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Förord

Det forskningsprojekt som redovisas här, ”Hållbar utveckling i 50-, 60- och 70-talens
bostadsområden – ’gröna mål’ möter mark, hus och människor”, är en studie av hur förnyelse
med miljöinriktning har genomförts i ett fyrtiotal halvgamla bostadsområden över landet,
oftast i behov av både underhåll och utveckling. Studien omfattar i huvudsak projekt där
miljöåtgärder har genomförts med stöd av lokala investeringsprogram (LIP), men även några
andra projekt med miljöinriktning har tagits med.

Ända från den stora stadsomvandlingen, som tog sin början under 1950-talet, har hanteringen
av den redan byggda stads- och bostadsmiljön uppmärksammats och debatterats. Att all
bebyggelse åldras och behöver underhåll är allmänt vedertaget. Men bebyggelsen behöver
också utvecklas för att uppfylla nya behov och krav som har uppstått eller formulerats sedan
den tillkom. Åtgärder kan behövas t.ex. för att höja bostadsstandarden, öka tillgängligheten,
förbättra olika miljöegenskaper, och anpassa bebyggelsen till nya boendemönster och
befolkningsförhållanden. Den stora frågan är i vilka former och på vilka villkor förnyelse ska
genomföras. BOOM-gruppen arbetar sedan många år med sådana frågor. Hur ser bebyggelsen
från olika tidsperioder ut, vilka kvaliteter och brister har den? Hur kan den förnyelse som
behövs genomföras på ett varsamt sätt, med respekt för de boende och de kvaliteter som finns
även i alldagliga hus och områden?

Projektarbetet har genomförts inom BOOM-gruppen av Sonja Vidén och Marina Botta, med
Ingela Blomberg som samtalspartner. Inom ramen för projektet har Marina Botta också
arbetat med sin doktorsavhandling ”Towards Sustainable Renovation”, som delvis bygger på
detta projekt.

Projektet har finansierats av Formas, inom insatsområdet ”Miljö och kretslopp”, av
Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt av Miljödepartementet, vars
engagemang från och med år 2002 fördes över till Naturvårdsverket.

Projektets referensgrupp har lämnat många värdefulla råd och synpunkter, speciellt i de tidiga
skedena. I referensgruppen har ingått: Fredrik von Platen (ordförande), Anna Borelius Brodd,
Thorsten Wanngren, Jerker Lundequist, Stefan Strid, Conny Rolén, Urban Boije av Gennäs,
senare också Karin Hermansson, Åsa Jönsson och Lars Christian Roth.

Nya idéer, kontakter och kunskaper har tillförts genom de seminarier som Formas anordnat inom
ramen för sin satsning ”Miljö och kretslopp”. Utbytet av kunskap och erfarenheter med
forskarkollegor vid KTH och andra högskolor och universitet har varit till stor nytta och glädje;
ingen nämnd och ingen glömd.

Projektets genomförande är helt beroende av de källor som har stått till buds. Många kunniga
och engagerade människor i kommuner och bostadsbolag, och i de områden som vi har besökt,
har vänligt delat med sig av material och kunskaper. Tack vare dem har det många gånger gått
att få en rik och nyanserad bild av LIP-projekten och det sammanhang de har genomförts i.

Stockholm december 2005, februari 2006

BOOM-gruppen / Sonja Vidén & Marina Botta
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1

De lokala investeringsprogrammen
och studiens inriktning

Den stora statliga satsningen på lokala investeringsprogram (LIP) för att öka takten i
omställningen till ett hållbart Sverige har en central roll i denna studie. Även om satsningen i
sig och de lokala investeringsprogrammen hade en mycket bred inriktning, där åtgärder i
bostadsbebyggelse inte hade någon speciellt framträdande roll, fick den i många fall påtaglig
betydelse för såväl nybyggande som ombyggnad och annan förnyelse av befintliga bostadshus
och -områden.

I detta kapitel beskrivs översiktligt bakgrunden till LIP-satsningen. Dess mål, medel och
handläggning tas upp, med fokus inställt på befintliga bostadsområden med flerbostadshus
och de stöd som har beviljats sådana områden.

Parallellt med LIP lanserades två andra statliga handlingsprogram som de har vissa samband,
direkta eller indirekta, med LIP-projekt som gäller befolkning och bebyggelse i befintliga
bostadsområden. Det ena, den s.k. storstadssatsningen, berörde enbart problemdrabbade
områden i storstadsregionerna. Det andra, ett arkitekturpolitiskt handlingsprogram, hade en
generell inriktning och berörde både nybyggnad, ändring av byggnader och planläggning. Det
arkitekturpolitiska programmet var också uttalat avsett att ge vardagslandskapets värden en
större tyngd vid förnyelse. Dessa två program tas upp kortfattat i detta kapitel.

Slutligen beskrivs forskningsprojektets huvudfrågor och metoder samt principerna för
redovisningen.
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1.1 LIP-satsningen och dess bakgrund
På väg mot en ekologiskt hållbar utveckling

LIP-satsningen och ”Hållbara Sverige”
Statliga bidrag till lokala investeringsprogram (LIP) för hållbar utveckling beviljades åren
1998-2002. LIP-satsningen gavs en stor bredd; bidrag kom att ges till projekt inom allt ifrån
övergripande naturvård till dialogprojekt med boende i utsatta bostadsområden, i samband
med miljöåtgärder. Se vidare s. 17. Bakom den låg en lång miljöpolitisk utveckling, och när
den avslutades var det för att ersättas med nya satsningar med mer riktade miljöambitioner.

Hösten 1996 tillsattes den delegation för en ekologiskt hållbar utveckling som lanserade LIP
inom ramen för ”Hållbara Sverige”.1 Delegationens omfattande investeringsprogram för
hållbar utveckling byggde vidare på idéer som Olle Eriksson, tidigare bl.a. chef för Statens
råd för byggnadsforskning, hade utvecklat i sin bok ”Bygg om Sverige till bärkraft”.2 Redan i
regeringens vårbudget 1997 avsattes 5,4 miljarder kronor till lokala investeringsprogram för
de tre åren 1998-2000. Den bakomliggande visionen om ”Ett hållbart Sverige” presenterades
mer utförligt i en av propositionens bilagor.3 Det lokala perspektivet och kommunernas
aktiva Agenda 21-arbete poängterades som en grund att bygga vidare på. Kommuner eller
grupper av kommuner skulle få möjlighet att i samverkan med lokala aktörer, offentliga och
privata, utforma förslag till lokala investeringsprogram för att öka den ekologiska
hållbarheten i samhället. I propositionstexterna framhölls möjligheterna att genom
investeringar för ekologisk hållbarhet skapa nya arbetstillfällen, tillväxt och ökad
konkurrenskraft.4 För den studie som redovisas här är vad som sägs om ombyggnad av
bostäder och varsamhetskravet i Plan- och bygglagen (PBL) av speciellt intresse:

”Ett första viktigt område är stöden till ombyggnad och förbättring av bostäder...
..Anpassning av bebyggelsen har en strategisk roll i energiomställningen såväl som i
kretsloppsarbetet, och det är därför viktigt att alla ombyggnader och renoveringar som
ändå sker genomförs på ett sådant sätt att möjligheterna till energieffektivisering och
miljöanpassning utnyttjas. Åtgärderna ska väljas så att varsamhetskravet (PBL 3:10)
tillgodoses.”5

LIP-satsningen förlängdes senare till år 2003 och ytterligare 1,8 miljarder kronor tillfördes i
olika omgångar. Nya budgetbeslut resulterade dock i att LIP-programmet avvecklades i förtid
och den då tänkta totala bidragssumman på 7,2 miljarder minskades. Den sista december 2001
var sista ansökningsdagen för LIP-bidrag och de sista besluten om bidrag togs i juni 2002.

LIP ersattes av ett klimatinvesteringsprogram (KLIMP) inriktat på klimatområdet, och medel
som avsatts till LIP överfördes till KLIMP. Summan av beviljade bidrag inom ramen för LIP-
programmet blev till slut 6,2 miljarder kronor. Det är troligt att den slutliga bidragssumman i
praktiken blir mindre - en del projekt inom de lokala programmen har inte kommit till stånd
eller inte genomförts enligt de villkor som satts upp, vilket leder till att bidragen reduceras när
projektens slutrapporter lämnats in.

1 Hanberger m fl, 2002. I delegationen ingick miljöminister Anna Lindh, skolminister Ylva Johansson,
jämställdhetsminister Ulrica Messing, jordbruksminister Annika Åhnberg och skatteminister Thomas Östros. En
inspiratör, vid sidan av Olle Eriksson, var biologen Stefan Edman, som senare också blev regeringens rådgivare i
frågor om ekologi och hållbarhet.
2 Eriksson 1996.
3 Prop. 1996/97:150.
4 Prop. 1996/97:150, s 22 samt bilaga 5.
5 Prop. 1996/97:150, bilaga 5 (”Ett hållbart Sverige”), s 7.
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Miljömålen

Genom de lokala investeringsprogrammen skulle Sverige föras vidare mot en ekologiskt
hållbar utveckling. Miljödepartementet redovisade i en av sina informationsskrifter6 att LIP-
satsningen bland annat skulle:

- öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle.
- öka kunskapen om vägen till ett hållbart samhälle
- bidra till att hållbarhetsfrågor får högre prioritet i det lokala arbetet
- stimulera samarbete mellan olika aktörer på det lokala planet
- lyfta fram goda exempel
- öka investeringar i ny och miljöanpassad infrastruktur och teknik
- skapa nya arbetstillfällen.

Våren 1998 framlades den s k ”miljöpropositionen”, ”Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett
hållbart Sverige”. 7 Där presenterades och motiverades femton nationella miljökvalitetsmål,
bland dem målet ”God bebyggd miljö” (miljökvalitetsmål nr 11). Under detta mål poängteras
bland annat att den bebyggda miljön ska ge skönhetsupplevelser och trevnad och utformas så
att människors dagliga transporter kan minskas. Boende- och fritidsmiljön ska uppfylla
samhällets krav på gestaltning, frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft.
Natur- och grönområden nära bebyggelsen ska värnas. Hälsa och säkerhet, biologisk mångfald
och hushållning med resurser ska främjas. Målen ska i huvudsak uppnås inom en generation.

Ett par år senare preciserades och kvantifierades en rad delmål för vart och ett av de femton
nationella miljökvalitetsmålen i propositionen ”Svenska miljömål – delmål och åtgärds-
strategier”.8 Senast år 2010 ska enligt denna proposition bestämda förbättringar ha uppnåtts i
olika avseenden. Bland delmålen för ”God bebyggd miljö” ingår att ”Det kulturella,
historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser
och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas.” och att ”En långsiktigt hållbar
bebyggelsestruktur utvecklas, både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och
verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse.”9

Tidigare miljösatsningar i politiken - vägen mot LIP

Redan i samband med 1970-talets oljekriser gjordes stora statliga och kommunala satsningar
på energihushållning. Lokala energirådgivare tillsattes på många håll, värmeverk för effektiv
produktion utvecklades och fjärrvärmenät byggdes ut i ökande omfattning. Generösa
subventioner till energisparande åtgärder i det befintliga bostadsbeståndet bidrog till bland
annat tilläggsisoleringar och fönsterbyten i en betydande del av bostadsbeståndet. Larm om
hälsoskadliga material medförde förbud mot fortsatt användning av flera vid den tiden vanligt
förekommande byggnadsmaterial.

Under 1900-talets sista decennier fick frågor om ekologi och resurshushållning allt större
tyngd i politiken. Begreppet ”hållbar utveckling” (”sustainable development”) etablerades
genom Brundtlandkommissionens rapport ”A common future” 1987. I den, och än mer genom
FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992, vidgades diskussionen om den globala miljön och
om villkoren för en hållbar utveckling. Bland annat betonades att hållbar utveckling inte bara
bygger på ekologiska hänsyn utan också på ekonomisk, social och kulturell utveckling.
Decentraliserat ansvar, samarbete och förebyggande åtgärder sågs som viktiga principer för
att åstadkomma en hållbar utveckling.

6 Hållbara kommuner. Miljödepartementet, 2000.
7 Prop. 1997/98:145.
8 Prop. 2000/01:130.
9 Sammanfattning av proposition 2000/01, s. 54.
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Vid konferensen i Rio antogs det gemensamma handlingsprogrammet ”Agenda 21” av de ca
180 deltagande staterna, däribland Sverige. Man enades också om att rekommendera alla
länder att ta fram en nationell strategi för hållbar utveckling.

I Sverige påbörjades ganska snart lokalt Agenda 21-arbete på kommunal nivå. Under några år
(1994-96) fanns det vissa, begränsade statliga bidrag till det lokala Agenda 21-arbetet. Många
kommuner anställde en eller flera Agenda 21-samordnare för att arbeta med kommunens egna
miljöprogram och för att driva på och samordna det lokala engagemanget kring miljöfrågorna.
Hösten 1998 hade drygt 70 % av Sveriges kommuner en egen Agenda 21-samordnare och
mer än hälften av kommunerna hade då antagit en lokal Agenda 21-plan.10 Agenda 21-arbetet
fortgår i varierande omfattning i kommunerna. År 2001 hade andelen kommuner med en
formellt antagen lokal handlingsplan ökat till drygt 70 % av de då 289 kommunerna. De
personella resurserna för samordning hade minskat i många fall, men ökat i andra.11

Under 1990-talet infördes flera andra statliga bidrag till miljöåtgärder, för kortare eller längre
tidsperioder. År 1994 avsattes 400 miljoner kronor (Mkr) till ”Bidrag till miljöinvesteringar
med sysselsättningsinriktning” och år 1995 avsattes 100 Mkr till ”Bidrag för främjande av
omställning i ekologiskt hållbar riktning” (’gröna’ jobb).12 En direkt föregångare till LIP-
bidragen var den s.k. ”miljömiljarden”, ett program inom de s.k. ”sysselsättnings-
propositionerna” 1996.13 I detta program för omställning till hållbar utveckling lyftes fyra
områden fram särskilt: åtgärder inom VA-sektorn, bland annat dagvattenhantering och
införande av toaletter med urinseparering, återanvändning av byggnadsmaterial och
omhändertagande av miljöfarliga material vid rivning, kretsloppsanpassad renovering samt
åtgärder inom avfallsområdet. Där framhålls också behoven av omfattande miljöförbättringar
inom ”de bostadsområden som byggdes under det s.k. ”miljonprogrammet”.14

Förordningen om investeringsbidrag inom ”miljömiljarden” trädde i kraft den 1 januari 1997.
Bidrag kunde sökas till kretsloppsanpassning av byggnader och anläggningar, för att förbättra
miljön, använda ny miljöteknik och öka sysselsättningen. Bidrag fick lämnas till högst 30 %
av merkostnaden för miljöanpassning.15 Satsningen var avsedd att fortgå i fem år, men
avvecklades med omedelbar verkan i mitten av april 1999 på grund av omprioriteringar
i statsbudgeten. LIP-satsningen, som hade en betydligt större omfattning både i pengar och
insatsområden, men som i likhet med tankarna bakom ”miljömiljarden” också särskilt
uppmärksammade s.k. ”utsatta” bostadsområden, var då igång sedan drygt ett år.

Storstadssatsning och arkitekturpolitik

Storstadssatsningen
LIP-satsningen kan inte ses isolerat; både program och enskilda åtgärder behöver relateras till
andra angelägna mål. Det gäller inte minst ”utsatta” bostadsområden med stora sociala och
förvaltningsmässiga problem, där det ofta finns behov av mycket breda ansatser för att stoppa
- eller lindra följderna av - de ”onda spiraler” som under årens lopp har präglat områdena. Att
insatser inom utsatta bostadsområden skulle prioriteras vid åtgärder inom bostadsbebyggelsen
infördes explicit i förordningen om bidrag genom vissa ändringar år 1999. Då lyfte man även
fram möjligheten till bidrag för åtgärder till lokala informations- och folkbildningsinsatser,
och för åtgärder som främjar arkitektoniska kvaliteter, jfr s. 12.16

10 Brundin & Eckerberg, 1999.
11 Från vision till handling , 2002.
12 Miljö och sysselsättning, s 15, Kommunförbundet, 1998.
13 Propositionerna 1995/96:207 och 1995/96:222.
14 Prop. 1995/96:222 (s 5.34-5.35).
15 SFS 1996:1378.
16 Ändringar genom SFS 1999:755, 1a §.
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Så gott som alla s.k. ”utsatta” bostadsområden byggdes ut under 1950-60-70-talen, d.v.s. den
period som står i fokus här. Många av dem har vid upprepade tillfällen varit föremål för
projekt som har syftat till att vända deras utveckling i en mer positiv riktning. 17

Parallellt med ”kretsloppspropositionen”, som utgjorde den politiska grunden för de lokala
investeringsprogrammen, kom på våren 1998 den s.k. ”storstadspropositionen”, med titeln
”Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet”.18 Där föreslogs att
sammanlagt 1 785 Mkr skulle avsättas för åren 1999-2001 för särskilt stöd till lokalt
utvecklingsarbete i storstadsregionernas utsatta bostadsområden. Bakgrunden till denna
betydande satsning var att de ekonomiska och sociala skillnaderna i storstäderna hade ökat
påtagligt under den ekonomiska krisen på 1990-talet. Med storstäderna i Sverige avsågs
Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionerna.

Tiden för insatserna utökades senare till 1999-2003 och summan till drygt 2 miljarder kronor.
En särskild storstadsdelegation utarbetade lokala utvecklingsavtal med sju kommuner:
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Stockholm, Södertälje, Malmö och Göteborg. Inom ramen för
avtalen fördelades medlen till kommunerna, till insatser som först måste preciseras i fråga om
inriktning, syfte och kostnader. En mängd projekt av olika slag genomfördes, med syfte att
skapa arbetstillfällen och tillväxt, bryta segregationen och bidra till delaktighet och mer
jämlika levnadsvillkor.19 Sammantaget berördes 24 storskaliga bostadsområden i de sju
kommunerna av avtalen. I fem av dessa bostadsområden har även LIP-satsningar genomförts
eller planerats. Det gäller den centrala delen av Skärholmen samt Rinkeby i Stockholm,
Rosengård och en del av Fosie i Malmö samt Bergsjön i Göteborg.20

I Stockholm hade redan flera år innan dess en speciell ”ytterstadssatsning” med motsvarande
syfte påbörjats och drivits i tretton stadsdelar. Bland dem ingick två där sedan projekt inom
såväl storstadssatsningen som LIP genomfördes.21

Genom storstadspropositionen initierades och finansierades också det omfattande projektet
”Storstadens arkitektur och kulturmiljö”. Riksantikvarieämbetet ansvarade för projektets
genomförande och samordnade verksamheten. Stora insatser från länsstyrelserna i de tre
storstadsregionerna ingick i arbetet, som genomfördes 1999-2001. Det innebar bland annat en
omfattande kartläggning och dokumentation av storstädernas arkitektur och kulturmiljöer,
särskilt från efterkrigstiden. Olika dialog- och samverkansprojekt genomfördes också.22

Arkitekturpropositionen
Kulturmiljövårdens ökande intresse för efterkrigstidens bebyggelse understöddes av ett ökat
statligt intresse för estetiska frågor, natur- och kulturvärden i planering och byggande. I
propositionen ”Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design”
föreslogs vissa mål för statens arbete med dessa frågor.23 Bland annat skulle grundläggande
krav på estetiska hänsyn föras in i PBL. Detta skedde snart; fr.o.m. den 1 januari 1999 ställs i
PBL krav på att byggnader ska ges en estetiskt tilltalande yttre form och färg. Likaså ska
estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljöer främjas i planläggning och i byggnads-
nämndens arbete i allmänhet.24 Samtidigt ändrades kravet på varsamhet vid ändring genom
att det knöts till byggnaders karaktärsdrag i stället för deras särdrag.25 Avsikten var att
poängtera att även kvaliteter och tidstypiska drag i vardaglig bebyggelse ska tas till vara.

17 Bättre bostadsförnyelse, 1990; Öresjö, 1996.
18 Prop. 1997/98:165.
19 NUTEK R 2001:4.
20 En utvärdering av insatserna i Göteborg, med speciellt intresse för denna studie, finns i Schulz m.fl., 2004.
21 Blomberg, Hedberg & Jensfelt, 1997, 2002; Denvall & Lahti Edmark, 1999.
22 Storstadens arkitektur och kulturmiljö, 2001; Bostadsmiljöer i Malmö, 2002; Hej bostad, 2004.
23 Prop. 1997/98:117.
24 PBL, 3 kap 1 § resp 2 kap 2 § och 11 kap 1 §, gällande fr o m den 1 januari 1999.
25 PBL, 3 kap 10 §.
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En utgångspunkt för bedömningar av varsamheten är enligt propositionen att de åtgärder som
är aktuella ”tillför helhetsbilden positiva värden och inte förvanskar egenskaper som kan
anses vara värda att bevara”. Även ”smärre förändringar såsom utbyte av fönster, fasad-
beklädnad eller takbeläggning (kan) få avgörande betydelse för byggnader som sådana och
för helhetsintrycket”. I nära anslutning till detta sägs att de estetiska kraven måste utgå från
värderingar som har en betydande grad av allmän acceptans.26 I de här aktuella bostads-
områdena, där den ursprungliga arkitekturens estetiska värden ifrågasätts av många, ger dessa
skrivningar anledning till en djupare diskussion; den tas upp i kap. 5.2.27

Bland propositionens förslag till åtgärder fanns också en direkt knytning till LIP-satsningen,
då det framhölls att gestaltningsaspekterna skulle lyftas fram i samband med informations-
insatserna för lokala investeringsprogram.

LIP-bidragens villkor och handläggning

Villkor för beviljande och utbetalning
Villkoren för att erhålla LIP-bidrag reglerades av förordningen (SFS 1998:23) om stöd till
lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället. Vissa villkor
förändrades eller preciserades genom en rad senare ändringar (SFS 1998:1180, SFS 1999:755,
2000:94, SFS 2000:735, SFS 2000:811 och SFS 2000:1138). Kommuner som sökte bidrag
skulle i ansökan redovisa kommunens arbete för att skapa en ekologiskt hållbar utveckling.
Helhetsperspektivet var viktigt. De kommuner som bedömdes ha de bästa förslagen till lokala
insatser för en ekologiskt hållbar utveckling skulle få stöd.28

I den ursprungliga förordningen för bidragen anges sju miljömål som syftet med satsningen.
De åtgärder som kommunen sökte bidrag för skulle bidra till att öka den ekologiska
hållbarheten genom att:

1. minska belastningen på miljön,
2. öka effektiviteten i användningen av energi och andra naturresurser,
3. gynna användningen av förnybara råvaror,
4. öka återbruk, återanvändning och återvinning
5. bidra till att förstärka den biologiska mångfalden samt tillvarata kulturmiljövärden,
6. bidra till att förbättra cirkulationen av växtnäringsämnen i ett kretslopp, eller
7. förbättra inomhusmiljön i byggnader.

För att bidrag skulle kunna lämnas krävdes också att åtgärderna i programmet kunde antas
öka sysselsättningen.29

Bland de villkor för bidrag som tillfogades/preciserades senare bör här särskilt nämnas att om
åtgärden uppfyllde syftet i 1 § och direkt var knuten till en investering kunde bidrag ges även till:

• åtgärder som främjar arkitektoniska kvaliteter
• åtgärder inom bostadsbebyggelsen; med prioritet för åtgärder inom utsatta bostadsområden
• åtgärder som ökar jämställdheten mellan könen
• lokala informations- och folkbildningsinsatser
• att sprida information om kommande eller pågående LIP-program.30

26 Prop. 1997/98:117, s.16-17.
27 Litteraturen på detta område är omfattande. Här hänvisas till Hall (red.), 1999, Arkitekturmuseets årsbok 1994.
28 Faktablad från Miljödepartementet, 28 april 2000.
29 SFS 1998:23, i kraft 1998-02-03, 1 § resp. 3 §.
30 SFS 1999:755, i kraft 1999-10-15, tillägg av 1a §.
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I ansökan skulle kommunen redovisa hur man samverkat med allmänheten, företag och
föreningar, och redogöra för vilka informations- och folkbildningsinsatser som planerades i
anslutning till investeringsprogrammet. Sysselsättningseffekter som programmen beräknades
skapa skulle redovisas, och även hur investeringsprogrammet skulle främja jämställdhet och
arkitektoniska kvaliteter. Både den totala beräknade investeringskostnaden och den del som
man sökte bidrag till, och som måste gälla miljörelaterade investeringar, skulle framgå i
ansökan. Kommunen skulle dessutom ha en strategi för uppföljning.

Bidrag beviljades normalt med maximalt 30 % av den del av investeringen som kunde klassas
som merkostnad för miljöförbättringar. Högre andelar förkom dock i vissa fall. Bidrag fick
bara lämnas till åtgärder som påbörjades efter beslutet om bidrag.

Kommunen skulle ansvara för att de effekter och resultat som utlovades i ansökan uppnåddes.
Årliga verksamhetsrapporter med redovisning av genomförda åtgärder och uppnådda effekter
samt en utförlig slutredovisning för varje ingående delprojekt skulle skickas till Miljö-
departementet (fr o m 2002 till Naturvårdsverket). Särskilda formulär för redovisning av
uppnådda miljöeffekter m.m. utformades av Miljödepartementet/Naturvårdsverket. Dessa
formulär fanns dock inte färdiga när de första ansökningarna utformades och lämnades in. 31

Handläggningen av LIP-bidragen
De första ansökningarna om LIP-bidrag kunde göras 1997 och kunde då omfatta åren 1998-
2000 (maximalt tre år). Ansvaret för granskning och bedömning av ansökningar, begäran om
förändringar och slutrapporter låg fram till årsskiftet 2001-2002 hos Miljödepartementet.
Besluten om stöd fattades under denna tid av Regeringen/Miljödepartementet. Denna
handläggning och den enhet som ansvarat för den flyttades fr.o.m. 1 januari 2002 över till
Naturvårdsverket, som också fick rätt att besluta om bidragen. Naturvårdsverket fick sedan
även ansvar för handläggning och beslut om de efterföljande KLIMP-bidragen.

Kommunerna hade en nyckelroll i handläggningen på det lokala planet. Stöd till lokala
investeringsprogram fick sökas av kommuner eller kommunalförbund. I varje program kunde
ett eller många delprojekt ingå, med olika investerare/huvudmän eller en enda. Kommunen
skulle dock bestämma programmets inriktning utifrån en samlad analys av lokala problem och
förutsättningar, och med utgångspunkt i tidigare miljöarbete. I ansökan skulle framgå vilka
miljöåtgärder som tidigare hade genomförts. Kommunen skulle också samråda med
länsstyrelsen i sitt län, och länsstyrelsen i sin tur skulle lämna ett samrådsyttrande till
regeringen. Kommunen skulle ansvara för att fördela de bidrag som beviljades till olika
delprojekt/investerare. I många av de kommuner som beviljades bidrag förordnades en
särskild LIP-samordnare; i Stockholm, där programmet preciserades och nya delprojekt
tillkom efterhand (jfr nedan), behövdes ett särskilt LIP-kansli för handläggningen.

Kommunernas investeringsprogram skulle innehålla beskrivningar av vilka åtgärder
kommunen redan genomförde och vilka som planerades för en ekologiskt hållbar utveckling.
Man skulle också ange vilka åtgärder man ämnade stödja, hur bidragen skulle samordnas med
andra offentliga insatser samt vilka resultat och effekter åtgärderna bedömdes/beräknades få.
Bland annat skulle anges på vilket sätt arkitektoniska kvaliteter skulle främjas och hur
kulturmiljövärden skulle tas till vara.

Ett specialfall beträffande ansökan var den internationella utställningen Bo01 i Malmö år
2001, där Bo01, inte kommunen, sökte och beviljades bidrag till det nya bostadsområdet i
Norra Hamnen. Det bidrag som beviljades år 2000 var 250 Mkr.32 Även Stockholm måste

31 Detta kan ha bidragit till en del oklarheter när det gäller uppnådda miljöeffekter i de projekt som beviljades
bidrag i den första omgången. När åtgärderna planerades och ansökningarna lämnades in var man inte alltid klar
över vilka mätningar som skulle behövas för redovisningen.
32 Enligt lista över stöd år 2000, Naturvårdsverkets hemsida 2002-08-20. I Miljödepartementets effektlista 2001,
omfattande 64 delprogram, var summan något mindre.
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åtminstone delvis ses som ett specialfall. Kommunen beviljades år 1998 ett mycket stort
bidrag, 635 Mkr, till fyra översiktligt beskrivna programområden. Det särskilda LIP-kansliet
skulle efterhand ta hand om och förhandsbedöma projektansökningar och fördela medel, efter
det att regeringen/miljödepartementet (senare naturvårdsverket) godkänt de aktuella
projekten. Ett mycket omfattande, prioriterat projekt inom ett av programområdena var tre
”kretsloppsstadsdelar”. En av dem var den ganska nyss påbörjade Hammarby Sjöstad, de
övriga två var förorterna Östberga och Skärholmen, utbyggda under 1960-70-talen. För var
och en av dessa stadsdelar avsattes ”klumpsummor” för åtgärder som i ansökan var relativt
allmänt beskrivna. Detta gav flera tolkningsmöjligheter, vilket innebar en viss frihet när
ansökningar till delprojekt skulle utformas men också en större osäkerhet om möjligheterna
att beviljas bidrag i högre instans.

Kommunerna kunde rekvirera en viss andel av beviljade bidrag i samband med att åtgärderna
påbörjades. Andelen bestämdes av regeringen (senare naturvårdsverket). Efter godkänd
slutrapportering betalades resterande belopp ut. Om en åtgärd avvek från villkoren för
bidraget, t.ex. så att angivna förväntade miljömål underskreds kraftigt eller åtgärderna inte var
genomförda i enlighet med ansökan, kunde beviljade bidrag reduceras. I vissa fall kunde dock
en förändrad användning av någon del av bidraget tillåtas efter särskild ansökan. Ett bidrag
som beviljats för en viss åtgärd, som av något skäl inte kunde genomföras, kunde då i stället
få användas till en annan, specificerad åtgärd. Om kommunen, eller huvudmannen för ett
delprojekt inom det lokala investeringsprogrammet, lämnat oriktiga uppgifter kunde
bidragstagaren bli återbetalningsskyldig.
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1.2 Beviljade LIP-stöd 1998-2002
Stödens fördelning på kommuner, år och åtgärdskategorier

Fördelningen på kommuner och år
Från de första regeringsbesluten hösten 1998 till det sista vid naturvårdsverket i juni 2002
beviljades 161 kommuner och två kommunalförbund 6,2 miljarder kronor i statsbidrag till
sammanlagt 211 lokala investeringsprogram.33 Kommuner av alla storlekar och över hela
landet sökte och beviljades bidrag. En förteckning över kommuner, år för beviljat bidrag och
förekomsten av bidrag till projekt som direkt berör bostadsbebyggelse återfinns i bilaga 1.
De största bidragen, räknat per invånare, gick till större städer och industrikommuner.34

De godkända/beviljade programmen innefattade sammanlagt 1 814 åtgärder/delprogram med
en total investeringsvolym om drygt 27 miljarder kronor. Nära 21 miljarder bedömdes som
direkt miljörelaterade – och därmed bidragsberättigade – investeringar.35

Den första omgången beslut om bidrag – i pengar räknat också den största – togs 1998.
Summan för beslutade bidrag år 2002, då bidragen avvecklades, var bara en tiondel så stor.

En del av de planerade åtgärderna inom programmen har av olika skäl ändrats eller utgått helt.
Enligt en enkät från UCER (Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet) år 2002
genomfördes bara 54 % av de lokala programmen i huvudsak enligt ansökan, medan ca 38 %
genomfördes med större förändringar.36 I tabellen nedan har ingen hänsyn tagits till detta,
men då ändringar av programmen ofta innebär reduceringar av de slutligt beviljade beloppen
torde de slutliga summorna bli mindre.

Över åren fördelar sig planerade investeringar och beviljade stöd enligt följande37:

År Antal kommuner Total investering Varav miljörelaterad Beviljat LIP-
el. motsvarande38 miljarder (mrd) kr investering, mrd kr bidrag, mrd kr

1998 42 12,8 7,8 2,3
1999 47 4,9 4,6 1,4
2000 57 5,8 5,0 1,5
2001 40 2,7 2,4 0,7
2002 25 0,98 0,93 0,24

Omkring en tredjedel av den bidragssumma på sammanlagt 2 300 Mkr som beviljades år 1998
gick till någon form av miljöanpassning av byggnader och bostäder. Här inkluderas då också
åtgärder för mer miljövänlig värmeförsörjning av småhus o.d. Sett över hela perioden var
bidragen till åtgärder som gällde bostäder betydligt blygsammare. Totalt, över hela perioden,
var det lite knappt hälften av de kommuner som beviljades LIP-bidrag som då hade sökt eller
beviljats medel för bostadsanknutna delprogram. Se bilaga 1! År 1998 var motsvarande andel
ca 60 %. Ca 40 % av den totala bidragssumman gick till kommunala förvaltningar, ca 30 %
till kommunala bolag. Till de senare hör flertalet av de bostadsföretag som beviljades bidrag.

33 Naturvårdsverkets hemsida juli 2002. Bo01 i Malmö räknat separat.
34 Lokala investeringsprogram. Vägen till ett hållbart samhälle, 2003.
35 Ibid.
36 Hanberger m.fl., 2002, s 16.
37 Källa: (Lokala investeringsprogram) Hanberger m.fl., 2002.
38 I summan för 2000 ingår ett kommunalförbund samt bostadsmässan Bo01 i Malmö, i summan för 2001 ingår
ett kommunalförbund.
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Stödens fördelning på åtgärder
Vid handläggningen av ansökningarna om bidrag fördelade Miljödepartementet delprojekten
inom de lokala investeringsprogrammen på elva åtgärdskategorier:

- Energiomställning till förnybar energi
- Energieffektivisering/-besparing
- Vatten och avlopp
- Avfall
- Byggnadsåtgärder
- Flerdimensionella projekt
- Naturvård/Biologisk mångfald
- Trafik
- Industriprojekt
- Efterbehandling
- Stödjande åtgärder

Ytterligare en åtgärdskategori, ”Övrigt”, fick tillfogas för delprojekt som var svåra att placera
i någon enskild åtgärdskategori. De elva klarare avgränsade kategorierna delades i sin tur upp
i ett antal underkategorier, som mest nio, för ”Avfall”, som minst tre, för ”Efterbehandling”.
Även bland tio av underkategorierna blev en post ”Övrigt” nödvändig, vilket kan ses som ett
tecken på variationsrikedomen bland delprojekten.

De åtgärder/delprojekt som rörde bostadsområden från 1950-60-70-talen återfanns främst
under åtgärdskategorierna ”Flerdimensionella projekt”, ”Energieffektivisering/-besparing”
och ”Byggnadsåtgärder”. Några delprojekt klassades in under kategori ”Avfall” respektive
”Stödjande åtgärder”, medan mer enstaka delprojekt klassades in under kategorierna ”Trafik”,
”Vatten och avlopp”, ”Naturvård/biologisk mångfald” respektive ”Energiomställning till
förnybar energi”. Det bör då noteras att projekt som är klassade som ”Flerdimensionella
projekt” och ”Byggnadsåtgärder” vanligen innefattar en rad delåtgärder av helt olika slag.
Följande lista ger en summarisk bild av konkreta delåtgärder under respektive kategori, som
planerades utföras i 1950-60-70-talsområden med flerbostadshus:

Energiomställning till förnybar energi: anslutning till biobränslebaserad fjärr- eller närvärme,
installation av solfångare, installation av solceller.

Energieffektivisering/-besparing: installation av styr- och reglersystem för ventilation och
värme, värmepumpar, rörelsestyrd belysning, byte till lågenergilampor, energisnåla vitvaror,
tilläggsisolering av fasader och tak, byte eller förbättrad isolering av fönster och ytterdörrar.

Vatten och avlopp: byte till vattenbesparande utrustning och komponenter, anläggningar för
lokalt omhändertagande av dagvatten.

Avfall innefattar utökad källsortering och kompostering, byggande av miljöhus, sortering av
byggavfall, rivning och omhändertagande av farligt avfall samt materialåtervinning.

Byggnadsåtgärder och Flerdimensionella projekt: ekologisk anpassning där en rad åtgärder
för upprustning, energiomställning, energisparande, vatten och avlopp, avfall, biologisk
mångfald, och även trafik, samordnas. Det helhetsgrepp som särskilt kan tillskrivas de projekt
som klassats som ”flerdimensionella” kan dock spåras även i en del projekt som bara sökt
eller beviljats bidrag för mer enstaka åtgärder.

Naturvård/Biologisk mångfald: förändringar av gårdar och närmiljö med mer och varierad
grönska och vatten, odlingslotter och växthus för de boende, naturvårdsprojekt i närmiljön.

Trafik: åtgärder för miljövänlig lokaltrafik och biltrafik, energisparande motorvärmare.

Stödjande åtgärder: utbildningar och information till boende och andra berörda genom möten,
studiecirklar, dialog, utställningar, etablering av lokala mötesplatser och IT-nät.
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Stöd till åtgärder i bostadsbebyggelse

Stora satsningar på nybyggnad och i småhusområden
Några av de lokala investeringsprogrammen innehåller projekt som gäller nybyggnad av
bostäder, med långtgående miljöanpassning av byggnader och områden. De i särklass mest
omfattande nybyggnadsprojekten är Bo01 i Malmö, som beviljades stöd till nya anläggningar
och byggande i Västra Hamnen, och Hammarby Sjöstad i Stockholm. Både Västra Hamnen
och Hammarby Sjöstad är helt nya, relativt centralt belägna stadsdelar med övervägande
bostadsbebyggelse och högt ställda ambitioner när det gäller miljön. Båda är också anlagda på
tidigare industrimark/hamnområden, där åtgärder för marksanering behövts.

I nästan hälften av de 211 beviljade lokala investeringsprogrammen ingår delprogramprojekt
som gäller miljöåtgärder i befintlig bebyggelse. Projekten i befintlig bostadsbebyggelse har
mycket varierande inriktning och omfattning. I ca 35 kommuner har endast projekt som gäller
småhusbebyggelse varit aktuella. När det gäller sådan bebyggelse är det oftast fråga om
värmeförsörjning, antingen anläggande av och anslutning till fjärrvärmenät eller konvertering
av individuell uppvärmning med olja till mer miljövänliga energikällor. Även nya, mindre
förorenande avloppslösningar finns med bland de beviljade projekt som rör småhus. En
översikt över kommuner med och utan tydligt bostadsanknutna projekt redovisas i bilaga 1.

Stöd till 1950-60-70-talsområden
En betydande andel av de projekt som riktades mot bostäder gällde åtgärder i områden med
flerbostadshus från 1950-60-70-tal. Se bilaga 1! Flertalet av dem är stora områden med minst
några hundra lägenheter, vart och ett på sitt sätt representativt för bostadsbyggandet från ”sin”
tidsperiod.39 21 bostadsområden i kommuner från Malmö i söder till Sundsvall i norr berördes
av projekt där de genomförda miljöåtgärderna innebar mer eller mindre iögonfallande
förändringar av byggnader och/eller tomtmark.40 Sådana projekt har här klassificerats som
”ändrings”projekt.41 Flera av de 21 bostadsområdena omfattar delområden med olika
utformning och fastighetsägare, och i flera av dem genomfördes två eller fler delprojekt med
olika inriktning och/eller med olika huvudmän. Sammanlagt beviljades 428 miljoner kronor
till de här inräknade områdena, varav merparten vid den första beslutsomgången år 1998.42

Den i särklass största summan till ett enda område, 260 miljoner kronor, avsattes då till
miljonprogramsområdet Navestad (nu kallat Ringdansen) i Norrköping.

I ett tjugotal städer och orter över landet berördes områden med flerbostadshus från 1950-60-
70-talen av LIP-projekt där åtgärderna inte förändrade hus eller tomtmark på samma iögon-
fallande sätt. Vissa yttre förändringar, främst nya sophus/miljöhus, ingick i flera av dessa
projekt, men flertalet åtgärder gällde installationer i byggnaderna. Dessa ”andra/mindre”
projekt var inte sällan inriktade på en allmän förbättring av ett bostadsföretags hela bestånd
och kunde då beröra hus spridda på flera områden. I några fall gällde miljöåtgärderna
pilotprojekt med bara ett fåtal hus. Att de åtgärder som vidtogs med LIP-stöd hade begränsad
visuell inverkan innebär dock inte alltid att de berörda områdena eller byggnaderna har kvar
sin ursprungliga karaktär. Flera hade genomgått större ”yttre” förändringar innan de miljö-
åtgärder som beviljades LIP-stöd planerades och genomfördes. Sammanlagt beviljades 106,5
miljoner kronor till de ”andra/mindre” projekt som beskrivs lite mer ingående i kap. 3.1-3.16.

39 Vidén, Schönning & Nöre, 1985; Vidén & Lundahl (ed.), 1992; Hall (ed.), 1999; Björk & Reppen, 2003.
40 Ej inräknat icke genomförda projekt, eller projekt som reducerats eller förändrats till ”andra/mindre”.
41 Kriterierna för klassificering av projekten behandlas mer utförligt i kapitel 1.4.
42 Bidrag 1998 till ”kretsloppsstadsdelarna” Östberga och Skärholmen i Stockholm, där stora, samlade åtgärder
planerades vid tiden för ansökan, är ej inkluderade här. Åtgärderna blev mycket mindre omfattande än vad som
planerades då, och bidragen kom att spridas på många separata delprojekt. Mer om detta i kapitel 3.
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1.3 Forskningsprojektets huvudfrågor
Studiens syfte och huvudfrågor
I Sverige finns (år 2004) drygt en miljon lägenheter i flerbostadshus byggda 1946-75 som
inte har genomgått så kallat 40-årsunderhåll men har nått, eller snabbt närmar sig, den
tidpunkt då åtgärdsbehoven börjar bli akuta.43 Betydande ingrepp behövs för att återställa
funktioner som börjar svikta. Detta ger osökta tillfällen att tillföra nya kvaliteter och
tillgodose samhällskrav som har tillkommit eller skärpts efter husens färdigställande.

Forskningsprojektet syftar till att belysa i vilken utsträckning och under vilka villkor några
viktiga samhälleliga mål kan förenas vid förnyelse i bostadsområden byggda ca 1946-75.
Samhällets mål om utveckling mot ökad hållbarhet –”gröna mål” – och en god bebyggd
miljö för alla behöver tillgodoses samtidigt som bebyggelsen ska behandlas varsamt och
med hänsyn till kulturella värden. Även sociala mål ska tillgodoses. Storstadspolitikens
mål rörande demokratiskt deltagande och delaktighet, där ett utökat boinflytande på lokal
nivå är en viktig punkt, är helt i linje med det som står att läsa i ”Ett hållbart Sverige”:
”En ekologiskt hållbar samhällsutveckling förutsätter ett samhällsengagemang…där alla i
samhället känner delaktighet och ansvar”.44

En huvudfråga i projektet blir därmed vilka hinder och möjligheter som möter när de
”gröna” visionerna ska omsättas i praktiken vid förnyelse av yngre bostadsområden. Det
kan gälla såväl områdets förvaltning och ekonomi som förutsättningar i den byggda miljön
och de boendes respons och vardagsvanor.

Mer konkret är syftet med projektet att systematiskt ställa samman, analysera och återföra
erfarenheter, goda såväl som dåliga, från pågående och genomförda projekt som beviljats
stöd via lokala investeringsprogram. Ursprungligen var avsikten att med ledning av en
snabb översikt välja ut två eller tre bostadsområden där goda exempel på beslutsprocesser
och tekniska lösningar kunde studeras ingående. Men redan i de inledande intervjuerna och
samtalen med ansvariga inom kommuner och bostadsföretag trädde en mängd komplexa
och lokalt grundade frågor fram, som alla förtjänade ett djupare intresse. Detta ledde till en
bredare ansats. I stället för ett fåtal djupare fallstudier fick arbetet omfatta studier av alla
relevanta områden, med lite mindre ingående dokumentation än ursprungligen avsett. Det
grundläggande syftet stod dock kvar:

- Att visa på presumtiva konflikter mellan ekologiska, sociala och kulturella mål,
- Att kartlägga specifika konfliktpunkter och problem i bostadsförnyelse

med inriktning på långsiktig hållbarhet,
- Att visa på framgångsvägar i olika former av bostadsförnyelse

med inriktning på långsiktig hållbarhet,
- Att söka och lyfta fram goda exempel på tekniska lösningar och lärande processer.

43 40-årsunderhållet omfattar i första hand stambyten och tillhörande arbeten, men ofta behövs även
förbättringar av andra installationer, husens ytterväggar, tak, tomtanläggningar etc. Jfr Bättre koll på
underhåll, 2003; Flerbostadshusens förnyelse, 2003.
44 Prop. 1997/98:165, kap. 4.2 och 10.2 samt prop. 1996/97:150, bil.5.
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Olika mål och intressen

Ekologiska, sociala och kulturella mål
Ekologiska mål - miljömålen - kan vanligtvis uttryckas i termer av mätbara förbättringar:
minskad förbrukning, minskade föroreningar, mer effektiv resursanvändning etc. I rikt-
linjerna för LIP-bidrag och bedömningen av dem koncentrerades mycket av intresset till
de resultat som kunde uppnås beträffande resurshushållning och kretslopp – samt till de
arbetstillfällen det planerade projektet kunde ge.

Särskilt i de mer omfattande LIP-projekt som rör yngre bostadsområden har många av
miljöåtgärderna samtidigt setts som en möjlighet att åstadkomma en mer attraktiv boende-
miljö och stärka området socialt. Denna strävan är i allmänhet tydligt uttalad. Att
åtgärderna ska förankras genom boendesamråd framhålls i flera fall särskilt. Någon direkt,
oundviklig motsättning mellan miljömålen och sociala mål för ökad delaktighet och
demokratisering finns därmed inte. Men vissa miljöåtgärder i ett bostadsområde kan kräva
ett förändrat beteende och nya vardagsvanor hos boende och andra brukare, vilket inte
alltid är konfliktfritt. Krafter som motverkar miljömålen finns också, både på kort och lite
längre sikt. Dels kan det krävas tid för att nya insikter och handlingsmönster ska få det
breda genomslag som behövs. Dels kan engagemanget i ett ”projekt” ebba ut om det inte
ges fortlöpande stöd från någon samlande kraft. I forskningsprojektet är det därför av stort
intresse att se hur människorna i områdena har engagerats i beslutsprocesserna och om/hur
engagemanget i miljöfrågor och i den egna boende-/arbetsmiljön har fortsatt.

Sociala mål vid bostadsförnyelse har sedan länge i första hand avsett möjligheterna till
kvarboende efter ombyggnaden, för alla dem som så önskar. De senaste decennierna har de
sociala målen i ökande grad kommit att innefatta även delaktighet och integration i både
boendet och samhället. Strävan efter hållbar utveckling i storskaliga bostadsområden har
starka samband med samhällets mål för ökad delaktighet och demokrati och ett ökat
engagemang i samhällfrågor (jfr kapitel 1.1 och 1.3). Brister i dessa avseenden präglar
kanske i synnerhet så kallat ”utsatta” bostadsområden. Ökad delaktighet är i hög grad en
angelägenhet för själva processen vid bostadsförnyelse. Erfarenheter från många tidigare
förnyelseprojekt visar att en besluts- och genomförandeprocess där de boende är delaktiga
är viktig för att förbättringsåtgärder i utsatta bostadsområden ska ge varaktigt goda resultat
i förvaltningen.45

Som nyss nämnts har den planerade förnyelsen och miljöåtgärderna i många LIP-projekt
setts som medel att åstadkomma förbättringar även av den sociala miljön. Både besluts-
och genomförandeprocesserna har viktiga roller i detta arbete. Men svårigheter och
motsättningar kan uppstå i flera avseenden; något som har dokumenterats i tidigare
forskning om bostadsförnyelse. De medverkande parterna talar inte alltid samma språk.
Här avses främst språk i bildlig bemärkelse:…”ett möte mellan två världar – planerarnas
och de boendes – där både sättet att tänka och sättet att föreslå lösningar skiljer sig åt”.46

I ´utsatta´ bostadsområden gäller språksvårigheterna delvis även bokstavligen. En verklig
delaktighet i beslutsprocesserna motverkas dessutom av att den tid som demokratiska
processer och förankring av beslut kräver är svår att förena med strikta tidsplaner för bygg-
och anläggningsarbeten.47

45 Bättre bostadsförnyelse, 1990; Öresjö, 1993.
46 Öresjö, 1988.
47 Bättre bostadsförnyelse, 1990.
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Bland de kulturella målen vid bostadsförnyelse är varsamhet vid ingrepp i bebyggelsen en
lätt urskiljbar aspekt. Krav på varsamhet vid all ändring och andra ingrepp ställs genom
Plan- och bygglagen, 10-11§§ 48:

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så byggnadens karaktärsdrag
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden tas till vara.

11 § I fråga om byggnadsåtgärder som får vidtas utan bygganmälan skall 1, 2 och
10 §§ tillämpas i den utsträckning som kan krävas med hänsyn till åtgärdens art
och omfattning.

Kraven innebär att den byggda miljöns befintliga karaktärsdrag ska respekteras och olika
slags värden tas till vara. I begreppet varsamhet ligger dessutom, enligt lagens förarbeten,
hänsyn till dem som bor i den berörda bebyggelsen. Det som skulle kunna kallas det lokala
kulturella arvet, vardagsmiljön och vardagslivet i bostadsområdet, skapas i hög grad av den
befintliga byggda miljön och dess brukare. Att hänsyn till de boende är en faktor av
växande betydelse i bostadsförnyelse i allmänhet, och även i de här aktuella LIP-projekten,
har redan berörts. Men hur byggnaders och bostadsområdens fysiska utformning och
karaktärsdrag värderas av projektansvariga och berörda, och hur/om de tas till vara vid
planerade förändringar, visar inte alls ett lika entydigt förhållningssätt. Hur dessa frågor
hanteras är emellertid något som kan ha stor betydelse såväl för ingreppens omfång och
kostnader som för boendemiljön på sikt. Hur den värderas och hur varsamhetskravet tolkas
i de enskilda fallen och hur det förenas med de ”rena” miljömålen är därför en viktig fråga
i forskningsprojektet.

Olika parter och intressen
Många parter med olika utgångspunkter och intressen är inblandade i varje projekt som rör
bostadsförnyelse. Redan på 1980-talet konstaterades i flera forskningsprojekt att parterna
hade mycket olika makt och inflytande och att deras intressen i vissa stycken var mer eller
mindre motstridiga. Då uppmärksammades också att ombyggnad, i den genomgripande
form som då var det vanliga, ofta innebar frustrerande möten mellan olika världar som bara
delvis förstod varandras språk. (jfr föregående sida). Även om bostadsförnyelsen sedan
dess, generellt sett, har börjat genomföras med mer hänsyn till boende och befintliga
byggnader finns fortfarande grundläggande skillnader mellan de inblandades intressen.
Ekonomi, men också inflytande och status är grundläggande aspekter. I de summariska
beskrivningarna nedan av några parter och deras intressen görs ett försök att se i vad mån
mål som gäller långsiktig hållbarhet indikerar nya konfliktpunkter mellan dessa närmast
berörda parter. Varsamhetskraven lämnas här utanför; denna komplexa fråga tas upp mer
utförligt i kapitel 5.2.

I LIP-projekten är det speciella att flera statliga myndigheter – Miljödepartementet och
senare Naturvårdsverket, samt länsstyrelserna – har aktiva roller och särskilda intressen att
bevaka. Ökad hållbarhet är ett grundläggande samhälleligt mål. I LIP-satsningen handlar
det dessutom om.m.ycket stora belopp som satsas på miljöåtgärder. Stora mätbara
miljöeffekter får därmed en central roll som bevis på att satsningarna har varit välriktade
och effektiva.

Kommunerna har på motsvarande sätt sina övergripande miljömål att leva upp till och
hävda, och ett lika självklart intresse av stora mätbara miljöeffekter i de enskilda projekten.
För kommunerna är dessutom sociala förbättringar, som i många fall är svårare att mäta, av
mer direkt värde. Attraktiva bostadsområden, färre outhyrda lägenheter, större social

48 Lag (1998:805) resp. Lag (1994:852).
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stabilitet och minskad arbetslöshet är inte bara en fördel för de närmast berörda och för
omvärldens bild av kommunen. De har även direkta ekonomiska effekter för kommunen.

Ägarna/byggherrarna har också ett stort egenintresse i attraktiva bostadsområden, färre
outhyrda lägenheter och större social stabilitet, och i en god effekt av de miljöinvesteringar
som görs. Såväl ökad stabilitet i områdena som minskad förbrukning av energi och vatten
och sänkta kostnader för avfallshantering innebär besparingar. Dessa kan i sin tur ge bättre
ekonomiskt utrymme för underhåll, förvaltning och utveckling. En förutsättning är att de
investeringar som behöver göras är rimliga i förhållande till utfallet, och att de är förenliga
med bostadsföretagens ekonomiska situation i stort.

De boende och andra brukare har motsvarande intresse som ägarna för att området blir
stabilt och attraktivt. Vikten av att få känna trygghet och stolthet i sitt boende framhålls
ofta inom forskning och i bostadsdebatten. De boende kan dock samtidigt vara rädda för
hyreshöjningar. En annan konfliktpunkt kan vara oönskade förändringar av den invanda
vardagsmiljön, t.ex. en generell sänkning av inomhustemperaturen. Särskilt äldre och
handikappade kan ha starka skäl att motsätta sig sådant, liksom åtgärder som kräver ökade
egna arbetsinsatser. Sortering av avfall och längre väg till soputrymmena innebär en kraftig
försämring för dessa grupper. Även andra boende ser ofta sådana förändringar som
försämringar. Samtidigt är många boende redan, eller blir efterhand, starkt miljömedvetna
och beredda att engagera sig och ta ett eget ansvar för miljön.

Hinder och framgångskoncept
I allt byggande, och i synnerhet vid ingrepp i befintlig bebyggelse, är oförutsedda hinder
vanliga. De kan dyka upp även när ordentliga förundersökningar gjorts. I miljöprojekt där
ny teknik eller helt nya tekniska lösningar ska tillämpas är riskerna för oförutsedda hinder
än större. Etablerade rutiner för programarbete och förundersökningar kanske är helt
otillräckliga, och tiden kan vara knapp för att utveckla mer adekvata metoder. Ibland
uppdagas också oförutsedda möjligheter till fördelaktiga lösningar när det egentliga
programarbetet redan är över. Ändringar i planerna tar tid och kan ibland bli mycket
kostsamma.

Ingående kunskaper om husets/områdets förutsättningar, om vilka problem man kan stöta
på, och om tillämpliga tekniska lösningar vid olika förutsättningar, ger vanligen en bättre
handlingsberedskap. Viktiga frågor i forskningsprojektet är därför vilka oförutsedda hinder
och möjligheter som har visat sig vid olika miljöåtgärder och i olika typer av hus och
områden. Lika viktigt att uppmärksamma är orsaker till svårigheterna, hur problemen har
tacklats och hur oväntade möjligheter har utnyttjats.

En grundläggande fråga i forskningsprojektet är vilka miljömål som har satts upp i varje
enskilt fall, och utfallet av de valda åtgärderna. De förväntade effekterna finns i allmänhet
beskrivna, men är inte alltid kvantifierade. Mått och mätmetoder kan också behöva
granskas. Avsikten i forskningsprojektet har varit att försöka sätta resultaten i relation till
förväntade effekter, men också att bedöma dem i relation till de aktuella projekten som
helhet.

Att få grepp om de omedelbara resultaten kan i många fall vara ett problem, på grund av
oklarheter i såväl mätmetoder som förutsättningarna före och efter åtgärderna. Än mer
vanskligt är det att försöka bedöma den långsiktiga ”hållbarhet” som har uppnåtts. Relativt
kort tid har gått sedan de olika miljöåtgärderna med LIP-stöd genomfördes i byggnader,
installationssystem och utemiljö. Deras funktion och hållbarhet på sikt är beroende både av
teknik och material och av människorna som ska sköta och använda det nya, och därför
inte alltid förutsägbar. Men frågan är viktig och behöver i varje fall diskuteras.
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1.4 Forskningsprojektets genomförande

Urvalskriterier för LIP-projekt
Forskningsprojektets övergripande syfte är att studera hur miljöåtgärder av olika slag kan
genomföras i och inverka på halvgamla bostadsområden med sina olika karaktärsdrag och
brukare. Detta ger tre grundläggande kriterier för urvalet av ”fall” att studera djupare:

1. Områden med flerbostadshus byggda ca 1950-197549.

Intresset riktas främst mot bostadsområden med ett flertal likformiga hus. Sådana byggdes
i ökande omfattning från 1940-talets slut till mitten av 1970-talet och utgör en betydande
potential för ökad resurshushållning.

2. Miljöåtgärder som innebär påtagliga förändringar av byggnader och/eller utemiljö.

Till påtagliga förändringar av byggnader eller utemiljö har räknats:
- Åtgärder som ändrar husens fasader, t.ex. tilläggsisolering med byte av fasadmaterial,
- Nya takuppbyggnader, med eller utan solfångare,
- Annan montering av solfångare som förändrar husens profil,
- Generell inglasning av balkonger/loftgångar, ev. kombinerat med utbyggnad av dem,
- Till- eller påbyggnader av befintliga hus,
- Nya byggnader på fastigheten, mindre byggnader för sopsortering/förvaring,

dock endast i kombination med påtagliga förändringar av mark och vegetation,
- Ändring av lägenhetsstorlekar och/eller bostadsutformning, för ökad variation,
- Rivning och demontering för att anpassa bostadsutbudet till den lokala efterfrågan,
- Ny markbehandling, planteringar o d för ökad variation och/eller biologisk mångfald,
- Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och/eller avloppsvatten med hjälp av

kanaler, bäckar, dammar och andra anordningar.

3. Miljöåtgärder som på annat sätt minskar bebyggelsens miljöbelastning och/eller
avsevärt påverkar de boendes och/eller förvaltarnas vardag.

Till åtgärder som kan påverka miljöbelastningen och de boendes och/eller förvaltarnas
vardag avsevärt, men har mindre inverkan på den fysiska miljön, har räknats:

- Nya system för sopsortering, som kräver ökade arbetsinsatser från de boende och
ibland även vissa ingrepp i utemiljön, t.ex. kompletteringar med små ”miljöstugor”

- Ny individuell mätning av el-, vatten- och värmeförbrukning,
- Införande av datoriserade styr- och reglersystem för värme /ventilation,
- Nya lösningar för värmeåtervinning,
- Utbyte av utrustning och bokningssystem i tvättstugor – ofta kombinerade med en

genomgripande upprustning av utrymmena i sin helhet.

Av speciellt intresse är de projekt där ett uttalat syfte har varit att engagera de boende i
miljöfrågorna och de planerade förändringarna.

49 Under senare delen av 1970-talet hade byggandet minskat mycket kraftigt och fått en helt ny inriktning,
med mycket liten andel flerbostadshus och nya ideal för arkitektur och stadsplanemönster.
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Urvalsprocessen. Kategorisering av LIP- projekten
Inledningsvis hämtades översiktlig information om projekt som hade beviljats LIP-bidrag
från de beskrivningar som publicerades på Miljödepartementets, senare Naturvårdsverkets,
webbsidor50 . Dessa webbsidor granskades återkommande från och med september 1998, då
forskningsanslaget söktes, för att fånga in projekt från nyare beslutsomgångar. Efter en
noggrann granskning av de beskrivningar som gavs på webbsidorna valdes de projekt ut
som föreföll uppfylla urvalskriterium nr 1, d v s flerbostadshus byggda ca 1950-1975, samt
en eller flera punkter under kriterierna nr 2 och/eller nr 3, där olika typer/grader av ingrepp
definierades. I många fall var det omöjligt att enbart utifrån projekttitlar eller beskrivningar
avgöra vilken typ av bebyggelse och vilka slags åtgärder som avsågs.

Kompletterande uppgifter om dessa preliminärt valda LIP-projekt söktes därför, i första
hand på respektive kommuns och/eller bostadsföretags hemsidor samt genom telefon-
samtal med tjänstemän i kommunerna och bostadsföretagen. Åtskilliga preliminärt valda
projekt kunde då sorteras bort; många visade sig gälla småhus. En del intressanta uppgifter
om lokala förhållanden och om praktiska svårigheter med bidragshanteringen kom dock
fram i samband med telefonsamtalen.

Via brev och telefonsamtal till berörda bostadsföretag och till kommunernas miljökontor,
Agenda-21-samordnare med flera inhämtades aktuella uppgifter om vilka projekt som hade
genomförts eller var under genomförande. I de fall projekt med beviljat stöd hade utgått,
d.v.s. lagts ned helt, eller reducerats kraftigt i förhållande till det ursprungliga programmet,
ställdes frågor om skälen till detta. Mer detaljerade uppgifter om de påbörjade projekten
gavs via projektbeskrivningar och annat material som översändes. Förfrågningarna gav
också en grov bild av vilka typer av åtgärder som var frekventa i de LIP-stödda projekten.

De relevanta LIP-projekten klassificerades sedan preliminärt, efter åtgärdernas inriktning, i

”Ändrings”projekt, som innefattar åtgärder som förändrar husens exteriör, planlösning
eller användning, eller närmiljöns/gårdarnas utformning (kriterium nr 2). De flesta av dessa
projekt var sorterade under miljödepartementets kategorier:

- ”Byggnadsåtgärder”, underkategori ”Ombyggnad av bostadshus”,
- ”Flerdimensionella projekt”, underkategori ”Omställning av utsatt bostadsområde”,
- ”Flerdimensionella projekt”, underkategori ”Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd” .

Andra/mindre projekt, som enbart avser åtgärder rörande tekniska system (installationer),
eller begränsade ingrepp för avfallshantering, eller informationsåtgärder (kriterium nr 3).
De flesta av dessa projekt var sorterade under miljödepartementets kategorier:

- ”Avfall”, underkategori ”Kompostering”,
- ”Avfall”, underkategori ”Utökad källsortering av hushållsavfall”,
- ”Avfall”, underkategori ”Övrigt omhändertagande av hushållsavfall”,
- ”Vatten och avlopp” underkategori ”Övrigt”,
- ”Energieffektivisering/-besparing”, underkategori ”Energibesparing i bostäder”,
- ”Energieffektivisering/-besparing”, underkategori ”Styr- och reglersystem”,
- ”Energieffektivisering/-besparing”, underkategori ”Övrigt”,
- ”Stödjande åtgärder”, underkategori ”Folkbildningsåtgärd”, samt
- ”Stödjande åtgärder”, underkategori ”Övrigt”.

50 Hållbar utveckling - Lokala investeringsprogram - Beviljade stöd.
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De ursprungliga projektplanerna i bostadsområdena fullföljdes långt ifrån alltid, och var
ibland svåra att tolka korrekt. Efter senare kontroller och i vissa fall besök på plats ströks
några projekt helt, medan några projekt som preliminärt klassades som ”ändrings”projekt
under arbetets gång fördes till ”andra/mindre” projekt. Ett svårklassat gränsfall var
Ronneby (2.10). En kraftig reducering av det ursprungliga programmet gjorde länge
klassificeringen som ”ändrings”projekt. tveksam. Den speciella tekniska lösningen, och att
planerna drivs vidare utanför LIP-projektets ramar, fick till slut motivera klassningen som
”ändrings”projekt.

Ett annat svårklassat gränsfall var Stockholm. Flera av de många genomförda delprojekt
som rör befintlig bostadsbebyggelse i Stockholm kan bedömas ha en mer eller mindre klar
”ändrings”karaktär. Men då de flesta var av annan karaktär fördes till slut de delar av
Stockholms LIP- program som är relevanta här till ”andra/mindre” projekt.

En överblick över ”ändrings”projekten ges i Översikt 1, bilaga 1. Översikten är uppställd
efter kommun och område/projekt och visar bl.a. vilka åtgärd/ingrepp som planerats och
utförts i hus och/eller tomt. De enskilda projekten beskrivs mer utförligt i kapitel 2.

En överblick över ”andra/mindre” projekt, uppställd på samma sätt, redovisas i Översikt 2,
bilaga 1. De enskilda projekten beskrivs mer utförligt i kapitel 3. Vissa tas dock upp i
kapitel 2; se nedan ”Principer för redovisningen”.

De miljöinriktade projekt som har genomförts utan LIP-stöd och som tas upp i kapitel 4
har inte valts på något systematiskt sätt. Men de berör bebyggelse från 1950-60-70-tal och
valdes som intressanta komplement till LIP-projekten.

De konkreta fallstudierna
Studierna av de utvalda projekten och bostadsområdena har genomförts med en metodik
med vissa paralleller till fallstudier. De har dock inte gått så djupt och inte heller
genomförts med den systematik som en regelrätt fallstudie kan anses kräva. Frågor har
ställts till de ansvariga för respektive projekt, utifrån en checklista, per telefon eller e-post.
Olika slags dokument rörande projekten har studerats. Nästan alla bostadsområden där
”ändrings”projekt har genomförts har besökts minst en gång.51 Flera områden har besökts
två eller fler gånger, i olika skeden, även efter det projekten avrapporterats. Att följa upp
samtliga områden fram till ”i dag” har tyvärr inte kunnat genomföras inom denna studie.

Besöken har i de flesta fall kombinerats med samtal/intervju på plats med projektledare,
förvaltare eller annan sakkunnig. I flertalet fall har kompletterande frågor ställts vid senare
tillfällen. Där besöken på plats inte har gjorts i sällskap med någon ansvarig i förnyelse-
projektet har åtgärder inomhus, i nya eller redan befintliga byggnader, inte kunnat
besiktigas i samma omfattning. Dessa besök ”på egen hand” har i stället följts upp med
telefonintervjuer. Där tillfälle har givits vid besöken på plats har också mer spontana
samtal förts med boende eller arbetande i områdena. Regelrätta intervjuer med boende eller
boenderepresentanter har dock inte utförts i den utsträckning som ursprungligen
planerades. Men de personliga mötena, och även telefonsamtalen, har ändå i hög grad
berikat och nyanserat bilden av områdena och förnyelseprocessen. Såväl problemen som
tankarna bakom valen av åtgärder och tekniska lösningar och formerna för samverkan med
de boende har belysts, mer eller mindre ingående.

Bostadsområdena och de åtgärder som pågick eller redan genomförts fotodokumenterades
vid våra besök. I många fall fanns det möjlighet att dokumentera även delar av områdena
som ännu inte byggts om. Men då många områden bara besöktes en gång är fotomaterialet
långt ifrån ”täckande”. I vissa fall gick det dessutom bara att fotografera i begränsad

51 Undantaget utgörs av Hjorthöjden i Ronneby, som länge klassades som ”annat/mindre” projekt.
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omfattning, beroende på dåliga ljusförhållanden m.m. Allmänt informationsmaterial,
arbetsmaterial av speciellt intresse samt viss teknisk dokumentation från bostadsföretagen
och kommunerna har gett kompletterande underlag för beskrivningarna. Även fotokopior
av genomförda åtgärder har ibland sänts till oss. Bostadsföretagens/ kommunernas års- och
slutrapporter till Miljödepartementet/ Naturvårdsverket har gett kompletterade data.

De bostadsområden där ”andra/mindre” åtgärder har genomförts har besökts bara i undan-
tagsfall. Beskrivningarna av områdena är baserade på telefonintervjuer, uppgifter från
bostadsföretagens hemsidor, vissa relevanta handlingar från bostadsföretag och kommuner,
samt bostadsföretagens/ kommunernas års- och slutrapporter till Miljödepartementet/
Naturvårdsverket.

Sammantaget ger materialet en ganska god förståelse av vad man har gjort, men sällan en
helt klar bild av hur man gjort. Det tekniska utförandet mer i detalj är alltså inte kartlagt.
Det har inte heller alltid framgått hur berörda byggdelar eller tomtmark var utförda och såg
ut innan åtgärderna påbörjades, eller hur effekter av åtgärderna har beräknats eller
uppskattats. Ett särskilt problem i sammanhanget är att olika dokument och utsagor inte
alltid är samstämmiga. Om försöken att konfirmera den ena eller andra versionen har
misslyckats har slutrapporteringen av LIP-projektet använts som källa, där detta har varit
möjligt.

