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Projektet Miljontak har genomförts med statligt stöd från Energimyndigheten och med stöd från
SBUF‐Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond och deltagande partners. Det har letts av RISE och har
genomförts i samverkan med Sveriges Byggindustrier, Chalmers, Solkompaniet, Högskolan Dalarna,
White arkitekter, Riksbyggen, Vätterhem, Skanska Sverige, NCC och Wästbygg.

Introduktion
Rapporten är en sammanfattning av arbetet inom projektet ”Miljontak”1, delprojekt 2.
Litteratursammanställningen syftade till att täcka följande aspekter:
A. Tänkbara installationslösningar: teknik, potential, möjligheter och begränsningar
B. Sammanställning av erfarenheter från genomförda projekt med avseende på arkitektonisk
integration och respekt for bevarande med fokus på takfot, detaljer och takkonstruktion
C. Statistik för flerbostadshusbeståndet (geografisk fördelning, storlek, antal våningar, typ av
tak och byggnad)
D. Beslutsprocesser i miljonprogrammet
E. Policyläget (ekonomiska incitament)
Arbete har genomförts av RISE, Chalmers och Högskolan Dalarna och har resulterat i följande
delrapporter:
1) Chalmers ‐ Thuvander, L., Femenías, P., Gren, J. Solceller i samband med takrenovering på
flerbostadshus – en enkätstudie (inte publicerat än)
2) Högskolan Dalarna ‐ Fiedler, F., Persson, J., Bales, C., Gustavsson, M. Statistik flerbostadshus
och erfarenheter från genomförda takrenoveringar (finns som bilaga)
3) RISE ‐ Kovacs, P., Ollas, P., Hemlin, O. Regelmässiga förutsättningar för takrenoveringar och
solcellsinstallationer – en litteratursammanställning (RISE Rapport 2018:03)
Sammanfattningsrapporten delas upp under tre huvudrubriker; (1) byggnadsbestånd och potential,
(2) incitament och (3) hinder. Litteraturen (publikationer) gav lite information om de mer praktiska
detaljerna om installationslösningar och arkitektonisk integration. Mest relevant information fanns
om statistik, ekonomi, mer generella aspekter av byggnadsintegrering av solceller och regelverk.
Därför har rapporten strukturerats med rubrikerna enligt ovan.

Byggnadsbestånd och potential
Totalt byggdes cirka 40 000 flerbostadshus under miljonprogrammets år 1961‐1975 [1]. Ca 13 000
flerbostadshus från miljonprogramstiden byggdes med plant tak, och många av dessa finns kvar,
även om flera byggts om eller renoverats de senaste 20 åren. Enligt [2] finns totalt en teknisk
potential på 0,9 TWh solel för befintliga flerbostadshus i behov av renovering. Detta motsvarar 8,3
miljoner m2 om man använder alla lämpliga tak‐ (5,5 miljoner m2) och fasadytor (2,8 miljoner m2). I
rapporten framgår tyvärr inte tydligt om de siffrorna är baserat på miljonprogrammets
flerbostadshus eller om det ingår alla flerbostadshus med renoveringsbehov.
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”Miljontak – takrenovering med solceller”

1

Generellt är vindsbjälklagen i
flerbostadshusen från miljonprogrammet
i betong 14‐16cm, med uppstolpade
takstolar. [3] Bärigheten för dessa är
generellt god vilket medför att vid
takrenovering/takbyte, och/eller
påbyggnad av våning i trä, klarar
stommen den nya lasten. Naturligtvis
måste statiska beräkningar utföras för
att bekräfta det och att ändringarna
följer de nya villkoren för
konstruktionsregler, EKS 10, vad
gäller snö‐ och vindlast [4]. Vid
Figur 1. ILamellhus 1960‐tal. Ytterväggar av betongskivor, bärande
påbyggnad är det viktigt att tänka på
mellanväggar. Vindsbjälklag 12cm betongplatta med isolering.
Inåtlutande tak av takstegar uppstämpade på reglar. [1]
kraven på tillgänglighet och hur dessa
löses för att nå den nya våningen, till
exempel tillgänglighetsanpassa genom att bygga om hissen eller bygga till en handikapplift.
Hisskraven gör det vanligtvis olönsamt att bygga på en våning. Undantag kan vara tvåvåningshus
eftersom hisskraven gäller för bostäder med minst 3 våningar. Förutom de 13 000 husen med platta
tak finns ca 90 000 hus med sadeltak. Sifforna inkluderar även de hus som byggdes innan
miljonprogrammet. [1]
Lamellhus är den absolut vanligaste hustypen och fram till 1975 byggdes drygt 55 000 lamellhus i
Sverige. Det innebär att kring 60 % av alla lägenheter finns i denna hustyp. Drygt 60 % av lamellhusen
är trevåningshus och drygt en fjärdedel utgörs av höga lamellhus, s.k. skivhus. [1]
Det råder ofta brist på information, t.ex. i form av ritningar, om befintliga byggnader. Dessutom är
många byggnader inte uppförda så som planerna beskriver. Samtidigt finns det en befintlig kontext
att ta hänsyn till vid renovering och ombyggnad, såsom befintliga ekonomiska, sociala och kulturella
värden [5].
Tak‐ eller fasadintegration av solceller (BIPV) ger möjlighet att använda solcellernas spillvärme för
uppvärmning i byggnaden. t.ex. om spillvärmen (uppvärmd luft på solcellernas baksida) tillförs en
frånluftsvärmepump. Denna typ av systemlösning (BIPV‐T) har studerats för mindre byggnader i
Kanada [6]. Resultaten redovisas som break‐even‐kostnader där man jämför de olika lösningarna
med BIPV. I en annan studie från norra Italien har man studerat en systemlösning med takpannor
som luftsolfångare kopplat till en luft‐vatten värmepump [7]. Systemlösningen gav en minskning i
elanvändningen för värmepumpen med 5 %. Några förenklade beräkningar gjordes på Högskolan
Dalarna för att studera besparingspotentialen för ett BIPV‐T tak på ett flerbostadshus i Tjärna Ängar i
Borlänge. Beroende på takutformning (lutning, orientering) ger den lösning en 4‐6 % lägre
fjärrvärmeförbrukning med en antagen (temperaturoberoende) solfångarverkningsgrad av 20 %. Mer
detaljerade dynamiska simuleringar behövs för att mer konkret kunna bedöma potentialen för en
BIPV‐T lösning med luftvärmepump.

