

energiomvandling [18]. Byggnadens ofrivilliga luftläckage räknades här som 0,5 l/s, m2. 

Köldbryggorna har förbättrats och uppskattades här ligga mellan goda och typiska i IDA ICEs 

skala, detta visas på nästa sida i figur 12.   

 

Figur 11. Köldbryggor som använts i IDA ICE innan förbättringsåtgärder. 
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I renoveringsalternativet kommer tre olika fasadmaterial undersökas där det kommer att 

göras ekonomiska jämförelser.  

3.2.1. Tegelfasad 

Här används alla värden som räknades upp i renoveringsalternativet. För att kunna 

tilläggsisolera ytterväggen så måste den befintliga fasaden rivas och sedan ersättas med en 

ny. Väggen inifrån består här av 150 mm betong, 2x120 mm mineralull och 120 mm tegel.  

3.2.2. Träfasad 

Här har samma värden använts som i alternativet med en tegelfasad, förutom att 

fasadmaterialet är av trä. Väggen inifrån består här av 150 mm betong, 2x120 mm mineralull, 

9 mm gips och 21 mm träfasadskivor.  

Figur 12. Nya köldbryggor i IDA ICE. 
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3.2.3. Marmoroc 

Marmoroc är ett Svenskt företag som tillverkar fasadmaterial. Marmorocs fasadskivor fästs i 

vertikala stålreglar som kan sättas fast direkt i den befintliga fasaden [19]. Detta innebär att 

en utvändig tilläggsisolering kan genomföras utan att behöva riva den befintliga fasaden. 

Figur 13 nedan visar hur fasadmaterialet monteras [26]. 

 

 

 

 

Väggen inifrån består här av 150 mm betong, 120 mm isolering, 120 mm tegel, 120 mm 

isolering och 25 mm Marmoroc Baltic.  

 

 

  

Figur 13. Marmoroc Fasadbeklädnad. 
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3.3. Kalkyler i Bidcon 

Nedan presenteras hur beräkningarna i Bidcon tagits fram, detta går att se mer i bilaga 2. 

3.3.1. Tegelfasad 
I renoveringsalternativet med ny tegelfasad användes följande värden för att få fram en 

kalkyl. Först revs den befintliga fasaden. Fasadens storlek räknades fram i Revit och från 

Riksbyggens ritningar. Alla fönster subtraherades från den storleken så fasadens area utan 

fönster blev 1 046 m2. Då det befintliga fasadmaterialet är en kombination av kalksandsten 

och plåtskivor uppskattades dessa värden på samma sätt. Fasadens totala area består av 

440 m2 kalksandsten och 606 m2 plåtskivor. Efter att fasaden rivits tilläggsisolerades den 

med mineralullskivor vars area bestämdes utifrån fasadens area utan fönster. Efter det 

gjordes en ny tegelfasad i samma area som ovan. Vindsbjälklaget tilläggsisolerades med lösull 

med en tjocklek på 300 mm över hela takets yta som är 592 m 2. Efter det revs de befintliga 

fönstren och ersattes med nya av samma mått, se vidare i bilaga 2.    

3.3.2. Träfasad 
I renoveringsalternativet med ny träfasad användes följande värden för att få fram en kalkyl. 

Först revs den befintliga fasaden. Fasadens storlek räknades fram i Revit och från 

Riksbyggens ritningar. Alla fönster subtraherades från den storleken så fasadens area utan 

fönster blev 1 046 m2. Då det befintliga fasadmaterialet är en kombination av kalksandsten 

och plåtskivor uppskattades dessa värden på samma sätt. Fasadens totala area består av 

440 m2 kalksandsten och 606 m2 plåtskivor. Efter att fasaden rivits tilläggsisolerades den 

med mineralullskivor vars area bestämdes utifrån fasadens area utan fönster. Gipsskivor i 

samma area som isoleringen sattes utanpå som vindskydd. Efter det gjordes en ny träfasad av 

plywoodskivor i samma area som ovan. Vindsbjälklaget tilläggsisolerades med lösull med en 

tjocklek på 300 mm över hela takets yta som är 592 m2. Efter det revs de befintliga fönstren 

och ersattes med nya av samma mått, se vidare i bilaga 2.    

