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Renovering med 
hyresgästen i fokus

SPIRALTRAPPOR
FÖR ALLA MILJÖER.
Vägen mot framgång är inte alltid rak. Vi har i flera årtionden vidareutvecklat våra kunskaper 
för att ni i slutändan ska få en produkt av allra högsta kvalitet. Genom vägvinnande val och en 
målmedvetenhet har vi skapat förutsättningar för en hållbar, långsiktig och trygg produktion. weland.se

MILJON- 
PROGRAMMET
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Charlotte Steen, chefredaktör

M
ånga har genom åren 
haft synpunkter på 
de bostäder som 
byggdes under 
rekordåren 1965-1975. 
De bostadsområden 
som kom att kallas 
miljonprogrammet 

fick ganska snabbt dåligt rykte 
och stämplades som fysiskt och 
socialt undermåliga. Det byggdes 
för snabbt, hade en enformig 
arkitektur, en torftig utemiljö 
och vissa menade att de skapade 
segregationen. 

Man byggde cirka en miljon 
bostäder under 10 år när dåtidens 
regering tog ett helhetsgrepp om 
bostadspolitiken och formulerade 
”Hela befolkningen skall beredas 
sunda, rymliga, välplanerade och 
ändamålsenligt utrustade bostäder 
av god kvalitet till skälig kostnad.”

Jag växte upp i ett miljonprogram-
område söder om Stockholm. 
Med betonghus i långa rader och 
tvättstuga på gården. Jag minns en 
innergård med stor lekpark, nära 
till natur och framför allt frånvaron 
av bilar. Jag och mina kompisar 
lekte ute varje dag, vi gick själva 
till närbutiken och köpte godis, vi 
cyklade, vi var aldrig rädda för att 
stöta på bilar när vi sprang omkring 
mellan gårdarna. 

Jag känner mig tacksam över att 
ha fått växa upp i ett miljon- 
programsområde där stads-
planeringen var så barnvänlig och 

serviceinriktad, där vardagens 
bestyr kunde genomföras utan 
varken bil eller kommunala 
färdmedel. På många sätt var 
det förutsättningar som är få 
förunnade

Ljusdesignern Erik Olsson har 
länge fokuserat på hur man kan 
förbättra områden med hjälp av 
belysning. ”Jag gillar att jobba med 
miljonprogram, med deras stora 
gröna ytor, träd och växtlighet. Det 
finns helt enkelt mycket att ta vara 
på och det är ofta jättefina projekt 
att jobba med.”, säger han på 
sidorna 34-39.

Många av de hus som byggdes 
under rekordåren är nu i stort 
behov av renovering. Med de 
boende i fokus ska man i Botkyrka 
utanför Stockholm renovera 
8000 lägenheter under tio år och 
i Borlänge har ett forskarteam 
tillsammans med det kommunala 
bostadsbolaget utvecklat en 
process för att renovera både 
varsamt och kostnadseffektivt. 

I detta nummer har vi i vårt 
tema på sidorna 42-55 tittat 
närmare på de fördelar och 
nackdelar miljonprogram-
met fört med sig. 

God läsning!

TRYGGHET
BHur bygger vi 
bort brottslighe-
ten och bygger in 
tryggheten? Den 
upplevda otrygg-
heten i våra städer 
har ökat. Under-
sökningar visar att 
ett otryggt närom-
råde skapar obe-
hag för många 
boende. Hela 68 
procent svarar att 
det viktigaste för 
dem är att få bo i 
ett tryggt område.

CHARLOTTE STEEN, 
CHEFREDAKTÖR

VI SKAPAR AKTIVA TAK
I takt med den ökande urbaniseringen expanderar våra städer på både bredden och höjden. 
FOAMGLAS® KOMPAKTTAK™ ändrar hustakets funktion utan att göra ingrepp i själva konstruktionen. 
Här visas ett exempel på hur Skolen i Sydhavnen i Köpenhamn löst detta genom att placera skolgården 
på taket. En tålig och hållbar lösning för nästa generations elever!