Principer för redovisningen
Detta inledande kapitel 1 är avsett att ge en orientering om forskningsprojektets bakgrund
och inriktning. Här beskrivs kortfattat LIP-satsningen och dess bakgrund samt forsknings-
arbetets syfte, huvudfrågor och metoder. Som framgår i kapitel 1.3 har nya frågor uppstått
under arbetets gång och i viss mån påverkat genomförandet och redovisningen.

Om LIP-satsningen och dess bakgrund, vad den har inneburit och vad som kommit ut av
den skulle självfallet mycket mer kunna redovisas. Detta skulle dock föra för långt här. När
det gäller LIP-satsningen som helhet finns dessutom många beskrivningar publicerade. De
som har använts som källor i detta arbete återfinns i noter vid aktuella textavsnitt, samt
under ”Källor och litteratur”. En kortfattad sammanställning som ger en överblick över
erfarenheter och resultat från LIP-satsningen som helhet utkom 2004.52

I kapitel 2 beskrivs i huvudsak ”ändrings”projekt med LIP-stöd. Där redovisas data om LIP-
projekten – planerna, genomförandet, resultaten – med bostadsområdet som den samlande
basen. Där redovisas också vissa basfakta om de aktuella bostadsområdena och deras
förutsättningar, som en bakgrund att se programmen och resultaten mot. Här kan också ingå
förnyelseåtgärder utan LIP- stöd, som ändå ingår i ett samlat förnyelseprogram för området.
Berörda bostadsområden redovisas kommunvis, med kommunerna i bokstavsordning.

En i stora drag likformig redovisning av projekten/bostadområdena har eftersträvats. I
flertalet fall ingår större eller mindre ”paket” av åtgärder i ett enda samlat projekt; Österäng i
Kristianstad är ett exempel på ett omfattande sådant projekt. I flera fall har dock olikheter i
bostadsföretagens/kommunernas ansökningar om LIP-stöd gjort det svårt att konsekvent
följa samma mönster. I några fall är olika typer av åtgärder i bostadsområdet uppdelade på
flera delprojekt, av vilka ett eller flera kan ses som egentliga ”ändrings”projekt. Detta gäller
Augustenborg i Malmö (2.7.A), Navestad i Norrköping (2.8.A) och Bryggeriområdet i Sala
(2.11.A). Delprojekten kan också ha olika huvudmän och beröra olika delar av området, som
i Norrliden i Kalmar (2.3) Kronoparken i Karlstad (2.4), och delvis i Augustenborg i Malmö.
Bostadsområdet som helhet, inte delprojekten, måste dock ses som det centrala. Ofta är ju

52 Lokala investeringsprogram. Vägen till ett hållbart samhälle, 2004.
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huvudmännens avsikt att genom en bred satsning och med en helhetssyn på området
åstadkomma förbättringar som kan stötta varandra.

I kapitel 2 redovisas även, under respektive kommun, de ”andra/mindre” projekt som har
genomförts i kommunen. Det kan gälla mindre åtgärder i hela det bostadsbestånd som ägs av
den ägare/huvudman som drivit ”ändrings”projektet, eller ”andra/mindre” projekt med en
annan, eller samma, huvudman. Vilka de ”felplacerade” projekten/områdena är framgår dels
under ”Innehåll”, dels av den inledande texten om respektive kommun.

Beskrivningarna av områdena är i dessa fall mer summariska. Det har setts som rimligt, då
åtgärderna här sällan påverkar områdena som helhet, som de gör i ”ändrings”projekten.

I kapitel 3 beskrivs i huvudsak andra/mindre projekt med LIP-stöd. Kapitel 3 har samma
struktur som kapitel 2, d.v.s. de aktuella fallen redovisas kommunvis, med kommunerna i
bokstavsordning. Redovisningen av basfakta för berörda hus och/eller områden är där
anpassad efter projektens omfattning och inriktning i de enskilda fallen, vilket innebär att
den överlag är mer summarisk än i kapitel 2.

I kapitlets sista del (3.17) behandlas ett antal tämligen små projekt tillsammans, då en
redovisning enligt ”mallen” inte har bedömts tillföra något väsentligt nytt.

I kapitel 4 beskrivs tämligen kortfattat några projekt som antingen har genomförts helt utan
speciella bidrag eller med andra typer av stöd än via LIP. Exempel på det senare är ett EU-
projekt i Gårdsten, Göteborg. Urvalet är föga systematiskt, men ger exempel på intressanta
åtgärder, idéer och erfarenheter som bara delvis täcks in av LIP-projekten.

I kapitel 4 tas också några LIP-projekt upp som av olika skäl inte kommit till utförande.
Såväl de planerade åtgärderna som hindren för genomförande är av intresse för denna
studie. Sammantaget kan de tillföra fler aspekter på vad som går att göra och hur man kan
avväga mellan olika mål vid förnyelse.

I kapitel 5 sammanfattas och diskuteras resultaten av arbetet, med forskningsprojektets
huvudfrågor som utgångspunkt. Vi försöker där dels att anlägga en helhetssyn på mötet
mellan de ”gröna målen” och de befintliga områdena, dels att lyfta fram olika aspekter var
för sig. Några slutsatser kan dras, men avsikten är också att visa på nya och kvarstående
frågor.

Under Källor till projektbeskrivningarna listas skriftliga och muntliga källor till projekt-
beskrivningarna i kapitlen 2, 3 och 4. Merparten av dessa källor är ”lokala”, d.v.s. de ger
data för den enskilda kommunen eller det enskilda bostadsområdet. De lokala källorna
redovisas kommun för kommun, med kommunerna i bokstavsordning. Om flera
bostadsområden är berörda i kommunen redovisas de källor som är unika för respektive
område var för sig.

Under huvudrubriken Litteratur och referenser redovisas i huvudsak böcker och
trycksaker som har använts som direkta underlag i arbetet. Litteratur som enbart använts
som underlag för beskrivningarna av enskilda bostadsområdena eller projekt redovisas
dock separat enligt ovan.

I bilaga 1 redovisas en översikt/tabell över samtliga kommuner som har beviljats LIP-stöd.
Den visar typer av bostadsanknutna projekt som ingår i de lokala investeringsprogrammen.

I bilaga 2 redovisas översikter/scheman över LIP-projekten och de åtgärder som har
vidtagits i ”ändrings”projekten i kapitel 2 och de ”andra/mindre” projekten i kapitel 3.
Även vissa planerade och uppnådda miljöeffekter redovisas, för merparten av projekten.

I bilaga 3 finns ett urval bilder från de områden som har fotodokumenterats.
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2

”Ändrings”projekt med LIP-stöd

I detta kapitel beskrivs de projekt med LIP-stöd som fyller urvalskriterierna för
”ändrings”projekt enligt kapitel 1.4. Det gäller därmed områden med flerbostadshus från
1950-, 60- och 70-talen, där de åtgärder som har planerats och genomförts medför
påtagliga förändringar av befintliga byggnader och/eller områdets yttre miljö. I flertalet
fall har åtgärderna avsetts bidra till att ”lyfta” områdena i de boendes ögon och göra
dem mer attraktiva på den lokala bostadsmarknaden. Vissa åtgärder kan också vara
direkt avsedda att stimulera det sociala livet i området.

Projekten redovisas kommunvis med kommunerna i bokstavsordning. Varje huvuddel i
kapitlet (2.1 o.s.v.) omfattar en kommun. I separata avsnitt (2.1.A o.s.v.) redovisas sedan
berörda bostadsområden. I två fall (2.3 och 2.4) redovisas de olika delprojekt som rör
samma (större) bostadsområde separat, i skilda avsnitt. I tre fall (2.7.A, 2.8.A och 2.11.A)
redovisas bostadsområden samlat i ett avsnitt trots att de planerade åtgärderna var
fördelade på flera delprojekt i kommunens ansökan om LIP-stöd. Delprojekt med explicit
inriktning på administration, samordning och/eller uppföljning av åtgärderna tas över
huvud taget inte upp. I de fall där de varit direkt knutna till just det bostadsområde som
beskrivs ingår de dock i summorna i den inledande ”faktarutan” om omådet/projektet.

De summor för investeringar, miljöinvesteringar och beviljade bidrag som redovisas i
dessa ”faktarutor” avser ursprungligen beräknade/beviljade medel, utan korrigeringar för
senare ändringar och beslut från Miljödepartementet/Naturvårdsverket.

Källhänvisningar görs bara undantagsvis i texten. Källor redovisas kommun-/områdesvis i
en separat förteckning: ”Källor till projektbeskrivningarna” under ”Källor och litteratur”..

Förväntade miljöeffekter och uppmätta/uppskattade resultat anges enligt källorna för de
olika projekten eller kommunerna. I källorna används inte alltid i samma mätenheter.
Källorna redovisar dessutom effekter, såväl direkta som indirekta, i varierande grad.
Exempelvis saknas ofta uppgifter om indirekta miljöeffekter av energibesparingar:
minskade luftföroreningar, stoftutsläpp etc. I det följande redovisas effekterna på det sätt
respektive kommun eller bostadsföretag har valt.

De källor som använts är inte alltid samstämmiga. När det inte har gått att få fram vad som
egentligen gäller har i första hand redovisningar till Miljödepartementet/Naturvårdsverket,
och sammanställningar därifrån, använts.
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2.1 Alingsås
Alingsås kommun beviljades LIP-bidrag år 1998 med totalt 58,4 Mkr för 13 projekt. Ett av
dem (A) har här klassats som ”ändrings”projekt, ett (B) som ”annat/mindre” projekt:

A. Omställning av Östlyckans bostadsområde - miljonprogram blir miljöprogram

B. Ekologisk omställning av Alingsåshems hela bostadsbestånd

A. Omställning av Östlyckans bostadsområde
Huvudman: AB Alingsåshem.
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 100 000 tkr varav miljöinvestering 30 050 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 9 015 tkr
Beräknad sysselsättning 60 årsarbeten

Objekt/Område - utgångsläge
Bostadsområdet Östlyckan byggdes åren kring 1960 relativt nära centrum av Alingsås.
Området som helhet har totalt ca 520 lägenheter i 3-4-våningshus. Alingsåshem äger 14 av
husen, lamellhus och loftgångshus med tillsammans 324 lägenheter. De byggdes 1959-61.
Övriga byggnader och lägenheter i området ägs av en bostadsrättsförening (HSB).

Området har många karaktärsdrag och kvaliteter från sin tid: bland annat skyddade gårdar
med planteringar och tidstypiska hus med låga taklutningar och bottenvåningen i eller nära
markplan. Husens långsidor var före ombyggnaden klädda med skivor av asbestcement
(eternit) och gavlarna med trapetskorrugerad plåt, allt i ljusa färger. (HSB-husen var klädda
enbart med plåtskivor.) Horisontella fönsterband och, på en del av husen, loftgångar, och
vertikala rader av balkonger ger fasaderna deras karaktär. Trapphusen är dagsljusbelysta
och har glasade entrépartier av ekträ. Lägenheterna är ljusa och välplanerade med
rumsbreda balkonger eller uteplats på mark.

År 1998, då Alingsåshem beviljades LIP-bidrag, hade husen inte genomgått någon större
ombyggnad. Både hus och gårdar gav då ett slitet intryck och behövde rustas upp. Även en
del installationer var i stort behov av renovering. Inga hus hade hiss. Området hade aldrig
haft några uthyrningsproblem och många av de boende hade bott länge i området och
åldrats där. Omsättningen av boende var dock ganska stor och den allmänna bilden av
området var något negativ. Förutom behoven av teknisk upprustning fanns därför behov av
förbättringar både i fråga om tillgänglighet och yttre framtoning.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
Alingsåshem initierade och drev projektet ”Miljonprogram blir miljöprogram”. Målet var
att förbättra varsamt och med största möjliga hänsyn till de boende.

”Genom att lyfta fram det centrala bostadsområdet Östlyckans odiskutabla kvaliteter och
komplettera dessa på ett varsamt sätt vill Alingsåshem förändra attityden till området på
ett positivt sätt så att hyresgästerna kan känna sig stolta över sitt område och uppleva sitt
boende som trivsamt och tryggt.”

I det miljöinriktade åtgärdsprogrammet ingick bl.a. åtgärder för energibesparing och
hushållning med naturresurser. Asbestsanering skulle genomföras. Utredningar skulle göras
om införande av bergvärme och lokalt omhändertagande av dagvatten, och urinsortering
skulle införas. De boende skulle engageras i förändringarna genom information.
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I det ursprungliga åtgärdsprogrammet ingick:
- Bergvärmeanläggning (efter utredning)
- LOD-anläggning (efter utredning)
- Byte av vatten och avloppsledningar samt ombyggnad av badrum.m.ed urinsorterande

toaletter, möjlighet att installera tvättmaskin och att välja mellan badkar eller dusch.
- Förbättring av köksventilation genom spiskåpa med självdrag
- Demontering av asbestcementplattor från fasaderna, som tilläggsisoleras med cellplast

(låg energiförbrukning vid tillverkningen) och putsas i ljusa färger
- Asbestsanering: installationer
- Ombyggnad och förstoring av balkongerna och loftgångar
- Anordnande av nya större uteplatser till marklägenheter
- Uppfräschning av utemiljön med bl.a. nya cykelhus och nya lekplatser
- Installation av hiss i några hus
- Sammanslagning av lägenheter för att få flera stora lägenheter
- Folkbildning för hela området med 20 timmar för ca 800 personer.

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Urinseparering Minskad belastning på kommunens avloppsnät med 1 800 kg kväve,

160 kg fosfor, 400 kg kalium
Energibesparing Besparing av 2 100 MWh/år, 265 kbm oljeförbrukning, vilket innebär:

- 100 kg SO2 utsläpp - 26 g tungmetaller
- 650 kg NO utsläpp - 60 kg stoft/ton mängd
- 788 ton CO2 utsläpp -1050 mg polyaromatiska kolväten

Dagvattenhantering (LOD) Ca 9 500 kbm/år lokalt behandlat dagvatten, samt tillskott till gårdsmiljöer
Avfallshantering 121 ton/år mindre avfall till deponi, av vilka 30 % komposteras och används

i området
Asbestsanering 78 ton asbest saneras
Folkbildning Boendes engagemang

Genomförande och resultat
Enligt villkoren för LIP-bidraget skulle åtgärderna genomföras och vara avslutade senast i
december 2000. Projektets start blev dock försenad genom att Alingsåshem inte fick en
godtagbar finansiering förrän 1999. Ombyggnadsarbetena startade i början av år 2000.
Förlängning av genomförandetiden, först till december 2001, sedan till december 2002,
godkändes av Miljödepartementet. Ca 85 %, 274 lägenheter med tillhörande tomtmark,
byggdes om inom den utmätta tiden, i fem etapper.

Den första ombyggnadsetappen, omfattande huset Vintergatan 3 med tolv (12) lägenheter
visade på flera oförutsedda problem som orsakade större kostnader och tidsåtgång än
planerat. Bland annat visade sig förbättring av köksventilationen innebära stora svårigheter.
Ventilationskanalerna, av eternit, var ingjutna i massiva betongkonstruktioner. För att byta
dem mot kanaler i mer miljövänligt material fick hela väggdelar rivas. Dels krävde detta
mer arbete och större skyddsåtgärder än planerat, dels bidrog det till att kökssnickerier
måste bytas ut i stället för att renoveras. Upptäckten av markföroreningar, oljeförorenade
jord- och vattenmassor vid en panncentral och oljetank som var tagna ur drift ledde till att
speciell hantering av dessa massor krävdes. Strävan att undvika störningar för kvarboende
hyresgäster i huset/området krävde också mer anpassning av arbetena än väntat.

Ganska tidigt utgick också vissa åtgärder. Den planerade bergvärmeanläggningen kunde
inte utföras, då inget lämpligt berg fanns. Man övergick dock till fjärrvärme med 90 %
biobränslen, vilket indirekt minskade områdets oljeanvändning mer än planerat. LOD-
anläggningen utfördes inte heller. Planerad separering och uppsamling av urin genom-
fördes inte fullt ut, då man inte kunde få en garanterad avsättning för urinen. Separata
avloppsledningar drogs dock fram till varje WC-stol, men avslutades omedelbart under den
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nya golvbeläggningen. Ledningarna drogs också samman, och proppades, utanför varje
byggnad eller byggnadsgrupp.

Vatten- och värmebesparingar uppnåddes bl.a. genom att samtliga blandare byttes till mer
vattensnåla samband med stambyten. Ventilationen förbättrades med fläktar styrda av
utetemperaturen, samt med separata spisfläktar som de boende själva kan reglera. I 136
lägenheter ändrades tillförseln av friskluft genom att fönstren försågs med en termostatisk
tilluftsventil. Då det är kallt ute ska luften värmas upp 5° då den passerar mellan rutorna,
vilket minskar kallras och spar energi.

Individuell värmemätning infördes genom att speciella installationer i lägenheterna
utfördes för att fördela och reglera värmen. Som standard sattes temperaturen till 20°, men
mot tillägg på hyran kan den regleras upp till 22°. Utrustning monterades också för
injustering av värmesystemet som helhet; sådan utfördes i takt med att alla arbeten
slutfördes.

Den befintliga fasadbeklädnaden av asbestcementskivor och vindskyddsskivorna innanför,
av asbestcellulosacement, demonterades. Väggarna fick ett nytt utvändigt vindskydd av
gipsskivor och tilläggsisolerades sedan med 60 mm cellplast som täcktes med hydrofob
tunnputs. Taken över de låga vindarna tilläggsisolerades med ca 300 mm cellulosabaserad
lösull.

Balkonger och loftgångar renoverades och byggdes ut så att de blev rymligare.
Lägenheterna i markplan fick större uteplatser på mark. Gårdarna förnyades med bland
annat plattbeläggningar, bättre lekplatser, cykelhus och en betydligt rikare vegetation.

Tre loftgångshus försågs med hiss, vilket förbättrade tillgängligheten till många lägenheter.
Trapphusens utformning ägnades stor omsorg och de glasade entréportarna i ek byttes mot
nya ekportar med liknande utseende.

Avfallshanteringen förändrades på samma sätt i Alingsåshems hela bestånd. Efter försök
med olika slags lokala komposteringssystem konstaterades att de krävde mycket skötsel
och var känsliga för felsortering. Därför anslöts området år 2001 till det nya hämtnings-
system för hushållsavfall som kommunens då infört. Alla sopnedkast och de tillhörande
soputrymmena stängdes. Fem nya soprum med differentierade inkastluckor för olika
fraktioner av avfall byggdes. Hushållen försågs med majspåsar för komposterbart avfall.
Det samlas i separata kärl och hämtas av kommunen till en central kompostanläggning.

Byggavfallet från ombyggnadsprocessen togs om hand särskilt. Entreprenörerna skulle
identifiera och källsortera miljöfarligt avfall. Återbruk av material och varor genomfördes
med hjälp av olika företag (Hus till Hus Byggnadsvård och Återbruk AB).

Information till boende om bl.a. återanvändning och återvinning skedde i olika former och
vid upprepade tillfällen. Särskilda boendemöten för information och samråd hölls både
med små grupper om 5-7 hushåll och med enskilda hushåll, i samband med planering-
projektering, evakuering och återflyttning.

I samband med ombyggnaden infördes miljöledningssystemet ISO 14 001 i företaget.
Ytterligare steg i miljöarbetet har sedan tagits. Ombyggnaden av Östlyckan bedöms av
företaget som mycket lyckad. Områdets attraktivitet och kvalitet har ökat, liksom de
boendes trivsel och trygghet.

Miljöeffekterna blev delvis mindre än vad som beräknats i LIP-ansökan, liksom de
sammantagna miljöinvesteringarna. Det berodde till stor del på att varken planerad
bergvärmelagring, LOD-anläggning eller urinsortering genomfördes. Energibesparingen
blev drygt 1 500 MWh/år, d.v.s. ca 75 % av den beräknade. Vattenförbrukningen minskade
med nästan 25 %; förväntad minskning var inte preciserad i ansökan. Mängden avfall
(hushållsavfall) till deponi minskade ungefär som beräknat.236 ton asbesthaltigt material
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fick omhändertas vid ombyggnaden, d.v.s. omkring tre gånger så mycket som beräknade
78 ton. Eftersom satsningen som helhet minskat beslöt Naturvårdsverket i samband med
slutrapporteringen år 2003 att minska LIP-bidraget från 9 015 tkr till 5 240 tkr.

Kommentarer
Projektet Östlyckan visar bland annat på att större åtgärder kan kräva lång tid såväl för att
utreda förutsättningarna, som för finansiering och planering och för förankring bland de
berörda. Det oväntat omfattande arbetet med utbyte av ventilationskanalerna i eternit och
sanering av den förorenade marken vid den f.d. panncentralen ger tydliga exempel på detta.

En påfallande omsorg om de boende, och likaså om bebyggelsens befintliga kvaliteter,
inverkade på projektet. Mot den bakgrunden är det intressant att notera i företagets
slutredovisning till Naturvårdsverket att ”åtgärden”, d.v.s. ombyggnaden som helhet, inte
anges ha påverkat några arkitektoniska kvaliteter. Ombyggnaden har visserligen planerats
och genomförts med varsamhet, och en god arkitektonisk kvalitet har eftersträvats och
uppnåtts, men gårdarnas och husens yttre karaktär har ändå definitivt ändrats.

Speciellt intressant i detta projekt är också att nödvändiga installationer för den planerade
urinsorteringen genomfördes, men att åtgärden inte fullföljdes vid ombyggnaden eftersom
man inte kunde garanteras avsättning för uppsamlad urin.

B. Ekologisk omställning av Alingsåshems hela bostadsbestånd
Huvudman för projektet: AB Alingsåshem.
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 29 000 tkr varav miljöinvestering 20 000 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 6 000 tkr
Beräknad sysselsättning 15 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Åtgärderna avsåg bostadsföretagets hela bestånd med 3 008 lägenheter (år 1998). De
berörda husen är av olika ålder och typ, byggda från 1948 och framåt och belägna i
centrala Alingsås med omnejd. En stor del av beståndet är lamellhus i tre till fyra våningar.
Mer än 50 % av lägenheterna byggdes under miljonprogrammet, 1965-74. Vid tiden för
ansökan hade ca 1 050 lägenheter, drygt en tredjedel av beståndet, hög energiförbrukning
och mängden avfall till deponi var stor.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I det ursprungliga programmet ingick:

- Kompostanläggningar för både hushållsavfall och trädgårdsavfall
- Individuell mätning av vatten och värme
- Stimulera de boendes engagemang; information om villkoren för en uthållig utveckling
- Förbättring av gårdsmiljöer, med bättre förutsättningar för biologisk mångfald
- Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
- Byte från oljeeldning till fjärrvärme med biobränsle.

Den sista punkten förutsatte genomförandet av ett annat av kommunens LIP-projekt,
nämligen ett nytt värmeverk baserat på biobränsle samt utbyggnad av fjärrvärmenätet. Till
de planerade åtgärderna för förbättring av gårdsmiljöer och lokalt omhändertagande av
dagvatten beviljades inte LIP-bidrag, varför genomförandet av dessa åtgärder redan från
början betraktades som osäkert.
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Följande miljöeffekter förväntades (förutsatt genomförande av alla punkter i programmet):
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 3 000 MWh/år, vilket innebär:

- 795 kbm oljeförbrukning - 78 g tungmetaller
- 3 000 kg SO2 utsläpp - 788 ton CO2
- 1 950 kg NO utsläpp - 3 150 mg polyaromatiska kolväten

Dagvattenhantering Ca 25 000 kbm/år lokalt behandlade, samt tillskott till gårdsmiljöer
Avfallshantering 1 000 ton/år mindre avfall till deponi
Utbildning/information 2 tim/lgh Boendes engagemang

Genomförande och resultat
I och med att kommunens projekt för fjärrvärme producerad med biobränsle genomfördes,
kunde 90 % av Alingsåshems lägenhetsbestånd konverterades till detta värmesystem (jfr
2.1.A Östlyckan). Samma typ av åtgärder för värmefördelning och bättre ventilation som
vidtogs i Östlyckan genomfördes i ytterligare 552 respektive 306 lägenheter i beståndet.
Även injusteringar genomfördes.

Avfallshanteringen förändrades på samma sätt som för området Östlyckan, d.v.s. hela
beståndet anslöts till kommunens nya hämtningssystem för hushållsavfall. Alla sopnedkast
stängdes. Soprum med differentierade inkastluckor ersatte de gamla. Komposterbart avfall,
som samlas i separata kärl, hämtas av kommunen till en central kompostanläggning.

Lokalt omhändertagande av dagvatten och förbättring av förutsättningarna för biologisk
mångfald genom systematiska förbättringar av gårdsmiljöer genomfördes inte under
projektperioden; bidrag till detta hade ju inte heller beviljats.

Förankring av miljöfrågorna sker genom skriftlig information till de boende två gånger per
år. Miljöfrågor behandlas också på ca 30 årliga bostadsmöten. Nyinflyttade informeras av
vicevärdarna, både skriftligt och muntligt. En miljösamordnare har anställts i företaget,
personalen har fått miljöutbildning och internrevisorer har utbildats. Upphandlings- och
uppföljningsrutiner har också anpassats för att leda till bra miljöval.

Miljöeffekter: Från 1998 till 2001 minskade förbrukningen av energi för uppvärmning med
drygt 3 500 MWh/år, vilket var betydligt mer än beräknat (jfr tabell ovan). Avfallsmängden
minskade med 1 236 ton/år, nästan 25 % mer än beräknat. Övriga miljöeffekter är svåra att
kvantifiera.

De goda resultaten beträffande energi och avfall kunde uppnås med betydligt mindre
miljöinvesteringar än beräknat. Miljöinvesteringen blev 9 800 tkr. LIP-bidraget minskades
därför till knappt hälften av det preliminärt beviljade, från 6 000 tkr till 2 940 tkr.

Kommentarer
Energibesparingarna blev enligt uppgifterna ovan betydligt större än beräknat. Om man
jämför med Östlyckan, som ju ingår i beståndet men där energiförbrukningen minskade
betydligt mindre än beräknat, väcks flera frågor. Skiljer sig genomförda åtgärder i
Östlyckan från beståndet i stort? Eller är det i första hand olika förutsättningar på grund av
byggnadernas ålder som ger olika utfall? Beståndet som helhet varierar ju i ålder, se
föregående sida. Vilken betydelse har hushållens storlek och åldersstruktur, och hur skiljer
den sig åt i dessa fall? Har miljöfrågorna fått olika genomslag hos olika grupper av boende,
så att det ger utslag i exempelvis energiförbrukningen?
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2.2 Göteborg
Göteborgs kommun beviljades LIP-bidrag år 1998 med 101,69 Mkr för totalt 25 projekt.
Tre av dem (A, B och C) har här klassats som ”ändrings”projekt, och ett (D) som
”annat/mindre” projekt:53

A. Bergsjöprojekten

B. Förnyelse i bostadsområdet Lövgärdet

C. Ekoplan för bostadsområdet Rannebergen

D. Miljövänliga tvättstugor vid Höst- och Sommarvädersgatorna

Kommunen beviljades även LIP- bidrag år 2000, då med 22,2 Mkr. I det programmet
ingick inga bostadsanknutna projekt.

A. Bergsjöprojekten
Huvudman: Göteborgs kommun (/SDF Bergsjön)
Kategori: Flerdimensionella projekt / Övrigt
Beräknad total investering 22 500 tkr varav miljöinvestering 22 376 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 8 279 tkr
Beräknad sysselsättning 108 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Det berörda området är den invandrartäta stadsdelen Bergsjön som ligger ca 8 km nordost
om centrala Göteborg. Bergsjön byggdes ut under åren 1965-72. Östra delen, som
påbörjades först, fick ca 3 700 lägenheter i 3-8-vånings lamellhus. I västra delen byggdes,
med början 1967, ca 3 100 lägenheter i 3-8-vånings lamellhus, 10-vånings punkthus,
radhus och villor. Bebyggelsen är uppdelad i flera delområden, de flesta med en
dominerande hustyp. I varje större delområde finns viss lokal service såsom en mindre
centrumanläggning, spårvagnhållplats, skola/skolor, barnstugor o.d.

Bergsjön fick tidigt problem med vakanser och social oro. Några delområden har byggts
om kraftigt under årens lopp. Mest förändrat är ett område vid Stjärnbildsgatan, som
omvandlades redan vid 1980-talets mitt. De elementbyggda hyreshusen med fyra våningar
demonterades till 1-2 våningars höjd och byggdes om till radhus som uppläts med
bostadsrätt.54 Demonterade betongelement m.m. användes för nya bostadshus i centrala
Göteborg och i Lerum - ett tidigt exempel på återbruk. De nyskapade radhusen försågs
med höga sadeltak och fasaderna kläddes in med träpanel. Även utemiljön omdanades helt.
Under 1990-talets senare del renoverades en grupp av skivhus vid Siriusgatan/Gärdsås
invändigt och fasaderna färgsattes enligt antroposofisk modell, med ljusa pastellfärger.

Åren innan LIP-bidragen söktes och beviljades användes s.k. ”Blommanpengar” för att
bygga upp olika samverkansformer mellan boende, myndigheter, företag m.fl. Mot slutet
av år 2000 blev det klart att Bergsjön skulle ingå i Storstadssatsningen (se kapitel 1.1),
vilket innebar bättre ekonomiska resurser för att fortsätta utvecklingsarbetet i stadsdelen.
Under något år löpte alltså LIP-projektet och storstadssatsningen parallellt.

53 Ännu ett annat/mindre projekt, ”Kvalitetskampanj för insamling av biologiskt avfall”, som beviljats bidrag
med 375 tkr, kom inte till stånd. Projektet var avsett att stödja åtgärder i bland annat projekt A.
54 Hall (red.) m.fl., 1999.
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Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
Åtgärdsprogrammet bestod av flera separata delprojekt och baserades på samordnade och
sektorsövergripande åtgärder från många aktörer. I programmet ingick:

- Start av bilpool för effektivare bilåkande
- Införande av källsortering och kompostering
- Uppförande av ett vindkraftverk
- Iordningställande av odlingslotter inom bostadsområdet
- Uppförande av en äldre byggnad (bagarstuga) med återvunnet material

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Vindkraftverk Besparing av 4 MWh/år
Avfallssortering, kompostering 96 ton/år mindre avfall till deponi

- 1 178 kg/år P till ”annat”
- 585 kg/år HC

Avfallshantering (jfr bilpool)
Effektivare bilåkande (bilpool) - 9 275 kg/år CO2 utsläpp

- 6 634 kg/år NO2 utsläpp
- 1 168 kg/år CO utsläpp

Genomförande och resultat
LIP-åtgärderna genomfördes i huvudsak 1998-2001. Några delprojekt fick av olika skäl
förlängas ytterligare.

En bilpool, föreningen Bergsjöns bilkooperativ, startades 1998 i samverkan mellan
stadsdelsförvaltningen, några större fastighetsägare, lokala hyresgästföreningar samt ett
lokalt arbetsmarknadsprojekt med miljöprofil, Inka Bergsjön. En projektgrupp bildades
som hade flera informationsmöten för boende, lokala företag/fastighetsägare, m fl. Åren
1998-99 förfogade kooperativet över en bensinbil i miljöklass 1. Ännu en sådan inköptes i
slutet av 1999. Kooperativet hade då 11 medlemmar mot beräknade 25. De två företag och
de två bostadsrättsföreningar som ingick stod dock för vardera 10 användare. Insatsen
sattes från början till 3 500 kr, som återbetalades vid utträde. En mindre, fast årsavgift togs
också ut utöver milkostnad och en avgift per timme. Fastighetsbolagen subventionerade
senare insatsen, som upplevdes som hög. Hösten 2003 fanns 18 användare. Projektet hade
förlängts med hänsyn till att det var svårare än väntat att få till stånd ett livaktigt kooperativ
i stadsdelen.

I arbetet med kompostering och källsortering samverkade fastighetsägare och hyresgäster.
Sammanlagt 18 återvinningsplatser anlades. Några fastighetsägare hade ordnat ”returrum”
med fastighetsanknuten sortering. Fler återvinningsplatser ansågs dock behövliga för de
totalt ca 6 800 hushållen. Mindre än hälften av hushållen hade direkt tillgång till en
återvinningsplats när LIP-projektet avslutades. Ett system (Molok, med behållare för
komposterbart avfall och restavfall) som prövades gav ganska olika resultat på olika
platser. Om detta berodde på skillnader i informationsinsatserna eller annat är oklart.
Planer fanns att ersätta detta system med sopsug, något som då skulle beröra de boende i
drygt 1 200 lägenheter. När LIP-projektet avslutades 2001 fanns ännu ingen enhetlig
lösning; fastighetsägarna prövade olika lösningar och utvärderade konsekvenserna i dialog
med alla berörda, vilket tar lång tid.

Före LIP-projektet byggdes med stöd av ”Blomman-pengar”, ett ”Returhus” i delområdet
Gärdsås. I Returhuset finns verkstäder för återvinning och återbruk. Det gjordes också till
en mötesplats med miljöinformation, IT-utrustning, kafé och butik med ekologisk profil,
allt drivet av Studiefrämjandet, stadsdelsförvaltningen i Bergsjön och Familjebostäder AB.
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Odlingslotter anlades på flera platser inom Bergsjön, i olika bostadsområden. Två av dem
var traditionella odlingslottsområden, ett var en trädgård för funktionshindrade, med
möjligheter till odling, i anslutning till ett äldreboende. En mindre örtagård, en förenings-
driven köksträdgård och hävdad ängsmark ingick också bland åtgärderna. Från våren 1998
drev Returhusets trädgårdsgrupp ett treårigt projekt för anläggandet av Sirius Örtagård.
Den överfördes sedan till att skötas i kooperativ form av Sirius Örtagårdsförening, som
våren 2002 hade ett tjugotal medlemmar. En av dem var då Returhuset, som ännu 2005
hade en bred verksamhet. Returhuset skulle bl. a. stå för underhåll av Örtagårdsföreningens
ganska stora växthus. Föreningen fick ansvar för att ordna visningar och utställningar.
Hösten 2001 fanns ca 30 ”avdelningar” i örtagården, och växthuset var i full drift. Men
därefter har verksamheten och antalet medlemmar minskat, delvis på grund av stölder och
vandalisering. Föreningen har inget direkt ekonomiskt stöd från fastighetsägaren.

Köksträdgården som anlagts mellan husen i Gärdsås drabbades några år senare av att PCB-
sanering av fasadfogar i husen förorenade marken, så att inget ätbart kunde odlas där.

Ett par av de större planerade åtgärderna förverkligades inte inom tidsramen för LIP-
projektet och har inte heller kommit till utförande senare. Det gäller dels uppförandet av ett
vindkraftverk, dels uppförandet av en äldre byggnad, en bagarstuga, med återvunnet
material.

Stadsdelsnämnden i Bergsjön beslöt redan innan LIP-åtgärderna genomfördes att all
verksamhet ska ha en ekologisk inriktning. Flera projekt med stark miljöinriktning har
genomförts utan några direkta samband med LIP-åtgärderna. Det gäller bl. a. ett
”ekologiskt” föreningshus, Bågskytten, där Assyriska Föreningen i stadsdelen står som
värd för huset. Man har också anlagt en våtmarkspark, Gärdsmossen, och skapat en
stadslantgård, Galaxen, med kafé, växthus och en liten ladugård med djur. Inte bara
boendet utan också den kommunala förvaltningen och andra verksamheter berörs av
miljömålen. Stadsdelen har (2003) ett eget Agenda 21-kontor i ett av stadsdelens centra,
Rymdtorget.

De beräkningar av miljöeffekter som redovisas från projektet är mycket svåra att tolka och
värdera i delprojekt med betydligt mindre deltagande än det som låg till grund för ansökan.
Detta gäller både antalet boende i bilpoolsprojektet och antalet fastighetsägare (och
hyresgäster), i avfallsprojektet.

Kommentarer
I Bergsjön förenades LIP-satsningens strävanden efter ökad resurshushållning och
kretsloppsanpassning både med storstadssatsningens syfte att minska arbetslöshet,
segregation och utanförskap och med tidigare satsningar i samma riktning. Det är ofta svårt
att särskilja de olika satsningarna och deras effekter, speciellt när det gäller de boendes
trivsel och engagemang. Inte minst bilpoolsprojektet visar också på andra svårigheter vid
jämförelser av tidiga beräkningar av olika åtgärders effekter och utfallet av dem. De
ursprungliga beräkningarna av minskade utsläpp baserades på en från miljösynpunkt sämre
bilmodell och på större reslängder än de som blev verklighet under LIP-projektet. Därmed
räknade man med att utsläppet av CO2 skulle minska nästan tre gånger mer än beräknat.
Detta exempel visar på betydelsen av att beakta vilka förutsättningar som har antagits gälla
när effekter av en åtgärd ska bedömas.

Flera åtgärder i Bergsjön visar också på betydelsen av att finna en stabil form för den
fortsatta driften av lokaler och aktiviteter som tillskapas och som är gemensamma för
området. Det kan gälla såväl speciella aktivitetshus som odlingsområden och andra
aktiviteter som är avsedda att fortlöpande bidra till möten och kontakter mellan de boende,
eller arbetstillfällen för arbetslösa.
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B. Förnyelse i bostadsområdet Lövgärdet
Huvudman: Bostaden AB Poseidon.
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 91 600 tkr varav miljöinvestering 33 024 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 9 908 tkr
Beräknad sysselsättning 60 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Bostadsområdet Lövgärdet ligger ca 13 km nordost om centrala Göteborg, i delvis bergig
terräng nära en bad- och fiskesjö. Övre Lövgärdet byggdes 1974-77, och fick ca 1 770
bostadslägenheter i höga punkthus samt lamellhus och loftgångshus. Under byggtiden
minskade bostadsefterfrågan drastiskt, vilket ledde till att två av de planerade 14 höghusen
ersattes med låghus. Trots denna ändring blev aldrig alla lägenheter uthyrda.

Bostadshusen byggdes av betongelement från byggherren Göteborgshems egen nybyggda
fabrik. Husen placerades i enhetliga storkvarter med sparsam vegetation och enkel mark-
behandling. De parvis placerade punkthusen låg mycket tätt; avståndet var bara åtta meter.
Bilparkeringen förlades huvudsakligen till stora betongdäck i två plan, invid matargatan.
Parkeringarna var stora; vid byggandet tillämpades normen 1,8 p-platser per lägenhet.

Området har under åren varit föremål för en rad projekt och förändringsåtgärder för att
göra stadsdelen mer attraktiv och stabil och minska problemen med tomma lägenheter.
Strax norr om bostadsområdet anlade bostadsföretaget tidigt ett koloniträdgårdsområde,
Lövkojan, med 70 lotter som fick bebyggas med en liten stuga. Ett gemensamhetshus för
kolonisterna byggdes också. Koloniområdet, som har ett attraktivt läge, togs senare över av
den koloniförening som bildats och där numera även andra än lövgärdetbor är medlemmar.

Ett loftgångshus användes i flera år för turistboende. Även studentboende började prövas
när vakanserna var många. En del lägenheter upplåts ännu på specialvillkor till studenter.

Inom ramen för ett boinflytandeprojekt under 1980-talet byggdes bland annat ett relativt
stort, överflödig garage i Lövgärdet om till ungdomslokaler, till stor del av de intresserade
ungdomarna själva. Vid tiden för LIP-ansökan var bara ca en tredjedel av områdets
parkeringsplatser uthyrda, delvis till följd av lågt bilinnehav, delvis på grund av stölder och
vandalisering i de svårövervakade utrymmena. Man hade också problem med betong-
kvaliteten i bjälklagen på de stora friliggande parkeringsdäcken.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I åtgärdsprogrammet ingick:
- Rivning av lägenheter (sex punkthus) där material separeras och återanvänds
- Rivning av outnyttjade parkeringsdäck
- Uppförande av gemensamhetslokaler
- Markupprustning på ekologiska villkor
- Installation av individuell elmätning

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing, tvättutrustning
Individuell elmätning

- 500 MWh/år
- 1 200 MWh/år

Avfallshantering/kompostering
-”- /rivningsavfall

7 500 ton/år (25 000 kbm) mindre avfall till deponi
25 000 ton betonggrus återvinns

P-platser i garage 10 000 l/år sparad bensin genom minskning av kallstarter
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Genomförande och resultat
Rivningen av punkthusen och flera andra åtgärder hade beslutats redan år 1996. LIP-
projektet genomfördes i stora drag som beräknat, med vissa förseningar. Uppförandet av ett
växthus senarelades i väntan på fler engagerade hyresgäster.

Vartannat punkthus, sex hus, demonterades/revs, så att området blev luftigare. Totalt
eliminerades 320 lägenheter. All inredning och utrustning demonterades. Användbar köks-
och badrumsutrustning togs om hand och återanvändes, bl.a. i biståndsprojekt i Bosnien
och Rumänien. Sanering av miljöfarligt material gjordes i samband med demonteringen.
Bostadshusens betongelement och inredning planerades i ett inledningsskede skänkas till
nybyggen i Polen. Detta genomfördes dock inte, då mottagarna inte var tillräckligt
intresserade. Ca 100 bjälklagselement återbrukades i ett byggprojekt, Lärjeåns trädgårdar.

Även två stora parkeringsdäck revs, vid ”entrén” till området. Avfallet källsorterades. På
platsen för de rivna p-däcken uppfördes radgarage, avdelade med mellanväggar till enheter
för 2-3 bilar. På ett tredje parkeringsdäck renoverades betongkonstruktionen och försågs
med tak och ny fasadinklädnad. Säkerhet och trygghet förbättrades genom ett nyckelfritt
passersystem och nätboxar kring många av p-platserna. Genom åtgärderna minskade också
kallstarterna och därmed föroreningar från bilarna.

All riven betong från husstommar och parkeringsdäck krossades på plats och befriades från
armeringsjärn med hjälp av elektromagnet. Betongkrosset, 25 000 ton terrasseringsgrus,
återanvändes bl.a. till utfyllnad av en liten mosse inom området, där en stor ny bollplan
anlades. Förutom betongen återvanns 352 ton armeringsjärn, 6 ton aluminium, 2 ton
koppar, 0,5 ton mässing och 4 ton elkabel (koppar) från de rivna punkthusen och p-däcken.

Ett nytt aktivitetshus tillskapades på platsen för ett av höghusen, med läge centralt i
området, ovanför den nya bollplanen (jfr ovan). Det revs inte helt, utan källar- och botten-
våning lämnades kvar och fick utgöra stomme till aktivitetshuset, vilket kan ses som en
återanvändning på plats. Eklövet, som huset fick heta, fick fasader av oljat cederträ och
sedumklätt tak. Ytan är ca 460 kvm. Här ryms bland annat en stor samlingssal, ett café,
vävstuga, datarum och mindre lokaler för t.ex. studiecirklar och fysisk träning.
Verksamheten handhas av boende som tillsammans med lokala föreningar arbetar aktivt
med huset på olika sätt. Hyresgästföreningen håller i löpande frågor.

Utemiljön förändrades starkt i positiv riktning. Kring Eklövet och kvarvarande hus gjordes
nya markanläggningar med mjukare dragna gångvägar och en stor mängd av perenner,
buskar och träd. Bland annat planterades en mängd kastanjer som alléträd. Hyresgästerna i
husens bottenvåningar fick själva ställa i ordning privata uteplatser med staket och grindar;
utbildning, handledning och det material som behövdes stod Poseidon för. Hyresgästerna
engagerades också i att plantera blomsterängar m.m..

Belysningen utomhus, längs gångvägarna, förbättrades. Entréerna renoverades för att bli
tryggare och mer välkomnande. Låghusens entréer fick ny färgsättning och lätta skärmtak
med ny belysning. Tidlåsning infördes i låghusen. De kvarstående höghusens entréer
gjordes om med ny belysning, nya, ljusare material och konstnärlig utsmyckning i form av
nonfigurativ målning på en av entréhallens väggar. Entrépartier i ek fick ersätta tidigare
insatta, bruneloxerade aluminiumpartier, och entréerna utrustades med porttelefon.

Individuell elmätning ersatte ursprunglig kollektiv mätning i totalt 1 157 lägenheter på
Mejrams-, Paprika- och Rosmaringatan. Mätvärden under det första halvåret 2001 pekade
mot 20 % minskning av förbrukningen. Ytterligare minskning förväntades.

Områdets fem fristående tvättstugor, som betjänade låghusen, fick nya fasader och de
tidigare platta taken ersattes med sadeltak. Invändigt rustades byggnaderna upp, delades in
i fem mindre tvättrum och fick ny, vatten- och energisnål utrustning. Ett nyckelfritt,
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datorbaserat bokningssystem installerades. I dessa byggnader finns också möteslokal för
hyresgästföreningen, lokal för husvärd m.m. De kvarstående sex höghusen fick alla en
egen tvättstuga i bottenvåningen. Totalt sattes 53 nya tvättmaskiner med automatisk
tvättmedelsdosering in.

De boendes inflytande och delaktighet/deltagande stärktes på olika sätt. Poseidons planer
för ”Nya Lövgärdet”, inklusive förslaget om att demontera sex höghus, presenterades för
de boende vid ett stormöte i november 1998. I samband med detta möte bildades en
referensgrupp för förnyelsen. I gruppen ingick sju boende, utsedda av de tre lokala
hyresgästföreningarna, samt två politiker, två lokala tjänstemän och två representanter för
fastighetsägaren Poseidon. Husmöten hölls för de boende i respektive hus. Hembesök
gjordes sedan hos alla berörda hyresgäster. De boende som inte ville stanna kvar i området
fick förtur till lägenheter i Poseidons övriga bestånd. Ca 90 % valde dock att stanna kvar i
Lövgärdet.

Poseidon har länge arbetat aktivt för att införa självförvaltning och lokal demokrati i
området. I samband med förnyelsearbetet tog hyresgästerna delvis tagit över ansvar för
skötseln på gårdarna. Ersättning för arbetsinsatserna skedde genom att gården skulle få
extra utrustning av något slag.

Efter ombyggnaden och de många olika åtgärderna har området blivit lugnare. Alla
lägenheter är uthyrda och flyttningarna färre (våren 2002).

Miljöeffekter: Energibesparingarna uppmättes till ca 20 % efter ett år. Återanvändning av
material enligt ovan.

Kommentarer
De fysiska åtgärderna i Norra Lövgärdet har otvivelaktigt bidragit till att området upplevs
som mjukare, mer varierat och användbart. Till den ökade stabiliteten i boendet bidrar dock
troligen inte enbart åtgärderna i området utan även läget på bostadsmarknaden. Från
sekelskiftet har det varit stor brist på bostäder i Göteborg. Dessutom minskade antalet
lägenheter i övre Lövgärdet avsevärt genom rivningen av de sex höghusen.

En fråga som området har gemensam med flera andra är också hur mycket av uppmätt
energibesparing som är en direkt följd av miljöåtgärderna. Förbrukningen påverkas ju åt
olika håll av förnyelsen, t.ex. av att bostäderna har blivit färre, men fler är uthyrda, dels av
att verksamheter har tillkommit eller förändrats.

C. Ekoplan för bostadsområdet Rannebergen
Huvudman: Göteborgs stads bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget).
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 15 850 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 4 590 tkr
Beräknad sysselsättning 36 årsarbeten

Objekt/område – utgångsläge
Bostadsbolagets område i Rannebergen byggdes ut åren 1972-75. Området ligger ca 12 km
nordost om centrala Göteborg, i stadsdelen Gunnared. De tio bostadshusen ligger på en
höjdplatå och inramar en stor, bilfri park. Husen är elementbyggda skivhus med i
genomsnitt 7 våningar och totalt ca 1 600 lägenheter. Tillgängligheten är god i området,
med plan mark runt husen och hissar som nås i markplan. I Rannebergen finns också ett
litet centrum med matvarubutik, några småbutiker och ett litet områdeskontor, simhall,
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sporthall, skolor och förskolor. Ytterligare ca 400 bostäder finns i tre småhusområden
(bostadsrättsföreningar och egnahem).

Avflyttningen från Bostadsbolagets område och hela stadsdelen Gunnared hade varit stor
under flera år, när LIP-bidrag söktes. 150 lägenheter var outhyrda år 1996. Vakanserna
minskade dock kraftigt från år 1999; år 2000 fanns bara 5 outhyrda lägenheter.

Ett miljöarbete hade inletts i Rannebergen redan 1995. Flera åtgärder i detta arbete
beskrivs nedan under Genomförande och resultat.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
Projektet syftade till att utarbeta och genomföra ett miljöpedagogiskt program samt ett
resurshushållningsprogram för Rannebergen, i samverkan mellan hyresgäster, skolor,
daghem och stadsdelsförvaltning. Arbetet innebar av en mycket bred ansats.

Programmen för Rannebergen avsågs bl.a. omfatta:

- Energisparande genom nytt ventilationssystem och fasadisolering
- Energisparande genom lokala sparplaner upprättade av brukarna
- Vattensparande genom ny utrustning, utbildning m.m.
- Minskad kemikalieanvändning i förvaltningen
- Bätttre avfallshantering
- Åtgärder för biologisk mångfald: vård av omgivande natur, naturbruksutbildning m.m.

Huvuddelen av investeringarna låg i energisparprogrammet, men projektet förväntades
också leda till ökad social kontakt och ökat engagemang bland de boende.

Följande miljöeffekter förväntades (kursiverade uppgifter från ”Ekoplan Rannebergen”):
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Minskad el- & fjärrvärmeförbrukning c 2 400 MWh/år (10 %)
Vattenbesparing Minskad förbrukning 40 000 kbm/år (17,7%)
Avfallshantering/källsortering och
kompostering

Minskad mängd avfall till deponi 220 ton/år (30 %)
I stort sett självförsörjning vad gäller matjord

Minskad kemikalieanvändning Minskning från c 300 till ca 80 olika medel i förvaltningen

Genomförande och resultat
Inom LIP- projektet redovisas 26 delprojekt/åtgärder av varierande omfattning och
inriktning. De genomfördes i stort sett enligt planerna åren 1998-2000.

En väsentlig åtgärd för energisparande var att de tio bostadshusen under 1998 fick ny
ventilation med frekvensstyrda fläktar och möjlighet till individuell forcering via köksfläkt.
Självdrag kan utnyttjas till viss del. Kanalisationen för ventilation behölls. Resultatet blev
en mer kontrollerad och därmed energisnål ventilation som gav mindre oljud och drag än
tidigare.

Fasadernas täthet och isolering förbättrades. Värmeläckage i ytterväggarna av betong-
element kartlades med IR-fotografering. Läckande delar isolerades med sprutisolering
(TTC) mellan elementens ytter- och innerskal. Hösten 2000 genomfördes ett försök att
åtgärda problem med drag genom att alla elementskarvar på ett av husen fogades om.
Genom isolering och tätning minskade inte bara de direkta värmeförlusterna, utan även
problem med kallras, kondens- och fuktproblem.

Lokala energisparplaner upprättades i samverkan med brukarna, som en del av bostads-
företagets miljöplan. I planerna ingick både fastighets- och hushållsel. Olika metoder att
reglera belysningen i de 74 trapphusen diskuterades. Provinstallationer av de tekniskt och
ekonomiskt mest intressanta alternativen gjordes i två trapphus. Dygnsmedelförbrukningen
i provtrapphusen minskade till ca 56 % av normalförbrukningen. Återbetalningstiden för
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den valda installationen beräknades till fem år. Under 1999 färdigställdes ytterligare 15
trapphus med denna typ av belysning, och hela området planeras småningom åtgärdas på
samma sätt.

I ett hus med 137 lägenheter deltog tio hushåll i ett elsparprojekt byggt på ändrade
vardagsvanor och elsnåla val av maskiner och belysning. Med stöd enbart av en inledande
information/undervisning sänkte de deltagande hushållen sin elförbrukning med i
genomsnitt 15 % under det år (1999) då projektet och mätningarna pågick. Om sänkningen
blev permanent är inte klarlagt.

Bostadsbolaget sökte också sparalternativ för uppvärmning av de 20 friliggande skydds-
rum i området som inhyser olika typer av förråd för hyresgästernas behov. Skyddsrummen
hade direktverkande elvärme och höll en temperatur på 18-20o. Tre av de sex radiatorerna i
varje skyddsrum togs bort, efter att åtgärden först prövats med gott resultat i ett av husen.
En av byggnaderna isolerades och tätades, vilket minskade de fuktproblem som fanns men
inte gav någon märkbar effekt på energiförbrukningen. Luftvärmepump eller bergvärme
sågs i LIP-projektets slutskede som möjliga sätt att nå en förbättring, medan solvärme inte
framstod som ekonomiskt försvarbart.

Under LIP-projektets gång sattes utrustning för vattenbesparing in i alla lägenheter. Ett
arbete med information till boende och fastighetspersonal och individuellt byte av
utrustning startade dock redan 1997. Våren 2002 hade snålspolande toaletter satts in i 427
lägenheter. Genom åtgärderna minskade årsförbrukningen av vatten med 19 000 kbm,
knappt hälften av beräknad besparing. Samtidigt hade dock vakanserna minskat från 150
till 5 lägenheter, vilket i sig starkt påverkar förbrukningen i andra riktningen. Om siffrorna
räknas om per uthyrd lägenhet blir minskningen ca 15,8 %, d v s ganska nära det
ursprungliga målet (jfr tabell ovan).

Kemikalieanvändningen i förvaltningen minskades mer än förväntat, från ca 300 preparat
år 1996 till 55 år 2001. Olämpliga/onödiga produkter sorterades ut och en lista över tillåtna
kemikalier upprättades i dialog med förvaltningspersonalen. Listan har sedan setts över
flera gånger. Även produktvalen vid lägenhetsrenoveringar har setts över.

För att minska luftföroreningarna vid kallstarter gjordes försök att intressera boende för
motorvärmare vid p-platserna. Men intresset var svagt; endast sex p-platser med motor-
värmare kom till stånd. Ett bilkooperativ startades redan 1997. Våren 2004 drevs det med
35 medlemmar. Boende i Rannebergen, Hammarkullen och Angereds centrum delar på
fyra bilar. Bostadsbolaget är medlem och ger stöd genom utlåning av garageplats, liksom
Bostads AB Poseidon.

Inom delprogrammet för biologisk mångfald skapades en ”fisktrappa” i den närbelägna
bäcken, i samarbete med den lokala sportfiskeklubben. Ett ”arboretum” började anläggas i
den centrala skogsparken. Närmare 100 växter, mest från Kina, planterades åren 1999 och
2000. Kontakter med en av skolorna bidrog bland annat till att en skolträdgård började ta
form och att fågelholkar som byggts i skolslöjden sattes upp.

Miljöåtgärder har också diskuterats och delvis vunnit gehör för bl.a. centrumbyggnaden,
som tidigare ägdes av Bostadsbolaget. Åtgärderna har bland annat rört värmeväxlare på
badanläggningens spolvatten, återvinning av spillvärme från kylanläggning, solfångare och
avfallshantering. Projektledningen har också försökt påverka busstrafiken till och i
Rannebergen till miljöförbättrande åtgärder.

Redan 1995 satsade Bostadsbolaget medvetet på att engagera de boende i förbättrings-
arbetet. Hus- och intressegrupper startades, med sikte även på visst ekonomiskt ansvar från
de boendes sida. För detta fanns dock inget intresse. Även antalet i övrigt aktiva grupper
minskade efter några år. Inom LIP-projektet fick sju av de tio husen ny entréutformning,
som styrdes genom en samrådsprocess. Ombyggnad av gårdarna startade redan 1996 och
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slutfördes i huvudsak under år 2002. Detta arbete planerades i samverkan med de boende,
som också har börjat plantera egna växter på gårdarna.

Miljöpedagogiken ses av Bostadsbolaget som väsentlig för att de tekniska åtgärder som
man genomför ska få full effekt. I LIP-projektet ingick ett miljöpedagogiskt program, som
bland annat innefattade utbildning och kontakter med skolor och förskolor (jfr ovan).
Bolagets förvaltningspersonal har fått återkommande miljöutbildning. En naturbruks-
utbildning för arbetslösa planerades också, men fick skrinläggas på grund av bristande
intresse från målgruppen. För boende och andra intresserade gjordes försök med
naturpromenader.

I samband med att sju återvinningsplatser anlades i området utbildades de boende i
källsortering och kompostering. Intresserade boende bildade efter ett upprop RAMO,
Rannebergens miljöombud, som efter en grundläggande utbildning gick vidare och
informerade och engagerade andra boende. Bostadsbolaget stödjer och sponsrar RAMOs
arbete. Vid LIP-projektets slut fanns dock endast tolv aktiva kvar, alla kvinnor. Målet var
då att få minst två ombud per hus, d.v.s. minst 20 aktiva.

En återbruksmarknad, ”Brötet”, startades hösten 1997 på initiativ av Bostadsbolaget. I
Brötet reparerade och renoverade arbetslösa boende begagnade saker som de fick hämta
från soprummen i området, och som sedan såldes till låga priser. Arbetet drevs tillsammans
med aktivitetshuset Fjällträffen, som hade startats våren 1997 i samarbete med stadsdels-
förvaltningarna i Gunnared och Lärjedalen. Verksamheten sköttes med hjälp av personer i
arbetsmarknadsåtgärder. I augusti 2000 övertog ett kooperativ ansvaret för de båda
verksamheterna. Kaféet och aktivitetshuset blev bl.a. promenadmål för pensionärer. Hösten
2004 var enligt uppgift kaféet stängt tills vidare och Brötet öppet endast på våren.

Miljöeffekter: Alla uppmätta resultat påverkas starkt av hur många boende/hushåll som
berörs. Exempelvis minskade vattenförbrukningen under projekttiden knappt hälften så
mycket som förväntat, men nådde nästan upp till det mål som satts om man räknar per
bebodd lägenhet. I slutrapporten för projektet påpekas att detta är en faktor som missades
vid ansökan. Flera delprojekt som startade med LIP-stödet avsågs dessutom drivas vidare i
olika former då LIP-projektet avslutades år 2001. Egentliga ”slutresultat” saknas därmed.

I Bostadsbolagets rapport ”Ekoplan Rannebergen” (se Källor till projektbeskrivningarna)
framgår också tydligt en övertygelse om att det krävs långsiktigt och uthålligt arbete för att
engagera ett större antal boende. De intresserade i varje delprojekt inom LIP-projektet blev
aldrig så många, men i den lilla skalan ansåg man att viktiga förbättringar uppnåtts.
Projektledaren fick en fortsatt anställning som ”utvecklare” inom Bostadsbolaget.

Kommentarer
I Rannebergen, liksom på flera andra håll, tycks LIP-stödet ha stärkt och vidgat ett redan
pågående arbete med miljöfrågor, ökad social samverkan och stabilitet. Redan 1995 blev
Bostadsbolaget miljödiplomerade av Göteborgs miljöförvaltning och i januari 1999 blev
distriktet EMAS-registrerat55.År 2000 fick miljöarbetet i området SABO:s miljöpris.

En viktig fråga som lyfts fram starkt genom detta LIP-projekt är hur de försök som har
gjorts med olika åtgärder, i synnerhet sådana som kräver de boendes engagemang, följs
upp och drivs vidare. Här fick projektledaren åtminstone för en tid en ny anställning för att
fortsätta att utveckla verksamheterna, något som torde vara gynnsamt för kontinuitet och
fortsatta initiativ i påbörjade processer.

55 EMAS = EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning Eco Management and Audit Scheme.
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D. Miljövänliga tvättstugor vid Höst- och Sommarvädersgatorna
Huvudman: Fastighetsföretaget Drott AB56.
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 5 000 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 1 500 tkr
Beräknad sysselsättning 10 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
De planerade åtgärderna avsåg ett område med lamellhus i 3-4 våningar i Biskopsgården.
Husen byggdes omkring 1960. Totalt berördes ca 440 lägenheter, betjänade av fyra
tvättstugor med vardera sex tvättmaskiner. Två av husen var helt fristående och de andra
två sammanbyggda med bostadslängorna. De boendes gångavstånd till en tvättstuga var
som mest ca 200 m. Vatten- och elförbrukningen var hög, och man hade problem med både
bokning, obehörigt tvättande och stölder av tvätt.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I åtgärdsprogrammet ingick dels att byta den maskinella utrustningen i tvättstugorna till
bästa möjliga moderna produkter, dels att installera ett datoriserat boknings- och
låsningssystem. Bytet till ny maskinell utrustning beräknades medföra en elbesparing på
82 000 kWh/år och en vattenbesparing på 5 200 kbm/år.

Genomförande och resultat
Projektet genomfördes som planerat. Tvättstugorna, som tidigare bestod av ett stort
utrymme med ca 6 tvättmaskiner, delades upp i mindre, låsbara enheter med två
tvättmaskiner i varje. Interiört renoverades husen i sin helhet och belysning m.m.
förbättrades. Lysrör med låg kvicksilverhalt sattes in. Asbestsanering genomfördes;
sammanlagt togs drygt 840 kvm skivor och ca 100 rörböjar med asbest bort. Ändringarna
gav också plats för ett uppehållsrum i varje tvättstuga. Uppehållsrummen utrustades för att
kunna bli en träffpunkt under tvättpassen för dem som tvättade och/eller medföljande barn.
Byggnadernas yttre utseende och karaktär förändrades inte av åtgärderna (enligt uppgift).

Nya tvättmaskiner installerades, av en typ som anpassar vattenmängden efter den ilagda
tvättens vikt och som har så kraftig centrifugfunktion att separata centrifuger inte behövs.
Utbildning av de boende anordnades med hjälp av konsult. Under ca två månader efter
färdigställandet fanns en person på plats för att hjälpa boende tillrätta i de fyra
tvättstugorna. Enkäter genomfördes före och efter ombyggnaden.

Ett nytt bokningssystem med nyckelkort infördes. Nyckelkorten lämnades ut till boende
som genomgått den utbildning som anordnades när ombyggnaden var klar.

Målen för el- och vattenförbrukning uppnåddes. Före ombyggnaden kunde endast el-
förbrukningen mätas. Vattenåtgången fick uppskattas med hjälp av statistik över
användningen och fabrikantens beräkningar för de maskiner som fanns. I samband med
nyinstallationen sattes även separata vattenmätare upp för varje tvättstuga.

Kommentar

Åtgärderna har påfallande likheter med det som gjordes med tvättstugorna i Markbacken,
Örebro. Ägarbytet (se not 55) tycks ha försvårat uppföljning av investeringarna.

56 De berörda fastigheterna såldes ca ett år efter LIP-projektets genomförande till en privat ägare.
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2.3 Kalmar
Kalmar kommun beviljades LIP-bidrag år 1998 med 53,3 Mkr för totalt 26 projekt. Tre av
dem (A, B och C) har här klassats som ”ändrings”projekt, ett (D)som annat/mindre projekt:

A. Kvarteret Inspektoren: ombyggnad av 159 lägenheter i ett 50-talskvarter

B. Upprustning och folkbildning i miljonområdet Norrliden, Kalmarhem

C. Upprustning och folkbildning i miljonområdet Norrliden, HSB

D. HSB-föreningar miljöanpassar med teknik och engagemang

A. Kvarteret Inspektoren
Huvudman för projektet: AB Kalmarhem.
Kategori: Byggnadsåtgärder / Ombyggnad av bostadshus
Beräknad total investering 16 600 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 5 100 tkr
Beräknad sysselsättning 60 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Kvarteret Inspektoren ligger ca två kilometer från centrum i Kalmar. Kvarteret bebyggdes
1955-57 med fem trevåningshus: tre olika långa lamellhus och två sammanbyggda i vinkel,
med vissa förskjutningar av trapphusblocken. Totalt byggdes 159 lägenheter i kvarteret.
Merparten av bostäderna var små ett- och tvårummare. Husen tilläggsisolerades i slutet av
1980-talet och kläddes då med tegel. I samma upprustningsprojekt lades taken om och
fönster och balkonger målades om. I utemiljön fanns uppvuxna träd och stora gräsytor.
Tomtmarken var delvis lätt kuperad. Väster och norr om kvarteret fanns ganska stora
obebyggda ytor med träd och buskar. Många äldre bodde i området – en tredjedel av
hyresgästerna hade bott där mer än 20 år. En stor andel av de boende var dock unga och
omflyttningen var relativt hög. Hela 40 % av hushållen var ensamstående mödrar med
barn.

Redan i slutet av år 1994 började renovering bli aktuell och diskuterades med både de
boende och kommunen. Behoven gällde stambyten, badrumsrenovering, hissinstallationer
och sophanteringssystem. Under diskussionerna sattes övergripande mål för ombyggnaden,
bland annat gällande miljöfrågor. Se vidare Åtgärdsprogram nedan. I detta skede söktes
och erhölls också stöd från den då aktuella ”Miljömiljarden” (se kap.1.1), parallellt med att
ett brett EU-samarbete om miljöanpassad och ekonomiskt återhållsam ombyggnad
startades på initiativ av Kalmarhem och beviljades medel inom EU:s femte ramprogram. I
projektet, SUREURO, ingick ytterligare sex stora bostadsföretag från europeiska länder.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
Redan 1995 fastställdes att ombyggnaden skulle ske med största möjliga resurshushållning
och kretsloppsanpassning, samtidigt som hyrorna inte skulle höjas mer än normalt. Tre
visningslägenheter iordningställdes 1996 med tre olika nivåer av miljöanpassning:

• varsam ombyggnad (1950-talsstandard, begränsat utbyte av utrustning och ytskikt),

• normal ombyggnad (1990-talsstandard, genomgripande ombyggnad av lägenheterna),
samt

• spetsrenovering (2010-talsstandard, med den allra senaste kretsloppstekniken).



44

Hushållen fick lämna synpunkter på varianterna och småningom välja den ombyggnads-
nivå de själva ville ha och bekosta för sin lägenhet. Ett mål var att ge hyresgästerna stort
inflytande i beslutsprocessen kring renoveringen och möjligheter att höja sin miljönivå
utöver de generella miljöåtgärderna.

I åtgärdsprogrammet ingick:

- Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), uppsamling i öppna, estetiskt tilltalande
vattendiken och dammar, vattentorn för utjämningsvolymer

- Odlingslotter åt hyresgästerna, med tillgång till renat vatten från LOD-anläggningen
- Byte av avloppsstammar till nya i våtrumskassetter, dubbla ledningsnät för
urinsortering
- Installation av snålspolande toaletter och vattensparande armatur
- Flexibla och mätbara system för uppvärmning (hus- eller hushållsnivå),

frånluftvärmepump, förberedelse för solfångare, avloppsvärmepump.
- Tilluftsdon som motverkar kallras
- Byte till energisnål tvättutrustning och vitvaror, lågenergilampor
- Byte av elledningar till 5-ledarsystem, motorvärmare vid parkering
- Avfallskvarnar i alla kök, kompostering,
- Luftkylda svalskafferier samt rening av luft och vatten via växtfilter i spetslägenheterna
- Selektiv rivning efter utförliga materialbeskrivningar
- Användning av miljödeklarerade nya material och komponenter
- Utveckling och genomförande av mätmetoder för miljöutsläpp, energiförbrukning,

buller och elektromagnetiska fält.

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt:
Vattenbesparing: wc & tappställen
Mål: 140 l/lgh/dygn, i ”spetslägenhet” 80 l/lgh/dygn
(före: 240 l/lgh/dygn)

Vattenbesparing 3 300 m3/år

Energibesparing: uppvärmning
Mål: Max förbrukning 145 KWh/kvm/år, i
”spetslägenhet” max 139 KWh/kvm /år (före: 215
kWh/kvm/år)

Från 1 846 MWh/år till 1 252 MWh/år (=594), motsv.
minskade utsläpp av CO2 med 225 ton/år
(Enl.Miljödep:s effektlista besparing 1 252 MWh/år!)