3.3.3. Marmoroc 
I renoveringsalternativet med Marmoroc som fasadmaterial användes följande värden för att 

få fram en kalkyl. Här behövdes inte den befintliga fasaden rivas för att tilläggsisolera 

ytterväggen. Mineralullskivor med total area på 1 046 m2 användes för att isolera direkt 

utanpå den befintliga fasaden. Efter det gjordes en ny fasad av Marmoroc Baltic i samma area 

som ovan. Vindsbjälklaget tilläggsisolerades med lösull med en tjocklek på 300 mm över hela 

takets yta som är 592 m2. Efter det revs de befintliga fönstren och ersattes med nya av samma 

mått, se vidare i bilaga 2.    
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3.4. Rivnings- och nybyggnationsalternativet 

I detta alternativ ritades inget nytt hus upp för att göra energisimuleringar. Här kommer 

Riksbyggens nyproducerade bostäder användas som referens för energiförbrukningen. 

Kostnaden för att riva byggnaden uppskattades med hjälp av Thorens Entreprenad i 

Östersund, som tidigare utfört rivningsarbeten åt Riksbyggen. För att få fram kostnaden för 

en nyproducerad byggnad används också Riksbyggens nyproducerade bostäder som referens. 

En prisuppskattning i kr/m2 kommer att användas för att få den totala kostnaden för den nya 

byggnaden, se sida 21.  

 

3.5. Hyresnivåer 

Hyresnivån för huset från början togs fram med hjälp av AB Bostaden i Umeå där de 

uppskattade hyran för liknande hus i området. 

 

Ekvationen som finns i bilaga 3 har framkommit genom diskussion med Riksbyggen.  

Huvudvärdena som används för att få fram hyreskostnaden är totalkostnad, boarea, ränta 

och avskrivning. Den nya hyresnivån efter förbättringsåtgärderna räknades fram genom att 

ta totalkostnaden och dela den med den uthyrningsbara arean, boarean. Det räknades med 

en ränta på 4 procent och 60 års avskrivning, se bilaga 3 för uträkningar. Dessa siffror är inte 

kopplade till annuitet utan används bara till att få fram en totalsumma per m 2 som används 

vid hyresbestämning i detta arbete. Dessa siffror har sedan jämförts med hyran för en 

renoverad miljonprogramsfastighet som uppskattades av AB Bostaden i Umeå.  

 

För att få fram hyran för den nyproducerade byggnaden undersöktes vad hyran/m2 ligger på i 

dagsläget för nyproducerade bostäder i området. Detta värde hämtades från AB Bostaden i 

Umeå och användes sedan som referens för alternativet [20].  
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4. Resultat 

 

Resultatet kommer att presenteras för varje område med huset från början, 

renoveringsalternativet med de olika fasadalternativen samt rivnings- och 

nybyggnationsalternativet. Slutligen kommer alla alternativ att sammanställas i en tabell.  

4.1. Huset från början 

Huset har från början en årlig energiförbrukning på 150,8 kWh/m2, vilket ses i figur 14 
nedan. 

 
 

 

 

Hyran uppskattas här ligga på 900 kr/m2 och år [20]. 

Figur 14. Energiförbrukning från början. Den övre delen visar den totala årliga 

förbrukningen och den nedre visar energiförbrukningen per månad. Bilden är 

hämtad från IDA ICE. 
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4.2. Renoveringsalternativet  

I renoveringsalternativet gav de olika fasadalternativen ett liknande resultat för 

energiförbrukningen. Det som skiljer dem åt är den ekonomiska kostnaden för åtgärderna. I 

Bidcon finns ingen kostnad för att installera ett FTX-system, denna information har fåtts 

fram på annat sätt och adderas till varje alternativ utifrån kostnaden i Bidcon. Kostnaden för 

att installera ett FTX-system till denna byggnad uppskattas vara 540 000 kr [21]. 

