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Slutrapportering	  Steg	  1	  Initiering	  –	  En	  snabbare	  och	  
kostnadseffektiv	  renovering	  av	  hela	  
miljonprogrammets	  fastighetsbestånd	  

1. Sammanfattning	  
Inom det allmännyttiga bostadsbeståndet återfinns drygt 400 000 lägenheter inom det sk. 
Miljonprogrammet som är i akut behov av upprustning under de kommande åren. Den 
nuvarande renoveringstakten är för låg och centrerad till storstäder. För att dessa renoveringar 
ska kunna genomföras över hela beståndet krävs att renoveringarna görs till en mer 
kostnadseffektiv mix av material och entreprenader som bättre relaterar investeringarna till 
fastighetsvärdena och hyresgästernas betalningsvilja och –möjlighet. 
 
I två workshops och ett 10-tal fördjupade samtal med totalt 50 deltagare har projektets 
problemställningar och målsättningar arbetats fram utifrån de reella behov bostadsbolagen, 
leverantörer, tillverkare, grossister, branschorgan och tjänsteföretag upplever i 
miljonprogrammets renoveringsprocess. Projektets huvudproblemställning har definierats till 
Att utveckla innovativa affärsupplägg för renovering av flerbostadshus i syfte att skapa en 
renoverings- och upphandlingsstrategi som skapar en möjlighet till nya innovationer, ett bättre 
resursutnyttjande och lägre entreprenadpris. Med stöd i de 13 potentiella lösningar som 
definierats, med utgångspunkt i huvudproblemet, är konstellationens målbild att dessa 
renoveringsarbeten genom projektet kan effektiviseras med 25 % eller 75 - 125 miljarder 
kronor under den närmaste 10 årsperioden.  

2. Identifierat	  och	  analyserat	  lösning	  med	  stor	  potential	  	  
Under rekordåren byggdes 870 000 lägenheter varav 830 000 är kvar och dessa har nått slutet 
på sin tekniska livslängd och måste rustas upp under de kommande åren. Omkring hälften av 
de aktuella lägenheterna ägs av kommunala bostadsbolag och de uppskattade 
investeringsbehoven (2011) var 300-500 miljarder kr den kommande tioårsperioden. År 2009 
var renoveringstakten cirka 11 000 lägenheter per år och i den takten skulle det ha tagit 
närmare 30 år innan det aktuella beståndet var genomgånget. Prognosen för 2015 är en 
renoveringsökning med 5 - 7 % fler lägenheter men takten behöver ökas ännu mer samtidigt 
som hänsyn måste tas till såväl ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
 
I Industrifaktas rapport från 2011 Behov och prioriteringar i rekordårens flerbostadshus 
framgår att fastighetsägarnas förutsättningar för att finansiera de nödvändiga renoveringarna 
varierar. I snitt tror de allmännyttiga bolagen sig klara att finansiera omkring 50 % av de 
totala åtgärdsbehoven med eget kapital. Två tredjedelar av de intervjuade ägarna uppger 
svårigheter att få bra villkor för finansiering. De uppskattar även att hyran kommer behöva 
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höjas med 11 % för att klara renoveringarna samtidigt som 26 % av de boende i samma studie 
svarar att de inte är villiga att höja sin hyra alls. 
  
ÅF- Bygganalys beräknar att materialkostnaden enbart utgör ca 25 % av den totala 
renoveringskostnaden och HBV har redan gjort betydande insatser till att skapa möjligheten 
att reducera dessa kostnader för material vid renovering. VVS-Företagens och SBUF:s rapport 
Arbetstidens användning vid VVS-montage – en fråga om struktur och ledarskap - visar att 
utbildad personal endast utför kvalificerade arbetsuppgifter, såsom montage under bara 13% 
av arbetstiden och att tidsförluster som skulle kunna effektiviseras bort står för 35% av 
arbetstiden. Det är med andra ord tydligt att VVS- entreprenaderna kan resurseffektiviseras 
med stora kostnadsbesparingar som följd. Arbetsmarknadssituationen och 
kostnadsutvecklingen är bekymmersam och en bristsituation på utbildad arbetskraft gäller för 
samtliga områden inom byggsektorn, vilket driver kostnaderna uppåt. Speciellt gäller detta 
inom VVS-sektorn och kostnadsutvecklingen belyses med nedanstående bild som hämtats 
från ÅF- Bygganalys – Lilla prisboken. 
 

