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Årets bästa renoveringsprojekt 2015
Årets bästa renoveringsprojekt heter den tävling som SABO arrangerade för första
gången 2015. Syftet med tävlingen är att hitta goda exempel på renovering och sprida
information om dessa och de företag som utfört de framgångsrika renoveringsprojekten.
11 företag tävlade om att vinna utmärkelsen Årets bästa renoveringsprojekt 2015.
Bedömningen gjordes av en jury med följande medlemmar:
Jan Borgbrant, LTU, ordförande, Stefan Björling, SABO, sekreterare, Fredrik Anheim,
Ikano Bostad, Carl-Göran Ek, HBV, Anna-Klara Fresk Aspegren, Svensk Byggtjänst,
Björn Gustavsson, Förvaltnings AB Framtiden, Tord af Klintberg, KTH, Pedram
Kouchapour, Hyresgästföreningen, Helena Lennartsson, Byggherrarna.
Syftet med denna sammanfattning är att sprida de ”guldkorn” som vaskats fram i
tävlingsbidragen.
Vi önskar också att de erfarenheter som presenteras ska inspirera till nya
utvecklingsinsatser och att företag stimuleras att sprida sina framgångskoncept genom
bidrag till kommande tävling 2016.
Underlaget till skriften är gjort av Jan Borgbrant Professor emeritus, Luleå tekniska
universitet. Stefan Björling, projektansvarig, har medverkat i prioriteringar och
bearbetning av innehållet. Redigeringen och distributionen svarar SABO för.
Den text som presenteras i denna skrift bygger endast på tävlingsbidragen. Alla projekten
innehåller många olika slags ”guldkorn”. En kraftig prioritering har fått göras bland alla
åtgärder som presenteras i de olika renoveringsprojekten. En ledande princip vid urvalen
är att undvika upprepningar trots att liknande åtgärder finns i flera projektbeskrivningar.
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Tävlingsbidragen
Elva företag lämnade följande renoveringsprojekt som tävlingsbidrag:
1

Dalslänningen

Sandvikenhus AB

2

Säteriet i ny kostym

Förbo AB

3

Dragonvägen 2-20

AB Väsbyhem

4

Skyffeln 3

Telge Bostäder AB

5

Väduren 7

Stiftelsen Kommunhus

6

Hållbara Järva

AB Svenska Bostäder

7

Rud etapp 1-4

Karlstads Bostads AB

8

Gröna Lagersberg

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

9

Kvarteret Apelsinen

Eksta Bostads AB

10

Lisa Sass Gata

Göteborg Stads Bostads AB

11

Diktaren 1

AB Kristianstadsbyggen

Bidragen har bedömts utifrån följande kriterier:
Innovationshöjd/Idéhöjd – Teknik, Estetik, Affärsmodell och Kommunikation
Återupprepbarhet – Planering, Tekniska lösningar, Processen och Lärdomar
Boende påverkan – Inflytande, Trygghet, Störningar och Kundnöjdhet
Ekonomi – Hållbar lösning, Ekonomiskt utfall, LCC och Hyresnivå

Juryns arbete
Juryns arbete börjar med individuell inläsning av alla tävlingsbidrag som sedan ingående
analyseras vid ett gemensamt sammanträde under 2 dagar. Där diskuterar man
gemensamma värdegrunder för bedömningen. En granskning och bedömning görs av
varje enskilt projekt med hjälp av poängsättning. Omröstningar, både slutna och öppna,
görs för att kunna bedöma bidragen. Tre nominerade bidrag beslutas i konsensus. Ett
bidrag utses som vinnare. Underlag för motiveringar utarbetas.
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Juryns reflektioner
När juryn utvärderade tävlingsbidragen fann den att det fanns mycket värdefulla inslag i
samtliga bidrag. Fokus i renoveringsprojekten var helt olika i vissa av bidragen medan
andra hade många gemensamma nämnare.
I granskningen blev det tydligt att sättet att möta hyresgästernas behov och önskemål
hade stor betydelse för framgången i projekten. De boendes påverkan i projekten beskrivs
på flera intressanta och nyskapande sätt.
Tydliga tillvalsalternativ möjliggjorde för hyresgästen att göra genomtänkta val av till
exempel inglasning av balkong, kakel i badrum och extra utrustning i kök. Valet gjordes
ofta i relation till den framtida hyran. Flera exempel på innovationer och tekniska
lösningar som kunde bidra till begränsade hyreshöjningar redovisades i flera projekt.
Juryn uppmärksammade också insatserna i företagens medvetna sätt att finna relevant
information och kunskaper inför planeringen och genomförandet av projekten.
Systematisk erfarenhetsåterföring till kommande projekt avseende upphandlingsfrågor,
intern organisation, informations- och kommunikationsinsatser med såväl hyresgäst,
interna aktörer som externa konsulter och leverantörer bedömdes värdefulla. Den interna
organisationen och strategin för hyresgästens temporära boende under renoveringstiden
har beskrivits på många konkreta sätt vilket bidragit till att framgångsrikt hantera
olägenheter som renoveringsinsatserna medför.
Juryn fann det svårt att med inlämnade uppgifter om projektens ekonomiska planering
och utfall att väga in de ekonomiska parametrarna vid bedömningen av projekten. Detta
faktum bör beaktas inför kommande tävlingsanvisningars utformning.
Juryns avslutande kommentarer efter två dagars granskning av tävlingsbidragen innehöll
många tänkvärda perspektiv bland annat: Nyskapande renovering är fortfarande i sin
linda. Det gemensamma juryarbetet har gett nya perspektiv på renovering och ROTprojektens problematik och komplexitet.
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Vinnare 2015

Eksta Bostads AB
Kvarteret Apelsinen
Juryns motivering: Resultatet av projektet är lyckad områdesförnyelse för ett modernt,
trivsamt och tryggt boende. Hyresgästfokus, energimedvetenhet och totalekonomi har
tillsammans med lyhörd boendedialog varit vägledande arbetssätt. Projektet är
omfattande och komplext och har framgångsrik samverkan genom partnering hanterat
såväl tekniska som ekonomiska utmaningar.