Incitament
Guider/studier
Det finns mycket bra informationsmaterial om solceller som riktar sig till olika målgrupper. Mest
tillämpad för ägare/förvaltare av flerbostadshus är handboken” Solceller ur flera perspektiv.
2

Handbok för beslutsfattare” [8]. Handboken tar upp teknikfrågor, skatter, ansökan och ekonomi ur
ett beställarperspektiv och ger förslag på processteg för bostadsrättsföreningar som överväger att
investera i ett solcellssystem på föreningens tak. Även om dessa steg är anpassade till en viss
upplåtelseform, bostadsrätter, så är de flesta stegen även giltiga för exempelvis småhusägare och
flerbostadsägare.
Ganska nyligen publicerades också en rapport av STUNS om Solel i flerbostadshus [9]. Rapporten
diskuterar lösningar för hur fastighetsägare med flerbostadshus kan tillhandahålla solel till sina
hyresgäster.
I en utvärdering av Stockholms stads satsning på solceller i Järva ges förslag på ramverk för hur
staden kan underlätta det fortsatta arbetet med solceller genom att standardisera rutiner vid
upphandling och drift av anläggningarna. Rapporten ger även förslag på hur en automatisk
uppföljning kan utformas vilket ger fördelar såsom lättförståeliga larm vid avbrott i produktionen och
möjlighet att visa stadens solsatsning på en solkarta [10].
En distanskurs för upphandling av solcellssystem har tagits fram av Högskolan Dalarna under hösten
2017. Kursen riktar sig mot beställare och ger kunskap och underlag för att bedöma möjligheter för
installation av solcellssystem i större byggnader så som flerfamiljshus, kontorsbyggnader och andra
kommunala eller kommersiella byggnader.

Vägledning kring byggnadsintegrering och arkitektonisk integration
Men hänsyn till byggnadens arkitektur värden så lämnar BÄR, Allmänna råd 1999:1 rådet att
lösningar skall stämma överens med byggnadens gestaltning och tekniska utförande både i helhet
och detaljer. Viktigt vid integrering av nya lösningar vid renovering är att söka råd hos en expert, en
arkitekt och en bebyggelseantikvarie.
Det finns bara ett fåtal publikationer som beskriver riktlinjer för inplacering av solceller i ny‐ och
ombyggnad med hänsyn till estetisk arkitektonisk integrering. IEA (International Energy Agency) har
till exempel ett internationellt arbete sammanfattat i rapporten ”Solar Energy Systems in
Architecture ‐ Integration Criteria and Guidelines, Subtask A: Criteria for Architectural Integration”
[11]. Mer detaljerade metoder och modeller för arkitektonisk integration har tagits fram av École
Polytechnique Fédérale de Lausanne [12] och Chalmers [13].
När det gäller lokala riktlinjer verkar Danmark ha kommit längre. Köpenhamns stad har upprättat
arkitektoniska riktlinjer för integration av solceller med hänsyn till den lokala arkitekturen [14]. Något
liknande har inte hittats i Sverige. Ett flertal svenska rapporter ger råd om takmaterial [15],
montagelösningar [16], [17], montagesätt på platta tak [18], optimala vinkel för tak och solceller med
hänsyn till energiutbyte och montagekostnad [19], [8], [20], [21] men fallerar vad gäller råd kring
arkitektur och kulturmiljö.
Generellt sätt tar de flesta guider upp vikten av:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Kontext (typ av miljö, höjd på byggnader, kulturmiljö)
Perspektiv – om man ser bebyggelsen uppifrån eller om man ser bebyggelsen ur ett
fotperspektiv
Takets utformning och orientering
Solcellens synlighet och placering, form och storlek
Färg, textur och material (man bör undvika starkt reflekterande solceller)
Beslag, detaljer och installationer skall tas in i helheten och inte störa uttrycket
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Ofta harmonierar solceller bättre med byggnader om panelerna har mörka ramar eller är helt utan
ramar [22], [20].
När det gäller att ta hänsyn till karaktärsdrag i miljonprogramsbebyggelse kan man utgå från
Riksantikvarieämbetets riktlinjer för varsamhet (RAÄ, 2004). Miljonprogrammets arkitektur
karaktäriseras ofta av enkla volymer och platta tak. Arkitekturen är ofta återhållsam vad gäller
uttryck i en funktionalistisk estetik som inte alltid är lätt att förstå sig på. RAÄ (2004 sid 95) beskriver
om Gårdsten i Göteborg och dess arkitektur: ”Det är en i någon må n exklusiv och krävande estetik.
För att kunna uppleva den krävs att betraktaren kan dela de värden som den bygger på.”
Vid ombyggnad och ändring blir detaljer och material viktiga för att bevara helhetsintrycket.
Markeringen av takfot har ofta ett – för området – karaktäristiskt detaljutförande i form, färg och
material som bör respekteras liksom takets form. Det är av vikt att hänsyn tas till bevarande av vårt
moderna kulturarv för kommande generationer. Historien visar att bebyggelse som klassats som utan
värde av sin samtid har senare blivit en viktig del av kulturarvet och uppskattat bland allmänheten.
Ett exempel är Landshövdingehusen i Göteborg som under 1960‐talets inte ansågs ha något kulturellt
värde [23].
I vissa fall av kulturminnesmärkta byggnader eller byggnader av stort kulturhistoriskt värde kan det
vara bättre att inte ha solceller om man inte lyckas behålla byggnadens helhetsintryck [24], [25]. Man
kan då till exempel placera solcellerna på en ekonomibyggnad eller liknande i närheten.