 

För att kunna analysera hur olika renoveringsåtgärder påverkar enskilda fastigheters ekonomi 
och boendekostnader för enskilda hyresgäster krävs nya kalkylhjälpmedel. I stöd av ett 
strategiskt kalkylsstöd kan simuleringar göras som svarar på bolagsledning och styrelses 
frågor och som medför att bolagen kan ta beslut om att ändra arbetssätt och vågar ta beslut om 
att renovera större områden enligt samma koncept samt erbjuda valfrihet för sina hyresgäster 
och delta i ramupphandlingarna. För att ge hyresgästerna valmöjlighet krävs att hyresgästerna 
också kan se hur valen påverkar just deras bostadshyra. Målsättningen är att hyresgästen kan 
se detta fullt ut på individuell nivå, annars är inte valmöjligheterna realistiska och 
förutsägbara. 
 
Om det ska vara möjligt att klara både de ökade kraven på nyproduktion av bostäder och en 
nödvändig renovering av flerbostadshus, så gäller det att utnyttja resurserna på ett optimalt 
sätt. De stora rikstäckande byggföretagen gör idag stora ansatser för att öka sin produktions-
kapacitet avseende nyproduktion och erfarenheter från tidigare har visat att detta oftast skett 
genom att de större byggföretagen blir mindre intresserade av renoveringsprojekt. SABO har 
redan visat att det går att erbjuda sina medlemsföretag det nyckelfärdiga konceptet ”SABO 
Kombohus” för nyproduktion av flerbostadshus till fasta priser som ligger ca 25% under 
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marknadspris. Detta har åstadkommits genom innovativa affärsupplägg innefattande även 
mindre entreprenörer och upprepning av konceptet samt genom att en medveten kostnadsjakt i 
alla delar av projektering- och byggprocessen. Att på liknande sätt utveckla affärsmodeller för 
renovering som främst vänder sig till mindre lokala entreprenörföretag har därför bedömts 
vara en möjlig väg för att få fram resurser till renovering och få ner den mycket höga 
kostnadsnivån. 
 
Projektkonsortiet bedömer att det finns en potential att även kostnadseffektivisera 
renoveringen av miljonprogramsbestånden med upp till 25%. För att nå detta mål krävs 
genomgripande resurs- som kostnadseffektivisering genom att prova nya entreprenadmönster 
och innovativa affärsmodeller. Effektiviseringar krävs för att ägare av flerbostadshus 
fastighetsekonomiskt skall kunna motivera renoveringar samtidigt som hyresgästernas 
hyreshöjningar hålls på rimliga nivåer. Sammantaget är projektets målbild att dessa 
renoveringsarbeten genom projektet kan effektiviseras med 75 - 125 miljarder kronor under 
den närmaste 10 årsperioden.   
 
Projektidéer inför steg 2 – Utmaningsdriven innovation 
 
Huvudproblemställning och identifierad lösning 
Att utveckla innovativa affärsupplägg för renovering av flerbostadshus. 
Syfte: Att skapa en renoverings- och upphandlingsstrategi genom att ta fram renoveringspaket 
med entreprenadstöd, som skapar en möjlighet för lokala entreprenörer att genomföra 
renoveringar av flerbostadshus och därmed genom nya innovationer åstadkomma bättre 
resursutnyttjande och lägre entreprenadpris. Detta kan gälla såväl individualiserade styckvisa 
renoveringsoptioner som större renoveringar. I tillämpliga fall kan kompletta 
renoveringspaket med materialleveranser även behöva kompletteras med entreprenadstöd i 
form av upphandlingsstöd, projektledning och byggprojektledning. 
 
Mål: Målet är att åstadkomma minskning av de totala renoveringskostnaderna med 25 % från 
dagens nivå. 
 
Övergripande har projektet definierat behovet av en stärkt boendedialog, information/ 
kommunikation inom varje av nedan identifierade lösningar för att öka delaktighet 
jämställdhet, mångfald och stärka kommunikation/ information/ dialog med 
Hyresgästföreningen centralt och i förekommande fall lokalt. 
 
