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Abstract 
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Abstract 

When a building no longer satisfy the property owner´s needs some kind of action has 
to be taken. The choice that the owner stands before is to either refurbish the building 
or demolish it and construct a new one. In many cases it´s difficult to know how to 
make this decision in a systematically way.  In the current situation there are few tools 
that can simply this decision-making. The tools that exist are often time consuming and 
by making this process more efficient both time and money can be saved. 

The purpose of this report is to increase the knowledge for investment decisions 
regarding refurbishment or new construction early in the building process. The aim is 
to develop a general evaluation template to assist building owners in their decision 
making process regarding refurbishment and new construction in the aspects of time, 
environment and economy. 

By identifying which aspects practitioners considered to be of greatest significance 
when considering the choice between refurbishment and new construction a basis for 
the evaluation template was obtained. The different aspects was obtained by analyzing 
scientific literature from e.g. Australia and Sweden.  This resulted in four main aspects, 
which were capital investment, location, regulation and asset condition. These aspects 
were processed and used as evaluable factors in the evaluation template. To get an idea 
of the main structure of the template two established value models were studied (ValPro 
& BREEAM-SE). To verify the functionality of the template a case study was 
conducted on Hälsohögskolan in Jönköping. To further verify this the evaluation 
template was tested by the property owner, HÖFAB. 

The conclusion of this thesis is that the decision-making process can be simplified by 
having access to an easy to use and systematic tool.  

The evaluation template only covers the first stages on the decision-making process. 
The following processes will only be mentioned but not dealt with to any significant 
extent. The template is designed to be applicable on residential and commercial 
buildings. 

Keywords: Evaluation template, aspects, factors, value models, ValPro, BREEAM-SE, 
refurbishment, new construction, property owners, practitioners, HÖFAB
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Sammanfattning 

När en byggnad av någon anledning inte längre tillfredsställer fastighetsägarens behov 
bör någon form av åtgärd vidtas. Valet står då oftast mellan att renovera byggnaden 
eller att riva den och bygga en ny. Det kan i många fall vara svårt för en fastighetsägare 
att på ett systematiskt sätt kunna avgöra vilken åtgärd som är att föredra gällande ett 
byggnadsobjekt. Det finns i dagsläget få hjälpmedel för att underlätta detta beslut 
gällande renovering kontra nybyggnation. De värderingsmodeller som existerar är ofta 
djupgående och därmed tidskrävande. Genom att effektivisera denna process kan både 
tid och pengar sparas.  

Syftet är att öka kunskapsunderlaget vid investeringsbeslut gällande renovering eller 
nybyggnation tidigt i byggprocessen. Målet är att ta fram en generell utvärderingsmall 
för att i tidiga skeden i byggprocessen kunna avgöra för-och nackdelar med renovering 
kontra nybyggnation gällande tidsåtgång, miljö samt ekonomi (se bilaga 1). 

Genom dokumentanalyser och litteraturstudier kunde aspekter som intressenter ansåg 
vara av störst betydelse vid valet gällande renovering gentemot nybyggnation 
kartläggas. Detta gav en grund för utvärderingsmallen. Aspekterna kunde urskiljas 
genom att studier från bland annat Australien och Sverige analyserades. Det visade sig 
finnas fyra huvudaspekter. Dessa var kapitalinvestering, platsens disposition, 
bestämmelser/föreskrifter och befintligt skick på byggnaden. Dessa bearbetades sedan 
för att kunna användas som bedömningsbara faktorer i utvärderingsmallen. För att få 
en uppfattning om hur strukturen på utvärderingsmallen kunde se ut analyserades två 
etablerade värderingsmodeller ValPro och BREEAM-SE. En fallstudie utfördes där 
utvärderingsmallen applicerades på Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 2). Detta 
gjordes för att verifiera funktionaliteten av mallen. För att ytterligare verifiera 
funktionaliteten prövades även utvärderingsmallen av fastighetsägaren, HÖFAB (se 
bilaga 3).  

Slutsatserna som kan dras från detta examensarbete är att beslutsprocessen gällande 
renovering kontra nybyggnation är möjlig att förenkla. Att ha tillgång till ett lättanvänt 
och systematiskt verktyg kan underlätta beslutet för fastighetsägare.  

Utvärderingsmallen behandlar endast de allra första stegen i beslutsprocessen. De 
arbeten och processer som följer efter det att det första beslutet är taget pekas endast på 
men behandlas inte i någon större utsträckning. Mallen är utformad för att vara 
applicerbar på flerbostadshus, kontorslokaler och liknande.  

 

Nyckelord: Utvärderingsmall, aspekter, faktorer, värderingsmodell, ValPro, 
BREEAM-SE, renovering, nybyggnation, fastighetsägare, intressenter (arkitekter, 
fastighetsägare, förvaltare, konsulter), HÖFAB 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kraven som ställs på byggnader förändras med tiden. I dagsläget ställs det andra krav 
på byggnader än vad det gjordes förr. Detta leder till att många av de byggnader som 
inte uppfyller dagens krav på t.ex. energiförbrukning, tillgänglighet o.s.v. kräver någon 
form av förändring. Det finns primärt två alternativ för att åtgärda detta, rivning och 
nybyggnation eller renovering. Beroende på vilka förutsättningar som ett 
byggnadsobjekt har så ska ett besluts tas om objektet bör renoveras eller rivas. Vid detta 
beslut finns det många aspekter att beakta för att komma fram till det alternativ som 
lämpar sig bäst.  

Den genomsnittliga produktionskostnaden för flerbostadshus i Sverige uppgick år 2013 
till 37 571 kr per kvadratmeter lägenhetsarea. Det visar på en ökning med 4 procent 
sedan 2012 (SCB, 2014). Kostnaden för ombyggnation/renovering av en byggnad beror 
till stor del på vilka typer av åtgärder som vidtas. Detta gör att en genomsnittlig 
ombyggnad-/renoveringskostnad är svår att fastställa. Undersökningar har visat att 
renovering av fastigheter byggda under 60- och 70-talet har en kostnad av minst 5000 
– 7000 kr/m² (SABO, 2007). Beroende på förutsättningarna för byggnadsobjektet kan 
dessa kostnader öka avsevärt. Dessa statistiska värden visar på en ekonomisk fördel 
med renovering gentemot nybyggnation. Detta kan dock variera från projekt till projekt. 
Vidare är den ekonomiska fördelen bara en av alla aspekter som måste beaktas vid 
beslutsfattande.  

 

1.2 Problembeskrivning 
I många situationer kan det vara komplicerat för en byggherre/entreprenör att avgöra 
vilken åtgärd som lämpar sig bäst för ett byggnadsobjekt. Det kan i många fall vara 
svårt att veta hur man systematiskt går till väga vid beslutsfattande gällande renovering 
eller nybyggnation. Det finns metoder för hur man värderar en byggnad men det finns 
få konkreta hjälpmedel som underlättar beslutsfattandet. BREEAM –SE är ett exempel 
på en värderingsmodell för att utvärdera miljö-och hälsoaspekter hos en byggnad. 
Värderingen baseras på ett poängsystem som behandlar tio områden. Poängen 
summeras och byggnaden erhåller ett slutligt betyg (Sweden Green Building Council, 
2013). En annan etablerad värderingsmodell är ValPro. Denna modell utgår från fem 
stycken huvudindikatorer som bryts ner i 22 stycken underkategorier. Dessa används 
för att betygsätta och bedöma en byggnads prestanda (Huovila, Huovila, Porkka & 
Pulakka, 2012).   

Studier har gjorts i bland annat Australien där man kommit fram till vilka de styrande 
aspekterna är vid den här typen av beslutsfattande. En studie grundades i 81 stycken 
djupgående intervjuer med intressenter så som arkitekter, förvaltare, fastighetsägare 
samt konsulter. Syftet med studien var att ta fram en modell för att underlätta 
beslutsfattandet gällande återanvändande kontra rivning av en byggnad. Med ”adaptive 
reuse” pekar (Bullen & Love, 2011) på återanvändning av en befintlig byggnad med ett 
annat syfte än det ursprungliga. Studiens tyngd ligger på att visa fördelarna med 
”adaptive reuse”. Det handlar då om att optimera en befintlig byggnad och utnyttja den 
”inbyggda energin” och redan gjorde investeringar.  
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Studien resulterade i tre huvudaspekter för beslutsfattande:  

 Kapitalinvestering 

 Befintligt skick på byggnaden 

 Bestämmelser/föreskrifter 

Den överlägset mest styrande aspekten visade sig vara kapitalinvestering, alltså den 
ekonomiska faktorn (Bullen & Love, 2011).  

Undersökningar har även utförts i Sverige om hur olika arkitektoniska kvaliteter har 
betydelse i byggnader. I boken ”Länge leve husen” beskriver (Nordwall, 2011) hur 
dessa arkitektoniska kvaliteter påverkar byggnader samt vilka faktorer som påverkar ett 
bostadsområdes karaktär. Boken grundas i tre fallstudier. Två utfördes i Göteborg och 
en i Stockholm (Nordwall, 2011). Exempel på arkitektoniska kvaliteter som kunde 
urskiljas var:  

 Platsens disposition  

 Rummets generalitet 

 Materialens patina  

De arkitektoniska kvaliteterna Nordwall belyser har också inverkan på beslutsfattandet. 
Det är i dagsläget känt att det finns fördelar med renovering och återanvändning av 
byggnader, men många aktörer är fortfarande skeptiska till användningen av det 
(Wilkinson & James & Reed, 2009). Beslutet om renovering eller nybyggnation sker i 
ett tidigt skede av byggprocessen och genom att förenkla detta kan både tid och pengar 
sparas.   

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att ta fram en generell utvärderingsmall för att i tidiga skeden i byggprocessen 
kunna avgöra för-och nackdelar med renovering kontra nybyggnation gällande 
tidsåtgång, miljö samt ekonomi.  

1. Vilka huvudaspekter styr ett första beslut vid valet om renovering/nybyggnation 
av en byggnad? 

2. Hur kan en generell utvärderingsmall för beslutsfattande om 
renovering/nybyggnation utformas? 

3. Hur appliceras en framtagen utvärderingsmall gällande renovering kontra 
nybyggnation på en faktisk byggnad? 

 

1.4 Avgränsningar 
I detta arbete kommer endast de allra första stegen i projekteringsprocessen behandlas. 
De arbeten och processer som följer efter det att det första beslutet är taget kommer 
endast att pekas på men inte behandlas. Några nya byggnadstekniska lösningar eller 
metoder kommer inte att tas fram, utan redan etablerade metoder kommer att användas. 
Arbetet kommer inte behandla andra byggnader än flerbostadshus, kontorslokaler och 
liknande.  
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1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en bakgrund som beskriver det problem som ska behandlas. 
Sedan redovisas de metoder som använts under arbetets gång. För att få en bild av 
kunskapsnivån som finns inom området i dagsläget har en omfattande teoretisk 
bakgrund studerats och presenterats. Den teoretiska bakgrunden har legat till grund för 
det fortsatta arbetet som dels bestod av framtagandet av en utvärderingsmall och en 
fallstudie. Resultatet av den teoretiska bakgrunden samt fallstudien har sedan 
analyserats och resulterade i en slutsats. Slutligen har resultatet diskuterats och förslag 
på fortsatt forskning inom området har pekats på. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Det huvudsakliga angreppsättet för insamling av empiri i detta examensarbete har varit 
kvalitativt (Blomkvist & Hallin, 2014). Tyngden har legat på att samla in data genom 
litteraturstudier och dokumentanalyser. Detta gjordes för att få underlag till att besvara 
frågeställningarna och därmed uppnå arbetets mål, att ta fram en utvärderingsmall. 
Slutligen prövades den framtagna utvärderingsmallen av författarna samt av 
fastighetsägaren. Detta gjordes på Hälsohögskolan i Jönköping.   

