
Arkitektur, materialflöden och energi i bostäder

Har den arkitektoniska
utformningen av bostäder
påverkan på klimat och
energianvändning över tid?

Har olika arkitektur olika
stor miljöpåverkan? 



Fokus på inbyggd energi- och klimatpåverkan

• Ökad betydelse av uppströms 
klimatpåverkan i förhållande till 
energianvändning i driftsfasen 
(Liljenström et al, 2014)

• Minskning av klimatpåverkan 
från uppvärmning men ökning 
från produktion och transporter 
(Boverket, 2011)

• Ökning av grovavfall delvis drivet 
av ROT och ombyggnader 
(Kretslopp, 2013) Liljenström et al, 2014



Inre ägardrivna ombyggnader & renoveringar i 
moderna bostadsrätter i flerfamiljshus
Syften:

• Undersöka relationen mellan modern 
bostadsutformning och 
ombyggnad/renovering

• Bedöma ombyggnadsåtgärdernas 
miljöbelastning som klimatpåverkan och 
energianvändning

Resultat:

• Bidra till kunskapsutveckling kring 
miljöpåverkan och bostäder

• Feed-back till byggherrar och arkitekter

• Ökad medvetenhet hos boende

• Input till fortsatt forskning och experiment 
HSB LL

Syntesstudie: 2015 – mars 2016

• Chalmers Arkitektur - Paula Femenías, 
Liane Thuvander, Lina Jonsdotter & 
Madeleine Larsson

• Tengbom Arkitekter - Cecilia 
Holmström

• Bengt Dahlgrens - Henrik Jönsson

• HSB Living Lab - Sanna Edling / Emma 
Sarin



Metod
5 Bfr Göteborg och Sthlm

1. Enkäter till 465 hushåll– 317 
svar 

• Ja/nej och fritext
• Bofaktablad med möjlighet att 

rita ändringar

2. Fallstudier – 6 intervjuer
• Motiv bakom ombyggnad
• Kvantifiera materialflöden

3. Miljöbedömning (pågår)
• Sthlm (flest svar mest 

ombyggnader)
• Åtgärder – materialflöden –

Anavitor
• Relation till LCA av byggnader 

och energiprestanda

BRF 1, Sthlm BRF 2, GBG BRF 3, GBG BRF 4, GBG BRF 5, GBG 

Byggår 2001 2002 2004 2006 2008

Antal lägenheter
110 95 70 135 55

Svarsfrekvens 

enkät

63% 84% 70% 46% 51%

Omflyttningar per 

år*

7 % 6 % 9 % 11 % 12 %

Hustyp 2 punkthus + 1 

kvartershus (inkl. 

handel)

2 punkthus + 2 

kvartershus

1 lamellhus + 1 

punkthus

5 punkthus 1 punkthus 

Våningar upp till 6 4 7 7 9

Lägenhets-

fördelning

1 rok (-)

1,5 rok (1)

2 rok (37)

3 rok (50)

4 rok (17)

5 rok  (5)

1 rok (2)

1,5 rok (-)

2 rok (18)

3 rok (32)

4 rok (32)

5 rok  (8)

6 rok (1)

1 rok (9)

1,5 rok (-)

2 rok (21)

3 rok (40)

4 rok (-)

1 rok (13)

1,5 rok (19)

2 rok (45)

3 rok (45)

4 rok (13)

1 rok (-)

1,5 rok (-)

2 rok (26)

3 rok (28)

4 rok (1)

Storlekar 48,5-163,5 m² 44-148,5 m² 33-93 m² 40-107 m² 56,8-136,6 m²

Typ av

lägenheter

Stora rymliga 

lägenheter som 

möjliggör 

uppdelning i flera 

mindre rum.

Generellt samma 

köksutförande 

oavsett storlek på 

lägenhet. 

Stor variation av 

lägenheter. Ritat 

för flexibilitet, 

möjlighet att 

avgränsa ett extra 

rum i v-rum. 

Möjlighet att göra 

ett stängt kök. Ofta 

flera balkonger per 

lägenhet

Väldigt öppna 

planlösningar med 

skåp som 

avgränsar rum 

mellan kök och 

vardagsrum. Lite 

ytsnålare

lägenheter

Väldigt öppna 

planlösningar med 

skåp som 

avgränsar rum 

mellan kök och 

vardagsrum. Lite 

ytsnålare 

lägenheter

Planlösningar är 

ritade för 

flexibilitet. Innan 

byggnation kunde 

köparen välja att 

stänga av kök och 

avgränsa extra 

rum.



Enkätsvar

• Störst antal ändringar i Sthlm -
34% lagt till 1-2 sovrum i Sthlm

• Vanligaste ändringarna generellt:
1. Målat/tapetserat sovrum

2. Målat/tapetserat hall

3. Bytt golvskikt balkong

4. Bytt vitvaror kök

• Stora lgh mest ombyggda?

• Missnöje med 
felplanering/montering

Sorterat på antal 
förändringar

Sorterat på antal 
förändringar i plan



Resultat

• Ombyggnader drivs av
• Önskan att personalisera
• Behovsanpassning (fler/färre rum, mer 

förvaring)
• Dåliga material/kvalitet på vitvaror
• Felplanering – dålig lösning
• Byggfel

• ‘Planlösningsdrivna ombyggnader’
• Behov av fler rum – alt. man slår ihop 

rum
• Dåligt utformade kök
• Öka möblerbarhet / minska 

kommunikationsyta
• Öka/minska kontakt kök – omgivande 

rum

• En ombyggnad kan leda till fler!

• De något äldre bfr har rymligare lgh
och mer variation

• Stora lägenheter/möjlighet att ändra 
kopplat till lägre omflyttning

• Många är trots allt nöjda med sina lgh
särskilt om det finns möjlighet att 
påverka

• Många gillar öppna planlösningar och 
’rundgång’ om det inte är i sovrum



3 exempel på planändringar

Ändring av fristående enhet i kök Tillägg köksö eller
avgränsning i öppet kök

Från 3:a till 5: och sedan 4:a. Nytt kök o 
bad



Slutsatser och fortsatt forskning

• Större ytor ger möjlighet till 
behovsanpassning

• Ökad ’flexibilitet’/adaptability –
ökad social hållbarhet?

• Hur hantera att lägenheter ritas 
mer stereotypt men hushållen 
blir allt mer heterogena?

• Dagens byggande går också mot 
mer kompakta lgh och ’låsta’ 
planlösningar

• Regelverk och ombyggnad?

• Borde bostadsrätter levereras 
mer ofärdiga?

”Efter våra renoveringar är lägenheten nu 
perfekt!” Boende



Återkoppling - resultatspridning

• Publikationer
• Populärt – Bygg & Teknik 16 no 2

• Rapport (kommer)

• Ev. Fackpress arkitekter

• Vetenskapligt (kommande)
• Fokus på ombyggnadscykler och 

arkitektur

• Miljö och arkitektur

• Återkoppling (februari-mars 16)
• Fokusgrupp – seminarium med 

arkitekterna

• Möten med HSB

• Seminarium – gruppdiskussion 
med boende + infoblad i 
brevlådan



Paula Femenías
femenias@chalmers.se

Cecilia Holmström
Cecilia.holmstrom@tengbom.se

Tack! 