4.2.1. Tegelfasad 

Tegelfasadsalternativet ger en årlig energiförbrukning på 78,9 kWh/m2, år. Detta visas i 

figur 15 nedan.  

 

 

 

Figur 15 . Energiförbrukning efter förbättringsåtgärder och ny tegelfasad. Den övre 

delen visar den totala årliga förbrukningen och den nedre visar energiförbrukningen 

per månad. Bilden är hämtad från IDA ICE. 
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Kostnaden för alternativet med tegelfasad är 3 031 000 kr. Den nya hyresnivån efter dessa 

åtgärder blir 1 296 kr/m2 och år.  

4.2.2. Träfasad 

Alternativet med en ny träfasad ger en årlig energiförbrukning på 78,8 kWh/m2, vilket ses 

figur 16 nedan.  

 
 

 

 

Kostnaden för detta alternativ är 2 245 000 kr. Den nya hyresnivån efter dessa åtgärder blir 

då 1 194 kr/m2 och år. 

 

 

Figur 16. Energiförbrukning efter förbättringsåtgärder och ny träfasad. Den 

övre delen visar den totala årliga förbrukningen och den nedre visar 

energiförbrukningen per månad. Bilden är hämtad från IDA ICE.  
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4.2.3. Marmoroc  
Alternativet med Marmoroc som fasad ger en årlig energiförbrukning på 78,8 kWh/m2, detta 

visas i figur 17 nedan. 

 

 

 

Kostnaden för detta alternativ är 1 937 000 kr. Den nya hyresnivån för detta alternativ blir 

1 153 kr/m2 och år. 

 

 

Figur 17. Energiförbrukning efter förbättringsåtgärderna o ch Marmoroc som 

fasadalternativ. Den övre delen visar den totala årliga förbrukningen och den 

nedre visar energiförbrukningen per månad. Bilden är hämtad från IDA ICE.  
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4.3. Rivnings- och nybyggnationsalternativet 

Kostnaden för att riva denna byggnad bedöms vara 34 500 kr per lägenhet [22]. Då 

byggnaden har 12 lägenheter blir det en total kostnad på 414 000 kr.  

 

Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus byggs för att hålla en årlig energiförbrukning på 

70 kWh/m2, år. Kostnaden för att bygga dessa hus uppskattas vara 13 500 kr/m2 bruttoarea, 

och om den nya byggnaden har samma storlek så blir den totala kostnaden för det nya huset 

21 870 000 kr [23]. Läggs detta pris ihop med priset för att riva så kostar den nya byggnaden 

22 284 000 kr. Hyran för nyproducerade bostäder bedöms vara 1650 kr/m 2 och år [20]. 

4.4. Sammanställning  

När alla alternativen var genomförda sammanställdes de i en tabell. I tabellen går det snabbt 

att jämföra de olika alternativen utifrån energi, ekonomi och hyreskostnad. 

 

Vid en snabb jämförelse i tabellen går det att utläsa följande. Att renovera huset blir betydligt 

billigare än att riva och bygga nytt. Samtidigt så hamnar energiförbrukningen nästintill 

samma nivå som för nybyggnationsalternativet.  

 

Hyran för en renoverad miljonprogramsfastighet uppskattades hamna runt 1 200 kr/m2 och 

år [20]. Jämförs det värdet i tabellen så går det att se att beräkningarna som användes i detta 

arbete för att få fram den nya hyresnivån stämmer hyfsat bra. För utförligare beräkningar se 

bilaga 2 och 3. 