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
 
Vilka huvudaspekter styr ett första beslut vid valet om renovering/nybyggnation 
av en byggnad?  
 
Denna frågeställning besvarades genom dokumentanalyser och litteraturstudier. För att 
ta fram de styrande aspekterna vid beslut om renovering kontra nybyggnation samlades 
information in från ett antal vetenskapliga artiklar samt annan litteratur. Informationen 
analyserades sedan för att resultera i fyra styrande aspekter. De aspekter som 
diskuterades i flertalet källor tolkades som mer betydelsefulla. Då forskning redan 
genomförts i stor omfattning på både nationell och internationell nivå inom området 
ansågs en bra metod vara att sammanställa och analysera denna. Mycket av den 
befintliga forskningen som har använts för att besvara denna frågeställning bygger på 
omfattande intervjustudier med samtliga intressenter inom området. Detta angreppssätt 
är relevant då det är intressenters, huvudsakligen fastighetsägares uppfattning om vilka 
aspekter de anser vara av störst betydelse som styr ett sådant beslut.  

Hur kan en generell utvärderingsmall för beslutsfattande om 
renovering/nybyggnation utformas? 

Resultatet av frågeställning ett utgjorde grunden för utvärderingsmallens innehåll. 
Vissa av de styrande aspekterna kunde direkt appliceras i utvärderingsmallen medan 
andra användes indirekt. Som exempel används kapitalinvestering inte som en direkt 
faktor i mallen utan används på en mer övergripande nivå. Detta är på grund av att när 
de olika faktorerna i mallen bedöms tas även indirekt ställningstagande till 
kapitalinvestering. Fastighetsägaren gör då en bedömning av hur stor avkastningen en 
viss investering är trolig att ge. För att öka applicerbarheten av utvärderingsmallen och 
göra den mer precis bröts vissa aspekter ner till flera faktorer. Till exempel bröts 
aspekten befintligt skick ner till de fyra faktorerna stomme, installationer, fasad och 
material. För att få en uppfattning om hur en utvärderingsmall kunde utformas 
studerades och analyserades två redan etablerade värderingsmodeller. Dessa två 
modeller är BREEAM-SE samt ValPro.  
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BREEAM-SE är ett miljöcertifieringssystem som är anpassat efter svenska standarder 
och regler. Certifieringssystemet utgår från den internationella metoden Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). Systemet är 
inriktat på certifiering av kommersiella fastigheter vid antingen ny- eller ombyggnation. 
Byggnaders miljöprestanda bedöms utifrån tio olika områden där varje område erhåller 
ett visst poäng som sedan viktas och sammanställs till ett slutbetyg. Betygsskalan utgörs 
av de fem stegen pass, good, very good, excellent och outstanding. De områden som 
systemet bedömer är: 

 Ledning och styrning 
 Hälsa och inomhusmiljö 
 Energi 
 Transport 
 Vatten 
 Material 
 Avfall 
 Mark och ekologi 
 Föroreningar 
 Innovation 

(Sweden Green Building Council, 2013) 

ValPro:s värderingsmodell utgår ifrån fem stycken huvudindikatorer. Dessa 
huvudindikatorer är ekonomisk inverkan, inomhusmiljö, prestanda under drift, 
miljöpåverkan samt process. Det finns även möjlighet att addera företagsspecifika 
indikatorer till ValPro:s värderingsmodell. Varje huvudindikator bryts ner i olika 
många underkategorier. Totalt finns det 22 underkategorier som används för att 
utvärdera byggnader. Bedömningskriterier finns upprättade för varje underkategori och 
de betygssätts på en skala mellan A-E. Betygsskalorna varierar mellan 
underkategorierna (Huovila, Huovila, Porkka & Pulakka, 2012).  

Hur appliceras en framtagen utvärderingsmall gällande renovering kontra 
nybyggnation på en faktisk byggnad? 

Genom att studera och analysera en redan utförd fallstudie där en värderingsmodell 
applicerats på ett köpcenter i Hong Kong erhölls underlag till hur detta kunde utföras. 
När denna analyserats utfördes en fallstudie på Hälsohögskolan i Jönköping där den 
framtagna utvärderingsmallen prövades. Anledningen till att en fallstudie utfördes var 
att ett sådant angreppssätt ger en bra förståelse för hur utvärderingsmallen fungerar i 
praktiken. Fallstudier är även en bra forskningsmetod när man besvarar frågor som 
inleds med hur, vilket denna frågeställning gör (Blomkvist & Hallin, 2014). 
Utvärderingsmallen prövades slutligen även av fastighetsägaren för att säkerställa 
funktionaliteten (se bilaga 3). 

 

 



Metod och genomförande 

6 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Arbete med litteraturstudier och dokumentanalyser utgår från att finna teorier och 
resultat från tidigare forskning inom ett område. Informationen kartläggs och analyseras 
för att sedan vidare arbetas. Då vetenskap innebär att söka efter ny kunskap inom ett 
område faller det sig naturligt att studera var kunskapsnivån ligger i dagsläget. Med 
litteraturstudier menas informationssökning i alla former av publicerat material t.ex. 
böcker, avhandlingar och olika digitala dokument. En bra utgångspunkt kan vara att 
starta sin informationssökning i olika relevanta läroböcker. Dessa innehåller ofta bra 
grundläggande information om det aktuella området. Läroböcker är ofta baserade på 
vetenskapliga källor som finns redovisade i en referenslista vilken kan användas för att 
komma vidare i sin sökning. Genom att sätta sig in i vad som redan åstadkommits inom 
området samt redovisa detta i sitt arbete visar man även på hur man arbetar vidare med 
den existerande kunskapen. På detta sätt positionerar man sitt eget arbete i förhållande 
till den befintliga forskningen. Det är viktigt att vara opartisk och kritisk i sin 
granskning av litteratur. Det kan vara nödvändigt att visa på eventuella svagheter eller 
begränsningar av det granskade materialet (Blomkvist & Hallin, 2014).   

En fallstudie är en typ av forskningsdesign där flera typer av empiri kan samlas in både 
i form av ord och siffror. En fallstudie innebär att ett eller flera enskilda fall väljs, dessa 
kallas explanans. Dessa explanans används för att säga något om ett fenomen även 
kallat explanandum. En fallstudie innebär också att man undersöker ett fenomen i 
praktiken. Målet är att man ska samla in tillräckligt med information för att kunna 
förklara och beskriva fenomenet. Att arbeta systematiskt vid valet av fall och metoder 
för datainsamling som används är en annan viktig aspekt när det gäller en fallstudie. 
Kvaliteten av fallstudien påverkas till hög grad av dessa aspekter. Då praktiken i många 
fall kan vara komplex kan en fallstudie höja förståelsen av denna på ett bättre sätt än 
t.ex. en enkätstudie. En stor fördel med fallstudier är att resultatet från dessa ofta är ny 
eller vidareutvecklande. Metoden har ibland kritiserats för att vara subjektiv och 
primitiv och därmed inte vara av vetenskaplig karaktär. Det finns flera olika typer av 
fallstudier t.ex. den utforskande, den komparativa samt den historiska. I exjobbs 
sammanhang jämförs oftast flera olika fall och de vanligaste typerna av fallstudie är 
den utforskande och den komparativa. Det finns flera typer av historiska fallstudier och 
ett exempel är den longitudinella. Vid denna metod studerar man ett specifikt fall under 
en lång tid för att iaktta vilka förändringar som sker. Dessa är på grund av sin stora 
tidsåtgång inte så vanliga i exjobbssammanhang. Det är arbetets syfte och 
frågeställningar samt hur mycket tid man har som avgör vilken typ av fallstudie som 
väljs (Blomkvist & Hallin, 2014). 
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2.4 Arbetsgång 
För att besvara frågeställning ett och två låg tyngden av arbetet på att studera olika typer 
av publicerat material såsom vetenskapliga artiklar och annan facklitteratur. Genom att 
studera en mängd olika vetenskapliga publikationer inom området kunde aspekter som 
styr ett beslut om renovering kontra rivning och nybyggnation urskiljas. När dessa tagits 
fram analyserades de och vägdes samman. I flertalet fall dök samma aspekter upp i flera 
olika litteraturer vilket gav en indikation på att just dessa aspekter var av stor betydelse. 
De olika aspekterna som genererats genom litteraturstudierna varierade i vissa fall från 
att vara av mera övergripande karaktär till att vara väldigt specifika. Genom analysen 
kunde dock stor del av de specifika aspekterna kopplas till de mera övergripande 
aspekterna och därmed koncentrerades antalet huvudaspekter som styr ett första beslut 
om renovering kontra nybyggnation.  

Efter att dessa huvudaspekter tagits fram användes de som grund vid utformningen av 
den utvärderingsmall som var målet med examensarbetet. Genom kunskapen om vilka 
typer av aspekter som påverkar ett beslut av denna karaktär så kunde basen för 
innehållet i mallen utformas. För att få en ytterligare uppfattning om hur strukturen på 
mallen kunde se ut samt vilka specifika faktorer som bör ingå i denna studerades två 
redan etablerade värderingsmodeller. Utifrån detta togs en ny utvärderingsmall fram (se 
bilaga 1).   

För att undersöka hur den framtagna utvärderingsmallen kunde appliceras i praktiken 
studerades ett fall i Kina där en form av utvärderingsmall applicerats på en gammal 
byggnad i Hong Kong (Langstone & Shen, 2010). Genom att undersöka hur denna 
fallstudie genomförts kunde ett systematiskt tillvägagångssätt fås för det vidare arbetet. 
Därefter utfördes en fallstudie där den framtagna utvärderingsmallen testades på 
Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 2). För att bedöma de olika faktorerna som ingår 
i utvärderingsmallen samlades data om byggnaden in från olika källor. Byggnadens 
energiförbrukning erhölls från utförd energideklaration (se bilaga 5), detta värde 
jämfördes sedan med de krav som finns uppsatta av Boverket (Boverket, 2011) 
(Boverket, 2014). Information om byggnadens stomme hämtades ifrån kommunens 
hemsida. Då det visade sig vara en betongstomme samt att byggnadsåret var 1968 
uppskattades stommen ha ungefär halva sin livslängd kvar, det vill säga ca 50 år 
(Jönköpings kommun, u.å.). Inga vidare undersökningar utfördes på stommen. De olika 
installationerna i byggnaden bedömdes genom information som hämtats dels från 
fastighetsbolagets hemsida och dels från mailkontakt med företagets driftsingenjör 
(HÖFAB, 2013). Utifrån denna information gjordes en bedömning av de olika 
installationernas skick. Fasaden samt material inne i byggnaden såsom golv, innertak 
och innerväggar undersöktes och bedömdes dels okulärt och dels utifrån information 
hämtad från kommunens hemsida (Jönköpings kommun, u.å.). Den okulära 
besiktningen som genomfördes utgick främst från att bedöma slitage, funktionalitet 
samt estetiskt utseende av de olika delarna. Detta utfördes av författarna som gjorde var 
sin individuell bedömning för att sedan jämföra resultaten och göra en 
sammanställning. Byggnadens placering det vill säga platsens disposition bedömdes 
genom dess omgivning och närhet till olika relevanta kommunikationer såsom tåg och 
bussförbindelser. Närhet till stadskärna var ytterligare en faktor som hade betydelse vid 
bedömning. Tillgängligheten till och inom byggnaden granskades genom besök på 
platsen. Information gällande bland annat hörslingor hämtades från högskolans 
hemsida (Högskolan i Jönköping, 2014). 
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Dessa data jämfördes sedan med de krav gällande tillgänglighet som finns uppsatta av 
Boverket (Boverket, 2011). Slutligen prövades utvärderingsmallen av fastighetsägaren, 
HÖFAB (se bilaga 3). 

