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SAMMANFATTNING 

År 1965 togs riksdagsbeslutet om miljonprogrammet som innebar att en miljon bostäder 

skulle byggas under tio år. Till en början hade områdena som uppkom under den tiden ett gott 

rykte och symboliserade ett moderiktigt samhälle. Flera av dessa har sedan haft en negativ 

utveckling när det kommer till miljöpåverkan, segregation och trygghet. Ett typiskt exempel 

på ett område från denna tid är Vivalla i Örebro.  

I många av miljonprogramsområdena har underhåll varit eftersatt i många år och det talas om 

att miljonprogrammen läcker energi. Många av områdena står inför stora behov av 

renovering, något som är kostsamt. Men det är också en möjlighet till att ta ett helhetsgrepp i 

hållbarhetsfrågan. I och med renovering finns möjlighet att förbättra de ekologiska 

förutsättningarna genom bland annat sänkt energianvändning. Samtidigt kan de sociala 

frågorna beaktas för att på bästa sätt förbättra förutsättningarna för de boende. 

I Mitt gröna kvarter i Vivalla ville fastighetsägaren, ÖrebroBostäder, skapa ett pilotprojekt 

med hållbarheten i fokus. Resurser sattes in för att bland annat sänka energianvändningen, öka 

tryggheten och minska utanförskapet.  

Syftet med denna rapport var att studera hur ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet 

beaktas i renovering av miljonprogram, med fokus på Mitt gröna kvarter i Vivalla. Detta 

genomfördes genom omfattande litteraturstudier samt genom intervjuer med personer med 

olika roller i projektet. 

Mitt gröna kvarter var en kostsam satsning som trots stor framgång vad gäller minskad 

energianvändning och ökad delaktighet från de boende inte var ekonomiskt lönsam, sett ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Däremot finns det mycket som tyder på att samhället gör en 

stor vinst av projektet.   

 

Nyckelord: miljonprogram, hållbarhet, hållbar utveckling, energi, Mitt gröna kvarter, Vivalla 

  



ABSTRACT 

In 1965, the parliamentary decision about the million homes programme, which meant that 

one million homes would be built in ten years, was made. At first the areas that arose during 

that time had a good reputation and symbolized a fashionable society. Since then, several of 

these areas have experienced a negative trend when it comes to environmental impact, 

segregation and safety. A typical example of an area from this time is Vivalla in Örebro. 

Maintenance has been neglected for many years in some of the million homes programmes 

and many people say that the million homes programmes are leaking energy. Some of the 

areas are facing major need of renovation, which is expensive. But it is also an opportunity to 

take a holistic approach to the question of sustainability. With the renovation it is possible to 

improve the ecological conditions, including reduced energy consumption. Meanwhile, the 

social issues can be considered to best improve the conditions for the residents. 

In “Mitt gröna kvarter” in Vivalla, the property owner, ÖrebroBostäder, wanted to create a 

pilot project with sustainability in focus. Resources were deployed to lower energy 

consumption, increase the feeling of safety and reduce exclusion. 

The purpose of this report was to study how ecological, social and economic sustainability are 

taken into account in the renovation of the million homes programme, with a focus on “Mitt 

gröna kvarter” in Vivalla. This was accomplished through extensive literature reviews and 

interviews with people with different roles in the project. 

“Mitt gröna kvarter” was a costly venture that despite considerable success in terms of 

reduced energy consumption and increased participation from the residents was far from 

being economically profitable, seen from a business economic perspective. However there is a 

lot that indicates that society makes a large profit by such a project. 

 

Keywords: The million homes programme, sustainability, sustainable development, energy, 

Mitt gröna kvarter, Vivalla  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Miljonprogrammet var en lösning på den stora bostadsbristen i Sverige som rådde under 

1950-talet. Förslaget gick ut på att bygga en miljon lägenheter om året i 10 år. Idag är 

miljonprogrammet den vardagliga benämningen på bostadsbyggandet i Sverige mellan 1965 

och 1975. Vivalla, som är Örebros och ÖrebroBostäders (ÖBO’s) största bostadsområde, stod 

klart år 1970 och här bor idag cirka 7000 invånare. Stadsdelen har haft en negativ utveckling 

när det kommer till segregation, miljöpåverkan, trygghet och arbetslöshet. Kraftfulla insatser 

krävs för att vända utvecklingen. Vivalla är ett typexempel på en miljonprogramsbyggnation 

och dess negativa utveckling. En utveckling som kan ses i bostadsområden byggda under 

denna period i flera av Sveriges kommuner [1, 2, 3, 4]. 

Mitt gröna kvarter är första etappen av tre i upprustningen av Vivalla och kan ses som ett 

pilotprojekt. Genom att börja med ett kvarter ville ÖBO skapa ett koncept som kan komma att 

tillämpas på Vivallas alla 2400 lägenheter. Sedan 2006 har upprustningar utförts av 

framförallt fasader och utemiljö men Mitt gröna kvarter är det första projektet där ÖBO även 

önskade ta ett större grepp om bland annat kvarterstruktur, boendeform och energifrågor. 

ÖBO har satsat mycket pengar på projektet både när det kommer till ekologisk- och social 

hållbarhet. Bland annat genom projektet Boendebyggarna där arbetslösa Vivallabor fick chans 

till praktik och arbete inom projektet under projektets gång. Detta med förhoppning om att det 

skulle bidra till en ökad ekonomisk och social trygghet i stadsdelen [3, 5, 6]. 

Miljonprogramsområdena är ett omdiskuterat ämne då underhåll i flera utav dessa områden i 

många år varit eftersatt och flera av områdena idag är i stort behov av renovering. Många av 

områdena har höga driftkostnader samtidigt som hyrorna är låga. En av svårigheterna ligger i 

hur fastighetsägarna ska kunna rusta upp husen och förbättra de sociala förutsättningarna utan 

att tvinga upp hyrorna så mycket att boende tvingas flytta. Samtidigt måste något göras för att 

stoppa den ökande segregeringen i de utsatta områdena. Frågan är om det går att kombinera 

den fysiska upprustningen med att förbättra de sociala förutsättningarna för de boende, och i 

så fall hur det genomförs på bästa sätt?  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att belysa de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk-, social- 

och ekonomisk hållbarhet i Vivalla och Mitt gröna kvarter för att utifrån det förstå mer om 

problematiken i Vivalla och andra liknande miljonprogramsområden. Arbetet ger en 

helhetsbild över hur satsning på hållbarhet ingått vid upprustning och renovering i Vivalla, 

men även i några andra studerade referensområden. Rapporten visar på satsningarnas resultat, 

samt vad de gett för effekt företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt.   

1.3 Avgränsning 

Arbetet är avgränsat till några exempel på miljonprogramsområden, främst Mitt gröna kvarter, 

och beskriver hur de tre hållbarhetsdimensionerna präglat renovering och upprustning av 

dessa. Miljonprogrammen som är utvalda att studeras är storleks- och byggnadsmässigt 

typiskt från den tiden och fungerar som representativa områden från Sveriges 

miljonprogramsprojekt. Arbetet begränsar sig till Vivalla främst, och till fakta från den 

ansökan och slutrapport som ÖBO skickat in till delegationen för hållbara städer samt till 

fakta från genomförda intervjuer. (Delegationen för hållbara städers innebörd och syfte 

förklaras senare i rapporten under rubriken Hållbar utveckling.)  
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2 METOD 

2.1 Beskrivning 

Denna rapport baseras på omfattande litteraturstudier om miljonprogrammet och dess 

utveckling samt de tre hållbarhetsdimensionerna, vilket har legat till grund för teori, 

jämförelser och antaganden kring upprustningen av dessa bostadsområden, samt när det gäller 

hur ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet beaktas i arbetet med dem. En fördjupad 

studie av miljonprogramsprojektet Mitt gröna kvarter i Vivalla har utförts. Referensprojekt 

och deras resultat har studerats i litteraturstudien för att möjliggöra en jämförelse med Mitt 

gröna kvarter. Intervjuer har utförts med delaktiga parter i projektet Mitt gröna kvarter för att 

fördjupa kunskapen om det specifika projektet, genom att samla information från insatta 

personer. För att skapa en så bred bild av projektet som möjligt har personer med skilda roller 

från olika företag valts ut. Även platsbesök har utförts i Vivalla.    

2.2 Validitet/Reliabilitet 

För att skapa en trovärdig rapport har i största möjliga mån branschnära litteratur använts som 

referensmaterial. Kontinuerliga avstämningar med handledare Elin Svensson har utförts. Alla 

intervjuade parter har fått chansen att granska innehållet i sammanfattningen av intervjuerna. 

Intervjuerna har utförts för att förstärka litteraturstudien samt för att ge en rättvis bild av Mitt 

gröna kvarter. De tre referensprojekten har valts ut på grund av likheter med Mitt gröna 

kvarter. Likheter som bland annat är storlek på områden, liknande byggnadsfysikaliska 

problem, liknande sociala problem som segregation och utanförskap, samma fokus på 

hållbarhet vid renovering, etcetera. Detta för att stöda en så rättvis jämförelse som möjligt. 

2.3 Metodkritik 

Det råder delade meningar kring hållbarhetsbegreppets faktiska betydelse vilket lämnar ett 

visst rum för tolkning. Därför finns en beskrivning av hållbarhetsbegreppen och vilken 

tolkning denna rapport syftar till under rubriken Hållbar utveckling. Det är bara ett år sedan 

de första boende flyttade tillbaka efter renovering av Mitt gröna kvarter vilket betyder att det 

inte finns statistik eller uppmätningar för området efter inflytt. Rapportens resultat och 

slutsatser baseras på intervjuer, sammanställning av fakta från ÖBO’s ansökan och slutrapport 
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till delegationen för hållbara städer, beräknad energianvändning samt jämförelser med 

liknande satsningar i miljonprogramsområden. Detta istället för på verklig statistik som 

möjligen säger mer om det faktiska resultatet. Det innebär att resultatet inte är exakt och 

snarare visar på en uppfattning av hur lyckat projektet varit. För ett säkrare resultat och en 

mer exakt bedömning av projektet skulle verklig statistik samt undersökningar och 

uppmätningar utförda direkt i området krävas. För att genomföra en sådan bedömning bör en 

längre tid gå efter projektets slutförande.  

2.4 Disposition 

I början av varje kapitel beskrivs kortfattat kapitlets syfte och innehåll. Rapporten börjar med 

att beskriva miljonprogrammet, stadsdelen Vivalla och begreppet hållbar utveckling. Därefter 

beskrivs målen och planerna för Vivalla samt projektet Mitt gröna kvarter, sammanfattningar 

av samtliga intervjuer samt en sammanfattning av utförandet av Mitt gröna kvarter. Därefter 

beskrivs de tre referensprojekten. Rapporten avslutas med analys och diskussion. 
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3 MILJONPROGRAMMET 

I detta kapitel skildras Miljonprogrammet i stort för att få en bakgrund och förståelse för 

rapporten och dess syfte. Även Vivalla som stadsdel beskrivs.   

3.1 Generellt om miljonprogram 

Miljonprogrammet var lösningen på den stora bostadsbristen som rådde i Sverige på 1950-

talet. Det byggde på ett riksdagsbeslut som togs 1965 om att en miljon bostäder skulle byggas 

under tioårsperioden 1965-1974. Redan på 1930-talet tog staten initiativ i bostadsfrågan om 

den rådande bostadsbristen och på 1940-talet startades allmännyttiga bostadsbolag med målet 

att de skulle bygga bostäder utan vinstintresse. För att få fart på byggandet erbjöd staten 

förmånliga lån. Under tiden finansierade de även forskning där krav och normer togs fram för 

bostadsbyggandet. Bostadsbyggandet tog fart under 1950-talet och då byggdes 40 000 

bostäder per år. Men bostadsbristen var fortfarande hög och det stod snart klart att målet som 

sattes efter andra världskriget; att bostadsbristen skulle vara bortbyggd år 1960, inte skulle 

uppnås. Det kom istället att bli en viktig politisk fråga och 1965 togs riksdagsbeslutet om 

miljonprogrammet [1, 2]. 

Bostadsbristen var en följd av den kraftiga befolkningsökningen i Sverige. Dessutom flyttade 

allt fler människor från landsbygden in till städerna där fler arbetstillfällen fanns. Även 

arbetskraft från andra länder rekryterades. Det medförde att de flesta bodde trångbott och med 

väldigt låg standard. Mer än 25 % av bostäderna saknade centralvärme, 4 % saknade kylskåp, 

25 % saknade el- eller gasspis, 40 % saknade eget badrum och 30 % saknade egen WC. Under 

perioden 1965-1974 byggdes 1 005 578 bostäder vilket motsvarar cirka 21 % av det totala 

antalet bostäder i Sverige idag. Totalt mellan år 1961-1975 byggdes nästan 1,4 miljoner 

bostäder i Sverige och den dåliga standarden och trångboddheten byggdes i stort sett bort helt. 

Miljonprogrammet har blivit benämningen på alla bostäder byggda under den tiden. År 1970 

räknas som toppen av miljonprogrammet vilket tydligt ses i figur 1, under det året byggdes 

109 843 nya lägenheter vilket motsvarar drygt 45 stycken Vivalla. Efter 1971 stod 

fastighetsbranschen inför en vändpunkt, nu var bostadsbristen bortbyggd och istället uppstod 

uthyrningssvårigheter [1, 2, 7, 8].  
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Figur 1. Antal färdigställda lägenheter i flerbostadshus och småhus år 1960 till 1980. Källa: 

SCB. Illustration: Anna Andersson/Boverket [2] 

Allra mest byggdes det i storstäderna och vanligast var låga flerbostadshus i två till fyra 

våningar. Figur 2 på nästa sida visar vilka typer av bostäder som var vanligast under perioden. 

