
Arkitektur, materialflöden och
energianvändning i bostäder
Problem
• Ökade mängder grovavfall
• Ökat fokus på byggprocessen och dess 

inflytande på den totala klimatpåverkan 
från flerbostadshus över livstiden 

Material & metod
• Studier av hur boende renoverar och 

bygger om sina moderna 
bostadsrättslägenheter 

• Fem fallstudier i Göteborg och Stockholm
• 462 enkäter med 68% svarsfrekvens
• Möjlighet för boende att rita in sina 

ändringar i planlösningen
• 11 djupintervjuer
• Klimatpåverkan från materialflöden under                                   

15 år (extrapolerat till 50 år samt jämfört 
med ’normalt’ inre underhåll)
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Resultat

• Närmare hälften av 
lägenheterna som byggts om 
uppfyller inte längre krav på 
tillgänglighet och utrustning

• Verkligt inre underhåll 40% 
än vad som borde vara 
’normalt’

• Inre underhåll motsvarar 
närmare 20% av den totala 
klimatpåverkan av 
lägenheten över 50 år

Paula Femenías, Chalmers E2B2 24/11 2017

• Lägenheterna har genomgått 
större ändringar än vi räknat 
med 

• Vanligast är byte av ytskikt 
men många har också byggt 
om sina lägenheter

• En ändring leder ofta till fler 
renoveringar

• 11-32% av svarande har bygg 
om planlösningen

• 41% i Stockholm har byggt om 
för att få ett extra rum

• Stora lägenheter byggs om 
mer än små (mest ombyggnad 
i Sthlm)



Slutsatser och fortsatt forskning: 
Den klimatsmarta bostaden
• Klimatpåverkan från inre underhåll 

kan inte bortses ifrån
• Handlar om mer än ‘home-makover’ 

– fokus på bostadsutbudet!
• Anpassning av bostad som alternativ 

till flytt – social hållbarhet
• Tillmötesgå behov av ökad 

anpassningsbarhet
• Översyn av tillgänglighet och 

utrustningskrav?

• Hur kan vi uppnå större 
anpassningsbarhet i bostäder 
samtidigt som klimatpåverkan 
minskas?

• Materialval
• Nya smarta lösningar 

• Hur kan vi få översikt över 
materialflöden över tid? 

• Behov att utveckla affärsmodeller 
för ökad återanvändning av 
material & produkter (inte inom 
projektet!)
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