2.5 Trovärdighet 
De litteraturstudier och dokumentanalyser som genomförts för att besvara 
frågeställning ett och två har behandlat publicerat material från experter inom området. 
Bland annat från Dr Peter Bullen och Professor Peter Love som båda arbetar vid Curtin 
University of Technology i Perth, Australien. De har tillsammans publicerat ett stort 
antal vetenskapliga artiklar inom området och har erhållit ett flertal utmärkelser (Curtin 
University, u.å.a) (Curtin University, u.å.b). Vidare har material från svenska 
specialister behandlats. Ulf Nordwall som är arkitekt och licentiat inom arkitektur 
arbetar inom Peab i norra Sverige som ansvarig för affärs- och projektutveckling. 
Nordwall verkar inom forskningsområdet ”de hållbara husen” och har publicerat ett 
antal vetenskapliga artiklar samt böcker (Svensk Byggtjänst, u.å.). 
 
För att besvara frågeställningen ett ansågs den mest effektiva och rättvisande metoden 
vara att undersöka vad intressenter inom området ansåg vara betydelsefullt. Då ett stort 
antal redan utförda studier fanns att tillgå användes dessa. I den vetenskapliga artikeln 
“A new future for the past: a model for adaptive reuse decision-making” utförde Dr 
Peter Bullen och Professor Peter Love en omfattande studie. Med hjälp av en expert 
med mer än 15 års erfarenhet av intervjustudier utfördes 81 stycken djupgående 
intervjuer med arkitekter, förvaltare/fastighetsägare samt konsulter. Studien resulterade 
i tre stycken styrande aspekter vid valet om renovering kontra rivning och 
nybyggnation. Med tanke på expertisen hos de som utförde studien samt det stora antal 
intervjuer som gjordes så anses denna källa ha hög reliabilitet (Curtin University, u.å.a) 
(Curtin University, u.å.b). 
 
Det har även utförts liknande studier i Sverige men med fallstudie som 
undersökningsmetod. Ulf Nordwall genomförde tre stycken fallstudier i Stockholm och 
Göteborg vilket resulterade i olika aspekter som påverkar ett bostadsområdes karaktär 
(Nordwall, 2011). Då flera olika datainsamlingsmetoder använts samt att studier utförts 
i flera olika länder bedöms resultaten vara trovärdiga och användbara. 

Då det redan utvecklats olika former av värderingsmodeller studerades och 
analyserades dessa. För att undersöka hur en utvärderingsmall kunde appliceras i 
praktiken utfördes en fallstudie där den framtagna mallen tillämpades på 
Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 2). För att öka reliabiliteten och säkerställa 
funktionaliteten av mallen prövades denna även av fastighetsägaren (se bilaga 3). Då 
utvärderingsmallen är av generell form samt är välbeskriven anses reliabiliteten vara 
hög. Dock kan vissa faktorer bedömas olika beroende på personliga värderingar vilket 
kan påverka reliabiliteten. Kombinationen av att studera etablerade utvärderingsmallar 
och hur dessa använts i praktiken samt att utföra en fallstudie anses vara en metod med 
hög validitet. 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Enligt studier som har genomförts i Australien (Bullen & Love, 2011) har det visat sig 
finnas tre primära aspekter som styr beslutsfattandet om renovering kontra rivning och 
nybyggnation. Dessa faktorer är följande: 

1. Kapitalinvestering 
2. Befintligt skick på byggnaden 
3. Bestämmelser/föreskrifter 

Detta resultat kan kopplas till frågeställning ett och två i denna rapport och ge underlag 
för att besvara dessa. 

De tre arkitektoniska kvaliteterna Nordwall (2011) belyser i sin bok ”Länge leve husen” 
är platsens disposition, rummets generalitet och materials patina. De fakta som 
Nordwall (2011) tar upp om dessa tre kvaliteter kommer att användas för att besvara 
frågeställning ett. 

I fallstudien som Langstone & Shen (2010) utförde på köpcentret Lui Seng Chun i Hong 
Kong prövades det verktyg (ARP) som Langstone, Wong, Hui och Shen (2008) tagit 
fram för förenkling av beslutsfattande. Resultatet av fallstudien kommer att ge underlag 
till att besvara frågeställning två och tre. 

 

 

 

 

 

Figur1. Koppling mellan frågeställningar och teorier 
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3.2 A new future for the past: a model for adaptive reuse 
decision-making 
I denna rapport har (Bullen & Love, 2011) studerat de ställningstagande samt 
svårigheter som olika aktörer står inför vid valet om renovering kontra rivning och 
nyproduktion av en byggnad. Undersökningen utfördes för att få en större insikt i, och 
kunskap om vilka olika faktorer som styr just ett sådant beslut. Studien genomfördes i 
Perth, Australien där man genom 81 stycken djupgående intervjuer med olika aktörer 
såsom arkitekter, förvaltare/fastighetsägare samt konsulter tog fram en modell för 
beslutsfattandet.  

Att hantera och ansvara för ett projekts hela livscykel från design till uppförande och 
renovering/rivning är en fundamental faktor för att optimera en byggnads 
driftsprestanda samt lönsamhet (Bullen & Love, 2010). ”Adaptive reuse” är en process 
för att ändra/åtgärda en föråldrad och/eller ineffektiv byggnad så att den kan 
återanvändas till ett nytt syfte. Adaptive reuse har visat sig vara en process som avsevärt 
kan förbättra den ekonomiska, sociala och miljömässiga prestandan av befintlig 
byggnation (Bullen, 2007). Fördelen med att renovera en byggnad istället för rivning 
och nybyggnation är att man kan minska bl.a. materialåtgång, transporter, 
energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Det leder till minskade kostnader, tidsåtgång 
och miljöpåverkan (Bullen & Love, 2009).  

Adaptive reuse är dock inte alltid en självklar åtgärd för en byggnad. Metoden bör 
användas i de fall där man genom detta bl.a. kan minska energiförbrukningen i den 
färdiga byggnaden. Även fast fördelarna med att renovera och återanvända en byggnad 
är allmänt känt så verkar det som fastighetsägare och övriga aktörer saknar pålitliga 
referenser för att rättfärdiga beslutet (Bullen, 2007).  Detta leder till att fastighetsägare 
tillsammans med andra aktörer historiskt sett har varit skeptiska till att använda sig av 
åtgärder som adaptive reuse. Bland annat på grund av problem kopplade till arbetsmiljö, 
ökat underhåll, olika finansiella risker etc. (Bullen & Love, 2010) (Bullen, 2007).  

När ett beslut om renovering av en byggnad övervägs finns det ett antal väsentliga 
punkter att ta ställning till. Om dessa punkter inte beaktas kan de skapa stora problem i 
det kommande arbetet (Bullen & Love, 2010). 

 Byggnadens bärande stomme och dess kapacitet 
 Energieffektivitet av ytterväggar, fönster, tak etc. 
 Byggnadens förmåga att möta tillgänglighetskrav etc. 
 Skick på befintliga installationer 
 Miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggnaden 
 Byggnadens läge 
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Genom de 81 intervjuerna kunde tre aspekter identifieras som de mest styrande vid 
beslutet om renovering/nybyggnation. Dessa aspekter kunde sedan kopplas till olika 
hållbarhets principer (Bullen & Love, 2011). 

1. Kapitalinvestering – Ekonomisk hållbarhet (livscykelkostnader, 
byggkostnader) 

2. Befintligt skick på byggnaden – Miljömässig hållbarhet (energieffektivitet, 
utsläpp, resursförbrukning) 

3. Bestämmelser/föreskrifter – Social hållbarhet (faciliteter, gatubilden, närhet 
till transporter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalinvestering 

Den aspekt som styrde beslutet mest visade sig vara ekonomi och grundläggande var 
beslutet baserat på utvecklings- och projektkostnader, avkastning på investerat kapital 
etc. Problem kopplade till miljö och hållbarhet var sällan beaktade, även fast det fanns 
en medvetenhet och förståelse om att sådana kriterier bör ingå i beslutsprocessen 
(Bullen & Love, 2011).  

Befintligt skick på byggnaden 

En stor fördel med att renovera och återanvända en befintlig byggnad visade sig vara 
att man kan bibehålla ”embodied energy”. Detta innebär att man utnyttjar redan 
inbyggd energi i form av material och installationer som annars hade gått till spillo 
(Bullen & Love, 2011). 

Figur 2. A model for adaptive reuse decision 
making (Bullen & Love, 2011) 
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Man kunde dock genom undersökningen också identifiera anledningar till varför många 
befintliga byggnader inte lämpar sig för ”adaptive reuse”. Byggnader som 
designats/byggts för att endast uppfylla ett väldigt specifikt syfte ansågs vara för 
problematiska och kostsamma att renovera och återanvända för ett nytt syfte. Låga 
byggnader som inte utnyttjar markytan/tomten till fullo är inte heller ekonomiskt 
försvarbara att renovera. Det vore i dessa fall mer ekonomiskt att riva den befintliga 
byggnaden och ersätta denna med en hög byggnad som utnyttjar markytan till fullo.  
Man identifierade också ett flertal risker som kan skapa stora problem både under och 
efter renoveringsarbetet. Dessa måste undersökas och utvärderas innan ett beslut tas 
(Bullen & Love, 2011).  

 Oförutsedda problem med byggnadens stomme 

 Förekomsten av farliga material (asbest etc.) 

 Problem kopplade till installationer 

  
Beslutet om att renovera och återanvända en byggnad visade sig bero mycket på vilket 
skick den var i, samt kostnaderna kopplade till att åtgärda detta. I de fall där den 
befintliga byggnaden var i gott skick var flera av de intervjuade fastighetsägarna 
positiva till ”adaptive reuse” och föreslog fördelar med att återanvända de redan 
existerande fastigheterna. Bland annat att man kunde undvika problem kopplade till 
omlokalisering samt sänka underhålls- och driftskostnader (Bullen & Love, 2011).  

Bestämmelser/föreskrifter 

Resultatet av studien visade att många aktörer ansåg att det fanns en brist på ledarskap 
och uppmuntran av statliga/lokala myndigheter att anamma ”adaptive reuse”. En av de 
intervjuade arkitekterna förslog ett regeringsbeslut som innebar att myndigheter skulle 
föregå som ett exempel och nyttja byggnader som renoverats istället för nyproducerade 
byggnader. Detta skulle då uppmuntra fastighetsägare och utvecklare att använda sig 
av ”adaptive reuse” i större utsträckning (Bullen & Love, 2011).  

 Majoriteten av de tillfrågade var dock skeptiska till användningen av lagstiftning för 
att uppmuntra åtgärder som ”adaptive reuse”. Den allmänt växande medvetenheten och 
behovet av att minska miljöpåverkan ansågs vara tillräckligt för en förändring. Att 
tvinga industrin till att använda sig av ”adaptive reuse” ansågs kunna ha en motsatt 
effekt genom att fastighetsägare blir avskräckta från att behålla äldre byggnader (Bullen 
& Love, 2011).  

Krav på brandsäkerhet och handikappanpassning skapar ofta svårigheter när en äldre 
byggnad renoveras för fortsatt användning. Detta gör att det i vissa fall blir ekonomiskt 
ohållbart att anpassa byggnaden efter gällande föreskrifter och lagar. I många fall krävs 
det inte att man gör undantag från föreskrifter och lagar men att man genom ett mer 
flexibelt synsätt på dessa underlättar användningen av åtgärder som ”adaptive reuse”. 
Det är då möjligt att renovera och återanvända en byggnad utan att kompromissa med 
säkerheten (Bullen & Love, 2011). 
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3.3 Länge leve husen 
Nordwall (2011) lyfter i sin bok fram tre olika arkitektoniska kvaliteter som har 
betydelse för ett bostadsområdes karaktär. De arkitektoniska kvaliteterna kopplas till 
ett förvaltningsperspektiv för flerbostadshus i Sverige. Platsens disposition, rummens 
generalitet samt materialens patina är de tre arkitektoniska kvaliteter Nordwall (2011) 
inriktar sig på. Studien grundades i tre stycken fallstudier av flerbostadshus. Två av 
fallstudierna utfördes i Göteborg (Backa Röd och Högsbohöjd) och en i Stockholm 
(Nybodahöjden) (Nordwall, 2011). 