Problemställningar och identifierade lösningar 
Ovanstående huvudproblemställning har brutits ner i nedan 13 formulerade lösningsalternativ, 
som under steg 2 bör vidareutvecklas, utprovas och utvärderas tillsammans inom projektets 
konstellation. 
 
1) Förändrat sätt att betala renoveringar av badrum i flerbostadshus 
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Syfte: Att åstadkomma bättre resursutnyttjande och därmed lägre entreprenadpris genom att 
betala badrumsrenovering enbart utifrån storleken på badrummet, dvs pris per kvm badrum. 
 
Mål: Att sänka entreprenadkostnaderna genom att HBV biträder bostadsföretagen med en ny 
affärsmodell, så att dessa kan upphandla lokala ramavtalsentreprenörer som arbetar på detta 
sätt. 
 
2) Att utprova nya resurs- och kostnadseffektiva affärsmodeller i konventionella 
entreprenader 
Syfte: Från 1 jan 2016 införs krav på legitimationsplikt och närvaroredovisning (ID 06) på 
byggarbetsplatser och detta skapar möjligheter att pröva alternativa affärsmodeller för 
upphandling av entreprenörer. Att tillsammans med branschorganisationen Installatörerna 
utprova affärsmodeller som baseras på betalning för den tid som personalen är på 
arbetsplatsen i syfte att öka produktivitet, resursutnyttjande och åstadkomma lägre 
entreprenadpris. 
 
Mål: Att öka produktivitet och resursutnyttjande och sänka entreprenadkostnaderna vid större 
entreprenader och partneringupphandlingar.  
 
 3) Att vid konventionella entreprenader ställa krav på lägenhetsvis paketering av 
material och att levereransen sker upp till lägenheterna med okvalificerad arbetskraft 
som paketerar upp och tar hand om emballage 
Syfte: Att tillsammans med branschorganisationen Installatörerna i detalj studera hur detta 
påverkar produktiviteten på arbetsplatsen.  
 
Mål: Att sänka entreprenadkostnaderna vid större entreprenader och partneringupphandlingar 
genom att föreskriva andra sätt att utföra mindre komplicerade arbetsmoment, så att utbildad 
arbetskraft bättre kan nyttjas för montage och andra kvalificerade arbetsmoment. 
 
4) Att anlita VVS- företag som totalentreprenörer för renovering av badrum och 
stambyten i flerbostadshus 
Syfte: Att få ner antalet underentreprenörer i renoveringskedjan eftersom varje led tillför 8 – 
10 % i påslag. I stället för att anlita en byggentreprenör som samordnar är idén att överföra 
detta till en VVS- entreprenör, som utför huvuddelen av entreprenadarbetena, Att tillsammans 
med branschorganisationen Installatörerna studera effekterna och även utreda om denna 
branschorganisation ska erbjuda utbildningar för att höja kompetensen inom samordning. 
 
Mål: Att sänka kostnaderna för renoveringar som omfattar badrumsrenoveringar och 
stambyten. 
 
5) Att stimulera kreativitet i samband med upphandling av stambyten och 
badrumsrenoveringar 
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Syfte: I stället för att i förfrågningsunderlag detaljredovisa utförande och material ge 
entreprenörerna fria händer att föreslå prefabricerade lösningar eller material som förenklar 
och förkortar montagetiden. Att utveckla affärsmodeller för att få kostnadseffektivare 
lösningar. Affärsmodellen måste utveckla metoder för utvärdering där kreativitet och 
montagetider premieras, ska kunna beaktas tillsammans med pris. 
 
Mål: Att sänka kostnaderna för renoveringar som omfattar badrumsrenoveringar och 
stambyten. 
 
6) Att ställa krav på de företag som tillhandahåller konstruktioner och material för 
fasadrenoveringar att bli totalentreprenörer 
Syfte: Att fastighetsägare skall kunna ställa funktionskrav på en fasadrenovering. Situationen 
är idag att leverantörer marknadsför sitt material och sina systemlösningar och även 
tillhandahåller energiberäkningsprogram för att visa på vilka effektiviseringar som kan 
åstadkommas om man nyttjar deras material och lösningar. Entreprenaderna måste därefter 
upphandlas på konventionellt sätt och utförs oftast av byggentreprenörer med ett stort antal 
underentreprenörer. Detta gör entreprenaden kostsam samtidigt som det blir svårt för en 
beställare att peka på någon ansvarig om de aviserade energimålen inte uppnås. 
 