WWW.FOAMGLAS.SE

202005 Byggkoll 210x276.indd   1202005 Byggkoll 210x276.indd   1 2020-08-31   07:17:102020-08-31   07:17:10



8 BYG G KO L L 3 2020 BYG G KO L L 3 2020 98

KOLL PÅ

TEKNIK

Kartverktyg ger 
koll på träden
DIGITALISERING Bostadsbolaget Familjebostäder 
har cirka 5 600 träd planterade i sina områden. 
Med ett digitalt kartverktyg har företaget koll på 
varenda ett av dem.
Familjebostäder är ett kommunalt 
bostadsbolag i Göteborg och en av de 
största fastighetsägarna i kommunen. De 
äger omkring 18 500 lägenheter och har 
även cirka 5 600 träd på sin mark.

Under flera år har det pågått en 
inventering av träden som Familjebostäder 
har. Lina Lindgren, utemiljöspecialist på 
Familjebostäder, berättar att de första 
gången gjorde en inventering 2012 i syfte 

Björk är en av de vanligaste 
trädsorterna i Familje- 
bostäders bestånd.  
Det visar inventeringen 
som hittade 160 sorters 
olika träd. 

att se hur träden mådde, vad de hade för 
behov av skötsel och underhåll och om de 
hade några riskträd.

– Vi vill ha ett så friskt och varierat 
trädbestånd som möjligt. I början tittade 
vi mycket på risker och om träden kunde 
vara farliga. Det är ju viktigt såklart, men 
idag kompletterar vi även med trädens 
positiva värden och nyttor, säger Lina 
Lindgren.

Sådana nyttor kan vara att träd på rätt 
ställe minskar risken för översvämningar, 
bidrar med skugga på varma dagar och 
filtrerar föroreningar.

Det går att hitta alla träd i ett digitalt 
kartverktyg, som uppdateras kontinuerligt 
och de som har hand om utemiljön hos 
Familjebostäder, så kallade miljövärdar, 
använder det i sitt dagliga arbete.

– Man kan gå in på kartan och 
klicka på ett träd och få upp 
information om det till exempel är 
ett speciellt skyddsvärt exemplar, ett 
riskträd eller om det behöver någon 
speciell skötsel, säger Lina Lindgren.

Trädinventeringen gör att 
Familjebostäder nu kan göra mer 
strategiska val vid nyplantering och 
skötsel. Exempelvis går det lättare att 
se om man behöver öka variationen av 
trädsorter i ett område, eller behöver 
genomföra en föryngring i ett annat där 
det saknas en ny generation av träd.

Familjebostäder ingår i ett forsknings-
projekt som leds av Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU, där trädens 
nytta kartläggs. Genom detta har 
man fått tillgång till en svensk version 
av programmet I-Tree, vilket är ett 
beräkningsverktyg för att synliggöra det 
ekologiska och ekonomiska värdet av de 
urbana trädens ekosystemtjänster.

Lina Lindgren framhäver att de genom 
detta fått en större förståelse och koll på 
vad bostadsbolagets träd bidrar med

– Vi kan bland annat se att det är särskilt 
viktigt för oss att värna gamla, stora, 
friska befintliga träd. Det är de som ger de 
absolut största ekosystemtjänsterna.

Bland annat har man räknat ut att 
träden renar luften till ett värde av 717 
457 kronor per år. Lina Lindgren tycker 
att de fått en bättre kunskapsbild som 
kan vägleda dem till att göra rätt val inför 
framtiden.

AV JOHAN ROSHOLM
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SANERING

NY METOD: SANERA VÄGGLÖSS MED KOLSYREIS
Förra året minskade Stockholmshem antalet anmälda fall av de vanligaste 
skadedjuren med 42 procent. Nu är de först i Sverige med att testa en metod 
med kolsyreis för att sanera vägglöss.

Fördelen med metoden med kolsyreis är att man kan locka fram vägglöss 
i tomma lägenheter. Normalt går vägglössen i ide tills någon kommer in i 
bostaden. Med kolsyreis kan de bekämpas utan att någon 
behöver bo där. 