Energibesparing: el
Mål: lokalt producerad, helst grön el, 45 kWh/kvm/år

Minskad förbrukning: ej angivet

Kompostering av trädgårdsprodukter Till jordbruksmark tillförs:
N 86 kg/år (=62 %)
P 13 kg/år (=76 %)

Omhändertagande av hushållsavfall (avfallskvarnar)
Mål: avfall till deponi max 29 kg/lgh/år

Återvinning av 90 % av tidigare mängd 340 kg/lgh/år

Genomförande och resultat
Projektet slutfördes i maj 2000, i huvudsak enligt det ursprungliga programmet. En
expertgrupp startade under hösten 2000 uppföljningar med mätningar av värme-, el- och
vattenförbrukning, avfallsmängder etc. Studier av de boendes vanor startade ungefär
samtidigt.

De boende gjorde sina val efter att ha sett på visningslägenheterna och fått veta
kostnaderna för olika alternativ. Flertalet valde att få sin lägenhet ombyggd enligt
normalalternativet. Bara fyra valde ”spetslägenheten” och endast en valde en varsam
ombyggnad med ett minimum av åtgärder. Även inom de tre huvudalternativen fanns och
gjordes dock varierande val. Stor betydelse för husens utseende hade de olika alternativen
för balkongutformning. Befintliga balkongräcken byttes mot nya i lärkträ, och lärkträ
användes även i nya räcken och träpartier på utbyggda eller inglasade balkonger.
Takintegrerade solpaneler för uppvärmning av varmvatten prövades på ett av husen.
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En stor andel av trapphusen byggdes ut och försågs med hiss. Ca 70 % av lägenheterna
blev därmed tillgängliga via hiss. Utbyggnaderna för de nya trapplöpen utformades i god
harmoni med fasader och huskroppar. Den yttre miljön förändrades påtagligt positivt
genom de öppna dagvattendikena och små dammar på varje ”gård”. Tillhörande
planteringar och markbehandling gav ytterligare kvaliteter. I markområdet norr om
kvarteret placerades en ”vattentrappa” dit allt dagvatten pumpades för att rinna vidare i en
liten fåra till en större damm. En stor vattentank behövdes för att utjämna vattenflödet
mellan torra och regning perioder. Den gjordes till ett blickfång på en av gårdarna.
Odlingslotterna, som lockade fler boende än det fanns lotter till, förlades nära den träd- och
buskbeväxta yta där vattnet renas.

Alla ledningssystem byttes mot nya enligt planerna. Badrummen totalrenoverades och
försågs med våtrumskassetter med dubbla ledningsnät för urinsortering. Inga
urinsorterande toaletter installerades dock vid ombyggnaden. Kostsamma och
miljöskadliga transporter av urinen samt hygieniska och sociala problem som konstaterats i
andra projekt gjorde att vanliga snålspolande toaletter valdes. Vattenbesparande armaturer
och tvättmaskiner installerades. Lågenergiprodukter valdes för vitvaror och belysning.

Sopnedkasten stängdes. I kökens diskbänksavlopp installerades avfallskvarnar avsedda att
ta hand om merparten av hushållssoporna. Avfallet från kvarnarna går med avloppsvattnet
till kommunens stora anläggning för avloppshantering och produktion av biogas.
Inledningsvis användes dock avfallskvarnarna mindre än väntat av de boende, troligen på
grund av ovana och osäkerhet.

I spetslägenheterna installerades bland annat luftkylda svalskafferier. Svårlösta problem
med dålig kylning och fukt medförde att de till slut byttes mot vanliga kyl-/svalskåp. Den
planerade reningen av luft och vatten via växtfilter och klimatrum i spetslägenheterna
fungerade inte heller helt efter planerna. Gråvatten från tvättställ och dusch i badrummen
(BDT-vatten) skulle användas dels för att spola toaletterna, dels för att vattna vegetations-
filtren för in- och utgående inomhusluft. Problem med dålig lukt gjorde att försöken med
återanvändning av gråvatten fick överges.

Såväl grävningar för diken och dammar som rivningar för ombyggnaden utfördes med
sortering av material/avfall och största möjliga återanvändning. Miljöfarligt avfall togs om
hand i särskild ordning. Nya material och komponenter valdes med stor omsorg och efter
ingående analyser av innehåll, för- och nackdelar.

Miljöeffekter: Energiförbrukningen minskade med ca 463 MWh, betydligt mindre än
beräknade 594 MWh. Främst beror detta på att energiåtgång för värmepumpar och
fläktsystem, som installerades vid ombyggnaderna, inte hade räknats in i kalkylerna.
Minskningen av vattenförbrukning blev ca 60 % av den beräknade.

Kommentarer
I projektet Inspektoren hade omfattande miljöåtgärder varit aktuella långt innan de statliga
stödformerna kom till. Projektet har berörts av olika stödformer. Det har bland annat gett
grund för flera olika utvärderingar och redovisningar, och vissa sifferuppgifterna är svåra
att tolka.

Sättet att samarbeta med de boende, med långtgående samråd och boendeinflytande, hade
utvecklats i flera tidigare ombyggnadsprojekt i Kalmarhem.

Genom det breda kontaktnät som skapats kring projektet, inte minst genom dess roll i EU-
projektet SUREURO, har erfarenheter och resultat fått stor spridning. Den vikt som
Kalmarhem lägger vid boendeinflytandet och de boendes möjligheter att bo kvar efter en
ombyggnad är av speciell betydelse när det gäller att skapa förebilder.
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B. UpprustningochfolkbildningimiljonområdetNorrliden,Kalmarhem
Huvudman för projektet: AB Kalmarhem.
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 9 700 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 2 800 tkr
Beräknad sysselsättning 6 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Bostadsområdet Norrliden ligger ca 5 km norr om centrala Kalmar och består av två stora
bostadsenklaver, den ena byggd av Kalmarhem, den andra av HSB (se delavsnitt C). Ett
litet centrum med butiker, post och kapell ligger i områdets östra del, invid tillfartsvägen
från stadens centrum och närmast Kalmarhems bostadskvarter. Kalmarhems två storkvarter
i området byggdes ut åren kring 1970 med sammanlagt ca 500 lägenheter i 34 tvåvånings
lamellhus. Byggnaderna lades parvis längs u-formade, ”bilfria” entrévägar; stora samlade
parkeringsytor anlades invid gatorna. Husen fick fasader i vit kalksandsten och låglutande
tak med invändig avvattning. Takens uppbyggda ”fot” och de stora utbyggnaderna för
entréutrymmen kläddes in med mörkt brunlaserad träpanel och samma material användes
för balkongfronterna. Utemiljön var kal, utan klimatskydd och omväxling. Entrévägarna
var hårdgjorda med ”skötselvänliga” planteringar i mittstråket och trafikytorna närmast
husen. Stora plana gräsytor med några få träd vette mot ett centralt gång- och cykelstråk
mellan de två storkvarteren. De intilliggande lägenheterna i bottenvåningarna hade
altandörrar ut mot gräsytorna, men inga markerade ”egna” uteplatser.

Området fick tidigt en negativ stämpel, med stora vakansproblem och hög omflyttning.
Stark kritik riktades framför allt mot utemiljön som allmänt ansågs svårorienterad, likriktad
och otrivsam. Under åren har flera projekt genomförts för att göra området mer attraktivt.
Bland annat hade husens fasader och balkonger, som under 1980-talet hade målats om i
pastellfärger, fått en ”ansiktslyftning” med mustigare färger 1995-97, åren innan LIP-
bidragen söktes. Ett arbete med att förbättra miljön runt husen hade också påbörjats. En
koloniförening hade startats och 20 kolonilotter anlagts och tagits i bruk. Positivt var att ett
stort antal serviceverksamheter – även kulturverkstad, boservicekontor och vårdcentral –
fanns i området.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I det ursprungliga åtgärdsprogrammet ingick:

- Stängning av sopnedkast, nya miljöhus (6 st.) för källsortering och kompostering
- Vatten- och energisnål tvättutrustning och datoriserat bokningssystem för tvättstuga
- Trädgårdslotter för alla boende, anläggande av gemensam marknadsplats
- Anläggande av maskinvårdshall med olje-/slamavskiljare och rening av spillvatten
- Återanvändning av byggmaterial och växter, eller lagring i ny resursbank för området
- Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och fördröjningsmagasin
- Byte till ny lågenergibelysning utomhus
- Etablering av lokalt mätsystem för vatten och el
- Fortbildning, engagemang av de boende, miljöinformation, brukarmedverkan
- Delning av området i överskådliga sociala enheter
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Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing: - Beteendeändring, utbildning

- Nytt tvättsystem
- Byte till lågenergilampor (ej med i

Miljödepart:s sammanställn.?)

Minskad energiförbrukn. 96 MWh/år (minskning 5 %)
-”- 28 MWh/år
-”- 200 kWh/år (minskning 80 %)

Dagvattenhantering Ej kvantifierad
Vattenbesparing via beteendeändringar Minskad förbrukn. 10 000 m3/år (minskning med 15 %)
Avfallshantering: - Källsortering

- Kompostering
- Minskning av soptransporter

50 ton/år mindre avfall till deponi (37 % minskning)
Återförs t. jorden inom området: 215 kg/år N, 33kg/år P
Besparing av bränsle = 900 l rapsolja/år

Återanvändning av växter & byggmaterial 100 % återanvändning

Genomförande och resultat
Området delades upp i tre delar och projektet i tre etapper. Etapp 1 startade i mars 1998.
Efter särskild ansökan beviljades förlängning av projekttiden t o m december 2001. Vid
slutet av år 2001 var alla åtgärder genomförda, vissa dock i mindre omfattning än planerat.

Avfallshanteringen förändrades planenligt. Sopnedkasten stängdes och 6 st nybyggda
miljöhus för källsortering med 8 fraktioner samt kompostering ersatte de tidigare 103
hämtningsställena. Komposteringen gav dock avsevärda skötselproblem; tillverkaren av
maskinerna hade senare gått i konkurs. Miljöhusen, träbyggnader i enkel, traditionell stil
med toppiga tak, placerades invid befintliga parkerings-/angöringsplatser. Inga
biltransporter i området behövdes därmed. Vatten- och energisnål tvättutrustning
installerades i den centrala tvättstugan, som fick 16 nya maskiner. Ett kafé med bakstuga
och med direkt anslutning till själva tvättstugan inrymdes i byggnaden. Röda korset
ansvarade för driften. Det datoriserade bokningssystem med passerkort till tvättstugan som
hade planerats sköts dock framåt i tiden. Fler trädgårdslotter anordnades, men inte för alla
boende; fullföljandet av denna åtgärd sköts också framåt. De som bodde i husens
bottenvåningar fick en egen täppa att sköta om i anslutning till lägenheten, andra fick en
liten lott mitt i kvarteret. Betydande förändringar i utemiljön gjordes också genom att de
raka gång- och siktlinjerna bröts och de stora gräsmattorna fick en rik plantering av träd,
buskar och perenner. Nya lekplatser anlades också. Visuellt delades området upp i mindre
enheter bland annat genom olika färgsättning på husens träpaneler i de olika etapperna.

En maskinvårdhall med olje-/slamavskiljare och rening av spillvatten i en rotzons-
anläggning anlades som planerat. I en utkant av området inhägnades en markyta som
”resursbank”, där man lagrar material, t.ex. markplattor, och växter som ska återanvändas.

Fler åtgärder genomfördes i mindre omfattning än den planerade inom LIP-projektets
tidsram, men med avsikten att fullfölja planerna när ekonomin tillät det. Det gällde LOD-
anläggningen, där markytorna gavs nya fall så att dagvatten kunde samlas i lågpunkter.
Slutligen skulle en ”ränna” anläggas i ”aktivitetsstråket” i anslutning till den centrala gång-
och cykelvägen. Det gällde också byte av belysning till lågenergilampor. Den kollektiva
mätningen av vatten och el förändrades inte under programperioden.

Strävandena att engagera de boende hade, som nämnts, börjat redan före LIP-ansökan.
Innan några förändringar genomfördes i utemiljön knackade man dörr för att fånga in de
boendes önskemål. Ramarna för projektet som helhet sattes i samarbete med den lokala
hyresgästföreningen. I varje etapp användes en lägenhet som mötes- och utställningslokal.
Tre möten hölls för varje etapp, vid olika tillfällen. De boende i markplan fick själva
bestämma om sin täppa och fick en skötselplan vid överlämnandet.

År 1998 startade, i samarbete med HSB och kommunen, ett arbete med Miljöteam i hela
Norrlidenområdet. Studiecirklar i ”boendemiljö” ordnades. Kommunens miljökontor, den
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lokala hyresgästföreningen, Röda korset m fl deltog i arbetet som drevs av en särskilt
anställd projektledare. Ett 80-tal boende deltog i arbetet. Särskilda möten hölls för barn i
området, som därmed fick önskemål om bl.a. bättre lekplatser och belysning förverkligade.

Miljöeffekter: Den miljörelaterade investeringen inom LIP-programmet blev totalt ca 75 %
av den beräknade; bidragen minskades i motsvarande grad.

Kommentarer
Liksom i kvarteret Inspektoren har mycket satsats på att engagera de boende. Att en mindre
andel boende i Norrliden deltog aktivt kan bero på områdets storlek och att åtgärderna
främst inriktades på den gemensamma miljön, som också fick ett mycket starkt lyft. En
annan likhet mellan projekten är att LIP-stödet kom in i ett redan påbörjat förnyelsearbete.
Det gör det ibland svårt att avgöra vad som är åtgärder inom LIP-stödets ram och hur
åtgärderna bidragit till uppmätta effekter.

C. Upprustning och folkbildning i miljonområdet Norrliden, HSB
Huvudman: HSB Fastigheter Sydost
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 17 330 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 5 210 tkr
Beräknad sysselsättning 20 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Beträffande bostadsområdet Norrliden som helhet: se delavsnitt B ovan. HSB Fastigheter
Sydost förvaltar i huvudsak bostadsrättsfastigheter, men lägenheterna i Norrliden upplåts
alla med hyresrätt. Fastigheterna, som förvärvades 1996, bildar tre storkvarter med totalt
689 lägenheter i trevånings lamellhus. De färdigställdes omkring 1970 och fick fasader av
betongelement med frilagd ballast. Taken var lätt lutande sadeltak. Husen är grupperade
runt sex stora bilfria gårdar med något olika form; varje ”gård” har fem eller sex hus.
Utemiljön var torftig även i denna del av Norrliden, med raka gång- och cykelvägar längs
husen och stora öppna gräsytor på gårdarna, som delvis var underbyggda med garage.

Även HSB:s område hade i många år haft en starkt negativ stämpel och problem med
tomma lägenheter. Vid tiden för LIP-ansökan stod ca 100 lägenheter outhyrda. Liksom i
Kalmarhems del av Norrliden hade ett förnyelsearbete påbörjats, och LIP-åtgärderna blev
en del av en mer omfattande upprustning och ”ansiktslyftning”.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I åtgärdsprogrammet ingick:
- Stängning av sopnedkast, nya miljöhus (21 st.) för källsortering och kompostering
- Gårdsförbättring för en grön, levande och stimulerande utemiljö
- Ökad miljömedvetenhet och ökat engagemang och ansvar bland de boende
- Utbildningsprogram för boende och personal

Gårdsförbättringarna skulle genomföras i samarbete med de boende utifrån en ”bruttolista” med
bl.a. odlingslotter, komposter, LOD, planteringar för ökad biologisk mångfald och djurhållning.

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Vattenbesparing, via beteendeändring Besparing: 7 500 m3/år (minskning m. 15 %)
Energibesparing, via beteendeändring Besparing: 162 MWh/år (minskning m.15 %)
Minskad mängd restavfall Minskning med 235 ton/år (= 50 %)
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Genomförande och resultat
Sopnedkasten stängdes som planerat och 17 nya miljöhus byggdes, med väggar av trä och
plåttäckta, motställda pulpettak. Att antalet blev mindre än de planerade 21 berodde på de
boendes synpunkter på placering o dyl. Inga kompostmaskiner installerades. Man beslöt att
inte införa lokal kompostering förrän senare, eftersom man först ville pröva i mindre skala
om det skulle fungera. Gårdarna berikades med planteringar, förbättrade lekplatser och
komplettering med helt nya, mjukare dragna gångvägar m.m.. De privata uteplatserna i
anslutning till marklägenheterna utökades. Planeringen av förändringarna genomfördes i
nära samarbete med boende, både vuxna och barn. Utbildning och mobilisering av boende
genomfördes inom ramen för Miljöteam Norrliden (se delavsnitt B ovan).

LIP-åtgärderna blev mindre omfattande än planerat – investeringen blev ca 60 % av den
beräknade. De boendes önskemål bidrog till detta. Parallellt med LIP-åtgärderna genom-
fördes en genomgripande upprustning och ombyggnad av bostadshusen med bland annat
nya balkongskärmar, inglasning av balkonger färgsättning av entréer och trapphus.
Snålspolande enheter sattes in i samband med stambyten och badrumsrenoveringar,
värmesystemet justerades in och styrutrustning för värme och varmvatten installerades.

Sammantaget ökade vattenförbrukningen kraftigt i stället för att minska, elförbrukningen
minskade med knappt hälften av det beräknade och mängden restavfall minskade med ca
3/4 av det beräknade. En förklaring till detta utfall var att under år 2001, då mätningar
utfördes efter ombyggnaden, var samtliga lägenheter uthyrda. Beräkningarna före åtgärder
var dessutom inte helt baserade på uppmätta, faktiska värden.

Kommentarer
Åtgärderna på gårdarna har synbarligen inneburit ett lyft för den yttre miljön även i HSB:s
del av Norrliden. Husens exteriör har förändrats påtagligt av de nya balkongerna och av de
kraftigt färgade entrépartierna, men deras grundkaraktär, där betongelement och takform är
centrala komponenter, finns ändå kvar. Färgsättningen av entrépartierna är inte främmande
för husens tidskaraktär och de nya sophusen samspelar väl med bostadshusen.

En fråga här är, liksom i Kalmarhems bestånd, vad som är effekter av LIP-åtgärderna
respektive övriga förnyelseåtgärder som har genomförts. Tekniska förändringar utanför
LIP-programmet, beteendeförändringar hos de boende och ett avsevärt tillskott av nya
boende gör det omöjligt att på kort sikt bedöma miljöeffekterna.

D. HSB-föreningar miljöanpassar med teknik och engagemang

Huvudman: HSB sydost (bostadsrättsföreningar)
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 4 350 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 1 300 tkr
Beräknad sysselsättning 3 årsarbeten

Objekt/område – utgångsläge
LIP-ansökan gällde flera bostadsrättsföreningar (brf) i Kalmar inom HSB Sydost. Ansökan
baserades på det miljöarbete som kommit igång något år tidigare i en av föreningarna: brf
Bruksgården. Ytterligare tre föreningar ingick inledningsvis i projektet: brf Kungsängen,
brf Tallhagen och brf Opalen. Syftet var att föreningarna skulle komma vidare i sitt miljö-
arbete, främst med avfallshantering och i arbetet med att öka de boendes miljömedvetande.
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Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
Den planerade miljösatsningen var inriktad på ett tämligen omfattande ekologiskt arbete.
Brf Bruksgården, som hade stora grönytor, hade planer på att utnyttja dem bättre. I det
ursprungliga programmet ingick:

- Anläggande av odlingslotter och byggande av växthus
- Eventuell djurhållning
- LOD-anläggning
- Studiecirklar, utbildning och information om miljöanpassning för de boende

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Vattenbesparing Besparing med 10-15 %
Avfallshantering Minskad avfallsmängd 50 %

Genomförande och resultat
Projektet startades i mars 1998 och genomfördes i huvudsak 1999-2000. Brf Opalen utgick
tidigt ur projektet. Varje bostadsrättsförening hade sin egen budget för åtgärderna, drev och
följer upp projekten på sitt sätt. Utbildning och information genomfördes i olika former;
styrelse, vicevärd och fastighetsskötare sköter återkommande information om miljöfrågor.

I brf Bruksgården utfördes de mest omfattande fysiska åtgärderna. Där fanns redan en väl
fungerande miljögrupp. Alla sopor källsorterades och organiskt avfall komposterades i ett
tidigare byggts miljöhus med komposteringsmaskiner, en grovsorteringsstation och en
anläggning för kompostering av trädgårdsavfall. En kvarterspark, Framtidsparken,
skapades nu på en yta som tidigare bara varit ett genomgångsområde. Där anlades nya och
förbättrade odlingslotter, en bäck och en damm, lekplats, spelplan, grillplats m.m.. En
gärdesgård sattes upp och marken betas tidvis av får. En egen brunn för bevattning av
kolonilotter och rabatter borrades. Parken blev populär bland de boende och används
mycket, även av boende i grannskapet. I husen har man – utan LIP-stöd – bytt till
snålspolande wc och armaturer och sett över värme- och ventilationssystem. Strävan att
minska elförbrukningen gav inte några större effekter totalt sett. Till det bidrar troligen att
hushållselen ingår i månadsavgiften, vilket inte premierar det enskilda elsparandet, samt att
de nya kompostmaskinerna ökat fastighetens förbrukning.

I brf Tallhagen och brf Kungsängen infördes källsortering och lite senare även
kompostering. Brf Kungsängen fick fyra källsorteringshus med komposteringsmaskiner
(Joraform) och i brf Tallhagen byggdes ett källsorteringshus. Mängden hushållsavfall
minskade inte som förväntat, men sorteringen sköttes bra. Ett mål var att minska
användningen av farliga kemikalier. En enkät till hushållen, efter det att sophanteringen
hade ändrats, pekade mot att användningen hade minskat, men inga direkta mätningar
finns. I brf Tallhagen följer styrelse och vicevärd upp hur källsorteringen fungerar, i brf
Kungsängen följs även el- och vattenförbrukningen upp.

Miljöeffekter: De mätbara miljöeffekter som redovisas för projektet som helhet är svåra att
tolka. De miljöinvesteringar som redovisas blev totalt ca 45 % högre än beräknat, medan
LIP-stödet minskades något.

Kommentarer
Ett resultat av projektet anses av de ansvariga vara ett ökat miljömedvetande i alla de
berörda områdena. Men behoven av ständigt återkommande informationsinsatser
poängteras i flera sammanhang.
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2.4 Karlstad
Karlstads kommun beviljades LIP-bidrag år 1998 med 37,5 Mkr för totalt 12 projekt. Två
av dem (A och B) har här klassats som ”ändringsprojekt”, två (C och D) som annat/mindre
projekt:

A. Kronoparken, stiftelsen Karlstadshus

B. Kronoparken, stiftelsen Hyresbostäder

C. Kronoparken, gemensamma åtgärder inom området

D. Kronoparken, folkbildning

Kommunen beviljades även LIP- bidrag år 2000, då med 43,3 Mkr. I detta program ingick
inga bostadsanknutna projekt.

Bostadsområdet Kronoparken
Alla de fyra här aktuella projekten gäller bostadsområdet Kronoparken, som ligger på en
höjdplatå ca 7 km nordost om Karlstad centrum. Området började bebyggas 1973, d.v.s.
mot miljonprogrammets slut. Det är idag Karlstads största stadsdel sett till invånarantalet,
ca 7 900 boende (år 2004). Det är också Karlstads största miljonprogramsområde. De flesta
av bostäderna finns i flerbostadshus med hyresrätt, omkring en tredjedel finns i småhus.
Hyresbostäderna i södra Kronoparken, den äldsta delen, ägs av Stiftelsen Karlstadshus,
som förvaltas av Riksbyggen, Stiftelsen Hyresbostäder, som förvaltas av HSB samt av
Karlstads Bostads AB.

I Kronoparken, öster om den äldsta bebyggelsen, ligger Karlstad universitet med ca 10 000
studerande. Det har byggts ut under flera decennier. En universitetsfilial som etablerades
redan 1967 blev egen högskola 1977 och fick universitetsstatus 1999.

Kronoparken drabbades tidigt av dåligt rykte och i hyresbostäderna uppstod stora problem
med vakanser och social oro. Vid 1970-talets slut stod ca 400 lägenheter outhyrda. Den
överlag sterila utemiljön bidrog till problemen. Åtgärder för att förbättra den yttre miljön
genomfördes – som på många andra håll – med statliga s k miljöförbättringsbidrag, men
området förblev mindre attraktivt. När högskolan byggdes ut i området kunde lägenheter
erbjudas för studentboende. Vid tiden för LIP-ansökan ville man inte bara säkerställa
områdets ekologiska och ekonomiska bärkraft utan också förbättra dess standard och
status, stärka dess identitet och öka de boendes engagemang.

A. Kronoparken, Stiftelsen Karlstadshus
Huvudman: Stiftelsen Karlstadshus/Riksbyggen
Kategori: Flerdimensionella projekt/Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 148 000 tkr varav miljöinvestering 20 500 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 6 150 tkr
Beräknad sysselsättning 155 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Stiftelsen Karlstadshus äger totalt 2 600 lägenheter, varav 1 006 i ett delområde, ett
storkvarter, i Kronoparken. Fastigheterna förvaltas av Riksbyggen och började bebyggas
1973, som de första i stadsdelen. Loftgångshus i fyra våningar med fasader i vit
kalksandsten bildar en ”mur” kring kvarter med låghus i två våningar med fasader i gult
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tegel. Bortsett från det serviceboende och de studentlägenheter som inrymdes i norra delen
av Karlstadshus´ delområde stod många lägenheter tomma. Man planerade att ersätta det
befintliga serviceboendet med ett nytt i delområdets södra del.

Husen hade tidigare PCB-sanerats. Asbest, som fanns i rörisolering i källaren, hade ersatts
av mindre miljöfarliga material. De ursprungliga balkongfronterna i eternit hade inte bytts,
men skulle ersättas med annat material, lika i utseendet, i samband med kommande
ombyggnader.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
LIP-bidrag söktes till ombyggnad av tak, tilläggsisolering, och utbyggnad av
sopsorterings-systemet i företagets 1970-talsbestånd i stadsdelen. Omkring en sjundedel av
det sökta beloppet beviljades, till vissa av de planerade åtgärderna. De tilltänkta LIP-
åtgärderna kom därmed att avse:

- Vissa delar av planerad ombyggnad till äldreboende
- Ombyggnad av tak

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Ej kvantifierad
Minskad vattenförbrukning Ej kvantifierad
Minskad avfallsmängd till deponi Ej kvantifierad

Genomförande och resultat
Det som utfördes blev kraftigt bantat i förhållande till de ursprungliga planerna, och även i
förhållande till LIP-ansökan. Detta berodde dels på att det ekonomiska stödet blev mycket
mindre än beräknat, men också på den korta tid för projektering och genomförande som
gällde för LIP-projekt (3 år). Det var svårt för bostadsföretaget att inom sina ekonomiska
ramar rymma så stora investeringar på bara några år, särskilt för åtgärder med långa
återbetalningstider.

Miljöinsatserna koncentrerades i stort sett till ett vanligt bostadskvarter som byggdes om
till äldreboende. Ombyggnaden genomfördes i huvudsak 1999-2000. Ett kvarter med
tillsammans 105 lägenheter i med två loftgångshus i fyra våningar, sammanbyggda över
hörn, och två fristående lamellhus i två våningar, byggdes om till servicehus och
gruppboende. Ett tvåvåningshus (619 kvm) revs för att ge utrymme till en större gård. De
två översta våningarna på loftgångshusen (350 kvm) demonterades och en ny våning med
öppen planlösning och större våningshöjd byggdes på. I servicedelen inrymdes 33
lägenheter, kök och matsal för 70 personer, utrymmen för terapi och hobby samt
personalutrymmen/kontor. I det kvarvarande låghuset inreddes fem lägenheter för
förståndshandikappade i ett gruppboende med gemensamt kök. Ett låghus intill byggdes
om för seniorboende; där bostäderna hyrdes ut som vanliga lägenheter av bostadsföretaget.
Servicelägenheterna och tillhörande utrymmen blockhyrdes av kommunen.

Vid ombyggnaden satsade man på bättre värmeisolering av tak, fasader och fönster, och
energieffektivisering i övrigt, bl.a. genom byte till mer energieffektiva vitvaror. Alla
balkonger glasades in. Inglasningen utfördes med aluminiumprofiler. Loftgångarna
byggdes in med en ny fasad, så att en ny klimatsluss skapades. Loftgångshusens gamla
fasader med vit kalksandsten tilläggsisolerades och är nu täckta delvis med gul puts, delvis
med målad träpanel. Fönstren fick nya isolerglas och entréerna byggdes ut. Låghusen fick
behålla sina fasader i gult tegel, med en utbyggnad i trä för entré och hiss. I fönstren sattes
nya energiglas in. I stället för de ursprungliga platta taken fick husen brutna tak (motställda
pulpettak), alla väl isolerade. De nya taken fick betydligt bättre isolering än de gamla och
täcktes med plastbelagd förzinkad plåt.
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Beträffande takombyggnaden i övriga delar av beståndet begärdes en ändring av beslutet
om LIP-bidrag, angående tid och innehåll, då bostadsföretaget inte hade egna medel för att
byta alla tak. En del ytskikt byttes dock mot ny papptäckning, lika den befintliga. En
plåtkant monterades vid takfoten för att skydda fasaderna mot inträngande nederbörd.

Nya material valdes med miljöhänsyn. Plastgolv i kvarvarande lägenheter ersattes med
linoleumgolv, utom i badrummen som fick nya plastgolv. Väggarna tapetserades med
papperstapeter, utom badrummen som kaklades. Där det var möjligt fick träbaserade
material ersätta plast, och nickel undveks. Individuell elmätning infördes i alla lägenheter,
och energi- och vattenbesparande utrustning installerades.

Rivet material och byggdelar gick till materialåtervinning. De största mängderna utgjordes
av krossad betong och kalksandsten samt armeringsjärn. En del snickerier och utrustning,
t.ex. dörrar och toalettstolar, sparades för återanvändning inom bostadsföretagets bestånd.

Bostadsföretaget hade vid slutet av 2001 fått något bättre ekonomi, med endast 2 %
vakanta lägenheter, och avsåg då fortsätta med takbyte, utan LIP-finansiering.

Parallellt med LIP-projektet, men utanför ramarna för det, byggdes 350 lägenheter i fyra
loftgångshus, varav två sammanbyggda, och ett låghus, om till studentlägenheter åren
1999-2000. Lägenheterna gjordes om helt. Loftgångarna och balkongerna glasades in.
Träpaneler på loftgångarna byttes och målades i ljusa färger.

Miljöeffekter: De stora nedskärningarna i det ursprungligen planerade projektet och
förändringarna i användningen av de ombyggda husen gör det svårt att bedöma effekter av
miljöåtgärderna. Antalet årsarbeten blev 26 mot ursprungligen beräknade 150.

Kommentarer
Detta LIP-projekt visar, liksom flera andra, på svårigheterna att beräkna effekter av olika
sparåtgärder när antalet boende och hushållssammansättningen förändras starkt genom
stora ombyggnader. Ombyggnaden är väl utförd men kan knappast kallas varsam, vilket
inte heller var någon ambition i projektet – tvärtom har något helt nytt skapats av det gamla
kvarteret. Från ett socialt perspektiv är tillskapandet av bostäder särskilt anpassade för
äldre av stort värde i ett – åtminstone delvis – åldrande områden.

Ombyggnaden till studentbostäder, som omnämns ovan men inte ingick i LIP-projektet, är
intressant och har, åtminstone utifrån sett, bevarat husens karaktär tämligen väl trots
ganska omfattande tillskott.

B. Kronoparken, Stiftelsen Hyresbostäder
Huvudman: Stiftelsen Hyresbostäder/HSB
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 57 600 tkr varav miljöinvestering 19 400 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 5 830 tkr
Beräknad sysselsättning 60 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Stiftelsen Hyresbostäder äger 387 lägenheter i ett delområde, ett storkvarter, i södra
Kronoparken. Fastigheterna förvaltas av HSB. De bebyggdes 1973-75 med loftgångshus i
fyra våningar med fasader i vit kalksandsten och låghus i två våningar med röda
tegelfasader. Vid tiden för LIP-ansökan började hus och gårdar bli i behov av renovering
och energiförbrukningen var hög. Man hade många vakanser, vilket försvagade
förvaltningsekonomin.
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Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
Bidragsansökan gällde hela storkvarteret. I de ursprungliga planerna ingick: ombyggnad av
tak, tilläggsisolering, utbyggd sopsortering, byte till energieffektiva vitvaror. Projektet
beviljades omkring en tredjedel av sökt belopp, gällande en del av de planerade åtgärderna.

LIP-bidrag medgavs för följande åtgärder:

- Byte till nya aluminiumfönster
- Nya isolerade dörrar mot loftgångarna
- Byte av vitvaror till energisnåla modeller
- Nya inglasade entrépartier och inglasning av bottenvåningens loftgångar
- Åtgärder för energieffektiv ventilation (värmeväxlare).
- Byggande av miljöstation

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Ej kvantifierad
Vattenbesparing Ej kvantifierad
Avfallshantering Ej kvantifierad

Genomförande och resultat
På grund av vakanserna och den svaga ekonomin hade stiftelsen svårt att finansiera en
ombyggnad av hela storkvarteret när bidragen blev så mycket mindre än förväntat.
Åtgärderna skulle ha påbörjats under 1999, men starten försköts till sent år 2000 och
projekttiden fick förlängas. Projektets begränsades till ombyggnad av ett loftgångshus med
39 lägenheter. Huset byggdes om till 59 studentbostäder med fyra gemensamhetskök. Det
stod färdigt 2001. Nya fönster och entrépartier sattes in och ytterdörrarna mot loftgångarna
byttes till nya med bättre isolerförmåga. Lägenheterna ”bakom” det utanpåliggande
trapphuset mitt på långsidan byggdes om till tvättstuga och gemensamt uppehållsrum.
Balkongerna glasades in, och även entrégången i bottenvåningen, under loftgångarna.
Kring entréerna och på fasaden placerades energieffektiva belysningsarmaturer med varmt
ljus. Vindsbjälklaget tilläggsisolerades. Ny tryck- och temperaturstyrd ventilation
installerades och tilluftsventiler monterades ovanför fönstren i studentboendet. Nya
energisnåla vitvaror sattes in. Endast en miljöstation byggdes i storkvarteret, i anslutning
till studentboendet.

Miljöeffekter: Avfallsmängderna minskade som beräknat, medan energiförbrukningen blev
betydligt mindre, delvis beroende på det ökade antalet hushåll och mer vitvaror i bruk.
Investeringen i miljöåtgärder blev ca 2,3 Mkr i stället för beräknade 19,4 Mkr. Därför
kunde bara 685 000 kronor av det beviljade bidraget utnyttjas för miljöåtgärderna vid
ombyggnaden.

Kommentarer
Liksom i flera andra LIP-projekt försvåras bedömningarna av miljöeffekter av att antalet
lägenheter och boendet ändras kraftigt genom åtgärderna. Ombyggnaden var, trots den
stora förändringen, varsam i varje fall utifrån sett. Färgsättningen och entrévåningen
förändrades och gjordes mer välkomnande utan iögonfallande ingrepp i husens form och
karaktär.
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C. Kronoparken, gemensamma åtgärder inom området
Huvudman: Karlstads Bostads AB, Stiftelsen Karlstadshus, Stiftelsen Hyresbostäder
Kategori: Flerdimensionella projekt/Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 11 900 tkr varav miljöinvestering 4 000 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 1 200 tkr
Beräknad sysselsättning 15 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
De planerade åtgärderna avsåg sammanlagt 3 400 lägenheter i de tre bostadsföretagens
dåvarande bestånd av flerbostadshus i Kronoparken. Åtgärderna var främst inriktade på att
minska energiförbrukningen. Den var hög, delvis beroende på husens ålder med gamla och
inte så effektiva installationer.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
De tre allmännyttiga bostadsbolagen i Kronoparken bildade ett konsortium för att
genomföra vissa gemensamma åtgärder för energieffektivisering, vattenbesparing och
minskning av avfallsmängd. Projektet inleddes med en energiutredning som redovisades
juni 1999. Där bekräftades möjligheten till den energibesparing som angavs i ansökan.
Konsortiet beslöt 1999 att investera för en högre summa än vad LIP-ansökan avsåg.

De planerade åtgärderna avsåg:
- Byte av termostatsventiler och inregleringssystem för värme
- Byte av fläktar, upprustning av ventilationssystem
- Byte av belysningsarmaturer och styrsystem för belysning
- Upprustning av tvättstugor
- Förbättring av varmvattencirkulationen

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 6 000 MWh/år
Vattenbesparing Ej kvantifierad

Genomförande och resultat
Åtgärderna genomfördes i stort sett under år 2000, men i betydligt mindre omfattning än
man planerat ännu år 1999. Nedskärningarna orsakades av att det var svårt att få fram
pengar till investeringarna. Energieffektivisering av värmevattensystemen genomfördes i
950 lägenheter av de 3 400 man siktat på i ansökan. För samma lägenheter förbättrades
varmvattencirkulationen genom byte till temperaturstyrda flödesbegränsare samt nya
pumpar. 6 st. fläktar, som betjänade 144 lägenheter, byttes till nya varvtalsreglerade och
temperaturstyrda fläktar. Totalt fanns 404 fläktaggregat. Belysningsarmatur utomhus byttes
till mer energisnål. Närvarostyrd belysning sattes in i tre höghus med vardera två trapphus,
samt i fem tvättstugor. Totalt fanns 227 trapphus och 48 tvättstugor. Driftpersonalen sändes
också på en kurs i funktionsanalys.

Miljöeffekter: Enligt kommunens slutrapport kunde ett av bostadsbolagen, KBAB, mäta
upp en elenergibesparing på 30 % till följd av ventilations- och elåtgärderna. Enligt samma
slutrapport uppskattas den totala energiförbrukningen för serviceboendet ha minskat med
30 % jämfört med tidigare.
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Intrimningen av värmesystemen innebar sänkningar av innetemperaturen till 20-21°, ibland
från 25°. En del hyresgäster, för vilka elkostnader ingick i hyran, kompenserade åtminstone
inledningsvis detta genom att höja temperaturen med värmefläkt eller spis/ugn, vilket
medförde ökad energiförbrukning.

Kommentarer
Samverkan mellan bostadsbolagen torde ge bättre möjligheter att ta fram effektiva tekniska
lösningar och att pressa priserna vid upphandling av arbetena. En svårighet i samarbetet
kan dock ha varit de olika ekonomiska förutsättningar som gällde för det stora bolaget
KBAB och de två mindre bolagen.

D. Kronoparken, folkbildning
Huvudman: Karlstads kommun
Kategori: Stödjande åtgärder/Folkbildningsåtgärd
Beräknad total investering 3 400 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 1 700 tkr
Beräknad sysselsättning 10 årsarbeten

Objekt/område, åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
Detta projekt riktade sig till hela området Kronoparken. I programmet ingick att informera
och samråda med de boende och stimulera deras egna initiativ, exempelvis till odling. De
miljöeffekter som förväntades kvantifierades inte. Avsikten var att öka återanvändningen
av produkter och att förlänga kapitalvarors livslängd genom att demonstrera möjligheterna
för de boende.

Genomförande och resultat
Projektet startade 1998 med att en lokal anskaffades och iordningställdes för en
återanvändningsbutik, “Solareturen”. I butiken tas möbler och husgeråd emot för
renovering och försäljning. Intäkterna användes dels till att hålla igång verksamheten, dels
till annat, t ex utrustning för kompostering, utemöbler, plantering av växter, ett schackspel
och ett växthus som donerades till Kronoparkenskolan. I samarbete med bostadsbolagen
rustades lekplatser och gårdar upp, och inredningsdelar togs om hand vid de ombyggnader
som utfördes. Intäkterna sponsrade också initiativ från boende, t.ex. att anordna
odlingslotter och, på initiativ av ungdomar, att bygga en skateboardramp.

En miljöinformatör arbetade med information genom ett infoblad, en nyhetstidning som
kom ut 3 gånger per år, och en egen hemsida för kronoparksbor. Flera informationsmöten
hölls, för boende och föreningar, om miljö och förbättringar av det egna området. Ett
samarbete startades med Kronoparkens skolor och med olika nätverk inom stadsdelen.

Sammantaget blev verksamheten större än förväntat och genererade 23 årsarbeten, mot
beräknade 10. Många boende deltog i miljöutbildning och olika aktiviteter, och kom med
egna initiativ såsom anordnande av odlingslotter. Efter projekttidens slut lades hemsidan
ned, trots att den var välbesökt och uppskattad. Solareturen lever kvar (2005), och drivs i
samverkan mellan kommunens arbetsmarknadsförvaltning, socialförvaltning och
arbetsförmedling.

Kommentarer
Projektet och den fortsatta verksamheten visar hur viktigt det är att finna en stabil
förvaltningsform för satsningar av detta slag, som ofta ger många positiva effekter.
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2.5 Kristianstad
Kristianstad beviljades LIP-bidrag år 1998 med 40,5 Mkr för totalt 34 projekt. Ett av dem
(A) har här klassats som ”ändringsprojekt”:

A. Lokalt investeringsprogram för Österängsområdet, Kristianstads kommun

Ett ”folkbildnings”projekt, här klassat som annat/mindre projekt, ”Ökat miljöengagemang
bland hyresgäster i flerbostadshus”, beviljades bidrag med 146 tkr. Det avsåg hela AB
Kristianstadsbyggens bostadsbestånd, med ca 8 600 lägenheter, men skulle i första hand
vända sig till boende inom Österängsområdet. Det utgick på grund av bristande intresse
från hyresgästerna under ombyggnadstiden/programtiden, då många evakuerades.

Kommunen beviljades även LIP-bidrag år 1999, 2000 och 2001, med 40,5, 2,88 resp.
27,0 Mkr. I de programmen ingick inga projekt som har bedömts vara relevanta här.

A. Lokalt investeringsprogram för Österängsområdet
Huvudman: AB Kristianstadsbyggen (ABK)
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 232 000 tkr varav miljöinvestering 165 000 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 49 500 tkr
Beräknad sysselsättning 300 årsarbeten

Område - utgångsläge
AB Kristianstadsbyggen äger och förvaltar knappt 9 000 lägenheter och ca 100 000 kvm
lokaler i Kristianstad. Bostadsbeståndet motsvarar 80% av kommunens hyreslägenheter.
Bostadsområdet Österäng byggdes 1971-78 nära stadens centrum, på låglänt mark med en
genomsnittlig plushöjd på minus 2 meter. Området fick sammanlagt drygt 1 300 lägenheter
i 28 trevånings loftgångshus och 18 åttavånings punkthus. De ligger växelvis grupperade i
två delområden, Södra och Norra Österäng, som skiljs åt av ett grönstråk med ett lokalt
centrum och skola i sin västra del.

Trots det centrala läget blev Österängsområdet med tiden mindre attraktivt. Initialt skedde
en snabb inflyttning med enhetlig befolkningsutveckling, men omflyttningen ökade över
åren. I början av 1990-talet var området i stort behov av en omfattande renovering främst
beroende på tekniskt undermåliga och olämpliga lösningar. Hyresgäster flyttade ut från
lägenheterna bl. a. beroende på de emissioner som kom från mindre miljövänliga material,
flytspackel, limmer etc. En studie år 1994 visade stora behov av förnyelse, förtätning och
förädling av området. Flera tekniska brister var akuta; bland annat läckte de låglutande
taken med invändig avvattning och betongen i balkonger och loftgångar var av låg kvalitet
och behövde åtgärdas. Grundförhållandena i området var mycket dåliga och medförde
besvärliga fuktproblem. Låg standard på lägenhetsutrustning och dålig tillgänglighet
noterades också bland bristerna.

År 1993 presenterades förnyelseprogrammet ”Österängsområdet, vision år 2000” bland
kommunens Agenda 21-åtgärder. En ny detaljplan togs fram och antogs för området.
Avsikten bakom den var främst att åstadkomma en kompletteringsbebyggelse som skulle
ge bättre rumsbildningar och lä i ett blåsigt och förtunnat landskap.57 Åren 1995-96
genomfördes ett pilotprojekt, etapp I, i förnyelsen. Det omfattade fyra loftgångshus med
tillsammans 86 lägenheter i kv. Etsaren 1 i södra Österäng. Syftet var att få erfarenheter

57 Denna förtätning är enligt uppgift inte aktuell det närmaste decenniet även om den nya planen medger ett
tillskott på ca 500 lägenheter
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och en realistisk prisbild inför den fortsatta förnyelsen. På basis av erfarenheterna söktes
LIP-stöd till förnyelsen av resterande del av kvarteret Etsaren samt kvarteren Författaren,
Adjunkten och Diktaren, sammanlagt 573 lägenheter, alla i södra Österäng. Totalt berörde
förnyelseprogrammet. 1 232 lägenheter. År 2001 söktes LIP-stöd bl.a. för förnyelsen av
norra delen av Österängsområdet. Detta beviljades dock inte.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
Förnyelseprogrammet i Södra Österäng delades in i tre etapper för en treårsperiod:

Etapp II (1998) 86 lägenheter i 4 loftgångshus, 105 lägenheter i 3 punkthus
Etapp III (1999) 86 lägenheter i 4 loftgångshus, 105 lägenheter i 3 punkthus
Etapp IV (2000) 86 lägenheter i 4 loftgångshus, 105 lägenheter i 3 punkthus

Målet med projektet var att göra förnyelsen av Österängsområdet till en förebild ur miljö-
och energisynpunkt, genom bland annat:

- Modernaste teknik för lokalt omhändertagande av regnvatten och spillvatten
- Solfångare, solceller, ”solrum” samt ackumulering av värme i kombination med fjärrvärme
- Val av sunda byggmaterial från miljösynpunkt, LCA
- Vattenbesparing med vattensnåla installationer och självavstängande vattenarmaturer
- Minskning av magnetiska och elektriska fält
- Upprustning av utemiljön
- Samråd med hyresgäster

Följande miljöeffekter förväntades:

Åtgärder för: Förväntad effekt
Omställning av energi för uppvärmning, från kärnkraftel till
fjärrvärme producerad med biobränsle

Konvertering av 5 520 MWh /år till förnyelsebar
energi

Energibesparing
- Tilläggsisolering och individuell elmätning i loftgångshus
- Två värmepumpar
- Varmvattenproduktion med 198 kvm solfångare
- Elenergiproduktion med 99 kvm solceller, max.eff. 12 kW

Besparing: 1 626 MWh/år
Besparing med 30 % i loftgångshus
Besparing med 10 %
Besparing med 90 MWh/år

Dagvattenhantering över en yta av ca 80 000 kvm Minskad förorening av Helgeån med
0,7 kg/år P 0,1 kg/år Cu
2,5 kg/år N 0,2 kg/år Pb
0,4 kg/år Z Ökad biologisk mångfald

Avfallshantering Uppgift saknas
Vattenbesparing genom
- Regnvatten för toalettspolning
- Vattensnåla vs installationer
- Individuell mätning av varmvattenförbrukning

Ej kvantifierad

Folkbildning Boendes engagemang och individuella sparande

Genomförande och resultat
Tidsplanen för etapp II kunde inte hållas på grund av konflikter och sympatistrejker inom
byggarbetsmarknaden under 1998. Etappens fyra loftgångshus med tillsammans 86
lägenheter färdigställdes under året, medan arbetet med punkthusen påbörjades först i april
1999. Hela tidsplanen fick revideras, men samtliga planerade åtgärder hade genomförts
december 2000.

Loftgångshusen: Under Etapp II byggdes loftgångshusen om enligt programmet.
Dessutom försågs två hus med frånluftsvärmepumpar och solcellsanläggning på de södra
gavlarna. Solcellspanelerna monterades delvis platt mot gaveln, delvis i 45° vinkel ut från
gaveln. Solcellssystemet omfattar 118 st paneler à 0,84 kvm; den totala solcellsarean är 99
kvm.
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Loftgångshusen i etapp II fick nya fasader i tegel, i etapperna III och IV valdes trä som
behandlades med slamfärg. Taken byggdes om till sadeltak. I de första etapperna användes
plastbelagd stålplåt som ytskikt, men i etapp IV användes Rheinzink till taken och all plåt-
inklädnad. Både tak och fasader tilläggsisolerades med mineralull. Loftgångarna glasades
in och nya inglasade trapphus med hiss monterades utanför dem. Balkongerna förstorades
och glasades in. I etapp II (och I) gjordes inglasningarna med aluminiumprofiler, i etapp III
med aluminiumprofiler för öppningsbara delar och träprofiler för fasta delar. I etapp IV
användes endast träprofiler i oljad ek. Fönstren byttes till nya 2-glasfönster med kopplade
bågar och lågemissionsglas.

Miljöskadliga och allergiframkallande material – PCB, asbest, flytspackel, PVC, tryck-
impregnerat trä, lim och lacker – byttes så långt möjligt ut mot sunda och miljövänliga
alternativ. Plastmattor revs ut och alla rum fick trägolv, utom badrum som fick klinkergolv.
Till väggarna valdes papperstapeter, badrummen kaklades. Badrummen fick ny inredning
och utrustning. Köken målades om, köksinredningen renoverades och kompletterades med
nya bänkskivor och nya skåpluckor på befintliga skåpstommar.

Punkthusen: Punkthusen fick inte ny fasadbeklädnad som planerat, sedan man konstaterat
att värmeläckaget var minimalt och ett byte inte var nödvändigt. Socklarna kläddes dock in
med skiffer. Balkongerna renoverades och glasades in; till inglasningen användes
aluminiumprofiler. Entrédörrarna byttes till ekpartier. På tre punkthus monterades 24
solfångare med tillsammans 66 kvm yta, totalt 198 kvm, för produktionen av varmvatten
och värme.

Samtliga hus: Värmesystemet för alla hus konverterades från direktverkande el med
kollektiv mätning till fjärrvärme. I två grupper av hus installerades utrustning för
individuell mätning av värme och vattenförbrukning, men inte individuell debitering.
Sådan har ännu inte (våren 2004) införts. Ett nytt system för styrning och reglering av
värme sattes in; värmen regleras primärt av uteluftstemperaturen men också av
inomhustemperaturen. Elektriska och magnetiska fält minskades genom bland annat
användning av skärmade elrör och eldosor, tvinnade kablar vid ny kabeldragning, och
skärmade elektriska apparater. Där det var möjligt, d.v.s. där utrymme fanns i befintliga
”tomrör”, övergick man till 5-ledarsystem.

Området: Nya miljöhus i trä med sedumtak byggdes som ersättning för ursprungliga
sopnedkast och soprum. De var förberedda för källsortering och kompostering; man
planerade för fyra kategorier ”sopor” och sex fraktioner återvinning. Ännu hösten 2004
hade dock inte kommunen beslutat om vilka fraktioner som skulle sorteras.

Den genomförda LOD-anläggningen omfattar en markyta av 80 000 kvm (8 ha). Vatten
leds över gräsytor och i små bäckar, där det delvis infiltreras och renas i marken, delvis går
vidare till dagvattendammar. Två större dagvattendammar har anlagts, De har projekterats
av Kivikskonstnären Helge Lundström som naturskulpturer med vatten, sten och växter.
Vatten från de kringliggande gräsytorna leds till brunnar och därifrån pumpas 350 liter per
minut till dammarna. Från dessa fortsätter vattnet i små bäckar med vattenfall och leds
sedan genom kulvert tillbaka till brunnarna. En grönare utemiljö skapades i hela området,
bl.a. genom stora privata uteplatser till lägenheter i markplan, varierade planteringar, lek-
och uteplatser, och natursten i stället för asfalt. Områdets ”entré” vid det lokala centrum
och dess parkeringsplats fick ny utformning. Hårdgjorda ytor med natursten och ett större
konstverk i granit, formgivet som en entréportal av Åhuskonstnären och surrealisten Bert
Johnny Nilsson var några av tillskotten. Landskaparkitekt var Lena Thore.

Boendemedverkan: Punkthusen renoverades med kvarboende. Loftgångshusen, där ju
ingreppen var mer omfattande, evakuerades och hyresgästerna fick välja vart de ville flytta.
Många föredrog att inte flytta två gånger; bara 25-30 % av de boende flyttade tillbaka efter
färdigställandet. Alla lägenheter blev uthyrda efter ombyggnaden. Boendemedverkan
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skedde via hyresgästförening och kontaktpersoner. Ingen särskild miljöinformation gavs
till hyresgästerna. Våren 2001 anordnades en miljödag, då en stor del av de boende deltog.

ABK arbetar nu, hösten 2004, med att införa ett miljöledningssystem enlighet med ISO
14001. En rad övergripande miljömålen har fastställts. Inför implementeringen av
miljöledningssystemet ses hyresgästernas aktiva deltagande som en viktig förutsättning för
ett framgångsrikt resultat.

Hösten 2004 hade ABK under mer än två år haft en vakansgrad som understiger 0,5 %.
Området hade blivit mycket attraktivt och i princip samtliga lägenheter var uthyrda.
Tendensen för Österäng har varit densamma som för ABK:s hela bestånd under 2000-talets
första år, men Österäng Södra, den ombyggda delen, har en större attraktivitet med längre
köer.

Produktionskostnaden för ombyggnaden blev ca 5 000 kr per kvm, att jämföra med en den
nyproduktionskostnad man räknade med vid ombyggnadens start, ca 10 000 kr per kvm.
Ombyggnaden har enligt bostadsföretaget förlängt husens livslängd med 100 år.

Miljöeffekter: Energiförbrukningen för uppvärmning minskade med ca 12 % per år, från
170 till 150 kWh per kvm och år. De värmepumpar som sattes in spar ca 80 MWh per år
och pump, enligt mätningar. Solfångarbatterierna ger ca 30 MWh per år och anläggning,
totalt ca 90 MWh. Solcellerna ger tillsammans ca 9 000 kWh per år.

Under arbetets gång gjordes en del ändringar i det ursprungliga programmet, fastän
regeringen vid ABK:s ansökan bara godtog vissa av dessa förändringar. Miljöeffekterna i
projektet blev väsentligt lägre än vad som kunde förväntas utifrån den ursprungliga
ansökan med godkända ändringar. Det slutliga bidraget bestämdes till 41 543 875 kr i
stället för beviljade 49,5 Mkr.

Kommentarer
Hur mycket av energibesparingen i Österäng som beror av konverteringen av värme-
systemet och av tätare och bättre isolerade väggar, tak, fönster etc. är svårt att avgöra. Här
liksom i andra fall samverkar ju flera åtgärder.

Ombyggnaden av loftgångshusen och den yttre miljön i Österängsområdet kan närmast
liknas vid en ”turn-around”-ombyggnad, där bebyggelsens utseende och tidskaraktär
förändras på ett genomgripande sätt. Frågan om varsamhet vid ingrepp i bostadsbebyggelse
som både har stora tekniska brister och är oattraktiv på bostadsmarknaden ställs här på sin
spets. Varsamhet mot de boende har varit en klar ambition i projektet och kan sägas ha fått
sitt uttryck bland annat i de valmöjligheter som har erbjudits, även om återflyttningen är
låg. Men har det byggda behandlats varsamt? Punkthusens fasader och volymer har i stort
sett bibehållits, medan loftgångshusens yttre är helt nytt både när det gäller material,
volymer och karaktär.
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2.6 Lund
Lunds kommun beviljades LIP-bidrag år 1998 med 126,3 Mkr för totalt 25 projekt. Tre av
dem (A, B och C) har här klassats som ”ändringsprojekt”, ett (redovisat under D) som
”annat/mindre” projekt:

A. Om- och tillbyggnad Rådhusrätten
B. Solfångare och isolering på kv Byalaget Dalby
C. Ombyggnad av Delphi
D. Sparta och Jägaren, energieffektivisering m.m

År 2001 beviljades LIP-bidrag till flera projekt i studentbostadsområdet Sparta. De har här
klassats som ”Andra/mindre” projekt och redovisas samlat under (D). Bidrag beviljades
också till mindre åtgärder i kvarteret Jägaren. Även dessa redovisas här under D.

A. Om- och tillbyggnad Rådhusrätten
Huvudman: Lunds kommuns fastighets AB (LKF).
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 49 000 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 3 000 tkr
Beräknad sysselsättning 45 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Rådhusrätten är ett storkvarter med studentbostäder, ca 470 lägenheter, på Norra Fäladen
i nordöstra Lund. Norra Fäladen omfattar även området Delphi (se C nedan) och
delområden med radhus/småhus. Rådhusrättens ursprungliga trevåningshus från 1966-67
har fasader i gult fasadtegel med en mycket karaktärsfull, tidstypisk utformning. Husen
lades tre och tre runt gårdar med en öppen sida. Marken är tämligen plan. De förbättringar
av gårdsmiljön som genomförts långt före LIP-ombyggnaden hade inte löst problemen
med blåsiga, alltför öppna ytor mellan och omkring husen. Närmast områdets matargata
fanns väl tilltagna parkeringsytor i markplan, som vid tiden för ansökan inte utnyttjats till
fullo på ett antal år. Området hade många boende med utländsk bakgrund och behov av
både en stärkt social miljö och miljöförbättringar.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I programmet ingick:

- Elva nya miljöhus/återvinningshus
- Energi- och vattensparande åtgärder i befintliga bostadshus, t.ex. utbyte av

tvättutrustning, energieffektiv belysning
- Förtätning med tre nya bostadshus med tillsammans 18 lägenheter
- Gårdsförbättringar, nya planteringar för ökad biologisk mångfald
- Gröna tak
- Stärkande av den sociala miljön

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 5 % värme, 450 MWh/år

Besparing av 25 % el, 180 MWh/år
Vattenbesparing Ca 10 % besparing/år, 10 000 kbm/år
Avfallshantering, återvinning Ingen preciserad målsättning för avfallet. Sociala vinster
Mer grönska, biologisk mångfald 5 % ökning av grönytor

15 % minskning av asfaltytor
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Genomförande och resultat
Projektet genomfördes i stort sett enligt planerna, men blev sent i starten och fick delvis
reduceras p.g.a. hinder i detaljplan. Antalet årsarbeten blev 28, d v s betydligt färre än
beräknat. Tio nya miljöhus/återvinningshus byggdes under 1999. Plantering utfördes under
år 2000. En projektanställd arbetade under dessa år i huvudsak med den sociala miljön.
Arbetet med sortering och återvinning föll väl ut och många olika grupper av hyresgäster
aktiverades. En återvinningsverkstad med prylbod etablerades, där boende kunde reparera
gamla möbler m.m., eller lämna in dem för att säljas vidare till självkostnadspris. En
komposteringsmaskin installerades inom LIP-projektets ram och ytterligare en därefter.

I befintliga hus genomfördes inreglering av värmen 1997-98. Takfläktar byttes mot nya,
mer energisnåla. Därpå minskades luftflödena och i badrummen byttes duschmunstycken
ut. Värmeförbrukningen minskade därmed med ca 10 %.

Elbesparing genomfördes genom byte till elsnåla armaturer och installation av närvarostyrd
belysning. Gammal, ej miljövänlig tvättutrustning byttes ut mot el- och vattensnål sådan.

De tre nya bostadshusen i två våningar byggdes på tidigare parkeringsytor, och placerades
så att de befintliga gårdarna fick en mer sluten karaktär och bättre skydd mot vind och
trafikbuller. Husen gavs radhuskaraktär med egen trädgård och stora glasade uterum. Det
var bostadstyper som tidigare hade saknats i detta delområde. De nya byggnaderna ansluter
med sitt gula fasadtegel och sin enkla planform till de gamla husen, men fick större
fönsterpartier och sadeltak. Taken, som planerats bli gröna tak med sedum, utfördes i
stället med beläggning av papp och aluminium. Husen byggdes med tung, värmeutjämnade
stomme och fick fönster med 2-glas isolerrutor med värmereflekterande glas och god
ljudisolering. Sunda och lätthanterliga material valdes. Byggnaderna placerades så att
befintliga tekniska försörjningssystem kunde utnyttjas; de värms med vattenradiatorer
anslutna till befintligt fjärrvärmenät. Såväl värme som ventilation kan styras individuellt.
De stora uteplatserna på mark, som vetter mot matargatan i söder, skyddas av murar.
Inomhusklimat (temperatur, luftkvalitet, ljus, ljud) estetik, användarvänlighet och utemiljö
var viktiga aspekter i genomförandet.

Befintliga gårdar fick lä av de nya husen. Gårdarna gjordes också grönare och mer
varierade genom tillkommande planteringar av växter. Alla entrégårdar som låg på
garagebjälklag byggdes om; stora delar av dem belades med moss-, sedum-, gräs och
örtvegetation, allt efter solförhållandena. Gångytor/körytor lades om i mjukare former.
Även en ny damm anlades, med växter i och kring, och bidrar tillsammans med ett nytt
växthus för egen odling till ökad biologisk mångfald.

De boende var aktivt med vid utformningen av de gröna ytorna och engagerade sig till viss
del även i skötseln. Café med olika verksamheter och en cykelpool med åtta fungerande
cyklar hopsatta av gamla startades av olika boendegrupper.

Kommentarer
De nya husen i kvarteret Rådhusrätten ansluter väl till de äldre, som har fått behålla sin
starka arkitektoniska särprägel. Att utnyttja överstora parkeringsytor till kompletterande
bebyggelse av ett slag som tillför nya bostadstyper och kvaliteter är en lösning som kan ge
förebilder för andra bostadsområden.
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B. Solfångare och isolering på kv. Byalaget i Dalby
Huvudman: Lunds kommuns fastighets AB (LKF ).
Kategori: Flerdimensionella projekt / Omställning av utsatt bostadsområde
Beräknad total investering 4 000 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 900 tkr
Beräknad sysselsättning 12 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Kvarteret Byalaget byggdes ca 1km från centrum i förorten Dalby, som ligger ca 3 km
öster om centrala Lund. Tomten, som i öster gränsade till en infartsled till Dalby, sluttar
kraftigt mot väster. Kvarteret har sex bostadshus i två våningar med souterrängvåning,
delvis inredd med bostäder, med tillsammans 120 lägenheter. Husen lades i två rader
parallellt med nivåkurvorna. Den långsmala gården mellan dem blev sparsamt planterad.
En stor, odifferentierad gräsyta med några större träd och stengrunden av en gammal mölla
skilde området från genomfartsleden i öster, medan de stora asfalterade parkeringsytorna
förlades väster om den nedre husraden. Områdets panncentral var förlagd mellan två av
husen i den övre husraden. Husen byggdes med ”platta” (låglutande tak) och fasader
klädda med tegel. Några år innan LIP-bidraget söktes hade fönstren bytts mot nya isoler-
glasfönster, och entréerna hade tidigare målats och fått nya, glasade aluminiumportar.
Sophanteringen hade också förändrats genom att tre miljöhus för sorterade sopor byggts.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I det ursprungliga programmet ingick:

- Ombyggnad av plana tak till sadeltak med tilläggsisolering och solfångare
- Förbättringar av utemiljön, inkluderande åtgärder för minskning av buller och avgaser
- Att minska segregationen och skapa ett miljöengagemang

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 300 MWh/år, motsvarande 345 000 kbm gas

(tidigare oljepanna utbytt mot gaspanna)
Utemiljö/buller Uppgift saknas

Genomförande och resultat
De planerade åtgärderna genomfördes 1998-99, med något försenad start. Husens relativt
låglutande tak med utvändig avvattning behölls, även det plåtbekläda vertikala ”band” som
avslutade fasaden uppåt. Taken byggdes dock på så att vindarna kunde tilläggsisoleras. På
taken monterades solfångare med panelerna tvärgående mot husens längdriktning. De fick
en sammanlagd yta av 378 kvm, motsvarande 5 kvm per 100 kvm lägenhetsyta. Värmen
ackumuleras i två tankar, vardera rymmande 15 000 l vatten, placerade i den befintliga
panncentralen mellan två bostadshus. Uteffekten beräknades till 150 000 kWh.
Anläggningen togs i drift i augusti 1999. Den gamla oljepannan byttes lite senare mot
försörjning med biogas.

Utemiljön genomgick en omfattande förnyelse. Över 150 olika sorters växter planterades,
alltifrån blommande perenner till träd. Platta gräsytor lyftes upp och delades av med
planteringar. Parkeringens avbärarräcken ersattes med pelarformationer med klängväxter.

Erfarenheterna av sopsorteringshusen (”öppna” hus, byggda före LIP-projektet) var inte
enbart positiva. Information hade gått ut, men dels fanns en del boende som slarvade, dels
hände det att folk kom ”utifrån” och lämnade sitt avfall där utan särskild sortering.
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Boendeinflytandet skedde i huvudsak genom skriftlig information och genom att boende
fick komma till förvaltningskontoret på plats och ge synpunkter, ”mer i smått än i stort”.
Några större gemensamma möten hölls inte. Människor har dock upplevt att man satsar
mer på området, och omflyttningen har minskat.

De första åren minskade behovet av tillförd energi med ca 15 % mot beräknade 25 %
(300 MWh) Att resultatet inte blev bättre tillskrevs inkörningsproblem, bl. a. två större
driftstopp, och en ovanligt regnig sommar år 2000. Inkopplingen på både varmvatten- och
värmesystemet krånglade inledningsvis, men framhölls som en stor fördel från energi-
sparsynpunkt. Solfångaranläggningen fungerade i stort sett som avsett. Man räknade med
att med ostörd drift i stort sett uppnå avsedd spareffekt.

Kommentarer
Arkitektoniskt och från varsamhetssynpunkt är lösningen av solfångare på det försiktigt
förbättrade låglutande taket intressant. Den husvolym som upplevs från marknivå påverkas
inte påtagligt. Solfångarna syns visserligen i vissa lägen väl från marknivå, men framstår
då som ett fristående tillägg till husvolymen.

C. Ombyggnad av Delphi
Huvudman: Stiftelsen AF Bostäder i Lund.
Kategori: Flerdimensionella projekt / Omställning av utsatt bostadsområde
Beräknad total investering 30 000 tkr varav miljöinvestering 26 600 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 8 000 tkr
Beräknad sysselsättning 40 årsarbeten

Objekt/område
Delphi är det största delområdet med studentbostäder i miljonprogramsområdet Norra
Fäladen. Det färdigställdes 1967-68 och fick ca 1 000 lägenheter i fyravånings lamellhus.
Husen är sammanbyggda runt en långsträckt gård, med fyra portiker i länkarna mellan
husen. Långsidornas fasader fick en mycket speciell karaktär och mönsterverkan genom
betongelement med frilagd ballast och mörkare fönsterpartier med stora, odelade glas och
aluminiumklädda bröstningar. Taken var sadeltak med måttlig lutning.

I början av 1980-talet var många studentrum outhyrda. Tre av husen byggdes då om till
familjebostäder. Två hus med ”nödbostäder” i mitten av området/gården, bedömda som
”slarvigt byggda”, revs 1994 och ersattes med två punkthus.

Marken i området är relativt plan, men bjälklaget över det garage som ansluter till
områdets centrum är utformat som en torgyta med trappor och slänter till omgivande mark.
Centrum innehåller förutom en livsmedelshall och några småbutiker även ett badhus, Där,
liksom i bostadshusen, installerades ursprungligen bara frånluftsventilation, vilket senare
visade sig otillräckligt för badhuset.

Gårdarna var vid tiden för ansökan torftiga och ogästvänliga, med omfattande biltrafik,
även för sophämtning, och stor brist på ordnade utrymmen för cykelparkering.
Ursprungliga sopnedkast hade tidigare ersatts med sophus på varje gård. Utemiljön
tillsammans med husens åldrade, smutsiga betong, svåröppnade fönster och andra tekniska
brister bidrog till att bostäderna var svåra att hyra ut, även om vakanser inte var något
direkt problem. En projektering för byte av fönster m.m. togs fram 1997 men fick avslag i
bolagets styrelse. Redan då fanns starka behov av minskad energiförbrukning, bättre social
miljö, ökad attraktivitet och större biologisk mångfald.