Med platsens disposition menar Nordwall (2011) bostadsområdets rumsliga struktur. 
Hur och i vilken utsträckning man har tagit till vara på området där flerbostadshusen 
placerats. Denna arkitektoniska kvalitet kan brytas ner i fyra aspekter: säkerhet, 
grannsämja, identitet samt rekreation. För att öka säkerheten och skapa trygghet i ett 
bostadsområde är det viktigt att utforma det på ett sådant sätt att farliga platser där det 
finns risk för överfall elimineras. Detta kan möjliggöras exempelvis genom att skapa 
rum som är överblickbara i området. Aspekten grannsämja handlar om påverkan som 
platsen disposition har på grannars relationer. Med identitet menas möjligheten att 
identifiera sig med ett bostadsområde och göra det till sitt. Den sista aspekten rekreation 
innefattar möjligheten till rekreation i ett område samt det estetiska värdet i miljön 
(Nordwall, 2011). 

Rummens generalitet är enligt Nordwall (2011) den mångsidiga användbarheten för 
bostadsrum. Ett hem ska i största utsträckning tillfredsställa användarnas behov. En 
byggnads långa livslängd gör att flera användare med olika behov kommer att utnyttja 
den. Detta gör att ursprungsändamålet för byggnaden inte är det samma från vagga till 
grav. Genom att användningsområdena för byggnaden förändras genom tiden krävs det 
antingen ombyggnation alternativt rivning och nyproduktion för att kunna tillfredsställa 
de nya behoven (Nordwall, 2011).   

Ett materials patina beskriver Nordwall (2011) som ”det utseende som ett åldrat 
material får utan att det för den skull behöver vara förfallet”. Det finns olika typer av 
yttre faktorer som påverkar ett materials patina. Exempel på sådana yttre faktorer är 
slitage och nedbrytning. Slitage är en faktor som gör att delar av materialet går förlorat. 
Detta kan ske genom att materialet påverkas av exempelvis olika krafter, temperatur 
och föroreningar. Nedbrytning däremot är en successiv process där materialet bryts ner 
på grund av att det utsätts för strålning eller kemiska processer. Nedbrytningen kan både 
påskyndas och retarderas. Användning av byggnaden påskyndar nedbrytningen medan 
upprustning av byggnaden retarderar den (Nordwall, 2011). 
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3.4 Application of the adaptive reuse potential model in Hong 
Kong: A case study of Lui Seng Chun 
”Adaptive reuse” är en form av renovering för att öka den ekonomiska, sociala och 
miljömässiga hållbarheten för en byggnad. Det som skiljer adaptive reuse från en 
traditionell renovering är att målet med adaptive reuse är att byggnaden ska tjäna ett 
nytt syfte efter det att den renoverats. För att förenkla ett beslut gällande renovering 
(adaptive reuse) kontra rivning och nybyggnation av en byggnad krävs någon form av 
mall eller ramverk. Langstone, Wong, Hui och Shen (2008) visar ett sådant ramverk för 
att identifiera och rangordna potentiella byggnadsobjekt som lämpar sig för adaptive 
reuse. Ramverket bygger på en uppskattning av den fysiska livslängden hos byggnaden 
samt den aktuella åldern på byggnaden. Det kräver även en utvärdering av den fysiska, 
ekonomiska, funktionella, sociala och lagmässiga föråldringen av den aktuella 
byggnaden. Detta ramverk utgör grunden för Langstone et al. (2008) verktyg, Adaptive 
reuse potential model, ARP. 

Fallstudie: Lui Seng Chun  

För att undersöka hur en modell som ARP kan appliceras på ett byggnadsobjekt samt 
vilket resultat detta skulle ge utfördes en fallstudie. Lui Seng Chun är ett historiskt 
fyrvånings köpcenter lokaliserat i Mong Kok distriktet i Hong Kong. Byggnaden 
konstruerads 1932 och är idag 83 år gammal. Den fysiska livslängden uppskattas till 
omkring 100 år. För att beräkna byggnadens nyttjandeperiod, alltså den användbara 
livslängden utgår man från den fysiska livslängden och subtraherar de antagna 
föråldringarna i form av fysiska, ekonomiska, funktionella, teknologiska, sociala och 
juridiska/lagliga faktorer (Langstone & Shen, 2010). 

Fysiska föråldringar kan mätas genom att man undersöker olika underhållspolicy samt 
byggnadens prestanda. Bristfälligt underhåll av en byggnad resulterar i att 
nyttjandeperioden drastiskt reduceras. Lui Seng Chun har genomgått ett väldigt 
begränsat underhållsarbete och fick inom denna kategori lägsta rang (Langstone & 
Shen, 2010). 

Ekonomiska föråldringar kan mätas genom placeringen av byggnaden och avståndet till 
stadskärnan eller ett centralt affärsdistrikt. Om byggnaden är lokaliserad i ett låg 
befolkat område reduceras nyttjandeperioden. Då Lui Seng Chun är placera i ett av 
Hong Kongs mest tätbefolkade distrikt erhölls inom denna kategori högsta rang 
(Langstone & Shen, 2010). 

Funktionell föråldring mäts genom en utredning av hur hög flexibilitet en byggnads 
design har. Om byggnadens design och layout inte är flexibla och därmed svåra eller 
omöjliga att förändra reduceras nyttjandeperioden. Lui Seng Chun är utformad till stor 
del med öppna planlösningar och fick en medelmåttig rang inom den funktionella 
kategorin (Langstone & Shen, 2010). 

Tekniska föråldringar mäts genom byggnadens totala användning av energi för att 
åstadkomma en god inomhusmiljö. En hög energianvändning leder till en drastisk 
reducering av nyttjandeperioden. Den studerade byggnaden har små smala våningsplan 
med stor takhöjd samt god ventilation. Byggnaden erhöll därför högsta rang inom denna 
kategori (Langstone & Shen, 2010). 
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Social föråldring mäts genom förhållandet mellan byggnadsfunktionen och dess 
handelsområde. Nyttjandeperioden reduceras om byggnadens lönsamhet endast baseras 
på externa inkomster. Med externa inkomster menas en byggnad som har lokaler 
uthyrda till andra företag. Om byggnadens lokaler brukas av ägarna själva räknas detta 
som intern lönsamhet. Lönsamheten för byggnaden Lui Seng Chun har varit beroende 
av inkomster genom detaljhandel d.v.s. externa inkomster och erhöll därför lägsta rang 
(Langstone & Shen, 2010). 

Juridiska föråldringar är ett mått på kvalitén av den ursprungliga designen. Högre 
kvalitet leder till att byggnaden i högre grad kan uppfylla de lagkrav som ställs på den 
även i framtiden. När den studerade byggnaden uppfördes år 1932 höll den hög standard 
och med dagens mått håller den fortfarande en god standard men vissa kvalitetsbrister 
finns. Därmed erhöll Lui Seng Chun en medelmåttig rang inom denna kategori 
(Langstone & Shen, 2010). 

Genom att använda ARP modellen på Lui Seng Chun kunde en nyttjandeperiod på 61 
år beräknas och dess potential för adaptive reuse beräknades till 41,6%. Enligt modellen 
uppnåddes Lui Seng Chun´s optimala potential för adaptive reuse år 1993. I områden 
som Hong Kong där markvärden är väldigt höga så skulle det ur ett rent ekonomiskt 
perspektiv vara bäst att riva byggnader som Lui Seng Chun och ersätta dessa med högre 
mer yt-effektiva byggnader. Dock finns det andra aspekter som styr beslutet såsom 
historiskt värde, lagstiftning, miljö etc. I fallet med byggnaden Lui Seng Chun 
beslutades det att argumenten för en renovering av någon form vägde tyngst. Om det 
som i fallet med Lui Seng Chun beslutas att rivning inte är det alternativ som lämpar 
sig bäst finns det primärt två övriga alternativ att ta ställning till, traditionell renovering 
eller adaptive reuse (Langstone & Shen, 2010). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
En av de tydligaste kopplingarna som kan göras mellan teorierna är att samtliga 
diskuterar och argumenterar för fördelarna med renovering/återanvändning i någon 
form. Rivning och nybyggnation tas också upp i samtliga teorier men vinklas i de flesta 
fall som det mindre fördelaktiga alternativet. I alla tre teorier diskuteras aspekter som 
påverkar beslutsfattandet om renovering kontra rivning och nybyggnation. En 
gemensam aspekt som tas upp är platsens disposition/lokalisering av byggnaden. Hur 
en byggnad åldras och hur dess material påverkas är en annan gemensam aspekt som 
diskuteras i alla tre teorierna. Med hänsyn till detta dras slutsatsen att dessa aspekter är 
av stor betydelse. Det som skiljer de tre teorierna är att 3.2 argumenterar för att 
kapitalinvestering är den mest avgörande aspekten vid beslut om renovering medan i 
teori 3.3 och 3.4 tas detta inte upp i samma utsträckning. I teori 3.2 och 3.4 kan flera 
paralleller dras. Ett exempel är att båda tar upp begreppet ”adaptive reuse” vilket inte 
diskuteras i teori 3.3. 
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4 Empiri 

4.1 Dokumentanalys/Litteraturstudie 
Genom dokumentanalyser och litteraturstudier kunde en stor mängd sekundärdata 
erhållas. För att göra det möjligt att presentera den insamlade empirin på ett strukturerat 
sätt delas denna upp utifrån källa. 

A new future for the past: a model for adaptive reuse decision-making  

Utifrån den omfattande intervjustudie som Bullen och Love (2011) utfört i sitt arbete 
kunde ett antal aspekter för beslut om renovering kontra nybyggnation urskiljas.  