Övriga nominerade bidrag:
Bostadsbolaget i Göteborg
Lisa Sass Gata
Juryns motivering: I projektet har bostadsföretaget tillsammans med hyresgästerna nått
ett lyckat resultat för att öka trygghet, trivsel och komfort. Hyresgästernas synpunkter och
önskemål har tillsammans med tekniska och ekonomiska analyser väglett arbetet i ett
helhetsperspektiv. Konkreta exempel på innovativa tekniska lösningar finns som kan
användas i framtida projekt.

Karlstads Bostads AB
Rud etapp 1-4
Juryns motivering: Hyresgästernas önskemål och undersökningar av husens status är
utgångspunkten för renoveringsprojektet. Med tydliga nivåval för renovering kan
hyresgästerna påverka sitt boende och hyra. Valet av partnering har möjliggjort att den
samlade kunskapen och erfarenheten bidragit till bra och prisvärda lösningar.
Beställarkompetens och vunna erfarenheter tillvaratas i projektet på ett systematiskt sätt.
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Olika fokus i
tävlingsbidragen

Påbyggnad – Dalslänningen/Sandvikenhus AB
Fastigheten Dalslänningen inrymmer tre huskroppar och ligger i centrala Sandviken.
Husen byggdes i början av 60-talet och har ett attraktivt läge bredvid kanalen. En stor
lummig innergård omgärdad av husen och kanalen.
Huskroppen med påbyggnaden har byggts på med två våningar och 22 lägenheter.
Dessutom har nya hissar installerats i hela huset och håller efter renoveringen
nybyggnadsstandard. Påbyggnaden är Nordens första Svanen-märkta påbyggnad, vilket är
en garanti för både bra materialval och god energihushållning.
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Före

Efter

Fasader – Säteriet/Förbo AB
Arkitekterna har ansträngt sig för att hitta den röda tråden som knyter samman och
förstärker de tidstypiska delarna. Sjöstensplattorna har fått ta mer plats trots att de nu är
färre till ytan. Räcken och materialval i dörrar har betonats och både färg- och ljussättning
ska bidra till ett gott helhetsintryck av den nya kostymen.

Före

Efter

Nya entréer – Dragonvägen/AB Väsbyhem
Entréerna var trånga och mörka. Hela bottenvåningen var som en källarvåning fast ovan
mark, fylld av förråd och olika servicerum. Förändringar har gjorts av entréerna till ljusa,
öppna och inbjudande rum som är genomgående mot gårdssidan. Åtgärderna ökar
attraktiviteten för samtliga lägenheter i husen.
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Nytt ventilationshus byggt på taket

Nytt ventilationsrum invändigt

Installation av FTX – Skyffeln 3/ Telge Bostäder AB
I projektet valde bostadsbolaget att installera ett nytt ventilationssystem. Nytt
ventilationsrum på taket för att möjliggöra installation av ventilationssystemet FTX.

Montage av solceller

Nya uteplatser och franska balkonger

Solceller och nya uteplatser
– Väduren 7/ Stiftelsen Kommunhus
För att öka attraktionen i bostadsområdet kompletterades alla lägenheter med ytterligare
en uteplats och balkong. Alla lägenheter har nu en uteplats eller balkong i två väderstreck.
Projektet kompletterades med solceller med 10 kW effekt vilket gjorde fastigheten
självförsörjande på el.
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Inglasad balkong med förråd
– Lisa Sass gata/ Göteborg Stads Bostads AB
Samtliga lägenheter har i samband med renoveringen fått en egen balkong vilket tidigare
saknades och har efterfrågats av de boende. Tack vare balkongen har den privata ytan
utökats och möjliggjort en smart förrådslösning. Tidigare låg samtliga lägenhetsförråd i
husens skyddsrum, långt från lägenheten. Genom att integrera förrådet på respektive
balkong har man skapat ett privat, tillgängligt och säkert förvaringsutrymme. De som vill
kan dessutom välja att få balkongen inglasad mot en överkomlig kostnad. Ett val som
hittills cirka 70 procent av hyresgästerna har gjort.

Ombyggnad av lägenheter
– Rud etapp 1-4/Karlstads Bostads AB
På området fanns fyrtio lägenheter av typen två rum och kokvrå med en storlek på 49,5
m². Dessa har historiskt sett varit svåra att hyra ut.
Under renoveringen byggdes de om till 1,5 rum med kök och försågs med balkong, vilket
har varit mycket uppskattat. Hyreshöjningen blev ca 1 000 kr/mån. En hyresgäst som
återflyttat har fått en hyresrabatt på 500 kronor per månad det första året.
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Ombyggnad av balkonger och fasader – Diktaren 1/AB
Kristianstadsbyggen
Husen liksom utemiljön har fått ett helt nytt utseende. Ytterväggar har tilläggsisolerats
och en ny fasad av tegel och fibercementplattor har monterats. Taken var tidigare
inåtlutande men har nu fått ett traditionellt sadeltak med betongpannor.

Boendedialog i centrum – Hållbara Järva/AB Svenska Bostäder
För Svenska Bostäder har det länge varit viktigt att involvera alla berörda i
utvecklingsarbetet. Kommunikation, dialog, samråd både externt och internt står i fokus.
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Befintlig huskropp

Påbyggnad med 2 våningar

Renoveringsprojekt och påbyggnad
– Kvarteret Apelsinen/Eksta Bostads AB
Det befintliga huset från 70-talet har renoverats och byggts på med två våningar.

Upprustning av bostadsområdet
– Gröna Lagersberg/Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Bostadsområdet Lagerberg byggdes i slutet av 60-talet. Det har 430 lägenheter som var i
behov av stambyte. I samband med renoveringen initierades ett projekt för generell
upprustning av området. Utemiljön omdanades för att upplevas trygg, lättskött,
inspirerande och anpassad efter boende och verksammas behov.
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Framgångsfaktorer
Här har vi sammanfattat utdrag ur de exempel som finns i
tävlingsbidragen. Dessa områden belyses med flera företags redovisade
strategier.