Mest dominerande var hus med sadeltak men ungefär en tredjedel av husen hade plana eller 

låglutande tak med invändig avvattning. Eternitplattor, betong- eller tegelpannor och plåt 

förekom som takbeläggning men vanligast var papptäckning. En tredjedel av husen hade 

tegelfasader. Andra fasadtyper var, puts, prefabricerade betongelement, trä, kalksandsten och 

eternitplattor. Det är den byggteknik och de material som användes under denna period som 

utgör förutsättningarna för renovering av dessa bostäder. De flesta bostäderna byggdes i helt 

nya områden och på mark som tidigare använts i jordbruk eller på bergig mark som varit för 

svårbebyggd innan. Mellan åren 1966 och 1971 fanns möjlighet att få förmånliga statliga lån 

om byggprojektet omfattade 1000 lägenheter eller fler. Det gjorde att de flesta projekten var 

stora under den här tiden [1].  
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Figur 2. Beräknat antal lägenheter i flerbostadshus efter antal våningar i huset, byggnadsår 

1965 till 1974. Källa: Industrifakta. Illustration: Anna Andersson/Boverket [2]. 

Rekordårens och miljonprogrammets sätt att bygga skiljer sig från tidigare sätt att bygga. 

Byggtakten var extremt snabb med hjälp av ny byggteknik som till exempel kranar och 

maskiner som gjorde byggproduktionen effektivare. Elementbyggartekniken utvecklades och 

prefabricerade stomelement började användas och stod för omkring 15 % av det totala 

byggandet. Fyra grundläggande system användes; bärande tvärväggar, bärande fasadväggar, 

vinkelelement och volymelement. Men fortfarande var platsgjuten betong vanligast [1, 7]. 

Byggtekniken och byggbranschen har utvecklats och förändrats mycket sedan 

miljonprogramstiden. En stor förändring är att det idag tas större hänsyn till att bygga 

energisnåla hus genom till exempel bättre tekniker och metoder för värmeisolering och 

energihushållning. Nya värden som tillexempel ekologisk- och social hållbarhet värderas 

högre [9].  

Orsaken till att renovering av miljonprogrammet måste utföras är att husen är tekniskt slitna. 

Stammar för vatten och avlopp måste bytas. Ledningar samt tät- och ytskikt i badrum är i 

många fall utslitna. Elinstallationer följer inte alltid dagens standard och i vissa fall 

förekommer takläckage, fasadskador och ruttnande fönster [10]. Renovering av 
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miljonprogramsbostäder ger inte bara en möjlighet till energibesparingar utan är också en 

utmaning rent miljömässigt då de i många fall innehåller miljöfarliga material och ämnen [1, 

11]. 

3.2 Vivalla 

Vivalla är Örebros största bostadsområde med 7227 invånare. Vivalla ägs av ÖBO som 

grundades1946 och är Örebros kommunala bostadsföretag. Stadsdelen ligger cirka fem 

kilometer nordväst om Örebro och byggdes till stora delar under miljonprogramstiden. Unikt 

för denna stadsdel är att den är omringad av skog, ängar och grönska, något som vanligen inte 

förknippas med miljonprogrammet. Alla innergårdar skapades med tanken på en trivsam och 

gemytlig miljö och är bilfria. Gränsande områden är bostadsområdet Baronbackarna samt 

villaområdena Lundby och Hjärsta. I centrum finns en anläggning som innehåller både 

offentlig och privat service som till exempel folktandvård, vårdcentral, frisörer, 

livsmedelsbutiker, folkhögskola, restaurang, café, bibliotek och möteslokaler. Det finns även 

ett utomhusbad i centrum av Vivalla som arrangerar trivselkvällar på somrarna och på 

Vivallaskolan finns möjlighet till diverse spontanidrott. I anslutning till Vivalla finns också 

köpcentret eurostop samt flera småföretag [3, 4, 5, 37, 38].  

Området stod klart år 1970 och har totalt 2400 lägenheter med storlekar som varierar mellan 

ett rum och kök och fem rum och kök. Det består till största del av tegelhus i två plan och alla 

bostäder har tillgång till antingen uteplats eller balkong.  I Vivalla finns även radhus i 

storlekarna fyra rum och kök och fem rum och kök.  

Stadsdelen har haft en negativ utveckling när det kommer till segregation, trygghet, 

arbetslöshet och energianvändningen är stor i relation till det som produceras idag. Kraftfulla 

insatser krävs för att vända utvecklingen. Sedan 2006 har upprustningar utförts av framförallt 

fasader och utemiljö men Mitt gröna kvarter är det första projektet där ÖBO önskade ta ett 

större grepp om bland annat kvarterstruktur, boendeform och energifrågor. En av 

anledningarna till Vivallas negativa utveckling tros vara den fysiska barriär som bildas av 

trafikseparering och en ringled som leder bilarna runt stadsdelen. Riktpunkten med projektet i 

Vivalla är att sammanlänka kvarteren och stadsdelen till staden genom att skapa olika 

mötesplatser för olika människor som skapar liv. Den planerade fysiska förändringen ger mer 

utrymme, tydligare gårdsmiljö och mer grönyta inom området [5, 37, 39]. 
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White arkitekter AB var arkitekt i projektet och de genomförde i ett tidigt skede en analys av 

området. Figur 3 visar en karta över Vivalla och områdets förhållande till kringliggande natur 

och bebyggelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Karta över Vivalla som visar förhållandet till omkringliggande områden. [Källa: 

Ejdeholt A, Klasander A-J, Gudmundsson L, Zetterberg J, Kosieradzka M. White arkitekter 

AB] 
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Figur 4 visar resultatet av en SWOT-analys av Vivalla utförd av White arkitekter AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 visar skillnad på gatunät i Vivalla jämfört med Vasastan. Genomgående bilstråk som 

ses i Vasastan gör att utomstående rör sig genom stadsdelen vilket minskar segregation.  

     

 

  

Figur 4 SWOT-analys över Vivalla som område utförd av White arkitekter AB. [Källa: Ejdeholt A, 

Klasander A-J, Gudmundsson L, Zetterberg J, Kosieradzka M. White arkitekter AB] 

Figur 5 Jämförelse av hur bilvägar, gång- och cykelstråk går genom Vivalla respektive Vasastan. 

[Källa: Ejdeholt A, Klasander A-J, Gudmundsson L, Zetterberg J, Kosieradzka M. White arkitekter 

AB] 
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4 HÅLLBAR UTVECKLING 

I detta kapitel beskrivs och förklaras begreppet hållbarhet samt hållbarhetens roll i 

upprustning av miljonprogram. Även delegationen för hållbara städer beskrivs.  

4.1 Generellt om hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling lanserades 1987 i Brundtlandkommissionen, en rapport som 

skrevs av världskommissionen för miljö och utveckling. Rapporten med titeln ”Vår 

gemensamma framtid” förklarade sambandet mellan ekonomisk utveckling och 

miljöförstöring och etablerade begreppet hållbar utveckling. Där definierades begreppet: ” en 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter till att tillfredsställa sina behov” [15, 16]. 

Brundtlandkommissionen menar i rapporten att om miljön raseras och naturresurserna 

överexploateras är det omöjligt att åstadkomma ekonomisk tillväxt och hållbar social 

utveckling [16, 17].  

För att konkretisera begreppet kan hållbar utveckling anges som tre dimensioner av 

hållbarhet; ekologisk, social och ekonomisk. Dimensionerna samspelar och stödjer varandra. 

Dess fårhållningssätt till varandra kan beskrivas med ett venn diagram enligt figur 6 [15, 16, 

17]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Venn diagram som visar förhållanden mellan dimensionerna i hållbar utveckling. 
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Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft med syfte att främja en hållbar utveckling. 

Miljöbalkens mål är att både nuvarande och kommande generation ska kunna leva i en god 

och hälsosam miljö [18, 19]. 

4.2 Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet inbegriper allt som har med jordens ekosystem att göra. Vilket omfattar 

allt levande och dess livsmiljö på jorden. Det handlar om att långsiktigt bibehålla vattnens, 

jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den negativa effekten på 

människans och naturens hälsa [20, 21, 22]. 

4.2.1 Ekologisk hållbarhet i miljonprogram 

Många av husen byggda under rekordåren står inför ett stort renoveringsbehov. De har i 

många fall väldigt låg energiprestanda och läcker energi. Riksdagens mål var tidigare att 

minska energianvändningen i bostäder med 50 % till 2050. Målet slopades visserligen 2012 

men i miljonprogrammen finns möjlighet att energieffektivsera mer än så [1, 23, 24]. Där 

ligger energianvändningen i genomsnitt på 220 kWh/m2 och år [1], jämfört med BBR’s krav 

som ligger på 80, 90, 110 eller 125 kWh/m2 och år beroende av i vilken klimatzon huset står. 

Detta gäller flerbostadshus med annan uppvärmning än el [25]. Det blir vanligare och 

vanligare att bygga passivhus och plushus vilket gör att BBR’s krav idag ändå inte ses som 

speciellt utmanande[26]. Ur hälsosynpunkt finns dessutom krav på sanering av PCB och 

asbest som är vanligt förekommande i miljonprogrammen [10]. Det finns i princip tre 

alternativ att välja på vid upprustning av dessa områden; att göra en grundlig renovering med 

höga mål om minskad energiförbrukning, att göra det som akut måste förbättras eller rustas, 

eller att riva och bygga nytt [1].  

År 2013 kom Naturskyddsföreningen ut med rapporten: Miljöprogram för miljonprogrammet. 

Rapportens resultat visar att 3 TWh per år skulle kunna sparas genom upprustning av 

miljonprogram med rätt styrmedel från staten. Teknik samt välbeprövade metoder finns för att 

uppnå detta, problemet är att de är kostsamma och omfattande [23]. 

Byggandets klimatpåverkan är en rapport med syfte att ta fram ett konkret exempel på 

omfattningen av energianvändning och klimatpåverkan kopplad till byggprocessen i ett 
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flerfamiljhus. I rapporten genomfördes en livscykelanalys på Blå Jungfrun som visserligen är 

ett flerbostadshus som stod klart 2010 och därmed ingen miljonprogramsbyggnation. Men i 

slutsatserna visade rapporten att ett hus under sin livscykel står för störst klimatpåverkan 

under materialproduktionen och i driftskedet. Underhåll, utbyte och renovering står för en 

betydligt mindre del [27].  

Som tidigare nämnts innehåller miljonprogrammen i många fall miljöfarliga material och 

ämnen. Till exempel är asbest vanligt förekommande. Asbest användes i stor utsträckning och 

under lång tid på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper. Egenskaperna är bland annat 

hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk och kemisk beständighet och god ljud- 

och värmeisolerande förmåga. Det farliga med asbest är dammet som genom inandning kan 

orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Idag regleras yrkesmässig hantering av asbest av 

miljöverket. Även polyklorerade bifenyler (PCB), radon och mögel uppträder i många hus 

från denna tid [1, 11, 12]. 

4.3 Social hållbarhet 

Social hållbarhet kan definieras på många olika sätt och det finns mycket och olika 

information kring begreppet. Sören Olsson skrev i en artikel 2012: ” Mängden och variationen 

kan lätt skapa förvirring och uppfattningar om ett oklart begrepp som inte är särskilt 

användbart. Det är inte sällan som sådana uppfattningar torgförs. Hur ska man orientera sig i 

detta virrvarr?” Sören beskriver vidare att poängen med hela hållbarhetsbegreppet är att det är 

ett orienterande begrepp snarare än ett begrepp som kan omvandlas till exakta formuleringar 

[21, 28]. 

På Örebro kommuns hemsida beskrivs social hållbarhet som ett begrepp som handlar om att: 

”bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov 

uppfylls”[29]. Social hållbarhet handlar om att bygga ett hållbart samhälle där mänsklighet, 

värdighet och rättvisa beaktas. Det handlar också om att olika kulturer och erfarenheter ska 

mötas på lika villkor och att på så sätt uppnå ökad gemenskap och trygghet [21, 30]. Figur 7 

visar en bild över vad de olika delarna av social hållbarhet kan vara. 
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motverkar utifrån kommande styrning för att istället öka styrningen inifrån områdena [33]. En 

av författarna till rapporten förklarade att många fastighetsägare har kommit långt med viljan 

att förbättra de sociala förutsättningarna och involvera de boende. Men de skulle behöva ta det 

ett steg längre och låta de boende vara med och planera istället för att bara tycka till. 

(Personlig kommunikation, Tomas Dahlberg, 27 april 2015)  

Social hållbarhet i stadsutveckling? Uppföljning av tio projekt i svenska städer, är en studie 

från 2014 som beskriver tio projekt som fått stöd från delegationen för hållbara städer. Där 

förklaras social hållbarhet för de fallen som: ”en positivt laddad etikett som klistras på ett 

brett spektrum av åtgärder”. Vidare beskrivs social hållbarhet som en vision med ett 

övergripande värde med olika riktningar och fokus. Studien visar på att projekten har en 

potential att efter projekttidens slut etableras i en långsiktig och synkroniserad planering med 

kommuner och bostadsbolag i en redan etablerad struktur. Däremot finns en oro att vissa av 

projektens mervärden inte kommer kunna fullföljas efter projekttidens slut då de inte har 

någon alternativ finansiering när projektstödet från hållbara städer är slut [34]. 

4.4 Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet kan ses ur flera perspektiv, bland annat: 

- Ekonomiskt kapital får inte öka på bekostnad av minskning i naturkapital eller socialt 

kapital. Ekonomisk utveckling får alltså inte medföra några negativa konsekvenser för 

den ekologiska hållbarheten eller den sociala hållbarheten [21, 30]. 

 

- Ekonomisk hållbarhet jämställs med ekonomisk tillväxt. Det betyder att ökad 

ekonomiskt kapital får ske på bekostnad av minskade naturresurser [21, 30]. 

 

- Ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för att uppnå hållbar utveckling. Ekonomiska 

överväganden kan stå i vägen för den hållbara utvecklingen om det ses på för kort sikt. 

Ekonomin ska ses som ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet snarare 

än ett mål i sig [35, 36]. 

