
Arkitektur, materialflöden och
energianvändning i bostäder - Syntesstudie
Problem och frågeställningar:
• Ökning av grovavfall från renovering

• Brist på kunskap om energirelaterade 
materialflöden över tid i byggnader

• Outforskat: Arkitektonisk utformning av 
bostäder och påverkan på materialflöden 

Resultat:

• Bidrag metodutveckling miljöpåverkan från 
byggnader

• Bidrag kunskap om relation planlösningar och 
materialflöden 

• Feed-back till byggherrar och arkitekter

• Input till fortsatt forskning och 
experimentation HSB LL

Genomförande: 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



Frågor och metod

1. Material/energi: Kan man 
uppskatta materialflöden och
miljöbelastningen av inre
ombyggnader över tid och i
relation till byggnaden som
helhet?

2. Arkitektur: Kan man se en 
relation mellan olika
planlösningar/utformning av
lägenheter (t.ex. flexibla
lösningar) och materialflöden?

• Litteraturstudier
• Enkäter till 5 bfr flerbostadshus 4 i

Gbg och 1 i Sthlm byggda efter
2000 (totalt 465 lgh – 317 svar) 

• Ja/nej och fritext
• Bofaktablad med möjlighet att rita

• Fallstudier – intervjuer med ett
mindre antal lgh-innehavare

• Motiv bakom ombyggnad
• Relation till planlösning
• Kvantifiera materialflöden

• Uppskatta materialflöden från inre
ombyggnad

• Bedöma miljöpåverkan av lista med 
typiska åtgärder

• Uppskatta miljöbelastning från en 
byggnad över 50 år bortsett normalt
underhåll





Enkäten
• Frågor om ändringar i alla rum, 

fritextsvar, möjlighet visa på
ursprunglig ritning

• Hög svarsfrekvens: 69% totalt
mellan 51% och 83%

• Hög medelålder
2 vuxna, 55 år i GBG, 50 och 51 i Sthlm

• Hög utbildning
• Övervägande 2, 3, 4 rok

Antal ursprungliga rumAndel svar för resp BRF



Enkätsvar

• Störst andel som ändrat 
generellt och i plan i BRF i 
Stockholm 

• 34% lagt till ett sovrum i Sthlm
• Stora lgh mest ombyggda?
• Många positiva till öppen 

planlösning
• Missnöje med 

felplanering/montering

Sorterat på antal 
förändringar

Sorterat på antal 
förändringar i plan



Resultat

• Vanligaste ändringarna generellt:
1. Målat/tapetserat sovrum
2. Målat/tapetserat hall
3. Bytt golvskikt balkong
4. Bytt vitvaror kök

• Orsaker till ombyggnad
• Lägenheternas utformning stämmer

inte med hushållens behov
• Byggs med dåliga material och

vitvaror
• Dåligt planerad förvaring
• Dåligt utformade kök
• Öka möblerbarhet / ta bort

kommunikationsyta
• Öka/minska kontakt kök – omgivande

rum
• Sätta individuell prägel



3 vanliga planändringar i Göteborg:

Ändring av fristående enhet i kök Igensättning av “rundgång”Tillägg köksö eller
avgränsning i öppet kök



Tentativa slutsatser

• Högre andel 
ombyggnad/anpassning – lägre 
andel omflyttning? 

• Större ytor och ’inbyggd’ flexibilitet 
ger möjlighet till behovsanpassning

• Dålig kvalitet på material/vitvaror 
leder till för tidiga byten

• Dåliga planlösningar korrigeras –
om möjligt! 

• En ändring kan leda till fler pga
man inte planerat/byggt för 
ändring

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

• På vilket sätt påverkar regelverk 
ombyggnad?

• Borde bostadsrätter levereras mer 
ofärdiga?
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