1. Upphandlingsform och partnering
”För detta projekt valde bostadsbolaget att upphandla en totalentreprenör i tidigt skede.
Entreprenörens kunskap, motivation och erfarenhet ansåg de vara en viktig
framgångsfaktor som de nu får med redan från början i projekteringen. Målbild var att
handla upp en projektorganisation som utan bolags- eller enskilda ekonomiska incitament
arbetar för att hitta bra och kostnadseffektiva lösningar för projektet som helhet.”
”Vår upphandlingsstrategi är att större entreprenader ska genomföras i Partnering. Alla
vinner på det men det krävs stort samarbete. Vi vet att detta ger positiva effekter genom
att vi kan fokusera på att ”göra rätt saker” och att ”göra saker rätt” avseende, projektering,
upphandling och byggande. Vår ambition är att vi tillsammans ska skapa ett boende som
upplevs som positivt av våra hyresgäster. Vi tror att ett partneringsamarbete leder till att
vi får en bättre produkt med en högre kvalitet innan, under och efter projektet för alla
inblandade.”
”Då projektet är upphandlat som ett partneringprojekt hade vi inte särskilt mycket egna
underlag på vad som skulle göras inför upphandling. I stället byggde upphandling på en
kort beskrivning som i grova drag presenterade vad vi tänkt genomföra och ett målpris för
arbetet fastställdes. Anbudsgivarna utvärderades sedan på både hårda parametrar, såsom
timpriser och vinstkrav, och även mjukare såsom erfarenhet, kompetens och
partneringupplägg. Vi ansåg att kunskap och samarbete var viktiga faktorer för att
projektet skulle bli framgångsrikt.”
”Tack vara att vi inte genomfört en omfattande egen projektering har vi i samråd med
entreprenören kunnat välja de åtgärder och lösningar som varit bäst, både sett ur ett
ekonomiskt, förvaltnings- och fastighetsperspektiv.
Projektet har handlats upp som en totalentreprenad med ABT06 i botten, men utförts i
Partneringsamverkan mellan beställare och byggare. Många saker som dykt upp oplanerat
har vi kunnat ta hand om och lösa på ett mycket smidigt sätt.”
”Vi hade för avsikt att genom partnering utföra detta bostadsprojekt med gemensamma
projektmål, i god anda och med rätt kvalitet. Processen har präglats av nytänkande,
nyfikenhet, förtroende, hänsyn till hyresgäster, god logistik, god arbetsmiljö,
11
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miljövänligt, energieffektivt, god ekonomi och trygghet. Samarbetet bygger på att
kunniga och engagerande människor hos totalentreprenören tillsammans med oss som
beställare genomför projektet på ett kvalitativt sätt.”
”I planeringsstadiet var alla entreprenörer delaktiga. Att arbeta i partneringform
tillsammans med entreprenören har varit lärorikt med en öppen dialog och
ekonomiredovisning där parterna söker hitta de mest effektiva lösningarna tillsammans.
Ett gemensamt ansvar för projektresultatet har gett ett större incitament för beställaren att
inleda längre samarbeten med samma entreprenör i större upphandlingar. Längre
projekttider gynnar samarbeten, då det tar lång tid att etablera engagemang och för
intressenterna att se möjligheter.”

2. Intern organisation av ROT-projekten
”Vår interna projektgrupp har bestått av representanter från förvaltningen, kundgruppen,
ekonomigruppen och fastighetsavdelningen. I och med det säkerställer vi att inga frågor
glöms bort och att slutprodukten blir bästa möjliga sett ur ett företagsperspektiv.”
”Ett utökat internt referensgruppsarbete där representanter för medarbetarna var
inkopplade i ett tidigt skede och där vi innan byggstart även återkopplade till alla om vad
som skulle göras i ombyggnaden. Ett stort engagemang från alla inblandade men kanske
främst från personalen på plats.”
”Genom hela projektet har dialogen med våra hyresgäster varit viktig. Löpande har vi
informerat om vad vi ville göra och varför, samtidigt som vi tog till oss av hyresgästernas
tankar och idéer. Denna dialog har fortlöpt genom hela projektet, mycket tack vare våra
två ombyggnadssamordnare som under hela projekttiden funnits i området.”
”För att undvika eventuell språkförbistring har vi jobbat i nära samarbete med tolkar. En
av de viktigaste nycklarna till den fina samverkan med hyresgästerna är att vi avsatt
resurser för en ombyggnadssamordnare. Ombyggnadssamordnaren har jobbat nära såväl
hyresgäster som vår hyresadministratör och vår projektledare, vilket lett till den fina
samverkan parterna emellan. Sammansättningen av denna grupp var viktig då både
kompetens och engagemang har krävts, hela resan. Vi fick in samtliga 73
ombyggnadsintyg och slapp mål hos hyresnämnden. Ett kvitto på att samarbetet fungerat
bra är att Hyresgästföreningen har projektet som ”det goda exemplet” på ett lyckat
ombyggnadsprojekt.”

3. Hyresgästkontakten – Dialog och boendeinflytande
”De boende har själva till viss del fått vara med och utforma sina hem. Exempelvis har de
tagit fram ett förslag till utformning av utemiljön, som vår arkitekt sedan utgått ifrån i det
fortsatta arbetet. I vårt lokalkontor, som ligger i ett av grannhusen, har de boende kunnat
ställa frågor om projektet, se och välja bland våra tillval och få hjälp med allahanda ting.
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De som inte haft möjlighet att besöka vårt kontor har informerats både via
hembesök och genom ett boblad, som distribueras månadsvis. Ett resultat av det arbetet är
att alla hyresgäster har godkänt renoveringsåtgärderna och vi har inte tvingats driva något
ärende i hyresnämnden.”
”Kommunikationen med alla inblandade inför, under och efter projektet har haft stort
fokus. Alla hushåll har fått möjlighet att komma till tals via olika mötesformer. Ett
projektkontor hölls öppet i området tre dagar i veckan där projektledare svarade på
hyresgästfrågor. Hyresgäster kunde även boka tid för möte utanför projektkontorets
ordinarie öppettider. En hyresgäst i området fungerade som tolk i projektet och kunde
hjälpa hyresgäster som talade arabiska och syrianska.”
”Samverkan med hyresgästerna är den enskilt största framgångsfaktorn för projektet.
Hyresgästernas delaktighet och insyn i projektet har varit mycket påtaglig i och med den
referensgrupp som bildades vid det första initiala informationsmötet. Deltagarna i
referensgruppen har tack vare den goda relation vi skapat blivit goda ambassadörer för
såväl projektet som företaget, viket underlättat vår resa.”
Samtliga hyresgäster hållits informerade om projektets fortskridande bland annat genom:
distribution av minnesanteckningar från informationsmöten,
distribution av protokoll från referensgruppsmöten,
evakueringsinformation,
distribution av månadsinformation, samt
möjlighet att på hemsidan följa ett exempel på en lägenhets framväxt samt arbetet med
påbyggnaden.
”En grundläggande tanke och något som karaktäriserat projektet sedan start är vikten som
lagts vid hyresgästernas boinflytande. Att processen har gått så smidigt, inte minst när det
kom till att samla in medgivanden från de 300 hyresgästerna, är till stor del resultatet från
en god och löpande dialog med de boende. Här spelar kvartersvärdens relation till
hyresgästerna en viktig roll.”