Regelverk
Att beakta vid placering av solceller på befintlig bebyggelse är Plan‐ och bygglagens krav på
varsamhet som gäller för all bebyggelse oavsett ålder. PBL (2010:900) paragraf 8:14 anger att: ”ett
byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska
egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär
och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.” För
särskilt värdefulla byggnader gäller dessutom förbud mot förvanskning (PBL 8:13): ”En byggnad som
är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte
förvanskas.” Vidare finns krav på att byggnader skall underhållas med hänsyn till sitt kulturhistoriska
värde: ”Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”
Några kommuner har särskilda planer för bevarande av bebyggelse från miljonprogrammet t.ex. i
Stockholm. Där finns utpekade områden med miljonprogramsbebyggelse som inte får förvanskas vad
gäller deras ursprungliga karaktär. Även i Göteborg finns ett program för bevarande av modern
bebyggelse. Ett fåtal miljonprogramsområden har ett starkare skydd av typen ”Q‐märkt”.
Sedan 2016 finns en standard för byggnadsintegrerad solel (BIPV): SS‐EN 50583. Standarden
definierar konceptet ”byggnadsintegrerad solel” med referens till de Europeiska
byggproduktreglerna. Standarden beskriver vilka krav solcellsmoduler och montagelösningar ska
uppfylla för att kunna användas för byggnadsintegrering [26] och ska på så sätt kunna utgöra ett stöd
när BBR‐krav för t.ex. taksäkerhet skall uppfyllas.
Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad och innehåller bland
annat föreskrifter om energihushållning och miniminivåer för energiprestanda som måste uppfyllas.
Enligt lag (2006:985) om Energideklaration för byggnader ska ”Den som för egen räkning uppför eller
låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden” [27].
Energideklarationen i sig – och möjligheten att jämföra prestanda med andra liknande byggnader –
4

kan ses som ett incitament till renovering av befintlig byggnad, exempelvis i form av en
takrenovering.
Ett annat verktyg för att kvantifiera en byggnads miljöprestanda är genom miljöcertifieringssystemet
Miljöbyggnad som med hjälp av 13 olika indikatorer som gäller för befintliga byggnader ger en
miljöklassning för BRONS, SILVER eller GULD. I Miljöbyggnad 3.0 ger användning av solceller
möjlighet att nå upp i nivå GULD för indikator 4 (”Andel förnybar energi”) [28]. Ytterligare verktyg att
märka och klassa byggnader efter bland annat energiprestanda är BREEAM2, Green Building3 och
LEED4.

Ekonomi
Det ekonomiska ramverket för solcellsinstallationer för flerbostadshus beskrivs i detalj bland annat i
Sommerfelds handbok för beslutsfattare [8] och i en rapport från Energiforsk om utbyggnation av
solel i Sverige [29]. Rapporten belyser bland annat ekonomi för solceller och inkluderar ett
lönsamhetsexempel för ett flerbostadshus. En ändring som har genomförts sedan dessa skrevs är att
energiskatten har sänks till försumbar nivå för egenförbrukad el om man har flera mindre
anläggningar på vardera max 250 kW och som tillsamman överskrider 255 kW. Det gynnar speciellt
ägare av större fastigheter. De ekonomiska villkoren har ändrat ganska ofta de senaste åren,
vanligtvis så att lönsamheten har blivit bättre. De största osäkerhetsfaktorerna för framtiden är
långsiktigheten av befintliga ekonomiska incitament och elprisutvecklingen.
Förutom det direkta stödet för solcellsinstallationer finns även annat stöd som kan vara gynnsamt för
solel i samband med takrenovering. Boverket har t.ex. ett stöd som kan sökas för renovering och
energieffektivisering av hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar [30]. Stödet
syftar till hyresrabattering för hyresgästerna i samband med energieffektiviserande åtgärder.
Regeringen har avsatt 478 miljoner under 2017. Stödet kan sökas för byggnader som finns i områden
med socioekonomiska utmaningar5 och som har en övervägande del hyreslägenheter. Tidigare krav
att byggnaden också skulle ha en energiprestanda på 130 kWh/m2 eller sämre har tagits bort hösten
2017.
Boverket har även ett särskilt stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande som syftar till att
det ska byggas fler hyresrätter och bostäder för studerande [31]. Bostäderna ska ha rimliga
boendekostnader och ha lägre energianvändning än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt
Boverkets byggregler. Stöden kan ges till nybyggnation, tillbyggnad eller ombyggnad av bostäder i
flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att
byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren.
Kraven som ingår i de två sistnämnda incitamenten upplevs av branschen som ganska krångliga, och
tillsammans med de befintliga låga räntorna anses de som ganska ointressanta oavsett om solceller
ingår eller inte.
Ett annat incitament för installation av solceller kan vara värdeökning av fastigheten. I en studie gjord
av BELOK6 har man intervjuat fastighetsägare och fastighetsvärderare för att bland annat undersöka
energieffektiviseringsåtgärdernas effekt på fastighetsvärdet [32]. Från intervjustudien med de
svenska aktörerna såg man främst kopplingen mellan energieffektiviseringsåtgärder och ett ökat
2

http://www.breeam.com/
https://www.sgbc.se/om‐greenbuilding
4
https://www.sgbc.se/var‐verksamhet/leed
5
Fler än 50 procent av hushåll med låg köpkraft
6
http://belok.se/ (BELOK, Beställargruppen lokaler)
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fastighetsvärde via ett ökat driftsnetto som i sin tur är en konsekvens av en reducerad användning av
el, värme och kyla. Vidare noterades en trend om en ökad efterfrågan på miljöklassade byggnader.
En analys av minskat driftnetto vid en solelinvestering bör beakta drift‐ och underhållskostnader vilka
erfarenhetsmässigt är låga för en anläggning av god kvalité, men inte försumbara.

