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Helhetssyn på hållbar renovering 
utifrån ekonomisk, ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv
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Kvalitetssäkrad data från renoveringar
 Samla, utvärdera, strukturera kvalitetssäkrad 

information från 10 genomförda 
renoveringsprojekt

 Teknisk status såsom fukt, lufttäthet, 
energianvändning  före och efter renovering,  
ekonomiska kalkyler, innemiljö, 
brukardeltagande osv. 



Analysera genomförda och pågående 
renoveringsprojekt

 Uppföljning av produktivitet vid  
renovering

 Uppföljning av renovering av 
SWECOs huvudkontor

 Intervjustudie av hur renovering 
genomförs och till vilken grad 
hållbarhetsaspekter beaktas

 Renoveringsbarometern 
(enkätstudie om hur renovering 
görs idag)



Resultat från Renoveringsbarometern

Källa: Thuvander et al.



Modell för hållbar renoveringsprocess

• Statusbedömning
• Inventeringsmetod
• Utvärderingsmetod
• Beslutsverktyg
• Kvalitetssäkring
• Dialogmetoder
• Guidelines
• Checklistor
• …



Living labs



Vad skapar hållbar renovering?
 Vi kan sänka energianvändningen avsevärt (50-80%)
 Kostnaden för att energieffektivisera är högre än 

det man sparar i sänkta driftkostnader och det är 
ofta inte företagsekonomiskt lönsamt

 En del tekniska åtgärder måste göras för att 
livslängden är slut och då ska man givetvis passa på 
att göra energieffektiviserande åtgärder samtidigt

 Olika renoveringsalternativ bör utvärderas med 
avseende på hållbarhet



Vad skapar hållbar renovering?

 Viktigt att renoveringen inte leder till stora 
hyreshöjningar

 Koppla inte hyreshöjning till standardhöjande 
åtgärder såsom kök och bad (se över 
hyreslagstiftningen)

 Låt de boende påverka vilken renoveringsnivå de 
önskar, typ mini, midi, maxi 

 Renovera ”lagom” är hållbart både ur 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv



Vad skapar hållbar renovering?
 Informationsinsatser om renovering behövs 
 Nationellt renoveringscentrum är en aktör
 Renoveringsinfo.se
 Höj kunskapsnivån om renovering i branschen 

t ex genom en ”Renovera-Rätt”- dialog



Social hållbarhet



Vad menar vi med social hållbarhet vid renovering?



En antologi om social hållbarhet
 17 bidrag från forskare och praktiker
 Olika perspektiv: boendes, hyressättning, etiska, 

jämställdhet, social upphandling, jobbskapande, 
trygghet, inomhusmiljö, medbestämmande, 
kulturhistoriskt, ekonomiskt osv.
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