4. Kommunikation – ständig information och dialog.
”Lätt svenska och bilder passar för alla åldrar, kön och härkomst. Ambitionen att försöka
kommunicera utifrån kundens behov och tradition. Vår ombyggnadssamordnare har gett
goda möjligheter att arbeta preventivt och är en tydlig kontakt och länk mellan boende,
entreprenör och förvaltning. Ombyggnadssamordnaren får en stor förståelse för parternas
behov och kan därmed lättare föra fram balanserade argument och bidra till bra lösningar
under processen.”
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”Redan 2010 påbörjades utredningar kring området där man bland annat
undersökte hyresgästernas syn på sitt boende. Våren 2012 var det dags att kicka igång
projektet och alla hyresgäster bjöds in att delta i en dialoggrupp rörande moderniseringen.
Ett tiotal hyresgäster anmälde sitt intresse och sex personer i varierande åldrar och med
varierande boendetid i området var aktiva i gruppen. Andra hyresgäster har bland annat
kunnat använda dem som kommunikationsväg och de har företrätt hyresgästernas röst.
Dialoggruppen har träffats tillsammans med representanter från bolaget och arkitekten
vid många tillfällen och då diskuterat boendet utifrån olika utgångspunkter. Bland det
första gruppen gjorde var att gå en rundvandring i och omkring huset för att diskutera
olika utrymmen och hur man uppfattade dessa. Även diskussioner om lägenheternas
utformning och hur man brukar dem, liksom om allmänna utrymmen och gårdarna har
förts.”

5. Områdets karaktär och arkitektkontakten
”Ambitionen har varit att behålla områdets karaktär och understryka den tidstypiska
arkitekturen i stället för att försöka dölja den eller bygga bort den. Den tydliga målbilden
uppskattades av arkitekterna och ambitionen att bevara tidstypiska element, behålla
områdets karaktär var viktigt och att inte ”klistra på” något annat. Detta lade grunden till
ett mycket gott samarbete med arkitekter och entreprenör i ambitionen att nå de
övergripande målen i stort och smått.”
”I detta projekt vända vi på arbetsordningen genom att låta hyresgäster, ingenjörer och
andra inblandade yrkesroller sammanställa bruttolistor med önskemål för att sedan låta
arkitekterna och övriga konsulter arbeta utifrån dessa har varit annorlunda men gett
mycket goda resultat.”
”Grundtanken i projektet är att vi ska renovera för våra nuvarande hyresgäster. Samtidigt
måste vi säkerställa fastighetens funktion för en lång tid framöver och dessutom ta
hänsyn till områdets utveckling.”

6. Bred satsning och helhetsgrepp medför positiva
synergier
”Att arbeta för att kraftigt sänka energianvändningen samtidigt med stambyte, fasadlyft,
uppdaterad utemiljö är exempel på en helhetssyn. Synligt engagemang och konkret vilja
att samverka med de boende har gett positiv feedback från både boende och media. Detta
har i sin tur gett goda kontakter som bidragit till utvecklingsarbetet. Vi ser också att ett
större utbud av aktiviteter motiverar fler boende att engagera sig i sin närmiljö.”
”Det gäller att agera i samverkan och inte endast fokusera på det egna specifika
uppdraget. En framgångsfaktor är den kommunikation och samverkan som sker inom och
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mellan bolag och förvaltningar inom kommunkoncernen, samt boende och övriga
intressenter i området där respektive kompetenser möts och utvecklar möjligheter
tillsammans till förmån för en framtida hållbar förvaltning.”
”Att inte enbart göra de mest nödvändiga och enkla åtgärderna utan att ta ett större
helhetsgrepp har varit signifikant för detta projekt. Bakgrunden har varit de synpunkter
som vi fått från våra hyresgäster avseende bland annat trivsel och otrygghet i kombination
med våra egna krav på sänkt energiförbrukning och förbättrad förvaltning. Projektet har
inneburit ett rejält lyft för hela området. Byggnaderna har förvandlats från enformiga och
trista 70-talslimpor med fasad av dansk sjösten till moderna, energismarta och attraktiva
flerbostadshus med en spännande gestaltning.”
”Genom detta helhetsgrepp hoppas vi att minska antalet omflyttningar som inte bara
bidrar till en känsla av otrygghet utan också är kostsamma. På samma sätt hoppas vi att
de renoverade husen och gårdarna kommer leda till minskad skadegörelse, nedskräpning
och klotter. Satsningen visar att någon bryr sig om området, hyresgäster och besökande
kommer att vistats i och ”bevaka” miljön i större utsträckning än tidigare och argument
som ”Det är redan fult” kommer inte längre att vara giltiga. Bostäderna har blivit
eftertraktade efter renovering, ett lyft för området.”