Kolsyreisen, som enbart används i lägenheter som är 
tomma mellan hyresgäster, läggs i en skål i fällor som 
ställs längs väggarna och lössen kommer sedan inte upp 
ur fällan. Stockholmshem har nu gjort ett första test och 
det verkar fungera riktigt bra, berättar Chantelle Small, 
skadedjursexpert på Stockholmshem. 
AV ANNA HEDENRUDFO
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VÄGLEDNING

HJÄLP FÖR 
ATT FÖLJA UPP 
ENERGIKRAV
Det kan vara svårt att handla 
upp åtgärder och produkter 
inom energieffektivisering 
för BRF:er och små 
fastighetsägare. Till hjälp 
har en handfast vägledning 
tagits fram för att följa upp 
energikraven. Syftet är att 
fastighetsägaren ska få så 
energieffektiva lösningar 
som möjligt när de genomför 
åtgärderna.

Det är Energieffektiviserings-
föregen, EEF, som har  
tagit fram en vägledning för 
hur man på ett enkelt och  
tydligt sätt både kan  
formulera och följa upp  
energikraven för några av de 
viktigaste åtgärderna.

AV ANNA HEDENRUD

ENERGIEFFEKTIV-
ISERINGSÅTGÄRDER
Några vanliga åtgärder är:

X Fönsterbyte och 
komplettering med 
energiglas.

X Tilläggsisolering  
av vind.

X Optimering av vär-
mesystem och injuste-
ring av VVS-system.

X Byte av belysning.

14... 
..miljoner kronor får Centrum 
för cirkulärt byggande i stöd 
från Vinnova för att fortsätta 
arbetet med att öka åter-
brukstakten inom bygg- och 
fastighetsbranschen.

KOMBOHUS 

Den nya generationens 
kombohus är här
Nu är ramavtalet för de nya kombohusen 
klart. Kombohusen visar vägen hur 
byggbranschen kan arbeta med 
industrialisering och standardisering 
för att sänka byggkostnaderna markant, 
menar Sveriges Allmännytta.

Kombohusen består av punkthus, 
lammelhus och mindre hus som kan 
beställas från tre utvalda leverantörer. Att 
Kombohusen bygger på standardiserade 
modeller betyder inte att husen behöver se 
exakt likadana ut. Husen kan sättas ihop 

som ett legosystem med stor variation i 
höjd, bredd, färg och form.

– I de nya kombohusen har vi tagit ett 
stort kliv i utvecklingen för att både 
kunna variera våra kombohus i form, 
lägenhetssammansättning och material 
samt att kunna optimera husen mot 
kommunernas önskemål i detaljplaner 
och byggrätter, säger Sofia Heintz, 
nyproduktionsexpert på Sveriges 
Allmännytta till Byggkoll.
AV ANNA HEDENRUD

Bo Punkt är ett av flera 
nya kombohus som 
har tagits fram. 
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KOLL PÅ

REGLER

Krav på att återställa 
ROT-avdraget
ROT För att stimulera ekonomin och öka sysselsätt-
ningen i coronapandemins spår höjs många röster 
med krav på att återställa ROT-avdraget till 50 procent. 
ROT-avdraget, skatteavdraget för 
reparation, ombyggnad och tillbyggnad, 
har funnits i olika omgångar sedan 
mitten av 1990-talet. Syftet var att stimulera 
sysselsättningen inom byggbranschen 
under lågkonjunkturer. ROT-avdraget 
anses vara ett effektivt medel för att skapa 
fler jobb genom sänkt skatt på arbete 
och minska svartarbetet. Från slutet av 
2008 infördes skattereduktionen som en 
permanent åtgärd.

Renoveringsindex är ett värde som 
mäter hur mycket svenskarna renoverar. 

Indexet väger samman statistik från 
Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag 
samt SCB:s siffror om handel med bygg-,  
vvs-, färg- och elartiklar. Under våren när 
coronapandemin bromsade in Sverige 
på många sätt syntes en tydlig ökning i 
renoveringsviljan.