Mål: Att sänka entreprenadkostnaderna och säkerställa att de utlovade energisparmålen 
uppfylls genom att upphandla rikstäckande ramavtal med en eller flera av dessa leverantörer. 
Dessa leverantörer bör i sin tur anlita lokala entreprenörer att utföra arbetena, men att 
totalentreprenöransvaret ligger kvar hos leverantören. 
 
7) Att tillsammans med leverantörer av garagelängor, carportar och miljöbodar skapa 
nyckelfärdiga systemlösningar för dessa typer av byggnader 
Syfte: I miljonprogrammet finns idag många garagelängor, förrådsbyggnader mm, där 
byggnaderna är dåliga men grundläggning och betongplattor/asfalt är helt OK. För att nå en 
kostnads-, och resurseffektiv renovering/ ersättning av dessa byggnadstyper krävs 
affärsmodeller med ¨nyckelfärdiga byggsystem¨ för dessa ändamål. 
 
Mål: Att leverantörer tillhandahåller system med mindre byggnader för biluppställning, 
förråd, miljöbodar etc som kan avropas genom ramavtal förenklas upphandlingsförfarandet 
och genomförandet, vilket ger lägre totalkostnader. 
 
8) Att utveckla renoveringskoncept för hissar 
Syfte : Att tillsammans med Hissförbundet undersöka möjligheten att utveckla 
renoveringskoncept som går att förupphandla och som erbjuder öppna system för service när 
garantitiden för entreprenaden har löp ut. 
 
Mål: Genom att utveckla och upphandla denna typ av öppna renoveringskoncept med 
ramavtal förstärka kvalitet, service och sänka renoveringskostnaderna och de löpande 
servicekostnaderna efter garantitiden. 
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9) Att erbjuda konsulttjänster inom CM (Construction Management ) 
Syfte: För att säkerställa kvalitativ projektledning som kan leverera resurs- och 
kostnadseffektivitet i bygg-/ renoveringsprojekt upphandla erfarna byggledare/ projektledare 
som i sin tur handlar upp (rör, bygg, el osv), samt själva ansvarar för samordningen på 
byggplatsen om inte detta går att lösa med någon av de upphandlade entreprenörerna.  
Allt material köpes med trepartsavtal för att få ner kostnaderna. Dessa CM- konsulter bör 
lämpligen upphandlas regionvis genom HBV. 
 
Mål: Genom att utveckla och kvalitetssäkra affärskoncept med denna typ av konsulttjänster 
förstärka kompetens, kvalitet och kostnadseffektivitet inom entreprenader.  
 
10) Miljö-, resurs-, kostnadseffektivare och säkrare montage 
Syfte : Att tillsammans med grossist ställa samman ett sortiment av material och varor som är 
lätta att montera och som uppfyller högt ställda miljö- och kvalitetskrav. Att grossisterna 
särskilt marknadsför och utbildar både sin egen personal och de lokala entreprenörerna på 
dessa produkter. 
 
Mål: Att få ett effektivare och säkrare montage vid renovering som ger lägre kostnader 
  
11) Förenklat beställningsförfarande, färre mellanled och kostnadseffektivare 
entreprenader 
Syfte : Att tillsammans med grossist utveckla en affärsmodell, där stora ägare av 
flerbostadshus ska kunna vända sig direkt till grossist och få varor installerade till fasta priser. 
(ex byte av WC-stol), och även se om denna modell går att skala upp för att genomföra 
styckvisa badrumsrenoveringar. (Comfortkedjan erbjuder idag byten av blandare och WC-
stol etc gentemot villaägare och bostadsrättshavare till fasta priser). Affärsmodellen 
förutsätter att grossisten upprättar egna avtal med mindre lokala entreprenörer som utför 
arbetena, varefter grossisten fakturerar både material och arbete till fastighetsägaren. 
 
Mål: Att förenkla beställningsförfarandet och få ner både material- och montagekostnader. 
 