Hinder
Regelverk/kunskap
Flera rapporter/studier angående flerbostadshus har kommit till slutsatsen att brist på information,
speciellt om upphandling av solcellsanläggningar är ett hinder för fler installationer [19], [2]. Enligt [2]
behövs mer samlad kunskap bland beställare och konsulter om beslutsprocesser,
upphandlingsrutiner samt uppföljning av installations‐ och driftserfarenheter. Det anses dessutom
vara mycket angeläget att beställare och utförare avtalar om leverans‐ och garantibesiktning och att
det önskvärt med en behörighetscertifiering. I Sverige krävs idag ingen särskild
behörighetscertifiering för att montera eller installera solceller. Samtliga tillfrågade leverantörer i
studien ansåg att Sverige bör införa krav på behörighetscertifiering. [19]. Enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/28/EG ska i varje EU‐land finnas ett utbildnings‐ och certifieringssystem för
installation av solelanläggningar. Med det som bakgrund har Heta Utbildningar i Härnösand på
uppdrag från Energimyndigheten tagit fram en certifieringskurs i samarbete med branschen.
Energimyndigheten uppmanar solelinstallatörer att certifiera sig men än så länge är det frivillig.
Boverkets bevarandekrav, förvanskningsförbud, kulturmiljölagen och kommunernas detaljplaner kan
i vissa särskilda fall ställa till problem för solceller i flerbostadshus.
I en intervjustudie som genomförts med nio kommunala bostadsbolag angav tre av dessa att
bevarandekraven i Plan och bygglagen (PBL) var ett stort hinder för energieffektivisering medan de
övriga sex inte såg detta som något hinder [33]. Ingenting i denna studie har visat att det skulle vara
ett signifikant hinder för just solcellsinstallationer.
Boverket har fått i uppgift från regeringen den 16 mars 2017 att utreda flera undantag på krav om
bygglov för bland annat byte av taktäckningsmaterial och generellt undantag från kravet på bygglov
för montering av solcellspaneler och solfångare. Detta ska dock inte tolkas som att myndighetskrav i
samband med en ny solelinstallation kommer att undantas i dessa fall.
Nybyggnadskrav med avseende på t.ex. brandsäkerhet och energianvändning kan i vissa fall gälla vid
ombyggnad eller renovering. Vilka krav som skall tillämpas vid en sådan ändring skall bedömas för
varje specifikt fall. Vid ändring av en byggnad måste det också säkerställas att de nya villkoren för
Boverkets konstruktionsregler, EKS 10, vad gäller vind‐ och snölast är uppfyllda. De nya reglerna
började gälla 1 januari 2016 och skiljer sig delvis från tidigare nivåer bland annat vad gäller vind‐ och
snöbelastning [4].

Ekonomi
Anläggningar med en huvudsäkring större än 100 A kan inte få skattereduktion och för
abonnemangen i flerbostadshus visade en undersökning från 2016 att inga solcellsanläggningar blev
lönsamma utan bidrag [17]. I studien ingår ett stort antal beräkningar av lönsamhet för olika
anläggningsstorlekar, elförbrukningar och abonnemang. Med rådande förutsättningar med låga
marknadspriser på el är det generellt sett mest lönsamt med solelgenerering på kundens sida av
elmätaren, förutsatt att en förhållandevis stor andel av elanvändningen sker dagtid, eller att man får
en kompensation för överskottsel under dagtid.
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Helt integrerade system i byggnaden (BIPV) är fortfarande mycket mer kostsamma än semi‐
integrerade och därmed mer sällsynta. Vid nybygge finns det goda ekonomiska möjligheter i att
skapa helt byggnadsintegrerade system där man kan byta ut traditionella byggnadselement mot
solcellspaneler [19], [21], [34] [35]. Miljontaks‐projektets grundhypotes är att detta ska kunna gälla
även vid renovering av tak, något som dock ännu återstår att visa praktiskt.
En för Sverige ny intressant möjlighet är företag som erbjuder så kallade ”power purchase
agreements” där fastighetsägaren upplåter sitt tak till ett företag som installerar, äger och sköter
solelanläggningen. Parterna sluter ett långsiktigt avtal (20‐30 år) om ett fast elpris i nivå med det
rådande priset.
Chalmers har inom ramen för miljontaks‐projektet genomfört en enkät‐ och intervjustudie med ett
flertal BRF:er och fastighetsbolag om takrenovering. Syftet var bl.a. att undersöka om solceller har
installerats i samband med takrenovering och att analysera vilka incitament och hinder som har varit
avgörande i sammanhanget. Det visade sig att bara få aktörer har installerat solceller i samband med
takrenovering. Att man inte samordnat har motiverats med ekonomiska aspekter eller att man vill
installera solceller senare. Bättre, säkrare och mer långsiktigt stöd anges som viktigt för att öka
intresset för solcellsinstallationer. Enligt studien har tillbyggnation av en extra våning i samband med
takrenovering varit av litet intresse [36]. Det finns dock exempel på allmännyttiga bostadsbolag, även
på mindre orter, som överväger tillbyggnad på grund av tilltagande bostadsbrist eller som ett
alternativ till att renovera hus med kraftigt nedgångna bostäder som i stället rivs.
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1 Introduktion
Flerbostadshusen från miljonprogrammets tid börjar alla närma sig 50 år och är väl mogna för
renovering. Stommen är i de flesta fall av bra kvalitet vilket gör det mer kostnadseffektivt att
renovera än att riva och bygga nytt. Cirka 13 000 flerbostadshus från miljonprogramstiden
byggdes med plant tak och många av dessa finns kvar, även om flera byggts om eller renoverats
de senaste 20 åren.
Generellt är vindsbjälklagen i
flerbostadshusen från
miljonprogrammet i betong 14‐
16 cm, med uppstolpade
takstolar [1] . Bärigheten för
dessa är generellt god vilket
medför att vid
takrenovering/takbyte, och/eller
påbyggnad av våning i trä, klarar
stommen den nya lasten. Vid
påbyggnad krävs ett nytt
övergolv på bjälklagsplattan och
kontroll av ljudisolering. Viktigt
att tänka på är kraven på
tillgänglighet och hur dessa löses
för att nå den nya våningen. Till
exempel tillgänglighetsanpassa
genom att bygga om hissen eller
bygga till en handikapplift.