Under mars, april och maj i år omsatte 
handeln med bygg- och vvs-varor, färg och 
elartiklar ungefär 18,6 miljarder kronor 
i Sverige enligt SCB:s siffror. Det är en 
markant ökning jämfört med samma 
period 2019 då motsvarande siffra var 16,3 
miljarder kronor.

Många menar att ett 
höjt ROT-avdrag kan 
göra stor skillnad för 
att stimulera Sveriges 
ekonomi. 

BIDRAG

STATLIGT STÖD 
FÖR ATT KÖPA 
IN ELDRIVNA 
ARBETSMASKINER

Ett nytt statligt stöd kan täcka 
en del av kostnaderna vid köp 
av eldrivna arbetsmaskiner. 

20 miljoner kronor 
finns tillgängligt i den så 
kallade klimatpremien. 
Energimyndigheten är de 
som betalar ut stödet och 
det ska betalas ut till företag, 
kommuner eller regioner som 
köper in vissa miljöfordon.

Förordningen trädde i kraft 
7 september och kan täcka en 
del av kostnaden för inköp av 
tunga lastbilar som drivs av 
el, gas eller bioetanol och för 
större arbetsmaskiner som är 
eldrivna.

AV JOHAN ROSHOLM

Energimyndigheten ska ge ett stöd 
för att täcka en del av kostnaderna 
då företag köper in eldrivna större 
arbetsmaskiner. 

Samtidigt spenderade svenskarna 
ungefär 7,8 miljarder kronor på rot-
avdragsberättigade tjänster. Det 
innebär att Renoveringsindex under 
coronamånaderna mars – maj steg med 
hela 3,0 procent.

I maj skrev sex verkställande direktörer 
för bygg- och installationssektorns 
branschorganisationer att ROT-avdraget 
måste återställas till 50 procent. Det 
var 2016 som avdraget sänktes till 30 
procent. Branschorganisationerna 
menar att om svensk bygg- och 
installationssektor ska kunna vara en 
nödvändig motor i ekonomin så behövs 
alla fungerande stimulanser. Enligt 
Byggföretagens konjunkturprognos 
minskar antalet sysselsatta i bygg- och 
anläggningsbranschen med 16 000 
personer mellan 2019 och 2021. Här kan ett 
höjt ROT-avdrag göra stor skillnad.

Också bland andra Liberalerna kräver 
att regeringen i statsbudgeten till nästa 
år höjer ROT-avdraget till 50 procent av ar-
betskostnaden för att motverka arbetslös-
het och svartarbete.

Hälften av svenska folket ser gärna att 
ROT-avdraget återställs till 50 procent av 
arbetskostnaden som en krisåtgärd. Det 
framgår av en Sifo-undersökning som 
gjorts på uppdrag av byggbranschens fem 
arbetsgivarorganisationer tillsammans 
med Byggföretagen.

Enligt SIFO-undersökningen tror sju 
av tio hushåll att ett återställt ROT-avdrag 
till 50 procent skulle öka efterfrågan på 
professionella hantverkstjänster. Ungefär 
varannan tror att en höjning skapar nya 
arbetstillfällen. 

Enligt undersökningen anser även två 
av tre att ROT-avdraget har ganska eller 
mycket stor betydelse för att motverka 
svartarbete och fusk. 

I januari presenterade också myndigheten 
Tillväxtanalys rapporten ”Direkta och 
indirekta sysselsättningseffekter av ROT-
reformen”. Rapporten som omfattar 
åren 2010 - 2015 visar att 2010 sysselsatte 
Rot-företagen uppskattningsvis 177 000 
personer. År 2015 ökade antalet sysselsatta 
till drygt 214 000 personer. Det var en 
ökning av antalet sysselsatta med nästan 
21 procent vilket kan jämföras med att den 
totala sysselsättningen i Sverige som ökade 
med knappt 8 procent under motsvarande 
period. 
AV ANNELIE BJÖRLING

...januari börjar nya bransch-
reglerna ”Säker Vatten- 
installation 2021:1” att gälla. 
De största förändringarna går 
det redan nu att läsa om på 
Säker Vattens hemsida. 

1:a...