12) Kalkylstöd för fastighetsägare 
Syfte: Att på ett enkelt sätt kunna simulera olika renoveringsstrategier och åtgärder. 
Bostadsföretagen i Sverige och dess hyresgäster har olika förutsättningar. Vad som är möjligt 
i ett bostadsområde blir svårt i det andra, några hyresgäster i en trappuppgång önskar en hög 
standard och är villig att betala för detta medan andra inte etc. Bostadsföretagen erbjuder eller 
önskar i större uträckning erbjuda sina hyresgäster olika upprustnings- och hyresnivåer. Detta 
för att öka valmöjligheten, skapa nöjdare kunder och stärka företagets lönsamhet. Många 
bostadsföretag saknar idag ett bra verktyg för att simulera hur detta påverkar företagets 
ekonomi, ett sådant kalkylstöd vill vi ta fram. 
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Mål: Att skapa ett pedagogiskt kalkylunderlag som kan göra svåra samband begripliga, där 
fastighetsägaren kan simulera och visualisera olika strategival vilket ökar förståelsen för 
ledning, styrelse, ägare och andra intressenter. Ett bra investeringsunderlag ökar tryggheten 
och förmågan att ta affärsmässiga beslut vilket är ett måste om renoveringstakten ska öka. 
  
13) Kalkylstöd för hyresgäster 
Syfte: Att tydliggöra koppling mellan hyra och standard på ett enkelt och förståeligt sätt. Ju 
högre standard ju högre blir hyran. Vad blir hyran om jag väljer ett nytt kök, vilken hyra får 
jag om jag bara väljer det allra nödvändigaste (exempelvis stambyte), vilken hyra får jag om 
jag väljer parkettgolv etc. Valen är många men det finns inte en lösning som passar alla. Kan 
man simulera detta hemma i lugn och ro så är vi övertygade om att känslan av att kunna vara 
med och påverka ökar, inte bara lägenhetens standard utan även boendeutgiften. 
 
Mål: Att hyresgästerna ska bli nöjdare och få ökat boinflytande i renoveringsprocessen. 

3. Plan	  för	  hur	  nya	  lösningar	  ska	  utvecklas	  och	  nyttiggöras	  
Efter uppstart av projektet planeras utvecklings- och pilotprojekt upp tillsammans med 
konsortiets leverantörer och allmännyttiga bostadsbolag som kommer att härbärgera piloterna 
i sitt eget fastighetsbestånd. Piloterna kommer löpande att utvärderas och succesivt paketeras 
till färdiga lösningar som under steg 3 skall kommersialiseras, infogas i HBVs ordinarie 
verksamhet samt via SABO tillgängliggöras för samtliga 320 medlemsbolag. Samtidigt 
kommer flertalet av de lösningar som tas fram genom projektet att vara systemförändrande 
och komma den totala renoveringsmarkanden (privata och offentliga bostadsbolag, 
entreprenörer och leverantörer) till gagn. Den totala projekttiden för uppstart, pilotprojekt, 
utvärdering och analys är 25 månader.  
 
För att skapa den långsiktiga kostnads- resurs- och produktivitetseffektivisering som projektet 
vill uppnå krävs systemförändringar bland SABOs medlemsbolag, HBV, leverantörer, 
grossister och entreprenörer. Samtliga dessa intressenter ingår av denna anledning i projektets 
konstellation.  

4. Kartlagt	  och	  redovisat	  relevanta	  behov	  hos	  berörda	  intressenter	  
På andra plats av de utmaningar som de allmännyttiga bostadsbolagens styrelser, VD och 
tjänstemän ser i SABOs årliga Nöjd Organisations Index (NOI) undersökning kommer 
renovering av fastighetsbeståndet. På första plats listas nyproduktion av bostäder vilket SABO 
redan adresserat i framtagandet av Kombohuset. Projektets mest centrala behov har arbetats 
fram utifrån de reella behov bostadsbolagen, leverantörer, tillverkare, grossister, branschorgan 
och tjänsteföretag upplever i miljonprogrammets renoveringsprocess. Konsortiet har initialt 
skapat en grundläggande förståelse för dessa behov genom den genomförda 
omvärldsanalysen. Detta arbete har sedan förstärkts i de workshops och fördjupade samtal 
som genomförts med aktörerna. Två workshops har genomförts med bostadsbolag för att 
definiera centrala behov. Den första hölls med VD:ar och berörde strategiska beslut och 
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processer inom området. Med utgångspunkt i detta hölls den efterföljande workshopen med 
bostadsbolagens teknikchefer och här diskuterades konkreta renoveringsstrategier och 
problemställningar. Ett tiotal fördjupade samtal har löpande hållits med entreprenörer, 
grossister, branschorgan och tjänsteföretag. 
 