65

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I det ursprungliga programmet ingick:

- Byte av fönster
- Tätning/tilläggsisolering av fasader
- Värmeåtervinning
- Ersättning av sophus på gårdarna med ett gemensamt återvinningshus utanför gården
- Gårdsförbättringar, nya planteringar för trivsel och ökad biologisk mångfald
- Stärkande av den sociala miljön

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 1 650 MWh/år
Avfallshantering, återvinning Ingen preciserad målsättning för avfallet. Sociala vinster
Mer grönska, biologisk mångfald Fler biotoper, bättre miljö för utevistelse

Genomförande och resultat
Projektet genomfördes enligt ansökan. I samband med de planerade gårdsförändringarna
ordnade man även upp cykelförvaringen. Nya cykelhus, med personlig cykelplats för alla
hyresgäster, byggdes på gårdarna. Byggnaderna krävde en planändring från kommunen.

Inför bytet av fönster visade det sig att långfasadernas fönster och bröstningar utgjorde en
odelbar enhet i väggstommen och inte kunde bytas utan att hela väggen demonterades. De
byttes i sin helhet till ett träparti, där höga krav ställdes på kvaliteten. I samband med
utbytet måste de ursprungliga fönstren med stora odelade glasytor ersättas med tvålufts-
fönster för att önskade garantier från tillverkaren skulle kunna erhållas.

De gamla betongelementen lagades där så behövdes och sattes upp igen. De målades sedan
med silikatfärg. Gavelfasaderna fick helt nya ytskikt med puts på tilläggsisolering. Putsen,
liksom betongelementen med frilagd ballast, målades i kraftiga kulörer för att ge en
ansiktslyftning åt området.

Ombyggnaden av fasaderna utfördes med kvarboende. Rummen vid långfasaderna fick en
tillfällig ”yttervägg” av plast 1,4 m in i rummet. Arbetstiden för fasadombyggnaden i en
lägenhet beräknades till fem dagar, men tog ofta mer, i sämsta fall hela 14 dagar. Den
boende fick en hyresrabatt på 800 kr; normal månadshyra var ca 2 400 kr.

Värmesystemet renoverades och fläktsystemet försågs med frekvensomvandlare och
temperaturstyrning. Badhuset fick en avancerad anläggning för värmeåtervinning.

Sophusen på gårdarna revs och ett nytt gemensamt sop-/återvinningshus med kärl för olika
fraktioner byggdes i stället utanför gården. Gårdarna fick en ny rumslighet genom de
nytillkomna cykelhusen, nya gångvägar och en mängd nya buskar, träd och perenner.
Bättre belysning och flera sittplatser tillkom också. Genom ny, lokal dagvattenhantering
och passande vegetation skapades nya biotoper för växter och djurliv. De nya dropp-
kanalerna för dagvatten utformades av en sakkunnig boende, Mårten Ovesen.

Alla boende fick information via lappar i brevlådorna och uppmanades även till
engagemang vid gemensamma större möten och mindre möten i korridorkök. Via en
webbplats, Delphi Åsiktstorg, fördes under ett par år en dialog med intresserade boende.

Attityderna till området förändrades genom ombyggnaden och blev mycket mer positiva.
Byggnadernas skick och tekniska funktion förbättrades också påtagligt.
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Kommentarer
Delphi-området fick genom ombyggnaderna en avsevärt mer inbjudande och användbar
utemiljö. Fasadernas karaktär förändrades starkt genom målning och fönsterbyten, trots att
deras ursprungliga indelning i olika byggelement bevarades i sina huvuddrag.

D. Sparta och Jägaren, energieffektivisering m.m.
Studentbostadsområdet Sparta, ägt av AF Bostäder i Lund, beviljades bidrag för
energibesparande åtgärder åren 1998 (D.1) och år 2001 (D.2).

D.1 Energibesparing på Sparta
Huvudman: Stiftelsen AF Bostäder
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Styr- och reglersystem
Beräknad total investering 2 500 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 750 tkr

D.2 Ytterligare ombyggnad av ventilationen på Sparta
Huvudman: Stiftelsen AF Bostäder
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i andra fastigheter
Beräknad total investering 8 250 tkr varav miljöinvestering 5 775 tkr
Beviljat bidrag (beslut 2001) 1733 tkr

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing, D.1
Energibesparing, D.2 (el)
Energibesparing, D.2 (värme)

Besparing av 650 MWh/år
Besparing av 119 MWh/år
Besparing av 1 860 MWh/år, motsvarande utsläpp av
Stoft 2 kg/år CO2 167 400 kg/år
NO2 186 kg/år SO2 19 kg/år

Sparta är ett stort bostadskomplex för studenter, byggt ca 1970, med drygt 550 bostäder
varav flertalet studentrum, och 19 000 kvm butiker och lokaler. Området ligger nära Lunds
tekniska högskola, ca 2 km från Lunds centrum. Det första projektet, D.1, utfördes 1999.
Då installerades ett nytt system för datoriserad övervakning av värmesystemet. I samband
med dessa åtgärder byttes vissa ventilationsaggregat ut. I nästa projekt, D.2, skulle fler
ventilationsaggregat bytas ut. De skulle förses med värmeåtervinning och helt ny
datoriserad styr- och övervakningsutrustning.

År 2001 beviljades Stiftelsen AF Bostäder också bidrag för hela sitt bestånd:

D.3 Datoriserad drift och övervakning av värmesystemet
Huvudman: Stiftelsen AF Bostäder
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Styr- och reglersystem
Beräknad total investering 28 100 tkr varav miljöinvestering 22 480 tkr
Beviljat bidrag (beslut 2001) 6 744 tkr

D.4 Effektivisering av vattenanvändningen
Huvudman: Stiftelsen AF Bostäder
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energieffektivisering i bostäder
Beräknad total investering 2 974 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2001) 892 tkr
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Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing, D.3
Energibesparing, D.4

Besparing av 5 950 MWh/år, motsvarande utsläpp av stoft med 6 kg/år
Besparing av 688 MWh/år, motsvarande utsläpp av
Stoft 0,7 kg/år CO2 61 920 kg/år
NO2 69 kg/år SO2 7 kg/år

Vattenbesparing(?) Uppgift saknas

I projektet D.3 skulle alla undercentraler i hela AF Bostäders bestånd, med drygt 190 000
kvm studentbostäder och ca 27 000 kvm lokaler, knytas samman i ett datoriserat system för
styrning och övervakning. Ventiler, pumpar m.m. måste då bytas ut för att arbeta med
samma teknik. Målet för bolagets energiarbete var att reducera energianvändningen med
10 % till slutet av år 2005. Här ingick även åtgärder som inte direkt ingick i LIP-projektet.
Det gällde intrimning av värmeanläggningar, byte av fläktar mot lågenergimodeller,
installation av kylar och frysar av lågenergimodell, utbyte av gamla radiatortermostater och
utbyte av tvillingpumpar.

De fortsatta åtgärderna på Sparta (D.2) och i AF Bostäders hela bestånd (D.3, D.4)
beviljades förlängd projekttid till slutet av år 2005. Arbetena pågick fortfarande under
senare delen av 2005.

År 2001 beviljades LIP-bidrag även till Lunds kommuns fastighets AB (LKAB) för energi-
sparåtgärder i kvarteret Jägaren:

D.5 Byte till energisnåla fläktar i kvarteret Jägaren
Huvudman: Lunds kommuns fastighets AB
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 513 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2001) 154 tkr
Beräknad sysselsättning 0,7 årsarbeten

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing, D.5 Besparing av 31,3 MWh/år

I kvarteret, som var byggt 1974 och innehöll 230 lägenheter skulle samtliga 23 fläktar
bytas mot nya, mer energisnåla. Åtgärden genomfördes i sin helhet; ventilationssystemen
byggdes om och de gamla frånluftsfläktarna med hög elförbrukning byttes mot nya.
Investeringen blev 971 tkr, betydligt högre än beräknat, medan arbetet kunde genomföras
snabbare än beräknat (0,5 årsarbeten).
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2.7 Malmö
Malmö kommun beviljades LIP-bidrag år 1998 med 147,6 Mkr för totalt 16 projekt. Tio av
dem avsåg ”delåtgärder” i stadsdelen Augustenborg. Några av dessa har här klassats som
”ändringsprojekt”, några som ”mindre ” projekt. De redovisas samlat under A: Ekostaden
Augustenborg; under punkterna A.1-A.9; ett rent administrativt projekt tas inte upp här. Ett
annat projekt i 1998 års program rör stadsdelen Rosengård. Åtgärderna gäller där främst en
kulturbyggnad och en skola, men innebär också mobilisering av boende. Projektet (B)
uppfyller alltså bara delvis urvalskriterierna, men ses här som ett ”annat/mindre” projekt:

A. Ekostaden Augustenborg

B. Ekologisk omställning av Rosengård

Kommunen beviljades även LIP- bidrag år 2000, då med 250 Mkr, för investeringar i Bo01
/ Norra Hamnen. År 2002 beviljades kommunen LIP- bidrag med 47,8 Mkr för 10 projekt,
varav fem projekt/delåtgärder direkt rörde Augustenborg. Även dessa redovisas under A,
punkterna A.10-A.13. Det administrativt inriktade projekt som ingick tas inte upp.

A. Ekostaden Augustenborg
Objekt/område – utgångsläge
Augustenborg är en stadsdel som ligger tämligen centralt i Malmö. Den började byggas ut
1948 av det då nya allmännyttiga bostadsföretaget MKB, som ett av de första områdena i
”folkhems”byggandet och inspirerad av de då ganska nya idéerna om grannskapsplanering.
Merparten av bostadshusen, i huvudsak raka och vinklade trevånings lamellhus, tillkom
under 1950-talet. De byggdes med traditionella fasader med tegel eller puts som ytskikt
och tegeltäckta tak. En stor park anlades mitt i området, med varierad grönska och träd
kring en stor öppen gräsyta. En skola byggdes invid parken. Centralt i området, invid
huvudgatan, lades ett litet torg med en damm och konstnärlig utsmyckning, och butiker i
bottenvåningen på den vinklade, angränsande byggnaden. I dag finns i området ca 1 800
lägenheter, varav ca 1 600 ägs av Malmö kommunala bostadsbolag, MKB. Förutom
spridda småföretag finns även ett industriområde som byggdes ut under 1960-talet.

Området var väl planerat och byggt. Bostäderna befolkades från början främst av unga
barnfamiljer. Med åren ändrades förhållandena och området blev mindre attraktivt. Vid
tiden för LIP-ansökan hade ekonomiska och sociala problem och även uthyrnings-
svårigheter funnits länge. Bostadshusen började bli nedgångna, inte minst i de kvarter där
husen på 1980-talet tilläggsisolerades och kläddes med plåt, som snart blev skadad och
sjaskig. Även isoleringen var bristfällig. Parken var sliten och åldrad och behövde rustas
upp, skolgården var hård och torftig, och även gårdsmiljöerna mellan husen behövde
förbättras. Man hade också sedan många år problem med översvämningar i området, då
dagvatten inte kunde tas om hand snabbt nog med de befintliga systemen.

Den första, större, LIP-ansökan, som resulterade i ett bidragsbeslut 1998, gjordes i
samverkan mellan MKB och olika förvaltningar inom staden, inklusive stadsdels-
förvaltningen i Fosie, dit området hör. Ett brett och samlat grepp eftersträvades för att
komma till rätta med problemen och utveckla stadsdelen till ”ett social, ekonomiskt och
ekologiskt hållbart bostadsområde”. De ekologiska åtgärderna skulle inte belasta
bostadshyrorna i området. En andra ansökan om stöd beviljades år 2002, då det första
programmet (fas 1) i det närmaste hade genomförts.
En översikt över de olika delåtgärderna/projekten ges på närmast följande sidor, innan
åtgärdsprogram, effekter och genomförande presenteras samlat.
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LIP-åtgärder/bidrag beviljade 1998, delåtgärder:

A.1 Återskapande av kulturhistorisk miljö i samband med energibesparing
Huvudman: Serviceförvaltningen, Malmö kommun
Kategori: Byggnadsåtgärder / Ombyggnad av bostadshus
Beräknad total investering 15 000 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 4 500 tkr
Beräknad sysselsättning 39,1 årsarbeten

A.2 Miljöanpassad ombyggnad till media- och kulturcentrum
Huvudman: Serviceförvaltningen, Malmö kommun
Kategori: Byggnadsåtgärder / Ombyggnad av industri-/kontorsfastighet
Beräknad total investering 12 000 tkr varav miljöinvestering 1 200 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 400 tkr
Beräknad sysselsättning 31,3 årsarbeten

A.3 Lokalt omhändertagande av avfall

Huvudman: Serviceförvaltningen, Malmö kommun
Kategori: Avfall / övrigt omhändertagande av hushållsavfall
Beräknad total investering 8 400 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 2 550 tkr
Beräknad sysselsättning 11,1 årsarbeten

A.4 Lokal och ekologisk hantering av dagvatten
Huvudman: Serviceförvaltningen, Malmö kommun
Kategori: Vatten och avlopp / Dagvattenhantering i övrigt
Beräknad total investering 7 357 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 2 200 tkr
Beräknad sysselsättning 16,7 årsarbeten

A.5 Miljöanpassad ombyggnad av gårdar, torg och trafikmiljöer
Huvudman: Serviceförvaltningen, Malmö kommun
Kategori: Naturvård/biologisk mångfald / Närmiljö
Beräknad total investering 11 200 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 3 400 tkr
Beräknad sysselsättning 29,2 årsarbeten

A.6 Miljöanpassad ombyggnad av skolgård och park
Huvudman: Serviceförvaltningen, Malmö kommun
Kategori: Naturvård/biologisk mångfald / Närmiljö
Beräknad total investering 3 120 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 2 000 tkr
Beräknad sysselsättning 8,1 årsarbeten

A.7 Miljöanpassad eldriven lokaltrafik
Huvudman: Serviceförvaltningen, Malmö kommun
Kategori: Trafik / kollektivtrafikbussar
Beräknad total investering 9 000 tkr varav miljöinvestering 7 250 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 3 300 tkr
Beräknad sysselsättning 27,8 årsarbeten



70

A.8 Resurshushållning

Huvudman: Serviceförvaltningen, Malmö kommun
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 6 250 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 1 900 tkr
Beräknad sysselsättning 16,3 årsarbeten

A.9 Att styra en EKOstad
Huvudman: Serviceförvaltningen, Malmö kommun
Kategori: Stödjande åtgärder / Övrigt
Beräknad total investering 500 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 200 tkr
Beräknad sysselsättning 2 årsarbeten

LIP-åtgärder/bidrag beviljade 2002, delåtgärder:

A.10 Augustenborg – elbilspool, nyckelutlämning
Huvudman: Fosie SDF
Kategori: Trafik / Biltrafik
Beräknad total investering 64 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2002) 32 tkr
Beräknad sysselsättning 0 årsarbeten

A.11 Augustenborg – Energieffektivt boende
Huvudman: MKB fastighets AB
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 16 575 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2002) 4 973 tkr
Beräknad sysselsättning 3 årsarbeten

A.12 Augustenborg – Förnybar och återvunnen energi
Huvudman: Malmö stad, stadskontoret
Kategori: Energiomställning till förnybar energi / Övrigt
Beräknad total investering 22 500 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2002) 3 375 tkr
Beräknad sysselsättning 6 årsarbeten

A.13 Augustenborg – Leva, bo och arbeta i en ekostad
Huvudman: Fosie SDF.
Kategori: Stödjande åtgärder / Folkbildningsåtgärd
Beräknad total investering 3 350 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2002) 1 525 tkr
Beräknad sysselsättning 6 årsarbeten

Det sammanlagda beviljade bidraget till fysiska åtgärder och folkbildningsåtgärder i
området var för de första nio projekten ovan (A.1-A.9) 20 450 tkr. För de senare fyra
projekten (A.10-A.13) beviljades 9 905 tkr. Därtill beviljades bidrag till två projekt av
”administrativ” karaktär, som enbart rörde Augustenborg. År 1998 beviljades 2 200 tkr till
projektet ”Projektledning, miljöledning, kvalitetssäkring och projektering” och år 2002
beviljades 1 178 tkr till projektet ”Augustenborg – Kvalitetssäkring, samordning och
utvärdering”.
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Åtgärdsprogram och förväntade effekter
Programmet för Augustenborg var mycket brett; varje projekt innehöll flera delmål.
Gemensamt för alla fysiska åtgärder var högt ställda miljömål vad gällde val av material,
utförande etc. Sammanfattningsvis ingick följande åtgärder:

A.1 Återställa ursprungskaraktären hos fem tidigare tilläggsisolerade lamellhus och
samtidigt minska energiförbrukningen genom bättre isolering.

A.2 I en tidigare industribyggnad skapa ett media- och kulturcentrum. De boendes
engagemang var ett väsentligt mål.

A.3 Utrusta 1 600 lägenheter med avfallsbehållare för källsortering.
A.4 Förbättrad dagvattenhantering genom bl.a. rening på plats och infiltration.
A.5 Miljöanpassad ombyggnad av områdets uterum, med återställande av dess

avsedda arkitektoniska miljö.
A.6 Förstärkning av den biologiska mångfalden genom ombyggnad av områdets

skolgård och park.
A.7 Införa och prova eltåg på hjul för serviceresor för äldre och andra boende.
A.8 Hushållning med vatten, värme och el i 1600 lägenheter, genom investeringar i

motorvärmarsystem, elkonverterade lastfordon, ny el- och vattenutrustning.
A.9 Nya skötselplaner för området; ingen saltning eller kemisk bekämpning, mer

ekologiska medel vid städning och tvättning.
A.10 Genomföra ett IT-baserat system för nyckelutlämning och bokning till den

elbilspool som introducerats i området under fas 1 (1998-2001).
A.11 Införa ”fördelningsmätning” - individuell mätning av värme- och

varmvattenförbrukning - i alla MKBs lägenheter i området.
A.12 Integrera fjärrvärmenätet med solfångare och en utomhusisbana med värmepump.
A.13 Utbilda ett 50-tal boende till miljöambassadörer som kan informera trapphusvis

om fördelningsmätning. På sikt bygga upp en miljösjälvförvaltning i området.

Följande miljöeffekter förväntades: (för A.2 finns inga uppgifter)
Åtgärder för: Förväntad effekt
A.1 Energibesparing: tilläggsisolering Besparing med 9 %
A.3 Avfallshantering

- Minskning av avfall till deponi
1 080 ton/år mindre avfall till deponi
Minskning av tunga transporter (50-60körningar per år)

A.4 Dagvattenhantering (LOD) 32 MWh/år minskad energi i reningsverk
Ca 81 000 kbm/år lokalt behandlat dagvatten (90%)

A.5 Biologisk mångfald genom
ombyggnad av gårdar, torg och
trafikmiljöer

Minskad användning av asfalt > 1 000 ton
Minskad trafik 10 000 fordonskilometer
Ökning av flora och fauna > 50%

A.6 Ombyggnad av skolgård och park Ca 1 000 ton asfalt till återbruk/återvinning
Ökning av flora och fauna 50%

A.7 Eldrivna gatutåg Minskad bensin-/dieseltrafik 360 000 fordonskm, motsv.minsk. utsläpp
56 000 kg/år CO2 550 kg /år Nox

2 500 kg/år CO 250 kg/år HC
A.8 Hushållning med vatten, värme, el Minskade luftutsläpp motsvarande

26 000 kg/år CO2 150 kg/år NOx
3 500 kg/år CO 300 kg/år HC

Vattenbesparing 10% i 1 600 lgh, 20% i skola och industripark
A.9 Skötselrutiner Ingen saltning eller kemisk bekämpning på et område av 32 ha
A.10 Elbilspool Minskade utsläpp motsvarande 5 623 kg/år CO2

A.11 Energibesparing/individuell mätn. Elbesparing 2 460 MWh/år, motsvarande minskade utsläpp av
2 624 000 kg/år CO2 4 322 kg/år NOx
993 kg/år SO2

A.12 Energibesparing gnm solfångare
och värmepump, 10% av värmebehovet

Energibesparing 3 260 MWh/år. Minskade utsläpp av
388 000 kg/år CO2 144 kg/år SO2
639 kg/år NOx
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Genomförande och resultat
Projekten i fas 1 (1998-2001) genomfördes i stora drag som planerat. Ett års uppskov
medgavs efter ansökan; projektet startade år1998 och avslutades i februari 2002. Projekten
i fas 2 försenades i olika omfattning. Projekttiden fick förlängas till slutet av år 2006.

I praktiken vävdes de olika projekten delvis samman, genom att vissa delåtgärder kom att
beröra samma byggnader eller markpartier. Främst gäller det gröna tak, som har stor
betydelse för förbättrad dagvattenhantering men också fungerar värmeisolerande och ökar
den biologiska mångfalden. Gröna tak tas här upp under de olika projekt som berörs.
För de enskilda planerade åtgärderna A.1-13 gäller följande:

A.1: De fem lamellhus som skulle återges sin ursprungliga karaktär efter en tidigare,
utvändig tilläggsisolering av fasaderna byggdes om mycket varsamt. Ytskikten av
trapetskorrugerad plåt och den gamla tilläggsisoleringen revs och ersattes med ny isolering,
8 cm, som putsades enligt numera beprövade metoder. Färgsättningen följde 1950-talets
färgskala. Balkongfronterna, som också hade bytts till trapetskorrugerad plåt vid den
tidigare renoveringen, ersattes med nya av sinuskorrugerad plåt lik den ursprungliga.
Entréerna renoverades. Genom de vidtagna åtgärderna minskade värmeförbrukningen med
9 % (beräknat värde).

A.2: Ett media- och kulturcentrum skapades som planerat i en tidigare industribyggnad i
Kommuntekniks område invid bostadshusen. De boende engagerades i planeringen på
olika sätt. En mängd informationsmaterial producerades under projekttiden, men när den
var till ända lades projektet ned.

På byggnadens tak och angränsande byggnader skapades en botanisk takträdgård, som stod
klar 2001. Taken täcktes i huvudsak med prefabricerade sedummattor, men en byggnad
förstärktes för att klara mer jordkrävande typer av växter. Totalt ersattes motsvarande
9 000 kvm hårdgjord yta med gröna tak; ett EU-projekt ”Gröna tak” finansierade denna
omvandling. Alla nya takytor i området täcktes med gröna tak. Taken är en viktig del i
dagvattenhanteringen eftersom de tar upp en stor del av allt regn- och smältvatten (jfr A.4).
De förväntas också minska driftskostnaderna för taken och förlänga tätskiktens livslängd.
Utseendemässigt är de ett klart positivt inslag i miljön.

A.3: Avfallshanteringen förbättrades som planerat genom att alla MKBs 1 600 lägenheter i
området utrustades med avfallsbehållare för källsortering. År 2000 stod ett första miljöhus
för uppsamling av sorterat avfall och varmkompostering klart. Utförlig information gavs
till de boende bl.a. genom broschyrer, som fanns på sju språk. Ett samarbete med
hemtjänsten startades för hjälp till äldre med rörelsehinder. Totalt byggdes 14 miljöhus,
varav ett vid skolan, där soporna kunde kastas i väl märkta kärl. Sorteringen har fungerat
tämligen väl, men utbildning för nyinflyttade behövs kontinuerligt. Miljöhusen gavs en
utformning som väl passade in i området och tillgodosåg boendes önskemål om dagsljus,
närvarostyrd belysning, lättstädade ytor m.m. De byggdes med omsorgsfullt valda material
och fick sedumtäckta tak, som bidrar till att ta upp dagvatten samtidigt som de ger mer
varierad grönska åt området. Det sorterade avfallet transporteras av eldrivna fordon till
områdets insamlingscentral. Mängden avfall för borttransport beräknades

A.4: Området hade haft återkommande problem med översvämningar; en bidragande orsak
var att dag- och spillvatten hade ett gemensamt avloppssystem. Ett lokalt system för
dagvatten skapades, där vattnet samlas i öppna kanaler och dammar. Målet var att reducera
eller fördröja 90 % av dagvattnet. Systemet, som byggdes ut i tre etapper, betjänar och
berikar en stor del av området. En av kanalerna leds delvis i gjutna betongelement från
bostadsgårdarna och avslutas med en slingrande bäck och en damm i parken. Även
skolgårdens regnvatten leds in i detta system. Ett annat löper längs med huvudgatan, där
det också samlar upp vatten från intilliggande bostadsgårdar, och ett går som ett gräsklätt
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dike utmed en cykelbana. Rening sker delvis på plats via infiltration. En speciellt kunnig
och intresserad boende i området medverkade i utformningen av betongkanalerna. Bland
annat bidrar betongdroppar i kanalväggarna till vattnets rörelse och syrsättning, samtidigt
som de utgör ett konstnärligt inslag. Tillsammans med den 9 000 kvm stora ytan ”gröna
tak” i området (jfr A.2) medförde åtgärderna att dagvatten till recipienten/reningsverket
minskade med ca 52 800 kbm. Det motsvarar en reduktion med ca 41 %. 18 600 kWh
sparades i reningsverket.

A.5, A.6: Områdets uterum – bostadsgårdar, parkytor och skolgård – var i behov av
förnyelse. De gavs en ny utformning med minskade hårdgjorda ytor, mer grönytor och
varierad vegetation. Skolgården anpassades till barnens behov och öppnades mot parken. I
parken, på skolgården och lekplatsen ersattes alla asfaltytor med ”naturmark” och
genomsläppliga material. Kanalstråk och dammar gav ytterligare variation och bidrog även
till den ökade biologiska mångfald som eftersträvades. De boende och skolans elever
engagerades i utformningen på flera olika sätt. Skolklasserna fick komma med idéer och
rösta om olika förslag för skolgården och parken. Lekplatsen omvandlades till en
”musiklekplats”. Gårdarna utformades i samråd med de boende vid varje gård; ca tre
möten per gård hölls och de boendes synpunkter konkretiserades med hjälp av en
landskaparkitekt. Allmänna möten hölls om parken. Tolkar anlitades som hjälp vid mötena.
En del elever och boende deltog också aktivt i genomförandet av beslutade förändringar.
Genom åtgärderna byttes 0,7 ha asfaltyta ut. Naturmiljöer med rik och varierad grönska
och vattenmiljöer motsvarande 20 % av berörd yta skapades. Den biologiska mångfalden
torde ha stärkts kraftigt genom åtgärderna, men om målet med 50 % ökning uppnåddes är
svårt att mäta. Även de ombyggda fasaderna på bostadshusen (jfr A.1), de nya miljöhusen
och en del mindre ombyggnader av skolan bidrog till en rikare utemiljö.

A.7, A 10: Ett eldrivet – batteridrivet – gatutåg med gummihjul utvecklades och togs i
bruk 1999. Batteripaketet, för max 10 timmars drift, laddades med miljömärkt el. Två tåg
producerades, som kunde dra vardera två vagnar med 28 sittplatser. Genom att tåget var
litet och smidigt – 1,80 m brett, och med två vagnar 12,95 m långt - kunde det användas
flexibelt och var inte bundet till större vägar. Det användes för serviceresor för äldre och
andra boende och kompletterade det vanliga kollektivtrafiknätet. Detta motsvarar långt
ifrån alltid äldres och handikappades behov och är mer in riktat på resor till Malmö
centrum än till den service som finns lokalt. Tåget mottogs mycket positivt. Man räknade
med att med en försäljning av c 150 000 biljetter per år kunna spara in 360 000 personmil
per år, fördelat på 240 000 mil bussresor och 120 000 mil privatbilresor.58. Ett och ett halvt
år efter starten hade c 45 000 resor registrerats. Tågtrafiken fick läggas ned efter projekt-
tiden, då det inte fanns någon huvudman som kunde och ville driva verksamheten vidare.

I åtgärdsprogrammet för miljöanpassad eldriven lokaltrafik ingick också att erbjuda de
boende i området en elbilspool. Arbetet för en sådan startade efter ett seminarium hösten
1999. Bara 17 % av de boende i området hade egen bil. Våren 2001 etablerades bilpoolen,
som byggde på medlemskap och snart disponerade tre elbilar. Till att börja med tillät
föreningen endast körningar inom Malmös gränser för att slippa problem med urladdade
bilar. Intresset dalade dock, trots att MKB stod för leasingkostnaderna för bilarna. År 2005
förfogade bilpoolen över två etanolbilar som kunde bokas via internet, enligt avsikterna i
projektet A.10.

A.8: Projektet bestod av ett flertal mindre delprojekt. Målet att minska konsumtionen av
varmvatten, vatten och el i de 1 600 hushållen i MKB:s bestånd samt i en skola och ett
industrikvarter hanterades på olika sätt. En 100-procentig övergång till Bra miljöval el för
industriparken genomfördes. Elförbrukningen minskade inte, trots besparingsåtgärder,
beroende på ändrad verksamhet i vissa lokaler. Motsvarande åtgärder med ny el- och

58 Jfr sammanställningen över förväntade miljöeffekter, där samma totalsiffra anges i fordonskilometer.
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vattenutrustning genomfördes även i skolan. Elförbrukningen ökade här med 41 %,
beroende på ökat antal elever vid skolan. I bostadsområdet minskade värmeförbrukningen
med 5 % mellan åren 1998 och 2000. Vattenanvändningen i industriparken minskade med
5,4 % genom de åtgärder som vidtogs, och i skolan med 15 %.

Man investerade också i motorvärmarsystem vid bilparkeringar, och tio arbetsfordon på det
kommuntekniska området byttes mot elbilar.

A.9: En ny, ekologiskt anpassad skötselplan upprättades för området. I den ingick att ingen
saltning eller kemisk bekämpning skulle användas och att mer ekologiska medel skulle
väljas vid städning och tvättning. Alla boende fick information om miljömärkta medel och
bjöds in till särskilda diskussionsgrupper. Man tog också fram en plan för att främja
eldrivna skötselmaskiner och sluta kretslopp.

A.11: I en mindre del av området har man (2005) börjat införa system för individuell
mätning och debitering av värme- och varmvattenförbrukningen. Två av MKB:s hus, av
olika typ, valdes ut för att testa lämplig metod: komfortmätning eller flödesmätning.
Planerad varmvattenmätning sköts på framtiden då den skulle kräva utbyte av samtliga
vattenledningar inom husen.

A.12: I projektet skulle fjärrvärmenätet integreras med solfångare och en utomhusisbana
med värmepump. En anläggning med 450 kvm solfångare och 100 kvm solceller byggdes
upp i Kommuntekniks område som tidigare fått ”gröna tak”; den invigdes sommaren 2005.
Den tilltänkta isbanan anlades som en marksolfångare som producerar varmvatten året om
och vintertid fungerar som isbana.

A.13: Projektet fördröjdes på grund av förseningar i angränsande projekt. Först under 2004
trodde man sig kunna påbörja utbildning av trappvärdar m.m. Under 2005 har ett arbete
med vad man kallar CO2-bantning bedrivits i området. Husvärdar på MKB har varit med i
detta. Ett 30-tal boende och andra har genom ändrat vardagsbeteende minskat sin CO2-
effekt och både sparat pengar och fungerat som inspiration för andra Augustenborgsbor.
Bantningen genomförs av MKB i samarbete med Malmö stad och HSB.

Kommentarer
Presentationer av visionerna, genomförandet och resultaten av miljöarbetet i Augustenborg
1998-2001 utformades vartefter av de ansvariga för programmet och var lätt tillgängliga
via projektets hemsida. Det som har refererats här ger en mycket översiktlig bild av det
omfattande förnyelsearbetet. Att tolka och värdera angivna förväntade och uppnådda
effekter av enskilda delprojekt är ofta svårt i detta fall. Dels samverkar många åtgärder på
olika sätt, dels kommer bidrag till finansieringen inte enbart från LIP-programmet.

En bred vetenskaplig utvärdering av programmet och projekten har utförts av forskare vid
LU, LTU, SLU/Movium och Malmö högskola. De lyfter bl.a. fram det tvärsektoriella
arbetssättet, som gett en del samarbetsproblem men också visar på nya vägar. En viktig
fråga som de också lyfter fram är hur alla tekniska lösningar och system ska leva vidare när
den breda projektledningen en dag försvinner.

Förnyelsen i Augustenborg illustrerar tydligt hur planerade delprojekt i en bred satsning
kan fördröjas och förändras i förhållande till de ursprungliga tankarna, då de möter alla
komplikationer som det praktiska genomförandet innebär. Den visar också många goda
exempel på hur människor kan engageras i miljöfrågorna, både på konventionellt sätt och
med utnyttjande av modern teknologi i olika former. Att LIP-stödet här har bidragit starkt
till att starta en långsiktig process mot ökad miljöhänsyn förefaller uppenbart.
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C. Ekologisk omställning av Rosengård
Huvudman: Stadsfastigheter, Malmö stad, SDF Rosengård
Kategori: Flerdimensionella projekt / Omställning av utsatt bostadsområde
Beräknad total investering 57 020 tkr varav miljöinvestering 27 420 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 13 600 tkr
Beräknad sysselsättning 148 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Projektet – egentligen två delprojekt - innebar en miljöanpassad om- och tillbyggnad av
Örtagårdsskolan samt tillbyggnad av Rosengårds herrgård. Inget av dessa förnyelseprojekt
berör bostadshus, men de ingår i det program för ekologisk omställning av den storskaliga
stadsdelen Rosengård som togs fram 1998. En avsikt med projekten var också att engagera
de boende i stadsdelen och skapa lokala arbetstillfällen i samband med åtgärderna.
Rosengård, som byggdes ut under 1960-talet, blev relativt snart ett etniskt och socialt
segregerat område med mycket stor andel outhyrda lägenheter. Stadsdelen har idag totalt
ca 19 000 invånare. Arbetslösheten är hög och bidragsberoendet stort. Många olika slags
förbättringsprojekt har genomförts under åren, både socialt inriktade projekt och mer eller
mindre genomgripande ombyggnader. Redan 1976-77 genomfördes omfattande
förbättringar av gårdsmiljöer i Örtagården, där också de boende engagerades i processen. I
den bostadsmässa som anordnades i Malmö 1986 ingick även ombyggnader och
gårdsförnyelse i delområdet Törnrosen.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
Örtagårdsskolan skulle renoveras och byggas till med nya skollokaler. Rosengårds
Herrgård skulle bli ett centrum för miljö- och folkhälsoarbete, med syfte att mobilisera
bostadsområdet för en bättre framtid. I det ursprungliga programmet ingick:

- jord-/solvärmeanläggning för Örtagårdsskolan
- ny ventilationsanläggning och nya fönster i Örtagårdsskolan
- LOD-anläggning för Örtagårdsskolan
- system för källsortering, kompostering och återvinning av material
- återuppbyggnad av Herrgårdens nedbrunna flygel med återvunnet material
- ekologiska lösningar för energi, ventilation mm
- återställande och komplettering av Herrgårdens gamla trädgård

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Omställning 1 000 MWh/år
Vattenbesparing 400 kbm/dygn (144 000 kbm/år)

Genomförande och resultat
Örtagårdsskolans gamla byggnader, 1 000 kvm, renoverades och en nybyggnad på 3 400
kvm uppfördes. Ombyggnadsdelen fick nya, bättre isolerande fönster och en mer
energieffektiv ventilationsanläggning. De nya skollokalerna fick en stomme av tunga
material med hög värmelagringsförmåga och lång livslängd, kraftig värmeisolering,
treglasfönster, ventilation med värmeåtervinning och sedumtäckt tak.

I både om- och nybyggnaden valdes material och utrustning metodiskt, med hjälp av den
s.k. Barab-trappan, allt för att ge bästa energieffektivitet och kretsloppsanpassning.
Torktiderna vid byggandet tilläts bli längre än vad som är vanligt, för att minimera risken
för fukt- och mögelproblem.
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Den tilltänkta anläggningen för jord- eller solvärme kom inte till stånd, bl.a. av tekniska
skäl, men enligt en beräkning skulle de åtgärder och tekniska val som har genomförts
minska energiförbrukningen med ca 600 MWh/år. Klara referensvärden saknas
emellertid.59

Även den planerade LOD-anläggningen fick ersättas med en annan lösning, då tillgängliga
ytor var för små och marklutningen olämplig. En viss andel dagvatten kunde dock ledas i
öppna kanaler, och sedumtaket på nybyggnaden kunde beräknas ta upp ca 50 % av
dagvattnet.

Den nedbrunna flygeln på Rosengårds Herrgård byggdes till stor del upp med återvunnet
material, såsom väggarnas tegel. Huset fick en konstruktion som skulle begränsa det
framtida energibehovet. Solceller och urinsorterande toaletter installerades. Arbetslösa
hantverkare och boende i området fick riktad utbildning för att kunna delta i arbetet.
Trädgården återskapades med gångar, kallbänkar och planteringar som i ett tidigare skede.
Där anlades också odlingar som sköts av de boende och skolträdgårdar. Herrgården har,
som avsett, blivit ett lokalt miljöcentrum i Rosengård och har fått namnet ”Drömmarnas
hus”. Boende i området engagerades redan i planeringen och ombyggnaden och många
aktiviteter med de boende startades sedan i det färdiga kulturhuset, som också vänder sig
till andra boende i Malmö. I huset anordnas även utbildningar för arbetslösa, med
inriktning på tjänster som behövdes i närområdet. Kulturhuset, som tidigare hade stöd från
Storstadssatsningen, drivs sedan 2003 med stöd från Malmö kommun m.fl. En del av
arbetet bedrivs ideellt av ett teaterkooperativ, i samarbete med fastighetsbolag och
kommunala förvaltningar.

Kommentarer
I Rosengårdsprojektet genomfördes många miljöåtgärder av intresse. De boende
engagerades på olika sätt, även om idén att projektet skulle skapa direkta arbetstillfällen för
boende i området inte kunde förverkligas riktigt som förväntat.

Projektet ger samtidigt flera exempel på att planerade åtgärder inte alltid går att genomföra,
då man inte hunnit utreda de lokala förutsättningarna ordentligt på förhand.

59 Uppgifterna skiljer sig mellan Malmö stads redovisning i ”Malmös lokala investeringsprogram för
ekologisk omställning 1998-2001” och anteckningar från ett möte i den vetenskapliga referensgruppen för
utvärdering av åtgärderna, där också bristen på referenspunkter påtalas.
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2.8 Norrköping
Norrköpings kommun beviljades LIP-bidrag år 1998 med 260,0 Mkr för totalt 7 projekt.
Programmet var i sin helhet inriktat mot en kretsloppsanpassning av bostadsområdet
Navestad, som i samband med omdaningen gavs det nya namnet Ringdansen.60 De sju
projekten behandlas tillsammans här (A), även om bara några av dem fyller kriterierna för
kategorin ”ändrings”projekt.

Norrköpings kommun beviljades även LIP- bidrag år 1999, då med 0,9 Mkr, och år 2001
med 39,3 Mkr. Inga direkt bostadsanknutna projekt ingick i dessa program.

A. Ekologisk omställning av kv. Ringdansen i Norrköping
Objekt/område – utgångsläge
Flerbostadshusen i Navestad byggdes 1968-1972, ca 3 km sydost om Norrköpings
centrum, av det kommunala bostadsföretaget Hyresbostäder. Ett stort småhusområde med
atriumhus ingick också i utformandet av den nya stadsdelen. Flerbostadshusen bildar två
ringformade bostadsblock, Guldringen och Silverringen, vardera med en yttre och en inre,
något uppbruten ring, med tillsammans 1 600 lägenheter. Ett lokalt centrum förlades
mellan dessa två bostadsblock. Strax söder om centrum byggdes skola/förskola. De
svängda lamellhusen byggdes med 3-8 våningar och med 4, 9 eller 18 trapphusblock; de
längsta och högsta huskropparna mot norr. Området fick en monumental karaktär i det
relativt öppna landskapet. Husen byggdes av betongelement från den elementfabrik som
hade etablerats i Norrköping. Elementen utformades och sattes samman med stor
arkitektonisk omsorg. Betongelementen fick olika slags ytor, med frilagd ballast eller
speciella strukturer skapade genom formsättningen. Balkongfronterna av betong fick en
helt egen karaktär som fick en dekorativ verkan genom att balkongerna var lätt vinklade ut
från fasadlivet. De olika höga husens strikta bågform underströks genom att de låglutande
taken med invändig avvattning från marknivån bara framträdde som en tunn takfot så gott
som i liv med fasaden.

Genom en särskilt utlyst tävling fick området också en osedvanligt integrerad konstnärlig
utsmyckning.61 Miljön mellan husen blev dock tämligen steril med i huvudsak hårdgjorda
ytor, medan ringarnas centrum gjordes till parker med gräs, buskar och träd. En strikt
genomförd trafikseparering med bilvägar utanför ringarna och parkering invid, samt under
husen och underbyggda ytor mellan dem, sätter stark prägel på området.

Trerumslägenheter dominerade starkt och bara ca 12 % av lägenheterna var större (4-5 rum
och kök). När området var färdigbyggt hade den bostadsefterfrågan som drivit fram det
minskat avsevärt, och området har aldrig varit fullt uthyrt. Många försök har gjorts under
åren för att öka attraktiviteten och få ett mer stabilt boende, bl.a. genom planteringar och
andra förbättringar på gårdar, målning av fasadernas betongelement i delar av området,
samt ombyggnad av centrum. När LIP-projektet initierades stod trots alla ansträngningar
ca 680 lägenheter tomma. Man ville då ”ta ett helhetsgrepp på området” och bl.a. reducera
skalan i området, genomföra miljöinriktade åtgärder och öka de boendes engagemang och
delaktighet. I ansökan om LIP-stöd delades de åtgärder man sökte stöd för upp på sju
delprojekt.

60 Ringdansen var den officiella fastighetsbeteckningen för de berörda bostadshusen.
61 Arkitekten Erik Ahlín arbetade tillsammans med skulptören Arne Jones med områdets utformning. Ett
visst samarbete skedde också med konsttävlingens (utsmyckning av Guldringen) vinnare Einar Höste.
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LIP-åtgärder/bidrag beviljade 1998, delåtgärder:
Projekten i ansökan hade alla samma huvudman, Ringdansen AB. Detta bolag bildades
speciellt för denna ombyggnad och ägdes av Hyresbostäder i Norrköping AB, Skanska och
HSB Östra Östergötland. Relativt tidigt, innan det egentliga byggandet kommit igång, kom
dock Hyresbostäder i Norrköping att stå som ensam ansvarig för projektet.

A.1 Energisystem
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Övrigt
Beräknad total investering 102 500 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 30 750 tkr
Beräknad sysselsättning 91 årsarbeten

A.2 Styr- och övervakningssystem
Kategori: / Energieffektivisering/-besparing / Styr- & reglersystem
Beräknad total investering 10 201 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 5 208 tkr
Beräknad sysselsättning 7 årsarbeten

A.3 Bygg
Kategori: Byggnadsåtgärder / Ombyggnad av bostadshus
Beräknad total investering 361 750 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 108 525 tkr
Beräknad sysselsättning 193 årsarbeten

A.4 Restlopp
Kategori: Avfall / Kompostering
Beräknad total investering 10 626 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 5 863 tkr
Beräknad sysselsättning 7 årsarbeten

A.5 VA-system
Kategori: Vatten och avlopp / Övrigt
Beräknad total investering 52 775 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 43 991 tkr
Beräknad sysselsättning 33 årsarbeten

A.6 Yttre miljö
Kategori: Naturvård/biologisk mångfald / Närmiljö
Beräknad total investering 88 001 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 58 838 tkr
Beräknad sysselsättning 47 årsarbeten

A.7 Boendemedverkan
Kategori: Stödjande åtgärder / Folkbildningsåtgärder
Beräknad total investering 9 225 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 6 825 tkr
Beräknad sysselsättning 12 årsarbeten

De beräknade investeringarna blev tillsammans drygt 635 Mkr. Hela denna summa fick
räknas som miljöinvestering. Sammanlagt beviljades bidrag med 260 Mkr. Det beräknade
antalet årsarbeten var sammantaget 390. Allt detta visar på vilken oerhört omfattande
satsning förnyelsen i Navestad/Ringdansen var.
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Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I det ursprungliga programmet ingick bland annat:
- Nyttjande av energieffektiva komponenter som lågenergilampor,

eleffektiva fläktar, pumpar, tvättmaskiner, kylskåp och torkutrustning
- Vattenburen solvärme
- Värmeåtervinning på spolvatten, frånluft, fjärrvärme och kompost
- Styr- och övervakningssystem för samordning, uppföljning, reglering och anpassning
- Rivning/demontering av delar av husen
- Tilläggsisolering av husstommar
- Solvärmeabsorberande fasader
- Inglasning av balkonger
- Energiglasfönster
- Innefattat i ombyggnadsprocessen: en miljöplan, miljövärdering av material och
tekniska lösningar, återanvändande av material och källsorterande av byggavfall

- Återvinning av hushållsbiprodukter
- Snålspolande wc och vattenarmaturer
- Lokal dagvattenhantering, regnvatten till biltvätt
- Aktivering av boende och förvaltning genom påverkan, medverkan, engagemang och
erfarenhetsåtervinning.

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 25 343 MWh/år
Vattenbesparing 31 893 kbm/år
Avfallshantering Mindre avfall till deponi gnm utsortering av komposterbart avfall, 75%
Info/boendemedverkan/utbildning Boendes engagemang

Genomförande och resultat
Beslutet om LIP-bidrag togs våren 1998. Enligt den ursprungliga ansökan var slutdatum
för projektet 1 oktober 2002. Byggstarten försköts emellertid till hösten 1999. Ett snabbare
genomförande ansågs försämra möjligheterna till boinflytande, evakuering, ekonomiskt
rimlig upphandling av entreprenörer m.m. Projektet slutfördes år 2004 då i huvudsak
endast en del markarbeten återstod i den sist ombyggda ringen, Silverringen.

De 1 600 lägenheterna reducerades genom ombyggnaden till 950. Ca 400 lägenheter
revs/demonterades, medan ca 200 byggdes om för att i huvudsak kunna användas som
kontorslokaler och skola. I en byggnad iordningställdes då lokaler för Integrationsverket,
som flyttade in sommaren 2000, men lämnade dem hösten 2003 för mer centralt belägna.
Av de tre plan som då övergavs var två outhyrda ännu hösten 2005.

Energiåtgärder: De ursprungliga planerna på bl. a. omfattande solvärme och bergvärme
fick skrinläggas av flera skäl. Den kommunala fjärrvärmen, som området var anslutet till,
hade tidigare producerats i huvudsak med fossila bränslen. När kommunen övergick till
biobränsle blev miljövinsterna med de planerade satsningarna begränsade. Genom beslut
av ägaren/kommunen skulle fjärrvärme fortsätta att vara den huvudsakliga värmekällan för
området som helhet. Två bergvärmepumpar installerades dock, men bara den ena inom
LIP-projektet. Även jordvärme, med 1 000 m ytkollektor, ingick i installationen. Denna
anläggning står för 90 % av värmebehovet i berörda fem hus, där de nya skollokalerna
ingår, och även för erforderlig kylning av skollokalerna. En bergvärmepump tillkom vid
sidan av LIP-projektet. Den kopplades till husen med nya kontorslokaler, där den står för
all värme och kyla. Även varmvatten värms med hjälp av dessa pumpar. Totalt
installerades 420 kW värmepumpseffekt, motsvarande 1 600 kW fjärrvärmeeffekt.
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Solfångare installerades inte, då de inte var lämpliga att kombinera med bergvärme/-kyla.
Solceller diskuterades men kunde inte motiveras ekonomiskt.

Den planerade besparingen med 70 % av köpt värme minskades under projektets gång till
52 %, vilket godkändes av Miljödepartementet/Naturvårdsverket. Besparingarna kunde
uppnås dels genom bergvärmepumparna, dels genom tilläggsisolering och andra åtgärder
för energihushållning. Ventilationssystemen förbättrades, värme från frånluften användes
för att värma de stora garagen. Vatten- och energisnål tvättutrustning installerades, om
vitvaror behövde bytas valdes hög energiklass, och närvarostyrd belysning installerades i
allmänna utrymmen inomhus. I stället för ytterligare utbyggnad av bergvärmen beviljades i
efterhand LIP-bidrag för införande av individuell mätning av värme, varm- och kallvatten.
Mätsystem installerades i samband med byten av tappvattensystem/stambyten och
värmesystem i husen; det ursprungliga värmesystemet med experimentella komponenter
behövde bytas ut. I samband med detta kompletterades elinstallationerna med bl.a.
jordfelsbrytare och brandvarnare, och alla lägenheter fick Internetanslutning.

Den individuella mätningen bidrog till att energiförbrukningen minskade till ca hälften av
vad den varit innan. Två tredjedelar av de boende ligger under beräknad förbrukning för
sin lägenhetsstorlek. De boende kan själva kontrollera sin förbrukning via Internet.

Ett system för styrning och övervakning av värme och ventilation utvecklades och
installerades. Individuell elmätning fanns redan, men de individuella abonnemangen
gjordes om till ett per ring, vilket möjliggjorde sänkta kostnader för de boende men visst
merarbete med debitering för bostadsföretaget.

Bostadshusen förändrades både in- och utvändigt. Lägenhetsutbudet gjordes mer varierat
genom att takterrasser, etagelägenheter och marklägenheter med uteplats tillskapades.
Övriga lägenheter renoverades i mån av behov. Spiskåpor monterades i alla kök.

Alla hus fick nya tak, pulpettak med ganska stora taksprång, som en kompromiss mellan de
gamla ”platta” taken och de mer avvikande takformer som först var aktuella. De nya taken
isolerades med lösull. Taksprången skyddar fasaderna, som tilläggsisolerades med mineral-
ull. Den nätades och husen putsades och avfärgades i varierande kulörer. Fönstren
renoverades på olika sätt i de två ringarna, beroende på hur de ursprungligen var utförda; i
båda fallen ökades isolerförmågan. Balkongdörrarna kunde förbättras på motsvarande sätt.
Balkongerna förstorades och fick nya, genombrutna fronter. Inglasning utfördes inte
generellt, men valdes som extra åtgärd av ca 5-10 % av de boende.

Sunda material och en sund inomhusmiljö var tunga faktorer i förnyelsen. I samband med
fasadrenoveringarna utfördes sanering av mjukfogar med PCB. Asbest, som fanns i
badrummens kakelfix, och annat miljöfarligt avfall sorterades ut och fördes till destruktion.
Nya material valdes med största möjliga hänsyn till miljöegenskaper. En omfattande miljö-
revision utfördes i samband med projektet och en databas upprättades för de material och
byggkomponenter som var aktuella. Svårigheterna att få fram miljödeklarationer för
byggprodukter var betydande. Trots de höga ambitionerna att undvika miljöskadliga ämnen
innehöll ca 80 % av de produkter som valdes ett eller flera icke önskvärda ämnen. Ingen
fullständig skärmning av elektriska och magnetiska fält kunde utföras, eftersom en hel del
av befintliga elinstallationer behölls. Nya installationer förbereddes för 5-ledarsystem.

Genom de rivningar som genomfördes delades ringarna upp i vardera tre kvarter. De fick
var sin datoriserad tvättstuga och var sin kvarterslokal. Varje kvarter fick också sin egen
miljöstation med sortering av avfall. I lokalen, som fick ett grönt tak och nås i gårdens
markplan, finns nedkast för sorterat avfall, som samlas upp i garagevåningen där det kan
hämtas utan störningar från sopbilarna. Ett särskilt nedkast till en kompostmaskin
installerades i varje miljöstation. Nedkasten stängdes dock våren 2004, dels på grund av
problem med felsortering, dels för att det saknades plats för efterkompostering.
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Rivning och demontering utfördes med noggrann kontroll och dokumentation. En del av de
betongelement som revs kunde återanvändas, dels i nya konstruktioner för skolan, dels för
två studentbostadshus i Linköping. Återanvändningen inom området var klart lönsam, men
i det senare fallet gjorde transporter m.m. åtgärden dyr i förhållande till vinsterna. Övrig
betong som revs, ca 48 000 ton, krossades och återvanns som fyllningsmaterial. Inredning
och utrustning i de lägenheter som revs återanvändes i projektet eller såldes, exempelvis
köks- och badrumsutrustning, lägenhetsdörrar, garderober, parkett och vissa armaturer.

Utemiljön förbättrades och gjorde grönare, både mellan husen och i parkområdena i
centrum av ringarna. Asfalt byttes i stor omfattning mot plattbeläggning, nya, varierade
planteringar anlades och träd planterades. Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD,
genomfördes med många små anläggningar. Allt från stenkistor till diken och infiltrations-
ytor användes. I den centrala delen av varje ring anlades en damm där dagvatten togs om
hand samtidigt som en ganska stor vattenspegel tillskapades. Dammarna fylls på lite
vartefter för att få cirkulation. De spolplatser för biltvätt som redan fanns ställdes i ordning
och fick nya oljeavskiljare. Från borrhålen för den nya bergvärmen kunde vatten för
biltvätt, och även för bevattning, fås i riklig mängd, i form av s.k. artesiskt vatten. Ett
datoriserat system reglerar de boendes tillgång till tvättplatserna.

För ökad säkerhet och trygghet i området infördes datoriserade passagesystem till
gemensamma utrymmen. Kameraövervakning installerades i garagen,.

Att få till stånd en bra och varaktig samverkan med de boende var en stark ambition i
förnyelsearbetet. Inför ombyggnaden bildades projektgrupper med boende i varje berörd
del av området, och samråd hölls både i mindre boendemöten och större grupper. Enkäter
och personliga samtal genomfördes. Efter ombyggnaden har nya samarbetsformer skapats
genom att varje kvarter har sin boendegrupp som samverkar med Hyresbostäders
fastighetsskötare för kvarteret kring förvaltningsfrågor m.m.

Vakansgraden minskade starkt genom ombyggnaden, delvis naturligtvis genom att så
många lägenheter revs eller byggdes om för annat ändamål, men också för att intresset för
att bo i området ökade. Ännu hösten 2005 kvarstod dock en del outhyrda bostäder och de
tomma lokaler som Integrationsverket lämnat efter sig hade bara delvis kunnat fyllas.

Den totala kostnaden för ombyggnaden blev enligt uppgift 1 103 Mkr, att jämföra med
beräknade 635 Mkr. LIP-bidraget blev det från början beslutade, 260 Mkr.

Kommentarer
Ombyggnaden av Navestad/Ringdansen innebär en total förändring av områdets utseende,
även om den ursprungliga stadsplanestrukturen med de båda ringarna som dominanta
inslag i landskapet finns kvar. Målet att skapa en mer småskalig och varierad miljö som
ökar områdets attraktivitet har utan tvivel uppnåtts. Samtidigt har dock en skickligt och
genomtänkt formad helhet med stora arkitektoniska och bebyggelsehistoriska kvaliteter
oåterkalleligen utplånats.

Projektet är mycket omfattande, både sett till antalet berörda lägenheter och till mängden
av olika slags åtgärder. Den beskrivning som kan ges här är mycket knapphändig i
förhållande till den genomförda förnyelsen. Det finns mycket mer att lära av detta projekt,
om tekniska och arkitektoniska lösningar, om hur ”bra miljöval” i byggandet kan främjas,
om genomförandefrågor och om hur man kan arbeta med boendesamverkan.

Även här är det svårt att bedöma miljöeffekterna utifrån en generell skala. Betydande
förbättringar har uppnåtts i många avseenden, men förväntade effekter är bara delvis
angivna, och att många lägenheter rivits gör det svårt att jämföra ”före” och ”efter”. Det är
också svårt att veta hur outhyrda lägenheter och lokaler påverkar uppmätta värden.
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2.9 Nybro
Nybro kommun beviljades LIP-bidrag år 1999 med 13,9 Mkr för totalt 14 projekt. Ett av
dem har här klassats som ”ändringsprojekt”:62

A. Drabantens bostadsområde
Huvudman: Nybro Bostads AB
Kategori: Byggnadsåtgärder / Ombyggnad av bostadshus
Beräknad total investering 11 840 tkr varav miljöinvestering 5 300 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1999) 1 115 tkr
Beräknad sysselsättning 17,8 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Bostadsområdet ligger i utkanten av Nybro, med naturmark nära inpå. Det byggdes på
1960-talet och omfattar tio trevånings lamellhus med sammanlagt 180 lägenheter. Husen
fick fasadbeklädnad av kalksandsten (”mexitegel”). Lägenheterna i husens bottenvåning
fick uteplatser i markplan, av samma storlek som balkongerna ovanför. Utemiljön var
typisk för tiden: raka gångvägar med entrévägarna tätt inpå husen och gräsytor med
sparsam plantering av buskar och träd. Mycket stora samlade parkeringsytor lades vid
infarten till området.

Det fanns minst två p-platser per lägenhet före ombyggnaden. Utnyttjandet var lågt och
man hade problem med stölder och vandalisering. Problemen med vakanta lägenheter var
stora; vid tiden för LIP-ansökan stod 30 lägenheter tomma.

Ansökan om LIP-bidrag gällde en första etapp av förnyelse, omfattande hälften av
området, d.v.s. fem hus med 90 lägenheter.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I det ursprungliga programmet ingick:
- Lokalt omhändertagande av dagvatten: anläggande av en damm med planteringar
- Kretsloppsanpassad avfallshantering med lokal kompostering av organiskt avfall
- Energihushållningsåtgärder, bl. a. tilläggsisolering

LIP-åtgärderna ingick i en större plan som innefattade en total nydaning av utemiljön med
nya vägdragningar, rikligare planteringar, bättre belysning och utökade ytor för privata
uteplatser, reducering av antalet p-platser, byggande av radgarage, uppförande av nya
byggnader för avfallssortering och kompostmaskiner, och även för förråd. Antalet
tvättstugor skulle också utökas.

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energihushållning Besparing av 648 MWh/år
Dagvattenhantering Ca 47 000 kbm/år lokalt behandlade, samt tillskott till utemiljön
Avfallshantering, kompostering 104 ton/år mindre (hushålls)avfall till deponi

Lokalt producerad växtnäring: N: 368 kg/år, K: 160 kg/år, P: 94 kg/år
Återvinning/resurshushållning 2 165 ton byggmaterial återanvänt

62 Ett annat ”mindre” projekt, ”Kvalitetskampanj för insamling av biologiskt avfall”, (beviljat bidrag 375 tkr)
som var avsett att stödja åtgärder i bland annat projekt A, kom inte till stånd.
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Genomförande och resultat
Projektet slutfördes år 2001. Dagvattenhanteringen löstes genom att ledningarna från de
fem husen drogs om till ett underjordiskt magasin, varifrån vatten cirkuleras till en stor
nyanlagd damm på platsen för de tidigare parkeringsfälten mot tillfartsvägen. Husens
gavlar och entrésidor tilläggsisolerades; bottenvåningen putsades för att ge större variation
åt fasaderna. De privata uteplatserna på mark vidgades kraftigt och fick oregelbundna
former, avgränsade med häckar mot den ”allmänna” kvartersmarken. Gångvägarna fick
mjukare dragningar och flyttades ut från husens fasadliv för att minska insynsproblemen.
Utomhusbelysningen byttes ut mot mer effektiv och tätare placerad. Markparkeringarna
minskades och fördelades ut närmare husen. 20 parkeringsplatser anordnades i nya
garagebyggnader. Delområdet fick fyra nya tvättstugor förutom den tidigare enda.

Avfallshanteringen löstes genom att alla lägenheter försågs med utrustning för sortering
(utanför LIP-bidraget). Två nya sophus byggdes, för kompostmaskiner och sortering av
övrigt avfall. LIP-medel användes till att anställa en person temporärt för att utbilda de
boende. Samtliga boende besöktes och fick information om det nya systemet. Speciella
aktiviteter ordnades för att locka de boende till sophusen.

Avfallshanteringen och komposteringen fungerade mycket bra; bostadsföretaget startade
under 2002 en andra etapp där man gick vidare med samma lösning i resterande del av
området.

Totalt har 18-19 Mkr investerats i ombyggnaden, d.v.s. mer än beräknat. Men åtgärderna
sammantaget har bidragit till att området blivit mer attraktivt; våren 2002 fanns inga
outhyrda lägenheter i hela området.

Kommentarer
Projektet i Nybro är ett av de ganska många där åtgärder som beviljats LIP-bidrag ingår i
en mer omfattande ombyggnad. En åtgärd i utemiljön som här har fått stor omfattning och
betydelse är de utökade privata uteplatserna, som gjorts så stora att de tar upp betydande
delar av de tidigare gemensamma, släta gräsytorna mellan husen. Förutsättningar finns
därmed både för en mer varierad och personlig utformning av ytorna mellan husen, där
egna odlingar ryms och där kontakter med grannar lätt kan etableras.

Till skillnad från ett flertal andra projekt fungerade här komposteringen så bra att man
beslöt gå vidare med den valda lösningen.
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2.10 Ronneby
Ett projekt i Ronneby ingår i vår kategori ”ändrings”projekt. Ronneby kommun beviljades
LIP-bidrag år 2001 med 9,0 Mkr för totalt 7 projekt. Knappt en tjugondel (5 %) av
bidragssumman gällde det projekt som behandlas här.

A. Lokal dagvattenhantering på Hjorthöjden
Huvudman: AB Ronnebyhus
Kategori: Vatten och avlopp / Våtmarker för dagvatten
Beräknad total investering 890 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2001) 445 tkr
Beräknad sysselsättning 0,5 årsarbeten

Objekt/område
Området Hjorthöjden byggdes under 1960-talet på en bergsknalle ca 2 km från Ronneby
centrum. Bostadshusen är trevånings lamellhus med sammanlagt ca 400 lägenheter.
Området fick en tidstypisk 1960-talskaraktär med ganska torftig utemiljö och betraktas
som ett utsatt bostadsområde. En omvandling mot ett mer miljövänligt och resurssnålt
boende var på gång. Bland annat genomfördes ett gårdsprojekt under år 2000. Planer fanns
redan vid tiden för LIP-ansökan för ett litet centrum med bl.a. ett utökat bibliotek.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
LIP-projektet omfattar en åtgärd: anläggande av en bassäng och bäck för rening av
dagvatten från bebyggelsen.
Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Dagvattenhantering Ca 25 000 kbm/år lokalt behandlade, samt tillskott till gårdsmiljöer

Genomförande och resultat
Den planerade åtgärden innebar att en djup, inhägnad bassäng skulle anläggas relativt
centralt i området, för sedimentering och rening av dagvattnet. Vattnet, som tidigare gått
orenat i rör under mark till den närbelägna bad- och fiskesjön, skulle ledas till bassängen
och därefter vidare i en nyanlagd bäck ned till sjön. Men vid närmare undersökning visade
sig det planerade läget för bassängen olämpligt; den skulle hamna för högt i förhållande till
befintliga vattenledningar. Nya lägen prövades, men först det tredje läge där provborrning
gjordes visade sig lämpligt. Det låg dock mer i utkanten av bebyggelsen, ca 150 m från
närmaste bostadshus. Projektet kunde börja genomföras först under sommarhalvåret 2002.

Bassängen fick en yta av ca 250 kvm, och ett gruslager på ca 1 m i botten. Den inhägnades
som planerat. Man räknade med att behöva byta ut sanden efter ett antal år, då den hade
blivit mättad av föroreningar från dagvattnet. Ett vattendjup på 1,5-2 m skulle medge
plantering av näckrosor i bassängen. Även växterna förväntades bidra till reningen av
vattnet. Vattenytan måste hägnas in, men runt den planerades gångvägar med sittplatser.

Kommentarer
Genom att det planerade läget för bassängen måste ändras, av tekniska skäl, begränsas den
betydelse den skulle kunnat få för utemiljön i området.
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2.11 Sala
Sala kommun beviljades LIP-bidrag år 1998 med 29,9 Mkr för totalt 12 projekt. Två av
dem, med samma huvudman och identiska projektnamn, har här klassats som ”ändrings-
projekt” (A.1) respektive ”annat/mindre” projekt (A.2). De gällde samma bostadsområde
och behandlas här tillsammans:

A. Bryggeriområdet, investeringar samt Livsstil 2020 (ekoteam)

Huvudman för båda delprojekten: Salabostäder AB

A.1 Bryggeriområdet… ”ändrings”projekt:
Kategori: Flerdimensionella projekt / Omställning av utsatt bostadsområde
Beräknad total investering 9 950 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 3 000 tkr
Beräknad sysselsättning 17 årsarbeten

A.2 Bryggeriområdet… ”annat/mindre” projekt:
Kategori: Stödjande åtgärder / Folkbildningsåtgärder
Beräknad total investering 1 770 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 885 tkr
Beräknad sysselsättning 3 årsarbeten

Objekt/område
Bryggeriområdet byggdes ut åren 1970-71 ca 1,3 km söder om Sala centrum. Där byggdes
nio trevånings lamellhus med sammanlagt 279 lägenheter. Husen förlades kring tre gårdar.
Bryggeriområdet hade länge haft problem med vakanser och social oro; vid tiden för LIP-
ansökan stod ca 100 lägenheter tomma. Även tekniska problem, bl.a. med läckande platta
tak, låg till grund för att man vid 1990-talets mitt började planera för kraftfulla åtgärder.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
De åtgärder som bostadsföretaget sökte LIP-stöd till var en del av en större omformning av
bostadsområdet. Denna inbegrep bl.a. att två hus skulle byggas om för demensboende, alla
hus skulle fasadrenoveras och få nya tak med mer traditionell lutning, och gårdsmiljöerna
skulle förbättras. I det ursprungliga LIP- programmet för området ingick följande åtgärder:

- Energiutvinning ur frånluft och varmvatten
- Införande av individuell elmätning
- Installation av solfångare på de nya taken
- Separation av dusch- och tvättvatten (gråvatten)
- Lokalt omhändertagande av dagvatten
- Komposteringsanläggning för hushållsavfall

I LIP-programmet ingick också att hyresgästerna skulle delta i den slutliga planläggningen
av bostadsområdets omformning och även erbjudas att delta i ekoteam.

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing, värme
Energibesparing, el (individuell mätning)

Minskad förbrukning av fjärrvärme, minskning 20 %
Minskad förbrukning, minskning 10 %

Dagvattenhantering Uppgift saknas
Avfallshantering Uppgift saknas
Utbildning/information Ökat miljötänkande, livsstilsförändringar
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Genomförande och resultat
LIP-projekten och ombyggnaden som helhet genomfördes enligt tidsplan. Regeringen
godkände underhand vissa förändringar av de åtgärder som hade beviljats LIP-stöd. Flera
av åtgärderna utgick helt: värmeåtervinningen ur frånluften, separation av dusch- och
tvättvatten, lokalt omhändertagande av dagvatten samt komposteringsanläggning för
hushållsavfall. Även den planerade solfångaranläggningen utgick, dels av ekonomiska
skäl, dels på grund av befarade problem med legionella.

Den planerade värmeåtervinningen ur frånluften fick ersättas med tilläggsisolering av
vindarna, som utfördes i samband med att nya tak, valmade och belagda med tegel,
byggdes upp. Frånluften samlades till ett ställe på vinden i varje hus, där en tryck- och
temperaturstyrd frånluftsfläkt monterades. I lägenheterna monterades nya fläktkåpor.

Även de gamla putsade fasaderna tilläggisolerades men fick även nu ytskikt av puts.

Med dessa åtgärder kunde man, enligt mätningar och beräkningar, spara 24 % energi,
samtidigt som inomhusmiljön förbättrades.

Individuella elmätare installerades, vilket ledde till att ca 20 % av elenergin för hushållsel
kunde sparas.

Lokal kompostering genomfördes inte heller; däremot byggdes en sorteringsstation där
komposterbart avfall utgör en egen fraktion, som hämtas till en central komposterings-
anläggning i kommunen. Utemiljön förbättrades med mer planteringar och gröna ytor.

Ekoteam bildades med intresserade boende, som i gruppmöten m.m. kunde öka sina
miljökunskaper och påverka förnyelsen av området.

Miljöinvesteringarna och bidragen minskade genom förändringarna i programmet och blev
6 900 tkr respektive 2 070 tkr enligt slutredovisning.

Ombyggnaden som helhet föll väl ut. De nya tekniska lösningarna fungerade bra och alla
de kvarvarande 215 lägenheterna – varav 26 i det äldreboende/demensboende som inrymts
i två av byggnaderna – kunde hyras ut.

Kommentarer
Bryggeriområdet i Sala är ännu ett exempel på hur LIP-stöd har använts för miljöåtgärder i
samband med en mycket mer omfattande ombyggnad.