7. Ekonomi och samhälleligt ansvar
”Målet att genomföra projektet med en hyreshöjning som möjliggör kvarboende för
befintliga hyresgäster är en utmaning som antagits i detta projekt då siktet är inställt på att
agera affärsmässigt samt samhällsnyttigt för området i sin helhet. Samtidigt som det finns
många behov och önskemål är det viktigt att hålla åtgärderna inom rimliga gränser. Inte
minst måste man fokusera på rätt saker och tänka förvaltningsekonomiskt.
Att använda hållbara material som ger enkel förvaltning eftersträvas.”
”Parallellt med dialoggruppens diskussioner har företaget tillsammans med arkitekt och
tekniska konsulter arbetat fram ett åtgärdsprogram. En bibehållen låg hyresnivå är viktig
för många av hyresgästerna och därmed har det varit viktigt att de standardhöjande
delarna av renoveringen inte blivit för kostsamma. Samtidigt är det viktigt att
hyresgästernas önskemål om förbättringar i så stor grad som möjligt blir verklighet.
Satsningen ska vara ekonomisk för både hyresgäst, företag och samhälle.”

8. Förberedelsearbete, utvärdering och rapportering
”Företagets erfarenhet är att det är viktigt att det finns tillräckligt mycket tid och kunskap
för att göra all inventering och alla förstudiemätningar så att en grund läggs för det man
avser att senare utvärdera. Saknas någon parameter vid start av renoveringen för det som
avses utvärderas, bör parametern utgå från utvärderingen. Ledordet för mätning och
utvärdering bör vara att göra den enkel.”
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”Mät inte allt som kan mätas, och rapportera inte allt som kan rapporteras. Gör
istället mätningar och rapportering hanterbara, och fokusera på det mest väsentliga. Det är
också viktigt att slutrapporten förbereds redan vid projektstart, så att alla inblandade vet
vad som ska levereras i avslutningsskedet. Det är viktigt att vara tydlig med vem
mottagaren av mätdata och rapportering är, samt vem slutsammanställningen riktar sig till
och med vilket syfte den har.”
”Varsamhet och bevarandeklassning kan vara en parameter i ombyggnadsprojekt. Husen i
projektet är grön- eller gulklassade. Det är viktigt att ta en tidig kontakt med stadsmuseet
så att resonemang runt husens ursprungliga gestaltning kan föras trots behov av energieffektiviseringsåtgärder. Det går alldeles utmärkt att energieffektivisera utan att förvanska
husen.”
”Varje område, byggnad och dess innehåll har sin unika lösning beroende på teknik,
byggkonstruktion och typ av boende och verksamhet. Det är lärorikt att småskaligt pröva
olika lösningar innan den större satsningen görs för att ta reda på om och hur det kan
fungera på just den typen av byggnad och dess förutsättningar.”
”Beträffande projekteringsskedet har vi lärt oss att det är viktigt att hyresgästernas
önskemål beaktas i projekteringen och att detta kommer i rätt ordning så att man inte
lägger ned en massa tid och pengar på projektering som sedan måste ändras. Vi har även
lärt oss att det är en avvägning, hur mycket som egentligen behöver projekteras. Vissa
delar kan entreprenören lösa på plats och då behöver man bara se till att det kommer med
i relationshandlingarna.”
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Exempel på extra kniviga
situationer som lösts på ett
framgångsrikt sätt
Förstärkningsarbeten
”Halvvägs in i projektet, när vi skulle börja arbeta med påbyggnaden, uppdagades det att
vi var tvungna att genomföra förstärkningsarbeten för att klara tyngderna från
påbyggnaden. Vi fattade då ett beslut om att tillfälligt pausa arbetet för att få färdigt
projekteringen kring detta. Hade projektet inte genomförts i partneringsamverkan hade
denna oförutsedda händelse, enligt vår uppfattning, blivit betydligt mer omständlig att
hantera och kostat mer pengar. I ett sent skede uppmärksammades också att
skyddsrummen behövde förstärkas för att klara de nya raslasterna. Tack vare
partneringsamverkan kunde även detta lösas på ett förhållandevis smidigt sätt. ”

Projektet i ett större sammanhang
”I detta större projekt kommer totalt 15 byggherrar att exploatera området kring våra
fastigheter. I och med det var tidplanen för vårt projekt bestämd och delvis utanför vår
kontroll. Vår ursprungliga tanke var att resultatet av upprustningen skulle bli ett
landmärke för kommunen med spektakulär arkitektur. Då det i dialogen med de boende
och med hjälp av demografiska undersökningar framkom att våra hyresgäster varken
önskade dessa förändringar eller klarade kostnaden av en sådan upprustning tvingades vi
att ändra inriktning på projektet. I och med att tidplanen redan var fastslagen hamnade vi i
en situation av tidspress. Lösning blev att merparten av projekteringen skedde i samband
med rivningsarbetena. ”
”Initialt var den stora frågan vilken omfattning satsningen skulle ha och vilken väg
bolaget skulle välja. Vi valde den svårare men rätta vägen – att satsa stort och skapa
mervärden för hyresgästerna, utöver de nödvändiga tekniska åtgärderna i fastigheten.
Satsningens omfattning har varit en utmaning men vi vill att hyresgästerna ska trivas,
känna glädje och stolthet över sitt boende. Att man väljer att bo kvar för att man trivs med
lägenheten, husen, området och oss som hyresvärd. Det skapar ett tryggare och stabilare
boende vilket är till fördel för den enskilde hyresgästen men även för grannar och oss som
hyresvärd. Många av hyresgästerna har sett boendet som tillfälligt och inte varit särskilt
engagerade. Detta, tillsammans med stadsdelens skamfilade rykte, har bidragit till en
högre grad av omflyttning än i andra områden. Att minska omflyttningen och öka trivseln
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har varit en utmaning som har hanterats framgångsrikt genom en öppen dialog och
stora möjligheter för hyresgästerna att påverka projektet.”