Figur 2. Lamellhus 1950‐tal. Konstruktion med lättbetong i yttervägg.
Vindsbjälklag 14 cm betongplatta med isolering. Takkonstruktion där
stödbenen bilar en triangel som fästs och vilar på den bärande
hjärtväggen. [1]

I många fall där man bytt platta
tak mot sadel‐ eller pulpettak och
eventuellt även byggt till någon
våning verkar resultatet ha blivit
bra.
Figur 1. Lamellhus 1960‐tal. Ytterväggar av betongskivor, bärande
mellanväggar. Vindsbjälklag 12cm betongplatta med isolering.
Inåtlutande tak av takstegar uppstämpade på reglar. [1]
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2 Statistik
Översikt
Den mest detaljerade statistik om byggnadsbeståndet baseras på underlag som har tagits fram på 80‐
talet. [2]. 2010 har Boverket på uppdrag av regeringen tagit fram en beskrivning av det svenska
byggnadsbeståndet i projektet BETSI [3]. Rapporten redovisar något lägre antal bostäder från
miljonprogramåren än i [2] men ger inga detaljinformation om t.ex. om takformer. Informationen
från BETSI bidrar här bl.a. med antal flerfamiljshus som uppfördes efter miljonprogrammet.
Totalt byggdes ca 120 000 flerbostadshus
fram till 1975.1 Under miljonprogramsåren
1965‐1975 byggdes kring 900 000 lägenheter
i Sverige och lamellhus i betong med
sadeltak om tre våningar var den absolut
vanligaste hustypen. [4]
Cirka 600 000 av lägenheter byggda under
miljonprogrammet är i behov av renovering
(status 2012). [5]

Hustyper
De vanligaste hustyperna av flerbostadshus
är lamellhus, punkthus och loftgångshus.
Tillsammans utgör de kring 75 % av alla
flerbostadshus byggda fram till 1975 (Figur
3).

2.2.1 Lamellhus
Lamellhus är den absolut vanligaste
hustypen och fram till 1975 byggdes drygt 55 Figur 3. Hustyp och antal lägenheter [2]
000 lamellhus i Sverige. Det innebär att
omkring 60 % av alla lägenheter finns i denna hustyp. Drygt 60 % av dessa är trevåningshus och drygt
en fjärdedel utgörs av höga lamellhus, s.k.
skivhus.
Tre fjärdedelar av alla lamellhus har en
stomme med bärande ytter‐ och hjärtväggar,
och av husen byggda 1961‐75 har ca en
tredjedel ett bärande system av tvärgående
väggar och gavlar. Vindsvåning saknas helt i 60
% av husen och i 20 % av dessa är takhöjden
för låg för att kunna inredas. [2]

2.2.2 Punkt‐ och stjärnhus
Mellan 1930 och 1975 byggdes ca 6 000
punkt‐ eller stjärnhus i Sverige vilket utgör 5 % Figur 4. Antal flerbostadshus enligt ELIB respektive BETSI
fördelade på byggår. [3]
av flerbostadshusbeståndet. Nästan hälften av

1

Som flerbostadshus definieras hus med minst tre lägenheter och BOA ≥ LOA [10].

2

dessa är byggda under miljonprogrammet. Ca 70 % av husen har fem eller fler våningar, och det gör
att ca 10 % av alla lägenheter fram till 1975 finns i dessa.
Knappt 30 % av husen har inredd vindsvåning och drygt hälften saknar vind eller har för låg takhöjd
för att kunna inredas. [2]

Våningsplan
Lamellhus om tre våningar var den
absolut vanligaste hustypen inom
miljonprogrammet (Figur 5).
”Efter att hisskrav för hus med fyra
eller fler våningar infördes i Sverige
1960 byggdes många trevåningshus
men även många höga hus eftersom
dyra hissanordningar gjorde fyra‐ till
sjuvåningshus mindre ekonomiskt
lönsamma” [3]. Sedan 1977 ställs krav
på hiss i bostadshus med minst tre
våningar [6].