 Byggnadens bärande stomme och dess kapacitet 
 Energieffektivitet av ytterväggar, fönster, tak etc. 
 Byggnadens förmåga att möta tillgänglighetskrav etc. 
 Skick på befintliga installationer 
 Miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggnaden 
 Byggnadens läge 

Det Bullen och Love (2011) slutligen kom fram till var att de mest styrande aspekterna 
var följande:  

 Kapitalinvestering – Ekonomisk hållbarhet (livscykelkostnader, 
byggkostnader) 

 Befintligt skick på byggnaden – Miljömässig hållbarhet (energieffektivitet, 
utsläpp, resursförbrukning) 

 Bestämmelser/föreskrifter – Social hållbarhet (faciliteter, gatubilden, närhet 
till transporter) 

 

Länge leve husen 

Ytterligare aspekter att ta hänsyn till som påverkar ett beslut om renovering kontra 
rivning och nybyggnation erhölls ur litteraturen ”Länge leve husen” (Nordwall, 2011). 
Dessa är resultatet av tre stycken fallstudier utförda i Stockholm och Göteborg. De tre 
aspekter Nordwall (2011) fokuserat på är följande: 

 Platsens disposition 
 Rummets generalitet 
 Materialens patina 
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Application of the adaptive reuse potential model in Hong Kong: A case study of 
Lui Seng Chun 

Genom att analysera denna vetenskapliga artikel kunde ett angreppssätt för applicering 
av en utvärderingsmall studeras. Mallen grundar sig i att utvärdera en byggnads olika 
föråldringar för att sedan betygsätta denna samt beräkna en renoveringspotential. De 
olika bedömningsområden som Langstone och Shen (2010) använde sig av var 
följande: 

 Fysisk föråldring 
 Ekonomisk föråldring 
 Teknisk föråldring 
 Juridisk föråldring 
 Funktionell föråldring 
 Social föråldring 

BREEAM-SE 

Det etablerade miljöcertifieringssystemet för nybyggnad och ombyggnad BREEAM-
SE användes som referens och underlag vid utformningen av utvärderingsmallen. Ur 
denna mall kunde 10 bedömningsområden identifieras, dessa var: 

 Ledning och styrning 
 Hälsa och innemiljö 
 Energi 
 Transporter 
 Vatten 
 Material 
 Avfall 
 Mark och ekologi 
 Föroreningar 
 Innovation 

För bedömning av dessa 10 områden används i BREEAM-SE en femskalig betygsskala 
med följande gränser: 

 PASS 
 GOOD 
 VERY GOOD 
 EXCELLENT 
 OUTSTANDING 

Dessa betygsgränser tillsammans med de allmänna riktlinjer som angavs i mallen från 
BREEAM-SE användes som underlag vid arbetet med utvärderingsmallen som skulle 
tas fram. Exempel på riktlinjer som användes i mallen från BREEAM-SE (Sweden 
Green Building Council, 2013): 

 Krav från BBR 
 Riktlinjer från AMA 
 Föreskrifter från AFS 
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ValPro 

Ytterligare en etablerad värderingsmodell studerades, ValPro Core Value Indicators. 
Denna mall utgick på samma sätt som BREEAM-SE från ett antal olika 
bedömningsområden (indikatorer).  

 Economic impact 
 Social impact 
 Environmental impact 
 Process 
 Company specific 

Dessa bedömningsområden är sedan uppdelade i 22 stycken underkategorier. Även i 
denna värderingsmodell används ett betygsystem med fem stycken betygsgränser. 

 A - Best 
 B - Good 
 C - Adequate 
 D - Acceptable 
 E - Poor 

De olika betygsgränserna är för samtliga bedömningsområden förklarade för att 
bedömningen ska utföras på ett konsekvent och korrekt sätt. Det finns även en 
beskrivande text för varje indikator där allmän information för bedömningen ges. Ett 
exempel redovisas i figur 3 (Huovila, Huovila, Porkka & Pulakka, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. ValPro:s bedömningsblad för Location (Huovila, Huovila, Porkka & Pulakka, 2012) 
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Boverkets Energiklasser 

För att kunna jämföra olika byggnaders energiprestanda med varandra har Boverket 
upprättat sju energiklasser. Dessa energiklasser ingår i deras energideklaration. 
Byggnaders energiprestanda jämförs med de krav som Boverket har upprättat för en 
nybyggd byggnad (Boverket, 2011). Därefter kan byggnaden klassas efter skalans sju 
energiklasser A-G. Om en byggnad uppfyller de krav som ställs på en nybyggd byggnad 
i dagsläget skulle den hamna i energiklass C. Äldre byggnader hamnar ofta i energiklass 
E. I Boverkets byggregler varierar energikraven på nya byggnader beroende på om 
byggnaden är elvärmd eller inte. Kraven beror även på vilken typ av byggnad man 
bedömer (Boverket, 2014).  

Tillgänglighet Boverket 

Enligt Boverkets tillgänglighetskrav ska en byggnad vara tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dessa krav återfinns i BFS 
2011:6 kapitel tre (Boverket, 2011).  

4.2 Fallstudie 
Den empiri som kunde samlas in genom fallstudien där den framtagna 
utvärderingsmallen applicerades på Hälsohögskolan i Jönköping var följande: 

Stomme: 

Hälsohögskolan byggdes 1968 vilket betyder att den är 47 år gammal. Stommen i 
byggnaden består av betongelement (Jönköpings kommun, u.å.). Enligt (Svensk 
Betong, u.å.) så har betongstommar en livslängd på minst 100 år i normala förhållanden. 
Detta betyder att byggnaden har drygt halva sin livslängd kvar. Byggnaden har ett platt 
tak av plåt. 

Installationer: 

Byggnaden värms upp genom fjärrvärme. Ett fjärrvärmenät är driftsäkert och kan ha en 
livslängd upp till 100 år om det är välbyggt. Ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med 
värmeåtervinning är installerat i byggnaden. FTX-systemet är från 1994 och har aldrig 
blivit bytt. Byggnaden kyls med en kylväxlare som tar vatten från Vättern (HÖFAB, 
2013). Alla hissar är regelbundet besiktade.   

Fasad: 

Fasaden består till största del av betongelement med öppen ballast (Jönköpings 
kommun, u.å.). Fogarna mellan betongelementen innehåller PCB som är ett miljö- och 
hälsoskadligt ämne (Högskolan i Jönköping, 2015). Huvudentrén vid fasaden består av 
korrugerad plåt. Till störst del består byggnaden av enluftsfönster som är placerade i 
både horisontal och vertikal led. En variation av vitmålade träbågar samt obehandlad 
aluminium är materialvalet till fönsterkarmarna. Alla ytterdörrar är glasade med ramar 
i obehandlat aluminium (Jönköpings kommun, u.å.). 
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Material: 

Trapporna och golven i trapphusen består av ett slitstarkt stenmaterial. Resterande golv 
består till större del av linoleummattor. Materialet på byggnadens innerväggar varierar 
mellan gips och betong. I större delar av byggnaden finns undertak installerade. 
Takplattorna i undertaket består av gips. 

Energiförbrukning: 

Byggnaden är belägen i Jönköping som ligger i klimatzon tre. Byggnadstypen klassas 
som lokal/specialbyggnad. År 2008 utfördes en energideklaration av byggnaden. 
Energiprestandan uppmättes då till 137kWh/m² och år. Utav detta stod elförbrukningen 
för 20 kWh/m² (se bilaga 5).  

Platsens disposition: 

Byggnaden ligger på Barnarpsgatan 39 i centrala Jönköping. Den ligger i närhet till 
resterande byggnader på högskoleområdet och även till kollektivtrafik. 

Tillgänglighet: 

Det finns en ramp för personer med nedsatt rörelseförmåga att använda vid 
huvudentrén. Det finns även en gångbro i anslutning till byggnaden. Av alla hissar som 
finns i byggnaden så är två anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga. Endast 
en föreläsningssal i byggnaden är utrustad med hörslingor (Högskolan i Jönköping, 
2014). 

4.3 Utvärderingsmall prövad av HÖFAB 
För att säkerställa funktionaliteten av utvärderingsmallen gavs denna till Högskolan i 
Jönköpings fastighetsägare/förvaltare, HÖFAB. De prövade mallen på Hälsohögskolan 
i Jönköping. Den empiri som insamlades var de kommentarer som gavs efter 
utvärderingen (se bilaga 3). Då kommentarer endast gavs på vissa faktorer tas endast 
dessa med i detta avsnitt. 

Stomme: 

Hälsohögskolans stomme är stark och dimensionerad för att kunna tjäna som 
nödsjukhus om situationer som krig skulle utbryta. HÖFAB anser dock att 
planlösningen inte är optimal för högskoleverksamhet. Detta då det är svårt att bygga 
om för att t.ex. få större föreläsningssalar.  

Installationer: 

Kontinuerligt underhåll har utförts för att undvika stora reparationskostnader. 

Fasad: 

Fasaderna har renoverats kontinuerligt. Den senaste etappen innefattar sanering av PCB 
i fasadfogarna, byte av ca 110 fönster samt tilläggsisolering av olika byggnadsdelar. 
Renoveringskostnaderna beräknas uppgå till ca 12 miljoner kronor. 
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4.4  Sammanfattning av insamlad empiri 
De styrande aspekterna som den vetenskapliga litteraturen tog upp kunde till stor del 
kopplas till vad som ingick i de etablerade värderingsmodellerna som studerats och 
analyserats. De aspekter som återfanns i både ValPro:s modell och litteraturen var 
platsens disposition, energikonsumtion, tillgänglighet och befintligt skick. Dessa 
fungerar som underkategorier till huvudindikatorerna ekonomisk inverkan, prestanda 
under drift och miljöpåverkan. De aspekter som BREEAM-SE använder sig av som 
också går att koppla till både ValPro:s modell och litteraturen är energi, transport och 
material. Aspekten transport går att översätta som platsens disposition då det handlar 
om att bedöma närhet till kollektivtrafik och tillgänglighet till faciliteter. Material 
bedömer BREEAM-SE bland annat genom livscykelvärdering och robusthet vilket går 
att koppla till befintligt skick och materialets patina. En av skillnaderna mellan 
värderingsmodellerna är att vattenförbrukning endast behandlas i BREEAM-SE.  

Då fallstudien i detta examensarbete utgår från den framtagna utvärderingsmallen kan 
den insamlade empirin från denna kopplas till övrig insamlad empiri. Även den empiri 
som kunde insamlas från HÖFAB:s prövning av mallen kan kopplas till övrig empiri. 
Detta då de faktorer som bedöms i utvärderingsmallen har genererats från de aspekter 
som litteraturen och värderingsmodellerna har belyst.  
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 
 

 

 

 

 

 

Den insamlade empirin från litteraturstudierna och dokumentanalyserna användes som 
utgångspunkt för att skapa bedömningsbara faktorer till den utvärderingsmall som var 
målet med examensarbetet (se bilaga 1). Figur 4 illustrerar kopplingen mellan insamlad 
empiri från litteraturstudier/dokumentanalyser och de bedömningsfaktorer som använts 
i utvärderingsmallen. Rubrikerna i figur 4 redovisar källan för den insamlade empirin 
och samtliga bedömningsfaktorer som använts i den framtagna utvärderingsmallen går 
att koppla till minst en av dessa källor.  

Som figur 4 illustrerar återfinns dock många av de faktorer som använts i 
utvärderingsmallen i flertalet källor. Detta tyder på att dessa är av betydelse och bör 
därför beaktas vid utvärdering av en byggnad. De olika källorna benämner aspekterna 
olika men innebörden av dessa är till stor del den samma. Vissa av de aspekter som 
samlades in från litteraturstudierna/dokumentanalyserna var direkt överförbara till 
utvärderingsmallen. Dessa var tillgänglighet, platsens disposition, samt 
energiförbrukning. Analysen av aspekterna befintligt skick på byggnaden, materialens 
patina, material och condition resulterade i de fem bedömningsfaktorerna stomme, 
installationer, fasad, takkonstruktion och material. Kapitalinvestering/yield 
expectation påverkar indirekt samtliga faktorer i utvärderingsmallen. Detta är på grund 
av att ett ställningstagande måste göras angående den ekonomiska investering som 
krävs när man ska vidta en åtgärd. Denna aspekt finns därför inte med som en 
bedömningsfaktor i utvärderingsmallen utan det är upp till användaren av mallen att 
värdera de kapitalinvesteringar denna är villig att göra. 
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Figur 4. Koppling mellan insamlad empiri och utvärderingsmall 
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Faktorerna i utvärderingsmallen bedöms efter ett femskaligt betygsystem. Detta valdes 
då både BREEM-SE och ValPro använder sig av ett sådant betygsystem samt för att 
det ger ett rimligt antal betygsgränser till samtliga faktorer. Att använda sig av ett 
betygssystem med färre gränser ger en väldigt grov bedömning vilket kan bli 
missvisande. Ett betygsystem med fler än fem steg resulterar i en för ingående 
bedömning med tanke på att utvärderingsmallen är anpassad för att användas för ett 
första beslut tidigt i byggprocessen.   