Här, liksom i flera andra fall, bör minskningen av antalet lägenheter beaktas när spar-
effekterna av olika miljöåtgärder bedöms. Här har dock inte den uppvärmda byggnads-
volymen minskat; en del lägenheter har gjorts om för ett äldreboende för dementa.



87

2.12 Sundsvall
Sundsvalls kommun beviljades LIP-bidrag år 1998 med 29,1Mkr för totalt 9 projekt.
Två av dem har här klassats som ”ändringsprojekt”:

A. Bergsåker, miljonprogramområde, Mitthem

B. Nacksta, miljonprogramområde, Mitthem

Kommunen beviljades även LIP- bidrag år 1999, då med 236 Mkr. I det programmet ingick
inga bostadsanknutna projekt.

A. Bergsåker, miljonprogramområde, Mitthem
Huvudman: Mitthem AB
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 45 000 tkr varav miljöinvestering 13 000 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 4 400 tkr
Beräknad sysselsättning 45 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Bostadsområdet Bergsåker, som ligger ca fem kilometer väster om Sundsvalls centrum,
stod färdigt 1973, i miljonprogrammets slutskede. Det byggdes av det allmännyttiga
bostadsföretaget Sundsvallbyggen, ägt av kommunen (60 %) och Riksbyggen (40 %).
Sundsvallsbyggen ombildades år 1994 till Mitthem, helägt av Sundsvalls kommun.

Området Bergsåker fick 473 lägenheter, fördelade på fyra sexvånings lamellhus och tio
tvåvånings loftgångshus. Husen byggdes i var sin rad framför en brant sluttning, med de
högre husen närmast branten och angöringsgator från sydost respektive nordväst bakom
dem. Båda gatorna avslutades mot den öppna yta mellan två av höghusen, där en stor
lekplats sträckte sig uppåt branten. Mellan de högre och lägre huskropparna bildades en
mycket långsträckt gård. Den var i stort sett en asfalterad gångyta, sparsamt planterad och
med lekytor i mittzonen. I sydväst framför loftgångshusen låg en bred, enahanda
”grönyta”, som avskilde bostadshusen från de tillhörande överstora parkeringsfälten.

Byggnaderna fick tidtypiska tak: låglutande, pappklädda med invändig avvattning.
Höghusens fasader kläddes med trapetskorrugerad plåt i en starkt gul färg och samma plåt
användes till balkongfronterna. Loftgångshusens fasader dominerades åt sydväst av raka
balkongrader och in mot entrégården av de lätt vinklade loftgångarna med sina täta fronter
av trapetskorrugerad plåt.

Området fick tidigt dåligt rykte och uthyrningsproblem; vakansgraden låg på ca 30 %
oavsett konjunktur och bostadssituationen i kommunen i övrigt. 1995-96 byggdes ett av
höghusen delvis om till vårdboende. Under 1990-talet inrättades också en dagcentral på
plan 5 i huset intill, och ett tjugotal bostäder – tre- och fyrarummare med plomberade rum
– uppläts med speciella villkor för äldre. Trots dessa åtgärder stod 140 lägenheter outhyrda
i området början av år 1998. Behoven av upprustning var stora, även om planlösningar och
lägenheternas inre standard var bra. Bland annat gav radiatorsystemet i låghusen besvärliga
injusteringsproblem. Det var ett 1-rörssystem, en av de oprövade och mindre lyckade
tekniska lösningar som lanserades under miljonprogrammet. Höghusen byggdes med ett
konventionellt 2-rörssystem.
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Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I programmet ingick:

- Rivning av 150 lägenheter, med maximal återvinning/återanvändning
av byggmaterial

- Miljöanpassad ombyggnad av kvarstående hus och lägenheter. Tilläggsisolering
och ombyggnad av tak på låghusen/loftgångshusen

- Ny motorvärmaranläggning
- Nya energi- och vattensnåla el- och VVS-anläggningar
- Individuell elmätning (tidigare kollektiv)
- Nya tvättstugor med resurssnål utrustning
- Nya sophus för avfallssortering
- Dammanläggning för LOD (från låghusen)

Programmet skulle genomföras i samverkan med hyresgästerna och kommunala
förvaltningar.

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Minskad förbrukning av fastighetsel 10 %

Minskad förbrukning av hushållsel 25 %
Minskad värmeförbrukning 15 % (Behovet ska ligga på 100-130 kWh/kvm & år)

Dagvattenhantering Minskad belastning på kommunens avloppssystem, samt tillskott till utemiljön
Avfallshantering Minskad sopmängd/kostnad 15 %

Genomförande och resultat
Ombyggnaden genomfördes 1998-99. Efter driftuppföljning för år 2001 konstaterades
att programmet hade följts och att de uppsatta mål som var mätbara hade uppnåtts.
Mitthems ansvariga bedömer att miljöåtgärderna har bidragit till varaktiga förbättringar
både när det gäller driftkostnader och trivsel i området.

Rivningarna, som omfattade ett helt höghus, en sektion vardera av två andra samt ett
loftgångshus, genomfördes enligt planerna. Avsikten var att öppna upp och berika det
långsträckta stråket genom att skapa korsande siktlinjer/gröna stråk och mötesplatser för
de boende. En noggrann rivningsplan låg som grund för arbetet. Denna plan hade bland
annat visat på att bakom höghusens fasadplåt fanns asbestcementskivor, vilket
komplicerade och fördyrade rivningsarbetena. Allt rivningsmaterial källsorterades.
Betongkross återanvändes på plats, till fyllning i källarutrymmet under det helt rivna
huset, till uppbyggnad av rumsbildande kullar med ängsblommor och som underlag till
trafikytor.

Höghusens fasader målades om; tätning utfördes där så behövdes. Balkongfronterna
byttes mot nya med ramverk och spjälor av aluminium och täta partier med fiber-
cementplattor (minerit). Entréerna byggdes om och trapphusen glasades upp. Ett särskilt
program för den yttre färgsättningen utarbetades och följdes. Färgsättningsprogrammet
innefattade även låghusen, där loftgångarnas och balkongernas fronter ändrades enligt
samma modell som för höghusen.

Loftgångshusens tak byggdes om till sadeltak med grå betongpannor. Lertegelpannor,
som Mitthem planerat att använda, skulle kosta dubbelt så mycket. I samband med
ombyggnaden tilläggsisolerades taken med 40-45 cm lösull, vilket bidrog till
energibesparingarna för uppvärmning. Ombyggnaderna av loftgångshusen genomfördes
med kvarboende.

I samtliga lägenheter installerades spiskåpor, volymkåpor med timerstyrd forcering,
med målsättningen att reducera grundflödena för ventilation med 35 %. System för



89

individuell mätning av elförbrukning i bostäderna installerades; elförbrukningen hade
tidigare ingått i hyran. Till en början gav mätningen en del problem – mätarna i sig,
spänningstoppar eller åskväder sågs som möjliga orsaker. Efter några år fungerade allt
bättre. Motsvarande åtgärder genomfördes då även i andra områden. En erfarenhet är
dock att debiteringssystemet, där Mitthem står för det samlade abonnemanget och
debiterar hyresgästerna per kWh, innebär att ju mer hyresgästerna sparar desto svårare
blir det för bostadsföretaget att få täckning för sina kostnader. Debiteringarna ska täcka
in såväl abonnemang och förbrukning som administrations- och investeringskostnader
samt den hyressänkning som förhandlades fram som kompensation för den separata
eldebiteringen.

VA-systemet bibehölls eftersom det ännu inte var uttjänt. Vattenbesparande utrustning
hade installerats tidigare. Ventilationssystem och undercentraler för fjärrvärme
moderniserades. I låghusen byttes det gamla värmesystemet, ett 1-rörssystem, mot ett
bättre reglerbart 2-rörssystem.

Den långsträckta gården mellan hög- och låghusen fick en mer varierad utformning med
ny växtlighet och markbehandling. Många nya träd planterades, både för att ge bättre
vindskydd och för att berika miljön. Gångvägen invid loftgångshuset flyttades ut så att
en halvprivat zon skapades närmast entréerna. Därigenom minskade besvärande insyn
och störningar för hyresgästerna i bottenvåningen. Norr om gårdens mittstråk byggdes
en stor och fyra mindre, fristående byggnader för sopsortering, tvätt, fastighetslokaler
och generöst utformade hyresgästlokaler. De senare förlades till den större byggnaden,
där också en av de två tvättstugorna och ett källsorteringsrum placerades. Tvättstugorna
fick el- och vattensnål maskinell utrustning och ett elektroniskt bokningssystem som
fungerar mycket bra. Tvättid kan bokas även via Internet.

En damm för dagvatten från loftgångshusen anlades centralt i området, strax söder om
det låghus som revs. Dammen är grund och svagt skålad; stängsel ansågs därför inte
behövas. Partiklar från dagvattnet sedimenterar i dammen samtidigt som vattnet
cirkulerar och syresätts, innan det leds vidare till den närbelägna Selångersån.
Rengöring av dammens botten behövs vart 3e-4e år. Sjöfåglar vistas i dammen och de
bänkar som placerades runt den blev snabbt populära sittplatser för de boende. Inga
problem med skadegörelse har noterats.

De överstora parkeringsytorna, som låg långt avskilda från husen, minskades kraftigt.
Två av dem gjordes om till bollplan respektive äng. Några mindre parkeringar anlades i
stället invid infartsvägen till höghusen. Nya, energisparande och temperaturstyrda
motorvärmare installerades vid P-platserna. Även på stora delar av den s.k. ”grönyta”
som tidigare skilde parkeringsytorna från bostadshusen anlades ängar, som slås en gång
per säsong. På en sektion av ytan finns ett inhägnat område med odlingslotter samt
träddungar och en minigolfbana.

Boinflytandet organiserades genom att sju intressegrupper formades vid ett inledande
stormöte senhösten 1997 och ett möte i början av 1998, då Mitthems idéer om
utformningen lades fram. Även hyresgästföreningen – den regionala avdelningen såväl
som den lokala – deltog i det andra mötet. Av de boende valdes också en talesman i
Mitthems projektgrupp. Boendegrupperna, med 4-6 deltagare, hade var sin
huvudinriktning: trafik, miljö, aktiviteter, barn, ungdom, pensionärer, färg & form.
Många boendemöten hölls, till en början varannan vecka. Främst diskuterades då
rivningarna och de förändringar som de medförde. Av de 150 lägenheter som revs var
80 bebodda. Nästan alla dessa hushåll valde att bli kvar i området. Av de 24 äldre som
bodde med speciella kontrakt fick de som kunde och ville bo kvar förtur till de nya
smålägenheter som skapades genom ombyggnad i ett trapphus. Där byggdes de två 3-
rummarna på varje plan om till tre lägenheter med 1-2 rum och kök. Dessa lägenheter
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byggdes om med riktlinjerna för handikapptillgänglighet som grund, så långt det
bedömdes rimligt utifrån tekniska och ekonomiska förutsättningar. Dagcentralen som
revs ersattes inte, då socialförvaltningen inte ville fortsätta den verksamheten. Den nya,
lättinggängliga samlingslokal som byggdes fyller dock i någon mån dess funktion.
Andra viktiga frågor i samråden var källsorteringen, de nya entréerna, balkongräckena
och odlingslotter.

Sammantaget blev miljöinvesteringarna 17 000 tkr, d.v.s. fyra miljoner högre än
beräknat. Miljöeffekterna, räknade i uppmätt förbrukning respektive mängd avfall, blev
också högre, utom när det gäller elanvändning. Effekterna är dock svåra att bedöma
eftersom lägenhetsantalet minskade kraftigt och lokaler både revs och tillkom. LIP-
bidraget minskades dock till 3 600 tkr. Beviljade bidrag till kostnader för utbildnings-
insatser ströks; då insatserna i huvudsak gjordes i egen regi var kostnaderna svåra att
verifiera och togs inte med i slutredovisningen.

Kommentarer
Bergsåker hör till de LIP-projekt där miljöåtgärderna är ett led i de stora ändringar som
har drivits fram av behov inifrån området och bostadsföretaget. Liksom på andra håll
bidrar många av miljöåtgärderna både till resurssparande för alla parter och till en bättre
boendemiljö. Sopsorteringen fungerar ”hyggligt”, ungefär lika bra som på andra håll i
Mitthems bestånd. Dammen för dagvattenrening med sina bänkar och planteringar runt
om är en central plats som utnyttjas mycket av de boende. Den sociala miljön berikas
också av odlingslotterna, minigolfen, gym, solarium, den stora kvarterslokalen m.m.

B. Nacksta, miljonprogramområde, Mitthem
Huvudman: Mitthem AB
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 81 000 tkr varav miljöinvestering 11 000 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1998) 3 800 tkr
Beräknad sysselsättning 80 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Bostadsområdet Nacksta ligger ca tre kilometer väster om Sundsvalls centrum, i direkt
anslutning till lite äldre bebyggelse. Hela området byggdes ut åren 1966-72 och fick
sammanlagt ca 2 500 bostäder, varav ca 500 i bostadsrättshus (HSB och Riksbyggen)
och övriga i hyreshus byggda och ägda av Sundsvallsbyggen, som år 1994 omvandlades
till Mitthem AB (jfr Bergsåker ovan). Förutom de stora bostadskvarteren, där husen
följer den kraftigt sluttande terrängen, finns ett lokalt centrum, skolor och förskolor,
utomhusbad, idrottsplaner, kyrka m.m..

Bostadshusen i Nacksta som helhet fick en mycket karaktärsfull och relativt enhetlig
utformning. Nästan alla var lamellhus med röda tegelklädda fasader, låglutande tak med
invändig avvattning, vitmålade fönstersnickerier och balkongfronter. Ett undantag var
ett högre skivhus, ägt av en bostadsrättsförening inom Riksbyggen och sammanbyggt
med den en våning höga centrumbyggnaden; detta hus var klätt med starkt blå plåt.

De hyreshus som ingick i LIP-projektet ligger i områdets östra del. Husen, med 3-5
våningar, bildar längor där trapphusblocken är förskjutna i sicksack i förhållande till
varandra, vilket ger en speciell karaktär åt fasader och närmiljö. Bostäderna är rymliga
och välutrustade med rumsbreda balkonger i sydligt väderstreck; lägenheter med tre
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eller fler rum har en extra balkong. Entréerna är ljusa och luftiga, genomgående, och
med en halvplansförskjutning mellan husens båda sidor.

Husgrupperna i det här aktuella området (liksom i Nacksta som helhet) lades ganska
långt ifrån varandra; inga egentliga gårdar bildas. Körbara gångvägar var anlagda på
båda sidor av husen. Bostadsparkeringen var samlad till stora betongdäck i två våningar
invid matargatorna. De stora odifferentierade gräsytorna fick mycket få buskar och träd.
Inte ens den stora satsning som gjordes på utemiljön år 1987, med nya buskplanteringar
och särskilt anlagda kullar, lyckades skapa rum och lä i området.

Liksom Bergsåker fick Nacksta tidigt dåligt rykte och uthyrningsproblem. En omfattande
lägenhetsrenovering genomfördes i mitten av 1980-talet. År 1987 satsades 4 miljoner
kronor på förbättringar av utemiljön. Hyreshusen väster om Nackstavägen reserverades på
nittiotalet för studentboende och fördes över till ett separat dotterbolag 1996-97.
Centrumhuset byggdes om vid 1980-talets slut i postmodernistisk stil. När LIP-bidraget
söktes omfattade Mitthems bestånd i Nacksta av ca 650 ”vanliga” lägenheter. Problem med
läckande tak, stark förslitning och ca 30 tomma lägenheter krävde insatser. Man hade
också problem med stölder och vandalisering, både på parkeringsdäcken och i husens
källare, där lägenhetsförråd och tvättstugor fanns.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I det ursprungliga programmet ingick:
- Tilläggsisolering och ombyggnad av tak, platta tak ersätts med lutande tak
- Installation av solfångare på de nya lutande taken
- Miljöanpassad ombyggnad av ett hus, 44 lägenheter, till seniorboende
- Ombyggnad av tvättstugor, ny resurssnål utrustning, ny låsning, databokning
- Nya energi- och vattensnåla el- och VVS-anläggningar, nya styr- och reglersystem

(vattenbesparande åtgärder i lägenheterna hade redan genomförts)
- Rivning av parkeringsdäck, nya mindre parkeringsytor spridda i området
- Ny motorvärmaranläggning
- Maximal återvinning/återanvändning av byggmaterial
- Förbättring av utemiljön med planteringar, lägenhetsträdgårdar m.m.
- Bäck- och dammanläggning för LOD
- Nya sophus för avfallssortering (ingen lokal kompostering)

Boendeinflytande var en viktig del i projektet

Följande miljöeffekter förväntades: (vid tiden för ansökan)
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Minskad värmeförbrukning 400 MWh/år
Dagvattenhantering Minskad belastning på kommunens avloppssystem, samt tillskott till

utemiljön
Avfallshantering 100 % återvinning eller säker deponi av metaller vid källsortering

100 % återvinning av elektronikprodukter
Minskade utsläpp vid
kallstarter

Beräkning kan göras på 1 000 fordon och deras kallstarter

Genomförande och resultat
Projektplanen blev förlängd med närmare ett år, t.o.m. oktober 2001. Projektet
genomfördes i tre etapper för att minska belastningen på området och störningarna för
de boende. Mitthem tog dessutom, under projekttiden, beslut att utöka investeringarna
till ca 95 Mkr. Senare utökades investeringen till drygt 130 Mkr, främst genom en
omfattande upprustning av Nacksta centrum.
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Tre arkitektkontor arbetade med var sin del av området. De flesta av huslängorna fick nya
yttertak. Ett par olika huvudtyper byggdes, dels sadeltak med en postmodernistiskt
tvärställd sektion mitt på huslängan, dels s k ”girafftak” (mötande, höjdförskjutna
pulpettak). I samband med ombyggnaden tilläggsisolerades taken. De solfångare som hade
planerats från början kom inte till stånd. Delvis av kostnadsskäl; många stora, utrymmes-
krävande ackumulatorer skulle behövas. Delvis på grund av kommunens utbyggda
fjärrvärmesystem; nyttan med solfångarna blev begränsad i och med att husens anslöts till
fjärrvärmenätet.

Entréerna fick en individuell utformning med skärmtak och markerade egna entrézoner.
De tidigare helt täta balkongfronterna byttes mot typer med spjälpartier. Alla lägenheter i
bottenplan fick väl tilltagna uteplatser på mark, med utrymme för egna små odlingar.
Enhetliga, lätta skärmar i naturmaterial, för skydd mot insyn och blåst, erbjöds de boende
till subventionerat pris.

På förslag av Sundsvalls Museum bevarades ett litet delområde i sin ursprungliga
utformning, med bevarande av de platta taken. Enligt uppgift ger dessa dock fortfarande
svårigheter.

Överskottet på trerumslägenheter var stort; några huslängor hade bara 3- och 4-rummare.
Ombyggnader gjordes i tre trapphus för att få fler mindre bostäder. Ett femvåningshus
gjordes om till seniorboende med 44 lägenheter och egen reception i en del av botten-
våningen. Där, och i källaren, förlades även gemensamma lokaler för husets boende.
Lägenheterna är attraktiva, men receptionsservicen används av ett fåtal av de boende.

På de boendes önskan bibehölls de befintliga tvättutrymmena i källaren i stället för att, som
planerat, ersättas med nya i fristående byggnader. Tvättstugorna rustades upp, fick ny, el-
och vattensnål utrustning och ett nytt datoriserat bokningssystem. För ökad trygghet
försågs de med stora fönster mot det fria och nya entréer direkt utifrån. Detta kunde
åstadkommas genom att en del av marken utanför schaktades bort. Tvättstugorna nåddes
tidigare invändigt, via husens långa källargångar. Vid ombyggnaden sektionerades
dessutom källaren, i brottsförebyggande syfte. Denna lösning visade sig snabbt mycket
effektiv för att minska stölder och skadegörelse i källaren.

El- och VVS-installationer moderniserades och datoriserade styr- och övervakningssystem
installerades. Bredband installerades till alla lägenheter, ca 30 % av hushållen tecknade
avtal. Vattenbesparande åtgärder hade redan genomförts i lägenheterna.

Ett parkeringsdäck (av de tre som fanns) revs planenligt och de krossade betongmassorna
återanvändes vid markarbetena inom området. Mindre markparkeringar med temperatur-
styrda motorvärmare anlades i stället mera spritt i området, närmare bostäderna.

Det planerade lokala omhändertagandet av dagvatten genomfördes genom att en bäck och
en damm för dagvatten anlades i det kraftigt sluttande grönstråket centralt i området.
Vattnet hade tidigare letts i nedgrävda betongrör. Nya sophus för sorterat avfall fick ersätta
de gamla öppna skjulen. Ett litet, befintligt område med odlingslotter utökades. Utemiljön
förbättrades på många olika sätt. Under sommarhalvåret 2001 finplanerades marken med
planteringar, sittplatser och mjukare dragna gångvägar, som asfalterades på entrésidan och
grusades på trädgårdssidan. Bredvid husen, på de naturliga kullarna och som allé längs
tillfartsvägen planterades sammanlagt 430 nya träd.

Parallellt med LIP-satsningen byggdes även Nacksta centrum om under 2001 och fick
ett helt ändrat butiksutbud med bland annat en mycket stor livsmedelshall. Efter
ombygganden fick området ett ökat index i Mitthems ”Nöjd Kund”-undersökningar och
vakanserna minskade snabbt; hösten 2004 var i princip allt uthyrt.
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Även i Nacksta blev miljöinvesteringarna högre än beräknat, femton i stället för elva
miljoner kronor. LIP-bidraget minskades till 3 000 tkr. Miljöeffekterna tycks följa ungefär
samma mönster som i Bergsåker. Elanvändningen (gäller enbart fastighetsel) ökade något,
medan fjärrvärmeanvändningen minskade med ca 18 %, vattenförbrukningen med drygt
13 % och mängden avfall med ca 22 %. Effekterna är här lättare att värdera, då inga
lägenheter rivits.

Kommentarer
Som delvis framgår ovan innehåller Nackstaprojektet mycket mer än de miljöåtgärder som
fick LIP-stöd. Bland annat fanns det i Nacksta sedan länge en stark boendegrupp och
lokala föreningar som arbetat för sociala och fysiska förbättringar. De medverkade även i
samråden kring denna ombyggnad.

Av speciellt intresse när det gäller frågor om varsamhet är att husens utseende bibehölls i
en del av området, enligt önskemål från Sundsvalls museum, som ville bevara något av den
tidstypiska arkitekturen intakt. En förebild för museets tjänsteman var här området Vallby i
Västerås, där motsvarande tankar om arkitektoniska och kulturhistoriska värden i den
ursprungliga miljonprogramsbebyggelsen hade kommit till uttryck långt tidigare. Där
bevarades husen i ett kvarter i det stora området intakta till det yttre vid en ”turn-around”-
ombyggnad av hela området i mitten av 1980-talet. Genom att några av husen i Nacksta
inte har ändrats ges också vissa möjligheter till jämförelser i olika avseenden med de
ombyggda husen. Detta gäller främst tekniska egenskaper och underhållsbehov, men
kanske också i viss mån boendepreferenser. Andra faktorer kan dock spela in och försvåra
direkta jämförelser, t.ex. kan de boendes synpunkter påverkas av lägenheternas storlek och
utformning m.m..

Av intresse från varsamhetssynpunkt är också att de solfångare som ursprungligen
planerades och som delvis motiverade ombyggnaderna av de platta/låglutande taken inte
kom till stånd.
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2.13 Vänersborg
Vänersborgs kommun beviljades LIP-bidrag år 1999 med 35,2 Mkr för totalt 9 projekt. Ett
av dem har här klassats som ”ändringsprojekt”:

A. Återbruk av fastigheten Linjalen 1

Kommunen beviljades även LIP- bidrag åren 1998 och 2001, då med 10,6 respektive 2,1
Mkr. I dessa program ingick inga bostadsanknutna projekt.

A. Återbruk av fastigheten Linjalen 1 i Torpa
Huvudman: AB Vänersborgsbostäder
Kategori: Byggnadsåtgärder / Ombyggnad av bostadshus
Beräknad total investering 10 000 tkr varav miljöinvestering 5 200 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1999) 1 560 tkr
Beräknad sysselsättning 14 årsarbeten

Objekt/område
Fastigheten Linjalen 1 ligger i bostadsområdet Torpa, som byggdes 1970-71 ca 2,5 km
söder om centrum i Vänersborg. De platsbyggda 3-4 vånings lamellhusen i Torpa fick röda
tegelfasader med stora fönsterytor. Taken var valmade med måttlig lutning. Botten-
våningens lägenheter låg nära markplan och hade uteplats på mark, inte mycket större än
balkongerna ovanför. De gemensamma gårdsytorna var platta och mycket sparsamt
planterade.

År 1996 stod 204 lägenheter tomma i Torpa. Bostadsbolaget hade då sammanlagt 470
outhyrda lägenheter, nästan 14 % av hela beståndet. I Linjalen 1 och två angränsande
fastigheter, alla med trevåningshus, fanns 225 lägenheter. Ett beslut togs att riva 100 av
dem och plombera övriga 125. Beslutet revs dock upp i juni 1997 till förmån för ett
pilotprojekt med stark miljöinriktning, som i stället innebar en försiktig rivning av de två
övre våningarna på husen runt en av dessa tre ”gårdar”. Bottenvåningarna skulle sedan
göras till bostäder av radhustyp och utemiljön förbättras. Kommunen sökte och fick statligt
stöd till detta projekt från den s.k. ”Miljömiljarden” (se kap. 1.1) med 1,5 Mkr. Eftersom
ombyggnaden föll väl ut fortsatte man på övriga två gårdar. Till etapp tre, som gällde
fastigheten Linjalen 1, söktes och beviljades LIP-stöd (jfr ovan).

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
I det ursprungliga programmet ingick:

- Rivning/demontering av två våningar på de berörda husen, sammanlagt 158 lägenheter
- Ombyggnad av återstående husdelar till lägenheter av radhustyp
- Sortering av byggavfall
- Återanvändning av byggmaterial och demonterad inredning
- Förbättring av utemiljön

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing
Avfallshantering 6 ton asbest + 0,2 ton golvmattor och isolering till deponi
Återvinning av byggmaterial
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Genomförande och resultat
Genomförandet av det första pilotprojektet och den andra etappen i ombyggnaden har
berörts ovan. Den LIP-stödda tredje etappen genomfördes som planerat 1999-2000.

Projektet som helhet innebar att bottenvåningarna i de tre husen runt varje gård
omvandlades till radhuslägenheter med hyresrätt. De två övre våningarna med tillsammans
158 lägenheter revs försiktigt, med nya metoder. All användbar inredning monterades ned.
Bottenvåningen behölls med intakt fasad. Befintliga tak, som hade lagts om med nytt
betongtegel bara några år innan, lyftes först av varsamt, med hjälp av byggkran. Sedan de
lägenheter som skulle bort hade demonterats lyftes taken åter på plats. De gamla trapphus-
entréerna blev gemensamma för vardera två lägenheter. Den gamla första delen av trappan,
som inte längre fyllde någon funktion, revs och fick ge plats för lägenhetsförråd.

De återstående 67 lägenheterna i markplan, med storlekar från ett till tre rum och kök,
fräschades upp och förbättrades. Bland annat installerades ett nytt ventilationssystem. En
huslänga i etapp 1 av hela ombyggnadsprojektet utnyttjas för en barnstuga med två
avdelningar.

På gårdarna sparades befintliga träd, men i övrigt fick gårdarna en helt ny utformning med
kullar, mjukt dragna gångvägar med ny belysning, gräsytor och planteringar av buskar och
nya träd. De boende fick egna täppor på båda sidor om husen.

Bostadsbolaget hade en lång kö till radhusboende. De ”nya” bostäderna erbjöds i första
hand till äldre som sökte ett marknära boende; avsikten med det var att få en mer varierad
befolkning i området samtidigt som en del hyresgästers behov av bättre tillgänglighet
kunde tillgodoses. Bostäderna fylldes snabbt och hela Torpas rykte förbättrades tack vare
den attraktiva boendeformen.

De planer för återvinning som ingick i de tre ombyggnadsetapperna följdes nogsamt. Allt
av vitvaror och sanitetsporslin återanvändes på olika sätt, liksom radiatorer, fönster, dörrar,
skåpsnickerier, parkettgolv etc. En stor del skänktes till en hjälporganisation, som sålde
vidare och sände pengarna till samhällsprojekt i Lettland. Rivna betong- och tegelmassor
sanerades och användes bland annat som utfyllnad till nya kullar på innergårdarna.

Projektet sågs som mycket lyckat och som ett läroexempel för att hantera fortsatta
vakanser i bostadsföretagets bestånd. Hösten 2002 hade man dock mycket få lediga
lägenheter.

Kommentarer
Åtgärderna i Torpa kan ses som ett pilotprojekt för många orter och bostadsföretag med en
vikande bostadsefterfrågan.
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2.14 Västervik
Västerviks kommun beviljades LIP-bidrag år 1999 med 94,955 Mkr för totalt 12 projekt.
Ett av dem (A) har här klassats som ”ändringsprojekt”, ett (B) har klassats som ”mindre”
projekt:

A. Energieffektivisering och miljöåtgärder på flerbostadshus

B. Det hållbara samhället startar i bostadsområdet

Kommunen beviljades även LIP- bidrag år 2000, då med 2,089 Mkr. I det programmet
ingick inga bostadsanknutna projekt.

A. Energieffektivisering och miljöåtgärder på flerbostadshus
Huvudman: Västerviks Bostads AB
Kategori: Byggnadsåtgärder/ Ombyggnad av bostadshus
Beräknad total investering 8 000 tkr varav miljöinvestering 3 190 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1999) 900 tkr
Beräknad sysselsättning 6,5 årsarbeten

Objekt/område – utgångsläge
Projektet gällde bostadsområdet Prästgårdshöjden i Gamleby, en äldre tätort inom
Västerviks kommun. Området, som då kallades Ärnebergsområdet, byggdes 1972 i
utkanten av Gamleby, men relativt nära centrum och skola/förskola. Elva lamellhus i två
våningar, med sammanlagt 140 lägenheter, grupperades i en sluttning med stor andel
bevarad naturmark. Alla lägenheter fick balkong eller uteplats på mark. Fasaderna kläddes
med tegel, med träpartier över entréerna, och de ganska flackt lutande sadeltaken
(takvinkel 15-16°) fick ytskikt av eternitplattor. Parkeringar förlades i områdets utkanter.
Området blev anslutet till kommunens fjärrvärme när den byggdes ut så att det blev
möjligt. Prästgårdshöjden var vid tiden för LIP-ansökan ett tämligen stabilt område utan
vakanser, men med en del förnyelsebehov. Bland annat behövde taken åtgärdas och
energihushållningen förbättras.

Åtgärdsprogram och förväntade effekter
Projektet skulle vara ett demonstrationsprojekt även för andra fastighetsägare i regionen
för att visa hur man kunde spara energi genom effektivare energi- och värmesystem och ny
teknik. I åtgärdsprogrammet ingick:

• utbyte av takens ytskikt, som vittrade sönder och innehöll asbest
• installation av takintegrerade solfångare (100 kvm per hus)
• tilläggsisolering av taken med lösull
• installation av frånluftsvärmepumpar för värmeåtervinning
• installation av utrustning för individuell elmätning

Ingen förändring av fasaderna planerades.

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för Förväntad effekt
Energibesparing genom

Solfångare
Frånluftvärmepumpar
Tilläggsisolering
Individuell elmätning

Besparing av totalt 1 190 236 kWh/år för uppvärmning, innebärande minskning m.
- 626 440 kWh/år (för tappvarmvatten, 1/3 av värmebehovet)
- 375 864 kWh/år (20% av värmebehovet, OBS m. ökat elbehov av 125 MWh/år)
- 187 932 kWh/år (10% av värmebehovet)
Minskning med 118 099 kWh/år (20%) för hushållsel
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Genomförande och resultat
Projektet började genomföras under våren 2000 och slutfördes under 2002, då solfångare
för produktion av varmvatten installerades på två av de 11 husen. De förväntades ge ca 80
MWh/år, d.v.s. lite knappt en åttondel av vad man beräknat vid full utbyggnad. En senare
årsmätning visade en energiproduktion på 77 MWh, alltså tämligen nära den beräknade.
Den planerade större omfattningen, med solfångare på alla hus, minskades på grund av
höga investeringskostnader.

Värmepumpar installerades på vindarna i alla hus utom de två där solfångarna placerades.
Samtliga tak isolerades med lösull och täcktes med betongpannor, utom där ytorna täcktes
av solfångarna. Alla radiatorer försågs med nya termostatventiler, utan LIP-bidrag. Genom
åtgärderna och den minskning av tillförd energi som de kunde ge blev det möjligt att
ansluta fler fastigheter till fjärrvärmenätet i Gamleby utan att bygga ut kapaciteten.

B. Det hållbara samhället startar i bostadsområdet
Huvudman: Västerviks Bostads AB
Kategori: Byggnadsåtgärder/ Övrigt
Beräknad total investering 8 000 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1999) 2 400 tkr
Beräknad sysselsättning 9 årsarbeten

Objekt/område, utgångsläge, genomförande, resultat
Projektet omfattade bostadsområden i stadsområdet Västervik och i Gamleby. Bostads-
bolaget skulle göra investeringar i komposteringsanläggningar, frånluftsvärmepumpar och
dagvattenanläggningar. Samverkan med hyresgästerna skulle ske genom studiecirklar m.m.

Ett ”folkbildningsprojekt” drevs från hösten 2000 till sommaren 2002. Studiecirklar
anordnades för två bostadsområden relativt centralt i Västervik om sophantering, energi-
besparing och andra miljörelaterade ämnen. Dessa referensområden, som de kallades,
Markörgatan och Långrevsgatan, med sammanlagt ca 600 lägenheter i trevåningshus, hade
relativt nyligen byggts om, 1993-94 respektive 1994-96. Nu anordnades utrymmen för
sopsortering och komposteringsanläggningar installerades. 127 ton kompostmaterial
återbrukas lokalt i områdena, enligt en källa. Frånluftsvärmepumpar installerades också i
båda områdena.

Man fick bra resultat med sopsorteringen och komposteringen och även med värme-
återvinningen.

LOD-anläggningar utfördes i flera områden, bl.a. i utkanten av centrala staden och i
området Lysingsvägen.
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2.15 Örebro
Örebro kommun beviljades år 1998 LIP-bidrag med 54,2 Mkr för totalt 11 projekt. Ett av
dem har här klassats som ”ändringsprojekt”:

A. Markbacken
Huvudman: Örebro Bostäder AB (ÖBO)
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 226 130 tkr varav miljöinvestering 78 750 tkr
Beviljat bidrag (beslut år 1998) 19 488 tkr
Beräknad sysselsättning 204,5 årsarbeten

Objekt/område - utgångsläge
Markbacken ligger ca 2,5 km väster om Örebro centrum. Området byggdes åren 1958-63
och fick totalt 1 194 lägenheter i flerfamiljshus med tre till fyra våningar.

Flertalet lägenheter finns i U- och S-formade fyravånings bostadshus, där skänklarna delvis
binds samman via envåningshus för servicefunktioner så att en oregelbunden, bruten
meanderslinga bildas. Bostadsområdet fick en tydlig in- och utsida. På insidan bildas stora
skyddade innergårdar som i områdets västra del grupperas kring en central park med stora
gräsytor och träd. Mellan de stora innergårdarna och parken ligger också ett eller två
kortare lamellhus med gavlarna mot parken. Anslutna till fem av lamellhusen ligger en
vinkelställd envåningsbyggnad med stortvättstuga. På utsidan av meanderslingan går
bostadsgatan. Längs den finns stora ytor för bilparkering, och in mellan husen markytor
som före ombyggnaden gav ett ödsligt intryck. Portiker genom husen leder från dessa ytor
till innergårdarna och de ursprungliga trapphusentréerna.

Bostadshusen har nedersta våningen i markplan åt gårdssidan. I denna våning förlades
förråd och fastighetsutrymmen samt en del smålägenheter.

Vid infarten till området finns ett litet stadsdelscentrum med en ganska stor parkering, en
butik för dagligvaror, pizzeria, några småbutiker och servicelokaler. I centrumhusets
källarvåning finns kvarterslokaler m.m. En del mindre uthyrningslokaler byggdes redan
från början i markvåningen i bostadshusen närmast centrum.

Tre-/fyravåningshusen i områdets västra del fick ursprungligen fasader med asbest-
cementskivor som ytskikt i de övre våningarna, medan bottenvåningens lättbetongmurar
(blåbetong) putsades. Husen i områdets östra del fick putsade fasader. Alla hus fick relativt
svagt lutande sadeltak. Lägenheterna var små till ytan men välplanerade; flertalet hade 1-3
rum och kök.

Vid tiden för LIP-ansökan var byggnaderna tämligen nedgångna och deras skick hade
länge krävt åtgärder. Ett programarbete pågick redan för en omfattande renovering av
områdets västra del. Den sydöstra delen hade nyligen renoverats. Husen där hade
tilläggsisolerats med mineralull, med gul puts som ytskikt. Innergårdarna i hela området
hade rustats upp långt tidigare med gräsytor, träd, lekutrustning m.m. Även för centrum-
byggnaden och omgivande markytor fanns planer för förnyelse och utveckling.

Åtgärdsprogram och förväntade miljöeffekter
Det ursprungliga LIP- programmet avsåg 818 lägenheter, hela den västra delen av området.
Ansökan innehöll en mångfald åtgärder, flertalet med direkt syfte att bidra till att minska
områdets resursanvändning med en Faktor 10.
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I åtgärdsprogrammet ingick:
- omgestaltning/upprustning av fastigheterna, viss rivning, viss ändrad

lägenhetsfördelning
- tilläggsisolering av fasader
- inglasning av balkonger
- förbättrad tillgänglighet till lägenheterna
- ombyggnad av entréer m.m.
- individuell mätning av vatten och värme
- ombyggnad av tvättstugor
- säkrare lägenhetsförråd
- förbättrad källsortering och kompostering
- inköp av eldrivna fordon till förvaltning och drift av området
- omdisponering av områdets centrum
- anläggande av nya gång- och cykelvägar
Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 5 210 MWh/år, vilket motsvarar minskade utsläpp med:

- 2 100 kg/år SO2
- 2 100 kg/år NOx
- 210 kg/år stoft/sot
- 1 205 kg/år CO2

Individuell vattenmätning m.m. 70 700 kbm/år minskad förbrukning

Avfallshantering - mindre avfall till deponi, fr 47 t.10-20 l/lgh, vecka
- minskade restfraktioner m ca 75 %

Genomförande och resultat
Ett tidigt led i genomförandet var att ÖBO i maj 1999 anordnade en kongress med
experter, arkitekter och entreprenörer, för att undersöka och förankra en tillämpning av
Faktor 10-principer i ombyggnaden av Markbacken. I den precisering av mål och åtgärder
som kongressen ledde till fanns utöver de redan nämnda åtgärderna också med sådant som
förvärmning av luft via fasader (”solpaneler”), sex solfångare 500 kvm för produktion av
varmvatten, solceller för att driva solvärmeanläggningen, en rad andra åtgärder för energi-
sparande, tillämpning av klara riktlinjer för material- och produktval, en kretsloppspark
med damm, odlingar, växthus, m.m..

Byggnadsarbetena i området började i april 2000, i husen invid centrum. Byggstarten
försenades främst av de långtgående samråd med de boende som genomfördes innan
slutliga beslut om åtgärder togs, vid möten och individuella kontakter. Bland annat fick de
boende själva, som underlag för projekteringen, lista vad de ansåg bra och dåligt i området,
husen och de egna lägenheterna. Till förseningen bidrog också behoven av analyser för att
tillämpa faktor 10-konceptet, oväntade tekniska problem samt kommunala krav på fler
större lägenheter och fler hissar (minst 30 % tillgängliga lägenheter).

Genom tidsförskjutningen och den begränsade projekttiden måste LIP-projektet begränsas
till att omfatta endast den första etappen av Markbackens ombyggnad. En del i denna etapp
omfattade ett stort och ett mindre hus med i huvudsak lokaler, där mindre omfattande
åtgärder vidtogs inne i husen. På grund av ombyggnadernas annorlunda karaktär lyftes
även denna del ur LIP-projektet. Kvar blev i huvudsak ett U-format lamellhus kring en
”storgård”, och två kortare, parallellställda lamellhus i gårdens öppna ände. LIP-projektet
omfattade därmed sammanlagt 158 lägenheter, efter ombyggnaden reducerade till 148,
samt tillhörande mark, tvättstugor, sophus o dyl.
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Först under sommaren 2002 kunde hyresgästerna börja flytta in i de renoverade
lägenheterna. Hela LIP-projektet slutfördes senare samma år. Följande etapp i
ombyggnaden, med 145 lägenheter före, 136 efter, och angränsande tvättstugor m.m., var
genomförd våren 2004. Av ekonomiska skäl gjordes mer begränsade åtgärder där än i den
första etappen. En tredje ombyggnadsetapp som startade våren 2004 ska slutföras hösten
2005; den omfattar 176 lägenheter. För den sist återstående delen av området planeras
större förändringar och rivningar.

De ursprungligen planerade åtgärderna genomfördes i huvudsak som planerat. Fasaderna
förnyades genom att inklädnaden med eternitplattor revs bort och ersattes med puts på en
tilläggsisolering av mineralull (”i princip serporoc-metoden”). Balkongerna byggdes ut och
fick nya former, men glasades inte in generellt. Taken renoverades, med bibehållen form.
Sammantaget fick husens yttre en helt ny, lätt och ljus karaktär med nymodernistisk prägel.

Vissa lägenheter ändrades i samband med ombyggnaden, i enlighet med de behov och
förutsättningar som fanns i området. Tio stora lägenheter på 4-5 rum och kök tillskapades,
etagelägenheter som bildades genom att en liten lägenhet i bottenvåning byggdes ihop med
lägenheten ovanför. Ett antal lägenheter minskade något i yta genom att lägenhetsyta togs
till de nya hisschakten. Fem nya hissar installerades, invid befintliga trapphus (jfr ovan).
Två hissar hade installerats redan tidigare. En av dem hade byggts enligt den s.k. ”SIAB-
modellen” med hissen på platsen för den gamla trappan och ett nytt trapphus utanför den
ursprungliga husvolymen. En hade byggts i spindeln av en relativt rymlig spiraltrappa.

Tillgängligheten i övrigt förbättrades inte generellt. De gamla smala badrummen fick, efter
de boendes önskemål, lite bättre disposition. Badrumsdörrarna byttes, men balkong-
dörrarna fick behållas, då deras placering mellan två bärande pelare inte tillät att de byttes
till bredare. En del balkonggolv höjdes med hjälp av löst pålagd trätrall.

Stambyten med tillhörande ombyggnader av hygienrum och kök utfördes generellt.
Kökens ursprungliga skåpsinredning behölls och renoverades. Vattensnål utrustning sattes
in i samband med detta, och utrustning för individuell mätning av varm- och kallvatten
samt värme monterades. Införandet av individuell debitering dröjde dock. Inledningsvis
hade man en hel del krångel med programvaran. Man hade också stora problem med att
finna ett system för debiteringen som kunde accepteras av hyresgästföreningen och som
upplevdes som rättvist även mellan olika bostadsområden. Ett pilotprojekt kördes dock
hösten 2004 och genomförandet påbörjades 2005.

Vissa smala portiker från gården till ”utsidan” sattes igen. Vissa kvarvarande breddades,
vilket medförde viss rivning i markvåningen. Ny färgsättning och ny belysning, med
lågenergilampor, bidrog till att göra dem ljusare och tryggare. Trapphusen, som tidigare
nåddes endast via entréer från gården, öppnades upp mot ”utsidan” med nya entréer och
större fönsterpartier som gav mer dagsljus. Genom de nya förbindelserna kunde den
tidigare störande biltrafiken inne på gården i stort sett elimineras.

Entréerna mot gården fick helt ny utformning med klinkerklädda väggar, markplattor och
bättre belysning. Nya glasade portar och entrépartier i ek ersatte de tidigare, slitna
aluminiumportarna. Glasningen utfördes med lågenergiglas/isolerglas. I markvåningen
förbättrades säkerheten dels genom en sektionering trapphusvis, med nya mellanväggar,
dels genom att förråden fick nya, gedigna plåtväggar.

Även gården omdanades genomgripande och fick bl.a. omfattande ny grönska, ny
belysning och konstnärlig utsmyckning. Befintliga träd gav en stomme för tillskotten.
Stora privata uteplatser avgränsades i anslutning till bottenvåningens lägenheter, de flesta
nyskapade etagelägenheter. Gångvägarna på gårdarna flyttades därmed ut ett stycke från
husen. Asfaltytor byttes mot plattor eller annat genomsläppligt material. En ny liten
byggnad för restavfall byggdes i utkanten av innergården, och på parkeringssidan tillkom
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låga träbyggnader – nya och renoverade - för avfall, förråd och garage. Källsortering
infördes, medan kompostering sker centralt i kommunen; komposterbart avfall är en av de
nio fraktioner som samlas in i området. Miljöfarligt avfall tas emot av bovärdarna, som
sänder det vidare till destruktion.

Den envåningslänga mot gården som tidigare hyst en stortvättstuga och ett
fastighetsutrymme totalrenoverades. Stortvättstugan byggdes om till fyra mindre
tvättstugor, varav en för grovtvätt. Nytt datoriserat bokningssystem, el- och vattensnål
utrustning och värmeåtervinning från ventilationen installerades.

Fastighetspersonalens transporter inom området överfördes i huvudsak till utsläppsfria
fordon: cyklar och eldrivna fordon. En elbil och två s k ”golfbilar” med släpkärra köptes
inom ramen för LIP-projektet. De beräknas minska dieselförbrukningen med 2 300 l/år och
bensinförbrukningen med 1 600 l/år.

Den planerade omdaningen av områdets centrum, inklusive LOD-anläggning m.m., sköts
på framtiden. En fullständig LOD-anläggning anses svår att utföra, då marken består av tät
lera. Viss del av dagvattnet leds dock till planteringsytor i området. Nya gång- och
cykelvägar anlades inte i större omfattning, men några vägar i den centrala parken lades
om. Arbetena, som började i etapp 1 av ombyggnaden, fungerade lite som katalysator och
förde med sig att cykelnätet i Markbacken knöts bättre samman med cykelvägar mot
stadens centrum.

De planer på solpaneler, solfångare och solceller som utkristalliserades under Faktor10-
kongressen förverkligades inte, och inte heller planerna på frånluftsuppvärmda utrymmen.
Höga kostnader, begränsade miljöeffekter och svårigheter att finna lösningar som gick att
förena med husens förutsättningar och de arkitektoniska ambitionerna var vägande skäl till
detta. Däremot byttes fläktar och pumpar till tryck- och temperaturstyrda, och system för
energiövervakning och styrning installerades.

En miljöinventering gjordes av kommunens expert och fristående konsult. PCB, kadmium
och kvicksilver sanerades. Byggdelar och byggmaterial återanvändes lokalt eller fraktades
till återvinningsanläggning. Metaller: järn, gjutjärn, aluminium, mässing, bly och koppar
sorterades på plats och sändes för återanvändning. Asbest, tryckimpregnerat virke och
kvicksilver sändes till SAKAB.

LIP-projektet genomfördes, som framgått, inte i den omfattning som angavs i ansökan.
Den totala investeringen minskade till 78,4 Mkr och miljöinvesteringen till 10,23 Mkr. De
miljöeffekter som uppnåddes ansågs dock så goda att beviljad procentsats (24,3% av
miljöinvesteringen) för LIP-bidrag inte reducerades.

De genomförda förändringarna har delvis gett Markbacken ett bättre rykte; de ombyggda
lägenheterna är betydligt mer attraktiva än före åtgärderna och vakanserna nästan inga.

Kommentarer
Markbacken ger exempel på flera av de svårigheter som kan uppstå i de LIP-projekt som
rör större bostadsområden. Tidsförskjutningen är en del av detta. De ambitiösa, ingående
samråden med boende tog lång tid men sågs som nödvändiga både för att uppnå ett bättre
resultat socialt och för att uppfylla de vid den tiden ganska nya lagstadgade kraven på
samråd och godkännande från hyresgäster inför ombyggnad. Kollisionen med en ”utifrån”
styrd tids- och åtgärdsplan resulterade i ett krympt projekt. Centrumhusets ombyggnad som
lades på is är ytterligare ett.ex.empel på att många förutsättningar hinner ändras under ett
omfattande projekts gång.

En annan svårighet gäller bedömningen av uppnådda resultat. Elförbrukningen ökade (ca 5
%) i stället för att minska, detta dels beroende på att antalet boende ökade med drygt 93 %,



102

med fler barnfamiljer än tidigare, dels på installationen av fem nya hissar och en del annan
elkrävande utrustning. Att vattenförbrukningen minskade avsevärt (ca 17 %) med en
ökande befolkningen och fler barnfamiljer är snarast förvånande.

Markbacken är också ett exempel på uttalade ambitioner att förändra områdets karaktär
och rykte. ”Likaså vill vi understryka att den största miljö- och effektivitetsvinsten
självklart är den, att vi lyckas ge Markbacken en sådan ansiktslyftning att områdets
attraktivitet ökar, och därmed även uthyrningsgraden, vilket minskar efterfrågan på nya
bostäder i andra mer perifera lägen som skulle medföra ökad exploatering, ökat
resursuttag, ökade transporter o.s.v. Genom ökad trivsel kan vi också motverka en hög
omsättning av hyresgäster.” Ansiktslyftningen är också påtaglig, både vad gäller husen
och marken omkring dem, särskilt som de icke ombyggda husen och deras gårdar var
tämligen slitna.
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Kapitel 3

Andra/mindre projekt med LIP-stöd

I detta kapitel beskrivs de projekt med LIP-stöd där åtgärderna rör områden med
flerbostadshus från 1950-, 60- och 70-talen men inte syftar till någon påtaglig förändring
av områdets arkitektur och tidskaraktär. Flera av projekten avser rent tekniska åtgärder,
som visserligen kan innebära betydande förändringar av de tekniska installationerna men
inte påtagligt förändrar husens eller tomtmarkens/utemiljöns utseende eller användning.
Andra projekt som tas upp här innebär begränsade förändringar av den yttre miljön, såsom
byggande av nya ”kretsloppshus” för sortering av avfall. Särskilt den senare typen av
åtgärder, men också en del rent tekniska ingrepp, kan innebära märkbara förändringar
och/eller nya vardagsrutiner för de boende. Några projekt/delprojekt avser primärt
information - engagemang - folkbildning och syftar till att väcka engagemang och främja
mer miljömedvetna handlingsmönster hos de berörda.

De relevanta projekten beskrivs kommunvis med kommunerna i bokstavsordning, på
samma sätt som ”ändrings”projekten i kapitel 2. I detta kapitel är dock beskrivningarna
ofta mer summariska, särskilt i fråga om de berörda områdenas historik och arkitektur.

Några av de kommuner som har ”ändrings”projekt i sina program har även LIP-projekt
som har kategoriserats som ”andra/mindre projekt” enligt kriterierna i kapitel 1.4. De
”andra/mindre” projekten tas då upp i kapitel 2; de finns alltså inte med här.

Stockholm, som redovisas i 3.12, skiljer sig från alla övriga kommuner både genom
programmets bredd och omfattning och genom processen för ansökan om och beviljande
av LIP-bidrag. De LIP-projekt i Stockholm som gäller åtgärder i befintlig bebyggelse från
50-60-70-talen tas alla upp här, även om några av dem kan klassas som ”ändrings”projekt.
Jfr kapitel 1.4!

I det sista avsnittet, 3.17, behandlas ett antal begränsade eller svårklassificerade projekt
från olika kommuner samlat och summariskt.

Källhänvisningar görs inte i texten. Alla källor redovisas kommun-/områdesvis i en separat
förteckning ”Källor till projektbeskrivningarna” under ”Källor och litteratur”.
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3.1 Alvesta
Alvesta kommun beviljades LIP-bidrag år 2000 med totalt 18,5 Mkr till 12 projekt. Ett av
dem har här klassats som annat/mindre projekt:

A. Fjärrstyrning och övervakning av värme och ventilation
Huvudman: AllboHus Fastighets AB
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 2 500 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2000) 750 tkr
Beräknad sysselsättning 1,5 årsarbeten

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
AllboHus Fastighets AB äger fastigheter med ca 1 800 lägenheter och 300 lokaler.
Dessutom förvaltar bolaget kommunens lokaler, ca 80 000 kvm. Projektet innebar en
investering i fjärrövervakning och styrning av värme och ventilation med
datorundercentraler kopplade till en PC via nätverk. Sju fastigheter i sex bostadsområden
berördes, de flesta vanliga hyresfastigheter men också ett äldreboende.

Följande miljöeffekter förväntades
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 456 MWh/år

Allt utfördes enligt ansökan, men tiden förlängdes till december 2003. En huvuddator
installerades på AllboHus´ huvudkontor och arbetsstationer placerades på de fyra berörda
kvartersvärdsexpeditionerna. I fastigheternas undercentraler (uc) och fläktrum installerades
totalt 14 dataundercentraler för styrning och övervakning. Två snarlika system användes.

Parallellt med LIP-åtgärderna genomfördes andra energisparåtgärder i de berörda
fastigheterna, i olika omfattning, t.ex. byte av värmecentraler och injustering av
ventilationen.

Den uppmätta besparingen av värmeenergi varierar mellan 5 och 23 %, delvis beroende av
hur mycket andra åtgärder som hade utförts. Minskningen av elförbrukningen blev också
svår att uppskatta då man under samma tid införde ”el i hyran”. Man hade redan tidigare
individuell mätning av hushållsel. Nu fick man ett förmånligt avtal med elleverantören
genom att mätning och debitering sker centralt för AllboHus, som står för den fasta
avgiften, d.v.s. den ingår i normalhyran. Varje hushåll debiteras sedan av Allbohus för sin
förbrukning, alltså den rörliga delen av avgiften.

Den totala minskningen av förbrukad energi har uppmätts till drygt 1 900 MWh/år. Man
bedömer investeringarna som lönsamma.

Förutom energibesparingen har personalens transporter (elbilar) mellan arbetsstationerna
kunnat minskas med ca 400 km/år. Motsvarande åtgärder har också utförts på annat håll i
det bestånd som AllboHus förvaltar, mest i skolor, där besparingsmöjligheterna bedöms
som större, och man ämnar fortsätta i andra fastigheter.
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3.3 Gotland (Visby)
Gotlands kommun beviljades LIP-bidrag år 2001 med totalt 6,06 Mkr till 4 projekt. Två av
dem har här klassats som annat/mindre projekt:

A. Åtgärder för att minska mängden restavfall från Gotlandshems hyresgäster

B. Gröna Gråbo: Informations- och folkbildningsinsats.

A. Åtgärder för att minska mängden restavfall…
Huvudman: AB Gotlandshem, ABG
Kategori: Avfall / Utökad källsortering av hushållsavfall
Beräknad total investering 9 160 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2001) 2 310 tkr
Beräknad sysselsättning 12 årsarbeten

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Gotlandshem har ca 5 200 lägenheter. De är av olika ålder men miljonprogramsbostäderna
dominerar. Åtgärderna inom kommunens LIP-program gällde i första hand Gotlandshems
dryga1 100 lägenheter i Gråbo-området, ett miljonprogramsområde i utkanten av Visby.
Där finns ytterligare några hundra lägenheter i flerbostadshus ägda av Riksbyggen samt
villor. Då kommunen höjde soptaxan med 460 % togs beslut om att stänga sopnedkasten i
bostadshusen och bygga miljöhus med utrustning för sortering och varmkompostering.

Följande miljöeffekter förväntades
Åtgärder för: Förväntad effekt
Avfallssortering, kompostering Besparing 40 % (inget angivet i Miljödepartementets/SNV:s listor)

Sju återvinningsstationer för sortering av avfall byggdes i Gråbo invid parkeringsplatserna
i ett kvarter med ca 500 lägenheter. Ytterligare några byggdes i ett annat område med 250
lägenheter. Inga hyresgäster har mer än 100 m gångavstånd till ”sin” station. Behållare för
sju fraktioner - papper/kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas, batterier samt
restavfall - placerades inne i ”husen” och en varmkompost av en typ delvis nedgrävd i
mark (Komposticon 2500) utanför.

Återvinningsstationerna byggdes lite olika. Några av dem fick en speciell, luftig
utformning med täta omslutande väggar av målat trä till ca 2 m höjd, en bred öppen entré
och ett till synes ”fritt svävande” sedumklätt tak, buret av pelare. På mark längs hela
väggarna placerades blomlådor av betong. Byggnaderna försågs också med bra belysning,
även utanför. Sopnedkasten stängdes. Informationsblad delades ut till alla hyresgäster och
ett bomöte hölls sedan. Gotlandshem var också aktiv i kommunens projekt ”Gröna Gråbo”,
se B nedan.

Miljöstationernas arkitektur blev mycket uppskattad och sorteringen har fungerat så bra att
ABG fortsätter med åtgärderna, utan LIP-stöd, i andra delar av sitt bestånd; våren 2004
byggs fyra stationer i ett kvarter med 400 lägenheter. Husens utformning har föranlett ett
flertal studiebesök från andra kommuner.

Kompostjorden används i Gotlandshems hela bestånd, efter ev. efterkompostering, sållning
och uppblandning som utförs av en entreprenör. Man räknade med att spara in 40 %
restavfall i ombyggda områden. Fram till våren 2004 hade 47 resp. 41 % sparats i de två
områden där man hunnit få mätvärden från den nya hanteringen. Alla hyresgäster hos



106

Gotlandshem kunde då sortera i fraktionerna papper, plast, metall och restavfall. 75 % har
tillgång till batteriinsamling och 20 % även till glas och kompost.

B. Gröna Gråbo: Informations- och folkbildningsinsats
Huvudman: Gotlands kommun, BUD Visby
Kategori: Stödjande åtgärder / Folkbildningsåtgärd
Beräknad total investering 700 tkr varav miljöinvestering 400 tkr
Beviljat bidrag (beslut 2001) 100 tkr
Beräknad sysselsättning 0,5 årsarbeten

Utgångsläge, program, genomförande och resultat
Redan hösten år 2000 startades ett Agenda 21-projekt i Gråbo, med stöd av regionala
utvecklingspengar och med deltagande främst av kommunen och Gotlandshem (ABG).
Skolhuset, där både skola, fritidshem, bibliotek och förskola fanns, hade mögelproblem
p g a byggnadssättet med platta på mark och skulle byggas om. Kurser och
kompetensutveckling av lärare startade.

LIP-projektet innebar en fortsatt informations- och folkbildningsinsats i området genom
samverkan med ABG, skolan, förskolan m fl. Syftet var att med tillgängliga medel höja
kompetensen och miljömedvetandet hos lärare, boende och dem som arbetade i området,
och att vidga miljöarbetet till att omfatta mer än skolans miljö. Inom LIP-projektet
genomfördes också en enkät till ett urval av hyresgäster. Omkring 55 hushåll besöktes och
svarade på frågorna, som huvudsakligen rörde ABG:s genomförda sopsortering.
Miljöinformation till boende och andra besökande ordnades i samband med de årligen
återkommande ”Gråbo-dagarna”. I skolan tillskapades bland annat ett växthusliknade
”grönt rum” med odling, akvarier och en liten solfångare som värmer vatten till rummet.
Ett annat bestående resultat av LIP-projektet var ”en virtuell sockenstuga”, Gråbo-portalen
(www.graboportalen.info), som invigdes 2002. Genom den kan information spridas och
boendes och andras synpunkter förmedlas via Internet. En sockenstuga i fysisk mening
saknades i området så detta sågs då som en möjlighet till kontakt. Datortätheten var och är
hög i området, ca 75 %. Man har dock (2004) inte haft råd att göra översättningar av
portalens texter till de 10-15 olika språk som talas här.
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3.3 Hallsberg
Hallsbergs kommun beviljades LIP-bidrag år 2000 med totalt 18,5 Mkr till 10 projekt. Ett
av dem har här klassats som annat/mindre projekt.

Ett projekt för hushållsnära källsortering som ingick i ansökan beviljades inte bidrag.

A. Energieffektivisering inom Hallbos bostadsbestånd
Huvudman: Hallbo (Hallsbergs bostadsstiftelse)
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Styr- och reglersystem
Beräknad total investering 15 050 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2000) 4 515 tkr
Beräknad sysselsättning 8 årsarbeten

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Hallbo äger och förvaltar ca 1 500 lägenheter i Hallsberg. De flesta fastigheter i
centralorten är anslutna till fjärrvärme, men i andra tätorter inom kommunen används för
närvarande olja eller el för uppvärmning. Hallbo hade tillsammans med företaget Siemens
gjort en studie och ett program för att kunna minska energiförbrukningen inom hela
Hallbos bostadsbestånd. Det här beskrivna projektet gällde insatser i bostadsbestånden i
Hjortkvarn, Pålsboda, Östansjö och centralorten Hallsberg, där bl.a. inom det ”utsatta”
bostadsområdet Stocksätter. I projektet ingick följande åtgärder:

- Optimering av styr- och reglerfunktionerna genom flera dataundercentraler och
ny centraldator med detaljerade flödesscheman

- Behovsstyrd ventilation
- Värmeåtervinning från ventilationsluft
- Ombyggnader för bättre regler- och mätfunktioner
- Optimering av fastighetsdrift och förvaltning
- Mätning, övervakning och uppföljning

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing (beräknad till 7 %) Besparing av 1 982 MWh/år, motsvarande minskade utsläpp med.

317 kg SO2 79 kg stoft
396 kg NOx 119 kg VOC
238 ton CO2

Projektet genomfördes av Hallbo i samverkan med Siemens. Åtgärderna enligt
programmet fullföljdes under år 2000. Ett datanätverk byggdes upp för styrning och
övervakning av värme- och ventilationssystemen. En huvuddator och dataundercentraler
installerades, reglerdon och givare byttes ut efter behov. Vatten-, el- och värmemätare
byttes utså att mätvärden kunde hämtas in till huvuddatorn. Värmesystemen injusterades
och regler- och radiatorventiler byttes. Fem anläggningar med vattenburen elvärme byttes
mot värmepump. Värmeväxlare installerades, renoverades eller kompletterades, med
införande av roterande växlar och utetemperatursstyrd varvtalsreglering. I ett åttavånings
bostadshus i Stocksätterområdet togs den roterande värmeväxlaren in i köksventilationen i
kombination med kolfilter, med goda resultat. Totalt investerades 17 Mkr i projektet.
Miljöeffekterna blev betydligt större än beräknat, bl.a. en besparing av 3 223 MWh/år från
fjärrvärme.
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3.4 Karlshamn
Karlshamns kommun beviljades LIP-bidrag år 2000 med totalt 16,3 Mkr till 13 projekt. Ett
av dem har här klassats som annat/mindre projekt:

A. Hållbara Mörrum / Effektivisering av KABOs fastigheter
Huvudman: Karlshamnsbostäder AB (KABO)
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 5 560 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2000) 1 668 tkr
Beräknad sysselsättning 5 årsarbeten

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Karlshamnsbostäder äger och förvaltar totalt ca 500 lägenheter i Mörrum, varav ca 350
byggda under 1960-talet, i några olika områden. Projektets mål var att minska energi- och
vattenförbrukning i beståndet. I åtgärdsprogrammet ingick:

- Injustering av värmesystem med nya reglerventiler och termostatventiler, reglering av
pumpar och fläktar, ventilationsstyrning

- Snålspolande toaletter och snålspolande munstycken på befintliga blandare
- Förbättringar i värmeledningsnätet och förberedelse för anslutning till fjärrvärme
- Utbyte av ettrörssystem till tvårörssystem i bostadsområdet Jepphalla
- Installation av ett datoriserat fastighetsövervakningssystem

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 400 MWh/år
Vattenbesparing Besparing av 3 000 kbm/år

Åtgärderna för vattenbesparing berörde ca 350 lägenheter och slutfördes under december
2000. Gamla wc-stolar byttes mot nya snålspolande, blandare och duschmunstycken byttes
eller försågs med strilmunstycken. Vattenbesparingen blev betydligt bättre än förväntat;
minskningen uppmättes till 5 459 kbm efter något år i drift.

Injustering av värmesystemen och bytet av termostatsventiler genomfördes under 2001.
Problem med värmemängdsmätare, orsakade av kraftiga åskväder somrarna 2002 och
2003, har gjort vissa mätvärden svåra att få fram. Vad man kunnat se har dock åtgärderna
gett mycket bra effekt; besparingen har uppmätts till 580 MWh/år.

Utbytet av värmesystem (ettrörssystem) i Jepphalla behövdes för att möjliggöra anslutning
till fjärrvärme, men också för att systemet inte gick att injustera. Bytet fick genomföras på
annat sätt än planerat. I området finns 40 lägenheter i enplans radhus, flera byggda med
platta på mark. Alla nya ledningar fick läggas på husens vind och krävde då extra isolering.

Totalt investerade KABO ca 8 Mkr i sina totalt ca 500 lägenheter i Mörrum, varav 6 Mkr
miljörelaterade kostnader. I Jepphalla utfördes dessutom standardförbättrande åtgärder till
en kostnad av 2,4 Mkr. Miljöeffekterna blev bättre än beräknat, 5 460 kbm/år mot de
beräknade 3 000, d.v.s. nästan dubbelt så mycket. Energianvändningen minskade med
580 MWh per år mot beräknade 400, motsvarande ett minskat utsläpp av 170 ton CO2
vid oljeeldning. Arbetsinsatserna i projekten räknas motsvara 6 manår. Genom de nya
övervakningstjänsterna skapas dessutom ny sysselsättning och affärsmöjligheter.

För att få en helt korrekt bild av resultaten räknade man med 2-3 års tid för uppföljning.
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3.5 Kungälv
Kungälvs kommun beviljades LIP-bidrag år 1998 med totalt 13,2 Mkr till 10 projekt. Två
av dem har här klassats som annat/mindre projekt:

A. Miljö-/energisatsning i bostadsområdet Björkås

B. Vatten- och energibesparing genom separat vattenmätning

Kommunen beviljades också LIP-bidrag år 2000. Då ingick inga bostadsprojekt som är
relevanta här.

A. Miljö-/energisatsning i bostadsområdet Björkås
Huvudman: Förorternas Bostadsbolag AB, Förbo
Kategori: Stödjande åtgärder / Övrigt
Beräknad total investering 920 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 240 tkr
Beräknad sysselsättning 1,5 årsarbeten

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Bostadsområdet Björkås byggdes åren 1970-71 och fick 337 lägenheter i loftgångshus med
två och tre våningar. Husen värms med direktverkande el och har kollektiv mätning av
hushållsel. Vid tiden för ansökan hade de ursprungliga sopnedkasten stängts och hus för
källsortering byggts.

I LIP-projektet planerades

• energibesparande åtgärder genom byte till rörelsestyrd belysning i trapphus och källare,
• vattenbesparing genom installation av mätare för varm- och kallvatten i lägenheterna m.m.
• ökad källsortering med kompostering samt
• informationsåtgärder för att öka miljöintresset och minska energi- och vattenförbrukningen.

Följande miljöeffekter förväntades
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 300 MWh/år
Vattenbesparing Besparing av 3 000 kbm/år
Avfallssortering, kompostering Inga uppgifter

Åtgärderna genomfördes enligt ansökan. De tidigare glödljusarmaturerna i trapphus och
källare byttes till nya med rörelsedetektorer och lågenergilampor. De fungerade bra och
genom de nya lampornas längre brinntid underlättades skötseln avsevärt. Elbesparingen
blev dock mindre än beräknat, 160 MWh/år. Individuell mätning av varm- och kallvatten
infördes inte, däremot byttes toaletter och duschmunstycken mot snålspolande och
vattenkranarna fick nya strilmunstycken. Vattenbesparingen blev något större än beräknat,
3 200 kbm/år.

De redan befintliga husen för källsortering kompletterades med utrustning för fler
fraktioner och varmkompostering (Jora). Komposteringen har fungerat mer eller mindre
bra i olika perioder; systemet har varit beroende av noggrann tillsyn från bostadsföretagets
personal. Mängden restavfall (osorterat avfall) minskade dock med i genomsnitt 25 % per
lägenhet.