Konstruktion

Figur 5. Beräknat antal lägenheter i flerbostadshus efter antal
våningar i huset, byggnadsår 1965 till 1974. Källa: Industrifakta
Illustration: Anna Andersson /Boverket [12]

2.4.1 Stomkonstruktion
Fram till 1930 byggdes den bärande stommen av tegel, alternativt tegel och trä. Vindsbjälklagen var
som regel byggda i trä och med svenska takstolar.
1930‐1960 var det mycket vanligt med tegelstomme med bottenbjälklag i armerad betong och
vindsbjälklag av betong eller stål‐ eller träbalkar. Under 1950‐talet började man även bygga hus med
stomme av murblock av lättbetong med betongbjälklag och med en takkonstruktion som bärs upp av
högben med stödben. [1]
Miljonprogrammets typhus 1961‐1975 har bärande mellanväggar och gavelpartier av betong.
Takkonstruktion av takstegar som är fastgjutna i vindsbjälklaget eller uppbyggt på ett platsgjutet
bjälklag.
”Grundläggningar till byggnader från miljonprogrammet med betongstomme klarar oftast av en lätt
påbyggnad. Då befintliga stommen är tung är grunden ofta dimensionerad för höga laster. Om ett
befintligt betongplan rivs kan lasterna ersättas med 2‐3
lätta nya våningar.” [6]

2.4.2 Takkonstruktion och vindsbjälklag
Drygt 40 % av flerbostadshusen saknar vind och flertalet
av dessa är från perioden 1961‐1975. Vindsbjälklaget hos
hus byggda från efterkrigstiden fram till 1975 är
dominerat av betongkonstruktioner. Ca 6/7 av husen har
vindsbjälklag där konstruktionen består av armerad
betong eller betong mellan järnbalkar. [2]
Sadeltak är den dominerande taktypen och finns på drygt
70 % av alla hus, se Figure 6. Perioden 1961‐1975 byggdes
ca 13 000 hus med plant tak och ca 8 000 med pulpettak.
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Figur 6. Takform enligt SIB 1977 [2]

Äldre hus har nästan uteslutande sadeltak. Få av husen
byggda efter 1960 har tegeltak, på dem är det
dominerande materialet papp. En stor andel, 40 % av de
äldre husen har plåttak av olika karaktär.
Betongpannor och eternitplattor fanns på några tusen
hus år 1977 (man kan tänka sig att eternitplattorna
borde vara borta och andelen tak med betongpannor
ökat betydligt sedan dess).
Ursprungligen var puts det vanligaste ytskiktet på
Figur 7. Taktäckningsmaterial enligt SIB 1977 [2]
ytterväggarna (45 %), följd av tegel(30 %) och trä (10 %).
Det antas att andelen putsfasader dock har minskat till följd av tilläggsisoleringar och nya, mindre
underhållskrävande ytskikt som plåt och tegel. [2]

Ventilation
De flesta flerbostadshus från miljonprogram
har frånluftventilationssystem men det finns
även äldre typer av FTX‐system.

Geografi
Regionalt har fördelningen av
flerbostadshusen gjort att nära hälften finns
i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg
och Malmö. Ca 17 % av beståndet finns i de
norra delarna (från Dalarna och Gävleborg
Figur 8. Andel av typ av ventilationssystem i flerbostadshus och
norrut), och 35 % finns i de södra delarna av
lokaler. Andelen baseras på hur stor uppvärmd golvarea ett visst
landet. [1] Under miljonprogrammet
system betjänar. [3]
koncentrerades byggandet till de platser
som expanderade snabbast, då framförallt storstadsregionerna. I stor‐Stockholm byggdes nära
180 000 lägenheter, i stor‐Göteborg drygt 90 000 och i stor‐Malmö kring 60 000 lägenheter i
flerbostadshus. [4]

Potential för solel
Ca 13 000 flerbostadshus från miljonprogramstiden byggdes med plant tak, och många av dessa finns
kvar, även om flera byggts om eller renoverats de senaste 20 åren. Enligt [7] finns totalt en teknisk
potential på 0,9 TWh solel för befintliga flerbostadshus i behov av renovering. Detta motsvarar 8,3
miljoner m2 om man använder alla lämpliga tak‐ (5,5 miljoner m2) och fasadytor (2,8 miljoner m2). I
rapporten framgår tyvärr inte tydligt om de siffrorna är baserat på miljonprogrammets
flerbostadshus eller om det ingår alla flerbostadshus med renoveringsbehov.
Tak‐ eller fasadintegration av solceller (BIPV) ger möjlighet att använda solcellernas spillvärme för
uppvärmning i byggnaden. t.ex. om spillvärmen (uppvärmd luft på solcellernas baksida) tillförs en
frånluftsvärmepump. Denna typ av systemlösning (BIPV‐T) har bland andra lösningar studerats för
mindre byggnader i Kanada [8]. Resultaten redovisas som break‐even kostnader där man jämför olika
lösningar med BIPV. I en annan studie från Norra Italien har man studerat en systemlösning med
takpannor som luftsolfångare kopplat till en luft‐vatten värmepump [9]. Systemlösningen gav en
minskning i elförbrukningen av värmepumpen med 5%. Några förenklade beräkningar gjordes på
Högskolan Dalarna för att studera besparingspotentialen för ett BIPV‐T tak på ett flerbostadshus i
Tjärna Ängar i Borlänge. Beroende på takutformning (lutning, orientering) ger den lösning en 4‐6%