Hyresgästförhandlingar
”När vi förhandlade med lokala hyresgästföreningen hade vi initialt helt olika
utgångspunkter. Eftersom företaget fått bygglov att utöka alla tre huskropparna med två
våningar önskade vi att genomföra detta. Trycket på centralt boende är oerhört högt med
ca 6000 personer i bostadskö. ”
”Hyresgästföreningen uttryckte faran med alltför många höjda hyror och hyresgäster som
inte skulle ha råd att bo kvar. Vi argumenterade för det faktum att det sedan flera år
tillbaka var uthyrningsstopp och därför hög vakansgrad i byggnaderna. I slutändan nådde
vi en kompromiss genom att börja med en huskropp och eventuellt bygga på en
ytterligare huskropp vid ett senare tillfälle. När vi utvärderade de två första huskropparna
insåg vi att en påbyggd huskropp av estetiska skäl var det finaste för området. Vårt
uthyrningsläge vid tillfället gjorde dessutom att vi inte hade möjlighet att erbjuda
evakueringslägenheter. Vi valde istället andra projekt för att öka antalet lägenheter.”
”En känslig fråga var förhandlingarna med hyresgästföreningen. Vi upplevde det som en
utmaning att komma överens i förhandlingen med ombud och förhandlingsdelegation.
Samtidigt motarbetade andra representanter från föreningen arbetet. Tyvärr spreds oro i
området med misstänksamhet mot uppgörelsen. Det kan ha haft sin förklaring i att alla
inte var tillräckligt insatta i problematiken och kunde avhjälpas med kommunikation. Det
krävdes en stor kommunikativ insats för att få hyresgästernas förtroende och
godkännande.”

Innovativa tekniska lösningar
Grundförstärkningar och stålbalkar för att bära påbyggnaden
”Byggtekniskt så uppstod många utmanande situationer. Det började med en besvärlig
grundläggning som gjorde att vi oplanerat måste gräva oss ner under souterrängplanet för
att kunna påla. Vi löste detta genom att via fasaden fälla in stålbalkar för att bära hela den
nya påbyggnaden. Dessutom installerade vi en spillvattenväxlare under det garage som
ligger under den påbyggda huskroppen.”

Solceller
”Den delen av projektet som innebar att vi skulle bygga 5000 kvm solceller på 28 olika
tak var till en början en osäker och ohanterlig fråga. Det löstes med ett omtag där vi tog
bort dessa entreprenader från övriga ombyggnadsprojekt och minskade storleken på
upphandlingen till en nivå där vi såg att det fanns ett flertal entreprenörer som hade
möjlighet att svara. Det resulterade i fyra etapper där varje etapp innehöll 5–7
18

Sida 19 av 25

anläggningar som i sin tur utformades på lite olika sätt. Det betyder att vi nu efteråt
kan utvärdera skillnader i material och utföranden. Det blev väldigt bra.”

Balkong löser problemen
”Sättet att lösa förrådsproblematiken genom att placera dem på respektive lägenhets
balkong var inte helt självklar från början men blev en mycket lyckad lösning. Detta är ett
tydligt exempel på smarta lösningar som möjliggörs när många parter med olika
kompetens och utgångspunkter samarbetar.”
”Det nya ventilationssystemet innebar också till en början en del huvudbry eftersom det
tar upp stora ytor och att vi inte ville ta lägenhetsyta i anspråk. Lösningen blev
kanaldragning i förrådet på balkongen. Genom att låta ventilationskanalerna löpa från
taket ned i respektive förråd upptas ingen yta i lägenheten.”
”Tekniskt sett är balkonglösningen med lägenhetsförråd en god erfarenhet. Genom att
bygga balkonger på fasaderna och på dessa inkludera ett stort förråd har husen fått ett helt
nytt utseende samtidigt som man löst problematiken med små och otrygga förråd i husens
allmänna utrymmen.”

Nya planlösningar
”På området fanns fyrtio lägenheter av typen två rum och kokvrå med en storlek på 49,5
m². Dessa har historiskt sett varit svåra att hyra ut. Under renoveringen byggdes de om till
1,5 rum med kök och försågs med balkong, vilket har varit mycket uppskattat.”

Organisation
Byte av entreprenör
”Då vi gjorde ett avbrott inför ombyggnation av den sista huskroppen bytte vi även ut vår
totalentreprenör. Deras organisation motsvarade inte våra krav och vi hade under
projektet haft olika åsikter främst om hur vi skulle hantera de ökade kostnader som de
byggtekniska utmaningarna hade genererat. Vi löste kostnadsökningarna genom idoga
förhandlingar men kände inför sista etappen av projektet att vi behövde en nystart.”

Byte av projektledare
”Vår ansvarige projektledare bytte arbetsgivare en bit in i projektet. Med hans
försvinnande försvann givetvis mycket information. Lyckligtvis hade vi vår projektgrupp
som varit involverad hela vägen och på så sätt kunde kompensera för den kunskap han
tog med sig. Projektgruppen kunde tillsammans med den nya projektledaren fortsätta leda
arbetet framåt.”
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Avbrott i projekt för utvärdering
”Beslutet från ledning att stanna upp arbetet efter att halva området var klart innebar
många frågor först internt men så småningom också i området. Att göra halt och
utvärdera fanns förståelse för men upplevelsen var ändå att det tog för lång tid. När
hälften av området är klart uppstår lätt en bild av ett A- och B-lag inom området som inte
är bra. Det naggades på förtroendekapitalet. Vi har dock haft en trygghet i att vi kommer
att genomföra arbetet och att det är positivt trots allt att hyresgästerna efterfrågar
renoveringen.”

Lösningar på andra kniviga situationer
”Många embryon till extra kniviga situationer löstes på ett tidigt stadie genom att vi har
hade personal på plats som snabbt gick in och tog tag i frågan innan den kom till nivån
”extra knivig”. Ibland kan det handla om tekniska lösningar, ibland är det ryktesspridning
som kan dämpas och redas ut innan det blivit en höna av en fjäder.”
”Speciellt svårt var det att komma in i en av lägenheterna men ett interimistiskt beslut
från kronofogden ordnades snabbt fram med hjälp av vår jurist. I lägenheten visade det
sig att det fanns en vattenskada men detta kunde åtgärdas relativt snabbt utan att
projektets tidplan påverkades.”
”I vissa lägenheter upplevs lukt, damm, eller att det blivit kallare efter
energieffektiviseringen. Vi gjorde flera insatser för att hitta lösningar på eventuella
problem. Det gällde att på ett pedagogiskt sätt beskriva varför det upplevs, eller faktiskt
ska vara svalare, efter renoveringen. Detta diskuterades och hanterades i en
tvärkompetensgrupp. Klagande hyresgäster fick återkommande besök av en tekniker som
i sin tur tar hem utmaningarna till gruppen, som tillsammans resonerar fram förslag på
lösningar samt följer upp resultatet. Vi ser nyttan av att mer tydligt kommunicera vilken
temperatur man som boende ska förvänta sig. Vi har pedagogiskt visat balansen mellan
energisparande och upplevelsen av värme.”