Mycket arbete lades ned på informationsprojektet, som inte enbart syftade till att öka de
boendes miljömedvetande utan också till att stärka samhörigheten i området. Två personer
arbetade med attityder och kunskapsförmedling, bland annat genom att knacka dörr hos
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alla boende. Öppna informationsmöten hölls och särskild utbildning för barn anordnades.
En lokal ordnades för återanvändning av möbler o.dyl. och fick starkt gensvar, men när
projektet tog slut fanns inga frivilliga som drev den vidare. Ett antal kolonilotter anlades
för dem som så önskade. Dessa finns ännu kvar och de tolv odlingslotterna är en kvalitet i
området även för dem som inte odlar själva.

Den totala kostnaden blev lägre än beräknat och bidraget minskades till 197 tkr.

B. Vatten- och energibesparing genom separat vattenmätning
Huvudman: Stiftelsen Kungälvsbostäder, Förbo samt BRF Jätten Gömme
Kategori: Vatten och avlopp / Vattenförsörjning / -besparing
Beräknad total investering 930 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 230 tkr
Beräknad sysselsättning 1 årsarbete

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Åtgärdsprogrammet omfattade installation av vattenmätare för varm- och kallvatten samt
införande av system för separat debitering i 770 lägenheter ägda av huvudmännen.

Följande miljöeffekter förväntades
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 800 MWh/år, motsv. minskade luftutsläpp med 450 ton CO2
Vattenbesparing 52 000 kbm

Endast Kungälvsbostäder genomförde sin del av programmet; de andra huvudmännen drog
sig av olika skäl ur projektet. Individuella vattenmätare installerades i 195 lägenheter i
själva staden. Utan bidrag installerades samtidigt vattenbesparande wc och armaturer.
Energibesparingen blev 18 MWh/år och vattenbesparingen 830 kbm/år.

Något system för separat debitering infördes inte. Det primära intresset var att kunna följa
upp förbrukningen och ha en dialog med boende om den var onormalt hög. Inga sådana fall
har dock förekommit. Att administrera individuella mätningar bedömdes bli alltför
omfattande och kostsamt för bostadsföretaget, detta trots att dataundercentraler fanns i
fastigheterna. Till denna bedömning bidrog den något höga omflyttningen, ca 15 %.
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3.6 Linköping
Linköpings kommun beviljades LIP-bidrag år 2001 med totalt 50,8 Mkr till 19 projekt. Tre
av dem (A.1, A.2, A.3) har här klassats som annat/mindre projekt. Eftersom åtgärderna rör
samma område och har samma huvudman behandlas de här tillsammans.

A. Kretsloppsanpassning av del av Ryd
Huvudman för samtliga: delprojekt: AB Stångåstaden

A.1 Kretsloppsanpassning av del av Ryd - Energi
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 26 543 tkr varav miljöinvestering 5 440 tkr
Beviljat bidrag (beslut 2001) 1 632 tkr
Beräknad sysselsättning 3,5 årsarbeten

A.2 Kretsloppsanpassning av del av Ryd – Folkbildning
Kategori: Stödjande åtgärder / Folkbildningsåtgärd
Beräknad total investering 726 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2001) 229 tkr
Beräknad sysselsättning 0,3 årsarbeten

A.3 Kretsloppsanpassning av del av Ryd – Transport
Kategori: Trafik / Övrigt
Beräknad total investering 1 143 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2001) 343 tkr
Beräknad sysselsättning 0,9 årsarbeten

Utgångsläge och åtgärdsprogram
Bostadsområdet Ryd byggdes under miljonprogrammet och består av flera delområden
med i huvudsak två- och trevånings lamellhus samt ett gemensamt centrum. Läget nära
universitetet gör att det i dag har en ganska stor andel studentbostäder. I det område som
berördes av åtgärdsprogrammet finns 888 lägenheter. Parkeringarna ligger samlade vid
infarterna till de mindre husgrupper de betjänar.

Man hade problem bl.a. med de platta taken och med bil- och cykelparkering. Även
sophanteringen skapade problem. Sopnedkast fanns i alla trapphus och hämtningen från
soputrymmena vid varje entré orsakade omfattande biltrafik.

LIP-bidrag söktes för ett samlat, ganska omfattande åtgärdsprogram, men beviljades bara
delvis. Åtgärder för sophantering, för dagvattenhantering med syfte att berika utemiljön
och för ombyggnad av tak med syfte att förändra arkitekturen och installera solfångare
beviljades inte. Följande åtgärder ingick i det LIP-stödda åtgärdsprogrammet:

A.163 Tilläggsisolering av tak, injustering och effektivisering av värme och ventilation,
tilluft via kulvertledning i mark, individuell mätning av värme-, varmvatten- och
elförbrukning.

A.2 Informations- och miljöutbildningsprogram för boende i området, med inriktning på
uppsökande verksamhet och goda exempel.

A.3 Installation av motorvärmare vid samtliga parkeringsplatser samt byggande av ett
flertal låsbara cykelförråd.

63 Enligt projektbeskrivningar på Miljödepartementets/Naturvårdsverkets hemsidor ingick även solfångare
för uppvärmning av varmvatten i detta delprojekt.
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Följande miljöeffekter förväntades
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing (delprojekt A.1) Besparing av 660 MWh/år, motsvarande minskade utsläpp av

8 000 kg CO2 55 kg S
123 kg NOx 5 kg stoft

Energibesparing (delprojekt A.2) Besparing av 330 MWh/år
Vattenbesparing (delprojekt A.2) Besparing av 4 000 kbm/år (före: 59 000 kbm/år)
Motorvärmare (delprojekt A.3) Minskade utsläpp, per år: 300 kg NOx

0,7 ton kolväten (CH) 3,9 ton CO

Genomförande och resultat
Solfångare och LOD-anläggning hade setts som ”röda trådar” i förnyelsen. I och med att
bidrag till dessa åtgärder inte beviljades, och de inte sågs som möjliga att genomföra helt
med egna medel, omprövades flera delar av åtgärdsprogrammet och ambitionsnivån
sänktes. Man kom igång senare än planerat, och i mindre skala, i det område i Ryd som
ansökan avsåg. Injustering och delvis konvertering av värmesystemet, ett problematiskt
hetvattensystem (HE-system) från 1970-talet, utfördes. i stället för den planerade
förändringen av ventilationen där luft skulle tas in via kulvertledningarna i mark. Den
utgick då man fått veta att det fanns risker för mögelbildning i vid omslag från kallt till
varmt väder. För samma 54 lägenheter infördes individuell mätning av värme och
varmvatten. På hus med 780 lägenheter tilläggsisolerades taken genom att ca 30 cm
träfiberisolering sprutades in. Dagvattnet togs om hand genom infiltration.

Sophanteringen i den berörda delen av Ryd-området löstes år 2003, utan LIP-bidrag,
genom att sopsugsystem anlades i. I en servicebyggnad med bl.a. garage kunde källaren
användas som dockningsstation, där avfallet samlades. Sopinkast samt utrymme för
källsortering av avfall ordnades i servicebyggnadernas markplan. Sopnedkasten i
bostadshusen stängdes och de tidigare soprummen lades till entréerna. Avfallssortering
infördes också i andra delar av beståndet. Mängden osorterat avfall minskade med ca 15 %.

Projekten rörande folkbildning (A.2) och transporter (A.3) vidgades år 2003, efter särskild
ansökan, till att omfatta hela Stångåstadens bestånd. De boende engagerades och fick
information om inomhusmiljö, energibesparing m.m. Dialoger etablerades i samband med
att individuell mätning och källsortering infördes, i Ryd och andra områden. Information
spreds också genom informationsträffar, genom företagets kundtidning, genom lokal-TV
och genom samarbete med de lokala hyresgästföreningarna. Två återbruksbodar, som
startats på enskilt initiativ och även blev mötespunkter i sina områden, fick visst stöd.

Vattenbesparande åtgärder utfördes i ca 6 000 lägenheter. Vattenbesparingen blev ca 25 %.

Inom transportprojektet installerades 484 energisnåla motorvärmare i Stångåstadens
bostadsområden, och många låsbara cykelförråd ställdes i ordning. Företaget startade
också, och stöttar ekonomiskt, en bilpool med två biogasbilar och ett internetbaserat
bokningssystem. Genom åtgärderna beräknades förväntade miljöeffekter ha uppnåtts.

Två andra projekt av stort intresse från miljösynpunkt har genomförts i Ryd-området. Där
har två nya bostadshus uppförts av återvunna betongelement och andra byggdelar. Dessa
”återanvändningsprojekt” presenteras kort i kapitel 4.

Kommentarer
Förändringarna i programmet i Ryd ger exempel på hur miljöarbete kan anpassas efter
ändrade förutsättningar och nå framgångar. De val som gjordes tyder på att solfångare och
LOD-anläggningar ännu är åtgärder som kan vara svåra att finansiera helt med egna medel.
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3.7 Mjölby
Mjölby kommun beviljades LIP-bidrag år 1999 med totalt 31,044 Mkr till 19 projekt. Två
av dem utgick av ekonomiska skäl: ”Ekologisk ombyggnad av Trojenborgsområdet”, här
primärt klassat som ”ändringsprojekt”, samt ett tillhörande informationsprojekt. Ett
genomfört projekt har här klassats som annat/mindre projekt:

A. Miljöanpassning av 2 600 lägenheter
Huvudman: Bostadsbolaget i Mjölby
Kategori: Avfall / Utökad källsortering av hushållsavfall
Beräknad total investering 7 685 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1998) 2 305 tkr
Beräknad sysselsättning 2 årsarbeten

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
De planerade åtgärderna avsåg Bostadsbolagets hela dåvarande bestånd med totalt 2 600
lägenheter av olika åldrar, många i områden från 50-60-70-talen.64 I programmet ingick:

- källsortering och kompostering av hushållsavfall
- ökad hushållning med energi
- miljöutbildning till berörda boende

Följande miljöeffekter förväntades
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 1 667 MWh/år
Avfallssortering, kompostering Minskad mängd avfall till förbränning: 3 325 kbm/år (före: 8 881 kbm/år)

LIP-projektet slutfördes år 2001, men i mindre omfattning än vad som angetts i ansökan,
vilket innebar mindre kostnad och mindre bidrag. Då hade bolagets samtliga fastigheter
ställts om till källsortering. Sopnedkasten stängdes. De ”miljöhus” som byggdes i om-
rådena placerades så att inga boende fick mer än 150 m att gå till ”sitt” hus. Genom att
t.ex. fyra ”miljöhus” kunde ersätta 30 gamla soprum vid entréerna minskade biltrafiken på
gårdarna. Kompostering infördes samtidigt, men inom LIP-projektets tidsram bara för ca
250 av de berörda hushållen. Varmkomposterna (Joraform) och även sorteringen fungerade
mycket bättre än väntat; Bostadsbolaget gick sedan vidare med åtgärderna utan LIP-stöd.

Bidragande till det goda resultatet torde dels vara den information man satsade på, dels att
fastighetsskötarna varje morgon ”tittade till” komposter och miljöhus. Bostadsbolaget
delade ut kärl för sortering att placera under diskbänken, hjälpte till med monteringen efter
önskemål, ordnade informationsmöten med ”öppet hus” i soprummen/ miljöhusen, och
knackade dörr med hjälp av Agenda 21-personal. Genom komposteringen minskade
sopmängden med i genomsnitt 20 l/vecka och lägenhet - drygt 1 kbm/år och lägenhet. I
Trojenborgsområdet, där kompostering hade införts, minskade restavfallet med ca 70 %.

Styr- och reglerutrustning installerades i 11 bostadsområden med ca 1 570 lägenheter,
vilket var 60 % av beståndet år 1998, och en sammanlagd lokalyta på 14 280 kvm.
Förväntad energibesparing uppnåddes inte helt, men i det närmaste (94 %)65 trots att
betydligt färre lägenheter än planerat omfattades av åtgärderna. Fortsatta åtgärder
planerades därför.

64 År 2000 revs fyra hus med sammanlagt 60 lägenheter i Trojenborg i Skänninge, det område där den
planerade ekologiska ombyggnaden och tillhörande informationsprojekt skulle ha genomförts.
65 Med korrigeringar för fler uthyrda lägenheter.
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3.8 Olofström
Olofströms kommun beviljades LIP-bidrag år 2002 med totalt 9,5 Mkr till 6 projekt. Ett av
dem har här klassats som annat/mindre projekt:

A. Individuell förbrukningsmätning i Olofströmshus
Huvudman: Olofströmshus AB
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 680 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2002) 204 tkr
Beräknad sysselsättning ? årsarbeten

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Olofströmshus äger och förvaltar ca 1 900 lägenheter. Projektet var ett pilotprojekt, där två
likvärdiga fastigheter skulle väljas ut och den ena förses med utrustning för individuell
mätning av värme och vatten. Information till berörda boende ingick också i programmet.

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 50 MWh/år, motsvarande minskade utsläpp med

2 000 kg/år CO2 6 kg/år SO2
16 kg/år Nox 6 kg/år VOC (före: 30 kg/år)

Vattenbesparing Inga uppgifter

Två fastigheter, bebyggda med trevånings hyreshus från 1950-talet, valdes ut för
pilotprojektet. Husen ligger centralt i Olofström. Projektet genomfördes 2004, då
individuella mätare installerades i de ena av de två fastigheterna. De mätningar som sedan
genomförts visade på en besparing med 24 % i den fastighet där individuell mätning hade
genomförts.
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3.9 Sandviken
Sandvikens kommun beviljades LIP-bidrag år 2000 med totalt 14, 458 Mkr till 9 projekt.
Tre av dem (A.1, A.2, A.3) som alla rör samma bostadsområde och har samma huvudman,
har här klassats som annat/mindre projekt. Ett delprojekt för området beviljades inget stöd.

A. Energibesparing i bostadsområdet Smultronbacken
Huvudman för samtliga delprojekt: Sandvikenhus AB

A.1 Installation av närvaroindikerad belysning i trapphus & källare
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 476 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2000) 143 tkr
Beräknad sysselsättning 1 årsarbete

A.2 Installation av tryckstyrt ventilationssystem
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 1 570 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2000) 471 tkr
Beräknad sysselsättning 1,5 årsarbeten

A.3 Tilläggsisolering av vindbjälklag
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 647 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2000) 194 tkr
Beräknad sysselsättning 1,4 årsarbeten

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Alla tre delprojekten avser 1960-talsområdet Smultronsbacken. Området byggdes med
sammanlagt 277 lägenheter i 22 hus med två och tre våningar. Husen är byggda i betong,
några med tegelklädd fasad. Takens ytskikt byttes under 1990-talet från eternit till plåt. De
LIP-stödda projekten ingick i ett energisparprojekt ”Smultronbackens bostadsområde – en
helhetssyn på energibesparing”. De åtgärder som beviljades LIP-stöd var:

- Installation av närvaroindikerad belysning i alla trapphus och källarvåningar
- Byte av centralfläkt till tryckstyrd takfläkt och köksfläktar med individuell reglering
- Tilläggsisolering av vindbjälklagen

Följande miljöeffekter förväntades
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing (delprojekt A , belysning) Besparing av 86 MWh/år (el)
Energibesparing (delprojekt B, ventilation) Besparing av 646 MWh/år
Energibesparing (delprojekt C, takisolering) Besparing av 363 MWh/år

Projekten genomfördes år 2000. Trapphus- och källarbelysning byttes från 24-timmarsdrift
till ett system med närvaroindikerad belysning. 151 ljuskällor med kvicksilver minskades
till 25. Ventilationen byttes från konstantflöde av frånluft i köken till ett utetemperaturstyrt
system med ett konstant minimum och möjlighet för boende att forcera flödet vid behov.
Nya tilluftsventiler monterades i fönsterkarmarna. Vindarna isolerades med 20 cm lösull
från ett lokalt företag(Termoträ AB). Både bytet av belysning och förbättringarna av
ventilation och inomhusklimat uppskattades av de boende. Miljöeffekterna blev mindre än
beräknat under det första året i drift, totalt 517 MWh för alla tre delprojekten; effekten av
den nya belysningen blev dock ungefär som förväntat. Utförandet kostade totalt 2 517 tkr.
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3.10 Smedjebacken
Smedjebackens kommun beviljades LIP-bidrag år 1999 med totalt 12,7 Mkr till 5 projekt.
Ett av dem har här klassats som annat/mindre projekt:

A. Bostadsprojekt Malmen nr 8 66

Huvudman: Bärkehus AB
Kategori: Flerdimensionella projekt / Åtgärder inom annat bostads-/fastighetsbestånd
Beräknad total investering 2 900 tkr varav miljöinvestering 2 765 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1999) 828 tkr
Beräknad sysselsättning 4 årsarbeten

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Bärkehus AB äger (2004) totalt 1288 lägenheter, däribland 114 i bostadsområdet Malmen i
Morgårdshammar. Området bebyggdes under miljonprogrammet med tvåvånings
lamellhus. Stambyten hade genomförts under 1990-talet. Några hus hade rivits.

De åtgärder som beviljades LIP-stöd 1999 var att installera ett system för värmeåtervinning
ur frånluft samt att installera avfallskvarnar i samtliga lägenheter. Bidrag beviljades inte till
att införa källsortering i lägenheterna och återvinningsstationer i kvarteret.

Följande miljöeffekter förväntades
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing (värmeåtervinning) Besparing av 635 MWh/år, innebär minskade utsläpp med

- 350 kg/år CO2 - 5 kg/år NOx
Avfallshantering (kompostkvarnar, rötning) Ökad energiproduktion 30 MWh/år

350 kg/år fosfor åter till odlad mark
Minskade transporter - 300 fordonskilometer

Åtgärderna för värmeåtervinning från frånluft genomfördes inte då investeringen var svår
att klara med hänsyn till bostadsföretagets ekonomi. Däremot installerades avfallskvarnar i
samtliga lägenheter. De anslöts till de tämligen nya ledningsnäten och fungerar bra. De
boende fick omfattande information om hur och vad man skulle sortera till avfallskvarnen.

Det malda avfallet leds med spillvattnet till ett reningsverk, där det vid rötningen bidrar till
att producera biogas för fjärrvärmen. Idén hämtades från Surahammar, där motsvarande
system används, främst för småhus. I Smedjebacken har nu ca 550 hushåll avfallskvarnar.
De finns, förutom i området Malmen, framför allt i småhus men också i en bostadsrätts-
förening. Kvarnarna är en av tre möjligheter i hanteringen av kommunens komposterbara
avfall. Alternativen är att det enskilda hushållet komposterar, eller lägger komposterbart
avfall i ”brun tunna”. Kompostmaterialet från de bruna tunnorna transporteras till en
central anläggning för kompostering i Ludvika. Genom avfallskvarnarna, eller egen
kompostering (70 % i kommunen), minskar biltransporterna. Brännbart avfall fraktas till
Avesta; genom källsorteringen minskar biltransporterna dit. Som ett led i bättre avfalls-
hantering i Malmen-området införde man också, utan bidrag, kärl för källsortering i
lägenheterna. Kring de nya uppsamlingskärlen utomhus byggdes enkla skärmar.

Miljöeffekterna just i Malmen är inte uppmätta, men totalt ökar mängden utsorterat
material och det avfall som måste transporteras bort med bil minskar.

66 Detta LIP-projekt ströks i samband med slutredovisningen formellt ur kommunens program. Bidraget till
avfallskvarnarna togs i stället från kommunens LIP-bidrag till biogas; till det projektet hade 1 630 tkr
beviljats för att ansluta villor till fjärrvärme producerad med biogas.



117

3.11 Solna
Solna kommun beviljades LIP-bidrag år 1999 med totalt 53,9 Mkr till 16 projekt. Tre av
dem (A.1, A.2, A.3), som alla rör bostadsområdet Blåkulla och har samma huvudman, har
här klassats som annat/mindre projekt:

A. Avfallshantering och asbestsanering i Blåkulla
Huvudman för samtliga delprojekt: Solnabostäder AB

A.1 Källsortering av avfall / fysisk investering
Kategori: Avfall / Utökad sortering av hushållsavfall
Beräknad total investering 8 000 tkr varav miljöinvestering 6 575 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1999) 1 905 tkr
Beräknad sysselsättning 3,5 årsarbeten

A.2 Källsortering av avfall / folkbildning
Kategori: Stödjande åtgärder / Folkbildning
Beräknad total investering 1 500 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1999) 435 tkr
Beräknad sysselsättning 1,5 årsarbeten

A.3 Sanering och energihushållning
Kategori: Byggnadsåtgärder / Ombyggnad av bostadshus
Beräknad total investering 10 300 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1999) 2 988 tkr
Beräknad sysselsättning 12 årsarbeten

Utgångsläge och åtgärdsprogram
Bostadsområdet Blåkulla med åtta 14-våningshus byggdes under miljonprogrammet i
Hagalund, Solna. Till slutet av 2001 ägdes och förvaltades fyra av husen, med sammanlagt
889 lägenheter, av Solnabostäder; de övertogs då av bostadsföretaget Signalisten. Solna-
bostäder tog fram en miljöplan för hela sitt bestånd år 1997. Flera projekt för vatten- och
energisparande hade då redan påbörjats, exempelvis hade fönstren i Blåkullahusen bytts ut
och tätats. Brister i fasaderna kvarstod, bl.a. PCB-fogar och värmeläckage vid asbestklädda
fasadpartier. Från boende kom önskemål om bättre möjligheter till källsortering och säker
cykelförvaring. Sophämtningen var problematisk på grund av de stora mängderna, 7-8 ton
per vecka, och även tekniskt svår att lösa. De underbyggda gårdarna gjorde hämtning svår
såväl från gårds- som garageplanet. LIP-stöd som söktes för källsorteringsutrustning i kök
och för cykelförråd beviljades inte. Följande åtgärder ingick i LIP-satsningen:

• ombyggnad av sophanteringen till ett system med mobil sopsug för komposterbart
• information till de boende i samband med ombyggnaden av sophanteringen
• sanering av PCB-haltiga mjukfogar samt tilläggsisolering av fasaden i två hus

Följande miljöeffekter förväntades
Åtgärder för: Förväntad effekt
Avfallshantering (delprojekt A och B) Minskad mängd avfall till förbränning: 200 ton/år, motsv. utsläpp av

160 kg/år NOx 120 kg/år SO2 45 kg/år HCl 0,8 g/år kadmium
23 g/år bly 0,2 g/år dioxiner 3,5 ton/år stoft 8 g/år kvicksilver
Till återbruk: 100 ton papper (tidningar), 50 ton glasförpackningar

Energibesparing och sanering
(delprojekt C)

Besparing av 500 MWh/år, motsvarande utsläpp av
73 000 kg/år CO2 70 kg/år Nox
240 kg/år SO2

Omhändertagande av 200-400 kg PCB och 5 200 kvm asbestskivor
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Genomförande och resultat
Hushållsavfallet hade tidigare samlats i transportabla containers med komprimering, som
stod i de sammanlagt 16 soprummen under sopnedkasten. Dessa Mini-max-containers
började bli dåliga. Källsorterat glas m.m. kunde läggas i de uppsamlingskärl kommunen
placerat i området. Ett problem var att transporterna därifrån gick förbi skolan. Tidningar
fick läggas i lådor utanför portarna, men dessa blev snart fulla; 5-6 kbm per trapphus och
vecka hämtades. Man hade ända sedan början av 1990-talet haft idéer om sopsug. Detta
kombinerades nu med ett system som provats och fungerat bra i Göteborg under 1,5 år, att
med hjälp av en väv monterad i schaktet fördela två fraktioner av sopor. Vävens läge
manövreras med en spak vid varje nedkastlucka. Ett läge används för tidningar, det andra
för ”sopor” – (brännbart) restavfall. Restavfallet förvaras i 16 tankar à 2,5 kbm, en per
sopnedkast. För komposterbart avfall byggdes nya inkast på gårdarna, ett inkast per drygt
100 lägenheter. Kommunens uppsamlingskärl för förpackningar av glas, kartong, hårdplast
och metall flyttades till områdets breda infartsgata, nära kvarterslokalen ”Flaggskeppet”
mitt i området. Man slapp därmed tung fordonstrafik på parkvägen.

Tömning av sopkärlen behövs två gånger per vecka mot tidigare en gång. En bil med mobil
sopsug hämtar från infartsgatan. Systemet uppfattas av de ansvariga som rent och prydligt.
Men hämtningsavgiften ökade trots att sopmängderna minskade, då de tätare tömningarna
totalt räknat ökade hämtarnas gångavstånd. Kostnaderna blev också betydligt högre än
beräknat, 12,5 Mkr i stället för 8 Mkr, främst för att det inte gick att dra rör i taken i
garageplanet, som planerat. Under det första halvåret fungerade tidningsuppsamlingen mer
än väl, medan en del stopp inne i schakten orsakades av t.ex. pizzakartonger. Man bytte
senare ut ”gardinen” i schaktet och därefter fungerar systemet tämligen bra.

Informationsinsatserna kring förändringarna var omfattande. Ett informationssystem i
trapphusen var viktigt under genomförandet, liksom möjligheter för enskilda att ställa
frågor och lämna synpunkter till den ansvariga informatören. Man höll också möten,
ordnade informationskvällar i kvarterslokalen och ”jippon” av olika slag. Enligt enkäter
som genomfördes, med svar från drygt en tredjedel av hushållen, var miljöintresset högt
och informationen hade nått flertalet. När åtgärderna genomförts, våren 2001, hölls en stor
invigningsfest där boende och representanter för kommunen och bostadsföretaget deltog.

Man hade problem med värmeläckage i fasaderna och några termofotograferingar hade
visat brister som påkallade tätning och värmeisolering. Utfackningsväggarna av gips –
plastfolie – isolering – plåtinklädnad på distanser var delvis slarvigt byggda. Provtagning
på de indragna balkongerna visade att många mjukfogar innehöll PCB, dock inte på alla de
208 balkonger som finns på varje hus. Fogarna var annars i gott tekniskt skick. Man beslöt
ändå att i stället för att renovera plåtfasaderna sanera PCB och asbest; det material som
använts som ytskikt på de indragna fasaddelarna vid balkongerna. 832 balkonger fick nya
mjukfogar; lägenheterna i bottenvåningen har inte balkong. Sammanlagt togs 275 kg PCB
bort; mängden fogmassa var 1 530 kg. Man hade räknat med 0,25 kg fogmassa per
löpmeter, men vissa delar vägde 1 kg. PCB-halten varierade från 3,5 till 33 %. Bakom
fogmassan fanns också klorparaffiner. När allt avlägsnats dammsögs och slipades kanterna
runt om, innan ny, mer miljövänlig massa påfördes. Efter LIP-projektet har även rörelse-
fogarna som finns på var tredje meter i bottenvåningarnas klinkerfasader PCB-sanerats.
Asbestskivorna på och invid balkongernas dörr- och fönsterpartier monterades ned med
iakttagande av gällande skyddsbestämmelser. Totalt avlägsnades 7 300 kvm asbestskivor,
med tillsammans 75 ton asbest. Hela arbetet genomfördes från bygghissar, en balkongrad
i taget. - Många boende har inglasade balkonger. Luften på balkongerna blir varm och före
åtgärderna blev den också dålig. Kraftigt förhöjda halter av PCB kunde konstateras i
inomhusluften, vilket föranledde särskilda kontroller av de boendes PCB-värden.
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3.12Stockholm
Stockholms kommun beviljades LIP-bidrag år 1998 med totalt 635,1 Mkr. Programmet var
oerhört omfattande; den beräknade miljöinvesteringen var drygt 2,5 miljarder kronor. Det
innehöll fyra strategiska programområden med sammanlagt nio, småningom tretton
’projekt’, här benämnda delprogram. För administration och samordning fanns en särskild
post på 6 Mkr; lite mindre än 1 % av den totala bidragssumman. De fyra strategiska
programområdena var:

I. Öka kretsloppsanpassningen
II. Effektivisera resursanvändningen
III. Minska spridningen av miljöskadliga ämnen
IV. Stimulera förändringsprocesser

Investeringsprogrammet som helhet omfattade en mängd konkreta miljöåtgärder från
stadens förvaltningar och bolag och förutsatte en bred samverkan med näringsliv och
medborgare. (I termen näringsliv ingår även bostadsföretag). Den godtagna genom-
förandetiden, ursprungligen 1998-2000, fick förlängas för flera projekt och delprojekt.
Några av de åtgärder som redovisas här beviljades förlängd genomförandetid och
slutfördes först sommaren 2004.

Slutrapport lämnades hösten 2004. Då redovisades miljörelaterade investeringar om drygt
3,6 miljarder kronor. Av det beviljade bidraget hade då 415,9 Mkr, 64 %, utnyttjats.

Under den första huvudrubriken ovan, ”Öka kretsloppsanpassningen”, återfanns ett
delprogram (’projekt’), Kretsloppsstadsdelar (A), som omfattade kretsloppsanpassning
dels vid nybyggandet av Hammarby Sjöstad, dels av de befintliga stadsdelarna Östberga
och Skärholmen, som i huvudsak byggdes ut under 1960-70-talen. I dessa stadsdelar skulle
staden med hjälp av LIP-medel stödja miljöinvesteringar i projekt/delprojekt initierade av
kommunala och privata aktörer och/eller LIP-kansliet. Varje projekt/delprojekt måste
godkännas av Miljödepartementet, senare Naturvårdsverket. En rad delprojekt med
relevans för denna studie utvecklades i Skärholmen och Östberga. Av dem som direkt rörde
befintliga hus och områden och hade genomförts eller pågick våren 2004 har nästan alla
här klassats som ”annat/mindre” projekt. Några delprojekt hade mer eller direkta samband
med Ytterstadssatsningen och Storstadssatsningen; jfr kapitel 1.1 och 1.4.

Under huvudrubrik IV ovan, ”Stimulera förändringsprocesser”, återfanns delprogrammen
Vardagens miljö - Kretsloppsteam (B) och Lokala förebilder - Kretsloppsprojekt (C)
där något/några delprojekt berörde flerbostadshus/-områden från 50-60-70-talen. Ett par av
dem innebar påtagliga förändringar av gårdar och kan i viss mån klassas som ”ändrings”-
projekt, medan övriga delprojekt som tas upp här har klassats som ”annat/mindre” projekt.

Alla dessa tre delprogram, A, B och C, innehöll också ett flertal projekt/delprojekt som inte
är relevanta här. Därför redovisas de inte på samma sätt som projekten (A o.s.v.) i övriga
kommuner. Så långt möjligt ges i stället motsvarande faktauppgifter för de relevanta
delprojekt som tas upp under respektive delprogram.

A. Kretsloppsstadsdelar
Delprogrammet som helhet (jfr ovan) beviljades 400 Mkr i LIP-bidrag. I LIP-ansökan
fördelades summan med hälften på Hammarby Sjöstad och hälften på de två äldre stads-
delarna Östberga och Skärholmen. Vid slutet av år 2003 hade staden fördelat sammanlagt
230,4 Mkr till projektet ”Utvecklings- och demonstrationsprojekt” (se vidare nedan).
46,5 Mkr hade fördelats till delprojekt i Östberga, 46,6 Mkr till delprojekt i Skärholmen.
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Miljömålet för de båda äldre stadsdelarna var att inom alla områden bli minst en faktor 1,5
bättre än situationen 1998. Energianvändningen i befintliga byggnader skulle minska med
20 % och samma siffra gällde transporter med motorfordon. Den totala mängden avfall
skulle minska med 20 %, avfall till deponi med 60 % och farligt avfall med 50 %.

Allmänna, ”stödjande” projekt67

En del av den totala bidragssumman användes för att stimulera framtagande av nya
produkter och tekniker att tillämpa bl.a. i de stadsdelar som ingick i delprogrammet.
Många sådana utvecklings- och informationsåtgärder gav resultat av nytta för 50-60-70-
talshus och områden. Det gäller även när de inte direkt utgick från sådana hus eller
områden utan hade en mer allmän karaktär:

• En modell, Miljöbelastningsprofil (1.1.a) togs fram för att beskriva nulägen och
bedöma miljökonsekvenser av nya projekt och alternativa lösningar. Den har tillämpats
inom olika delar av LIP Stockholm, bl.a. i ”nulägesbeskrivningar” för Östberga och
Skärholmen.

• En Kunskapssluss (1.1.b) med seminarier, kurser, broschyrer m.m. skapades för att
återföra erfarenheter och sprida kunskaper om goda exempel. Den har utnyttjats bl.a. av
bostadsföretag, kommunala tjänstemän och småhusägare i kretsloppsstadsdelarna.

• Teknikupphandling (1.1.c) genomfördes för att påskynda utvecklingen av ny
miljöteknik. En rad upphandlingar gjordes, som främst gällde nybyggnad men även kan ge
ledning vid förnyelse. Hit hör: System för individuell mätning, Behovsstyrd ventilation,
Solceller, Solvärme, Park- och gatubelysning (Utebelysning), Handdukstorkar, Smartare
värmereglering (Termostatventiler/ styrsystem), Energieffektiva tappvattenkranar och
Matavfall & avloppsvatten.

• Gemensam upphandling (1.1.d) genomfördes inom ett tiotal fackområden. Ingen
gemensam upphandling berörde direkt förnyelse av flerbostadshus eller -områden i
Skärholmen eller Östberga, men de kravspecifikationer som togs fram kan ge ledning vid
förnyelse av 50-60-70-talsbebyggelse. Detta gäller i första hand Energieffektiva fönster,
Inomhusbelysning i flerbostadshus, PCB-sanering och Tvätt & tork (i gemensamma
utrymmen).

Utvecklings- och demonstrationsprojekt68

Tanken bakom detta projekt var att nya tekniska lösningar inom områdena miljöanpassning
och energieffektivisering skulle demonstreras genom nybyggnad och förnyelse av
byggnader eller infrastruktur. Utvecklings- och demonstrationsprojekt (delprojekt) som
kunde bli kommersiellt tillgängliga och spridda i stor skala prioriterades. Stöd beviljades
inte till åtgärder som var normal upprustning eller underhåll eller normal åtgärd vid om-
eller nybyggnad.

Som tidigare nämnts hade LIP-kansliet i Stockholm beviljat och skrivit fram för
regeringsbeslut 46,5 Mkr till insatser i Östberga och 46,6 Mkr till insatser i Skärholmen.
Dessa summor gällde sammanlagt ca 130 delprojekt där insatserna gällde ny- eller
ombyggnad, byggnader eller infrastruktur. I en hel del fall gällde dock flera delprojekt en
och samma fastighet. Nära femtio av delprojekten avsåg åtgärder i eller i anslutning till
befintliga områden med flerbostadshus i Östberga och Skärholmen. Av dessa delprojekt,
där stöd beviljats via LIP-kansliet, genomfördes mindre än hälften (21). I många fall

67 Avser delprojekt som i LIP-kansliets redovisningar är numrerade I.1.a-I.1.d. Mer utförliga beskrivningar
finns bl.a. i LIP-kansliets årliga verksamhetsrapporter.
68 Delprojekt I.2 i LIP-kansliets redovisningar.



121

uteblev således de planerade åtgärderna helt. Främst gällde det åtgärder i några privata
fastighetsbolags bestånd. Åtminstone fullföljdes inte avtalet med LIP-kansliet. Åtgärder
kan ha genomförts utan LIP-stöd, vilket med säkerhet skedde i några fall, men den totala
omfattningen av detta är inte känd. I några fall påbörjades arbetena senare och/eller fick
mindre omfattning än vad som ursprungligen planerades.

Orsakerna till att så många planer tycks ha stannat på halva vägen är inte klarlagda. En
bidragande orsak kan vara de ekonomiska krav som ställdes på de kommunala bostads-
bolagen efter valet 199869. En osäker situation uppstod också för dem i och med det
politiska målet i Stockholm att omvandla fler hyresfastigheter till bostäder med bostadsrätt.

De åtgärder/projekt som kom till stånd beskrivs kortfattat i det följande.

Delprojekten A.1 - A.11 har alla Svenska Bostäder som huvudman. Ytterligare ett par LIP-
projekt var planerade av Svenska Bostäder men kom inte till stånd.

A.1 Ombyggnad av friliggande tvättstuga (Skärholmen, Svenska Bostäder)
LIP-kansliets diarienummer: 101-2000
Beräknad total investering 2 352,64 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 705,98 tkr

Åtgärden avsåg endast invändig ombyggnad. Alla tvättmaskiner byttes, men de gamla
centrifugerna bibehölls. Tvättmaskinerna har fördosering av tvättmedel, vilket hindrar både
överdosering och olämpliga tvättmedel. All belysning byttes till närvaro- och
dagsljusstyrd. Ny centralstyrning av värme genomfördes och värmeväxlare installerades på
frånluften. Resultaten blev mycket goda. Tvättkapaciteten ökade med 70 % samtidigt som
vattenanvändningen minskade från 13,5 till 9,5 kbm/dygn och varmvattenanvändningen
från 45 % till 10 %. Elförbrukningen ökade, beroende på att fler började använda
tvättstugan; i genomsnitt körs 714 pass per vecka.

A.2 Taylor-Dunn eldrivet arbetsfordon (Skärholmen, Svenska Bostäder)
LIP-kansliets diarienummer: 367-2000
Beräknad total investering 231, 6 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 69,5 tkr

En eldriven traktor inköptes men fungerade inte så bra som förväntat. Den såldes, i stället
inköptes en elmoped som man hade god erfarenhet av från andra förvaltningsenheter.

A.3 Inköp av tre eldrivna transportmopeder (Skärholmen, Svenska Bostäder)
LIP-kansliets diarienummer: 444-2000
Beräknad total investering 148,1 tkr varav miljöinvestering 64,7 tkr
Beviljat bidrag 19,4 tkr

Köpet genomfördes. De nya fordonen innebar minskade störningar för hyresgästerna. Man
beräknade att de 780 mil/år som de tre elmopederna körs minskar CO2-utsläppen med 552
kg/år. Elladdningen av batterierna räknades inte med i bedömningen av miljöeffekterna.

A.4 Byte av kyl och frysar inom fastighetsbestånd i Skärholmen (Svenska Bostäder)
LIP-kansliets diarienummer: 052-2000
Beräknad total investering 3 516,84 tkr varav miljöinvestering 283,68 tkr
Beviljat bidrag 85,1 tkr

Ett förtida byte av 820 st kylskåp och frysar genomfördes. Man gick upp till energiklass A,
vilket beräknades spara 88 200 kWh/år.

69 Den (då) nya politiska majoriteten ställde höga avkastningskrav på de kommunala bostadsbolagen, samt
krävde en engångsinbetalning till kommunen på sammanlagt flera miljarder kronor.
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Följande sju åtgärder (A.5-A.11) hör samman; alla utom en har samma diarienummer och
de avrapporterades tillsammans. Här redovisas de samlat, efter basfakta för A.11.

A.5 Upprustning Östberga: Källsorteringsstugor (Svenska Bostäder)
LIP-kansliets diarienummer: 100-2000
Beräknad total investering 3 437,5 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 1 031,25 tkr

A.6 Upprustning Östberga: Tvättstugor (Svenska Bostäder)
LIP-kansliets diarienummer: 100-2000
Beräknad total investering 1 923,9 tkr varav miljöinvestering 929,1 tkr
Beviljat bidrag 278,7 tkr

A.7 Upprustning Östberga: Energieffektiv fasadbelysning (Svenska Bostäder)
LIP-kansliets diarienummer: 100-2000
Beräknad total investering 2 296,9 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 689,0 tkr

A.8 Upprustning Östberga: Levande gårdar (Svenska Bostäder)
LIP-kansliets diarienummer: 100-2000
Beräknad total investering 37 500,0 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 11 250,0 tkr

A.9 Upprustning Östberga: Tilläggsisolering med ny fasad i Centrum (Svenska Bostäder)
LIP-kansliets diarienummer: 100-2000
Beräknad total investering 610,0 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 183,0 tkr

A.10 Upprustning Östberga: Uppgradering av fönster (100 % av fönster) (Svenska Bostäder)
LIP-kansliets diarienummer: 100-2000
Beräknad total investering 9 024,0 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 2 707,2 tkr

A.11 Upprustning Östberga: Individuell mätning & varmvatten (Svenska Bostäder)
LIP-kansliets diarienummer: 118-2000
Beräknad total investering 13 185,0 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 3 955,5 tkr

Dessa LIP-åtgärder (A.5 – A.11) skulle sammanlagt ha inneburit investeringar på närmare
68 Mkr. Knappt en tredjedel av den summan skulle kunna täckas av LIP-bidragen. Men
omfattningen av detta stora åtgärdspaket blev mycket mindre än man tänkt. Hyresgästerna
i de femton fastigheterna på Östbergahöjden bildade lika många bostadsrättsföreningar
efter valet 1998 och Svenska Bostäder påbörjade inga renoveringsprojekt innan frågan om
eventuell försäljning var löst. Först hösten 2003 började åtgärder genomföras i ett av de två
kvarter där de boende röstat mot ombildning och köp. Ett kvarter färdigställdes ganska
snart, medan det andra, där bl.a. stambyten skulle göras, tog längre tid.

Av LIP-åtgärderna genomfördes bara vissa delar. Tre källsorteringsstugor byggdes (A.5);
detta delprojekt startades först när ett annat projekt med LIP-stöd, nybyggandet av JM:s
’stadsvillor” på Östbergahöjden, började bli klart. De nya, påkostade källsorteringsstugorna
med putsade fasader och sedumklädda tak ersatte då de gamla, enkla sophus som måste
rivas i samband med JM:s nybyggnad. Upprustning av tvättstugor (A.6), upprustning av
gårdar ( A.8) och individuell mätning av varmvatten (A.11) genomfördes inte inom LIP-
projektet, men gårdarna gör Svenska Bostäder i ordning vartefter. Bara 4 av 49 fasad-
belysningar byttes (A.7) och uppgradering av fönster (A.10) utfördes bara i trapphus och
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badrum, då fönstren i allmänhet inte var i behov av några större åtgärder. Tilläggsisolering
och ny fasadbeklädnad i centrum (A.9) genomfördes bara delvis.

LIP-projektet avslutades för Svenska Bostäders del våren 2004, då rapport lämnades till
LIP-kansliet i Stockholm. Men förnyelsen i Östberga drivs vidare. Totalt räknar Svenska
Bostäder med att satsa en halv miljard på underhåll och uppgradering.

Delprojekten A.12 - A.13 har båda Stockholmshem som huvudman och gällde fastigheter i
Skärholmen. Flera LIP-projekt som Stockholmshem planerade kom inte till stånd.

A.12 Förtida utbyte av befintlig tvättmaskinspark mot energisnålare (Sthlmshem)
LIP-kansliets diarienummer: 368-2000
Beräknad total investering 1 169,0 tkr varav miljöinvestering 261,0 tkr
Beviljat bidrag 78,3 tkr

Elva tvättstugor med 4 små och en stor maskin rustades upp och samtliga tvättmaskiner
byttes. El- och vattenförbrukningen minskade, och även behovet av löpande underhåll. Per
maskin och tvätt förbrukades efter bytet 1,9 KWh energi och 72 l kallvatten mot tidigare
172 l. Annan typ av maskiner än tidigare gjorde att förbrukningen av varmvatten ökade,
från 0 till 10 liter per tvätt.

A.13 Energibesparing i allmänna utrymmen (Stockholmshem)
LIP-kansliets diarienummer: 054-2000
Beräknad total investering 1 415,0 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 424,5 tkr

Belysningsarmaturerna i 66 trappuppgångar byttes mot rörelsestyrda med lågenergilampor.
Man räknade med en sammanlagd besparing på 9 kWh/dygn, d.v.s .ca 3 285 kWh/år.

Delprojekten A.14 - A.17 har alla HSB:s brf Gransätra i Skärholmen som huvudman.
Ännu en planerad åtgärd, en LOD-anläggning, godkändes inte som bidragsberättigad av
LIP-kansliet, och utfördes inte. Den bedömdes innehålla alltför stora inslag av underhåll,
då föreningen hade problem med vatten i krypgrunden. De genomförda åtgärderna
redovisas samlat efter basfakta för projekt A.17.

A.14 Fjärrvärme (HSB:s brf Gransätra)
LIP-kansliets diarienummer: 201-2001
Beräknad total investering 1 065,0 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 319,5 tkr

A.15 Autom. styr- och reglerutr. av ventilationsfläktar (HSB:s brf Gransätra)
LIP-kansliets diarienummer: 201-2001
Beräknad total investering 506,25 tkr varav miljöinvestering 350,0 tkr
Beviljat bidrag 105,0 tkr

A.16 Tilläggsisolering av fönster (HSB:s brf Gransätra)
LIP-kansliets diarienummer: 201-2001
Beräknad total investering 1 894,0 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 554,7 tkr

A.17 Energieffektiv belysning i källare och tvättstuga (HSB:s brf Gransätra)
LIP-kansliets diarienummer: 201-2001
Beräknad total investering 181,25 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 54,4 tkr

HSB:s brf Gransätra i förorten Sätra, på gångavstånd från Skärholmens centrum, omfattar
ett kvarter med nio lamellhus i tre våningar. Husen byggdes 1964-65 och innehåller



124

sammanlagt 150 lägenheter. År 1992 hade husen delvis renoverats utvändigt; bland annat
hade balkongerna byggts om och glasats in och entréerna fått ”farstukvistar” med sadeltak.

Anslutningen till fjärrvärme (A.14) genomfördes 2001 då också en ny undercentral
installerades i ett källarutrymme. Större delen av den gamla panncentralen friställdes
därmed för annan användning. Lokalens hygienutrymmen rustades upp och byggnaden
fick nytt tak, vid sidan av LIP-åtgärderna. Ny, temperaturstyrd styr- och reglerutrustning
för lägenhetsventilationen installerades, med möjligheter till individuell reglering för varje
trappuppgång, (A.15).

De ursprungliga fönstren var treglasfönster med separata bågar. Isolerförmågan
förbättrades (A.16) genom att de två glasen i inner- och mellanbågen i varje fönsterluft
byttes mot ett enda ”isolerpaket” med två hermetiskt tillslutna glasrutor med argongas
mellan och med U-värdet ca 1. Utbytet gjordes lokalt. En provisorisk verkstad inrättades i
den tömda panncentralen och fönstren togs dit i den takt de åtgärdades. Tidsåtgången
beräknades till ca 2 timmar per fönster, 1-1,5 dag per lägenhet. De befintliga gångjärnen
fick förstärkas för att klara den ökade vikten. Minskat kallras och enklare fönstertvätt var
fördelar som upplevdes av de boende. Det var dock en stor investering med en beräknad
återbetalningstid på 25 år, LIP-bidraget inräknat.

I källar- och tvättstugegångar monterades mer energisnåla armaturer (A.17).

Vid sidan av LIP-åtgärderna genomfördes också en renovering av fasaderna - de lagades
och målades om – och omläggning av taken; nya sadeltak med lite större taksprång
byggdes ovanpå husens befintliga, låglutande tak.

Uppföljningen av energiförbrukningen blev ett problem i Gransätra, då man inte hade haft
tillräckligt regelbunden avläsning av förbrukningen innan åtgärderna vidtogs.

Ett enda delprojekt, A.18, inom detta delprogram har genomförts med ett privat
bostadsföretag, Byggmästare Einar Mattson, som huvudman. Ytterligare en planerad
åtgärd gällde samma fastighet i Skärholmen men genomfördes inte. 14 planerade
delåtgärder med privata bostadsföretag som huvudman kom inte till utförande.

A.18 Kv. Hållsätra 6: Tilläggsisolering av fönster (Byggm. Einar Mattson)
LIP-kansliets diarienummer: 198-2001
Beräknad total investering 1 110,0 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 333,0 tkr

De 74 lägenheterna i fastigheten fick fönstren renoverade. I de befintliga tvåglasfönstren
byttes innerrutan mot isolerglas (ISOLOC-system). Man räknade med att energi-
förbrukningen skulle minska med 200 000 kWh/år.

Tre delprojekt, A.19 - A.21, som genomfördes av Gatu- och fastighetskontoret (GFK) i
Stockholm rörde flerbostadsbebyggelse i Skärholmen eller Östberga, men mer indirekt; då
de inte berörde tomtmark. De tas ändå upp här, då de påverkade boendemiljön avsevärt.

A.19 Mera vatten i Skärholmen (inkl. tillägg med samma namn) (GFK Stockholm)
LIP-kansliets diarienummer: 376-2000
Beräknad total investering 2 600,0 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag 660,0 tkr

Delprojektet innebar att dagvatten skulle återföras via dammar m.m. till ursprungliga
bäckar – Sätraån och Skärholmsbäcken – för att berika utemiljön och det biologiska livet.
Arbetena påbörjades hösten 2002. En referensgrupp med representanter för boende och
byalag, skola och förskola m.fl. deltog i diskussionerna och besiktningarna på plats under
planeringen och genomförandet.
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A.20 Bergbana Skärholmen (GFK Stockholm)
LIP-kansliets diarienummer: 063-2000
Beräknad total investering 17 600,0 tkr varav miljöinvestering 1 540,0 tkr
Beviljat bidrag 462,0 tkr

Tidigare fanns en hiss som kunde användas av gående för att slippa merparten av de många
och långa trapporna från Skärholmens centrum upp till bostadsbebyggelsen på höjden
ovanför. Hissen upplevdes som otrygg och var ofta utsatt för skadegörelse. LIP-bidragen
till bergbanan avsåg dels val av miljövänliga komponenter, dels val av teknik som skulle
minska energiåtgången. Bergbanan stod klar i december 2001. Med sin genomsiktliga korg
som löper längs sluttningen, med trapporna vid sidan om, är den tryggare mer användar-
vänlig. Man hade dock inledningsvis problem med driftstörningar; dörrstängningen
påverkades då grus kom in i underkant där skenorna går in. Efter åtgärder minskade dessa
problem. Energivinsten blev betydande. Det första året i drift drog bergbanan 27 000 kWh;
hissen hade dragit 62 000 kWh.

A.21 Miljövänlig belysningsanläggning i Östberga (GFK Stockholm)
LIP-kansliets diarienummer: 387-2000
Beräknad total investering 4 000,0 tkr varav miljöinvestering 1 200,0 tkr
Beviljat bidrag 360,0 tkr

110 stolpar för gatubelysning försågs med lågenergiarmaturer och målades med en
tvåkomponentslack för att minska zinkläckage. Energibesparingen blev 44 000 kWh/år.

Tekniktävlingen ”Bästa förslag” (LIP-kansliets diarienummer 454/2000-760)

En satsning inom delprogrammet Kretsloppsstadsdelar var en internationell idétävling:
”Växthus för kreativa idéer”. Efter en ändring, godkänd av regeringen, inriktades tävlingen
mot att skapa ett underlag för miljöanpassning av befintlig bebyggelse, i Östberga och/eller
Skärholmen. Båda områdena presenterades i tävlingshandlingarna. Tävlingen genomfördes
av Stockholms LIP-kansli i samarbete med Byggforskningsrådet, Sveriges Arkitekters
Riksförbund, de närmast berörda av stadens förvaltningar och bolag samt berörda
fastighetsägare.70 Arkitekter, tekniker, konstnärer m.fl. yrkesverksamma fick delta, men
också högskolestuderande och boende i stadsdelarna. Tävlingen utlystes i mars 1999 och
avgjordes samma höst. Flera av de prisbelönta förslagen, inklusive det vinnande, utgick
från Svenska Bostäders hus på Östbergahöjden. Det vinnande förslaget visade exempel på
tekniska lösningar som starkt liknar dem som realiserats i de s.k. Solhusen i Gårdsten,
Göteborg, med solfångare, värmeåtervinning, grönare gårdar med plats för samvaro,
växthus m.m.71 Se kap. 4.1. I tävlingsförslaget ingick även större ingrepp såsom
utvidgade/utvinklade balkonger, takterrass med växthus och gemensamhetslokal.

Inget prisbelönt förslag blev emellertid aktuellt för genomförande. Ett av de skäl Svenska
Bostäder angav var svårigheten att täcka kostnaderna med hyreshöjningar som skulle
kunna godtas av de boende. Vissa smärre åtgärder som föreslogs i tävlingen kom dock att
ingå i det åtgärdspaket för Östberga som redovisats ovan (A.5 – A.11). Samtliga 42 förslag
presenterades i ett nummer i SAR:s publikationsserie ”Arkitekttävlingar”, bekostat av LIP-
kansliet. LIP-kansliet ansvarade också för ett internationellt seminarium som hölls i
december år 2000. Projektets totala budget var 5,0 Mkr, exklusive de tävlandes
arbetsinsats. Beviljat LIP-bidrag var 4,53 Mkr.

70 Byggforskningsrådet (BFR) ingår numera i Formas och Sveriges Arkitekters Riksförbund (SAR) har
uppgått i en bredare arkitektorganisation, Sveriges Arkitekter.
71 Förslaget hade utarbetats av Solhusens arkitekt CNA Christer Nordströms Arkitektkontor AB och J&W
Energi och Miljö.
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B. Vardagens miljö - Kretsloppsteam
Delprogrammet som helhet (jfr sid. 119) beviljades 15 Mkr i LIP-bidrag, vilket motsvarade
50 % av beräknad miljöinvestering. Arbetet skulle baseras på brett utformade stödprocesser
för att ta vara på och utveckla miljöengagemanget hos enskilda och företag. Avsikten var
att tre stadsdelar med sammanlagt ca 30 team skulle engageras. Av olika skäl kom bara en
stadsdel, Skärholmen, att medverka, med tre kretsloppsteam.

B.1 Kretsloppsteam i Skärholmen

Total budget 30 000 tkr Total kostnad 1 600 tkr
Beviljat bidrag 800 tkr
Ett omfattande pilotprojekt genomfördes. En kretsloppssamordnare och lokal projektledare
från Skärholmens stadsdelsförvaltning (SDF) började planeringen. Lokala intressenter
inbjöds att delta; det blev AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder och Wihlborgs
Fastigheter AB. Deltog gjorde också kretsloppsföretagen Skafab och Birka Energi (numera
Fortum) och i viss mån Stockholm Vatten. Projektet genomfördes under hösten 1999. Tre
kretsloppsteam med vardera sex personer gjorde hembesök hos boende i var sitt
bostadsområde och informerade om avfall, källsortering, energifrågor, vatten och avlopp
m.m.. Kretsloppsteamen skulle representera bostadsbolagen. De fick egna kontor i
bostadsområdena och annonserade sina besök med flygblad i brevlådorna, affischer och
annonser i lokaltidningen. Vid den efterföljande dörrknackningen informerade man, förde
samtal med de boende, visade upp olika miljömärkta produkter och delade ut en
lågenergilampa per hushåll. Även frågor om boendet i allmänhet, underhåll m.m. kunde
komma upp. Sammanlagt gjordes 630 hembesök, vilket innebär att man nådde drygt en
tredjedel av de boende i centrala Skärholmen. Teamen samlade också in farligt avfall i
samarbete med bostadsföretagen. Förutom dörrknackningen anordnade kretsloppsteamen
”öppet hus” på de lokala kontoren och deltog i miljödagar.

Någon mätning av miljöeffekter i termer av minskad miljöbelastning är omöjlig i ett
projekt som detta. Men många boende uppgav vid slutet av besöken, eller senare, att de nu
skulle handla mer miljövänligt. Att de uppskattade informationen och bedömde de som
nyttig framgick bl.a. av de önskade att fler skulle få ta del av den. Hembesöken gav också
positiva resultat för de boende genom att bostadsbolagen snabbt följde upp med enklare
reparationer och förändringar där sådana behov hade påtalats.

C. Lokala förebilder - Kretsloppsprojekt
Agenda 21-arbetet i Stockholm bedrivs inom stadsdelsförvaltningarnas verksamhet. LIP-
insatserna i det här rubricerade delprogrammet/”projektet” innebar att stadsdelsnämnderna
kunde bedriva egna kretsloppsprojekt med stöd av LIP-bidrag. Totalt genomfördes 24
delprojekt i 13 stadsdelar 1998-2001. Målen var att åstadkomma små men viktiga
beteendeförändringar i vardagssituationer. Metoderna syftade till delaktighet och fortsatt
spridning av kunskap. Till ”projektet” som helhet (jfr s 119) beviljades LIP-bidrag med
21,0 Mkr. Den beräknade miljöinvesteringen var det dubbla. Summan av miljö-
investeringen för de genomförda projekten blev 40,6 Mkr, d v s sammanlagt 20,3 Mkr av
bidraget upparbetades. Sex av de 24 delprojekten berörde i sin helhet eller till någon del
områden med flerbostadshus från 50-60-70-talen. Dessa sex presenteras här ganska
kortfattat och delvis utan de basfakta som har getts för övriga delprojekt.

C.1 Grannar i grönska och gemenskap
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Total budget 1 937 tkr Total kostnad 1 154 tkr
Beviljat bidrag 968,5 tkr
Detta kretsloppsprojekt genomfördes i samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och
Svenska Bostäder i Skärholmen. Det inriktades på att engagera de boende i Svenska
Bostäders fastigheter i att påverka sin egen boendemiljö och höja trivseln och tryggheten i
området. Man ville öka medvetenheten om miljöfrågor både bland de boende och Svenska
bostäders personal. Svenska Bostäders hyresgäster i Bredäng var också en målgrupp i detta
arbete. I Skärholmen ville man också skapa naturliga mötesplatser. Även den
bredbandssatsning som planerades fördes in i arbetet; de blivande användarna skulle få
påverka utformningen av den. De två personer som drev projektet anordnade gårdsmöten
och studiebesök/-resor, svamputflykter, balkongtävlingar och utbildningar. Komposter och
odlingslotter anlades.

C.2 Grönskande, levande gårdar

Total budget 7 680 tkr Total kostnad 7 750 tkr
Beviljat bidrag 3 840 tkr

Detta gårdsutvecklingsprojekt för kvarter i innerstaden startade hösten 1999 och drevs vid
fem innerstadsförvaltningar. Projektet avslutades i december 2001. En gemensam
projektledare samordnade arbetet. Sex personer deltog som processledare i delprojekten i
de olika stadsdelarna och hjälpte till att organisera arbetsprocesserna i de grupper som
bildades på respektive gårdar i innerstaden. Ett villkor var att fastighetsägaren skulle vara
med i delprojektet och ta på sig beställarrollen när anläggnings- eller byggnadsarbeten
skulle upphandlas. Målet var att bidra till hållbar utveckling genom dialog och medverkan
av de boende och med start från den egna närmiljön, gården. Ökad miljömedvetenhet och
bredare miljöengagemang skulle följa efter.

52 gårdar deltog i projektet. Flertalet delprojekt gällde äldre fastigheter, men några
inkluderade också byggnader från 1950-80-talen. Flera informationsbroschyrer togs fram,
samt ett handledarpaket för att kunna starta gårdsomvandlingar på egenhand. En livaktig
hemsida skapades. Gårdsvandringar och seminarier organiserades omkring olika
miljöfrågor, såsom källsortering och kompostering, dagvatten, naturpedagogik, livsmedel,
transporter och energi.

Några tydliga resultat av projektet är omvandlingen av de berörda gårdarna som fått mer
grönska, bättre belysning, ofta förbättrad renhållning och lättare skötsel, samt en ökad
social samvaro bland grannar. Miljöintresset har väckts eller stärkts hos många barn och
vuxna. Av en enkätundersökning framgår att efter projektet var miljömedvetandet större
hos dem som bodde vid de undersökta gårdarna än hos slumpvis utvalda innerstadsboende
i Stockholm.

Detta projekt fortsätter (ännu 2005) tillsammans med projektet ”Hållbar livsmiljö i
innerstaden” (C.4) under namnet ”Grönskande levande gårdar och närsamhällen”.
Fortsättningsprojektet finansieras av de olika stadsdelförvaltningarna.

C.3 Hållbar livsmiljö i Farsta

Total budget 4 872 tkr Total kostnad 4 872 tkr
Beviljat bidrag 2 436 tkr
Förorten Farsta byggdes i huvudsak ut under 1960-talet. Delprojektet genomfördes i
samarbete mellan Farsta stadsdelsnämnd, ABF, Studiefrämjandet, Studieförbundet
Vuxenskolan Farsta-Vantör samt Svenska Naturskyddsföreningen. Syftet var att öka
kunskaperna och intresset för miljöfrågor hos boende och verksamma i Farsta. Man sökte
nå så många som möjligt genom personlig kontakt. Projektanställda miljöinformatörer
knackade dörr och besökte – släpptes in hos – 2 300 hushåll. Studiecirklar i olika ämnen
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med miljöanknytning anordnades i samarbete med studieförbunden. Sammanlagt deltog
470 personer i 57 cirklar. Man arbetade också med föredrag, evenemang och information i
matvarubutiker. Totalt nåddes ca 15 000 personer på något sätt av aktiviteterna. Mätbara
miljöeffekter är svåra att fastställa, men hushållens attityder till att engagera sig i
miljöfrågor var mycket positiva efter projektet, enligt en undersökning utförd av
Utrednings- och statistikkontoret (USK) i Stockholm.

C.4 Hållbar livsmiljö i innerstaden

Total budget 3 300 tkr Total kostnad 3 443 tkr
Beviljat bidrag 1 650 tkr

Projektet utvecklades som en fortsättning av projektet C.2, Grönskande levande gårdar
(GLG ), redan medan det pågick. Det startade i december 2000 och avslutades december
2001. Målet var att bidra till att minska miljöbelastningen i Stockholms innerstad, genom
lokala miljösatsningar och miljöinformation till de boende och personal i stadens
verksamheter i innerstaden. Intresset riktades mot fastighetsnära källsortering, energi och
transport, dagvatten och naturpedagogik. 33 arbetsgrupper deltog i projektet; 10 av dem
hade tidigare deltagit i GLG. Gårdsvandringar, seminarier, produktion av handlednings-
material och faktablad samkördes med GLG. Utöver att väcka och fördjupa miljöintresset
bidrog projektet till att införa källsortering, lågenergibelysning, och bilpooler, och bättre
möjligheter till cykelförvaring. Genom projektet spreds också kunskap om KRAV-märkta
livsmedel, hantering av dagvatten och naturpedagogik. Metoden fördes sedan vidare som
permanent verksamhet inom Stockholms stad och utvidgades till flera stadsdelar.

C.5 Kretsloppsprojekt (Spridning av miljökunskap i en invandrartät stadsdel)

Total budget 1 200 tkr Total kostnad 1 450 tkr
Beviljat bidrag 907,5 tkr

Projektet drevs av stadsdelsförvaltningen i Rinkeby, en mycket invandrartät stadsdel på
Järvafältet som byggdes ut under miljonprogrammet. En rad Agenda 21-satsningar
genomfördes åren 1999-2001. Föredrag, studiebesök, seminarier samt kurser för
vuxengymnasieelever anordnades. Kampanjer riktades också mot hushållen, och mot
daghem och fritidshem i området. Totalt nåddes 3 300 personer av de olika aktiviteterna.

C.6 Miljövärden vid Branten

Total budget 692 tkr Total kostnad 435 tkr
Beviljat bidrag 215,6 tkr

Wihlborgs fastigheter i Skärholmen inrättade år 2000 en särskild tjänst som miljövärd för
arbete med fastighetsbolagets lägenhetsbestånd i Skärholmen. Målet var att öka miljö-
medvetandet, förbättra boendemiljön och öka trivseln och tryggheten i området. Miljö-
värden gjorde hembesök hos samtliga boende, 397 hushåll, och ordnade möten med temat
minskad miljöbelastning. Fler fastighetsägare i stockholmsområdet anammade arbetssättet.

De boende fick också möjlighet att påverka utformningen av den yttre miljön och
gemensamma utrymmen. Genom projektet blev hyresgästerna bättre på källsortering, och
trivseln och gemenskapen ökade. Fastighetsägaren ändrade sina rutiner och behöll
miljövärdsservicen även efter projektets slut.
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3.13 Strömstad
Strömstads kommun beviljades LIP-bidrag år 1999 med totalt 30,7 Mkr till 12 projekt. Tre
av dem, som alla rör bostadsområdet Rådhusberget (A.1, A.2, A.3), och ett som rör flera
områden (B), har här klassats som annat/mindre projekt:

A. Rådhusberget

B. Kylvärmesystem i bostäder

A. Rådhusberget
Huvudman för samtliga delprojekt: Strömstads Byggen AB

A.1 Rådhusberget - tilläggsisolering av vindar
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 1 408 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 1999) 422 tkr
Beräknad sysselsättning 1,5 årsarbeten

A.2 Rådhusberget – Övriga invändiga arbeten (byte till energieffektiva vitvaror)
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 20 987 tkr varav miljöinvestering 563 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1999) 168 tkr
Beräknad sysselsättning 13 (?!) årsarbeten

A.3 Rådhusberget – byte av fönster och ytterdörrar
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 14 617 tkr varav miljöinvestering 3 381 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1999) 1 014 tkr
Beräknad sysselsättning 9 (?!) årsarbeten

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Bostadsområdet Rådhusberget byggdes under miljonprogrammet och fick totalt 313
lägenheter i 37 loftgångshus i två våningar, några med souterräng. Husen fick låglutande
tak med ytskikt av papp. Taken hade renoverats innan LIP-ansökan gjordes, men inget
hade då gjorts åt isoleringen, som bestod av 130 mm mineralull. Fönstren var i dåligt
skick, speciellt de som var exponerade mot söder och väster och mest utsatta för sol och
havsvindar. Ytterdörrarna i trä var i dåligt skick, dels på grund av dålig konstruktion och
dels genom slitage: slagning mot dörrstopp av vinkeljärn.

Åtgärdsprogrammet omfattade:
• tilläggsisolering av vindar och nya metoder för ventilation (A.1),
• byte till energisnåla vitvaror i köken (A.2) samt
• byte av samtliga ytterdörrar till lägenheterna (A.3) och
• byte av samtliga 2-glasfönster och fönsterdörrar till 3-glas med bättre isolerförmåga

Följande miljöeffekter förväntades
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing (A.1) Besparing av 201 MWh/år (värme producerad med olja)
Avfallshantering 47 ton mindre per år till deponi
Energibesparing (A.2) Elbesparing av 78 MWh/år, minskning med 20 % jämfört med standardprodukter
Energibesparing (A.3) Besparing av 703 MWh/år (värme producerad med olja)
Energibesparing (B) Besparing av 250 MWh/år (el)
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Vindarna tilläggsisolerades med 300 mm Gullfiber / Isover (kretsull), vilket minskade U-
värdet från 0,31 till 0,13. För att klara luftningen av de trånga vindarna, där det annars lätt
kunde uppstå fuktproblem, monterades en frigolitskiva invändigt vid takfoten, så att en
ordentlig luftspalt bildades. Mekanisk frånluft, med central frånluftsfläkt, installerades från
badrummen. I köken installerades individuella fläktar. Sammantaget minskade därmed
energianvändningen för uppvärmning avsevärt.

Inget generellt förtida utbyte av vitvarorna gjordes, utan de byts vid behov eller vid normal
tid för underhåll (15 år) till energieffektiva produkter. Hela bidragssumman utnyttjades
inte. En provlägenhet byggdes dock med LIP-medel; där gjordes en mer genomgripande
renovering och även andra byten, t.ex. ersattes plastlister med trä.

Tvåglasfönstren byttes mot nya treglasfönster av typ EKO-plus, med argongas mellan
glasrutorna och aluminiumbeklädnad på karmar och bågar i de mest utsatta väderstrecken
(inte alla?). Ytterdörrarna byttes mot nya, tätare, utan brevinkast. Postboxar sattes i stället
upp i anslutning till entréerna till loftgångstrapporna, dit även de boende i
bottenvåningarna får gå och hämta sin post. Förhandlingar med hyresgästerna krävdes bl.a.
för de hyreshöjningar som kunde motiveras av åtgärderna. Hyresgästföreningen godkände
åtgärderna som ’icke-lyxsanering’.

Vid sidan av LIP-åtgärderna genomfördes också en PCB- och asbestsanering. Det fanns
PCB i mjukfogar, och balkongfasaderna hade eternitskivor bakom den utvändiga panelen.