Utifrån detta arbete har projektets fem största nyttor definierats och redovisas nedan samt de 
prioriterade problemområden med förslag till lösningar som projektet planerar att utveckla 
under Steg 2 (se punkten 2. Identifierat och analyserat lösning med stor potential): 

• Industrin – hitta lämpliga prefabricerade lösningar för massproduktion som ger lägre 
priser 

• Bygg och anläggning – bryta upp traditionella entreprenadmönster och 
upphandlingsformer 

• Boende – möjliggöra medbestämmande i renoveringsprocessen 
• Fastigheter och uthyrning – skapa förutsättningar att genomföra renoveringar på 

fastighetsekonomiska grunder 
• Samhälle och stadsplanering – att genom renovering nyttja befintliga fastigheter och 

infrastruktur på ett optimalt sätt ger ett samhällsnytta  

5. Omvärldsbevakning	  som	  redovisar	  behov	  och	  förutsättningar	  på	  en	  
global	  marknad	  

Den svenska allmännyttan är unik och skiljer sig från andra länder där man istället har social 
housing riktat till specifika hushåll. Allmännyttan i Sverige erbjuder istället bostäder för alla. 
Inom den svenska allmännyttan har hyresgästen ett starkt boinflytande över renoveringar med 
Hyresgästföreningen som bostadsbolagens förhandlingspart. Denna styrkebalans påverkar 
renoveringar av miljonprogrammet då hyresgästen betalningsförmåga/ -vilja samt förhandling 
med hyresgästföreningen är avgörande för dessa renoveringars genomförande. I ett 
internationellt perspektiv är detta starka boinflytande unikt. 
SABO är medlemmar i den europeiska intresseorganisationen Housing Europe. Bland 
medlemmarnas fastighetsbestånd finns många likheter i de utmaningar som beståndet står 
inför. Ur detta perspektiv är flertalet initiativ som syftar till ökad energi- och 
kostnadseffektivitet inom renovering av de europeiska fastighetsbestånden intressanta att 
följa. Housing Europe driver exempelvis projektet Powerhouse Europe i syfte att skapa 
kostnadseffektiva energieffektiviseringar bland medlemmarnas fastighetsbestånd. 
 
Det tydligaste internationella exemplet på liknande renoveringslösningar inom Housing 
Europe är Energie Sprong och Transition Zero. Projektet handlar om att skapa en marknad för 
renovering till passivhusstandard i UK, Frankrike och Holland. 
http://energiesprong.nl/transitionzero/. 
 
Vidare är den utarbetade EU-strategin (Renovation strategies of selected EU countries) för 
renovering av fastigheter samt initiativ som Boosting building renovations. An overview of 
good practice intressanta att följa utvecklingen av. 
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I Sverige bedriver Boverket, naturvårdsverket och Energimyndigheten den pågående 
informationsprojektet/kampanjen, Renovera energismart som syftar till att sänka 
energianvändningen i befintliga bostäder med 20 procent till år 2020 och halveras till 2050, i 
förhållande till användningen 1995 visar på möjligheter att energieffektivisera Sveriges 
flerbostadshus som även kan nyttjas i renoveringen av miljonprogrammet.  
 