I denna rapport ses ekonomisk hållbarhet som ett begrepp som handlar om att vara sparsam 

med mänskliga och materiella resurser. Det kan ske genom att omsättningen av material 

effektiviseras, tjänster ersätter varor och återvinning av varor ökar [21, 30]. 
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Figur 8 visar en modell över hur ekonomisk hållbarhet kan förhålla sig till de andra två 

hållbarhetsdimensionerna. 

 

Figur 8 En modell över hur ekonomisk hållbarhet förhåller sig till de andra två 

hållbarhetsdimensionerna. Framtagen av Ulrika Stenkula, Marta Bolmark och Jan Wijkmark, 

White arkitekter AB. 

4.4.1 Ekonomisk hållbarhet i miljonprogram 

Flerbostadshus rustas oftast upp i större skala var trettionde år. I samband med stambyte och 

övriga renoveringsåtgärder byts ofta också kök och badrum och hiss kan installeras om det 

inte redan finns. Upprustningen kan i många fall finansieras med hyreshöjning med 

motiveringen att renoveringen innebär en standardhöjning för de boende. Problem uppstår när 

energieffektivisering av husen önskas. Det kan innebära att upprustning av hela 

byggnadsskalet krävs, att värmeåtervinning installeras eller att fönster byts. Det är ofta 

kostsamma åtgärder för fastighetsägaren som rent ekonomiskt aldrig lönar sig [1]. 

Förutsättningen för upprustning av miljonprogrammen är olika beroende på i vilken kommun 

de ligger. Flera mindre orter håller på att avbefolkas samtidigt som de större städerna växer. 

Det medför vakanser i de små orterna och bostadsbrist i de större. Förutsättningen för 
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renovering och energieffektivisering är bättre där efterfrågan på bostäder är större. Där är det 

mer riskfritt att göra en investering eftersom risken för vakanser är låg [1]. 

För att få en ekonomisk uppfattning av vad det skulle kosta att rusta miljonprogrammen 

gjorde Sveriges Allmännyttiga bostadsbolag (SABO) en uppskattning år 2009. Den visade att 

de kommunala bostadsbolagens 300 000 lägenheter, som då ännu inte var upprustade, grovt 

uppskattat skulle kosta 50 miljarder kronor att åtgärda. Med hänsyn endast till de mest akuta 

underhållsbehoven. Om lägenheterna istället skulle renoveras upp till en modern standard 

innehållande energieffektiviserande åtgärder skulle kostnaden grovt uppskattat sluta på 275 

miljarder kronor [23]. 

I Naturskyddsföreningens rapport Miljöprogram för miljonprogrammet studerades 

renoveringen av ett fiktivt hus för att se om investeringen blir lönsam genom att 

energibesparingar uppnåtts. Kalkylen bygger på en total kostnad på ca 6 100 000 kr för 

renovering och energieffektivisering med 50 % för ett lamellhus med betongstomme och 

putsad fasad. Huset är på tre våningar med 18 lägenheter och 3 trapphus. Huset har ett 

mekaniskt frånluftsystem och värms upp med fjärrvärme. Den totala energianvändningen 

antogs till 250 kWh/ år innan renovering. För att endast utföra underhållsrenoveringen 

beräknades en kostnad på ca 3 900 000 kr vilket betyder att merkostnaden för att uppnå 

minskad energianvändning är 2 200 000 kr. Den fiktiva fastighetsägaren antogs ha ett 

avkastningskrav på 4 % och kalkylperioden sattes till 20 år. Energipriset antogs uppgå till i 

genomsnitt 1 kr/ kWh. Investeringen visade sig inte vara lönsam ur ett fastighetsekonomiskt 

perspektiv då investeringsbedömningen visade på ett underskott på 280 000 kr [23]. 

I rapporten diskuterades sedan ett antal olika möjligheter med statliga incitament såsom ROT-

avdrag eller förmånliga statliga lån [23]. 

Ägandeformen på miljonprogrammets bostäder har betydelse när det kommer till de 

ekonomiska förutsättningarna för att satsa på hållbarhet vid renovering. Huvudsakligen finns 

tre typer av ägare på dessa bostäder och de är: allmännyttiga bostadsbolag som står för 46 %, 

privata fastighetsägare som står för 28 % och bostadsrättsföreningar som står för 26 %. 

Allmännyttiga bostadsbolag och framför allt privata bostadsbolag bedriver en affärsmässig 

verksamhet och kräver därför en viss avkastning på insatt kapital. Om åtgärder för 

energieffektivisering inte kan täckas av hyreshöjning måste därför investeringen återbetalas 

genom sänkta driftkostnader. Här kan ett gap uppstå om den sänkta driftkostnaden inte är 
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tillräckligt stor för att ge en rimlig återbetalningstid på investeringen. I bostadsrättsföreningar 

förvaltar medlemmarna gemensamt en fastighet utan vinstintresse. Det medför att 

verksamheten inte är lika vinstdrivande utan snarare att medlemmarna vill se en värdeökning 

på sina bostäder. Avgifterna är inte reglerade men då hyran direkt påverkar attraktiviteten på 

marknaden kan alltför stora hyreshöjningar som följd av renovering vara svåra att få igenom 

[23]. 

Även fastighetsägarnas storlek har en avgörande betydelse för de ekonomiska 

förutsättningarna. De större fastighetsägarna på en stark marknad har betydligt bättre 

möjlighet till finansiering än de minde fastighetsägarna på en sviktande marknad [23]. 

4.5 Delegationen för hållbara städer 

Delegationen för hållbara städer tillsattes av regeringen för att mellan åren 2008 till 2010 

jobba för att stimulera hållbar stadsutveckling. Delegationen har fungerat som ett forum för 

erfarenhetsutbyte mellan bland annat arkitekter, planerare, teknikkonsulter och 

exportfrämjare. Delegationen har haft till uppgift att besluta om ekonomiskt stöd till 

utveckling av hållbara städer. 98 projekt har beviljats stöd till ett totalt belopp av 357 miljoner 

kronor [13, 14]. 
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5 RENOVERING OCH UPPRUSTNING AV VIVALLA 

I detta kapitel beskrivs utförandet av projektet Mitt gröna kvarter. Det som redovisas är fakta 

kring projektet samt satsningar och mål utifrån de olika hållbarhetsdimensionerna. 

Sammanfattningar av samtliga intervjuer redovisas, vilka ligger till grund för analyser och 

antaganden i resultat och diskussion. Senare i kapitlet redovisas vad som utfördes i Mitt gröna 

kvarter utifrån de mål som var uppsatta för projektet. Resultatet av arbetet med ekologisk- och 

social hållbarhet framförs samt hur mycket satsningen kostade.  

5.1 Mål för Mitt gröna kvarter 

Idag pågår ett omfattande arbete i Vivalla som består av renovering, ombyggnad och 

nybyggnad. Renoveringen av första etappen, Mitt gröna kvarter, påbörjades år 2012. Mitt 

gröna kvarter började senare marknadsföras som kvarteret Hjärstaskogen men kommer i 

denna rapport fortsätta kallas Mitt gröna kvarter. Kvarteret är det första av tre som renoveras i 

Vivalla. Alla tre etapper ingår i ett strategiskt partneringprojekt som ÖBO driver tillsammans 

med Skanska. Partnering är en arbetsform där projektets samarbetspartners är med från början 

och utvecklar projektet tillsammans. Det möjliggör att allas kompetenskan tas tillvara tidigt i 

projektet vilket kan spara både tid och kostnader [40, 41]. Samtliga parter i Mitt gröna kvarter 

skrev på en gemensam uppgörelse kring mål och ståndpunkter i projektet enligt följande [40]: 

- ”Vi skapar framtidens boendemiljö i en attraktiv stadsdel med engagerade och nöjda 

hyresgäster.” 

- ”En grön succé genom högt miljö- och energimål.” 

- ”Alla är delaktiga och engagerade i vår arbetsmarknadssatsning.” 

- ”Gemensamt ansvar för ekonomi.” 

- ”Vi skapar innovativa lösningar och arbetar för ständiga förbättringar”[40]. 

Kommande två etapper är Bevarandeprojektet och Framtidens kvarter. Genom att börja med 

ett kvarter ville ÖBO skapa ett pilotprojekt som skulle kunna komma att tillämpas på Vivallas 

alla 2400 lägenheter. I Mitt gröna kvarter ingick 119 lägenheter, tvättstugor och 

kvarterslokaler.  

Runt Vivalla går en ringled kallad Vivallaringen som tar bilarna runt Vivalla. Den utgör en 

mental och fysisk barriär mellan Vivalla och resten av Örebro. I projektet Mitt gröna kvarter 
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var målet att sammanlänka kvarteret till staden för att skapa mötesplatser med människor som 

rör sig både över kvartersgränserna och mellan Örebro’s stadsdelar. För att öka kvarboende i 

området vill ÖBO också erbjuda olika upplåtelseformer och olika boendealternativ [5, 40, 42, 

43, 44]. 

Figur 9 visar en karta över kvarteren i Vivalla omringad av Vivallaringen där Mitt gröna 

kvarter är markerat med rött.  

 

Figur 9 Karta över Vivalla. [Källa: författaren] 

Med namnet Mitt gröna kvarter ville ÖBO tydligt peka ut riktlinjen för hela kvarteret och i 

ansökan till delegationen för hållbara städer skrev ÖBO: 

MITT: De boende i kvarteret ska känna en stark samhörighets- och 

hemmakänsla. Genom sättet som upprustningen utförs på ökar stoltheten, 

tryggheten och trivseln i kvarteret. Genom pedagogiska metoder och 

visualisering uppnås en läroprocess där effekten blir att hyresgästerna får en 

större förståelse och kunskap om sin egen miljöpåverkan. Det leder i sin tur 

till en känsla av tillhörighet och ansvar. 
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GRÖNA: Ett värde vi vill förstärka i kvarteret är det gröna – såväl visuellt 

som i drift och förvaltning. Kvarterets förbrukning av vatten och värme är 

idag bland de högsta i hela ÖBO’s bestånd och bör minskas avsevärt. En 

miljöåtgärd som planeras är att återanvända kvarterets energi i ett lokalt 

värmesystem. Förnyelsebar energi ska produceras och energiförbrukningen 

mer än halveras. En bättre infrastruktur med nya gator och cykelvägar ska 

underlätta för miljövänliga transportalternativ. Grönområdenas kvalitet, 

möjligheter till rekreation och plats för spontan lek och rörelse ska förbättras 

i kvarteret. Den fysiska miljön ska därigenom upplevas ännu grönare och mer 

trivsam och hyresgästerna ska, efter projektets avslut, också känna att de 

genom sitt boende i kvarteret bidrar till en hållbar utveckling både i ett litet 

och i ett större perspektiv. 

KVARTER: Med hjälp av tekniska, konstnärliga och pedagogiska insatser ska 

kvartersidentiteten stärkas. Målet nås genom att skapa unika kännetecken för 

kvarteret, förtydliga skillnaderna mellan det offentliga och privata rummet 

samt genom ett delaktighetsarbete där hyresgästen ges goda möjligheter att 

fördjupa sina sociala kontakter med sina grannar. En ny struktur av gator, 

grönytor och komplettering av verksamhetslokaler kommer också att bidra till 

en större kvarterskänsla som mer liknar stadens uppbyggnad och stärker 

stadsdelens kontakt med staden [43]. 

I projektet skulle hållbarheten vara en central fråga med fokus på: 

- Ekologisk hållbarhet: 

Målet var att göra Vivalla till en grön stadsdel som är rädd om klimatet och inte slösar 

med energianvändningen.  

- Social hållbarhet:  

Trivsel- och trygghetsfrågor har diskuterats och där togs frågor upp om vad som 

tycktes vara viktigt för människorna och vad som kändes viktigt att förändra. Målet 

var att minska segregationen genom att närma sig resten av staden och på så sätt stärka 

tillgängligheten och minska utanförskapet. Boendebyggarna var och är en stor satsning 

och i och med den hoppades ÖBO på en ökad ekonomisk och social trygghet i 

stadsdelen. 

- Ekonomisk hållbarhet: 

Genom att bygga om har ÖBO räknat med lägre drift- och underhållskostnad. 
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Dessutom hoppas de på mindre skadegörelse i och med satsningen på projektet 

Boendebyggarna [6]. 

Utifrån ÖBO’s beskrivning av betydelsen av namnet Mitt gröna kvarter kan den ekologiska 

hållbarheten knytas samman med GRÖNA och den sociala hållbarheten med MITT 

KVARTER. 

5.1.1 Ekologisk hållbarhet  

Innan renoveringen stod Mitt gröna kvarter för en av de högsta siffrorna vad gäller 

användning av el och vatten i hela ÖBO’s bestånd. Driftkostnaderna var höga samtidigt som 

hyrorna var låga. För att energieffektivisera och förbättra husen planerades en rad åtgärder; 

- Tilläggsisolering av vindar och fasader. 

- Fönsterbyte. 

- FTX-ventilation med friskluftsintag. 

- Installation av solfångare för att täcka upp uppvärmningen av det egna årsbehovet av 

varmvatten till 100 %. Det skulle vara möjligt genom att sälja överskottet till Eon 

under sommarhalvåret och köpa tillbaks på vintern. 

- Nya energisnåla och närvarostyrda hissar som försörjs av el från vindturbin. 

- Utbyte av befintlig belysning till närvarostyrda LED-system. 

- Förändrad gårdsstruktur och cykelpool för minskat bilåkande. 

- Individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten [40, 43]. 

Mitt gröna kvarter låg innan renoveringen totalt på en årsförbrukning på 210 kWh/(m2 och 

år). Målet var att sänka den till totalt 70 kWh/(m2 och år) i och med upprustningen,vilket är 20 

kWh lägre än BBR’s krav som ligger på 90 kWh/( m2 och år) för flerbostadshus större än 50 

m2 i klimatzon III som Örebro tillhör [25, 40, 43].  