4

lägre fjärrvärmeanvändning med en antagen (temperaturoberoende) solfångarverkningsgrad av 20%.
Mer detaljerade dynamiska simuleringar behövs för att mer konkret kunna bedöma potentialen för
en BIPV lösning med luftvärmepump.
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4 Appendix ‐ Exempelbyggen
Sammanfattning
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ett flertal renoveringsprojekt med takrenovering har identifierats.
Tre av dem har studerats genom intervjuer och tillgängliga elektroniska källor, de andra är
enbart baserade på webbsökning.
Ofta är takläckage anledning till takrenovering men inte alla platta tak har problem med
läckage.
Lösningar varierar mycket beroende på många faktorer så som befintliga takinstallationer,
behov av en extra våning, estetiska krav, osv.
Ingen takrenovering hittades där man har byggt om takkonstruktionen från platt till sadeltak
och samtidigt skapat en extra våning för bostäder eller förvaring.
Vid ombyggnation till sadeltak kan utrymme nyttjas för ventilationsaggregat och andra
installationer.
Det finns stort intresse för solceller och flera aktörer har redan satsat. Andra har inte satsat
ännu, bland annat på grund av bristande kunskap om teknik, ekonomi och regelverk.
I andra länder verkar det finnas färdiga lösningar för ombyggnation av platta tak och även
prefabricerade takmoduler med solceller och/eller solvärme.
Prefabricerade fläktrum/hus kan vara intressanta att komplettera med solceller.

Tjärna Ängar, Borlänge
I Tjärna Ängar har Tunabyggen runt 40 trevåningshus byggda i början av 1970‐talet. Renovering av
bostadshusen följs av Högskolan Dalarna inom ett E2B2‐projekt finansierat av Energimyndigheten.
Renoveringen av det första huset i Klöverstigen 28 utfördes med takombyggnation från platta tak till
sadeltak förberett för solceller. En del av utrymmet under det nya taket används till fläktrum för det
nyinstallerade FTX‐systemet. Fastighetsbolaget tycker att resultatet har blivit bra.
Samtal om Tunabyggens projekt med Jonn‐Are Myhren (E2B2, Högskolan Dalarna) 2017‐03‐14
‐

‐
‐

‐
‐

Huvudanledningen till att ändra takkonstruktionen i Tjärna Ängar i alla projekt hittills har
varit att åtgärda fuktproblem/läckage från befintliga platta tak. Man har inte övervägt att
skapa en extra (tak)våning som kan möjliggöra extra intäkter t.ex. genom uthyrning av
förråd. Takkonstruktionen skulle då också bli annorlunda med högre tak (större lutning) och
taket borde då isoleras. Nu är det kall vind med isolering i mellantaket. Tunabyggen ville hålla
kostnader nere för att inte behöva höja hyrorna för mycket. De som bor där nu, som inte har
bra ekonomi, ska ha möjlighet att bo kvar.
Mer omfattande renoveringar i Bullermyren där man har byggt till en våning vilket resulterat
i behov av hissar har visat sig vara för dyra (info Åke Persson, Byggdialogen).
Takformen på Klöverstigan 28 har valts av arkitektoniska skäl. Tunabyggen vill ha lite
varierande utseende på byggnaderna i området. Takutrymmet har utnyttjas för att placera
FTX systemet som har ersatt det befintliga frånluftsventilationssystemet.
Taket har byggts av ett lokalt företag ”Byggarna” från Falun. Takkonstruktion ses nedan
I den pågående renoveringen på Kornstigen 25 har det ursprungligen planerade jämt lutande
sadeltaket ändrats till ett lite förhöjd tak på ena sidan med mindre lutning (se ritning) för att
få plats för VBX (frånluftvärmepumpens värmeväxlingsmodul) systemet som ersätter det
befintliga frånluftsventilationssystemet. Systemet kompletteras med tilluftsradiatorer i varje
lägenhet. I takutrymmet finns även samlingskanaler för frånluften från de olika delarna av
byggnaden. Inte heller här har man planerat för någon ytterligare användning av
takutrymmet.
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‐

Användning av takutrymmet som extra våning skulle även kräva en upprustning av
trapphuset. Tillgång sker nu via en taklucka.
Bild: Första huset som är färdigställt
(Klöverstigen 28) Källa:
https://www.tunabyggen.se/boinfo/vi‐
bygger/renovering‐och‐
ombyggnad/nya‐tjarna‐
angar/kloverstigen‐28/

Pågående/planerade renoveringar Kornstigen 25 och Klöverstigen 26
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Källa: Tunabyggen

Råslätt, Vätterhem
(Källa: Chris Bales (första tre punkterna i listan) som besökte Vätterhem och kompletterande
uppgifter från telefonsamtal med Torbjörn Lundgren (Teknikchef Vätterhem)
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Råslätt är en förort med c:a 2000 lägenheter som byggdes på 60‐talet med FTX och
treglasfönster ‐ alltså lite före sin tid ‐ men inte med dagens kvalitet på utförande.
Alla hus är på 6 våningar + källare (uppvärmt förrådsutrymme) och hiss"block" på taket. 3 av
dessa har byggts om med låglutande extra sadeltak som tar hela taket upp till samma nivå
som hissblocken. De platta taken läcker alla i större eller mindre omfattning och alla ska
byggas om. Man upphandlade taket först och sedan solcellerna ‐ vilket blev dyrt eftersom
det var en option. De ska upphandla allt i ett nästa gång. De har tunnfilmsceller med Solar
Edge växelriktare, med en del på den låglutande ytan och en del på nya väggen.
De nyttjar inte det nya utrymmet ovanför det gamla taket trots att det är uppvärmt och det
finns plats till en del saker. FTX aggregaten och hissmotorer fanns redan på den nivån i de
gamla blocken och de är kvar där.
I Råslätt finns Vätterhems enda hus med platta tak – total 30 stycken och 3 är åtgärdade
enlig ovan. De resterande 27 husen ska också renoveras.
De har totalt 230 hus. De andra 200 har lutande tak med mycket mindre problem med
läckage och därför mindre behov av (tak)renovering.
Utrymmet som Chris skrev om är i princip gångar mellan hisshusen. Det finns inga
användbara utrymmen under det nya låglutande taket.
De tycker lösningen de valde är bra och de ska fortsätta med den. Tunnfilmcellerna har valts
på grund av den låga taklutningen.
Takintegrerad PV (BIPV) skulle vara intressant för dem om det inte kostar mer än BAPV.
Han kunde inte säga så mycket om lönsamheten men de är nöjda med lösningen.