Analysen av det resultat som erhölls från fallstudien visade på att den studerade 
byggnaden bör renoveras (se bilaga 2). Samma indikation erhölls även från HÖFAB:s 
prövning av mallen (se bilaga 3). Detta på grund av att flertalet faktorer erhöll ett 
normalt betyg eller bättre, motsvarande ”C” eller högre. Arean i värderosdiagrammen 
blev därmed relativt stor. Dock erhöll vissa faktorer ett lågt betyg vilket innebär att 
dessa eventuellt bör studeras vidare. Slutligen är det upp till fastighetsägaren att avgöra 
om detta ska påverka beslutet om renovering eller inte. Ställningstagande måste tas 
angående hur stora ekonomiska och tidsmässiga investeringar som krävs för att åtgärda 
detta och om det då är lönsamt eller inte.  

5.2 Vilka huvudaspekter styr ett första beslut vid valet om 
renovering/nybyggnation av en byggnad? 
Genom de litteraturstudier och dokumentanalyser som genomförts kunde fyra stycken 
huvudaspekter urskiljas som olika intressenter anser vara av största betydelse vid valet 
om renovering kontra rivning och nybyggnation av en byggnad. Dessa är: 

 Kapitalinvestering 
 Bestämmelser/föreskrifter 
 Befintligt skick på byggnaden 
 Platsens disposition 

Den aspekt som visade sig vara av störst betydelse var kapitalinvestering. Överlag har 
intressenter vetskap och kunskap om betydelsen av att ta hänsyn till aspekter så som 
miljö och hållbarhet, men den ekonomiska faktorn väger oftast tyngst. Målet med 
kommersiella byggnader är i många fall att generera någon form av ekonomisk vinst.  

Olika bestämmelser och föreskrifter har visat sig vara ytterligare en av de absolut 
viktigaste aspekterna att ta hänsyn till. Denna faktor har genom de genomförda 
dokumentanalyserna visat sig kunna vara helt avgörande för beslutet om renovering 
kontra nybyggnation. En byggnad med stort kulturhistoriskt värde skyddas genom plan- 
och bygglagen. Detta reglerar hur och till vilken utsträckning förändringar och 
underhåll får utföras och innebär i de flesta fall att rivning inte är tillåtet.  

Det befintliga skicket på den aktuella byggnaden är också avgörande när valet om 
renovering eller nybyggnation övervägs. Att renovera en byggnad som är i dåligt 
materiellt skick innebär ofta stora kostnader och stor tidsåtgång vilket resulterar i ett 
olönsamt alternativ. Dock är det viktigt att alltid överväga renovering då det visat sig 
genom litteraturstudierna att det i många fall kan vara fördelaktigt i jämförelse med 
rivning och nybyggnation.  
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Byggnadens läge och hur detta påverkar beslutet gällande renovering eller 
nybyggnation är en aspekt som diskuteras i mycket av den befintliga litteraturen. I de 
fall där en byggnad är placerad i ett ogynnsamt område av någon anledning t.ex. på 
grund av förändrat användningsområde, förändring av stadsbilden eller dylikt är 
renovering ofta inte ett hållbart alternativ. Det kan då vara aktuellt att anlägga en ny 
byggnad på en mer förmånlig plats. Platsens disposition kan alltså i många fall påverka 
hur stora investeringar i form av pengar och tid en fastighetsägare är beredd att göra för 
att renovera en byggnad.  

5.3 Hur kan en generell utvärderingsmall för beslutsfattande 
om renovering/nybyggnation utformas? 
Genom att studera två etablerade värderingsmodeller för att se hur dessa var utformade 
och hur de fungerade erhölls underlag till hur en utvärderingsmall kunde utformas (se 
bilaga 1). De styrande aspekterna från frågeställning ett och analysen av de etablerade 
värderingsmodellerna resulterade i en utvärderingsmall med åtta bedömningsbara 
faktorer: 

 Stomme 
 Installationer 
 Fasad 
 Material 
 Energiförbrukning 
 Platsens disposition 
 Tillgänglighet 
 Takkonstruktion 

Dessa bedöms med hjälp av ett femskaligt betygssystem från A-E där A är det bästa 
betyg som kan erhållas. Utvärderingsmallen är systematiskt utformad där faktorerna är 
uppdelade med hjälp av en färgskala. Varje faktor har en beskrivning av vad den 
innefattar samt hur den bör bedömas. Det finns även möjlighet till att skriva en 
kommentar för varje bedömd faktor. Detta kan vara användbart vid en eventuell 
uppföljning. För att få ett slutligt resultat förs alla erhållna betyg in i ett 
värderosdiagram. Värderosdiagrammet ger en lättöverskådlig bild av hur byggnaden 
har bedömts. Beroende på hur stor area som bildas i värderosen får man en indikation 
på vilket beslut som bör tas. En stor area tyder på att byggnaden är i gott skick och att 
beslutet då lutar mot en renovering. Om värderosen resulterar i en liten area tyder det 
på rivning och nybyggnation. Betyget ”C” i mallen anses vara ett normalbetyg. Arean 
i värderosdiagrammet anses vara stor då majoriteten av faktorerna får ett betyg av ”C” 
eller högre. Vidare undersökningar bör eventuellt utföras då en faktor har erhållit ett 
lågt betyg, detta på grund av att vissa faktorer kan bli helt avgörande. Tolkningen av 
resultatet blir sedan personlig då det är upp till fastighetsägaren att ta beslutet. 
Utvärderingsmallen är till för att ge en indikation på hur byggnaden presterar och 
därmed underlätta detta beslut.  
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5.4 Hur appliceras en framtagen utvärderingsmall gällande 
renovering kontra nybyggnation på en faktisk byggnad? 
Genom att utföra en fallstudie där den framtagna utvärderingsmallen testades på 
Hälsohögskolan i Jönköping kunde tillvägagångssättet för applicering fastställas. Detta 
skedde genom att de olika faktorerna i mallen såsom stomme, fasad, installationer etc. 
undersöks utefter de beskrivningarna som finns angivna i utvärderingsmallen. 

Undersökningarna utförs bland annat okulärt där man genom att undersöka olika 
synliga delar av byggnaden bedömer skicket på dessa. Det kan då innebära att skicket 
på t.ex. fasaden bedöms genom att man granskar fönster, entréer och fasadmaterialet. 
Undersökningarna sker också genom befintlig dokumentation som finns att tillgå. Det 
kan då handla om att göra en bedömning av energiförbrukning eller utvärdera när och i 
vilken utsträckning underhåll är utfört. I de fall där okulär besiktning inte är lämpligt 
eller möjligt och där ingen befintlig dokumentation finns tillgänglig får en rimlig 
bedömning göras. 

Liknande erfarenheter har erhållits från den utförda fallstudien på Hälsohögskolan i 
Jönköping, den prövning av utvärderingsmallen som utfördes av HÖFAB samt från de 
analyser som gjorts av fallstudien i Hong Kong. Det handlar i många fall om att göra 
en personlig bedömning av resultaten som genererats ur de undersökningar som 
genomförts.  

5.5 Koppling till målet 
De fyra styrande aspekterna som erhölls genom att besvara frågeställning ett var 
nödvändig information som krävdes för det fortsatta arbetet. Då det är upp till bland 
annat fastighetsägare att besluta om vilket alternativ som ska väljas är det av väsentlig 
betydelse att veta vilka aspekter som just de anser vara av stor betydelse. Utan denna 
information var det inte möjligt att utforma en rättvisande och fungerande 
utvärderingsmall. Med hjälp av de fyra styrande aspekterna gavs en tydlig bild av vad 
som påverkar beslutet om att renovera en byggnad eller att riva den och bygga en ny. 
Därmed kunde arbete fortskrida för att besvara nästa frågeställning.  

Svaret på frågeställning två grundades i resultatet från frågeställning ett. De styrande 
aspekter som erhållits ur första frågeställningen fungerade som underlag för innehållet 
i utvärderingsmallen. Arbetet med att besvara frågeställning två resulterade i att 
utvärderingsmallen utformades, därmed kunde målet till stor del anses vara uppfyllt. 
Att besvara frågeställning tre d.v.s. applicera mallen i praktiken ansågs dock också vara 
nödvändigt. Utan att göra detta visste man inte säkert att utvärderingsmallen fungerade 
och gav ett rimligt resultat. Genom att utföra en fallstudie där utvärderingsmallen 
prövades i praktiken fick man en bekräftelse på att den var korrekt utformad. Att även 
låta en oberoende person pröva mallen där liknande resultat erhölls stärkte detta (se 
bilaga 4). När samtliga frågeställningar var besvarade ansågs målet vara uppfyllt.
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
För att kunna utforma den generella utvärderingsmallen som var målet med detta 
examensarbete så var det första steget i processen att ta fram vilka aspekter som 
intressenter inom området ansåg vara styrande. Den litteraturen som användes för att 
samla in teorin inom ämnesområdet hade hög validitet då den lyfte fram vad intressenter 
ansåg vara viktigt. Då den insamlade teorin är baserad på både omfattande 
intervjustudier och även ett flertal fallstudier anses reliabiliteten även vara hög. Både 
internationella och nationella experter inom området pekar i stor utsträckning på samma 
aspekter vilket tyder på att resultatet är trovärdigt. I de etablerade 
utvärderingsmodellerna som studerades ingick också dessa aspekter. Aspekterna 
analyserades och bearbetades sedan för att till sist kunna föras över som 
bedömningsbara faktorer till utvärderingsmallen. Betygsgränserna utgick till viss del 
från hur ValPro:s gränser var definierade. Detta gjordes för att vi ansåg att vi inte hade 
tillräckligt med erfarenhet för att definiera egna betygsgränser från grunden. Till de 
faktorer som inte fanns med i ValPro:s modell definierades egna betygsgränser. Dessa 
grundades i information från Boverket etc. 

Då det finns få hjälpmedel för ett initialt beslut anser vi att vår utvärderingsmall är 
användbar. Den är lättanvänd och inte så tidskrävande som t.ex. ValPro och BREEAM-
SE. Utvärderingsmallen möjliggör att i ett tidigt skede av byggprocessen få en 
indikation på vilken åtgärd som bör vidtas för ett byggnadsobjekt.  

Frågeställning ett bidrog till stor del till att uppfylla målet då svaret på denna resulterade 
i utvärderingsmallens innehåll, därmed anser vi att den var korrekt formulerad. Genom 
att ta fram en generell utvärderingsmall besvarades frågeställning två och därmed kunde 
även målet uppfyllas. Den tredje frågeställningen bidrog inte direkt till att uppfylla 
målet, den var istället formulerad så att utvärderingsmallen skulle prövas i praktiken. 
På så sätt kunde man se så att den fungerade och därmed bekräfta att målet verkligen 
uppfyllts. Utan denna frågeställning hade arbetes trovärdighet minskat. 
Frågeställningar är formulerade på ett sådant att de kan besvaras enskilt, dock så bygger 
de på varandra och bidrar till att uppfylla målet på ett bra sätt. 