Vidare återfinns två intressanta projekt med internationella jämförelser: 
 
SIRen (Sustainable Integrated Renovation) Dennis Johansson LTH fokuserar på komplexa 
frågeställningar kopplade till allt från renovering av enskilda befintliga byggnader till 
uppgradering av hela områden. Projektet är tvärvetenskapligt och uppdelat i fem områden 1) 
Förvaltningsperspektiv i beslutsprocessen och byggherrens roll 2) Integrerad, holistisk design 
och effektiv renoveringsprocess 3) Ekonomiska utmaningar och möjligheter vid renovering 4) 
Medborgardelaktighet och demokratiska beslutsprocesser 5) Innovation och lärande.  
Målet är att de modeller och metoder för integrerad hållbar renovering som utvecklas inom 
projektet ska användas brett och storskaligt i branschen framöver samt bidra till att sektorn 
blir mer attraktiv att arbeta inom, vilket även förhoppningsvis skulle stärka svensk 
konkurrenskraft. Projektet finansieras av sina 26 samarbetsparters och genom Formas 
(utlysningen "Sustainable Built Environments 2013"). 
 
ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) Docent Anna 
Kadefors Chalmers (2014-2018) är även det ett Formas finansierat projekt som handlar om 
upphandling inom samhällsbyggnads-området. Projektets mål är att skapa en tvärvetenskaplig 
helhetsbild av vilka upphandlingsmetoder som används i olika sektorer, regioner och länder 
och hitta de mer innovativa modellerna. Projektet undersöker vilka faktorer som formar 
upphandlingspraxis och varför den varierar. Man tittar bland annat på 

• Hur lärande sker inom området, inom upphandlande enheter och på systemnivå. 
• Vilken påverkan samhälleliga och kulturella normer, upphandlingsregler, 

domstolsbeslut, policies, individuella preferenser och resursbegränsningar har.  
• Rollen interorganisatoriska nätverk och offentliga stödfunktioner spelar för att 

utveckla upphandlingspraxis.  
 
Samt ytterligare ett till projektet närstående forskningsprojekt i Strategier för blandad 
renovering och rimliga boendekostnader i miljonprogrammet 2013-2015 (KTH) som 
fokuserar på de delar av miljonprogrammet där möjligheten att höja hyran för att täcka 
renoveringskostnader är begränsad. Detta är t ex fallet i de minst attraktiva förorterna i de 
större städerna och i många orter med vikande befolkning. Uttrycket "Blandad renovering" 
syftar på en strategi där lägenheter/hus inom ett område renoveras olika mycket vilket gör det 
möjligt för dem som vill att bo kvar och få en relativt låg boendekostnad men för andra att bo 
kvar i området men få högre standard på sitt boende, och naturligtvis då högre hyra.  
 
Slutligen har Professor Folke Björk på KTH Byggnadsteknik erhållit medel från Formas med 
perspektivet att det ofta antas att en byggnad efter 40-50 år behöver totalrenoveras på ett 
radikalt sätt med tanken att viktiga tekniska system är uttjänta samt att lägenheterna då 
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behöver moderniseras. Detta forskningsprojekt ifrågasätter det antagandet och ser byggnader 
som något som behöver mer kontinuerliga åtgärder genom Hållbar Stegvis Renovering. Detta 
koncept ska analyseras i sex olika arbetspaket: tekniskt, miljömässigt, arkitektoniskt, socialt, 
ekonomiskt och legalt. Projektet avser att analysera olika nya tekniker som ger möjlighet till 
att stegvis renovering sker med snabba insatser. Det gäller industrialiserat byte av 
lägenhetsinredning, förebyggande underhåll av alla typer av rör (avlopps-, trycksatta och 
ventilationskanaler) åtgärder på elsystem, samt ny teknik avseende klimatskalet.  

6. Knutit	  relevanta	  aktörer	  till	  projektet	  
Initialt bestod konstellationen av SABO, HBV och Sustainable Innovation. Arbetet under steg 
1 har fokuserats på konstellationsbyggande och problemformulering i form av workshops och 
intervjuer vilket breddat konstellationen avsevärt inför ansökan till Steg 2. 
 
Med utgångspunkt i grundkonstellationen har följande allmännyttiga bostadsbolag anslutit sig 
till projektet: Kopparstaden, Ängelholmshem, Skellefteå Bostäder, Svenska Bostäder, 
Signalisten, Gavlegårdarna, Stångåstaden, Poseidon, Uppsalahem, Örebrobostäder, 
Kalmarhem, Nynäshamnsbostäder, Helsingborgshem och Landskronahem. 
 