 

 

Alternativ Energiförbrukning Kostnad Hyra 

Huset från början 150,8 kWh/m2, år - 900 kr/m2 och år 

Ny tegelfasad 78,9 kWh/m2, år 3 031 000 kr 1 296 kr/m2 och år 

Ny träfasad 78,8 kWh/m2, år 2 245 000 kr 1 194 kr/m2 och år 

Marmoroc 78,8 kWh/m2, år 1 937 000 kr 1 153 kr/m2 och år 

Nybyggnation 70 kWh/m2, år 22 284 000 kr 1 650 kr/m2 och år 

Tabell 1. Sammanställning av de olika alternativen. 
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5. Diskussion 

Marmoroc är det alternativ som blev det billigaste, med en totalkostnad på 1 937 000 kr. Med 

detta fasadmaterial sänktes den totala årliga energiförbrukningen till 78,8 kWh/m2, den nya 

hyran hamnar på 1 153 kr/m2 och år. Marmoroc har använts tidigare av Riksbyggen vid 

ombyggnad. Problemet var då att fönstren inte gick att flytta ut så långt som de ville då 

fönstersmygarna blev för djupa. Annars upplevdes det som ett bra fasadalternativ som i stort 

sett inte kräver något underhåll.   

 

En ny träfasad är det näst billigaste av alternativen, där totalkostnaden blev 2 245 000 kr. 

Den totala årliga energiförbrukningen sänktes till 78,8 kWh/m2 och den nya hyran hamnar 

på 1 194 kr/m2 och år. Detta känns som ett väldigt attraktivt alternativ då trä i sig är 

miljövänligt samtidigt som det är väldigt estetiskt och kan få ett hus att se mer levande ut. 

Däremot så kräver en träfasad betydligt mer underhåll än vad exempelvis en tegelfasad gör. 

Att bygga träfasad på ett hus med tre våningar kräver också en speciell brandklass på 

materialet eller att ett visst antal sprinklers sätts upp, detta medför en liten kostnadsökning 

men har inte räknats på.     

 

Att byta till en ny tegelfasad är det dyraste alternativet av renoveringsalternativen, med en 

totalkostnad på 3 031 00 kr. I detta alternativ sänktes den totala årliga energiförbrukningen 

till 78,9 kWh/m2 och den nya hyran hamnar på 1 296 kr/m2 och år. Fördelen med att bygga 

en ny tegelfasad är att tegel är ett tacksamt material som i stort sett sköter sig själv. Det är 

väderbeständigt och väldigt hållbart vilket medför att underhållet på fasaden blir minimal.   

 

Att byta de gamla fönstren känns som en självklar åtgärd då utvecklingen av fönster gått 

långt sedan 60-talet då huset byggdes. Att byta till ett FTX-system är en dyr åtgärd men 

sparar samtidigt väldigt mycket energi jämfört med frånluftsystemet som finns i dagsläget, 

därför blev det också en självklar åtgärd. Åtgärder på väggar och tak kan däremot göras på 

andra sätt, till exempel kan väggarna tilläggsisoleras invändigt. Detta valdes bort i denna 

rapport då det hade fått en påverkan på boarean och därmed även på hyran. Med en invändig 

isolering hamnar även den befintliga väggen i ett kallare klimat vilket kan leda till 

fuktproblem. Eldosor och andra installationer kan också behöva dras om när man genomför 

en invändig tilläggsisolering. Men om man har detta i åtanke så känns det som ett bra 

alternativ då man slipper riva fasaden, vilket är en dyr åtgärd. 
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Rivnings- och nybyggnationsalternativet blev klart dyrast, där totala kostnaden blev 

22 284 000 kr. Den årliga energiförbrukningen ligger på 70 kWh/m2 vilket bara är marginellt 

bättre än vad byggnaden skulle få efter förbättringsåtgärderna. Den nya hyran för det 

nybyggda huset hamnar på 1 650 kr/m2 och år. Dessa resultat får det att låta som att 

nybyggnation ska väljas bort direkt, men till dess försvar ska sägas att detta alternativ 

kommer att ha längst livslängd samtidigt som det kommer ses som ett attraktivt om än lite 

dyrare alternativ att bo i. 