B. Kylvärmesystem i bostäder
Huvudman: Strömstads Byggen AB
Kategori: Energiomställning till förnybar energi / Övrigt
Beräknad total investering 3 980 tkr varav miljöinvestering 3 200 tkr
Beviljat bidrag (beslut 1999) 960 tkr
Beräknad sysselsättning uppgift saknas

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
I området hade man några år innan (1997-98) installerat 150 kvm solfångare på taken. De
används i första hand för att värma tappvarmvatten, i andra hand för vatten till värme-
systemet. Man hade också installerat bergvärmepumpar för att kunna lagra sommarens
överskottsvärme i berget och dra nytta av den under de kallare årstiderna. År 2001 hade
man borrat 65 km i berget. Våren 2004 var man uppe i ca 80 km och ca 120 värmepumpar.
Projektet avsåg effektivisering av detta system, genom byte till ett medium med bättre
verkningsgrad än nuvarande iceon, som fick ersätta miljöfarligt freon vid det byte som
utförts tidigare. 20 % bättre verkningsgrad beräknades kunna uppnås genom bytet. Målet
med anläggningen som helhet var 75% reduktion av energiförbrukningen för uppvärmning.
Man ansåg också att projektet var av allmänt intresse som exempel på konvertering av
direktelhus till miljövänligare uppvärmningssätt.

Följande miljöeffekter förväntas:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 250 MWh/år (övrig energiomställning) (75 % värme)

Besparing av 250 MWh/år (el)

Man bytte (från våren 2004) 100 pumpar som gått i två år. Bergvärmesystemen har för-
finats av Strömstads Byggen AB och blivit alltmer effektiva. Bland annat har man kommit
fram till att borrhålen måste ha ett avstånd av minst 15-20 m. Bolaget närmade sig (hösten
2005) en bergvärmetäckning om nästan 100 % i sitt bestånd, ca 1 250 lägenheter och
lokaler. Energibesparingen för samtliga fastigheter låg på 60 % av tidigare förbrukning.
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3.14 Timrå
Timrå kommun beviljades LIP-bidrag år 2001 med totalt 43,3 Mkr till 14 projekt. Ett av
dem har här klassats som annat/mindre projekt:

A. Investering i miljöhus med helautomatisk kompostering
Huvudman: AB Timråbo
Kategori: Avfall / Utökad källsortering av hushållsavfall
Beräknad total investering 4 400 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2002) 660 tkr
Beräknad sysselsättning 8 årsarbeten

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Projektet hade sin upprinnelse i tidigare åtgärder i bostadsområdet Tallnäs, ett 1950-tals-
område med ca 550 lägenheter. Området är bebyggt med två- och trevåningshus och
höghus. Det var redan kraftigt ombyggt och flera hus, med tillsammans ca 180 lägenheter,
hade rivits. I LIP-projektet berördes även områden från 1960-70-talen. Totalt skulle man
bygga 22 miljöhus med maskinell utrustning för värmekompostering.

Följande miljöeffekter förväntas:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Avfallssortering, kompostering Minskad mängd avfall till deponi 2 098-1 259 kbm/år, vilket innebär

en minskning från 4 196 kbm/år, d v s med 50-70 %.

Miljöhusen byggdes i allt väsentligt enligt planerna. De försågs med komposterings-
maskiner (ALE-trumman) och kärl för sortering. Kärl ställdes också in för glas, metall,
papper, kartong och plast, elektronikskrot samt restavfall. Även befintliga sophus
utnyttjades. De nya husen platsbyggdes. Upp till 100 hushåll fick dela på ett miljöhus.

Information och utbildning ordnades i samverkan med ett annat projekt i Timrås program:
”Sörviks herrgård – folkbildning”, som i sin tur hörde samman med projektet ”Sörviks
herrgård – ombyggnad”. Man kallade till kvällsmöten, men de var inte så välbesökta; inte
mer än 15-20 % av de kallade kom. Personal hade visningar i miljöhusen vartefter de stod
klara. Man genomförde också dörrknackning och utarbetade en särskild broschyr som
delades ut till berörda hushåll.

Man hade beräknat att avfallet till deponi skulle minskas med 50-70 %, detta grundat på
erfarenheter från liknande, tidigare utförda åtgärder. När en del av anläggningarna varit i
bruk en tid (höst 2002) tycktes reduktionen bli ca 35 %.

Enligt Länsstyrelsens slutrapport ingick komposteringsmaskinerna men ej byggnaderna
som miljöinvestering.
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3.15 Växjö
Växjö kommun beviljades LIP-bidrag år 2001 med totalt 32,7 Mkr till 20 projekt. Ett av
dem (A) har här klassats som annat/mindre projekt.

Ett av de folkbildningsprojekt som ingick, ”Bo 30 000…”, riktade sig till alla boende i de
kommunala bostadsbolagen. Genom sin inriktning ses det inte som helt relevant här. Växjö
beviljades också LIP-bidrag år 1998, men då ingick inga direkt bostadsanknutna projekt.

A. Elbesparingsåtgärder i Växjöhem
Huvudman: Växjöhem AB
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 2 817 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2000) 846 tkr
Beräknad sysselsättning 0,8 årsarbeten

Utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Syftet med projektet var att gå från kollektiv till individuell elmätning, primärt i ca 690
lägenheter. Genom att installera egna elmätare i lägenheterna och hämta in data centralt
beräknades förbrukningen minska avsevärt. Det område som i första hand skulle åtgärdas
var Teleborgsområdet, ett ganska populärt område som byggdes vid mitten av 1970-talet.
Av de 670 lägenheterna i området byggdes merparten i trevånings lamellhus, men ca 80 av
dem byggdes i tvåvåningshus. Området hade totalt tre elabonnemang, ett per kvarter.
Under senare år hade elförbrukningen ökat och låg 30-40 % högre än den genomsnittliga
förbrukningen i Växjöhems bestånd. En bidragande orsak till detta var troligen att många
hade inglasade balkonger och själva hade installerat infravärme där.

Följande miljöeffekter förväntades:
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing Besparing av 367 MWh/år, motsvarande minskad förbrukning per

lägenhet, i genomsnitt, från 3 322 kWh/år till 2 800 kWh/år

Växjöhem utförde först ett pilotprojekt i ett hus med 19 lägenheter lika dem i
Teleborgsområdet. Man lade där om till individuella abonnemang och sänkte grundhyran
med en summa som skulle motsvara elförbrukningen. Växjöhem och hyresgästföreningen
enades om en normalnivå på förbrukningen på 800 kWh per lägenhet plus 30 kWh/kvm.
Alla boende skrev på denna överenskommelse och hyran sänktes med motsvarande belopp.
Då förbrukningen inte hade mätts före - efter i pilotprojektet kunde inte besparingen
beräknas.

I Teleborg ville hyresgästföreningen ha en högre kompensation, d v s större hyressänkning,
p g a höjd abonnemangsavgift. Där gjorde man då en annan lösning; Växjöhem sätter in
individuella mätare men ligger kvar med de kollektiva abonnemangen. Tillsammans har
man bestämt vad som ska ses som normalnivå; kostnaden för den förbrukningen ligger i
hyran. Växjöhem läser av en gång per år och reglerar den verkliga förbrukningsavgiften
via hyran. SABO:s jurist har konsulterats och bedömt att lösningen är fullt godtagbar.
Åtgärden var projekterad och upphandlad i mars 2004. Med ledning pilotprojektet bedöms
själva installationen ta en halv timme per lägenhet.

En liknande lösning med ett fastighetsabonnemang som betalas av bostadsbolaget, som i
sin tur debiterar hyresgästerna för förbrukningen, har genomförts i Alvesta vid sidan av
LIP-åtgärderna, jfr kap. 3.1.
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3.16 Östersund
Östersunds kommun beviljades LIP-bidrag år 2000 med totalt 33,27 Mkr till 16 projekt.
Två av dem (A.1, A.2), som båda rör samma bostadsbestånd och har samma huvudman,
har här klassats som annat/mindre projekt.

A. Östersundsbostäders hela bestånd
Huvudman: Östersundsbostäder AB

A.1 Drift- och övervakningssystem
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 19 186 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2000) 5 504 tkr
Beräknad sysselsättning 9,4 årsarbeten

A.2 Information och folkbildning - Ekoteam
Kategori: Energieffektivisering/-besparing / Energibesparing i bostäder
Beräknad total investering 450 tkr allt räknat som miljöinvestering
Beviljat bidrag (beslut 2000) 450 tkr
Beräknad sysselsättning 1,5 årsarbeten

Område, utgångsläge, åtgärdsprogram, genomförande och resultat
Åtgärderna omfattade hela Östersundsbostäders bestånd, ca 5000 lägenheter i hus av olika
typ och ålder. En stor andel av beståndet är 1950-60-70-talsbebyggelse. Projektet A.1
avsåg installation av drift- och övervakningssystem för att minska användningen av el, olja
och fjärrvärme. Projektet A.2 avsåg ”folkbildningsåtgärder” genom studiecirklar m.m.

Följande miljöeffekter förväntades
Åtgärder för: Förväntad effekt
Energibesparing (A.1) Elbesparing 709 MWh/år

Oljebesparing 107 MWh/år
Övrig besparing 3 017 MWh/år (fjärrvärme)

Energibesparing (A.2) Elbesparing 38 MWh/år
Oljebesparing 123 MWh/år
Övrig besparing 3 059 MWh/år (fjärrvärme)

Energibesparing (A.1+A.2) Minskade utsläpp av CO2 1 000 000 kg/år

Utbildning av hyresgästerna började i februari 2001. Studiecirklar anordnades i samarbete
med den lokala hyresgästföreningen, med energibesparingar som tema. Avsikten var också
att väcka eller stimulera ett engagemang i miljö- och boendefrågor.

Installationen av nya styr- och reglersystem påbörjades sommaren 2001 och slutfördes
första halvåret 2004. Inga ingrepp behövdes i hus och lägenheter annat än i befintliga
undercentraler. Systemet fungerade utmärkt och gav energi- och oljebesparingar över de
förväntade.
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3.17 Övriga ”andra/mindre” projekt
I ett antal kommuner som har beviljats LIP-bidrag innehåller programmen projekt som här
har klassats som ”andra/mindre” projekt, men som inte har kommit till stånd. Några andra
har av olika skäl inte följts upp helt. Dessa projekt presenteras mycket summariskt nedan..
Här ingår också ett projekt som av olika skäl har strukits ur kommunens LIP-program, men
där en del planerade åtgärder ändå har genomförts.

Bräcke: Oppnevägen 4, Gällö; Revsundsvägen 28, Gällö
Projekten innebar övergång från olje- till pelletseldning i två hyreshus från 1950-talet. Ett
projekt utgick då ett av de berörda husen revs. Inte heller det andra projektet genomfördes.

Dals-Ed: Pelletsbrännare, Södra Moränvägen 4-14
Projekten innebar övergång från olje- till pelletseldning i ett hyreshus.

Lilla Edet: Miljöförbättrande åtgärder i bostadsområdet Klosteräng
Installation av pelletspanna i ett flerfamiljhus med möjlighet att senare ansluta ytterligare
flerfamiljshus samt eventuellt också kommunägda Lödöse museum.

Eskilstuna: Två pilotprojekt Individuell värmemätning; Avfallskvarnar
Den ena åtgärden innebar ett pilotprojekt med individuell värmemätning i 92 lägenheter i
ett antal fastigheter i kommunen. Avsikten var att undersöka om man på så vis kunde få ett
effektivare och säkrare energianvändande och att utvärdera och sprida resultaten. Projektet
genomfördes inte. Ännu ett pilotprojekt, för avfallskvarnar i ett annat testområde, utgick.

Munkedal: Fönsterbyten och vindsisolering i Brudås och Jonsäng; samt
Injustering av undercentraler i Brudås och Jonsäng
Båda projekten, med Munkedals Bostäder AB som huvudman, beviljades bidrag 1998 men
ströks senare ur kommunens LIP-program. Ett skäl var att man på grund av omorganisation
av bolagets hela verksamhet hade svårt att driva projekten inom den fastställda tidsramen.
Fönsterrenovering genomfördes dock 2002, utan LIP-stöd. Fönsterkarmar kläddes med
aluminium och ytterbågar byttes till aluminium med isolerglas. Nya tilluftsventiler
monterades i övre karm. Vid balkonger bytte man till fasta partier med 3-glas isolerruta,
och balkongdörrar byttes till bättre isolerade. Ny färgsättning gjordes för karmar-bågar-
dörrar (F-vent). Vindsisolering fördröjdes av att det låga taket innebar att nya kupor/huvar
måste byggas upp för ventilationen.

Nässjö: Miljöförbättringar i Runnerydsområdet
Projektet krympte kraftigt, från en planerad större LOD-anläggning invid ett utsatt
bostadsområde till två översilningsområden och en återvinningsstation. Planerade
kolonilotter m.m. hade inte beviljats bidrag. LOD-anläggningen kunde inte utföras
eftersom dagvattensystemet låg för lågt i förhållande till den yta man tänkt utnyttja.
Tidigare hade gröna kullar m.m. tillskapats i området med hjälp av återvunnet material:
betongkross från intilliggande hus som rivits.

Trollhättan: Flera delprojekt

Några projekt genomfördes inte alls, delvis av ekonomiska skäl. Ett projekt för införande
av individuell mätning avbröts då ökat bidrag inte beviljades. Ett annat projekt, för byte till
lågenergilampor, genomfördes i mindre omfattning än enligt ansökan. Ännu ett projekt, för
”ekologisk samverkan i ett bostadsområde”, avsett att stimulera till källsortering och
kompostering, använda dagvatten till bevattning m.m., resulterade enligt uppgift i stort sett
i ”några kolonilotter”.
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4

Andra miljöprojekt av intresse

I detta kapitel presenteras några miljöinriktade bostadsprojekt som har genomförts med
stöd av andra program och satsningar än LIP, eller helt utan särskilda ekonomiska stöd.
De rör motsvarande typer av områden och ger flera exempel på åtgärder eller tekniska
lösningar som inte återfinns bland LIP-projekten. De kan därför berika bilden av de
möjligheter som finns.

Här tas också några planerade LIP-projekt upp som av olika skäl inte kom till stånd. De ger
exempel på problem som kan motverka att önskvärda men kostnadskrävande miljöåtgärder
kommer till stånd. Den bild som kunnat ges här av hinder på vägen mot hållbara
förnyelseåtgärder är fragmentarisk, men ger ändå anledning och underlag till reflexioner
inför kommande förnyelse- och miljöarbete.
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4.1 Solhusen i Gårdsten, Göteborg
Stadsdelen Gårdsten, som byggdes ut 1969-72, ligger drygt 12 km nordost om Göteborgs
centrum, på en höjdrygg med milsvid utsikt. Bebyggelsen delades upp i flera enheter med
olika ägare och upplåtelseformer. Östra och Västra Gårdsten, med var sitt kommunalt
bostadsbolag som ägare, byggdes på var sin sida om ”dalen”, som bildar ett stort
grönområde mitt i stadsdelen. En liten lokal centrumanläggning placerades i Östra
Gårdsten. Det kommunägda beståndet fick drygt 2000 lägenheter, två tredjedelar av hela
bostadsbeståndet i Gårdsten. Ett delområde norr om dalen byggdes för bostadsrätt (HSB).

Området, med få arbetsplatser och dåliga kommunikationer, blev snart ett problemområde
med många outhyrda lägenheter. Även bostadsrättslägenheter stod tomma. År 1997 beslöt
Göteborgs kommunala bostadskoncern, AB Framtiden, att bilda ett helt nytt bostadsbolag,
Bostads AB Gårdsten (Gårdstensbostäder), för att ta hand om och utveckla området.
Solhusen i Gårdsten, som ligger i områdets västra del, är ett led i den utvecklingen.

Solhusen utgörs av tio lamellhus runt tre gårdar, tre loftgångshus i sex våningar i gårdarnas
södra ände och sju trevånings lamellhus som avgränsar gårdarna mot öster, väster och, på
den sista gården, mot norr. Sammanlagt finns 255 lägenheter i de berörda husen. Med stöd
av EU-projektet SUNHSHINE72 genomfördes där, åren 1999-2000, en ombyggnad som
innebar en kombination av teknisk upprustning och förnyelse, förbättringar av boende-
miljön och miljöåtgärder. I fokus för miljöåtgärderna stod energieffektivisering och
utnyttjande av förnyelsebara energikällor.

Vid ombyggnaden försågs de tre loftgångshusen med var sin 240 kvm stor vattensolfångare
som förvärmer tappvarmvatten till gårdens lägenheter. Solvärmen lagras i
ackumulatortankar, placerade i de f d tvättstugorna i loftgångshusens källare. Nya, ljusare,
tryggare och bättre tillgängliga tvättstugor byggdes i markplanet, i de tidigare öppna
passagerna mellan pelare i husens bottenplan. I anslutning till tvättstugorna byggdes
växthus ut mot söder, stora nog att ge alla hushåll en egen odlingsplats. Även gårdens
gemensamma kompostrum och rum som kan användas av de boende för olika
verksamheter förlades till den nya markvåningen.

Solvärme tillförs loftgångshusen också genom att balkongerna som täcker husens
södervägg glasades in, samt genom växthusen. Den uppvärmda luften i dessa utrymmen
sugs genom tryckskillnaderna in som tilluft för lägenheter och lokaler. Tidigare fanns ett
ventilationssystem med fläktstyrning av både till- och frånluft. Detta system var svårt att
göra mer energieffektivt, då aggregaten låg så långt ifrån varandra att värmeväxling inte
var möjlig att genomföra.

Trevåningshuset som avgränsar den sista gården mot norr fick ett luftsolvärmesystem med
dubbelskalväggar; luftsolfångare integrerades med en påbyggnad av söderväggen. För
övriga lamellhus minskades energiförbrukningen genom tilläggsisolering av tak och grund,
förbättrade fönster (byte eller nya energiglas) samt genom värmeväxlare på befintliga
ventilationssystem.

Varje gård utgör en egen teknisk enhet. I varje loftgångshus finns en undercentral, ansluten
till fjärrvärmenätet. Från den distribueras värme och varmvatten till alla byggnader runt
gården. I samband med ombyggnaden infördes även individuell mätning av hushållsel,
värmeenergi och varmvattenförbrukning Projektet innebar även en upprustning av

72 I det europeiska samarbetsprojektet SUNHSHINE genomfördes femton demonstrationsprojekt med
byggande/ombyggande inriktat på förnyelsebar energi i nio EU-länder. Initiativtagare och drivande i
projektet i Gårdsten var Christer Nordströms Arkitektkontor. Projektet fick även stöd från NUTEK.
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lägenheterna med ny inredning i kök och badrum. Utvändigt renoverades och t.o.m.
nytillverkades vissa byggdelar och detaljer. Takformer och takfotsutformning bevarades,
utom på trevåningshuset med luftsolfångare. Solfångarna på loftgångshusens tak markeras
dock tydligt som tillägg. En del tidstypiska och karaktärsfulla material och konstruktioner,
bl.a. i corténstål, byttes dock ut mot nya, och fasader och fönstersnickerier fick en till stora
delar helt ny färgsättning.

Genom ombyggnaden och den individuella mätningen minskade varmvattenförbrukningen
till ca hälften. Energiförbrukningen minskade totalt med 110 kWh/kvm och år, ca 40 %.
Elförbrukningen minskade mindre än beräknat, vilket förklarades med att i den referens-
byggnad som användes för mätningar före ombyggnaden var ca 30 % av lägenheterna
outhyrda. Efter ombyggnaden blev alla lägenheter i kvarteren uthyrda.

Hyresgästerna i kvarteren medverkade i projektet via åtta arbetsgrupper kring frågor som
tvättstuga, trygghet, avfallssortering/återvinning m.m.. Merparten av hushållen flyttade
tillbaka efter ombyggnaden, trots hyreshöjning (ca 500 kr för en trerummare). Ett påtagligt
motstånd fanns mot den individuella mätningen av el, värme och vatten, men opinionen
vände när systemet kommit i bruk.

Solhusen är en del av Västra Gårdstens sekvens av sammanlagt tolv gårdar med samma
ursprungliga utformning. Ytterligare gårdar har senare byggts om på motsvarande sätt.

4.2 Återbrukshus i Ryd, Linköping
Återbrukshuset Udden, från Finspång
Åren 1999-2000 byggdes återbrukshuset Udden, med 26 moderna studentbostäder, på
Björnkärrsgatan i bostadsområdet Ryd i Linköping73. Huset består till stor del av
återanvänt byggnadsmaterial och inredning från en fastighet som byggdes i Finspång på
1960-talet. Projektet genomfördes av Stångåstaden, Linköpings kommunala bostadsbolag,
i samarbete med bland andra Finspångs kommunala bostadsbolag Vallonbygden AB och
Sundbaum Byggprojekt AB.

Våren 1999 stod de flesta av lägenheterna tomma i två trevåningshus i Finspång, en ort
med bostadsöverskott, belägen ca fem mil från Linköping, där efterfrågan på student-
bostäder var stor. Man beslöt att riva, eller snarare demontera fastigheten. Omkring 90 %
återanvändes eller återvanns. Stora delar av husen och inredningen flyttades till i Ryd;
Udden består till 60 % av återbrukat material från finspångsfastigheterna.

Det unika med projektet är den omfattande återanvändningen av platsbyggd betong.
Demontering, flyttning och återuppbyggnad av platsgjutna betongväggar och bjälklag har
inte gjorts tidigare. Här flyttades hela block från Finspång och kapades i lämpliga storlekar
till det nya huset. Betongen utgör tre fjärdedelar av det återbrukade materialet i Udden.
Även lösullsisolering (236 kbm) togs om hand och blåstes upp på översta bjälklaget i
återbrukshuset. 92 kbm betongkross kom också till användning. Listan över återbruks-
material är lång: råsponttak, fasadtegel, fönster och glaspartier, grundisolering, betong-
plattor och marktegel, radiatorer, fönsterbänkar av marmor, trappräcken av smide,
lägenhetsdörrar och cylinderhållare hör hit. I lägenheterna återbrukades parkettgolv och
toalettdörrar, garderober och köksinredning samt inredning/utrustning för badrum. Vitvaror
återanvändes i mycket liten omfattning, dels p.g.a. miljöfarliga freoner i gamla kylar och
frysar, dels för att modernare vitvaror är mer energisnåla.

73 Bostadsområdet Ryd beskrivs kortfattat i kap. 3.6.
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Alla lägenheter i Udden är kopplade till universitetets datanät, som en del av Stångåstadens
IT-satsning i Ryd. För att minska förbrukningen av el, värme och vatten fick lägenheterna
egen mätning och debitering.

Lägenhetshyrorna i Udden är jämförbara med andra studentlägenheter. Detta trots att
byggkostnaderna blev något högre än normalt, framförallt p.g.a. det nödvändiga
utvecklingsarbetet i projektet.

Linköpings Universitet studerade i samband med projektet skillnaden i miljöpåverkan
mellan att bygga hus med återanvänd betong – vägg- och bjälklagsdelar samt betongkross
– jämfört med att bygga med nyproducerad. Användningen av energi och utsläppen av
koldioxid blev hälften så stor, elanvändningen blev en tredjedel mindre, medan utsläppen
av kväveoxid inte förändrades jämfört med om nyproducerad betong skulle ha använts.
Det geografiska avståndet mellan det rivna och det nybyggda huset visade sig vara den
viktigaste miljöpåverkande faktorn vid återanvändning av betong. En slutsats var att långa
transporter inte är lönsamt från miljösynpunkt.

I en nordisk tävling fick Stångåstaden i september 2000 ett hedersomnämnande för
återbrukshuset Udden. I juryns motivering betonades hur miljönyttan ur ett samhälls-
perspektiv hade ställts mot kostnader ur företagsperspektiv samt hur det arkitektoniska
hade framhävts.

Återbrukshusen i kv Osthyveln, från Navestad
Ännu ett återbruksprojekt genomfördes i bostadsområdet Ryd åren 2001-2002. Då
uppfördes, i en del av kvarteret Osthyveln vid Rydsvägen, två studentbostadshus av
betongelement och andra byggdelar (se nedan) från demonteringsarbetena i Navestad i
Norrköping (jfr kap. 2.8). De två huskropparna, med två respektive fyra våningsplan,
innehåller tillsammans 54 nya, miljöanpassade studentlägenheter med egna badrum och
kök och gemensamma utrymmen i form av allrum och bastu. De nya husens exteriör har
föga gemensamt med de ursprungliga husen.

Återbrukat material från Navestad är: 138 mellanväggar, 72 ytterväggselement, 224
bjälklagselement av betong, 8 våningshöga betongtrappor, 16 smidesräcken, 34 fönster och
100 fönsterbänkar av marmor.

Vid uppbyggnaden av de nya husen tilläggsisolerades betongstommarna och de gamla
fönstren försågs med en extra isolerruta. Även grunder och vindsbjälklag anpassades till
gällande krav för energihushållning. Nya byggnadsmaterial och ytskikt valdes med hänsyn
till emissionsrisker, livslängd och miljöbelastning vid tillverkning och avfallshantering.
Ytskikten i badrum blev kakel och klinkers. För ventilationen valdes ett s.k. förstärkt
självdragssystem.

Lägenhetsskiljande väggar och bjälklag försågs med mycket god ljudisolering. För fast
monterad belysningsarmatur valdes lågenergilampor; i gemensamma utrymmen användes
system för närvarostyrning. Vitvaror med energiklass B valdes i huvudsak. Snålspolande
wc och duscharmaturer och blandare installerades. Dagvatten tas delvis om hand lokalt.
Kök och gemensamma utrymmen för avfallshantering anpassades för källsortering.

Universitetet i Linköping har gjort beräkningar av de miljövinster återvinningen har
medfört, baserade på undersökningen av Udden (jfr ovan). Jämfört med ”normal”
nybyggnad beräknades koldioxidutsläppen bli bara en tredjedel. Energiförbrukningen
beräknades minska med 30 % och såväl mängden avfall till deponi som mängden uttaget
naturgrus (för tillverkning av ny betong) skulle minska med 82 %.
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4.3 Ekohus i Kyrkbyn på Hisingen, Göteborg
I Kyrkbyn i Göteborg, ett 1950-talsområde med åtta punkthus och tio trevånings lamellhus,
ägt av bostadsbolaget Poseidon, genomfördes åren 1997-98 en ”konventionell” renovering
med bl.a. tilläggsisolering av alla hus. Ett av trevåningshusen, kallat ”Experimenthuset”,
byggdes om enligt ekologiska principer med miljövänliga material, hög grad av åter-
användning och urinsorterande toaletter. Experimenthuset hade redan då det byggdes på
1950-talet fått en speciell utformning med bl.a. vattenburen golvvärme och indragna
balkonger. Huset, som har 18 lägenheter, är av samma typ som de bekanta experiment-
husen i Järnbrott i Göteborg från samma tid.

Beslut om den speciella ombyggnaden av detta hus togs då byggentreprenaden för området
redan var igång. För ”experimenthuset” byttes då en hel del material och utföranden i den
generella byggbeskrivningen mot mer miljövänliga alternativ. Bland annat användes andra
material för tilläggsisolering av fasaderna - fyra olika, ett för varje fasad. De material som
valdes var plattor av cellglas (foamglass, baserat på glas och kol), kork, cellmineral
(baserat på kaliumsilikat, med ett hydrofoberande ytskikt av kisel) samt en speciell form av
glasull. Fasaderna fick sedan ett ytskikt av kalkcementputs. Vindsbjälklaget tilläggs-
isolerades med ekofiber och, på en del av ytan, med fårull i form av industritillverkat
isoleringsmaterial från Tyskland. Fönstren byttes mot treglasfönster med träbågar.
Balkongerna fick nya fronter av smide, i stället för de aluminiumfronter som användes för
övriga hus. Entréerna fick smäckra skärmtak täckta med sedum.

Urinsorterande toaletter installerades i alla lägenheter. Två typer av toaletter prövades;
båda använde 5 l vatten för spolning av fekalier och 0,2 l för spolning av urin. En
utvärdering och intervjuundersökning av hur urinsortering och källsortering fungerade
gjordes en tid efter återflyttning av forskare vid Chalmers. Hyresgästerna var då positiva
till urinsorteringen, men ville ha mer information om hur urinen togs om hand. Vissa
luktproblem med den ena typen av toalettstol kunde lösas genom att man monterade in en
backventil för luftning. Den andra typen fungerade i stort sett bra och gör så ännu, efter
flera års drift. Stopp i rören för urin, genom att urinkristaller avsätts, förekom dock i båda
typerna. Avsättningen för lagrad urin var och är ett problem. Urinen samlas i nedgrävda
tankar utanför huset. En del av den kördes under flera år till en bonde som använde den för
att ersätta NPK-gödsel, resten gick till kommunens reningsverk. Kvaliteten var dock för
dålig (för lågt innehåll av kväve) för att väga upp kostnaderna, ekonomiskt och miljö-
mässigt, för transporter och spridning. I dag (2004) finns ingen avsättning för urinen.

Mer material och byggdelar än i den konventionella renoveringen återanvändes i stället för
att bytas ut, t.ex. togs takteglet ner och lades om efter rengöring. Badrumsutrustning m.m.
togs om hand av arbetslösa och sändes till östländer för återanvändning. Nya material
valdes med miljöhänsyn där det var möjligt. Badrummen fick klinkergolv, liksom tidigare,
och helkaklades. De pressade ombyggnadstiderna innebar dock bl.a. att linoljefärg valdes
bort till förmån för plastfärg och tapeter. Energisnål, tidsstyrd belysning installerades.

Hela området försörjs med fjärrvärme. Golvvärmen i experimenthuset gör att rums-
temperaturen kan sänkas ända till 18º utan att lägenheten upplevs som kylig.

Källsortering infördes i hela området och alla hus anslöts till ett mobilt sopsugsystem.
Inkast för komposterbart material och för restavfall ordnades nära varje hus. Tre miljö-
stationer byggdes i området, för papper, glas m.m. För skrymmande sopor byggdes två
grovsophus, ett av återvunnet skorstenstegel. Sopsugsystemet fungerade utan luktproblem,
men avstånden till inkasten och än mer till miljöstationen längre bort oroade äldre boende,
som kunde ha svårt att gå långt med sina sopor. Många hade också önskemål om mer
information om källsorteringen.
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4.4 Solfångare i brf Stensö, Nacka
Bostadsområdet Norra Stensö byggdes ut åren kring 1970 i det gamla samhället Älta i
Nacka kommun. I området har HSBs bostadsrättsförening Stensö fyra åttavånings
lamellhus med vardera 80 lägenheter. Där har i två etapper satt upp solfångare på de
låglutande (”platta”) taken. Husen är orienterade i rakt nord-sydlig riktning, och
solfångarna som i princip täcker hela taken är placerade med lämplig lutning tvärs husens
riktning, d v s med panelerna rakt mot söder. Det speciella med projektet är dels att
solfångarna genom husens höjd och höga läge i landskapet framträder starkt i stadsbilden,
dels att takens form inte ändrades; konstruktionen berördes bara för infästningar.

År 1999 sattes sammanlagt 600 kvm solfångare upp på tre av husen. Brf Stensö hade efter
beräkningar beslutat att sätta upp 600 kvm fördelat på alla fyra husen, men då takens
konstruktion gav plats för 200 kvm per hus utnyttjades detta. Statliga bidrag (35 %) utgick
vid denna tid till sådana åtgärder. År 2001, då bidrag återigen kunde sökas, sattes 200 kvm
solfångare upp även på det fjärde huset. I varje hus togs ett befintligt cykelrum i anspråk
för en ackumulatortank med en volym av 15 kbm. Värmeväxlare för över värmen till
respektive hus´ varmvattensystem. Sammanlagt ger solfångarna mer än 300 MW per år.
Cykelrummen ersattes med nya på gårdarna.

Husen är anslutna till ett lokalt värmenät som försörjs av en panncentral för stadsdelen.
Panncentralen ägdes ursprungligen av Nackahem, men såldes till ett privat energibolag
något år efter det att brf Stensö installerat sina solfångare.

Brf Stensö hade tidigare installerat värmepumpar på frånluften. Genom datoriserad
styrning tas värme primärt från solfångaranläggningen, i andra hand från värmepumpen
och, när detta inte räcker, från det lokala värmesystemet. Det lokal värmesystemet fungerar
också som regulator när solvärmen ger ett överskott. Överskottet förs då till
returledningarna för värmen, och en viss ersättning utgår till bostadsrättsföreningen.
Ersättningen är dock blygsam, och överproduktionen – som förstärks om värmepumparna
är i drift samtidigt – gör systemet som helhet mindre effektivt.

Idén om denna typ av solfångare utvecklades och förverkligades först för kommunala
Nackahems hus i området. Dessa hus med solfångare är nu i ett byggbolags ägo, och i
samband med ägarbytet revs solfångarna, möjligen för att planer fanns att bygga på husen
med fler bostäder.

4.5 Ej genomförda projekt
Flera planerade projekt som ingått i respektive kommuns lokala investeringsprogram har
av olika skäl inte kommit till stånd, eller reducerats starkt. Några av dem som reducerats
kraftigt redovisas i kapitel 3, där också skälen till att insatserna begränsats har berörts. Här
redovisas summariskt några planerade projekt som skrinlagts helt, trots goda ambitioner.
De ger exempel på frågor och problem att ta ställning till om miljöhänsyn och speciella
miljöåtgärder ska bli självklara inslag vid bostadsförnyelse.

Det första exemplet, Falkenbergshus 8, beviljades LIP-bidrag men genomfördes inte.
Projektet rör egentligen yngre bebyggelse än den som behandlas i denna rapport. Det har
tagits med här för att det så tydligt illustrerar hur en vacklande ekonomisk grund kan
stjälpa förbättringsambitioner som möjligen kunde ha bidragit till att vända en mycket svår
situation. Exemplet understryker också hur viktigt det är att alla inblandade parter
samarbetar för söka konstruktiva lösningar.
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Det andra exemplet, Nickstahöjden i Nynäshamn, beviljades också LIP-bidrag. Detta
exempel får representera de många utsatta bostadsområden där ett brett spektrum av
åtgärder skulle kunna göra avsevärd nytta, både miljömässigt och socialt. Även här var en
svag ekonomi det huvudsakliga hindret för åtgärder.

Det tredje exemplet, kv. Kristallen i Luleå, är ett bostadsområde där LIP-stöd söktes men
inte beviljades. Ändå tycktes problem och planerade åtgärder inte skilja sig påtagligt från
dem som beviljats stöd på andra håll. Här representerar området även de likartade områden
över landet som inte alls ingick i de kommunala programmen. Exemplet understryker bl.a.
att i en knapp ekonomisk situation kommer investeringar i miljöåtgärder i andra rummet,
särskilt om de inte betalar sig mycket snabbt.

Falkenbergshus 8, Falkenberg
Bland de LIP-projekt som beviljades bidrag 1998 och preliminärt valdes ut som
”ändrings”projekt (se kap. 1.4) i föreliggande arbete ingick ett projekt i Falkenberg:
”Miljöförbättring, upprustning och energikonvertering av Falkenbergshus 8”. Projektet
ströks från urvalet av två skäl: dels rörde det bebyggelse som var lite yngre (byggt 1982-
83) och mer av småhuskaraktär än den som primärt omfattas av denna studie, dels kom
projektet inte att genomföras, av ekonomiska skäl.

Projektet, med Riksbyggen Halland-Älvsborg som huvudman, hade av Miljödepartementet
förts till kategorin ”Flerdimensionella projekt”, underkategori ”Åtgärder inom annat
bostads-/fastighetsbestånd”. Beräknad total investering, allt räknat som miljöinvestering,
var 40 Mkr. Beviljat bidrag var 5 Mkr. Projektet beräknade generera 25 årsarbeten.

Områdets 87 lägenheter i rad- och kedjehus ägdes av en bostadsrättsförening (Falkenbergs-
hus 8). Föreningen hade problem med många tomma hus, bland annat på grund av tekniska
brister (flytspackel) och höga energikostnader (uppvärmning med direktverkande el).

I det åtgärdsprogram som fick LIP-stöd ingick inre och yttre upprustning av husen genom
utbyte av plastmaterial i golv, lister, mm, konvertering till vattenburen fjärrvärme, byte av
F-system, etablering av källsortering och kompostering i området. Man planerade
dessutom att riva 15 av husen, på grund av allmänt låg bostadsefterfrågan i kommunen.

Bostadsrättsföreningen kunde inte klara det stora, ursprungligen planerade projektet
ekonomiskt. Man ville då försöka göra ett mindre projekt, som ekonomin kunde bära, men
fick inget stöd från kommunen i detta. På grund av föreningens akuta ekonomiska
problem, bl.a. lån på 30-35 Mkr, försattes den i konkurs av sin bank. Fastigheten såldes för
8 Mkr till en fastighetsägare från Göteborg, som sedan hyrde ut husen. Att en del hus stod
outhyrda i flera år klarades med hjälp av det låga inköpspriset. Något ekonomiskt utrymme
att angripa de grundläggande tekniska problemen tycktes dock inte finnas; flera år efter
överlåtelsen hade endast ytliga åtgärder vidtagits.

Nickstahöjden i Nynäshamn
Nickstahöjden är ett invandrartätt och socialt utsatt bostadsområde som ligger på en
höjdplatå ca 2,5 km från Nynäshamns centrum, relativt nära en liten pendeltågsstation.
Totalt finns där ca 800 lägenheter, huvudsakligen i tre- och sexvåningshus byggda under
1970-talet. En del yngre hus finns också. År 1998 stod ca 125 lägenheter outhyrda.
Bostadsföretaget Nynäshamns Bostäder AB beviljades år 2000 LIP-stöd med 2,135 Mkr
för sammanlagt fem delprogram för området, varav ett samordningsprojekt. Övriga projekt
gällde insatser för att öka miljömedvetandet hos boende och personal, installera vatten- och
energibesparande utrustning, installera IT-baserad styrning och övervakning av
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ventilationen samt att utföra en LOD-anläggning. Beräknad investering var då 10,25 Mkr;
allt räknades som miljöinvestering.

Bostadsföretaget hade dock haft betydligt mer omfattande planer inom sitt ”projekt
Nicksta”, med en rad satsningar för att stärka livet i området och skapa förutsättningar för
gynnsamma sociala processer. I planerna ingick bl.a. att bygga om delvis tomma
byggnader för gruppboende, för utbildning och företagande och för att skapa mötesplatser
med kulturell inriktning. Man ville också förbättra den kommersiella och kommunala
servicen i området och förändra den yttre miljön. Att se de olika satsningarna som en
helhet sågs som väsentligt för att stabilisera området. Att man inte fick gehör för projektet
som helhet bidrog starkt till att inget av LIP-projekten blev genomfört. Utan LIP-stöd
byttes dock kyl- och frysskåp mot mer energisnåla, men inte i forcerad takt utan vartefter
förnyelse behövdes.

Även i detta projekt var otillräckliga ekonomiska resurser en grundorsak till att åtgärder
uteblev. Miljöåtgärderna måste stå tillbaka för underhållsinsatser som var nödvändiga i
bostadsföretagets hela bestånd. Personalbyten kan också ha bidragit till att annat
prioriterades; de som utformade programmet fanns inte kvar som drivande krafter när
delprojekten skulle förverkligas.

Kv. Kristallen i Luleå
Kv. Kristallen är ett miljonprogramsområde som byggdes 1966-69 och då fick 858
lägenheter. De i stort sett likadana trevåningshusen putsades och fick plåt mellan fönstren
och upp mot yttertak. Taken var platta papptak med invändig avvattning. Man hade
problem med taken, och de monotona, åldrade fasaderna och dåligt dagsljusbelysta
trapphus bidrog till områdets bristande attraktivitet. År 2000 söktes LIP-bidrag för i princip
tre åtgärder. En gällde fasadarbeten inklusive tilläggsisolering samt trapphusombyggnad,
med rivning av redan plomberade sopnedkast. En gällde ombyggnad av taken till sadeltak,
med förbättrad isolering och utvändig avvattning. Den tredje gällde installation av ett FTX-
system för ventilationen, från- och tilluft med värmeåtervinning. I samband med dessa
åtgärder skulle också utemiljön förbättras. Tilläggsisoleringen och värmeåtervinningen
beräknades reducera behovet av tillförd värme med 60 %, och projektet sågs som ett
pilotprojekt för den fortsatta ekologiska omställningen av bostadsföretagets bestånd.

Bidrag beviljades dock inte; detsamma gällde f.ö. flera av de projekt som ingick i Luleå
kommuns ansökan. Projektet fick skjutas på framtiden. PCB-sanering påbörjades dock ett
par år senare i stadsdelen. Ett delvis omarbetat ombyggnadsprogram är nu (2005) under
genomförande; sista etappen pågår. Fasaderna har tilläggsisolerats och omdanats som
planerat, med nya putsytor och färgsättning närmast i 1950-talsstil. Trapphusen har gjorts
ljusare och rymligare genom att sopschakten rivits och nya fönster tagits upp. Även taken
har tilläggsisolerats, i samband med ombyggnad till sadeltak. Ventilationen har förbättrats
på ett mindre kostsamt sätt än man först planerade. Tryck- och temperaturstyrda fläktar och
nya tilluftsventiler bakom radiatorer har installerats, men ingen värmeåtervinning. Energi-
förbrukningen torde minska med dessa åtgärder, men sannolikt inte lika mycket som om
värmeåtervinning hade införts. Åtgärderna har dock bidragit till att området ses som mer
trivsamt och attraktivt.
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5

Diskussion och slutsatser

I detta kapitel förs ett sammanfattande resonemang kring de processer som har startats eller
fått ny näring via LIP-satsningen och kring de resultat som har uppnåtts.

Många frågor väcks när man granskar den mångfacetterade bild som byggs upp av de här
beskrivna miljöprojekten. Den information som har hämtats in ger inte grund för några
entydiga svar – om sådana alls finns. Men även om den starkt visar på att alla ”fall” är
unika och måste bedömas ifrån sina egna förutsättningar kan den ändå ge kunskaper till
nytta för fortsatt arbete med frågorna.

Det första frågekomplex som tas upp gäller projekten som helhet: hur tog de form, hur
drevs de och kunde de genomföras som planerat? Vilken roll spelade LIP-stöden och deras
utformning i projekten? Och vilka hinder och framgångsvägar visar de på?

Nästa frågekomplex gäller ekologiska, sociala och kulturella mål, där de sistnämnda också
innefattar PBL:s krav på varsamhet vid ingrepp i befintlig bebyggelse. Frågorna gäller dels
målen var för sig, dels de konflikter som kan uppstå mellan dessa mål. Uppnåddes målen
för resurshushållning i projekten, och visade sig några åtgärder vara speciellt effektiva?
Ökade gemenskapen och den sociala stabiliteten, där detta var ett mål med projektet?
Utfördes ombyggnaderna med tillbörlig varsamhet, hur hanterades bebyggelsens kvaliteter
och karaktärsdrag? Kan grundläggande konflikter spåras mellan miljömålen och de sociala
och kulturella målen, eller finns det konflikter mellan specifika åtgärder och sådana mål?

Det tredje frågekomplexet gäller hur lärdomar som kan vinnas av denna studie kan
fördjupas och utvecklas, och vilka förebilder de kan ge för den omfattande förnyelse som
behövs i vårt åldrande bostadsbestånd. Vilka goda exempel finns på lärande processer som
kan ge idéer för den stora mängd av bostadsområden som står inför förnyelse? Och vilka
möjligheter finns för att tillämpa de åtgärder och lösningar som har prövats, när det
svenska underhållsberget ska tas om hand?
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5.1 LIP-projekten och deras genomförande
Planer och genomförande

Initiativen till förändringar
När LIP-satsningen introducerades hade bostadsföretagen redan satt igång eller börjat
planera för en mer eller mindre omfattande förnyelse i många av de här aktuella bostads-
områdena från 1950-, 60- och 70-talen. En rad förnyelseåtgärder påkallades av tekniska
brister och ökande behov av s.k. 40-årsunderhåll. Behoven av åtgärder förstärktes av hög,
och allt dyrare, förbrukning av energi och vatten, och i många fall av problem med tomma
lägenheter, stor omflyttning och social oro. Det senare gällde inte bara de projekt som här
har kallats ”ändrings”projekt på grund av deras mer iögonfallande ingrepp i boendemiljön.
Behov av större åtgärder för att stärka områdena socialt och minska ett långvarigt bostads-
överskott fanns, och finns, även i många projekt där mer begränsade åtgärder planerades
och genomfördes. Där var det i allmänhet bostadsföretagens ekonomi och möjligheter att
göra investeringar som satte gränserna. De åtgärder som prioriterades var då ofta sådana
som av tekniska och/eller ekonomiska skäl var mer eller mindre akut nödvändiga att utföra.
Att många tekniska lösningar som är förmånliga från miljösynpunkt också påtagligt kan
reducera driftskostnaderna bidrog sannolikt till deras genomslag i de projekt som här
kallats ”andra/mindre”. Flera av de tekniska lösningar som beviljades LIP-bidrag
tillämpades redan under senare delen av 1990-talet ganska allmänt, just för att de ganska
snabbt betalade sig genom sänkta driftskostnader.

I flera fall bidrog det Agenda 21-arbete som redan tidigare hade etablerats i kommunen till
att miljöhänsyn och kretsloppstänkande utgjorde en grund för planeringen. Ett exempel på
detta är kvarteret Inspektoren i Kalmar, där även påtryckningar från hyresgästerna bidrog
till ombyggnadens starka miljöinriktning. Ett annat exempel är Österängsområdet i
Kristianstad, där förnyelseprogrammet togs fram vid 1990-talets mitt som en del av
kommunens Agenda 21-åtgärder.

I andra fall var det möjligheterna att få LIP- bidrag till miljöåtgärder som styrde en redan
pågående planering av konventionell förnyelse mot fler och mer miljöinriktade åtgärder.
Bidragen kunde förstås också ge möjligheter att genomföra åtgärder som hade aktualiserats
i planeringen men skrinlagts av ekonomiska skäl.

Kommunen tycks i allmänhet inte ha haft någon genomgående samordningsroll i projekten.
Många av de här aktuella förnyelseprojekten drevs av respektive bostadsföretag utan någon
direkt inblandning av kommunen. Flera kommuner hade dock någon anställd LIP-ansvarig,
ofta knuten till miljökontoret. Stockholms kommuns stora LIP-kansli hade en speciell roll
och ställning (jfr.kapitel 3.12). Kommunen kunde också ha en viss roll i projekten dels
genom sin ägarroll i bostadsbolagen, dels genom att exempelvis äldreboende, mark- eller
trafikfrågor eller avfallshantering berördes. Ett exempel på det senare är Bergsåker i
Sundsvall, där kommunens beslut att lägga ned en dagcentral i området påverkade för-
nyelsen på flera sätt. Ett annat exempel är installationen av avfallskvarnar i bostadsområdet
Malmen i Smedjebacken, där åtgärderna självklart var beroende av kommunens intresse av
en sådan hantering. I flera fall, framför allt när det gäller de mer omfattande ”ändrings”-
projekten, hade dock kommunen eller kommundelsnämnden, en betydande roll och stod
även som huvudman för olika delprojekt. Ett klart exempel på det senare är Augustenborg i
Malmö, där ansvaret för de olika delprojekten var fördelat mellan kommunen, den berörda
kommundelsnämnden och det dominerande bostadsföretaget. Ett annat är Bergsjön, där
kommundelsnämnden var huvudman och hade den samlande rollen.
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De boende i områdena hade i några fall en viktig roll redan i utformningen av programmen
och kom med egna initiativ i delfrågor. En del boende hade redan före förnyelsen ett
engagemang i miljöfrågor. Det främsta exemplet på detta är kanske kvarteret Inspektoren
i Kalmar. Där var ett startskott för förnyelsen att den lokala hyresgästföreningen – boende
i området – kom in med en skrivelse till bostadsföretaget. Hit kan kanske också föras de få
bostadsrättsföreningar som finns med bland de aktuella projekten.

Hinder och framgångsvägar
I många fall kunde åtgärderna inte genomföras som planerat. Här hade ekonomiska
svårigheter ofta en avgörande roll. Problem med att klara investeringarna i större samlade
”åtgärdspaket” ledde ibland till att förnyelse måste genomföras i små steg, även om detta
sammantaget kunde ge högre kostnader. Förseningar av projektstarten p.g.a. svårigheter att
få fram pengar förekom också; ett exempel är Alingsås. Flera exempel finns dessutom på
att planerade, tämligen omfattande projekt krymptes ned till ett minimum då nödvändiga
ekonomiska resurser saknades i bostadsföretaget trots beviljade bidrag. Trojenborg i
Mjölby/Skänninge och Nickstahöjden i Nynäshamn är ett par av exemplen på detta.

Tekniska svårigheter var ett annat hinder för genomförande av det man planerat, och även
för att nå de effekter som förväntats. Installationer kunde kanske inte utföras som man
tänkt, eller fungerade inte tillsammans förrän efter tidskrävande injusteringar av systemen.
En del tekniska svårigheter hade sin grund i att underlaget i planeringen var otillräckligt.
Ansökningarna om bidrag hade i många fall arbetats fram under relativt kort tid och alla
nödvändiga förutsättningar för de åtgärder man ville satsa på hade inte hunnit undersökas
tillräckligt. Dessa problem illustreras t.ex. av omprövningarna av dagvattenanläggningar på
flera håll. I Runnerydsområdet i Nässjö kunde den planerade dammen inte alls byggas. I
Hjorthöjden i Ronneby måste dammen ges ett helt annat läge och förlorade därmed en del
av sin betydelse för utemiljön. Och i Markbacken i Örebro utgick den tilltänkta LOD-
anläggningen eftersom markens täta lera lade hinder i vägen.

Nya förutsättningar under arbetets gång har på flera håll lett till ändringar i programmen.
Ett tydligt exempel är här Navestad/Ringdansen i Norrköping, där kommunen övergick till
biobaserad produktion av fjärrvärme. Miljövinsterna av den planerade, mycket stora
bergvärmeproduktionen i Ringdansen blev då mindre, och planerna reducerades kraftigt.

Tidspress har varit ett problem inte bara då åtgärdsprogrammen utarbetades inför LIP-
ansökan, utan också i genomförandet. En noggrann detaljprojektering tar i sig lång tid. I
flera fall har också ambitiösa samrådsprocesser, där de boende givits ett reellt inflytande,
inneburit försenade byggstarter. Östlyckan i Alingsås och Markbacken i Örebro är exempel
på att den viktiga hänsynen till de boende kan ta mycket mer tid än man förutsett. Att detta
sedan ofta ”betalar sig” i ett större engagemang i den egna bostadsmiljön är något som inte
få glömmas bort.

När det gäller att nå framgång med miljöförbättringarna är eldsjälar en faktor som knappast
kan överskattas. Många boende och anställda inom bostadsföretagen eller kommunen har
genom outtröttligt arbete, entusiasm och goda argument väckt och stimulerat miljö-
intresset och engagemanget hos större grupper av boende och anställda. Det har betytt
mycket för resultaten i många av de här aktuella projekten.

Många av åtgärderna kräver ett varaktigt engagemang hos de boende, och hos företagens
anställda. Flera av projekten visar hur engagemanget kan hållas vid liv. I några fall har
bostadsföretaget och kanske andra intressenter bildat vad man kan kalla stödjande nätverk,
för en verksamhet, och bistår även med visst ekonomiskt stöd. Bilpooler, returbutiker och
verksamheter i nytillkomna aktivitetshus hör till sådana verksamheter. Detta förefaller vara
en bra väg att hålla liv i vad som skapats.
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LIP-stödens roll och betydelse
LIP-stödens utformning
LIP-satsningens bredd innebar sannolikt ett behov av generalitet i hanteringen av stöden.
För en del bostadsföretag var det åtminstone i första omgången delvis oklart hur man
skulle söka anslag; vilka krav som ställdes på ansökan. Det ledde i flera fall till att man
”inte mätte på rätt sätt” när det gällde ombyggnadsåtgärder. Därför kunde man senare få
svårt att få full klarhet i vilka miljöeffekter som hade uppnåtts. Vid ansökningen hade man
dessutom ”lite för bråttom” och inte alltid tillräckligt underlag. Dessa problem kan
åtminstone delvis bero på tolkningar av vad som gällde och rädsla för att inte hinna dra
fördel av de möjligheter som gavs. Flera av bostadsföretagen uppgav dock att ansöknings-
och rapporteringsförfarandet upplevdes som krångligt. En ökande detaljstyrning verkade i
några fall avskräckande.

Vilka områden och åtgärder som beviljades stöd och på vilka grunder väcker några frågor.
I många fall beviljades stöd till åtgärder som normalt anses betala sig så snabbt att t.o.m.
byten/åtgärder ”i förtid” ses som lönsamt. Det gäller t.ex. byte till vatten- och energisnål
utrustning i tvättstugor och hygienrum. Säkert har dock många bostadsföretag svårigheter
att klara även sådana investeringar utan bidrag. I andra fall beviljades inte bidrag till
åtgärder som annars kunde få bidrag, såsom investeringar för bättre avfallshantering eller
LOD-anläggning (exempelvis området Ryd i Linköping). Kvarteret Kristallen i Luleå,
beviljades inga bidrag trots att de planerade åtgärderna – tilläggsisolering av tak och
fasader och värmeåtervinning ur ventilationsluft – sannolikt skulle ge bra miljövinster.
Motsvarande åtgärder i andra utsatta bostadsområden hade tidigare fått bidrag.

Något som har framträtt tydligt i samtalen med representanter för bostadsföretagen är att
LIP-bidragen ibland har inneburit kollisioner mellan olika världar. Flera projekt visar på
svårigheterna att förena bostadsförnyelse och boendeengagemang när strikta tidsscheman
ska hållas och genomförandetiderna är korta. Många bostadsföretag har påtalat den tids-
press som i flera fall innebar att planerade åtgärder inte kunde utföras inom den stipulerade
tiden. I den pragmatiska förvaltningsvärlden kommer ofta många viljor och ändrade för-
utsättningar in och vrider på planerade och pågående projekt; så skedde också här.
Myndighetsvärlden hävdade mer strikt att den ursprungligen utpekade vägen från start till
mål skulle följas, även om en hel del undantag gjordes från den principen.

LIP-stödens betydelse på kort och lång sikt
En genomgång av de här aktuella projekten visar att betydande miljövinster har uppnåtts i
många bostadsområden med hjälp av LIP-bidragen. Sannolikt hade många åtgärder som
bidragit till resultaten inte kommit till stånd under överskådlig tid utan LIP-bidragen.
Åtgärder som även med LIP-stödet inräknat har en lång återbetalningstid skulle troligen
inte alls ha utförts. Flera av dem, såsom installation av solfångare/solceller, anläggandet av
omfattande LOD-system m.m. har bidragit till fortsatt teknisk utveckling och fått stor
betydelse som inspirationskällor och demonstrationsprojekt för fortsatt miljöarbete. Ofta
har de också bidragit till en ny positiv identitet i de områden som berörs.

En mycket viktig roll har LIP-satsningen och LIP-stöden spelat genom att bidra till att
förankra ett miljötänkande i bostadsföretagens – och många boendes – vardag. Ett flertal
bostadsföretag har miljöcertifierats och upprättat ambitiösa miljöprogram i samband med
eller efter genomförandet av LIP-projekten. Ett av flera exempel på detta är Mitthem i
Sundsvall, där LIP-projekten uttalat fungerade som en stimulans till fortsatt och ökat miljö-
tänkande inom förvaltningen. Positiva erfarenheter av många av åtgärderna ledde vidare
till nya tillämpningar i förvaltning och förnyelse av det egna beståndet.



147

5.2 Miljöeffekter, varsamhet och delaktighet

Miljöåtgärder och -effekter

Svårigheter med mätningarna
Det finns flera svårigheter med att avläsa och tolka effekterna av olika åtgärder. Den första
frågan gäller vad uppgivna mätvärden avser. Förväntad och uppnådd energibesparing
anges t.ex. ibland enbart i procent. Det kan då gälla förbrukningen året innan åtgärderna
genomfördes, eller ett medelvärde för flera år före. Att särskilja effekter av olika åtgärder
kan också vara svårt. Om t.ex. separat mätning av hushållsel har införts kan minskad
elförbrukning ibland hänföras till just det, men effekter av andra åtgärder kan också bidra.

Ett par andra frågor gäller mätenheter och bieffekter. Mätenheter för energibesparingar är
oftast kWh eller MWh per år. Vatten mäts vanligtvis i kubikmeter per år. Ibland har dock
andra tidsenheter (dygn) valts, vilket måste beaktas när jämförelser ska göras. Avfall mäts i
volym eller vikt, oftast totalt, ibland per lägenhet, per dygn, vecka eller år.

Avsedda bieffekter av energibesparingar (sparad energi för uppvärmning) anges ibland i
här aktuella projekt, i beräknad minskning av utsläpp/gaser. Vilka utsläpp som tas upp
varierar, och beräkningsgrunder och relationstal har inte kontrollerats här. Icke avsedda
bieffekter, såsom energiåtgång för drift av hissar, pumpar m.m. beräknades inte alltid på
förhand i projekten. Men i flera fall har sådant angetts som orsak till att de totala spar-
effekterna blev mindre än beräknat.

Effekter av bilpooler och andra minskningar av transporter och utsläpp från transport-
fordon anges enklast i uppskattad minskning av antalet fordonskilometer. Några säkra
beräkningar torde knappast gå att göra. Ibland anges också uppskattad minskning av
bensinförbrukning eller av utsläpp av miljöfarliga gaser. Här blir osäkerheterna ännu
större, då det är svårt att veta precis vad det lokala utgångsläget är och hur det påverkas av
åtgärderna.

För LOD-anläggningar anges ibland berörd markyta i kvm eller ha, ibland beräknat antal
liter som omhändertas per år. Den andra frågan gäller hur uppmätta eller beräknade
förändringar påverkas av eventuellt ändrad ytor och volymer för bostäder, lokaler och
biutrymmen, och av uthyrningsgraden för lägenheterna. Detta problem kommenteras
ibland av bostadsföretagen, men man har bara undantagsvis gjort försök att neutralisera
den inverkan uthyrningsgraden har. Det är inte heller så enkelt; att räkna per uthyrd
lägenhet eller bostadsyta kan t.ex. lätt slå fel om hushållens storlek och utrymmesstandard
har förändrats. Motsvarande mätproblem finns för lokaler och ändrad verksamhet i dem,
men förbises ännu lättare.

Effekter av olika typer av åtgärder
De åtgärder som har genomförts rör olika aspekter: energi, vatten och avlopp, hushålls-
och byggavfall, sunda material och hälsosam miljö, en rik yttre miljö, biologisk mångfald
samt boendeinflytande och delaktighet. I slutrapporterna till Miljödepartementet eller
Naturvårdsverket finns uppmätta – ibland preliminärt beräknade – data rörande resultaten,
där de alls har gått att mäta. Generellt kan konstateras att man ofta uppnått betydande
miljövinster där åtgärderna har utförts i planerad omfattning, ibland även i andra fall.
Generellt kan också noteras att där beteendeförändringar har stor betydelse för sparandet är
ambitiösa satsningar på information och påverkan en viktig framgångsfaktor. I flera fall
framhålls det att återkommande satsningar behövs, dels för att nå nya boende, dels för att
det är lätt att återfalla i invanda beteenden.
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Ett problem som bör nämnas i det sammanhanget är de svårigheter som finns i många av
projekten att särskilja åtgärder som genomförts med LIP-stöd. Ofta har mycket gjorts
parallellt, med egna medel, i den samlade förnyelse det varit fråga om. Samverkan mellan
olika åtgärder gör det då svårt eller omöjligt att bedöma vad som åstadkommit de uppmätta
eller uppskattade effekterna.

Att effektivisera och minska användningen av el- och värmeenergi var en viktig aspekt i de
flesta av projekten. De effekter man uppnått varierar starkt även när det rör sig om
likartade åtgärder. Några sparåtgärder framstår som både miljöeffektiva och attraktiva för
bostadsföretagen: dels förbättringar av ventilationssystemen, ibland inkluderande värme-
återvinning (ex.: Österäng i Kristianstad, Hallbo i Hallsberg, Mitthem i Sundsvall), dels
installation av datorbaserade styr- och reglersystem för värme och ventilation . Genom
dessa system upptäcks fel snabbt och enkelt och riskerna för onödiga förluster minskar,
samtidigt som förvaltningsarbetet underlättas avsevärt. Även införande av individuell
mätning av el, värme och varmvatten har gett goda effekter, t.ex. i Ringdansen i
Norrköping. Men i dessa fall är både effekten och själva genomförandet beroende av de
boendes acceptans. I flera fall har införandet av själva debiteringen fördröjts och t.o.m. helt
skjutits på framtiden då det varit svårt att hitta ”rättvisa” debiteringssystem.

Att försöka ersätta köpt värme med sol- eller jord-/bergvärme har prövats med god effekt.
Solfångare som installerades med LIP-bidrag bl.a. i Dalby i Lund, i Österäng, Kristianstad,
och i Prästgårdshöjden, Västervik ger exempel på olika tekniska lösningar som gett god
effekt. Gårdsten i Göteborg och brf Stensö i Nacka ger ytterligare exempel på solfångare
som fungerar väl. I StrömstadsByggens LIP-projekt lagras solvärme i berg. Men man har
också renodlat ett bergvärmesystem som i stort sett betjänar alla delar av företagets
bostadsbestånd och står för inemot två tredjedelar av den värmeenergi som förbrukas.

När det gäller byggnadsåtgärder som tilläggsisolering av fasader och tak eller ökad
isolerförmåga hos fönster m.m. finns sällan några uppmätta effekter som kan hänföras
enbart till dessa åtgärder. Ofta ingår de i ett paket av olika slags åtgärder, där det samlade
resultatet ganska enkelt kan avläsas i minskad värmeförbrukning, men där i varje fall
effekterna av byggnadsåtgärderna enbart är teoretiskt beräknade.

Vattenbesparande åtgärder handlar både om tekniska installationer och ändrat beteende
i det dagliga livet i området. Bäst effekter tycks ha uppnåtts när tekniska åtgärder har
kombinerats med satsningar på information och dialog. Att individuell mätning och
debitering har god effekt finns det ett flertal exempel på, något som allmänt har tolkats
så att plånboken är ett viktigt styrmedel. Många exempel finns på teknisk utrustning som
främjar sparande, såsom självdoserande/självreglerande tvättmaskiner, snålspolande wc,
blandare med strilmunstycken och ”kallstart” m.m. Vatten kan också i viss mån sparas
genom dagvatten samlas, renas och återanvänds. Det används då t.ex. för bevattning,
biltvätt och dammar, bäckar och kanaler som berikar utemiljön och ger förutsättningar för
ökad biologisk mångfald. Att minska miljöbelastningen genom att ta hand om gråvatten
eller införa urinsortering fick däremot inte något större genomslag i projekten. Endast i ett
fall, Kyrkbyn i Göteborg som inte var ett LIP-projekt, genomfördes urinsortering fullt ut
och fungerar ännu. I Östlyckan i Alingsås förbereddes urinsortering med alla lednings-
dragningar men åtgärden fullföljdes inte då man inte fick säker avsättning för urinen.

Åtgärder för sortering och eventuell kompostering av hushållsavfall har fallit ut olika väl
i de här aktuella områdena. Källsortering är en mycket vanlig åtgärd, som ofta lyckats
relativt bra, även om viss eftersortering från fastighetspersonal ofta tycks behövas.
Mängden restavfall har i stort sett minskat genomgående. Införande av kompostering visar
en mer splittrad bild. I några fall har den fungerat så bra att åtgärden tillämpats i större
skala. Men i ganska många fall har försöken avbrutits åtminstone tills vidare, då fel-
sortering och otillräcklig tillsyn av komposterna har orsakat problem med lukt och annat.
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Återbruk av användbart hushållsavfall – möbler, inredningsartiklar och liknande – har
uppmuntrats i ett flertal fall (Kronoparken i Karlstad, Rådhusrätten i Lund, Stångåstaden/
Ryd i Linköping) genom att återbruksbutiker har startats i samband med LIP-projekten och
sedan drivits vidare med stöd av bostadsföretagen. Där bara temporära stöd har lämnats har
dock verksamheterna lagts ned efter en tid.

En speciell fråga är hanteringen av byggavfall vid ombyggnader och rivning, och då
kanske i synnerhet det miljöfarliga avfall som finns i 50-60-70-talsbebyggelsen. Samman-
taget har åtskilliga ton PCB- och asbesthaltiga material avlägsnats från här aktuella
områden. Även kvicksilver, arsenik (från impregnerat trä), bly, PVC, formaldehyd m.m.
finns med på listorna. Flera exempel finns på ambitiöst upplagda inventeringar och upp-
följningar i samband med rivning. Mer konstruktiv användning av återvinningsbara
material och byggdelar har tillämpats i exempelvis Lövgärdet i Göteborg, där betongkross
blev grunden till en ny fotbollsplan i området. I Torpa i Vänersborg fick platta gårdar nya
gröna kullar med betongkross som stomme. Och i Ringdansen i Norrköping återanvändes
betongelement både i tillbyggnader i området och till två nya studentbostadshus i
Linköping, i området Ryd. Inredning och byggdelar av olika slag har återanvänts i flera
projekt exempelvis till kompletteringar i det egna bostadsbeståndet.

Valen av nya material har hanterats med särskild omsorg i flera av de här aktuella
projekten. I bl.a. Ringdansen i Norrköping ställdes strikta krav på miljödeklarationer av
nya material och en mycket omfattande miljörevision genomfördes. I Markbacken i Örebro
användes en Faktor 10-modell i förnyelsen med LIP-stöd, vilket innebar att ”minimerat
resursuttag” var en vikig aspekt i besluten. Det kunde få till följd att befintliga material och
konstruktioner i godtagbart skick behölls i stället för att bytas mot nya med bättre miljö-
egenskaper. I många projekt beaktades inomhusmiljön främst genom valen av nya material
och genom förbättrad ventilation. Åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält
genomfördes bl.a. i Österäng, Kristianstad och i kv. Inspektoren, Kalmar, men endast i den
mån det gick att göra i samband med redan planerade åtgärder.

Åtgärder för att berika utemiljön och – mer eller mindre uttalat – för att öka den biologiska
mångfalden vidtogs i de flesta större projekten. Mer genomsläpplig mark, fler och mer
varierade planteringar, rikare grönska och nya rumsbildningar är ofta påtagliga inslag i den
förnyelse som har genomförts. Genom åtgärderna skapades bättre klimatförhållanden i
bebyggelsen och livsbetingelserna för grodor, fåglar och smådjur förbättrades. De LOD-
anläggningar som tillkom i ett flertal områden innebar ett mycket påtagligt lyft för den
yttre miljön. Nya rumsbildningar, lek- och mötesplatser skapades och betingelserna för det
biologiska livet i området förbättrades. I några fall gjordes också speciella insatser för den
omgivande naturmiljön, t.ex. i Rannebergen i Göteborg där en fisktrappa anlades i en
närbelägen fiskebäck.

De informations- och mobiliseringsinsatser som riktades direkt till de boende, ofta i
samband med tekniska/fysiska åtgärder av olika slag, har en central roll för effekterna på
miljön. De flesta av de kampanjer som bedrevs för energi- och vattensparande eller
avfallssortering fick märkbara effekter, åtminstone under den tid mätningar gjordes. Flera,
bl.a. HSB-föreningarna i Kalmar, har dock framhållit behoven av återkommande insatser
för att vidmakthålla de goda effekterna.