Samtliga faktorer i utvärderingsmallen är av generell form. Detta gjorde att fallstudien 
på Hälsohögskolan gav ett rimligt resultat. HÖFAB:s utvärdering av Hälsohögskolan 
gav ett liknande resultat. Detta tyder på att mallen har reliabilitet och att resultatet är 
trovärdigt. Skillnaderna i de båda utvärderingarna var relativt små (se bilaga 4). Dessa 
skillnader kan ha påverkats av den information som fanns att tillgå samt att 
fastighetsägaren har större kunskap om byggnaden. Då utvärderingsmallen var 
applicerbar på en specialbyggnad såsom en skolbyggnad anser vi att det inte finns några 
uppenbara hinder för att den även ska fungera på andra byggnadstyper såsom 
flerbostadshus. Slutsatsen som kan dras från detta är att utvärderingsmallen är 
applicerbar på flera olika byggnadstyper så länge rimliga bedömningar och antaganden 
görs. 
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6.2 Metoddiskussion 
Vi valde att besvara våra frågeställningar med omfattande litteraturstudier och 
dokumentanalyser samt en fallstudie. Detta valdes då dessa metoder ansågs vara de 
effektivaste sätten för att besvara de frågeställningar som formulerats. För att besvara 
frågeställning ett var vi tvungna att ta reda på vilka huvudaspekter som styr ett första 
beslut om renovering kontra nybyggnation. Då vi fann mycket vetenskapligt material 
som behandlade just detta så valde vi att utnyttja det. Ett annat alternativ hade varit att 
själva genomföra studier där vi bland annat intervjuat intressenter. Men eftersom det 
redan fanns material att tillgå så valdes egna intervjustudier bort. Vi ansåg att ett bättre 
resultat kunde uppnås om vi utnyttjade den befintliga forskningen som utförts av 
experter inom området. Med tanke på detta anser vi att en bra metod tillämpades där vi 
genom att sammanställa vetenskapligt material från en mängd olika källor besvarade 
frågeställningen. 

Svaret på frågeställning två byggde till stor del på resultatet från frågeställning ett. 
Eftersom vi studerat en stor del vetenskapligt material inom området hade vi en 
uppfattning om hur en mall kunde utformas och vad den borde innehålla. Vi anser att 
denna metod var ett bra sätt för att uppnå målet med examensarbetet. För att ytterligare 
öka relevansens av innehållet och utformningen av utvärderingsmallen kunde olika 
intressenter ha intervjuats. Deras åsikter hade kunnat utnyttjas för att förbättra 
innehållet i utvärderingsmallen. 

För att undersöka mallens funktionalitet utförde vi en fallstudie där vi applicerade 
mallen i praktiken. Flera olika byggnadsobjekt söktes för att pröva mallen på men 
många av fastighetsbolagen som kontaktades hade resursbrist. Detta innebar att de inte 
hade möjlighet att handleda oss vilket resulterade i att vi endast hittade en byggnad som 
kunde användas för fallstudien. Vi kunde tillämpa fallstudien på ett bra sätt för att 
besvara frågeställning tre. Dock var vissa faktorer i mallen svårbedömda då vi inte 
kunde hitta fullständig information om byggnaden. I dessa fall gjordes rimliga 
antaganden. Vi anser att resultatet av frågeställning tre hade blivit bättre och mer 
trovärdigt om utvärderingsmallen prövats på flera olika byggnader. Genom att göra 
detta hade utfallet från de olika fallstudierna kunnat jämföras och analyserats vilket 
hade resulterat i en högre reliabilitet. Dock kunde reliabiliteten stärkas genom att vi lät 
en oberoende person pröva mallen på en byggnad.   

6.3 Begränsningar 
Målet med detta examensarbete var att ta fram en generell utvärderingsmall som går att 
applicera på flera olika byggnadstyper. Då vi uppfyllde målet så är resultatet generellt 
giltigt. Meningen med den mall som tagits fram är att den ska appliceras i ett tidigt 
skede i byggprocessen. Den ska fungera som en första indikation på vilken åtgärd som 
bör vidtas. Mallen är i dagsläget bara beprövad på en skolbyggnad men det finns inga 
begränsningar som hindrar den från att fungera på andra byggnadstyper såsom 
flerbostadshus. Eftersom examensarbetet inte utfördes i direkt samarbete med något 
företag så kunde vi formulera vårt mål på ett generellt sätt. Resultatet blev då inte 
företagsspecifikt.   
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
När en byggnad av någon anledning inte längre tillfredsställer en fastighetsägares krav 
står hen inför ett beslut om vad som ska göras för att åtgärda detta. Det kan då handla 
om att antingen renovera byggnaden eller riva denna och bygga en ny. När detta beslut 
ska tas finns det en mängd olika aspekter att ta hänsyn till. Ofta kan det vara svårt att 
veta hur man systematiskt ska kunna göra en rimlig bedömning av detta. Det finns 
hjälpmedel för att värdera en byggnad men dessa är generellt sett väldigt omfattande. 
Detta leder till att de är tidskrävande och därmed kräver stora resurser. Den 
utvärderingsmall som vi tagit fram innehåller och behandlar alla de aspekter som 
intressenter ansett vara av störst betydelse. Till skillnad från de befintliga 
värderingsmodellerna anser vi att vår mall är mer lättapplicerad, inte lika tidskrävande 
och kräver ingen expertis för att användas. Därmed anser vi att den är ett bra verktyg 
för en snabb första bedömning av en byggnad. De främsta fördelarna med vår 
utvärderingsmall är följande: 

 Utvärderingsmallen ger ett systematiskt tillvägagångsätt 
 Den visar på och behandlar de mest styrande aspekterna 
 Den ger en tydlig indikation på vilket beslut som bör tas 
 Mallen går att applicera i ett tidigt skede i byggprocessen 
 Den är lättanvänd och därmed inte kostsam eller tidskrävande 

Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapsunderlaget vid investeringsbeslut 
gällande renovering eller nybyggnation tidigt i byggprocessen. Genom att koppla 
samman både internationella och nationella teorier anser vi oss ha ökat 
kunskapsunderlaget. Dock tror vi att det kan krävas vidare forskning inom området för 
att fördjupa denna kunskap ytterligare. Den slutsats som kan dras är att beslutsprocessen 
gällande renovering kontra nybyggnation är möjlig att förenkla. Vi anser att den 
framtagna utvärderingsmallen har förenklat denna beslutprocess. Detta genom att vi har 
redovisat vilka grundläggande aspekter som har stor inverkan vid denna typ av beslut 
och utifrån detta skapat ett verktyg som är lätt att applicera i praktiken. Då 
utvärderingsmallen tidigt kan ge en indikation är det möjligt att spara både tid och 
pengar.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
För att vidare arbeta på det resultatet som redovisats i denna rapport kan ytterligare 
forskning göras på vilka aspekter som styr ett beslut om renovering eller nybyggnation. 
Framförallt skulle mer undersökningar kunna göras i Sverige. Denna rapport behandlar 
till stor del forskning som är utförd i andra länder. Som exempel skulle liknande 
intervjustudier som gjorts i Australien kunna göras i Sverige. Detta hade kunnat vara 
användbart då både regler och åsikter kan skilja sig mellan olika länder. Genom att 
utföra fler fallstudier där utvärderingsmallen prövas på olika byggnader skulle 
funktionaliteten kunna förbättras.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Framtagen utvärderingsmall 

Bilaga 2: Resultat av fallstudie (utvärderingsmall applicerad av författare) 

Bilaga 3: Utvärderingsmall prövad av HÖFAB 

Bilaga 4: Jämförelse av resultat från prövning av utvärderingsmall 
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A: Stomme i skick med nybyggnad, konstruerad för att klara eventuella tillskott av 
laster 
B: Stomme i skick med nybyggnad   

C: Inga uppenbara/mindre brister i stomme 

D: Stora brister i stomme 

E: Extrema brister i stomme 

1. Stomme 

Beskrivning av faktor: 

Stommen innefattar de bärande elementen i byggnaden vilka är grundläggning, bärande 
väggar, pelare, bjälklag. Vid extremfall då stommen har stora brister kan denna faktor bli 
direkt avgörande för valet om renovering eller nybyggnation. Att renovera en byggnad i 
sådana extremfall innebär i många fall ett ekonomiskt och tidsmässigt ohållbart alternativ. 
Med tanke på detta anses denna faktor vara av stor betydelse. Här bedöms skicket på de 
bärande delarna i byggnaden genom besiktningar och annan tillgänglig dokumentation. 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: 

Kommentar: 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Underhållsplan följd kontinuerligt för förebyggande av stora underhållskostnader 

B. Underhållsplan följd, underhåll utfört till viss del i förebyggande syfte 

C. Underhållsplan följd, åtgärder endast vid behov 

D. Begränsat underhåll, endast det mest nödvändiga underhållet utfört   

E. Skick i miniminivå för normalt bruk   

2. Installationer 

Beskrivning av faktor: 

Installationer innefattar bland annat ventilationssystem, värme-/kylsystem, 
sprinklersystem och hissar. Skicket på de olika installationerna bedöms genom 
okulärbesiktning samt befintlig dokumentation. I fall där underhåll av installationer inte 
utförts enligt underhållsplan eller dylikt kan dessa skapa stora ekonomiska påföljder. 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: 

Kommentar: 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Underhållsplan följd kontinuerligt för förebyggande av stora underhållskostnader 

B. Underhållsplan följd, underhåll utfört till viss del i förebyggande syfte 

C. Underhållsplan följd, åtgärder endast vid behov 

D. Begränsat underhåll, endast det mest nödvändiga underhållet utfört   

E. Skick i miniminivå för normalt bruk   

3. Fasad 

Beskrivning av faktor: 

Fasaden innefattar fasadmaterialet, fönster samt entréer. Dessa bedöms utifrån det 
allmänna skicket, funktionalitet samt estetik. Kontinuerligt underhåll av fasaden förlänger 
materialens livslängd och större underhållskostnader kan undvikas.  

 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: 

Kommentar: 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Underhållsplan följd kontinuerligt för förebyggande av stora underhållskostnader 

B. Underhållsplan följd, underhåll utfört till viss del i förebyggande syfte 

C. Underhållsplan följd, åtgärder endast vid behov 

D. Begränsat underhåll, endast det mest nödvändiga underhållet utfört 

E. Skick i miniminivå för normalt bruk/förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen    

4. Material 

Beskrivning av faktor: 

Material innefattar innerväggar, golv, innertak mm. Dessa bedöms främst utifrån slitage 
och funktionalitet. Här bör även förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen 
undersökas. I de fall där det förekommer farliga ämnen såsom asbest kan stora kostnader 
för sanering tillkomma vilket bör beaktas vid beslutfattande. En byggnad som innehåller 
miljö- och hälsofarliga ämnen erhåller lägsta betyg i denna kategori. Detta på grund av 
riskerna kopplade till detta. 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: 

Kommentar: 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Uppfyller BBRs energiklass A 

B. Uppfyller BBRs energiklass B 

C. Uppfyller BBRs energiklass C 

D. Uppfyller BBRs energiklass D   

E. Uppfyller BBRs energiklass E eller sämre   

5. Energiförbrukning 

Beskrivning av faktor: 

Energiförbrukningen i en byggnad bedöms utifrån genomförda energideklarationer eller 
liknande mätningar. Dessa jämförs sedan med de riktlinjer för energianvändning som finns 
upprättade av Boverket.  

 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: 

Kommentar: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Central placering i stadskärna med direkt kontakt till relevanta kommunikationer.  
Bebyggd yta utnyttjad till väldigt låg grad, inga uppenbara hinder för expandering. 
 
B. Central placering inom centralort med närhet till stadskärna och 
kommunikationer. Bebyggd yta utnyttjad till låg grad, stora möjligheter för 
expandering. 
 
C. Placering inom centralort med kommunikationsmöjligheter. Bebyggd yta utnyttjad 
till normal grad, vissa möjligheter för expandering. 
 