ÖBO specificerade i ansökan till delegationen för hållbara städer ett antal ekologiska 

hållbarhetsmål utifrån Sveriges miljömål som de ville uppnå med projektet: 

- Begränsad klimatpåverkan – sänka koldioxidutsläppen i kvarteret med ca 65 % vilket 

motsvarar ca 135 ton per år, trots att bostadsytan ökar i och med projektet. 

Det skulle uppnås genom förbättring och renovering av fastigheterna med hjälp av 

tekniska lösningar, visualisering av förbrukning och kostnad samt ett ökat 

engagemang och en miljömedvetenhet hos de boende. På så sätt uppnås ett minskat 
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behov av fjärrvärme och dessutom skulle andelen förnyelsebar energi öka, vilket 

minskar den totala energiförbrukningen. Den förändrade gatustrukturen tillsammans 

med bil- och cykelpoolen planerades också minska transporterna med ca 10 %. 

- Frisk luft – minskade transporter med 10 % vilket leder till minskade 

kvävedioxidutsläpp. Det skulle i kombination med stora grönytor minska 

klimatpåverkan. 

- Giftfri miljö – skapa sunda hus genom att bygga om och bygga nytt med bättre och 

klokare materialval. Dessutom skulle minskad miljöpåverkan av hälso- och 

miljöskadliga produkter uppnås genom förbättrad avfallshantering.  

- Säker strålmiljö – tillgång till fler utemiljöer med skugga genom byggnaders 

placering, samt gröna väggar som fungerar som skuggskydd för uteplatserna. 

- Levande sjöar och vattendrag – dagvatten planerades tas om hand lokalt efter 

renoveringen vilket i sin tur skulle minska utsläppen av bland annat kväve och fosfor 

till vattendrag. 

- God boendemiljö – ge förutsättningar för en god uppväxt- och livsmiljö genom att 

erbjuda fler boendealternativ och förändra byggnader samtidigt som kulturhistoriska 

värden beaktas. 

- Ett rikt växt- och djurliv – öka den biologiska mångfalden genom skapande av 

varierande biotoper [43].  

5.1.2 Social hållbarhet  

Vivalla är ett av Örebros mest mångkulturella område. Förvärvsfrekvensen är låg jämfört med 

övriga Örebro. Arbetslösheten är störst i denna stadsdel och utbildningsnivån är låg [5]. 

Genom förnyelsearbetet i Mitt gröna kvarter ville ÖBO maximera delaktigheten och 

medverkan från de boende. Tillsammans med stiftelsen Cesam tog ÖBO fram en unik modell 

kallat Boendebyggande. Med den modellen var syftet att utveckla boendeinflytande från att 

tycka till att delta [43]. Totalt ska 50-80 personer erbjudas utbildning, praktik eller anställning 

under hela projektet i Vivalla, vilket även inkluderar kommande etapper [40]. Information, 

konsultation, dialog och medskapande var fyra bärande element i projektet. För att utveckla 

Vivalla i rätt riktning valde ÖBO att satsa på ett antal folkhälsomål [43]: 

- Delaktighet och inflytande – genom att sträva efter maximal delaktighet från de 

boende i både utformning och planering samt genom aktivt deltagande där de boende 

gavs möjlighet att vara med vid den praktiska utformningen. 
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- Ekonomisk och social trygghet – med praktiskt deltagande genom projektet 

boendebyggarna för att öka den ekonomiska och sociala tryggheten i området. Målet 

var att få in cirka 20 personer på arbetsmarknaden och till hjälp hade ÖBO 

arbetsförmedlingen och Jobbpunkt väst.  

- Trygga och goda uppväxtvillkor – barnens behov skulle i allra högsta grad 

uppmärksammas och att skapa en trygg, säker och kreativ miljö skulle vara i fokus.  

- Sunda och säkra miljöer och produkter – Genom att bygga fler gårdsgator var målet 

att sänka hastigheten i kvarteret samtidigt som avståndet till bostäderna skulle minska. 

Tanken var också att inom området ha en genomgående kretsloppsstrategi där bland 

annat egenproducerad förnyelsebar energi skulle användas, dagvatten omhändertas 

och material återvinnas. 

- Ökad fysisk aktivitet – genom att införa cykelpool i kvarteret ville ÖBO öka den 

fysiska aktiviteten. Stora ytor för spontan lek skulle skapas och hissarna 

hastighetsanpassas för att fler skulle välja trappor.  

- Minskad boendesegregation – genom ökad attraktivitet 

- Ökad trivsel – med 90 % och ökad social samvaro.  

- Ökad trygghet – genom delaktighet i förnyelseprocessen vilket i sin tur skulle leda till 

ökad social samvaro, stabilitet och kontroll inom området. 

- Ökad trygghet – genom fysiska åtgärder som utformning av kvartersstruktur, 

gårdsmiljö, gång- och cykelvägar och förbättrad belysning. 

- Stärka innovativa företag inom miljöteknikutveckling – samt ge dem möjlighet till 

samarbete i och med förnyelsen [43]. 

Målen är förenade till västerprogrammet som är ett program för utveckling av Örebros västra 

stadsdelar. Programmet beslutades av kommunstyrelsen den 22 september 2009 och var på 

flera sätt direkt kopplat till Mitt gröna kvarter. I programmet var de övergripande målen att 

göra stads- och boendemiljöerna attraktiva, att skapa trygga miljöer, bra uppväxtvillkor och 

att bygga bort de fysiska och mentala barriärerna för att skapa en ”hel” stad [40, 43, 45].  

5.1.3 Ekonomisk hållbarhet  

I satsningen på Mitt gröna kvarter ville ÖBO minska drift- och underhållskostnaderna i och 

med upprustning och energieffektivisering av bostäderna. Samtidigt ville de minska 

förstörelsen i området genom den sociala satsningen som utfördes. Några siffror eller 

beräkningar på detta finns dock inte att tillgå [6].  
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5.2 Sammanfattning av intervjuerna 

Fullständiga intervjuer finns att läsa som bilaga i slutet av rapporten. 

5.2.1 Intervju med projektledare, ÖBO 

Johnny Andersson som är projektledare vid ÖBO började arbeta med Mitt gröna kvarter på 

hösten 2012. Då hade arbetet med planering av projektet redan pågått i ett par år. Från början 

arbetade ÖBO utifrån en generalplan som de hade för hela Vivalla, men i och med att de 

ansökte om bidrag för projektet från delegationen för hållbara städer blev arbetet och 

planeringen fokuserat mer kring ansökan. Ansökan innehöll många delar att hantera och ta 

hänsyn till när det kom till hållbarhetsfrågorna i projektet. Projektledaren menar att ÖBO 

tidigt fick ställa sig frågan om de verkligen skulle hålla sig helt till det som var specificerat i 

ansökan. I och med att den innefattade stora energibesparingar krävde den omfattande 

åtgärder. Åtgärder som kostade mycket i förhållande till vad de genererade. ÖBO bestämde 

sig ändå för att testa i Mitt gröna kvarter, vilket innefattar hela Visgatans jämna nummer, och 

det var när ansökan skickats in planeringen drog igång. Skanska handlades upp som 

entreprenör och när projektledaren började, hösten 2012, kom projekteringen igång. De 

boende gavs också chansen att i ett tidigt skede få säga vad de tyckte och hur de ville ha det. 

Själva renoveringen av området började år 2013 och det första huset flyttades in på våren 

2014. Kvar är garage och en del markarbeten men Mitt gröna kvarter beräknas vara helt klart 

2016.  

Projektledaren berättade att en av orsakerna till att ÖBO valde att satsa på just Vivalla var för 

att det är deras sämsta och dyraste område när det kommer till energiförbrukning. De sociala 

frågorna var också en anledning då Vivalla är det område med flest utrikesfödda och högst 

arbetslöshet i Örebro. Dessutom menar han att Vivalla är väldigt enformigt och med projektet 

ville ÖBO förnya och förändra och få in något nytt. Det gjorde de genom att ändra 

kvartersstrukturen på ett sådant sätt att innergårdarna har blivit större och nu kan bilen köras 

in på de tidigare bilfria gårdarna. Anledningen till det är att bilkörande förekom i sådan hög 

grad på innergårdarna ändå, och då på gång och cykelbanor, att det varit rent livsfarligt 

förklarade projektledaren. De befintliga husen vändes för att de boende skulle kunna parkera 

vid entréerna. Två hus revs för att ge plats för innergårdarna och ett nytt hus ska byggas. 

Tanken var också att så småningom fortsätta med de andra kvarteren och att sedan koppla 
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ihop dem, men i och med att Mitt gröna kvarter kostat så mycket är Johnny osäker på 

fortsättningen.  

I ansökan till delegationen för hållbara städer finns alla åtgärder som skulle utföras 

specificerade och i stort sätt allt har genomförts. Innan renoveringen var väggarna isolerade 

med 95 mm mineralull och helt otäta men efter tilläggsisolering är väggarna isolerade med 

225 mm och även tätade med plast. Täthetsprov har utförts med bra värden . Värmesystem 

och ventilationssystem är utbytt. En del oförutsedda problem uppstod dock under 

renoveringen. Projektledaren berättade att de upptäckte PCB i marken. Det krävde en sanering 

som kostade cirka 11 miljoner kronor bara för Mitt gröna kvarter. Nu vet de att det finns PCB 

i nästan hela Vivallaområdet. Det är inte bara kostsamt att sanera utan det försvårar och 

komplicerar hela byggprocessen. Ett annat problem som uppstod var att asbest upptäcktes i 

utfackningsväggarna. En miljöinventering hade utförts men med resultat att asbest inte 

förekom. Det resulterade i att utfackningsväggarna som skulle sparats var tvungna att rivas 

bort helt. Det i sin tur ledde till att husen stod öppna och fukt gjorde att tapet och färg började 

släppa och därmed fick de tapetsera och måla om mer än vad de räknat med.  

ÖBO’s tanke var att de boende skulle ha möjlighet att välja i vilken utsträckning lägenheterna 

skulle renoveras för att också kunna bestämma nivån på hyreshöjningen. Projektledaren 

förklarade: ”Tack vare att alla nästan valt att flytta så fanns det ju ingen som kunde välja och 

då har vi fått välja själva”. I första huset sparades några gamla badrum men det visade sig 

vara nästan lika kostsamt som att sätta in ett nytt så resterande hus fick nya badrum. De 

boende erbjöds en ny lägenhet under renoveringen för att sedan kunna flytta tillbaks när 

renoveringen var klar, vilket alltså inte så många har gjort. Projektledaren berättade att han 

varit delaktig i liknande projekt i Varberga och de har haft samma problem där. I och med 

renovering höjs också hyrorna vilket kan vara en bidragande orsak till att boende väljer att 

inte flytta tillbaks. I Mitt gröna kvarter höjdes hyrorna mellan 20 % och 37 % beroende på 

vad som utförts. ÖBO har fått en del kritik från de boende som flyttat in då de uppfattade att 

allt skulle vara nyrenoverat, vilket det alltså inte var. Anledningen till att allt inte är 

nyrenoverat är alltså för att hålla nere hyrorna så mycket som möjligt förklarar projektledaren.  

Satsningen på boendebyggarna är en stor del i projektet och fanns med som krav i 

upphandling av entreprenör. Det är ett samarbete tillsammans med arbetsförmedlingen som 

har gett arbetslösa Vivallabor chans till praktik. Projektledaren menar att det ”nya” 

arbetssättet passade bra i Mitt gröna kvarter då det är ett partneringprojekt som ÖBO driver 
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tillsammans med Skanska. Men i och med att det är ett nytt sätt att arbeta var det till en början 

inte många som visste något mer än att Skanska skulle ta emot mellan 50 och 80 personer i 

praktik. Men efterhand har lösningar och tillvägagångssätt för att hantera frågor arbetats fram. 

På frågan om de anser att boendebyggarna varit lyckat svarade projektledaren: ” Ja det har 

fungerat jättebra i det här projektet! Vi har haft 40 praktikanter hittills och det är 12 som fått 

jobb av dem, så det är lite svårslagna siffror. Det har varit riktigt lyckat och man har hittat 

riktiga guldkorn som kanske aldrig fått chansen annars”. Han har också märkt skillnad i 

minskad förstörelse. I vanliga fall brukar bodetableringarna nästan alltid vara nedklottrade 

men det har inte hänt någon gång här. Det tror projektledaren till stor del berott på 

boendebyggarna. Han menar att Skanska har mycket att vinna på den relation som byggs upp 

i och med att de boende själva varit med och arbetat med projektet.  

Tanken från början var att Mitt gröna kvarter skulle kunna komma att bli ett pilotprojekt som 

sedan skulle appliceras på hela Vivalla om det visade sig vara lyckat. Men i och med att det 

varit väldigt kostsamt tror projektledaren att det blir svårt. Han menade att de sista 

kilowattimmarna i energibesparing blir för dyra i förhållande till vad de faktiskt ger tillbaka i 

minskade driftkostander. Men han sa också att hela Vivalla behöver rustas upp i någon form, 

men frågan är helt enkelt i vilken omfattning det blir. Projektledaren sa att: ”Det är en 

kostnadsfråga. I slutänden är det ekonomin som styr. Och i de här ytterområdena är problemet 

för fastighetsägare att husen inte värderas så högt, och de ökar inte i värde även om de rustas.” 

Det som generellt är dåligt i Vivalla, och som måste åtgärdas, är framförallt ledningar 

utvändigt. Många ledningar är helt slut och behöver grävas om och i och med att det på vissa 

ställen gått sönder har det resulterat i grävarbete och åtgärder på lite olika ställen. I andra 

etappen, som ligger på Versgatan och som kallas Bevarandeprojektet, har markarbeten 

påbörjats men där blir inte renoveringen lika omfattande. Där ska cirka 180 lägenheter 

renoveras genom att taken ska tilläggsisoleras och FTX-system installeras. Tillgängligheten 

ska utökas och i det projektet har ÖBO valt att försöka återskapa det ursprungliga utseendet 

på husen. Men även om renoveringarna är betydligt mindre i denna etapp så räknar ÖBO med 

att halvera energiförbrukningen. Vilket ändå är stora besparingar då användningen idag ligger 

på cirka 200 kWh/ (m2 och år). Versgatan beräknas vara klar med byggarbeten i slutet av 2016 

och markarbeten 2017. Etapp tre som kallas Framtidens kvarter ligger i anslutning till Mitt 

gröna kvarter men projektledaren är osäker på vad som kommer hända där, det hänger på 

ekonomin förklarar han.   
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På frågan om vad ÖBO kan ta lärdom av från Mitt gröna kvarter till kommande etapper 

svarade Projektledaren nivån på renoveringen, och i vilken omfattning renoveringen bör ske. 