En typ av åtgärd som ger miljöeffekter mer indirekt är de hissinstallationer som utfördes.
Socialt har hissarna stor betydelse, fler gamla och rörelsehindrade får möjlighet att bo kvar.
Något som man inte räknade med på förhand var att energibehoven skulle öka. I flera fall
sågs de nya hissarna som en delförklaring till att energieffekterna blev sämre än beräknat.
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Delaktighet – sociala effekter

Information - enkäter - dialog - deltagande
De större bostadsförnyelseprojekten, och även flera av de mindre, visar en rik provkarta på
metoder att informera och engagera boende i miljöfrågor och annat som rör boendet. ”Allt”
har prövats, från enkla informationsblad och stormöten till hembesök hos varje enskilt hus-
håll och etablerande av miljöteam och samrådsgrupper. Exemplen på ambitiösa och före-
bildliga lösningar är många. I Stockholm nåddes tusentals hushåll i Skärholmen, Farsta och
Rinkeby genom dörrknackningskampanjer och boende engagerades i upprustning med
miljöinriktning av sina egna gårdar. I Gråbo i Visby skapades en ”virtuell mötesplats”
genom en ny hemsida, Gråboportalen, som drivs vidare och når många boende i området. I
Norrliden i Kalmar bildades ”ekoteam” där även barn och ungdomar fick möjlighet att tala
för sina önskemål och delta aktivt i förbättringar i den gemensamma miljön.

Hur långsiktiga de informations- och dialogsatsningar som gjordes är varierar. I en del fall
var de grupper som skapades av mer tillfällig natur; när ombyggnadstiden var slut falnade
verksamheten. Men i många fall skapades både permanenta mötesplatser och en plattform
för återkommande dialog mellan bostadsföretag och boende. Ett exempel på det senare ger
Alingsåshem, som under de år LIP-projektet pågick höll ett 30-tal boendemöten per år, där
bl.a. miljöfrågor togs upp, och sedan fortsatt med ambitiös miljöinformation till de boende.

För att engagera en merpart av de boende i gemensamma frågor om miljö och annat krävs
långsiktigt och uthålligt arbete. Det framgår tydligt av flera projekt, bl.a. det som genom-
fördes i Rannebergen i Göteborg. Där, som på flera andra håll, blev de intresserade i varje
delprojekt aldrig så många, men i den lilla skalan ansåg man att viktiga förbättringar upp-
nåtts. I detta fall fördes arbetet vidare genom att projektledaren fick anställning för att
fortsätta att utveckla verksamheterna. Olika former för fortsatt arbete fanns i andra projekt.

Sociala effekter
Långsiktiga sociala effekter skapades på många håll genom att olika slags nätverk byggdes
upp och fick nya, bättre förutsättningar i samband med förnyelsen. De aktivitetshus som
tillskapades gav nya mötesplatser för olika grupper av boende. En bred verksamhet, som
också ger tillfälle till möten mellan olika kategorier av boende, finns exempelvis i det
gemensamma huset Eklövet i Övre Lövgärdet, Göteborg. Välordnade gemensamma
tvättstugor med plats för möten, som i Norrliden i Kalmar, ger också plats för en mer
tillfällig samvaro. Bilpoolerna med sina elektroniska bokningssystem ger kanske mindre
möjligheter att utveckla djupare kontakter, men medlemmarna kan ändå förenas av vissa
gemensamma angelägenheter. De returbutiker som tillkom och drivs vidare, med stöd från
lokala aktörer, ger både arbetsmöjligheter och tillfällen till bredare sociala kontakter. Och
de odlingslotter och växthus som tillskapades ger rika möjligheter till möten inte bara
mellan de direkt engagerade utan också med andra som passerar eller gör tillfälliga besök.
En nedslående erfarenhet i detta sammanhang är dock de återkommande stölder och
vandaliseringar som drabbat odlargruppen i Bergsjön, Göteborg.

En mycket påtaglig och positiv social effekt av de samlade åtgärderna är givetvis den
ökade uthyrningsgraden i ett flertal tidigare hårt drabbade områden. Även om de positiva
siffrorna delvis återspeglar en förändrad bostadsmarknad med allmänt ökad efterfrågan på
bostäder är det tydligt att områdenas attraktivitet på den lokala bostadsmarknaden har ökat.
Hur varaktiga förbättringarna är kan man inte veta ännu, men förutsättningarna för trivsel
och trygghet har ökat markant genom många av de åtgärder som har genomförts. Stora
privata uteplatser på mark, välkomnande gårdar och entréer, tryggare tvättstugor, förråd
och gångstråk och förbättrade skötselrutiner kan bidra till att de positiva effekterna består.
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Varsamhet
Varsamhet innebär en noga övervägd kombination av bevarande och utveckling – att
tillföra nya kvaliteter utan att spoliera dem som redan finns. I varsamhet ligger ett visst
mått av återhållsamhet, att inte göra mer än vad som bedöms nödvändigt eller mycket
angeläget. Det hindrar inte att varsamhet kan tillämpas även vid mycket stora ingrepp och
förändringar. Respekt för det ursprungliga är den gemensamma nämnaren i stora och små
förändringar. Det nya behöver inte ha samma former som det gamla, men bör harmoniera
eller samspela med det. Att bevara ett utrymme för fortsatta förändringar är också en viktig
grundregel. Det innebär t.ex. att reversibla åtgärder nästan alltid är att föredra framför
sådana som för all framtid utplånar den ursprungliga utformningen.

I flera av ”ändrings”projekten har bebyggelsen bytt skepnad mer eller mindre radikalt. Två
av de mest problemtyngda projekten ställer frågan om varsamhet vid ändring på sin spets.
Det är Navestad, omdöpt till Ringdansen, i Norrköping och Österäng i Kristianstad. Både i
Österäng och i Navestad/Ringdansen sågs bebyggelsens utformning, själva arkitekturen,
som en rot till problemen. Den sågs som något av en symbol för en planering där ”den lilla
människan” satts på undantag till förmån för rationell och storskalig bostadsproduktion.
Båda områdena förändrades kraftigt och oåterkalleligt vid ombyggnaderna med LIP-stöd.
Nya kvaliteter tillfördes utan tvivel, både tekniskt och arkitektoniskt. Samtidigt spolierades
karaktärsdrag som berättade om husens tillkomst och tidigare historia. I Navestad/
Ringdansen var den mäktiga skalan och de sparsmakade variationerna inom ett väl
genomarbetat tema ett starkt uttryck för de konstnärliga visionerna och gav området en
unik karaktär (jfr not 60).

Liknande problem, men mindre iögonfallande, finns i de flesta av de ”ändrings”projekt
som rör 60-70-talsbebyggelse. Intressant att notera är att i ett par fall där relativt stora
förändringar har genomförts sägs i slutrapporterna till Naturvårdsverket att ”åtgärden”,
d.v.s. ombyggnaden som helhet, inte har påverkat några arkitektoniska kvaliteter. Även om
ombyggnaderna då har genomförts med stor omsorg om den arkitektoniska kvaliteten har
husens karaktär definitivt förändrats. Ett intressant exempel i dessa sammanhang är
Nacksta i Sundsvall, där en huslänga fick behålla sin gamla ”platta” takform på begäran av
stadens museum. På så vis bevarades en bit byggnadshistoria och god arkitektur samtidigt
som den önskade variationen och tekniskt säkrare konstruktioner kunde uppnås i större
delen av den berörda bebyggelsen.

Ett intressant exempel på hur varsamhetskraven kan tillämpas och hur synen på kvaliteter i
halvgammal bebyggelse förändras över tiden är återskapandet av putsade ”50-tals”-fasader
i Augustenborg, Malmö. Fem 1950-talshus som tilläggsisolerades och kläddes in med plåt
på 1980-talet fick ny, putsad tilläggsisolering med stöd av LIP-medel. Även entréer och
balkonger återfick karaktärsdrag från 1950-talet.

Ett par frågor infinner sig när man ser på de mest omfattande LIP-projekten i yngre
bostadsområden. Är det överhuvudtaget möjligt att värdera arkitektur och tidskaraktär i
riktigt problemtyngda områden på ett ”objektivt” sätt? Går det att finna några möjligheter
till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar förnyelse med bebyggelsens grund-
karaktär bevarad? Den första frågan kan knappast besvaras ännu. Något som förefaller
tydligt är dock att plan- och bygglagens bestämmelser behöver klargöras när det gäller den
yngre bebyggelsen. Där har ännu inte någon praxis utvecklats för kvalitets- och karaktärs-
bedömningar, så som börjat ske t.o.m. för 1950-talets vardagliga bebyggelse. Den andra
frågan är inte heller lätt att besvara, men en rad exempel på delåtgärder i de här aktuella
förnyelseprojekten pekar på goda möjligheter.
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Samverkan och konflikter
Bostadsförnyelse innebär nästan alltid att olika slags förutsättningar och mål måste vägas
samman. I många av de här aktuella förnyelseprojekten var det ett uttalat mål att förena
sociala och ekonomiska/tekniska aspekter med åtgärder för en långsiktig ekologisk
hållbarhet. Att öka områdenas attraktivitet var i flera fall ett viktigt mål i förnyelsen. Går
det då att se några tydliga motsättningar mellan de ekologiska målen och åtgärderna och de
sociala eller tekniska/ekonomiska, eller varsamhetskraven? Jo, visst finns det åtgärder,
eller kanske snarare tekniska eller administrativa lösningar, där motsättningar blir tydliga.
Men i många fall har presumtiva motsättningar kunnat undvikas eller överbryggas.

Miljöåtgärder och varsamhet
När det gäller tekniska åtgärder finns i de flesta fall möjligheter att välja en lösning som
inte innebär starka konflikter. Exemplen är många. Solfångare kan i många fall appliceras
utan att taken behöver ändra form. Många hus har lämpliga taklutningar i rätt väderstreck,
och på låglutande tak kan solfångare utformas så att den redan befintliga husformen
fortfarande kan upplevas. Miljöbodar och entrétak m.m. kan utformas så att de blir
värdefulla nutidstillskott i utemiljön. Isolerförmågan hos befintliga tidstypiska fönster kan
förbättras relativt diskret. Även tilläggsisolering av putsade fasader eller fasader med
skivbeklädnad kan ofta utföras utan att husens karaktär går förlorad. Svårast att hantera i
det avseendet är obehandlade betongfasader, där betongen kan ha dekorativa inslag i form
av gjutformseffekter eller frilagd ballast. I de fall tilläggsisolering inte kan utföras rimligt
varsamt, t.ex. genom isolering mellan ytterväggens olika skikt, kan möjligheterna att spara
energi med mindre synliga åtgärder övervägas i första hand. Tätning, injusteringar,
förbättringar av styr- och reglerteknik för värme och ventilation, återvinning av värme från
ventilationsluft m.fl. åtgärder ger ofta bättre effekt för mindre kostnader.

Miljöåtgärder och sociala aspekter
Som tidigare har framhållits bidrar många miljöåtgärder till att berika den sociala miljön
och skapa förutsättningar för både planerade och tillfälliga möten mellan de boende. De
nya mötesplatserna och gemensamma aktiviteter av olika slag hör till de positiva inslagen.
Några åtgärder kan dock innebära konflikter av olika slag. Även här finns en rad exempel.
Ett gäller den individuella mätning av värme, där det på flera håll visat sig svårt att finna
”rättvisa” debiteringssystem. Om värmen mäts som komfortvärme, d.v.s. på lämpliga
punkter inne i rummen, kan de som ”vädrar bort” värme gynnas på övrigas bekostnad.
Om den å andra sidan mäts som flöde, d.v.s. tillförd värme, gynnas de som omges av
uppvärmda utrymmen på bekostnad av övriga. En generell sänkning av temperaturen
inomhus kan upplevas som en stark försämring i synnerhet av gamla och rörelsehindrade
boende. Slopandet av sopnedkast och införandet av miljöstugor ett stycke ifrån husen kan
också ge problem speciellt för dessa grupper. Även andra boende upplever ibland sådana
åtgärder som starka försämringar.

Till de åtgärder som i huvudsak ger positiva sociala effekter hör många av förbättringarna
i utemiljön. Särskilt för boende som bara har en begränsad rörelseradie är närmiljön viktig.
Om den inbjuder till promenader och utevistelse ökar möjligheterna till motion och
samvaro. Buskar och träd som ger lä, lagom skyddade sittplatser, varierade ytor och
planteringar lockar uppenbarligen många att vistas mer utomhus. De möjligheter till egna
odlingar som ges på koloniområden och utvidgade uteplatser på mark tycks också ha tagits
ganska väl tillvara och bidrar till att skapa liv i områdena.
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5.3 Slutsatser. Fortsatt arbete

Projekt och processer
Något som framträder tydligt när tillfälle ges att följa förnyelseprojekt under flera år, så
som skett i detta arbete, är att bostadsförvaltning är en fortlöpande process. Projekt kan
komma in och åstad-komma en rad relativt hastiga förändringar, men processen fortskrider
även parallellt med projektet och kan på några år innebära många förändringar av
betydelse. Processen kan förstärka projekt som lanseras eller påverka dem i någon annan
riktning, och projekten kan på motsvarande sätt inverka på processen. I bostadsområden
där en process redan var i gång mot ökad miljöhänsyn förefaller LIP-projekten ha ökat
takten och framgången i den. I andra områden bidrog troligen LIP-projekten till att
processen fick mer av en miljöinriktning än vad den annars skulle ha haft. Den observans
på miljöfrågor som LIP-projekten väckte eller stimulerade, kanske framför allt hos
bostadsföretagen men också hos många boende, tycks i de flesta fall leva kvar. Den färgar
beslut som tas i den mer fortlöpande förvaltningsprocessen och sätter många spår också i
förnyelseprojekt som bedrivs i andra delar av bostadsföretagens bestånd. En hel del av de
åtgärder som genomfördes inom LIP-projekten utvecklas vidare inom bostadsföretagen,
anpassas till andra ekonomiska, tekniska och sociala förutsättningar och får genomslag i
mycket av det som görs. Andra åtgärder ses som försök som åtminstone inte ännu är
ekonomiskt eller praktiskt rimliga att ge en bredare tillämpning.

Underhållsberget – en utmaning för miljötänkandet
Behov av förebilder och kunskap i bostadsförnyelsen är mycket stort, inte minst när det
gäller miljöfrågor och metoder att förbättra miljöegenskaperna i bostadsområden från
efterkrigstiden, närmast då det som byggdes 1945 till 1975. Boverket genomförde år 2002-
03 en studie av underhållsbehoven i det svenska beståndet av flerbostadshus. I denna studie
och en av dess underlagsrapporter konstaterades att takten i ombyggandet behövde
tredubblas för att klara av nödvändigt underhåll och förbättringar i 50-60-70-talens
flerbostadshus. Omkring en miljon bostäder från denna tidsperiod kommer att behöva
omfattande förnyelseåtgärder under den närmaste 20-årsperioden.74 Detta är en utmaning
för miljötänkandet, ett tillfälle som måste utnyttjas i strävan mot målen för ökad hållbarhet.

Från den här beskrivna studien kan ett antal insatsområden och åtgärdstyper urskiljas, som
gav sådana resultat i LIP-projekten att de förtjänar att studeras djupare och lyftas fram som
exempel och förebilder. Andra bostadsföretag som står inför förnyelse av motsvarande
bostadsbestånd har behov av sådan kunskap. På följande sida återfinns en översikt över
dessa insatsområden och åtgärdstyper. Djupare studier av dem pågår, som en fortsättning
på det forskningsarbete som har beskrivits här. Genom att klarlägga förutsättningarna och
metoderna i olika fall kan en ”verktygslåda” för kommande förnyelseprojekt och
förvaltningsprocesser tas fram.

74 Bättre koll på underhåll (2003); Flerbostadshusens förnyelse – behov och förutsättningar 2002/2003.
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Energi
 nya värmesystem, förnyelsebara energikällor
 värmeåtervinning, värmepumpar
 solfångare, solceller
 bergvärme, värmelagring i berg
 styr- och reglersystem och annan förbättring av ventilation och värmeförsörjning
 installationer för individuell mätning av el, värme, och varmvatten
 installation av el- (och vatten)snål tvättutrustning
 energieffektiv belysning, energisnåla motorvärmare
 tilläggsisolering av fasader och tak, förbättring av fönster och portar

Vatten och avlopp
 snålspolande armaturer och wc
 installation av system för individuell mätning av (varm)vatten
 installation av (el- och) vattensnål tvättutrustning
 LOD: lokalt omhändertagande av dagvatten/avloppsvatten
 urinsorterande wc

Avfall
 olika typer av kompostering
 "miljöhus" för källsortering
 avfallskvarnar
 lokalt återbruk - reparationsverkstäder
 sortering & återanvändning av byggavfall

Material och inomhusmiljö
 PCB-sanering, metod och ersättningsmaterial
 asbestsanering
 omhändertagande av annat byggavfall (PVC, kvicksilver m.m.)
 bra material från hälso- och resurshushållningssynpunkt
 begränsning av elektriska och magnetiska fält

Utemiljö - biologisk mångfald
 ökning av grönytor - minskning av hårdgjorda ytor (asfalt m.m.)
 "gröna tak", varierad vegetation
 odlingslotter, växthus, lägenhetsträdgårdar

Engagerade boende - "Folkbildning"
 "Miljöteam", informationsmöten, informationskampanjer
 träffpunkter : hus/lokaler med utställningar, informationsmaterial
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Källor och litteratur
Denna bilaga innehåller en samlad förteckning över de huvudsakliga källor som har använts
för beskrivningarna av genomförda LIP-projekt i kapitel 2 (”ändrings”projekt), kapitel 3
(andra/mindre projekt) och kapitel 4 (andra projekt av intresse). Den innehåller också en
komprimerad litteraturlista som främst omfattar angivna referenser.

I den första delen, ”Källor för projektbeskrivningarna”, redovisas först de källor som ger
uppgifter om alla projekt och därmed har använts generellt, under rubriken ”Gemensamma
källor”. Därefter redovisas källor för beskrivningar av lokala, specifika förhållanden
kommun för kommun. Kommunerna är uppställda i bokstavsordning oavsett var berörda
LIP-projekt eller andra refererade projekt är beskrivna, i kapitel 2, 3 eller 4. För kommuner
där fler än ett bostadsområde eller delområde/delprojekt berörs redovisas först källor som
är gemensamma för kommunen och därefter källor för beskrivningarna av respektive
område/delområde/delprojekt och deras specifika förhållanden. Där slutrapporter till
Miljödepartementet eller Naturvårdsverket har använts anges de i första hand bland källor
som är gemensamma för kommunen.

I den andra delen, ”Litteratur och referenser”, redovisas utan någon uppdelning källor som
det direkt refereras till i texten och ett starkt begränsat urval av annan litteratur. Urvalet
omfattar endast texter som har ett direkt samband med arbetet.
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Källor för projektbeskrivningarna
På följande sidor förtecknas de huvudsakliga källor som har använts för beskrivningarna av
genomförda LIP-projekt i kapitel 2 och kapitel 3 samt för projekt som beskrivs i kapitel 4.

Under rubriken ”Gemensamma källor för LIP-projekten” anges de källor som gäller
samtliga LIP-projekt.

Under rubriken ”Lokala källor” redovisas källor för beskrivningar av lokala, specifika
förhållanden, kommun för kommun. Kommunerna är uppställda i bokstavsordning oavsett
var tillhörande projekt är beskrivna (i kapitel 2, 3 eller 4). Här listas således källor även för
de projekt som behandlas i rapporten utan att höra till projekten med LIP-stöd.

För kommuner där flera bostadsområden berörs redovisas först källor som är gemensamma
för kommunen och de aktuella LIP-projekten, även slutrapporter till Miljödepartementet
eller Naturvårdsverket där sådana har funnits/använts. Under respektive
bostadsområde/delprojekt anges därefter källor för beskrivningarna av respektive
bostadsområde och dess specifika projekt.

Gemensamma källor för LIP-projekten
Här redovisas källor som har använts för att söka uppgifter om samtliga LIP-projekt, och
därmed har använts för alla LIP-projekt som tas upp i denna rapport:

• Miljödepartementets (senare Naturvårdsverkets) hemsida, med listor över beviljade program
(kommunvis) och beskrivningar av de projekt som beviljats stöd. I huvudsak åren 1999-2003.

• Miljödepartementets (senare Naturvårdsverkets) ”effektlista”: en sammanställning (excel) över
beviljade stöd, projektens inriktning, förväntade miljöeffekter, beslutsår, kategori av huvudman och
kategori av projekt. Versioner 2000, 2001, 2002.

Lokala källor
Alingsås
Östlyckan samt Alingsåshems hela bestånd
• Alingsås´ och Alingsåshems hemsidor (2000-2005)
• Telefonsamtal/intervjuer med Susanna Olsson, miljöingenjör, Alingsås kommun (2000),

och med VD Ing-Marie Odelberg, (2000, 2001-2002).
• Besiktning och fotodokumentation av Östlyckan (höst 2001).
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2003).

Alvesta
• Telefonsamtal/intervjuer med Marita Lorentz, Alvesta Bygg- och miljökontor, och med

Mikael Mettele, Allbohus AB (2004).
• Utkast till slutrapport samt foton (2004)

Bräcke (ej genomfört projekt)
• Telefonsamtal/intervjuer med Jonny Berg, Bräcke kommun samt förvaltare Tord Widén,
Bräcke Teknik (2002)

Eskilstuna (ej genomfört projekt)
• Telefonsamtal (2001)
• Slutrapport (ej genomfört) till Naturvårdsverket (2003).

Falkenberg (ej genomfört projekt)
• Telefonsamtal med P-O Högberg, Riksbyggen Falkenberg, som drev projektet (vår 2002).
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Gotland (Visby) Gråbo
• Gotlands och Gotlandshems hemsidor samt hemsidan Gråboportalen
• Telefonsamtal/intervjuer med Anna Bäckstäde, Gotlandshem och med Helena Andersson,

Ekokommun Gotland (2004), samt bildmaterial

Göteborg
• Göteborgs hemsida (2002-2004)
• Telefonsamtal/intervju med Ola Olsson, Scandiakonsult, sammanställare av slutrapport (2002)
• Manus till slutrapport (Scandiaconsult/O Olsson, 2002)
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2003).

Bergsjön
• Bergsjöns hemsida
• Telefonsamtal/intervjuer med Marianne Hermansson, SDF Bergsjön (2001) Scandiakonsult
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2003).

Lövgärdet
• Poseidons hemsida (2002)
• Telefonsamtal/intervjuer med Johan Niklasson projektledare för förnyelsen (2002),
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2000, höst 2003).
• Bostads AB Poseidons nyhetsblad om förnyelsen: Övre Lövgärdet, Nya Lövgärdet (1997-2000)
• Bostads AB Poseidon: Övre Lövgärdet. Förnyelse av ett förortsområde (2001).

Rannebergen
• Bostadsbolagets hemsida (2002, 2004).
• Telefonsamtal/intervjuer med Ulf Eldblom, projektledare, Bostadsbolaget (2002).
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2003).
• Bostadsbolaget/Ulf Eldblom: Ekoplan Rannebergen (2001)
• Rannebergen. Dokumentation (CD) 2001

Höst- och Sommarvädersgatorna
• Telefonsamtal med Krister Sandkvist, Drott AB, samt Kreimar Eriksson, Niam (2002).

Gårdsten
• Telefonsamtal/intervju med Christer Nordström, CN Arkitektkontor (2004).
• SUNHSHINE, sustainable energy in housing projects. CD-dokumentation av EU-projekt,

bl.a. solhusprojektet i Gårdsten.
• Eliasson, Pär: Allt är möjligt i miljonprogrammet. I tidskriften RUM, oktober 2000
• SABO-konferens i Gårdsten 2001, dokumentation av SABO 2002: Rekordårens

bostäder och boendemiljöer. Tre artiklar i dokumentationen har använts som källor:
• Sax, Ulrika: Gårdsten. Att förändra en mobbad stadsdel.
• Nordström, Christer & Paula Femenius:

Solhusen i Gårdsten. Ombyggnad med kretsloppsanpassning i ett miljonprogramsområde.
• Samuelsson, Nilsson: Vad kan vi lära av Gårdsten?
• Informationsmaterial från Gårdstensbostäder
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2001).

Kyrkbyn på Hisingen
• Telefonsamtal/intervjuer med Göran Leander, miljöchef, Poseidon (2002 och 2004)
• Faktablad Kyrkbyn från Bostads AB Poseidon, 1998
• Granstedt, Annika: Hyresgästerna positiva till urinseparering i tidskriften Husbyggaren 4/2000
• Tuvander, Liane: Byggande för en hållbar utveckling i Göteborg. Tio exempel. (2004)

Hallsberg
• Telefonsamtal/intervjuer med Arne Pettersson m.fl.( 2001, 2003).
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2003).
• Slutrapport till Naturvårdsverket

Kalmar
• Kalmars och Kalmarhems hemsidor (1998-2004).
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2003).
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Kvarteret Inspektoren
• Kalmarhems projektbeskrivning (1996)
• Kalmarhem: Inspektoren. Ombyggnad, kretslopp och ekonomi (1997), Inspektoren. En tidning om
ombyggnaden av kvarteret Inspektoren i Kalmar (2000), Kvarteret Inspektoren. Mätningar och
beteendestudier. Sammanfattande rapport (2002)
• Sjösten, P-E: Svenskt fastighetsbolag i spetsen för europeiskt renoveringsprojekt (i Husbyggaren 4/2000)
• Telefonsamtal/intervjuer med Bo Lindblom, Lennart Holm, samt Per Olsson, Kalmarhem (1999-2004).
• Besiktning, fotodokumentation (höst 2001).

Norrliden, Kalmarhem
• Telefonsamtal/intervjuer med Ulf Kaldner, projektledare Kalmarhem kommun (höst 2001).
• Projektbeskrivning (1996).
• Tidningsartiklar i Barometern och Kalmar Miljö & Energi:s kundtidning (1998-2000).
• Dokumentation från idémöten (Miljöteam) m.m..
• Kalmarhem: Kundaktiverad ombyggnad av utemiljön i kv.Marmorn/Porfyren, Kalmar (1999).
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2001).

Norrliden HSB
• Telefonsamtal med HSB Sydost.
• Projektbeskrivning (1996).
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2001).

Bostadsrättsföreningar, HSB
• Telefonsamtal med HSB Sydost.
• Projektbeskrivning (1996).

Karlshamn
• Telefonsamtal/intervjuer med Hans Gunnarsson, fastighetschef Karlshamnsbostäder (2001,04).
• Projekthandlingar: statistik (2001).
• Projektrapport (2002).

Karlstad
Kronoparken, gemensamt
• Karlstads och Karlstads Bostads AB:s hemsidor.
• Telefonsamtal/intervjuer med Dag Johansson, Karlstad kommun (2000-01).
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2002).
• Slutrapport för lokala investeringsprogrammet 1998-2000. Karlstads kommuns hemsidan (2005).
• Bygglovhandlingar från Karlstads kommun, stadsplaneringsförvaltningen (2005).
• Uppföljning (inom LIP-programmet, stencil), Magnus Netterheim, Johanna Ode, Kjell Jonasson.
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2001, sommar 2003).

Stiftelsen Karlstadshus/Riksbyggen
• Telefonsamtal/intervjuer med Dag Johansson, Karlstad kommun (2000-01).

Stiftelsen Hyresbostäder/HSB
• Telefonsamtal/intervju med Curt Nordh, Hyresbostäder/HSB (höst 2001).

Gemensamma åtgärder/KBAB, Folkbildning
• Karlstads kommun: Uppföljning samt Lägesrapport 3, 1999.
• Telefonsamtal/intervju med Roger Häggbom, Bostadsbolaget (2001).

Kristianstad
Österängsområdet
• Telefonsamtal/intervjuer med Sonny Modig, (1999), Per-Ola Pershaf, (2003-2005),

Jimmy Fäldth (2005).
• Besiktning och fotodokumentation (2001).
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2001).
• AB Kristianstadsbyggen: ABK:s Miljö- och kvalitetskrav (1998).
• Ansökan om Lokalt investeringsstöd, Bilaga 1, jan.1998.
• Delrapport 1, jan. 1999
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Kungälv
• Telefonsamtal/intervjuer med Kenth Johansson, Kungälvs kommun, Kenneth Frii,

Kungälvsbostäder samt Krister Lundgren, Förbo AB (2004).
• Slutrapportering från kommunen (2002).

Linköping
Ryd
• Kommunens och Stångåstadens hemsidor.
• Telefonsamtal/intervjuer med Stångåstaden: Lars-Göran Wirsén, (2001, 2002, 2004),

Agneta Dagersten (2005)
• Besiktning och fotodokumentation (2001).
• Slutrapport LIP (2005)

Luleå (ej LIP-stöd, avslag på denna del av kommunens ansökan)
Kv. Kristallen
• Telefonsamtal/intervjuer med Rolf Höglund, Luleå kommun (2000), Ove Wighult, Lulebo (2005)
• Dokument från Luleå (2003).

Lund
• Telefonsamtal/intervjuer med Kristina Fontell, Sindre Magnusson, Lunds kommun (2000)
• Hemsidor AF Bostäder (2001, 2002, 2005)
• Hemsidor Lunds kommunala fastighets AB (2001, 2002, 2005)
• Verksamhetsrapporter LIP

Rådhusrätten
• Telefonsamtal/intervjuer med Christer Carlsson, Lunds kommun (2002, 2005)
• Besiktning och fotodokumentation (sommar 2001).
• Slutrapporter LIP (2001, 2002)

Dalby
• Telefonsamtal/intervjuer med Susanne Wernersson, AF Bostäder (2005)
• Telefonsamtal/intervjuer med Anders Östergren Anders Svensson m.fl. (2002, 2005)
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2002)
• Slutrapporter LIP (2001, 2002)

Jägaren
• Slutrapport (2005).

Delphi
• Telefonsamtal/intervjuer med Bengt Persson, AF Bostäder (2001)
• Besiktning och fotodokumentation (sommar 2001).
• Slutrapport LIP

Sparta
• Telefonsamtal/intervjuer med Susanne Wernersson, AF Bostäder (2005)

Malmö
• Utvärdering av åtgärderna: Ekostaden Augustenborg och Ekologisk omställning av Rosengård.

Anteckningar från den vetenskapliga referensgruppen för utvärdering av de lokala
investeringsprogrammen i Malmö och Lund den 30 Januari 2001.(stencil)

• Malmös lokala investeringsprogram för ekologisk omställning 1998-2001. Malmö stad 2002.
•Grön stad. Agenda 21-blad för Malmö nr 1/2003.
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2003).

Augustenborg
• Telefonsamtal/intervjuer med Trevor Graham, Anna Granberg (2001, 2005)
• Besiktning och fotodokumentation (sommar 2001)
• Projektredovisning till Miljödepartementet 2001
• Verksamhetsrapport LIP (2002-2004)
• Hemsida Ekostaden (2003-2005)
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Rosengård
•Utvärdering av åtgärderna: Ekostaden Augustenborg och Ekologisk omställning av Rosengård.
Januari 2001 (stencil), jfr Augustenborg

Munkedal
• Telefonsamtal/intervjuer med Lars Johansson (2004)

Nacka (ej LIP)
• Tel samtal med Lennart Berndtsson, HSB Riksförbund 2002, 2004
• Tel samtal med Viggo Henningsson, kassör i brf Stensö
• Thomas Schlyter: Tre decenniers bostadsområden – utveckling av utemiljö och planformer

LU/Byggnadsfunktionslära, 1996
• Besiktning och fotodokumentation

Norrköping
Navestad/Ringdansen
• Telefonsamtal/intervjuer med HNAB/ Göran Hermelin (2004), Per Bokström (2001, 2003, 2005)
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2001, höst 2003, vår 2005)
”Hemsidan”, Hybos tidning 2/2004-07-15
• Hemsida Ringdansen
• Ringdansen slutrapport: Miljörevision.
• Nilsson Samuelsson & Pär Eliaeson ”Navestad 1998”, Riksantikvarieämbetet 1998.
• Slutrapport LIP

Nybro
Drabanten
• Telefonsamtal/intervjuer med Stefan Henrixon, Nybro Bostads AB (2002)
• Ritningar & beskrivningar; telefonsamtal med Stefan Henrixon
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2001)
• Slutrapport LIP

Nynäshamn
Nickstahöjden

• Telefonsamtal/intervjuer med Nynäshamns Bostads AB: Ö.Brorsson (2000), Eva Högberg, (2003)
• Telefonsamtal/intervjuer med Nynäshamns kommun: T. Åkerbäck (2001), I. Johansson (2004)
• Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns kommun. Samrådshandling (1998)

Olofström
• Telefonsamtal/intervjuer med Olofströmshus, Anna Vinberg (2004), Sven-Erik Andersson (2005)

Ronneby
Hjorthöjden
• Telefonsamtal/intervjuer med AB Ronnebyhus, Mats du Bahr (2002), Anders Olofsson (2005)
• Ronnebyhus´ hemsida (2004, 2005)

Sala
Bryggeriet
• Telefonsamtal/intervjuer med Salabostäder AB: T.Hedström, H.Larsson, P-O Öberg (2000, 2002)

H. Andersson (2005)
• Besiktning och fotodokumentation (2002).
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2001).

Sandviken
• Telefonsamtal/intervjuer med Sandvikenhus: Ingvar Ryckertz, Kenneth Wikström (2000, 2001)
• Besiktning och fotodokumentation (2005)
• S.Bergsman, C Elson, I Krantz & E. Nilsson: Miljökonsekvensbeskrivning, Smultronbackens
bostadsområde – en helhetssyn på energibesparing, Högskolan i Gävle, inst. För ekonomi, 2002.
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2001).
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Smedjebacken
• Telefonsamtal/intervjuer med Annika Jacobson, Smedjebackens kommun (2004)
• Slutrapport LIP

Solna
• Telefonsamtal/intervjuer med Barbro Lorezon, Alf Larsson, Solnabostäder (2001)
• CD dokumentation av LIP-åtgärderna, Solnabostäder
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2001)

Stockholm
• Intervjuer med ansvariga vid LIP-kansliet: Gregor Hackman och Göran Lundberg (2001)

Gregor Hackman och Bengt Gustafsson (2004).
• Stockholms/LIP-kansliets hemsida
• Verksamhetsrapporter 2000, 2001, 2002, LIP-kansliet Stockholm
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2005)

Kretsloppsstadsdelar
• Växthus för kreativa idéer. En idétävling för ett renare Stockholm. Stockholms stad, 1999.

Arkitekturtävlingar (SAR:s dokumentation) nr 6/2000.
• Hur får man människor att leva mer miljövänligt? LIP-kansliet Stockholm
• Att driva gröna projekt. LIP-kansliet Stockholm, 200X
• Grönskande levande gårdar (GLG), nyhetsbrev 1999-2004
• Gårdspratikan, nov 2001
• Gårdar och livstil i förändring, okt 2001
• Goda exempel, jan 2002
• Slutrapport för GLG, 2002-02-19
• Slutrapport för Hållbar livstil i innerstaden (HLI), 2002-02-19

Kretsloppsteam
• Hur får man människor att leva mer miljövänligt? LIP-kansliet Stockholm, 2001?
• Kretsloppsprojekt i stadsdelsförvaltningar
• Att driva gröna projekt. LIP-kansliet Stockholm, 2001?

Strömstad
• Telefonsamtal/intervjuer med Lennart Eriksson, Strömstads Byggen, (2001, 2004)
• Bergvärme. Ströstadsbyggens hemsida (2005).

Sundsvall
• Telefonsamtal/intervjuer med Mitthem: L. Björklund, S. Westberg m. fl. (1998, 1999, 2001)
• Telefonsamtal/intervjuer med Mitthem Torbjörn Sjödin (2002-2005)
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2001, höst 2004).
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2002).
• Dokument från Mitthem, uppgifter från Mitthems hemsidor 1999-2005
Bergsåker
Nacksta
• Telefonsamtal/intervjuer med Peter Sundborg, Sundsvalls museum (1998, 2002)
• Samtal/intervju med Berit Karlsson, boendeaktiv i Nacksta (1998)
• Lundgren, Solgun (1998) Arbetsboksmetoden som instrument för utveckling av stödjande
boendemiljö, i Socialmedicinsk tidskrift nr 3/1998.

Timrå
• Telefonsamtal/intervjuer med Per Sandberg, Timråbo (2002)
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2003).

Trollhättan
• Telefonsamtal/intervjuer med Bostads AB Eidar: Bernt Eveborn, (2003)
• Bostads AB Eidar hemsidor (2002-2004)
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2003).

Vänersborg
Kv Linjalen
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• Telefonsamtal/intervjuer med Leif Selin, Vänersborgsbostäder (1999, 2002)
• Vänersborgsbostäder, broschyrer: Radhusprojekt Torpa (1997) Projekt nya Torpa (2001)
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2001).

Västervik
• Telefonsamtal/intervjuer med Bo kjellberg, Västerviks kommun (1999)
• Telefonsamtal/intervjuer med Lars Nygren, Västerviks Bostads AB (2001, 2003)
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2001).
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2003).

Örebro
Markbacken
• Telefonsamtal/intervjuer med Öbo: Olle Wiklund, Peter Palmgren (2002-2005)
• Telefonsamtal/intervjuer med arkitekt Helena Ljungné, (2002)
• Besiktning och fotodokumentation (höst 2001).
• Slutrapport till Naturvårdsverket (2003).

Östersund
• Telefonsamtal/intervjuer med Hans Rydfjell, Peter Boström, Östersundsbostäder (2001, 2005)



163

Litteratur och referenser
Nedan återfinns en komprimerad litteraturlista, inkluderande referenslitteratur för kapitlen
1,4 och 5.

Andersson, B, Jacobsson, H, Jönsson, E, Heijl, M & Josefsson, T: Göteborgs utbyggnad.
Några bidrag till Göteborgs utbyggnadshistoria. Chalmers tekniska högskola 1977.

Blomberg, I, Hedberg, L & Jensfelt, C: Utvärdering av ytterstadssatsningen2001-2002.
Stockholms stad 1997.

Blomberg, I, Hedberg, L & Jensfelt, C: Ytterstadssatsningen – en lägesrapport 1997.
Stockholms stad 1997.

Bostadsmiljöer i Malmö, Länsstyrelsen i Malmö och Malmö Kulturmiljö 2002.

Bättre bostadsförnyelse. Sammanställning och slutsatser av 19 FoU-projekt. Boverket 1990
Red: Vidén, S., Blomberg, I., Hurtig, E., Schéele, A., Öresjö, E.

Denvall, H. & Lahti Edmark, H.: Granskning av Stockholms stads program för förändring
av 13 förortsområden 1995-1999. Lund 1999.

Eriksson, O.: Bygg om Sverige till bärkraft. ABF 1996.

Flerbostadshusens förnyelse - behov och förutsättningar2002/03
Underlagsrapport till Bättre koll på underhåll. Boverket 2003.
BOOM-gruppen / Sonja Vidén & Ingela Blomberg

Hall, T (red.), Rekordåren – en epok i svenskt bostadsbyggande. Boverket 1999.

Hanberger, A., m fl: Lokala investeringsprogram – en förstudie till utvärdering.
Utvärderingsrapport nr 10. 2002.

Kain, J-H & Söderberg, H.: Lokomotiv. Motiv för lokalt organiserade kretslopp i Bergsjön.
Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2002.

Lokala investeringsprogram. Vägen till ett hållbart samhälle. 2004.

Prop. 1995/96:207 Sysselsättningspropositionerna

Prop. 1995/96:222 Sysselsättningspropositionerna

Prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Prop. 1997/98:117 Framtidsformer – handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design.

Prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart samhälle.

Schulz, S., Jivén, G., Malmqvist, I., Stenberg, J. & Särnbratt, L.: Arkitektur betyder. Om
trygghet och trivsel i fyra stadsdelar. Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2004.

SFS 1996:1378

SFS 1999:755

Stenberg, J. & Thuvander, L.: Att länka miljöeffekter och sociala effekter – en utvärdering
av LIP-finansierade bostadsförnyelseprojekt. Naturvårdverket rapport 5511, 2005.

Storstadens arkitektur och kulturmiljö, informationsblad från Riksantikvarieämbetet 2001.

Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. Sammanfattning av regeringens
proposition 2000/01:130. Regeringskansliet 2001.

Öresjö, E: Stadsförnyelse ur de boendes perspektiv – Norra Göta i Borås. Lunds
universitet, Arkitektursektionen, Byggnadsfunktionslära, rapport R1:1988.



Bilaga 1

Förteckning över kommuner
som beviljats LIP-bidrag

Förteckningen är baserad på Naturvårdsverkets hemsida (LIP-info 2002-08-20)
och omfattar alla kommuner (inkl. kommunförbund) som beviljats LIP-bidrag.
Inga projekt som rör småhus (betecknade med S eller s i listan) är kontrollerade
vad det gäller genomförandet.



Bilaga 1 sid 2

Kommuner med LIP-bidrag
Förklaringar:
Kommun med fetstil = har program med projekt som rör flerbostadshus från 1950-60-70-talen
Kommun med grå kursiv text = inga projekt med direkt bostadsanknytning
Årtal med fetstil = år för bidrag till bostadsprojekt som rör flerbostadshus från 1950-60-70-talen
Ä större ändring av flerbostadshus/tomtmark
m Annat/mindre projekt i flerbostadshus
Ä/m flera olika projekt i samma område och bidragsbeslut; sammantaget räknat som större ändring
S projekt som rör hela småhusområden
s projekt som rör enskilda småhus
Ä m planerat projekt som inte genomförts

(understrykning) markerar varje tiotal kommuner)

Kommun År för bidragsbeslut Åtgärd(er)
Ale 99
Alingsås 98 Ä m
Alvesta 99 00 m sss
Aneby 02 s
Arjeplog 02
Arvidsjaur 02
Boden 99
Borgholm 00
Borlänge 00 s
Borås 99
Botkyrka 98
Boxholm 99
Bräcke 02 m s
Burlöv 01
Dals-Ed 98 99
Dalslands k.f. 00
Ekerö 00
Eksjö 98 ss
Eskilstuna 00 01 m m
Eslöv 99 s
Fagersta 98
Falkenberg 98 Ä
Falköping 99
Falun 00 ss
Finspång 99
Forshaga 01 s
Färgelanda 98
Gotland(Visby) 99 01 mm
Grästorp 01
Gävle 01 ssss
Göteborg 98 00 Ä Ä Ä m
Götene 99 ss
Habo 99
Hagfors 99 01 sssss
Hallsberg 98 00 m
Halmstad 00
Haninge 98 99
Hedemora 98 sss
Helsingborg 98
Herrljunga 01
Hjo 98 s
Hofors 02 s
Huddinge 98 00
Hudiksvall 00 02 s
Hultsfred 01 ss
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Kommun År för bidragsbeslut Åtgärd(er)
Härnösand 98
Härryda 00 ss
Hässleholm 00
Hörby 99 02
Höör 00
Jokkmokk 99
Jönköping 99
Kalmar 98 02 Ä Ä Ä m s
Karlshamn 00 m
Karlstad 98 00 Ä Ä mm
Kinda 01
Kristianstad 98 99 00 01 Ä m ssss
Krokom 02
Kumla 98 01
Kungsbacka 00 s
Kungsör 00
Kungälv 98 00 mmm ss
Käppalaförb. 01
Kävlinge 98
Laholm 00 01
Landskrona 99
Lidköping 00 ss
Lilla Edet 00 m s
Lindesberg 98
Linköping 99 01 Ä mm
Ljungby 98
Luleå 00 Ä S
Lund 98 01 Ä Ä Ä mx5
Lycksele 00 02
Lysekil 01
Malmö 98 02 Ä/m m Ä/m
Malmö/Bo01 00 (nybyggnad)
Mariestad 99
Mark 98 ss
Mellerud 99 00 01 s
Mjölby 99 Ä m
Motala 99 01
Mullsjö 02
Munkedal 98 (m)
Munkfors 01 s
Mönsterås 98
Mörbylånga 00
Nordanstig 02
Norrköping 98 99 01 Ä/m
Norrtälje 99 01
Nybro 99 Ä s
Nynäshamn 98 00 Ä m
Nässjö 00 Ä
Ockelbo 01
Olofström 00 02 m s
Orust 00
Oskarshamn 00 s
Ovanåker 02 s
Piteå 99 02
Ragunda 02 s
Ronneby 01 Ä
Sala 98 Ä/m
Salem 98
Sandviken 00 mmm
Simrishamn 99 s
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Kommun År för bidragsbeslut Åtgärd(er)
Skara 98
Skellefteå 99
Skinnskatteberg 01
Skövde 99 01 m
Smedjebacken 99 m s
Solna 99 m
Sorsele 01
Sotenäs 00
Staffanstorp 00
Stenungsund 00
Stockholm 98 Ä/m ss (+ nybyggnad)
Storfors 00
Strängnäs 01
Strömstad 99 mmmm
Sundsvall 98 99 Ä Ä
Sunne 00
Svedala 00 02 s
Söderhamn 02
Söderköping 01
Södertälje 98 00 ss
Sölvesborg 00
Tanum 99 01 02 m
Tibro 00 s
Tidaholm 00 s
Timrå 01 m s
Tjörn 01
Tomelilla 98
Torsby 01 ss
Torsås 99
Tranås 01
Trelleborg 01
Trollhättan 98 99 01 (Ä mmm)
Trosa 99 s
Töreboda 98 99
Uddevalla 99 00 s*
Ulricehamn 00
Umeå 99
Vaggeryd 00
Varberg 00
Vetlanda 00
Vindeln 02
Vingåker 02 s
Vänersborg 98 99 01 Ä
Värnamo 00
Västervik 99 00 Ä Ä s
Västerås
Växjö 98 01 m s
Ystad 00
Åre 99
Årjäng 01 s
Älmhult 99
Älvkarleby 00
Älvsbyn 02
Ödeshög 02 s
Örebro 98 Ä
Östersund 00 mm
Överkalix 02 s
Övertorneå 99



Bilaga 2

I denna bilaga samlas några översikter över de LIP-projekt som tas upp i rapporten.

Uppslag 1 visar en översikt över ”ändrings”projekt med LIP-bidrag. I översikten ingår också
de andra/mindre projekt som redovisas tillsammans med ändringsprojekten i kapitel 2. Dessa
andra/mindre projekt är särskilt markerade och summeringar av bidrag och åtgärder redovisas
separat för dem och för ”ändrings”projekten.

Uppslag 2 visar en översikt över ”andra/mindre” projekt med LIP-bidrag. Den projektvisa
uppställningen, som är separat summerad, omfattar de projekt som redovisas i kapitel 3.1-
3.16. Översikten ger också totalsummor för samtliga andra/mindre projekt som beskrivits i
kapitel 2 och kapitel 3.1-16. De projekt som tas upp i kapitel 3.17 ingår inte i översikten, då
de bara har genomförts i mindre utsträckning eller inte alls, eller utan LIP-stödet.

Uppslag 3 visar en lista över förväntade och uppmätta/beräknade miljöeffekter i en majoritet
av LIP-projekten. Listan inleds med projekt som redovisas i kapitel 2, d.v.s. i huvudsak
”ändrings”projekt, i bokstavsordning efter kommun, därpå följer ”andra/mindre” projekt som
redovisas i kapitel 3.

Uppslag 4 visar i diagramform vilka typer av hållbarhetsåtgärder som har genomförts i
”ändrings”projekt respektive i ”andra/mindre” projekt.

Sista sidan visar sammanfattat i ett diagram inriktningen på de hållbarhetsåtgärder som har
genomförts. ”Ändrings”projekt och ”andra/mindre” projekt kan särskiljas.



ÖVERSIKT A: "Ändrings"projekt – LIP-bidrag (grå bakgrund: andra/mindre proj.beskrivna i kap.2)

B o s t a d s o m r å d e n / L I P -p r o j e k t Å t g ä r d e r a v s e e n d e
Kommun (Kommundel)
Område (huvudman)
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Alingsås 1998
Östlyckan (AB Alingsåshem) 1959-61 324 100,0 9 F:ab 1 1 1 1 1 1
Alingsåshems hela bostadsbest. 1948-90 3008 29,0 6 F:ab
Göteborg 1998
Bergsjön (Gbg kommun) 1965-72 6800 22,5 8,3 F:ö
Lövgärdet (AB Poseidon) 1974-77 1770 91,6 9,9 F:ab 1 1
Rannebergen (Gbg bost.AB) 1972-75 1600 15,8 4,6 F:ab 1
Höst/Sommarvädersgat (Drott fast.) 1960 400 5,0 1,5 E:bb 1
Kalmar 1998
Inspektoren (Kalmarhem) 1955-57 159 16,5 5 B:ob 1
Norrliden (Kalmarhem) c 1970 500 9,7 2,8 F:ab
Norrliden (HSB) 1970 689 17,3 5,2 F:ab 1
HSB-föreningar (bost.rättsfören.) 3 fören. 4,3 1,3 F:ab
Karlstad 1998
Kronoparken (Stift. Karlstadshus) 1973- 105 148,0 6,1 F:ab 1 1 1 1 1 1 1 1
Kronop. (Stift.Hyresbostäder)(HSB) 1973-75 39 57,6 5,8 F:ab 1 0 1 1 1
Kronop. (tre bostadsbolag) 1973- 950 11,9 1,2 F:ab
Kronoparken (K kommun) 1973- 3400 3,4 1,7 S:F
Kristianstad 1998
Österäng (AB Kristianstadsbyggen) 1975 573 232,0 49,5 F:ab 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lund 1998

Rådhusrätten (LKF AB) 1966-67 49,0 3 F:ab 1
Dalby, kv Byalaget (LKF AB) 1960-tal 120 4,0 0,9 F:Ub 1 1
Delphi (Stift. AF bostäder) 1967-68 1000 30,0 8 F:Ub 1 1 1
Sparta, (Stift. AF bostäder) 1998, 01 1970 550 10,7 2,5 E:sr,E:bb
Stift.AF bostäder, hela bestånd. 2001 31,1 7,6 E:sr,E:bb
Kv.Jägaren (LKF AB) 2001 1974 230 0,5 0,1 E:bb
Malmö 1998, 02
Augustenborg, (MKB) 1950-tal 1600 115,8 30,7 flera 1 1 1
Rosengård (skola, herrgård) 1998 57 13,6 F:Ub 1
Norrköping 1998
Navestad/Ringdansen (HB Norrk.) 1968-72 1612 635,1 260 flera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nybro 1999
Drabanten (Nybro Bostads AB) 1960-tal 180 11,8 1 B:ob 1 1
Ronneby 2001
Hjorthöjden (Ronnebyhus) 1960-tal 400 0,9 0,5 VA:vm
Sala 1998
Bryggeriet (Salabostäder AB) 1970-71 279 11,7 3,9 F:Ub,S:F 1 1 1 1
Sundsvall 1998
Bergsåker (Mitthem AB) 1973 473 45,0 4,4 F:ab 1 1 1 1 1 1
Nacksta (Mitthem AB) 1966-72 650 81,0 3,8 F:ab 1 1 1
Vänersborg 1999
Torpa/Linjalen (Vänersborgsbost. AB) 1970-71225 ->57 10,0 1,6 B:ob 1 1
Västervik/Gamleby 1999
Prästgårdsängen (V-viks Bostads AB) 1972 140 8,0 0,9 B:ob 1 1 1
Två bostadsomr. (V-viks Bostads AB) c 600 8,0 2,4 B:ö
Örebro 1998
Markbacken (Örebrobostäder AB) 1958-63 ca 479 226,0 19,5 F:ab 1 1 1 1 1 1
SUMMOR Ändringsprojekt: 1935,0 428,0 5 8 2 9 10 9 10 5 7 5 7
SUMMOR Andra/mindre projekt: 160,9 37,9 0 1 1

* Beräknade investeringar och bidrag vid beslut om LIP-stöd (många senare ändrade)
** Projektkategori enl. miljödepartementets klassificering: F:ab Flerdimens. proj.: åtg.annat bo./fast.bestånd

B:ob Byggnadsåtgärder: ombyggnad bostadshus F:Ub Flerdimens. proj.: omställn.av utsatt bost.omr.
B:ö Byggnadsåtgärder: övrigt F:ö Flerdimens.proj.: övrigt
E:bb Energieff.och bespar.: energibespar.i bost. S:F Stödjande åtgärder: folkbildningsåtgärd
E:sr Energieff.och bespar.: styr- och regl VA:vm Vatten & avlopp: våtmark för dagvatten

Byggnad
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1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 tilluft via fönster, urinsep.förber.
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 1 1 1 bilpool. Vindkraft planer.,ej utf.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 320 lgh rivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 sprutisol.btgelement,elsparproj.
1 1 1

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 solfång.1 hus,avfallskv.,urinsep.
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 återanvändn./resursb.byggmtrl
1 1 1 1 1 1 1 1 omfattande upprustn.utöver LIP

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 kv. om/nybyggn.äldreboende
1 1 1 1 0 59 studentbostäder

1 1 1 1 samarbete mellan bost.bolag
1 1 1 i samband med ombyggn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 även solceller

1 1 1 1 1 1 1 1 1 energibespar. Nybyggnad 3 hus
1 1 1 1 minska segregationen

1 1 1 1 1 1 studentbost., gröna tak
1 1 1 med sopsug

1 1 1
1

gröna tak,solceller,elbilar,eltåg
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fasadrenov.5 hus,återst.putsyta

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 solceller, urinsort.,ej bergvärme
400 lgh rivna,återanv.btgelement

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 jord- & bergvärme

1 1 1 1 1 1 1

1 10x20m LOD-bassäng, djup

0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 LIP+mer omb. 2 bidrag

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150 lgh rivna, motorvärmare
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 LIP+mer omb, delomr. bevarat

158 lgh rivna
1 1 1 1 1 1 3vån.hus >1vån radhus

1 0 1 1 1 1 1 1 1 demonstr.projekt, tekn.uppföljn.
1 1 1 1 1 demonstr.proj., studiecirklar

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 elfordon. LIP + mer omb.
10 15 11 19 4 14 0 6 11 12 12 5 2 12 13 6 5 5 4 6 6 1 18 15
3 2 2 1 4 5 1 3 2 3 2 1 1 1 1 0 5 3

Förklaringar:
1 Genomförd åtgärd
0 Planerad, ej genomförd åtgärd

1 Åtgärder genomförda utan LIP-stöd, i samband med LIP-ombyggnaden
(motsvarande åtg. utförda före eller efter LIP-ombyggnaden ej med här)

XXX Antal lgh vid nybyggnad av området, kan ha ändrats senare

ÅterbrukVatten,Avlopp,Vent.
Källsorter.
Utemiljö



ÖVERSIKT B: Andra/mindre projekt – LIP-bidrag (Se även ÖVERSIKT A)

B o s t a d s o m r å d e n / L I P - p r o j e k t Å t g ä r d e r a v s e e n d e
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Alvesta 2000
7 fastigh.i 6 bost.omr. (Allbohus Fast.AB) 2,5 0,75 E:bb
Gotland (Visby) 2001
Gråbo (Gotlandshem) huvudsakl. 1100 9,2 2,31 Av:k
Gråbo (Gotlands kommun) 1965-74 0,7 0,1 S:F
Hallsberg 2000
Del av Hallbos bostads.(Hallbo) 15 4,51 E:sr
Karlshamn 2000
Mörrum (Karlshamns Bostäder) 1960-tal 319 5,6 1,67 E:bb
Kungälv 1998
Björkås (Förbo ) 1970-71 337 0,9 0,24 S:ö
(Kungälvsbostäder) (m.fl.) 195 0,9 0,23 VA:vb
Linköping 2001 E:bb,
Ryd,del av (Stångåstaden) 1965-74 888/delar 28,3 4,19 S:F,T:ö 1
(delvis vidgat t.Stångåstadens bestånd) (1900-tal) delar
Mjölby 1999
Hela bostbest. (Bostadsbol. i M.) 50-70tal 2600 7,7 2,3 Av:k
Olofström 2002
Pilotproj. 1 fastighet (Olofströmshus) 0,7 0,2 E:bb
Sandviken 2000
Smultronbacken (Sandvikenhus) 1960-tal 277 2,7 0,8 E:bb 1
Smedjebacken 1999
Malmen (Bärkehus) 65-74 114 2,9 0,82 F:ab
Solna 1999 4 hus Av:k
Blåkulla (Solnabostäder) 65-74 889 19,8 5,33 S:F,B:ob 1
Stockholm 1998
Skärholmen (Svenska Bostäder) 64-75 6,3 0,88

" (HSB brf Gransätra) 1964-65 150 3,6 1,03 1
" kv Hållsätra (E. Mattson) 74 1,1 0,33 1
" (Stockholmshem) 2,6 0,5
" (Sthlm Gatu-fast.kontor) 20,2 1,12
" Kretsloppsteam (SDF m.fl.) 1,6 0,8
" Grannar i gemensk . (SDF+SveBo) 1,2 0,97
" Branten (Wihlborgs fast.) 0,4 0,22

Östberga (Svenska Bostäder) 64-75 68,0 20,1 1 0
" (Sthlm Gatu-fast.kontor) 4,0 0,36

Innerstadsdelar: Grönsk.levande gårdar 52 gårdar 7,7 3,8
" Hållbar livsmiljö 3,3 1,65

Farsta (SDF) 4,9 2,44
Rinkeby (SDF) 1,2 0,91
Strömstad 1999
Rådhusberget (Strömstadsbyggen) 64-75 313 37,0 1,59 E:bb 1 1 1

" 4,0 0,96 E:ö
Timrå 2001
Tallnäs (Timråbo) 50-70tal 370 +xx 4,4 0,66 Av:k
Växjö 2001
Teleborgsomr. (Växjöhem) 70-tal ca 690 2,8 0,85 E:bb
Östersund 2000
Hela bost.best. Östersundsbost. ca 5000 19,6 5,95 E:bb
SUMMOR projekt ovan: 290,8 68,57 3 1 2 3

SUMMOR Andra/mindre projekt i översikt A: 160,9 37,9 1 1

TOTALT Andra/mindre projekt i översikt A och B: 451,7 106,5 3 1 3 4
(innefattar ej "övriga" projekt, redovisade i kap. 3.17)

* Beräknade investeringar och bidrag vid beslut om LIP-stöd (många senare ändrade)
** Projektkategori enl. miljödepartementets klassificering:

Av:k Avfall: Utökad källsortering hushållsavfall F:ab Flerdimens.proj.: åtg.annat bost./fast.bestånd
B:ob Byggnadsåtgärder: ombyggnad bostadshus S:F Stödjande åtgärder: folkbildningsåtgärd
E:bb Energieffektivis.och bespar.:energibesp. i bostäder S:ö Stödjande åtgärder: övrigt
E:sr Energieffektivis.och bespar.: styr- och reglersystem T:ö Trafik: övrigt
E:ö Energiomställning till förnybar energi: övrigt VA:vb Vatten och avlopp: vattenförsörjn./-besparing



forts. Å t g ä r d e r a v s e e n d e Noteringar
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andra energisparåtgärder (värme,
1 vent.) utf.samtid.m. LIP i samma fast.

1 1 1 uppskattad arkitektur,forts. utan LIP
1 "grönt rum" i skola, internetportal

1 1 1 rot.värmeväxl.,vattenb.el >värmepump

1 värmeinjustering

1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 vattenspar. utrustn. utan LIP-stöd

3 delproj.-2vidgade:återbruk,dialog mm.
1 0 1 i delomr. 484 motorvärm., cykelförråd

1 0 1 sopsug,Ryd, utan LIP. Källsort.fl.omr.
forts. utan LIP

1 1 1 1 sorteringskärl i kök

1 1
3 delprojekt

1 1 datoris.fjärrvärmecentr.utan LIP-stöd
delprojektet ströks ur LIP; bidrag till

1 1 0 1 avfallskvarnar via annat delprogr.LIP
3 delprojekt. Nytt sopsort.system,

1 1 asbest- & PCB-saner.balkong, fasad

1 1 1 1 A1-A4 elfordon
1 1 1 A14-A17 mer åtgärder utan LIP

A18
1 1 A12,A13

1 1 A19,A20 dagvatt.t.bäck+bergbana
1 B1 dörrknackn. mm 3 omr/bost.bol.

1 1 1 1 C1 info + gårdsvis arbete
1 C6 miljövärd,hembes.,källsort.ut.LIP

1 1 0 0 0 0 0 0 0 A5-A11 många fler åtg.föresl. i tävl.
1 A21 gatubelysning

1 1 1 1 1 1 1 C2 olika åtg på olika gårdar
1 1 C4 forts.på Gröna levande gårdar

1 1 1 C3 Fagersjö+2 stadsdelar
1 C5 utbildning, barnträffar mm

3 delprojekt
1 1 3 delproj.,PCB-san.utan LIP, provlgh

1 effektivis.lagring av solvärme i berg

1 1 1 22 miljöhus, inkl.i omr.fr.60-70-tal

1 debiter. via bost.företaget; koll.abon.
2 delprojekt

1 1
9 8 3 1 3 4 2 4 3 5 3 6 2 1 1 15 7

3 2 2 1 4 5 1 3 2 3 2 1 1 1 1 5 3

12 10 3 3 4 8 2 9 4 8 5 9 4 2 1 1 2 20 10

Förklaringar: Speciellt för Stockholm:
1 Genomförd åtgärd A1 osv (endast för Stockholm):
0 Planerad, ej genomförd åtgärd Projektets/projektens nummer

1 Åtgärder genomförda utan LIP-stöd, i samband med LIP-ombyggnaden enligt beskrivningar i kap. 3.12
(motsvarande åtg. utförda före eller efter LIP-ombyggnaden ej med här)

För vissa projekt anges (med fet kursiv stil) total "slut"kostnad, ej total budget; p.g.a. stor andel icke utförda åtgärder)
(Detta gäller ej Östberga (Svenska Bostäder), där ej utförda LIP-åtgärder delvis planeras utföras/kompenseras senare)

Källsortering
utemiljö



Miljöeffekter i "ändrings"projekt och andra/mindre projekt: översikt (Översikten omfattar ej alla studerade projekt)

Projekt Energibesparing ° Vattenbesparing Avfallsminskning Materialsanering Kommentarer

besparing i MWh/år besparing i kbm/år minskning i ton mängd borttaget material
planerat genomfört planerat genomfört planerat genomfört planerat genomfört

Alingsåshem hela bestånd 3 000 3 500 1 000 1 236

Alingsåshem Östlyckan 2 100 1 500 uppg.saknas 25% 121 (30%) 121 (30%) 78 asbest 236 asbest

Gbg Bergsjön 4 ej utfört 96 delvis utfört

Gbg Lövgärdet 1 700 20% av tid.förb. 7,5

Gbg Rannebergen 2 400* ca 2 340* 40 000 19 000 (15,8%) *hush.el ingår ej.145 fler lgh uthyrda

Gbg Höst/Sommarv.gatorna 82 000 60-80% av ber*5 200 ca 5 200* asbestsaner.840 kvm asb.skivor
100 rörböjar *osäk.pga fler tvättar o.tvättmask.

Kalmar Inspektoren 1 252 463 3 300 60% av beräkn.90%

Kalmar Norrliden K-hem 96 (5%)* ca 30* 10 000 (15%)*9 480* 50 (37%) ca 120 *avser hush.förbr./beteendeändr.

Kalmar Norrliden HSB 162 (15%) 50% av ber.* 7 500 (15%) ökad förbrukn.*235 (59%) 75% av beräkn. * nära 100 fler lgh uthyrda

Kalmar HSB-föreningar 10-15% >45% 50% >45% av tid.förb.

Karlstad Kronop 3 bost. företag6 000 30% av tid.förb.

Kristianstad Österäng 1 626

Lund Dalby 300 (25%) 15% av tid.förb.

Lund Delphi 1 650

Lund Sparta 2 629 pågående dec 2005

Lund AF bostäder hela bestånd6 658 (10%) pågående dec 2005

Malmö Augustenborg A1 9% 9% av tid.förb.
A3 1080 61% av tid.förb.
A4 90% (dagvatt)41% (dagvatt)
A8 10% utfört, olika res.
A11 2 460 delvis utfört
A12 3 260 utfört, res.okänt

Malmö Rosengård 1 000 delvis utfört 144 000

Norrköping Ringdansen 25 343 ca 50% av tid.förb.31 893 75%

Nybro Drabanten 648 utfört, res.okänt47 000 (dagvatt) 104 utfört,res.bra

Ronneby Hjorthöjden 25 000 (dagvatt)

Sala Bryggeriet 20% värme 24% av tid.förb.

Sundsvall Bergsåker 10% el 20% av tid.förb. 15% > än beräknad
15% värme
25% hush.el < än beräknad



forts. Energibesparing ° Vattenbesparing Avfallsminskning Materialsanering Kommentarer

Sundsvall Nacksta 4 000 värme 18% av tid.förb. 13% av tid.förb. 22% av tid.förb.
ökning el förb.* * fler lgh uthyrda

Vänersborg Torpa 6 asbest

Västervik Prästgårdsängen 1 190 värme utfört, res.okänt
118 hush.el utfört, res.okänt

Örebro Markbacken 5 210 5% ökning el f. 70 700 17% av tid. 20-50%

Alvesta 456 1 900 * * inkl. flera ej LIP-stödda åtgärder

Gotland Gråbo 40% 41-47%

Hallsberg 1 982 (7%) 3 223 (värme)

Karlshamn 400 580 3 000 5 460

Kungälv Björkås 300 160 3 000 3 200 ? 25%

Kungälv Kungälvsbostäder 800 18 52 000 830

Linköping Ryd A1 660 delvis utfört 4 000
Linköp. StångåstadenA2 info 330 ändrat,utfört

A3 motorvärm.* ändrat, utfört * Minskn.CO 3,9 ton NOx 300 kg

Mjölby Bostadsbolaget 1 667 94% * 3 325 (37%) 70% av tid.förb. * fler uthyrda lägenheter

Olofström (pilotproj. Ol.s.hus)50 24% av tid.förb.

Sandviken Smultron-el 86 517 (el+vent+tak isol)
backen vent 646 ingår ovan

tak isol 363 ingår ovan

Smedjebacken Malmen 635 ej utfört 30 MWh/år* utfört,res.ej mätt *biogas m.hjälp av avfallskvarnar
200-400 kgPCB 275 kg PCB

Solna Blåkulla 500 utfört 200 520 kvm as* 7300 kvm as* * as = asbestskivor
75 ton asbest

Strömstad isol 201 värme utfört, res.okänt 47 ej utfört?
vitvaror 78 el delvis utfört
fönst/dör703 värme delvis utfört
bergvärm250 el (75%) 60% av tid.förb.

1 200-2 000
Timrå (50-70%) 35%

Växjö 367 ej uppmätt

Östersund styr&regl709 el över förväntat
3 124 värme över förväntat

info 38 el utfört, res.okänt
3 182 värme utfört, res.okänt

° En del projekt räknar el- och värmebesparing separat, andra räknar bara den totala energibesparingen i MWh tid.förb.=tidigare förbrukning
Planerat = beräknad effekt enligt ansökan Genomfört = redovisad effekt, beräknad eller uppmätt



Hållbarhetsåtgärder i "ändrings"projekt med LIP-stöd
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Typ av åtgärder

A
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l

L
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t

Byggnader Utemiljö Vatten, avlopp, ventilation Energisystem Boende

* En eller båda av dessa åtgärder enligt översikt A



Hållbarhetsåtgärder i "andra/mindre" projekt med LIP-stöd
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Typ av åtgärder

A
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L
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Byggnadsåtgärder Utemiljö Vatten, avlopp, ventilation Energi system Boende

* En eller båda av dessa åtgärder enligt översikt B (+A)



Hållbarhetsåtgärder i projekt med LIP-stöd *
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Andra/mindre
projekt

Ändrings
projekt

* Registrerade åtgärder enligt översikter A och B. Räknat som en åtgärd: omb/isoler.av tak
resp.fasad, energisnål utr./armatur, boendekontakter



Bilaga 3

Bilder

Bilderna på följande sidor är i tagna vid olika tillfällen under åren 1999-2004.

Fotografer:

Marina Botta: Samtliga bilder från Karlstad och Sandviken, samtliga bilder utom Ombyggnad
pågår (flygbild) från Kristianstad, samt bilden Spetslgh, luftintag från Kalmar Inspektoren.

AB Kristianstadsbyggen: bilden Ombyggnad pågår (flygbild) från Kristianstad

Ingvar Carlsson: bilden Solfångare från Kalmar Inspektoren.

Västerviks Bostads AB: bilden Solfångare från Västervik Prästgårdsängen.

Sonja Vidén: Samtliga övriga bilder