D. Avlägsen placering inom centralort. Bebyggd yta utnyttjad till hög grad, stora 
begränsningar för expandering.   
 
E. Avsides placering i ogynnsamt område. Bebyggd yta utnyttjad till fullo, inga 
möjligheter för expandering.  
 

6. Platsens disposition 

Beskrivning av faktor: 

Platsen disposition kan ha olika stor betydelse beroende på fastighetsägarens krav. 
Bedömning görs av relevanta aspekter såsom lönsamhet av byggnadens placering, 
utnyttjande av tomtyta samt närhet till kollektivtrafik och andra relevanta 
kommunikationer. Byggnadens placering kan ha inverkan på hur stora investeringar en 
fastighetsägare är beredd att göra i framtiden. Möjlighet till expandering/tillbyggnad av 
tomtyta höjer betyget i denna kategori och bör därför beaktas vid betygssättning. 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: 

Kommentar:  



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. Byggnaden uppfyller alla gällande krav och är tillgänglig för alla 

B. Byggnaden uppfyller gällande tillgänglighetskrav 

C. Byggnaden har mindre brister gällande tillgänglighet 

D. Byggnaden har stora brister gällande tillgänglighet   

E. Byggnaden uppfyller inga tillgänglighetskrav 

7. Tillgänglighet 

Beskrivning av faktor: 

Kraven på tillgänglighet förändras med tiden. Detta medför att många äldre befintliga 
byggnader inte uppfyller dagens krav. Här bedöms byggnadens förmåga att uppfylla de 
tillgänglighetskrav som finns upprättade av Boverket. Tyngd bör läggas vid att bedöma 
tillgänglighet till byggnaden, rörlighet och kommunikation inom byggnaden samt 
byggnadens faciliteter. 

 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: 

Kommentar: 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A: Takkonstruktion i skick med nybyggnad, konstruerad för att klara eventuella 
tillskott av laster 
B: Takkonstruktion i skick med nybyggnad   

C: Inga uppenbara/mindre brister i takkonstruktion 

D: Stora brister i takkonstruktion 

E: Extrema brister i takkonstruktion 

8. Takkonstruktion 

Beskrivning av faktor: 

Denna faktor bedöms utifrån skicket på de bärande delarna i takkonstruktionen samt 
ytskiktet. Detta görs utifrån besiktningar samt tillgänglig dokumentation. Att 
funktionaliteten på en byggnads tak bibehålls är av stor betydelse för att undvika att övriga 
byggnadsdelar skadas, t.ex. pga. av fukt. Exempel på eventuella tillskott av laster på 
takkonstruktionen kan vara solcellspaneler och olika system för insamling av regnvatten. 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: 

Kommentar: 



 

 
 

 

 

 

 A B C D E 
1. Stomme      
2. Installationer      
3. Fasad      
4. Material      
5. Energiförbrukning      
6. Platsens disposition      
7. Tillgänglighet      
8. Takkonstruktion      

 

 

 

  

 

 

 

  

Summering 

Beskrivning av summering: 

När samtliga faktorer utvärderats och poängsatts sammanställs dessa först med ett kryss i 
tabellen nedan. Poängen förs sedan in i ett värderosdiagram där en stor area tyder på 
renovering och en mindre area tyder på rivning och nybyggnation. Det kan också vara 
nödvändigt att undersöka de faktorer som får ett lågt poäng ytterligare. Detta för att vissa 
kritiska faktorer kan ha större betydelse för beslutet än andra.  

 



A: Stomme i skick med nybyggnad, konstruerad för att klara eventuella tillskott av 
laster 
B: Stomme i skick med nybyggnad   

C: Inga uppenbara/mindre brister i stomme 

D: Stora brister i stomme 

E: Extrema brister i stomme 

1. Stomme

Beskrivning av faktor: 

Stommen innefattar de bärande elementen i byggnaden vilka är grundläggning, bärande 
väggar, pelare, bjälklag och takkonstruktion. Vid extremfall då stommen har stora brister 
kan denna faktor bli direkt avgörande för valet om renovering eller nybyggnation. Att 
renovera en byggnad i sådana extremfall innebär i många fall ett ekonomiskt och 
tidsmässigt ohållbart alternativ. Med tanke på detta anses denna faktor vara av stor 
betydelse. Här bedöms skicket på de bärande delarna i byggnaden genom besiktningar och 
annan tillgänglig dokumentation. 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: C 

Kommentar: Byggnadens stomme består av betongelement. Byggnadsår är 1968 vilket 
ger en ålder på 47 år. Normalt kan en betongstomme beräknas ha en livslängd på minst 
100 år. Detta innebär att byggnadens stomme har drygt halva sin livslängd kvar. Då ingen 
dokumentation finns att tillgå angående stommens skick bedöms denna utifrån antagandet 
att den åldrats normalt. 
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A. Underhållsplan följd kontinuerligt för förebyggande av stora underhållskostnader 

B. Underhållsplan följd, underhåll utfört till viss del i förebyggande syfte 

C. Underhållsplan följd, åtgärder endast vid behov 

D. Begränsat underhåll, endast det mest nödvändiga underhållet utfört   

E. Skick i miniminivå för normalt bruk   

2. Installationer 

Beskrivning av faktor: 

Installationer innefattar bland annat ventilationssystem, värme-/kylsystem, 
sprinklersystem och hissar. Skicket på de olika installationerna bedöms genom 
okulärbesiktning samt befintlig dokumentation. I fall där underhåll av installationer inte 
utförts enligt underhållsplan eller dylikt kan dessa skapa stora ekonomiska påföljder. 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: C 

Kommentar: Samtliga hissar är regelbundet besiktigade och är i dagsläget godkända. 
Bygganden värms upp genom fjärrvärme och ett sådant fjärrvärmesystem kan uppnå en 
livslängd på 100 år. Ventilationssystemet i byggnaden är ca 20 år gammalt. I dagsläget 
pågår arbete med att byta ut ventilationssystemen i övriga byggnader på campusområdet. 
Från detta dras slutsatsen att även systemen i Hälsohögskolan kommer att bytas inom en 
snar framtid. Då olika typer av underhåll är utfört antas underhållsplanen vara följd. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Underhållsplan följd kontinuerligt för förebyggande av stora underhållskostnader 

B. Underhållsplan följd, underhåll utfört till viss del i förebyggande syfte 

C. Underhållsplan följd, åtgärder endast vid behov 

D. Begränsat underhåll, endast det mest nödvändiga underhållet utfört   

E. Skick i miniminivå för normalt bruk   

3. Fasad 

Beskrivning av faktor: 

Fasaden innefattar fasadmaterialet, fönster samt entréer. Dessa bedöms utifrån det 
allmänna skicket, funktionalitet samt estetik. Kontinuerligt underhåll av fasaden förlänger 
materialens livslängd och större underhållskostnader kan undvikas.  

 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: D 

Kommentar: Det allmänna utseendet av fasaden är inte estetiskt tilltalande. Fasaden 
upplevs omodern och ointressant. Materialet i fönsterbågar varierar mellan obehandlad 
aluminium och vitmålat trä. Större delen av alla ytterdörrar är glasade med obehandlade 
aluminiumprofiler. Skicket på dessa är dåligt i dagsläget. Stora delar av fasaden består av 
betongelement med öppen ballast där fogarna innehåller PCB som är miljö- och 
hälsoskadligt.    



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Underhållsplan följd kontinuerligt för förebyggande av stora underhållskostnader 

B. Underhållsplan följd, underhåll utfört till viss del i förebyggande syfte 

C. Underhållsplan följd, åtgärder endast vid behov 

D. Begränsat underhåll, endast det mest nödvändiga underhållet utfört 

E. Skick i miniminivå för normalt bruk   

4. Material 

Beskrivning av faktor: 

Material innefattar innerväggar, golv, innertak mm. Dessa bedöms främst utifrån slitage 
och funktionalitet.  

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: C 

Kommentar: Överlag är slitage på innerväggar, innertak och golv normalt. Trapphus är i 
gott skick med slitstarkt stengolv. Vissa delar känns omoderna vilket sänker 
helhetskänslan. Rent funktionsmässigt upplevs det inte finnas några större brister vad 
gäller materialen i byggnaden. Då delar av byggnaden såsom trapphus verkar ha 
genomgått kontinuerligt underhåll antas underhållsplanen vara följd. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Uppfyller BBRs energiklass A 

B. Uppfyller BBRs energiklass B 

C. Uppfyller BBRs energiklass C 

D. Uppfyller BBRs energiklass D   

E. Uppfyller BBRs energiklass E eller sämre   

5. Energiförbrukning 

Beskrivning av faktor: 

Energiförbrukningen i en byggnad bedöms utifrån genomförda energideklarationer eller 
liknande mätningar. Dessa jämförs sedan med de riktlinjer för energianvändning som finns 
upprättade av Boverket.  

 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: C 

Kommentar: Utifrån utförd energideklaration år 2008 uppmättes energiförbrukningen i 
byggnaden vara 137 kWh/m² och år. Byggnaden som är belägen i Jönköping ligger i 
klimatzon tre. Kravet för nybyggnad är 168 kWh/m² och år. Detta ger en förbrukning av 
81,5% av nybyggnadskravet vilket motsvarar BBRs energiklass C. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Central placering i stadskärna med direkt kontakt till relevanta kommunikationer 

B. Central placering inom centralort med närhet till stadskärna och kommunikationer 

C. Placering inom centralort med kommunikationsmöjligheter 

D. Avlägsen placering inom centralort   

E. Avsides placering i ogynnsamt område   

6. Platsens disposition 

Beskrivning av faktor: 

Platsen disposition kan ha olika stor betydelse beroende på fastighetsägarens krav. 
Bedömning görs av relevanta aspekter såsom lönsamhet av byggnadens placering, närhet 
till kollektivtrafik och andra relevanta kommunikationer. Byggnadens placering kan ha 
inverkan på hur stora investeringar en fastighetsägare är beredd att göra i framtiden.  

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: A 

Kommentar: Byggnaden är belägen centralt med närhet till övriga högskoleområdet. 
Den ligger även i direkt kontakt med buss och tåg förbindelser samt stadskärna. Området 
kring byggnaden är tilltalande med parkområden och sjöar.  



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. Byggnaden uppfyller alla gällande krav och är tillgänglig för alla 

B. Byggnaden uppfyller gällande tillgänglighetskrav 

C. Byggnaden har mindre brister gällande tillgänglighet 

D. Byggnaden har stora brister gällande tillgänglighet   

E. Byggnaden uppfyller inga tillgänglighetskrav 

7. Tillgänglighet 

Beskrivning av faktor: 

Kraven på tillgänglighet har förändrats med tiden. Detta medför att många äldre befintliga 
byggnader inte uppfyller dagens krav. Här bedöms byggnadens förmåga att uppfylla de 
tillgänglighetskrav som finns upprättade av Boverket. Tyngd bör läggas vid att bedöma 
tillgänglighet till byggnaden, rörlighet och kommunikation inom byggnaden samt 
byggnadens faciliteter. 

 

Bedömningsskala: 

Erhållet betyg: C 

Kommentar: Då byggnaden ligger högre belägen än resten av campusområdet krävs 
ramper och trappor för tillgänglighet till byggnaden. Detta medför vissa begränsningar. 
Byggnaden är utrustad med en blandning av mindre hissar samt hissar anpassade för 
personer med funktionsnedsättning. Endast en lokal är utrustad med hörslinga. Den 
allmänna tillgängligheten i byggnaden är god med breda passager m.m. dock finns mindre 
brister. 



 

 

 
 

 

 

 

 A B C D E 
1. Stomme   X   
2. Installationer   X   
3. Fasad    X  
4. Material   X   
5. Energiförbrukning   X   
6. Platsens disposition X     
7. Tillgänglighet   X   

 

 

 

  

 

 

 

  

Summering 

Beskrivning av summering: 

När samtliga faktorer utvärderats och poängsatts sammanställs dessa först med ett kryss i 
tabellen nedan. Poängen förs sedan in i ett värderosdiagram där en stor area tyder på 
renovering och en mindre area tyder på rivning och nybyggnation. Det kan också vara 
nödvändigt att undersöka de faktorer som får ett lågt poäng ytterligare. Detta för att vissa 
kritiska faktorer kan ha större betydelse för beslutet än andra.  
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Mall prövad av rapportförfattare 

Jämförelse av resultat från 
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