Men också hanteringen av det som varit dåligt och hur saker ska placeras för att det ska 

fungera som bäst. Han förklarade att husen inte varit så lätta att bygga om då de är byggda 

med ganska dålig kvalitet. Han menade också att det märks att husen i Vivalla byggdes snabbt 

och på väldigt kort tid. Men nivån som hölls på renoveringen i Mitt gröna kvarter blir svår att 

hålla i fortsättningen . Projektledaren sa att: ”Det vi gjort om här är kanonbra men det är 

omöjligt att räkna hem”. Ett av husen som skulle renoverats är i så dåligt skick att det 

förmodligen inte skulle bli dyrare att riva och bygga nytt. Det är än så länge oklart vad som 

kommer hända med det huset. En av punkterna i ansökan till delegationen för hållbara städer 

som inte är uppfylld beror just på att renoveringen av det huset inte kunnat genomföras som 

planerat. Det är på det huset solpaneler skulle suttit då det är det enda huset i området som står 

i rätt riktning. Men det krävs en ombyggnad av det huset för att kunna få till solpanelen. Men 

han berättar vidare att det aldrig varit tal om att riva hela kvarteret och bygga nytt även om 

han tror att det rent ekonomisk hade varit lönsammare.  

5.2.2 Intervju med projektkoordinator, ÖBO 

Maria Nordhag är projektkoordinator på ÖBO och började sitt arbete i Mitt gröna kvarter för 

ungefär ett år sedan. Hon är vikarie för ordinarie projektkoordinator och när Maria kom in 

hade projektet redan pågått en tid, två hus var redan klara och så gott som inflyttade.  

Egentligen skulle projektkoordinatorn utgått från bovärdskontoret i Vivalla centrum, men för 

att kunna få en naturlig kontakt med både entreprenören och hyresgästerna satt hon istället 

direkt vid byggarbetsplatsen. Framförallt har projektkoordinatorn kontakt med hyresgästerna. 

Både de som bor på Visgatan, de som tidigare bott där och de som kan tänka sig att flytta dit. 

Kundkontakten innebär all möjlig typ av information till exempel allt från enklare aviseringar 

till workshops och aktiviteter för att få fram de boendes åsikter. Projektkoordinatorn är 

ansvarig för att ha en bra dialog med alla inblandade i projektet och det är också något hon 

arbetar mycket med. Hon har ett ansvar gentemot distriktet, att informera om vad som pågår 

samtidigt som hon ska informera bovärden som är ansvarig för området om vad som pågår. 

Projektkoordinatorn beskrev det som att hon är lite av spindeln i nätet och att hon ska kunna 

svara på många frågor på ett generellt plan. 
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För att kunna framföra de synpunkter projektkoordinatorn får reda på från de boende är hon 

med på projekteringsmöten och möten som specifikt handlar om boendedialog. Där diskuteras 

hur ÖBO i möjligaste mån kan ta tillvara på åsikterna. Inom ÖBO jobbar de redan nu mycket 

med boendedialoger men det blir bara mer och mer. Det kan handla om allt mellan att 

hyresgästen ska ha möjlighet att välja vilka tapeter de vill ha till synpunkter kring hur det 

upplevs att vara i kvarteret under kvällstid. Projektkoordinatorn menar att det är de boende 

som är experter på området. Det är de som vet hur det är att gå där en mörk vinterkväll, vilka 

ställen som undviks eller vart det är trevligt att gå eller vilken häck som är fin. Genom en bra 

boendedialog kan sådana speciella saker fångas upp. Att jobba mycket med boende och 

boendeinflytande är inget nytt för projektet Mitt gröna kvarter utan något ÖBO jobbat väldigt 

mycket med sedan en lång tid tillbaka. 

Några undersökningar på om trygghetskänslan förändrats efter ombyggnationen har inte 

utförts än. Projektkoordinatorn förklarade att det beror på att projektet inte är riktigt klart än 

och att det krävs lite tid för utvärdering efter färdigställande. ÖBO vill ha in synpunkter och 

feedback på hur själva arbetet gått men också hur hyresgästerna upplevde det. 

Projektkoordinatorn anser att det är viktigt att göra grundliga utvärderingar för att kunna ta 

med sig det vidare. Projektet har fungerat som en process med ständigt lärande berättade hon.  

Projektkoordinatorn berättade vidare att Mitt gröna kvarter är ett pilotprojekt där fokus legat 

på att de tre bitarna i hållbar utveckling verkligen skulle prägla hela projektet. Tyvärr är 

Vivalla en stadsdel med väldigt dåligt rykte vilket också bekräftats efter undersökningar bland 

Örebroare. Många som inte ens känner till området skulle aldrig kunna tänka sig att flytta till 

Vivalla förklarade hon. Det är många som inte ens varit där. På frågan om hur det ser ut i 

Vivalla svarade många att det nog mest är betong och höga hus. Det är då det märks vilka 

rykten som finns förklarade hon. Vivalla är en stor stadsdel och står för cirka 10 % av ÖBO’s 

bestånd och där bor runt 7000 personer vilket nästan är som en mindre ort. Ett av problemen 

anser projektkoordinatorn är att Vivalla är inrutat med Vivallaringen som en form av barriär 

som löper runt hela Vivalla. Det gör Vivalla isolerat och dessutom gör motorvägen att det 

känns längre från city än vad det egentligen är. ÖBO vill öka attraktiviteten i området och föra 

Vivalla närmare staden för att kunna se en form av dynamik där folk rör sig över stadsdelarna.  

När ÖBO pratade med hyresgäster var det mycket fokus på trygghet och mycket är grundat på 

rykten förklarar projektkoordinatorn. Hon berättade att: ”Vivalla kanske har ett oförtjänt 

dåligt rykte. Men i vilket fall som helst så finns det en otrygghet och den måste man försöka 
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göra någonting åt”. Och det handlar inte bara om att rusta bostäder utan det handlar om 

samhällsutveckling menar hon. 

Satsningen på den sociala hållbarheten tyckte projektkoordinatorn var speciell för Mitt gröna 

kvarter. Ofta när det pratas om hållbar utveckling fastnar det vid miljö och ekonomi 

förklarade hon. Hon menar att det sociala är svårdefinierat och ofta hamnar lite i skymundan i 

den allmänna diskussionen. Arbetsmarknadssatsningen boendebyggarna är också en unik del i 

projektet och något som ÖBO är väldigt stolta över. ÖBO utför vartannat år 

enkätundersökningar hos alla sina hushåll, senaste resultaten finns från 2012 och svar väntas 

från enkäter som gått ut i år. I den hoppas ÖBO kunna utläsa om satsningen varit lyckad. 

Projektkoordinatorn var inte med när projektet med boendebyggarna startade men som hon 

fått det återberättat så var det en följd av det arbete ÖBO utfört med boendeinflytande. Inom 

ÖBO pratar de om delaktighet i olika steg. Där är det lägsta steget envägskommunikation som 

betyder att ÖBO informerar om vad som händer. Stegen går sedan högre och högre och till 

slut nås medbestämmande vilket betyder att hyresgästen faktiskt får vara med och bestämma. 

Boendebyggarna var en utveckling av det sista steget till att få de boende att faktiskt vara med 

och utföra. Det i sin tur bidrar också till ökad förvärvsfrekvens i området och därmed en 

positiv samhällsutveckling. 

Den största utmaningen tyckte projektkoordinatorn var kommunikationen, att nå ut och kunna 

individanpassa informationen. Då alla människor har olika behov krävdes anpassning på rätt 

sätt. Alla måste vara med på banan och känna sig trygga med vad som kommer att hända 

förklarade projektkoordinatorn.  

I projektet var det också fokus på att försöka motivera till ökat cykelanvändande och snart 

finns en cykelpool som kommer kunna användas av de boende i kvarteret. Ett problem i 

området var olovlig körning och att det åktes snabbt på gårdarna där det egentligen är 

förbjudet. Det har upplevts väldigt obehagligt av många och därför har några gårdar gjorts om 

så att det är omöjligt att köra bil där. Samtidigt ville många ha sin bil nära ur 

trygghetssynpunkt och det var en av anledningarna till att entréerna vändes. 

För att skapa sammanhållning mellan de boende i kvarteret finns bland annat odlingslådor till 

förfogande på gården mellan Visgatan 12 och 16. De är inte tänkta till något speciellt och inte 

sektionerade utan tanken var att hyresgästerna själva skulle komma överens om hur de ville 

ha det. Det finns ett gårdshus som är till för förvaring av lite olika gårdsmaterial. I maj ska 
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ÖBO hålla en gårdsfest där blommor ska planteras tillsammans med hyresgästerna. Då ska 

även en yta där ingenting planerats presenteras för de boende. Dit är vatten och el draget och 

målet är att hyresgästerna själva ska få bestämma vad som ska finnas på den ytan. Med det 

vill ÖBO uppnå medbestämmande i så stor utsträckning som möjligt berättade 

projektkoordinatorn. 

Projektkoordinatorn har uppfattningen om att de boende varit väldigt positiva kring projektet 

och renoveringen. Hon tror att anledningen till att inte så många flyttat tillbaka är att de trivts 

så bra på det nya stället. Vissa har också sagt att de inte orkar flytta en gång till. De flesta som 

har flyttat tillbaka flyttade direkt från evakueringen av de sista husen in till det nyrenoverade, 

det betyder att de flyttade en gång och inte två.  

På frågan om vad projektkoordinatorn tror att ÖBO kommer ta lärdom av till kommande 

processer svarade hon att hon tror att det till stor del kommer vara boendeinflytandet och att 

samla in så mycket åsikter som möjligt. Hon tror också att arbetsmarknadssatsningen som 

blev så lyckad kommer bli stort i framtiden. I framtiden tror hon att ÖBO kommer fortsätta 

med den sociala satsningen. Hon menar att hyresgästerna är deras kunder och att ÖBO tjänar 

på att de är nöjda. Hon sa: ”Det hjälper oss ingenting om vi bygger någonting och frågar sen 

och inser att det inte blivit bra”.   

5.2.3 Intervju med arkitekt, White arkitekter 

Anders Ejdeholt började jobba med Mitt gröna kvarter våren 2009. Då var uppgiften att titta 

och rita på en gård i Vivalla. Det visade sig ganska snart att det var mer än en gård som skulle 

ritas om. I uppgiften ingick ombyggnad av Visgatan som var den första delen av Vivalla som 

behövde en rejäl upprustning. Arkitekten berättade att husen använde stora mängder energi 

men i sig var friska. Det berodde på att de var så välventilerade och att värmen gick rakt ut 

genom väggarna. När ÖBO insåg att projektet skulle bli dyrt insåg de också att en vision för 

hela området behövdes för att kunna genomföra det på ett bra sätt. Arkitektens arbete gick då 

ut på att, tillsammans med stadsplanerare från White’s kontor i Göteborg, arbeta fram en 

tydlig målbild för hela området i Vivalla.  

Ett visionsdokument arbetades fram där de tittade på hela området och vilka som bodde där. 

De tog fram styrkor och svagheter i området. Arkitekten ville koppla in en socialantropolog i 

projektet men ÖBO hade redan inlett ett samarbete med Cesam och tyckte därför inte det var 

nödvändigt. ÖBO tillhandahöll inte så mycket information och arkitekten är osäker på om det 
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berodde på att de ville att visionsarbetet skulle ske förutsättningslöst för att arkitektens grupp 

skulle kunna ge deras bild av hur de tyckte Vivalla skulle förändras. En rapport skrevs som 

sedan presenterades för ÖBO’s styrelse.  

Arkitekten berättade att ett projekt som Mitt gröna kvarter är väldigt känsligt politiskt. Bland 

annat finns det omgivande områden som inte vill få så mycket kontakt med ett upplevt 

problemområde som Vivalla. Inför presentationen för ÖBO’s styrelse fick de coachning från 

ÖBO’s ledning om vad som var politiskt gångbart och inte. Enligt arkitekten är en stor del av 

problemet att Vivalla är så avskiljt från övriga stadsdelar i och med ringleden och 

motorvägen. Arkitekten sa: ” Vår bild var att om det här ska kunna fungera som staden i 

övrigt så måste det växa ihop som staden och få en struktur som är mer som staden”. Men 

arkitektens personliga bild är att planen med att Vivalla skulle växa ihop med Hjärsta var en 

väldigt känslig politisk fråga. Istället hölls Hjärstaskogen fram som en viktig grön del i 

området. Om så var fallet eller om det var ett svepskäl för att behålla barriären mellan 

områdena är oklart.  

ÖBO’s styrelse är politisk och innehåller representanter i två läger, rött och blått, förklarade 

arkitekten. Han upplevde ett stort engagemang från båda håll vid presentationen där de 

presenterade både analys och praktiska förslag. I presentationen var fyra lägen inzoomade och 

visade på möjliga förändringar i området. Ett av de inzoomade områdena var just Visgatan. 

Där visades hur de genom förändrad trafikstruktur skulle kunna uppnå ett mer kvarterslikt 

område. Men arkitekten menar att även om inte allt skulle gå att uppnå genom förändrad 

bebyggelse skulle ändå trygghet, social kontroll och trygghetskänsla kunna förbättras i och 

med förändringarna.   