 

Sättet som de nya hyresnivåerna tagits fram efter förbättringsåtgärderna stämmer inte helt 

och hållet. Normalt när en hyreshöjning ska genomföras så förhandlas det med 

hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen i sin tur bedömer sedan byggnadens standard, 

kvalitet och service, innan de bestämmer hur mycket hyran får höjas. Dock så stämmer det 

nog ganska bra ändå då hyresnivån för en renoverad miljonfastighet uppskattas hamna runt 

1 200 kr/m2 och år. Men detta beror såklart på i vilken omfattning renoveringsåtgärderna har 

genomförts.  

 

Köldbryggor och ofrivilligt luftläckage är två saker som har betydelse för den totala 

energiförbrukningen. Då projektet var under tidsbegränsning så valdes det tidigt att dessa 

värden skulle uppskattas dels utifrån en skala i IDA ICE och dels från litteraturstudier för att 

inte göra arbetet för komplext. Dessa värden stämmer alltså inte till 100 procent men 

felmarginalen uppskattas ändå bli marginell i slutändan. För att få detta korrekt måste dessa 

värden studeras noggrannare. 

 

Stambyten och andra åtgärder som inte har en direkt inverkan på energiförbrukningen men 

ändå måste genomföras har inte räknats på i denna rapport. Vid en eventuell renovering av 

huset så kommer därför de ekonomiska siffrorna att bli lite högre än vad resultatet i denna 

rapport visar. Men även om resultatet inte stämmer till punkt och pricka så är förhoppningen 

ändå att arbetet kan fungera som en grund för Riksbyggen, om de i framtiden väljer att 

genomföra en renovering på en av deras byggnader.  
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5.1. Slutsats  

Resultatet visar att oavsett vilket fasadmaterial som väljs så blir det mer lönsamt att renovera 

den befintliga byggnaden istället för att riva den och bygga en ny. Genom att renovera 

byggnaden blir den totala kostnaden betydligt lägre jämfört med nybyggnationsalternativet, 

samtidigt som energiförbrukningen nästintill blir densamma. Ur de boendes synvinkel får 

renoveringsalternativet också ses som det mest lönsamma då hyran för detta alternativ blir 

relativt mycket lägre än för en nyproducerad bostad.   
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Bilaga 1 

Ritningar som använts under arbetet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 2  

Priser för renoveringsåtgärderna, där det i varje alternativ adderas in 540 000 kr för FTX-

systemet. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

Den nya hyresnivån efter dessa åtgärder räknades fram genom att ta totalkostnaden och dela 

den med den uthyrningsbara arean, boarean. Det räknades med en ränta på 4 procent och 60 

års avskrivning.  

 

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗

(4% 𝑟ä𝑛𝑡𝑎Ö𝑣𝑒𝑟  60 å𝑟)
𝐵𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎

𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔
) = 𝑁𝑦 ℎ𝑦𝑟𝑎 

 

Ny tegelfasad  

 

(3030634 ∗

(1,0460)
1340

60
) = 396 

 

Ny träfasad 

    

(2245356 ∗

(1,0460)
1340

60
) = 294 

 

Marmoroc 

 

  

(1936865 ∗

(1,0460)
1340

60
) = 253 

 

Dessa siffror adderas till hyran från början (900) för att få den nya hyresnivån. 

 

 

 

 



 

 

 

Huset från början 150,8 kWh/m2, år - 900 kr/m2 och år 

Ny tegelfasad 78,9 kWh/m2, år 3 030 634 kr 1 296 kr/m2 och år 

Ny träfasad 78,8 kWh/m2, år 2 245 356 kr 1 194 kr/m2 och år 

Marmoroc 78,8 kWh/m2, år 1 936 865 kr 1 153 kr/m2 och år 

Nybyggnation 70 kWh/m2, år 22 284 000 kr 1 650 kr/m2 och år 

 