Samordning av ROT och nyproduktion
”Kopplingen mellan ROT-projektet och nyproduktion av påbyggnaden har visat sig vara
mycket komplicerat, framför allt installations- och säkerhetsmässigt. Genom att vi jobbat
i partnering och haft ett mycket gott samarbete med hyresgästerna har detta löst sig på ett
bra sätt. Tunga lyft vid påbyggnaden har ställt väldigt höga krav på säkerheten och tack
vare vår fina kontakt med hyresgästerna har vi fått dem att förstå och acceptera att de inte
kunnat vistas i sina lägenheter vid de tillfällen när vi utförde tunga lyft.”
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Erfarenheter för
framtiden
1. Behovet av relevant kunskap
Aktivt sökande
”Kunskap inom relevanta områden både innan och under projekttiden är avgörande för att
lyckas. Att söka redan etablerad kunskap och olika kompetenser både inom den egna
verksamheten såväl som externt har utvecklat projektet löpande. Involverade personer i
projektet deltar i diskussionsforum, går på föreläsningar, ges tid att följa nyheter och
andra liknande projekt för att inspireras av bra exempel och lära av andra.”

Starta i liten skala
”Det var mycket nyttigt att starta i liten skala. Det handlar såväl om att testa de tekniska
och arkitektoniska lösningarna som att få se flödet och metoderna i praktiken. Vidare är
det gamla hus vi arbetar med och man får vara beredd på överraskningar. Det är därför
bra att ha ett mindre antal berörda hushåll i början innan man hittat formen för att lösa
detta på professionellt sätt.”

Återanvänd erfarenheterna
”Projektet har 144 lägenheter och berör två av totalt åtta identiska huskroppar. Den
framtagna lösningen är med andra ord direkt applicerbar på resterande byggnader.
Projektet är även upphandlat så att vi med en option kan avropa fortsatt arbete på de
övriga byggnaderna.”
”Tack vare att projekteringen har skett i samråd med entreprenören har vi inte varit låsta
till specifika lösningar, utan kunnat anpassa åtgärderna utifrån byggnadernas faktiska
behov och förutsättningar. Det har varit mycket värt för oss, då erfarenheter från tidigare
ROT-projekt visat att verkligheten inte alltid överensstämmer med ritningar.”
”Utöver möjligheten till återupprepning på resterande byggnader och projektering i
samråd med entreprenör kommer vi att fortsätta att arbeta med vår interna organisation
för projekt. Genom att alla avdelningar finns representerade från start till mål fångar vi
upp tankar och idéer vid rätt tidpunkt, och slutresultatet blir en produkt som fungerar
både tekniskt, förvaltningsmässigt och ekonomiskt.”
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”Vi tog med oss erfarenheter direkt till nästa renovering i området där vi valde att
byta hela värmesystemet (radiatorer i samtliga lägenheter) efter problem med
injusteringar i det just genomförda projektet. Något vi även tagit med oss är tidsplanering
då det gäller information till hyresgästen. I efterföljande renoveringar i området har vi
försökt ligga i framkant med information till hyresgästen, inventering av lägenheten,
förråd, låsta utrymmen m.m. Vi har även valt att fortsättningsvis sätta in FS cylinder i
lokaler och förråd under renovering för att underlätta nyckelhanteringen. Dokumentation
genom fotografering av utemiljö sammanställs innan renovering för att slippa oklarheter
om vem som är ansvarig för iordningställande efter att projektet är avslutat.”
”Att vi tog oss tid att samla på oss erfarenhet hur andra har gjort i liknande projekt, har
varit ovärderligt då det var vårt första ROT-renoveringsprojekt. Beträffande evakueringen
är vår bedömning att totalt sett är det mest lönsamt att evakuera hyresgästerna under
renoveringen. För den del av huset där vi även byggt på två våningar kan vi nu i efterhand
konstatera att det hade varit mest lönsamt om vi inte genomfört en återflytt förrän hela
påbyggnaden blivit klar. Att det bott hyresgäster under pågående påbyggnad har inneburit
betydande merkostnader på grund av ökad säkerhet, driftstörningar m.m.”
”Vi har en stark övertygelse om att genomföra ROT-projekt med upphandling i
partneringsamverkan. Det finns en stor potential i att utveckla byggprocessen mellan
entreprenörer, projektörer och beställare, för kvalitetssäkring, ett bättre resultat och en
mer bärkraftig produkt. För att exemplifiera begreppet gemensam projektekonomi ser vi
åtgärder och val som kan fördyra en delprocess eller köp, men som förbilligar helheten.
Just dessa typer av frågeställningar och idéutbyte är något som vi upplevt som en av de
mest positiva sakerna med partnering och vill att det stärks ytterligare.”

2. Marknadsanalys och hyresgästernas synpunkter
och behov
”Tänk igenom vilken målgrupp ni riktar er till. I första hand riktade sig vår kampanj till
40-talister i egna hus. Detta är en målgrupp med stark ekonomi, de är generellt sett friska
och redo att sälja sina hus för ett bekvämare centralt boende. Om de är ensamma vill de
bo i mindre lägenhet och om de lever tillsammans med någon vill de heller inte ha en
jättestor lägenhet, utan snarare en rymlig tvåa eller mindre trea. Syftet med just denna
målgrupp är också att frigöra hus och på så sätt påverka samhällsekonomin och
flyttkedjan positivt.”
”Ett renoveringsprojekt i sig kanske inte kan ”lyfta” ett område utan det krävs ett
långsiktigt arbete med stort engagemang före, under och även efteråt. I vårt fall så
samlade personalen på plats, på sig olika behov och önskemål av åtgärder åren före och
visade stor lyhördhet gentemot vad hyresgästerna uppfattade som funktionellt och inte i
området. Under renoveringen har förvaltning pågått som vanligt i de delar som inte var
under renovering. Det var viktigt för att visa att vi fortsätter att ta hand om området och
inte låter det stå och ”vänta in” renoveringen.”
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3. Följa upp och utvärdera inför framtida projekt
”Eftersom detta har varit ett så omfattande projekt är det en hel del av dessa erfarenheter
som i det fortsatta renoveringsarbetet kommer att vara ”standard-utförande”. Vi har även
själva höjt nivån för mätning och utvärdering av energiåtgärder och kommer
fortsättningsvis att kunna ställa krav i upphandlingar på entreprenörer och även följa upp
det krav vi ställt så att energiprestanda verkligen uppnås.”