Källa Bilder: Chris Bales

Skarpan, Linköping
Källa: Riksbyggen (telefonsamtal Roland Therus, teknisk chef via telefonsamtal)
‐
‐
‐
‐
‐

Bestånd: 4700 lägenheter, mest i Jönköping (1200), Linköping (1800), Umeå, Luleå, Skellefteå
och Stockholm
Bara få av deras hus har helt platta tak men många har låglutande tak ofta med papp som
ytskikt
Kunde inte säga så mycket om hur många hus de renoverat eller behöver renovera. De håller
på med en inventering och resultat förväntas i april.
Än så länge inga solceller pga av ”okunskap” om regelverket
Projekt Skarpan där man har byggt på en våning och fläktrum. Nya tak med TRP plåt
uppstolpat med stålreglar.
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‐
‐
‐

Han tyckte ”Attefallshus” som fläktrum Prefab skulle kunna vara intressant.
En del av deras hus i Jönköping (område Ekhagsringen) anser han som intressant for solceller
En annan anledning till att de ännu så länge inte har investerat i solceller är att de köper
mycket vindel till fastighetselen, men generellt verkar det finnas intresse.

Andra exempel med (begränsad) information tillgänglig på nätet
4.5.1 Ferlinsgatan, Uppsala
HSB. 1996 byggdes en extra våning på fem av deras tvåvåningshus med platta tak. Arbetena har
utförts av Flexator.

Källa: https://www.diva‐portal.org/smash/get/diva2:661011/FULLTEXT01.pdf

4.5.2 Utmelandsskola Mora
2009, platt tak till Sadeltak.

Bild: http://www.dt.se/
http://www.miljonaren.se/referenser/#807672
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4.5.3 Grycksbo Vård och Omsorgsboende Skogshem
Platt tak till Sadeltak

Bilder: Google street view

4.5.4 Framnäs, Bollnäs
”Framnäs är ett miljonprogramsområde i Bollnäs som stod klart 1970.– Vi började med
ombyggnaderna 1995, berättar Björn Hedström på Bollnäs Bostäder. Då åtgärdade vi sådant som
läckande tak och vattenskador i badrum. Under åren därefter har vi också rivit fyra hus med 90
lägenheter och sålt ett hus med tolv lägenheter. Vi har gjort nyinstallationer av vatten, avlopp, el och
ventilation. Och så har vi konverterat från direktverkande el till fjärrvärme. De tidigare platta taken
har bytts till sadeltak, eftersom platta tak inte fungerar på de här breddgraderna. …. 2009 var vi klara
med hela området. Då hade vi renoverat 15 huskroppar. Efter ombyggnaden har vi 258 lägenheter
och en vakansgrad på två procent, avslutar Björn.”
Aktörer under årens lopp: Lannås konsult AB, Projektkonsult
AB, Leif Sjölunds Byggkonsult AB och HusplanCinnober i Falun.
Källa: http://www.svenskttra.se/tidningen‐tra/2010‐3/ (sida 13)

4.5.5 Katjas Gata 119, Göteborg
Bostads AB Poseidon. Installation av fläktrum istället för att bygga om hela taket. Dåligt lönsamhet
enligt ägaren. http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/179068/179068.pdf

4.5.6 Bostads AB Poseidon
På de gamla betongstommarna byggdes ytterligare två våningar, vilket gav totalt 140
lågenergilägenheter med full nyproduktionsstandard, mycket god innemiljö, välplanerade
planlösningar, hiss och genomtänkt förvaltning. 60 lägenheter tillfördes i området med de två extra
våningsplanen på varje hus. http://www.mynewsdesk.com/se/bostads‐ab‐
poseidon/pressreleases/poseidon‐baest‐i‐landet‐paa‐att‐renovera‐haallbart‐
1428168?utm_campaign=send_list&utm_medium=email&utm_source=sendgrid

4.5.7 Ålidhem, Umeå
Omfattande renoveringar och satsning på solel (täcker en tredjedel av fastighetselen).

4.5.8 Lagersberg, Eskilstuna
Satsning på takinstallerade solceller i samband med renoveringen.
http://hallbarstad.se/goda‐exempel‐blog/energieffektiv‐renovering‐av‐miljonprogram/
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4.5.9 Kerkrade/Nederländerna
“The pilot project consists of 150 terraced
houses (from the 1970’s), mostly single‐
family terraced houses, partly two family
terraced houses (‘1 on 1’: one flat on the
ground floor, another flat on the first floor)
structured in an area called Kerkrade West.
…. To reduce construction time, the use of
prefabricated elements was required; some
of the installations’ piping and connections
were already integrated in the elements.
Two (vertical) elements for the front facade,
two for the rear facade and two for the roof,
were used. …. The roof elements were
installed over the old roof finishes, with only the existing roof tiles removed.”
Källa: http://dx.doi.org/10.1080/09613218.2014.926764

Standardlösningar för konvertering av platta till lutande tak
McElroy Metal Retrofit Roofing Systems (USA). Olika metallbalk standardlösningar för platta metall,
trä‐ och betongtak.

Källa: http://login.mcelroymetal.com/content/products/display.cfm?product_id=34
De promotar även installation av solel och solvärme (http://login.mcelroymetal.com/elements/files/McElroy‐
Retrofit‐Bro.pdf)
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