SKYDDSKLÄDER

Ny standard behandlar 
skyddskläder mot 
ljusbågar
När en ljusbåge uppstår vid ett elarbete är det oerhört viktigt att ha 
rätt skyddsutrustning. Nu har en ny europeisk standard, vid namn  
SS-EN 61482-2, för kläder tagits fram som ska skydda användaren mot 
skador till följd av just ljusbågar.

Standarden specificerar fordringar och tillhörande provningsmetoder 
som kan användas för tyg och klädesplagg för skydd mot ljusbågars 
termiska verkan och skyddsklädernas roll är främst att förhindra de svåra 
brännskador som ofta uppstår vid ljusbågeolyckor.

– Målgruppen som berörs är främst elektriker men det kan även gälla 
andra som arbetar i direkt närhet till en elektrisk anläggning, säger 
Christian Kreisel marknadschef på Tranemo Workwear.

Det är du som är arbetsgivare som ska se till att arbetsmiljön är säker.  
I områden med ljusbågerisk görs detta genom att beräkna eller bedöma 
hur stor händelseenergin är i ljusbågen som en person kan utsättas för.

– Därefter förses personalen med skyddskläder, handskar och 
ansiktsskydd med skydd som är lika högt eller högre än händelsenergin. 
Vanligen anges händelseenergin i kalorier/cm2, säger Christian Kreisel.

Skyddskläder som är testade i material och design för ljusbågerisk märks 
IEC 61482-2. Materialtesten görs vanligen enligt EN 61482-1-1 och resultatet 
ges i kalorier/cm2.

– Med fördel skall kläderna vara märkta med detta värde på utsidan 
så det är lätt att veta vilket skydd man har. Ibland används även  
EN 61482-1-2 och då ges resultatet i två klasser, APC1 eller APC2. Denna 
märkning används mest i Tyskland, förklarar Christian Kreisel.

Skydd mot elchock ingår inte i den nya standarden. Inte heller skydd 
mot ljud, ljus eller andra effekter av ljusbågar.
AV MICAELA NORDBERG

Standarden SS-EN 61482-2 berör skyddskläder som används vid arbete där det 
finns en risk att det uppstår en ljusbåge. 
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HÅLLBARHET I höst påbörjas montering av 
stommarna till Stockholms första stadskvarter 
i trä. Valet av system har gjorts med hjälp av så 

kallade miljövarudeklarationer. 
– Vi har nu som målsättning att alltid efterfråga 

detta från leverantörerna, säger Anna Ervast 
Öberg, projektutvecklare.

TEXT VIKTOR GINNER FOTO TOBIAS STERNER

Miljövarudeklarationen ger 

GRÖN STOMME



Under mer än 20 år har Erik Olsson rört sig i  
gränslandet mellan konst och LJUSDESIGN. Han jobbar 
med ljus i socialt utsatta miljöer och blir frustrerad 

när något är byggt utan kärlek.
TEXT MICAELA NORDBERG  FOTO JOEL DITTMER

HAN BELYSER 
SOCIAL UTSATTHET
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krisen i mitten av 1970-talet bidrog 
också. Samtidigt höjdes allt mer 
kritiska röster mot byggandet av de 
storskaliga områdena. 

– Bilden förändrades till en 
syn som är kvar idag tycker jag. 
Just det storskaliga och repetitiva 
reagerade man på och ansåg att det 
inte var så bra. Det blev en häftig 
kritik mot det stora projektet, säger 
Anna Braide.

Hon anser att det syfte som 
miljonprogrammet hade, 
att ge bra bostäder till alla, 
motverka trångboddheten 
och höja standarden, idag är 
bortglömt. Istället har många 
miljonprogramsområden blivit 
en symbol för det som många 
anser är ful arkitektur, men även 
samhällsproblem som segregation 
och fattigdom.

– Med tiden har vi fått en situa-
tion där befolkningen som bor i de 
här områdena inte är blandad. Det 
skapar problem då de som bor här 
ofta är människor som kanske inte 
har arbete och har det sämre  
ekonomiskt. Det resulterar i ett 
stort utanförskap i de här  
områdena, säger Anna Braide.