Till konstellationen har även följande branschföreningar, grossister, konsulter, och 
entreprenörer, anslutit sig som direkt effekt av de fördjupade samtalen: VVS- företagen, 
Hissförbundet, Ahlsell, Dahls och Onninen. 
 
From 1 jan 2016 bildas branschorganisationen Installationsföretagen (genom ett samgående 
mellan VVS- företagen och EIO) som då bör även de ingå i konstellationen. 
 
Docent Anna Kadefors Chalmers Teknikens ekonomi och organisation, Professor Folke Björk 
KTH Byggnadsteknik och Dennis Johansson LTH föreslås tillsammans utgöra projektets 
forskningsgrupp och ansvara för uppföljning, utvärdering och analys av utvecklingsprojekt 
och pilotinstallationer utförs på ett tillfredställande sätt. 

7. Utkast	  avtal	  som	  reglerar	  immateriella	  rättigheter	  och	  säkerställer	  
nyttiggörande	  

Projektets gemensamma avtal reglerande immateriella rättigheter och nyttogörande har 
baserats på Sustainable Innovations projektavtal. Avtalet har granskats av jurister inom SABO 
och HBV och förändringar har beslutats i projektets styrgrupp. Avtalet är färdigställt och 
finns tillgängligt för signering vid initiering av Steg 2. Det fullständiga avtalet återfinns som 
bilaga 1. Avtal – En snabbare och kostnadseffektivare renovering av hela miljonprogrammets 
fastighetsbestånd. 

8. Lärdomar	  och	  misslyckandeåtervinning	  
Med kort tidplan har det varit en stor fördel att redan från projektstart ha med starka och 
dedikerade konsortiedeltagare som SABO, HBV och dess medlemsorganisationer. Detta 
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faktum har underlättat framtagande av omvärldsanalys, behov och förutsättningar på en global 
marknad samt samlandet av centrala aktörer kring de gemensamma problemställningarna. 
 
Genom dessa aktörer har projektgruppen även fått en bra bild av de centrala 
problemställningar som dessa aktörer prioriterar. Det har dock varit svårt för projektgruppen 
att i förhand förutse de externa aktörernas prioriteringar och viljeyttringar. Dessa har bidragit 
positivt till problemformuleringen men även ökat mängden prioriterade problemställningar 
inför steg 2. Detta får till följd att den planerade utvecklings- och pilotverksamheten i steg 2 
växt i förhållande till den hypotes som projektgruppen hade i inledningen av steg 1. 

9. Mätbara	  resultat	  och	  leverabler	  
Projektet har uppnått de utsatta resultatmålen på nedanstående sätt. Prioriterat för projektet 
har varit genomförandet av de två workshops med sammantaget 14 allmännyttiga 
bostadsbolag för att klargöra renoveringsprocesser, -strategier och forma de 13 problem och 
potentiella lösningar som projektet vill gå vidare med att utveckla i steg 2. Projektets 
omvärldsanalys har kompletterats med en omvärldsbevakning som redovisar behov och 
förutsättningar på en global marknad. Projektets övergripande problemställningar har 
dessutom fått värdefull input från entreprenörer, grossister, konsulter och branschföreningar. 
Det har varit mycket intressant att föra fördjupade samtal med dessa i syfte att få deras syn på 
de övergripande problemställningarna och ta del av deras vilja att fortsättningsvis medverka i 
konsortiet för steg 2. 
 
Sammantaget har detta arbete skapat en bred konstellation bestående av 32 bostadsbolag, 
forskare, leverantörer, entreprenörer och tjänsteföretag. Vi har också identifierat och 
analyserat lösningar för prioriterade renoveringsområden med stor utvecklingspotential samt 
kartlagt och redovisat relevanta behov bland konstellationens intressenter. Slutligen har vi 
knutigt relevanta affärspartners till projektets konstellation samt utvecklat ett avtal som 
reglerar immateriella rättigheter och säkerställer nyttiggörande i projektets följande steg 2. 
Projektet har samlat 50 personer (11 kvinnor och 39 män) till genomförandet av arbetet inom 
steg 1. 

10. Bilagor	  

Bilaga 1. Avtal – En snabbare och kostnadseffektivare renovering av hela miljonprogrammets 
fastighetsbestånd. 