Den första etappen gjordes som en tävling med fyra inbjudna och White vann. För att få fram 

en vinnare utvärderades förslagen både av de boende och av ÖBO genom att en lista med för 

och nackdelar sammanställdes. Även om inte White’s, och arkitektens förslag bara innehöll 

fördelar så vann förslaget efter synpunkter från de boende och ÖBO. Det beslutades att 

projektet skulle genomföras i partneringform, Skanska vann upphandling och blev entreprenör 

i projektet. White var sedan med som en partneringdel i projektet och arkitekten med flera har 

jobbat tätt ihop med ÖBO och Skanska. Något som arkitekten tycker fungerat bra och varit 

väldigt roligt. 
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Arkitekten berättade att Skanska hade en bild av att lösningarna var längre komna än vad de 

var, så till en början var det lite segstartat. Skanska ville komma igång och bygga så snart som 

möjligt medan White endast hade skisser som behövde arbetas igenom. När parterna väl var i 

fas fungerade det bra och White ritade parallellt med att ombyggnationen pågick. Genom 

partnering som entreprenadform försökte onödigt arbete undgås i största möjliga mån. I 

slutänden blev det ändå mer ritningar än vad som var tänkt från början vilket till stor del var 

av praktiska skäl.  

Arkitekten tycker att partnering som entreprenadform har fungerat väldigt bra i projektet. I 

början hölls täta möten vilka blev glesare under projektets gång. Mötena skedde i olika 

konstellationer och i parallella grupper för att sedan ha gemensamma beslutsmöten. Att de 

träffades så pass mycket tycker arkitekten gjorde att de fick en respekt för varandras 

kunskaper samtidigt som det var väldigt lärorikt. Det gjorde också att alla jobbade mot samma 

mål och med samma huvudfokus. Alla blev väldigt måna om att det skulle bli ett bra 

slutresultat och att det skulle fungera ekonomiskt samtidigt som de ville göra det så bra som 

möjligt för de boende. Kontakten med de boende stod ÖBO själva för vilket arkitekten gärna 

hade varit en del av. Istället kom informationen i andra hand till honom.  

Ansökan till hållbara städer hade gått iväg innan arkitekten blev en del i projektet. Den blev 

på sätt och vis styrande, på ett positivt sätt. Arkitekten tyckte dock att hålbarhetsaspekten, 

som ansökan till stor del handlade om, hanterades lite vid sidan om. Han önskade att White 

fått vara en större del i hur ansökan skulle komma in i projektet och att ansökan skulle varit 

mer levande under projektets gång.  

Tanken från början var att Vivalla skulle växa ihop med resterande omgivning vilket inte gått 

att utföra. Nu är kvarteret utformat så att det i framtiden ska gå att göra. Målet var också att 

blanda olika upplåtelseformer då det finns ett tryck inom Vivalla där boende vill kunna göra 

bostadskarriär och skaffa radhus eller villa. Visgatan 8 och 10 är två radhuslängor där ÖBO 

tillämpat en hyrköpsmodell där flera har köpt loss radhus och alltså har ett eget ägande. Men 

några villor har det inte blivit. Planen var också att uppföra ett antal högre hus för en liknande 

central park miljö intill det nordsydliga grönområdet. Det skulle göra grönområdet och 

cykelstråket som går förbi tryggare i och med mer liv samt fönster vända ditåt. Ett punkthus 

ska uppföras men fortsättningen därefter är oklar. Ett av problemen med ekonomin, förklarade 

arkitekten, är fastighetsvärderingen i området. I och med att den är så låg leder det till att 

nybyggnationer värderas lågt och måste skrivas av på väldigt kort tid.  



34 

 

Arkitekten är osäker på fortsättningen med följande etapper i Vivalla. Han tycker att de 

genom Mitt gröna kvarter har lagt en grund för en struktur som kan förändra området, inte 

bara till utseende utan även med tydliga bostadsgårdar, vända entréer, nya rörelsemönster och 

tryggare stråk för gående och cyklister. Han tycker inte heller att det är fel om olika områden 

får olika karaktär, det var en del av målet med arbetet; att ge olika delar olika karaktär. 

Viktigast att ta med sig till kommande etapper tror han är just den förändrade gårdsstrukturen. 

Den ger bättre förutsättningar för att växa ihop med omgivningen vilket också leder till bättre 

förutsättningar för det sociala livet, ökad trygghet och ett bra grannskap. 

5.2.4 Intervju med miljösamordnare, Skanska 

Faiz Mawlayi är utbildad planeringsarkitekt och jobbar som miljösamordnare på Skanska. 

Han kom in i projektet när det blev klart att Skanska vann upphandlingen och jobbade med 

miljösamordningen. För honom var Mitt gröna kvarter det första riktiga projektet han jobbat i 

och han uppskattade att jobba med partnering som entreprenadform. Han tyckte det var 

väldigt lyckat och att de delaktiga lärde sig väldigt mycket av varandra. Att det var ett 

partneringprojekt gjorde också att de jobbade mot gemensamma mål vilket även ansökan till 

hållbara städer bidrog till.  

Själv är miljösamordnaren uppväxt i ett miljonprogramsområde i Lund. Det tillsammans med 

hans planeringsbakgrund där han läste mycket om miljonprogram gjorde att ett intresse för 

dessa områden och dess utvecklingsbehov väcktes hos honom. Han menar att investeringen 

som gjordes under rekordåren inte får gå förlorad även om husen är i stort behov av 

renovering och utveckling. Det finns ett värde i bostäderna både när det kommer till det 

byggmässiga och det arkitektoniska förklarade han. Miljösamordnaren berättade vidare att det 

pratas mycket om att miljonprogrammen läcker energi. Vilket de också gör, men drift och 

underhåll i dessa områden har länge varit eftersatt och han menar att en stor vinst görs på att 

inte riva utan istället bygga om. Det som kan sparas genom att behålla kärnan och skelettet i 

betong i koldioxidutsläpp går inte att generera vid nybyggnation. Givetvis beror det på det 

specifika projektet och hur illa nedgånget det är. I vissa fall kanske saneringsbehoven är 

alltför stora. I fallet Mitt gröna kvarter hade ÖBO varit en skötsam förvaltare och där fanns en 

grund att rädda.         

Miljösamordnaren berättade att vissa saker omplanerades i projektet och av olika anledningar 

inte gick att genomföra. Bland annat kunde inte solfångare installeras i den utsträckning som 
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planerats. Men några saker tillkom i stället, bland annat en utveckling av FTX-systemet där 

förvärmning påkopplats genom ett borrhål. En utvärdering håller på att utföras och än vet de 

inte riktigt vad systemet ger för effekt. Men miljösamordnaren hoppas på att det är en lösning 

som kan komma att användas i flerbostadshus i fortsättningen. Vinsten av denna lösning är 

inte bara effektivare uppvärmning på vintern utan även kylning på sommaren. Uppföljning på 

systemet kommer i september.  

Nu har arbetet med nästa etapp, Bevarandeprojektet, inletts. I och med att organisationen är 

stabil och har mycket erfarenhet nu har miljösamordnaren en mer passiv roll i projektet. De 

bitarna som han tidigare stöttat i är i stort sett självgående men han är med var åttonde vecka 

på miljömötena. 

Miljösamordnaren är övertygad om att hela Vivalla kommer renoveras. Han berättade att det 

finns en ekonomisk plan men att renoveringen inte kommer ske i lika stor utsträckning som 

Mitt gröna kvarter. Han tror istället att ÖBO kommer ta med delar av projektet och applicera 

på resterande kvarter med avsikten att ta bort de homogena inslagen och bygga upp 

kvarterslika områden med olika karaktär. En av anledningarna till att hela Vivalla inte kan 

renoveras till samma nivå som Mitt gröna kvarter är att det ekonomiskt sett blir för dyrt. Men 

också för att de inte vill ändra förutsättningarna och höja hyran så mycket att de boende 

tvingas flytta. Istället vill ÖBO förändra området i takt med att människorna som bor där får 

ökat inflytande genom till exempel arbetsmarknadssatsningen. Förhoppningen är att andra 

satsningar i framtiden ska kunna sätta igång en god spiral som gör det möjligt att renovera i 

samma takt som den socioekonomiska utvecklingen i Vivalla, förklarade miljösamordnaren. 

5.2.5 Intervju med affärsutvecklare, ÖBO 

Cecilia Svedin var ansvarig för ansökan som ÖBO gjorde till hållbara städer. Hon berättade 

att när det var dags att rusta Vivalla ville ÖBO göra något mer än bara rusta och renovera. De 

ville jobba med sociala frågor tillsammans med miljöfrågor i och med att Vivalla är ett socialt 

utsatt område. Av en slump hittade ÖBO möjligheten att söka pengar hos delegationen för 

hållbara städer och de insåg snart att om det var något område de skulle söka medel för så var 

det Vivalla. Affärsutvecklaren fick rollen att samordna ansökan vilket också innebar att 

planera ihop projektet från början i och med att det inte fanns någon projektplanering.  

I början jobbade de mycket internt inom ÖBO. Satte ihop olika projektgrupper med tekniker 

och ”energifolk” för att räkna på olika idéer och även hur de socialt skulle jobba i projektet. 
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Det fanns mycket tankar och idéer som hon försökte ta hänsyn till och affärsutvecklaren ville 

få med så mycket som möjligt i ansökan. Även om det krävdes ett övergripande 

hållbarhetstänkande så var det energibesparingar och sänkt energiförbrukning som de kunde 

söka pengar för. 

Hennes uppfattning av projektet är att det var väldigt ambitiöst med höga mål och att de 

kanske inte nådde ända fram. En av anledningarna berättade hon var att projekttiden löpte 

under så lång tid. När de väl fått igenom ansökan blev det av olika anledningar fördröjningar 

vilket ledde till att den teknik de hoppats på inte längre var aktuell. Fördröjningarna berodde 

på den politiska situation som rådde med omval (2010) vilket gjorde att ÖBO inte hade någon 

styrelse som kunde besluta om projektets genomförande. När det ett år försenat blev dags för 

upphandling blev den överklagad vilket fördröjde projektet ytterligare. I och med teknikens 

snabba utveckling kunde de då konstatera att bland annat vindturbiner på taken inte var en så 

bra idé. Det är exempel på en av sakerna som inte genomfördes.   

För att komma fram till vilka åtgärder ÖBO ville satsa på genomfördes ett antal workshops 

samtidigt som inspiration från andra städer och projekt hämtades. Affärsutvecklaren jobbade 

med projektet fram till att ansökan gått igenom och därefter var hennes roll att hålla koll, 

bevaka och sköta rapportering till myndigheter. 

En av ÖBO’s grunduppgifter är att jobba med boendeinflytande vilket ÖBO alltid gör men 

affärsutvecklaren berättade att de ibland känner att de inte når ända fram. De ville få med den 

sociala dimensionen i projektet genom att öka och testa en ny metod för boendeinflytandet. 

Eftersom de visste att förvärvsfrekvensen var låg i Vivalla ville de på något sätt kombinera 

det med boendeinflytandet och idén med boendebyggarna väcktes. Tanken var först att de 

som bodde i kvarteret skulle vara med och bygga. De insåg dock att det inte skulle fungera i 

realiteten eftersom det inte är säkert att just de som bor där saknar jobb. Eller så kanske de 

inte är lämpade för just den typen av arbete. Istället valde ÖBO att ta med hela Vivalla. De 

hämtade också inspiration från Telgebostäder som redan testat konceptet. 

Att bara 8 % av de boende i Mitt gröna kvarter flyttat tillbaka efter renoveringen är färre än 

vad ÖBO hoppats på. ÖBO ville attrahera nya hyresgäster från anda stadsdelar för att 

tillsammans med kvarboende minska segregationen vilket de var tydliga med från början. 

Men istället för en blandning av nya och gamla hyresgäster blev det i stort sett bara nya, och 

då hyresgäster från andra delar av Vivalla. En av anledningarna till att det blev så tror 
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affärsutvecklaren beror på att hyresgästerna trivdes bra i det nya området de flyttat till under 

evakueringen och helt enkelt valt att stanna. 

Hyresgästerna hade själva möjlighet att styra hyreshöjningarna utifrån tre olika nivåer på 

renovering, men konceptet föll lite i och med att så få valde att flytta tillbaka. 

Affärsutvecklaren tycker ändå att hyreshöjningen är extremt liten med tanke på omfattningen 

av upprustningen. Från början ville ÖBO höja hyran mer än vad de faktiskt gjorde. Varför det 

inte blev en högre hyreshöjning än så kunde inte affärsutvecklaren svara på. 

ÖBO har försökt ta hjälp för att kunna räkna på den samhällsekonomiska vinningen i Mitt 

gröna kvarter. De har lyft in projektet i forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan där tre 

företag är inblandade. Affärsutvecklaren tror att en samhällsekonomisk vinning först är möjlig 

att beräkna när en större del av Vivalla är åtgärdat. I och med att Mitt gröna kvarter bara står 

för 119 av de totalt 2400 lägenheterna i området.  

När det kommer till det fortsatta arbetet i Vivalla berättade affärsutvecklaren att hon tror att 

Mitt gröna kvarter kommer vara ett pilotprojekt i den bemärkelsen att de lärt sig väldigt 

mycket av det. Hon menar att de inte kommer göra likadant med resterande delar utan 

förmodligen nöjer sig med en energieffektivisering inom kraven från BBR. I Mitt gröna 

kvarter kostade energieffektiviseringen under BBR’s krav 27 miljoner extra. I och med att 

energikostnaderna inte är så höga är en sådan satsning inte ekonomiskt försvarbar. Bortsett 

från den ekonomiska delen anser hon ändå att projektet varit lyckat och att de nådde väldigt 

långt när det kommer till de sociala frågorna.  