Miljöerna bidrar också till den 
bilden enligt henne. En bebyggelse 
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Nya småhus respektive nya lägenheter 
under åren 1965-1974

KÄLLA SCB
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MILJONPROGRAMMET  
LÖSNINGEN PÅ BOSTADSBRISTEN

S
torskaligt bostadsbyg-
gande. Så kan miljonpro-
grammet sammanfattas. 
Mellan åren 1965–1974, 
en del av de så kallade re-
kordåren med hög sys-
selsättning och tillväxt, 
pågick ett enormt arbe-
te för att bygga bort bo-
stadsbristen i Sverige. 

Byggtakten var hög, vilket framgår 
av den statistik som finns på nästa 
uppslag, med tiotusentals färdiga 
bostäder varje år. 

Anna Braide, lektor vid 
Chalmers arkitektur, 
förklarar att det redan innan 
andra världskriget hade 
funnits en politisk ambition 
att få ner och bort bostadsbristen. 
Men på 1950-talet märktes att 
ambitionen inte blev verklighet.

– Då gjordes en storsatsning 
och man sade att bostadsbristen 
verkligen skulle bygga bort. Det var 
det som var själva ursprunget till 
miljonprogrammet, säger hon.  

Statliga pengar användes för att 
finansiera en del av byggandet 
och spåren av miljonprogrammet 
syns i princip i varenda större 

På tio års tid byggdes över en miljon bostäder i 
Sverige och de utgör än idag en stor del av det 
samlade bostadsbeståndet i landet. Men bilden av 
miljonprogrammet har ändrats över tid.

TEXT JOHAN ROSHOLM

tätort i Sverige idag. Stadsdelar 
som Rosengård i Malmö, Tensta 
i Stockholm och Hammarkullen 
i Göteborg är bara några exempel 
på områden som kom till under 
den här tiden. Det är också här det 
finns många exempel på sådana 
fastigheter som är förknippade 
med miljonprogrammet. Höghus 
som sträcker sig mot himmelen, 
mer än sex våningar höga.

Men verkligheten var en annan. 
En tredjedel av bostäderna som 
byggdes i miljonprogrammet 

beräknas vara i höghus men 
den resterande delen av 
bostäder byggdes i lägre 
flerbostadshus eller i småhus.
Den höga byggtakten 

som hölls i slutet av 1960-talet 
började dock mattas av i mitten av 
1970-talet. Då sjönk produktionen 
av lägenheter och istället blev fler 
småhus färdigställda. 

– Småhus var något som det 
byggdes mycket av i slutet av 
miljonprogrammet. Kanske lite 
som ett svar på den kritik som kom 
mot flerbostadshusen, säger Anna 
Braide.

Många saker sammanföll med 
miljonprogrammets slut och som 
bidrog till att bostadsproduktionen 
föll. I slutet av 1960-talet började 
en del av de allmännyttiga 
bostadsföretagen att få svårt att 
hyra ut de stora lägenheterna. 
En utflyttning av människor från 
städerna och den ekonomiska 

1 005 578
..bostäder byggdes under åren 
1965-1974. 
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Tensta 1969. 

KÄLLA BOVERKET
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VANLIGAST MED 
TREVÅNINGSHUS
Under miljonprogramsåren var 
det vanligast att flerbostadshusen 
byggdes i tre våningar, trots 
att miljonprogrammet främst 
förknippas med mycket högre 
byggnader. 

1-2 våningar
110 200 lägenheter

3 våningar
274 800 lägenheter

4 våningar
41 900 lägenheter

5 våningar
25 500 lägenheter

6-8 våningar
131 300 lägenheter

9+ våningar
33 000 lägenheter

KÄLLA INDUSTRIFAKTA



DESIGN LYFTER 
VATTENTORNET
Tusentals ton med betong. En högreservoar 
tiotals meter upp i luften, vilandes på 24 PELARE. 
Utseendet på det nya vattentornet i Helsingborg 
sticker ut och byggprojektet har mött flera 
utmaningar som fått lösas.
TEXT JOHAN ROSHOLM FOTO MATHILDA AHLBERG OCH JOAKIM KRÖGER
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