”Vi arbetar efter tydliga övergripande planeringar som våra stadsdelsprogram kräver och
kommer att göra detta även i kommande projekt för att kunna tillgodose så väl
bevarandekrav som skapande av nya lägenheter med förtätning och ny exploatering.
Stadsdelsprogram har visat sig vara avgörande i samarbetet med Stadsmuseet och
Stadsbyggnadskontoret då vi kan visa hur vi tänkt igenom helheten för ett område
avseende material, färgsättning, kommunikation och utformning.”
”När det gäller energieffektivisering har vi numera ”svart på vitt” vad som är ekonomiskt
hållbart och vad som inte är det. Ibland kan man välja att göra en mindre lönsam åtgärd
men då ska alla inblandade vara väl medvetna om det.”

4. Relationen med hyresgäster är avgörande för
framgång
”Olika personer har olika förväntningar och behov. Önskemålen har varit många och
varierande. Eftersom bolaget så tydligt bjudit in till dialog har det varit oerhört viktigt att
i största möjliga mån ge gehör för synpunkterna, utan att skapa för höga hyreshöjningar.
Eftersom området präglats av otrygghet och oroligheter har vi även fört samtal med lokal
polis och den intilliggande skolan för att ta del av deras kunskap och involvera dem i
utvecklingen. Även detta har varit ett framgångsrikt koncept. Möjlighet att påverka och
vara delaktig ökar ansvarskänslan vilket vi hoppas ska visa sig genom minskad
skadegörelse och allmän omsorg om allmänna utrymmen och utemiljön. För
medlemmarna i dialoggruppen har satsningen också inneburit insyn i
fastighetsförvaltningens värld och allt vad det innebär. Genom en variation av
kommunikationskanaler som skapat delaktighet och möjligheter till boinflytande har
engagemanget blivit stort och satsningen har mottagits väl av hyresgästerna.”

”Dialogen och kommunikationen mellan hyresgästerna och referensguppen, med öppna
hus där olika bemanning fanns beroende på vilken fråga som var aktuell och vid enskilda
möten med varje hushåll samt den återkommande informationen löpande genom projektet
visar sig ge resultat. På den mjukare sidan finns erfarenheterna av att skapa engagemang
och dialog. Vi lägger alltid stor vikt vid kommunikationen med hyresgästerna. I projektet
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har denna del av arbetet varit särskilt viktig och fått extra utrymme. Det har tagit tid
och resurser men vinsterna är klart övervägande. Sättet att förankra satsningen bland
boende och andra intressenter kommer vi att ta med oss i kommande projekt. Vidare tar
vi med oss att så kallade samrådsmöten, där projektledare, hyresadministratörer,
ombyggnadssamordnare, fastighetsskötare och byggare träffas och dryftar de lite mindre
sakerna, som inte kommer upp på byggmötena, underlättar produktionen. Genom dessa
möten får alla samma information och ingen behöver gå och fundera. Att få ett sådant
förhållande med boenderepresentanterna i referensgruppen har inneburit att dessa blivit
goda ambassadörer och som har underlättat att ”sälja in” störande arbetsinsatser som kan
påverka hemmamiljön negativt.”

”Vi tar med oss att om man lyckas skapa och upprätthålla en god relation med
hyresgästerna kan man åstadkomma i stort sett vad som helst. Vi står nu inför nya
liknande projekt där vi kommer att ta med oss mycket av det vi åstadkommit i detta
projekt framför allt det fokus vi haft på hyresgästernas inflytande vid ombyggnationer.”

”Upplevelsen är att toleransen är stor hos de boende, trots ombyggnation med ljud, lera,
damm, många aviseringar och tillfälliga toaletter och dusch på gården. Trots påfrestningar
ges kommentarer om att det blir fint med de nya fasaderna och utemiljön. Vi ser i enkäter
att man upplever sig bli tagen på allvar och att man får bra service samt att man vill bo
kvar och trivs bättre än i andra liknande områden. En positiv trend råder.”
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Några praktiska tips på åtgärder i samband med
renoveringsprojekt
Anordna tidigt boendemöten och skicka ut information och enkät.
Vinst: Boende känner trygghet över vad som ska ske och vad det kommer att kosta,
samtidigt som projektets personal får snabb respons.

Använd basval, tillval och plusval.
Vinst: Den generella hyresökningen blir låg. Hyresgästen kan påverka sin hyra. Det har
till exempel visat sig att endast 33 % i respektive etapp har valt kakel i badrum till förmån
för en lägre hyra. Administrationen är klart hanterbar även om det är många val.

Använd partnering som entreprenadform.
Vinst: Tidigt deltagande i planering och projektering. Tidiga kalkyler som kan värderas
och ge projektet ny information där förändringar av projektets innehåll inte fördyrar för
beställaren.

Låt det mesta av bohaget vara kvar i lägenheten, på anvisad plats,
när hyresgästen flyttar till den tillfälliga bostadsmodulen. Förse
boende med plast och tejp för täckning.
Vinst: Ingen kostnad för magasinering. Saker försvinner inte och förstörs inte på vägen.

Utrusta bostadsmoduler med sängar och köksmöbler, soffa, bord,
fåtölj, bredband och platt-tv på vägg.
Vinst: Ingen transportkostnad till och från bostadsmodul. Transportskada på egen tv
obefintlig.

Prioritera installation av värmeåtervinning.
Vinst: Snabb driftsättning och energibesparing som kommer driftkostnaderna till del
under förvaltningsskedet.
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