Affärsutvecklaren berättade att ambitionen fortfarande är att öppna upp Vivalla och få bort 

den fysiska barriären. Att få Vivalla att närma sig Hjärsta fick de inte igenom politiskt vilket 

hon tycker är väldigt synd och en del som Vivalla verkligen behövt. Hon tror att det är ett 

stort hinder för att kunna uppnå en förändring av strukturen i området. Målet var att göra en 

kraftfull förändring i Mitt gröna kvarter för att sedan successivt kunna öppna upp och 

förändra resten av Vivalla. Hon förklarade att de boende i Hjärsta troligen var rädda om sina 

egna fastighetsvärden som skulle kunnat komma att påverkas i och med en öppning till 

Vivalla. Något affärsutvecklaren inte tror varit ett problem på längre sikt. Nu är Hjärstaskogen 

ett naturreservat vilket gjort arbetet med Vivalla ännu svårare.     

Den kunskap affärsutvecklaren tror de tar med sig till kommande projekt förutom om 

ekonomin är att vara tydliga mot de boende. I Mitt gröna kvarter var ansökan till hållbara 



38 

 

städer redan inskickad när de boende fick chansen att tycka till. Det gjorde att många boende 

trodde att de hade möjlighet att påverka mer än vad de kunde vilket skapade en besvikelse hos 

hyresgästerna. Hon förklarade att de i fortsättningen måste vara tydligare med vad 

hyresgästerna kan påverka och inte för att undvika missförstånd. 

5.2.6 Intervju med byggingenjör, White arkitekter 

Oskar Widlund började arbetet med Mitt gröna kvarter 2012 och hade rollen som 

uppdragsledare på White. Då hade kollegorna på White genom Anders Ejdeholt, redan jobbat 

i några år med framtagandet av skisser på området. Oskar skötte kontakten med Skanska och 

ÖBO gällande vad som skulle utföras, samt hade ett övergripande ansvar gentemot dem.  

Speciellt med Mitt gröna kvarter tycker byggingenjören var den stora och övergripande 

satsningen. Att ÖBO och Skanska insåg att de genom att renovera hela kvarteret kunde dra 

nytta och lärdom under projektets gång och från hus till hus. Genom att samma personer 

jobbade tillsammans hela vägen kunde saker förbättras och erfarenhet tas med. Även 

boendedialogen och att de boendes åsikter fångades upp tycker byggingenjören var en viktig 

del. Likaså att arbetssökande gavs möjlighet till praktik. 

Byggingenjören tycker att det märktes tydligt att de boende var med i en dialog, även om den 

sköttes helt av ÖBO och utan Whites inblandning. De boendes åsikter fångades upp på 

speciella möten och förmedlades sedan vidare av ÖBO.   

Skillnaden med Mitt gröna kvarter jämfört med andra projekt var att det fanns en grundligare 

utredning med ett tydligare mål berättade byggingenjören. Dessutom var det en ständig dialog 

under projektets gång mellan byggherren och de andra inblandade i och med 

partneringformen. Byggingenjören tror att det hade varit svårt att uppnå samma mål om de 

inte jobbat i partnering. I och med partnering som arbetsform, och dialogen den medförde, 

kunde ekonomin regleras under arbetets gång. Till skillnad mot ett vanligt projekt där det 

oftast ritas först, sätts pris och sedan byggs.   

Byggingenjören önskar att det funnits en tydligare plan för hur målen i ansökan till hållbara 

städer skulle uppnås. Han upplevde att White inte riktigt var delaktiga i hållbarhetsprocessen 

utan snarare att det sköttes lite vid sidan om. Istället för att alla parter kunde jobba 

tillsammans för att uppnå målen. 
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Att Mitt gröna kvarter kommer bli ett pilotprojekt och appliceras på hela Vivalla tror 

byggingenjören blir för dyrt. Däremot tyckte han att ÖBO gjorde helt rätt i att satsa som de 

gjorde och han tror att de lärde sig väldigt mycket från projektet. Han tror också att de kan ta 

med sig och hitta lösningar som kan användas på resten av Vivalla om utvärdering av 

projektet sker på rätt sätt. Några delar byggingenjören tror kommer följa med till kommande 

upprustningar är boendedialogen för att vinna förtroende hos hyresgästerna och så även 

projektet med boendebyggarna. 

Förändring av gårdsstrukturen tror byggingenjören kommer fortsätta i resterande delar av 

Vivalla, men kanske inte i samma omfattning som med Mitt gröna kvarter. Han menar att 

utemiljön är en stor del av boendekvaliteten och trygghetskänslan.  Därför är det en viktig del 

i kommande projekt.  

5.2.7 Intervju med miljöchef, ÖBO 

Linus Larsson jobbar som miljöchef på ÖBO vilket innebär att han jobbar med klimat och 

energifrågor, transporter, radon, förorenad mark och till viss del även med avfall. En viktig bit 

inom miljöarbetet har mer och mer blivit val av material berättade miljöchefen. ÖBO jobbar 

med att försöka ta fram en modell och ett bra sätt för hur de i framtiden ska jobba med 

materialval i nyproduktion och större ombyggnationer. För att på så sätt kunna ringa in vilka 

material som bör undvikas. I arbetet med Mitt gröna kvarter var miljöchefen en del i 

miljögruppen där han främst arbetade med just materialval. Han var också med i början när 

diskussionen gällde vad som skulle göras, vad som kunde förbättras och hur långt de skulle gå 

i energifrågan.  

I Mitt gröna kvarter användes SundaHus miljödatabas för att kontrollera de material som 

användes. Vissa sammansatta delar är dock svåra att kontrollera, som till exempel en hiss 

berättade miljöchefen. Han menar att det inte går att gå ner på skruv och mutter nivå utan att 

det viktiga är att se till helheten. En hiss kommer garanterat innehålla bly i kretskortet eller 

liknande och därmed ge nedslag. Det fungerar inte att bedöma sådana saker som det ändå inte 

finns något alternativ för. Men i Mitt gröna kvarter jobbade de med att hitta bra lösningar på 

det som var möjligt. Det viktiga för dem har varit att kunna ringa in material som till exempel 

kan finnas i VVS-produkter och elledningar. För att kunna ta fram en form av förbudslista 

som ÖBO kan jobba utefter. Sedan kan de i fortsättningen jobba med vissa fördjupade 
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bedömningar för att fånga upp nya material och produktgrupper. Under arbetets gång har det 

varit bra att kunna luta sig mot ett värderingssystem som SundaHus.  

I och med Mitt gröna kvarter hittade ÖBO ett antal produkter som var relativt billiga och 

enkla att byta ut medan andra var svårare. Innan projektet började trodde miljöchefen att de 

skulle stöta på betydligt fler produkter som skulle vara ett problem än de gjorde.  

I Sverige och EU pågår ett arbete som kallas Reach där de försöker hitta och förbjuda vissa 

farliga ämnen. Miljöchefen menar att det förmodligen alltid kommer finnas en risk med att en 

del ändå faller bort. Vilket kan bero på okunskap hos leverantör, att leverantören mörkar eller 

har sekretessbelagt någon del. Vissa ämnen kanske inte heller är farliga i sig, men hur farliga 

de är i kombination med andra ämnen är det ingen som vet förklarade miljöchefen. Ifall man i 

framtiden upptäcker problem med dagens byggmetoder är förhoppningen att metoden är 

väldokumenterad och därmed är problemen lätta att hitta. 

Anledningen till att ÖBO satsade som de gjorde i Mitt gröna kvarter förklarade miljöchefen 

var för att de ville skapa ett spetsprojekt för att kunna dra lärdom av till resterande Vivalla. 

Att de valde att sänka energiförbrukningen såpass mycket berodde på att det var just det de 

kunde söka pengar för från hållbara städer. Han berättade att de i efterhand kunde konstatera 

att det blev väldigt dyra kilowattimmar trots det ekonomiska stöd de fick. Samtidigt har 

projektet genererat mervärden som är svåra att värdera i pengar. Som till exempel FTX-

lösningen med borrhål för förvärmning som förhoppningsvis kan komma att användas på fler 

projekt och inte bara i Vivalla.   

Miljöchefen tror att delar av Mitt gröna kvarter kommer tas med till kommande renoveringar i 

Vivalla medan andra väljs bort. Samtidigt tror han också att nya delar kommer plockas in i 

och med att upprustningen i området kommer fortsätta i många år framöver. Att bryta upp 

likformigheten, skapa nya unika miljöer och samtidigt få bort en del av ringleden runt 

området var också ett av målen i Vivalla berättade miljöchefen. Att riva och bygga nytt är 

ungefär lika kostsamt som denna upprustning, vilket betyder att ÖBO säkert kommer testa 

den metoden också. Men det är en känslig fråga för de boende berättade miljöchefen. 

Dessutom tror miljöchefen att delar av Mitt gröna kvarter kan tas med till andra områden och 

inte bara till resterande delar av Vivalla. Hela konceptet med materialval vill ÖBO få in i sin 

affärsplan för all framtida nyproduktion. Den bygger på att använda kunskaperna från Vivalla 

för att ta fram en förbudslista över material för att ha en styrning och kontroll i projekten. 
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ÖBO har ett övergripande miljömål om att från 2005 till 2015 sänka koldioxidutsläppen med 

20 %. Det skulle de uppnå genom att minska elen med 25 %, fjärrvärme med 15 % och oljan 

med 95 %. De jobbar nu med att ta fram nya mål för nästa period som sträcker sig till 2019. 

Deras riktlinjer vid nybyggnation är att energianvändningen inte ska överstiga 65 kWh/ (m2 

och år). Vid ombyggnation har de inte kunnat bestämma någon siffra eftersom det beror 

mycket på vad det är för hus och i vilket skick huset är i, men målet där är att effektivisera 

med minst 20 %.   

Genom att sätta in snålspolande munstycken, införa individuell mätning och debitering av 

vatten räknade ÖBO med att sänka vattenförbrukningen med 40 % . Det har införts på fler 

ställen än i Vivalla och reaktionen från de boende är olika. I samband med införande sänktes 

också hyrorna beroende på storlek på lägenhet med en summa som täcker en 

normalförbrukning på vatten. Vissa fick sänkta boendekostnader och är nöjda medan andra 

fick höjda och är mindre nöjda. Anledningen till att ÖBO införde detta är att de sett en ökad 

vattenförbrukning i sitt bestånd. Med detta vill ÖBO öka medvetenheten hos de boende 

samtidigt som det är mer rättvist. Tidigare har boende med mindre förbrukning helt enkelt fått 

betala för de med större. Miljöchefen liknade det med att var och en ska betala för sig precis 

som med mat och telefonräkningen. Dessutom har de boende nu chansen att påverka sin 

boendekostnad. 

Individuell mätning och debitering av vatten har införts i all nyproduktion och i större 

ombyggnationer sedan 2014. Betaltvättstugor har införts av samma anledning. Det finns 

hittills i 8000 av ÖBO’s lägenheter. Just nu pågår en utvärdering av dessa och framtiden är 

oklar. Den beror till stor del på hur det fungerar från hus till hus och på vad de har för system 

idag berättade miljöchefen. 

5.3 Resultat av projektet Mitt gröna kvarter 

Enligt ansökan till hållbara städer planerades ett antal åtgärder. Tabell 1 visar planerade 

åtgärder samt om åtgärderna genomfördes. De rödmarkerade raderna är inte utförda. De 

grönmarkerade raderna är utförda men resultat eller effekt beroende av åtgärden är ännu inte 

uppmätt [43]. Tabell 2 visar åtgärder som tillkommit under projektets gång. 
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Tabell 1 Planerade åtgärder (enligt ansökan) och utförda åtgärder (enligt slutrapporten och ett 

personligt möte med affärsutvecklare Cecilia Svedin) i Mitt gröna kvarter [40, 43]. 

Åtgärd, installation eller byggnation av: Utförd? 

Nya Eurhonethus ca 40 lägenheter, låg energiförbrukning, 

max 30 kWh/m². 

Ej utförd, på grund av att det 

blev för dyrt. Annan typ av 

punkthus ska uppföras. 

Vindturbiner, för produktion av förnyelsebar energi. 
Ej utförd. Tekniken anses inte 

längre lämplig.  

Solpaneler och solceller, för produktion av förnyelsebar 

energi. 

 

Utförd, men i mindre skala; 

200 kvm istället för 600 kvm. 

Till-/ frånluft system med värmeväxlare i befintliga 

hus(FTX). 

Utförd, olika alternativ och ny 

teknik testas för att se vilket 

som lämpligast passar. 

Energieffektiva tvättsugor; torktumlare och 

tvättmaskiner med bland annat tryckmätare och 

viktindikator. 

Utförd. Energiförbrukningen 

under ett tvättpass debiteras 

hyresgästen för att öka 

medvetenheten och minska 

energiförbrukningen. 

Styr- och övervakning. Kontinuerlig övervakning och 

mätning av alla energirelaterade funktioner. 

Utförd/ pågående. Planering 

pågår. 

Förstärkt verklighet. Kontroll över egen energiförbrukning 

via app eller liknande. 
Utförd. 

Ny belysning för inom- och utomhusbruk, LED. 

Utförd. Lösningar utförs i 

enlighet med 

Energimyndighetens 

nationella strategi. 

Energisnåla hissar. 
Ska finnas i punkthus som 

planeras att byggas. 

Förbättrat klimatskal genom tilläggsisolering och 

fönsterbyte för lägre fjärrvärmeförbrukning. 

Utförd. Tätning utfördes mer 

än planrat vilket sänker 

energiförbrukningen 
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ytterligare. 

Aktiv betong på trottoarer och bilväg för renare miljö. 

Utförd, samt takpapp, som 

renar luften, ovanpå förråden 

som ett komplement till aktiv 

betong. 

Gröna väggar och tak. 

Utförd. (Medförde 

förstärkning av 

takkonstruktion.) 

Närvarostyrd elförbrukning (hissar, belysning). Utförd. 

Regnvattenmagasin för bevattning. Utförd.  

Genomsläppliga ytor. 
Utförd. Parkeringar beläggs 

med armerat gräs. 

Lokal sortering, omhändertagande och återförande av 

kompostjord. 
Utförd/ pågående.  

Individuell mätning av el och vatten med övervakning i 

realtid. 
Utförd. 

Förbättrad grönstruktur för biologisk mångfald, renare 

luft och vatten. 
Utförd. 

Konst i boendemiljön för visualisering av 

vattenförbrukning. 

Utförd/ pågående. I samarbete 

med konstnären Arijana 

Kajfes. 

Ny gatustruktur för ett minskat bilåkande. Utförd. 

Arbeta för social mobilisering som engagerar de boende. Utförd/ pågående. 

Arbeta med helhetstänkande i processen och sprida 

kunskap 

Utförd, studiebesök med 

mera. 

Utöka boinflytandet till att möjliggöra praktisk medverkan i 

genomförandet genom "boendebyggande". 

Utförd/ pågående. 50-80 

personer bedöms få chans till 

praktik, 34 stycken har fått 

chansen hittills. 

Arbeta med kulturprojekt för att öka klimatsmart 

beteende och eget ansvarstagande. 

Utförd. Bland annat genom 

samarbete med Komtek, 

dialog om utemiljö med mera. 

Visualisera ny miljöteknik beträffande energi, vatten, Utförd.  Plattform för att 
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avfall och belysning genom ett mobilt miljöhus. sprida ÖBO’s bidrag till ett 

mer hållbart Sverige. 

Införa en bil- och cykelpool. 

Pågående, cykelpool 

prioriteras före bilpool och är 

under uppförande. 

 

Tabell 2 Åtgärder som tillkommit under projektets gång, i Mitt gröna kvarter [40, 43]. 

Åtgärd, installation eller byggnation av: 

(som tillkommit under projektets gång) 

Nya värmerör till och i lägenheter för injustering av 

värme. 

Nya elinstallationer med automatsäkringar i 

lägenhetscentral. 

Ny trapphusbelysning. 

Nya balkonger/ altaner som via tillval kunde glasas in vilket 

ger lägre energibehov för uppvärmning. 
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Figur 10-14 visar fotografier på några renoverade hus och gårdar i Mitt gröna kvarter.  

 

Figur 10 En av de renoverade innergårdarna [Foto: Författaren]. 

 

Figur 11 Samma renoverade innergård som i Figur 13 men ur ny vinkel [Foto: Författaren]. 
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Figur 12 Baksidan av ett av husen som visar balkonger och uteplatsen [Foto: Författaren]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Baksidan av ett hus som visar terasser och uteplatser [Foto: Författaren]. 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 Framsidan av ett av husen [Foto: Författaren]. 
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Figur 15 och figur 16 nedan visar hur kvartersbilden har förändrat situationsplanen i Vivalla i 

etapp 1; Mitt gröna kvarter [5]. 

 

Figur 15 Situationsplan över gamla Vivalla [5]. 

 

Figur 16 Situationsplan över Nya Vivalla [5]. 
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5.3.1 Intervjuerna 

Tabell 3 visar några vanligt uppkommande ord i de utförda intervjuerna utifrån de fullständiga 

intervjuerna som finns i bilagan. 

Tabell 3 Visar hur frekvent vissa ord nämndes i intervjuerna. 

ORD ANTAL GÅNGER DET NÄMNDES 

Hållbarhet 7 

Energi 30 

Social 19 

Ekonomi 23 

Energiförbrukning/ energianvändning/ 

energibesparing 
9 

Boendedialog 4 

Partnering 13 

Politik/ politisk 8 

Boendebyggarna 5 

Segregation 1 

Miljö 31 

Lönsam 1 

Rykte 4 

Trygghet/ trygghetskänsla 12 

Gårdsstruktur 2 

Boendeinflytande/ boinflytande 8 

Koldioxidutsläpp 2 

Material 12 

Vattenförbrukning 3 

Planering 5 

Kommunikation 3 

 

Tabell 4 visar en sammanställning av vad de intervjuade personerna trodde man skulle ta 

lärdom av från Mitt gröna kvarter till kommande etapper. Den visar också hur frekvent de 

uppkom. 
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Tabell 4 Visar en sammanställning av vilka lärdomar de intervjuade tror man kommer ta med 

sig till kommande etapper samt hur frekvent de uppkom. 

LÄRDOM/ TA MED TILL KOMMANDE 

ETAPPER 

ANTAL INTERVJUER DET  

UPPKOM I 

Nivån på renovering och i vilken omfattning 

renoveringen bör ske. 
4 

Förändrad gårdsstruktur för bättre sociala 

förutsättningar. 
4 

Boendeinflytandet/ boendedialogen. 3 

Arbetsmarknadssatsningen/ boendebyggarna. 2 

Den sociala satsningen i sin helhet. 1 

Materialval 1 

Placering av saker under byggnation. 1 

 

5.3.2 Ekologisk hållbarhet 

Enligt nya beräkningar, och utefter den teknik ÖBO förordat, beräknas energibehovet ligga på 

67 kWh/m2 Atemp i befintlig, renoverad bebyggelse. Dessutom testas ett nytt system i 

samband med FTX-systemet vilket kan innebära ytterligare en sänkning av 

energianvändningen med 4-6 kWh/m2 Atemp. Figur 17 visar hur en underjordisk luftkulvert 

förvärmer luften på vintern och kyler luften på sommaren innan den når byggnaden [43]. De 

nya husen kommer dock ha en högre energianvändning än vad som planerades. Detta på 

grund av att det planerade Eurhonethuset blev för dyrt för att genomföras och att ett annat hus 

med högre energibehov istället kommer att uppföras. Det gör att den totala 

energianvändningen för hela kvarteret förmodligen jämnas ut och kommer ligga strax under 

70 kWh/m2 Atemp [40, 43]. Figur 18 visar energianvändning före renovering, beräknad 

energianvändning efter renovering samt BBR’s krav på maximal energianvändning.  
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Figur 17 Hur FTX-systemet fungerar med förvärmning respektive kylning av luft [43]. 

 

Underjordisk luftkulvert som på 

vintern förvärmer och på 

sommaren kyler luften innan den 

når byggnaden. 

Ett FTX-system värmer luften 

ytterligare när kulverten inte 

klarar att nå upp till önskad 

inblåsningstemperatur. 
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Figur 18 Energianvändning i kWh/ m2 Atemp i området Mitt gröna kvarter före renovering, 

beräknade värden efter renovering samt BBR’s krav på maximal energianvändning. 

En sammanställning av ekologiska åtgärder och mål visas i tabell 5. De rödmarkerade raderna 

är inte utförda. De grönmarkerade åtgärderna är utförda men resultat eller effekt beroende av 

åtgärden är ännu inte uppmätt [43].  

Tabell 5 Klimateffekter som följd av renoveringen i Mitt gröna kvarter [43]. 

Mål Åtgärder för att uppnå effekten  

Minska energiförbrukningen från 210 

kWh/m2 (Atemp) till 70 kWh/m2 (Atemp) 
Alla åtgärder tillsammans. 

60 % mindre fjärrvärmeanvändning 
Tilläggsisolera vindar, fasader. Byte av 

fönster. 

Till 100 % täcka uppvärmningen av det 

egna årsbehovet av varmvatten. 
Solfångare. 

Elförsörjning av hissar. Vindturbiner. 

30 % lägre vattenförbrukning. 
Individuell mätning/ debitering av varm- 

och kallvatten. 

70 % lägre elförbrukning för belysning. Närvarostyrd belysning. LED-teknologi. 

10 % minskat bilåkande (frisk luft). 
Cykelpool. Förändrad gårdsstruktur. 

Grönytor. 

65 % mindre koldioxidutsläpp  

(motsvarande 135 ton per år) 
Alla åtgärder tillsammans. 
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Levande sjöar och vattendrag. Omhändertagande av vatten lokalt. 

Giftfri miljö. Klokare materialval. SundaHus. 

 

På grund av att vissa förutsättningar förändrades, ändrades också planeringen och utförandet 

under arbetets gång. Vissa idéer förändrades, vissa togs bort och vissa utvecklade, se även 

tabell 1 och 2 tidigare i rapporten [40].  

5.3.3 Social hållbarhet 

Hittills har 34 arbetssökande personer fått möjlighet till praktik i Mitt gröna kvarter, vilket var 

över målet som var att ge 20 personer chansen [40]. Enligt intervjuerna har det lett till att 

totalt 12 personer har fått fortsatt anställning.  

Utemiljön var en central fråga i boendedialogen och de boende var delaktiga i utformningen 

av situationsplanen. Ibland upplevde de boende dock att tolkningen av deras önskemål inte 

alltid var korrekta. ÖBO beskriver hur de under resans gång lärde sig hur viktigt tydlig 

kommunikation och återkoppling var [40, 43, 45]. 

Redan i ett tidigt skede lades energi på de boendes önskemål om att hyran inte skulle gå upp 

för mycket och det resulterade i tre renoveringsnivåer. Nivåerna innebar olika hyresnivåer 

med olika möjligheter till tillval som till exempel tvättmaskin eller renovering av kök [40]. 

Intervjuerna tyder dock på att det konceptet inte riktigt höll hela vägen i och med att endast ca 

8 % av de boende flyttat tillbaka till området efter renoveringen vilket betyder att ÖBO istället 

fick välja renoveringsnivå. Hyrorna gick upp mellan 20 % och 37 %. 

En sammanställning av sociala åtgärder och mål visas i tabell 6. De rödmarkerade raderna är 

inte utförda. De grönmarkerade åtgärderna är utförda men resultat eller effekt beroende av 

åtgärden är ännu inte uppmätt [43]. 

Tabell 6 Planerade sociala effekter som följd av renoveringen i Mitt gröna kvarter [43]. 

Mål Åtgärder för att uppnå effekten 

Ökad delaktighet och inflytande från de 

boende. 

Sträva efter maximal delaktighet i både 

utformning och planering. 

Ekonomisk och social trygghet. 
Praktiskt deltagande genom 

boendebyggarna. 
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Trygga och goda uppväxtvillkor. Barnens behov skulle uppmärksammas.  

Sunda och säkra miljöer och produkter. 
Fler gårdsgator för sänkt hastighet. 

Kretsloppstrategi inom området. 

Ökad fysisk aktivitet. Cykelpool, stora ytor för spontan lek. 

Minskad boendesegregation. Ökad attraktivitet i området. 

Ökad trivsel med 90 %. Alla åtgärder tillsammans. 

Ökad trygghet. 

Delaktighet från de boende i 

förnyelseprocessen, fysiska åtgärder i 

förändringen av kvarteret. 

 

Om förändringarna varit lyckade finns inget konkret svar på än. Svar på trygghetsenkät som 

ÖBO genomfört väntas under 2015. 
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Några konkreta fysiska förändringar som genomfördes i projektet med syfte att förbättra de 
sociala förutsättningarna beskrivs nedan i figur 19. 

 

 

 

 

 

Figur 19 Ny situationsplan över Mitt gröna kvarter med några utpekade förändringar som 

förväntas förbättra de sociala förutsättningarna. 

  

Här revs två befintliga hus för att ge plats 

för stora bilfria innergårdar där bland annat 

odlingar och gemensamma ytor finns att 

tillgå för de boende.  Entréer vändes, bland annat för att 

skapa naturliga mötesplatser för de 

boende och därmed ökad trygghet. Det 

har också möjliggjort för de boende att 

köra bilen enda fram till ingången. 
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5.3.4 Ekonomisk hållbarhet  

Tabell 7 visar bedömda kostnader för Mitt gröna kvarter utifrån information från ÖBO. 

Tabell 7 Bedömd kostnad för Mitt gröna kvarter fördelade på husen. 

 

ÖBO räknade enligt uppsatta mål och beskrivningar av projektet med en viss återbetalning i 

sänkta drift- och underhållskostnader. Några siffror eller beräkningar på detta finns tyvärr inte 

att tillgå. 

Enligt intervjun med Cecilia Svedin har ÖBO fått skriva av projektet med 100 miljoner 

kronor. Samtliga intervjuer visar på att projektet rent ekonomiskt inte kommer löna sig. 

För att få en fingervisning om vad ett projekt som boendebyggarna ändå kan generera 

samhället studeras ett exempel i boken Ekonomihandboken. Där har beräkningar utförts för 

att ta fram vad en arbetslös person kostar i jämförelse med vad en person kostar i lön som 

anställd. Resultatet visar att en arbetslös person kostar 91 % av vad en anställd person gör. 

Beräkningarna utgår från en månadslön på 24 000 kronor, arbetsgivaravgift på 40 %, 

arbetslöshetsersättning på 75 %, kommunalskatt på 30 % och moms på 25 %. Resultatet visas 

i tabell 8 [54]. 

Delprojekt 
Bedömd delprojekt- kostnad (exklusive 

moms) 

Visgatan 12-16 33 515 844 kr 

Visgatan 18-20 30 422 228 kr 

Visgatan 22-26 28 354 565 kr 

Visgatan 2 14 928 029 kr 

Visgatan 8-10, inst 4 369 832 kr 

Visgatan 8-10, bygg 3 653 668 kr 

Gatans Plats, aktuell prognos 43 047 041 kr 

Gatans Plats, kommande 24 000 000 kr 

Gatans Plats, sidobyggnader etapp 2 5 591 369 kr 

TOTALT: 187 882 576 kr 
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Tabell 8 Kostnad för en arbetslös och en anställd för en kommunanställd för kommun i kronor 

per år [54]. 

 Arbetslös Anställd

Lönekostnad (24 000 kr/ månad) 400 000

Arbetslöshetsersättning (75 %) 215 000

Utebliven arbetsgivaravgift (40 %) 115 000

Utebliven skatt (30 %) 22 000

Utebliven moms (25 %) 10 000

Total kostnad 362 000 400 000

 

Genom boendebyggarna fick 12 stycken personer i Vivalla jobb. Det betyder enligt siffror 

från Ekonomihandboken att samhället tjänar: 362 000 kr/ år * 12 personer = 4 344 000 kr/ år 

på projektet boendebyggarna. Det kan tyckas naivt att tänka på detta sätt och det finns många 

faktorer som spelar in och kan ända siffran. Men den visar ändå en tydlig riktning och det 

råder ingen tvekan om att kommunen tjänar på ett projekt som boendebyggarna.    
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boende ges möjlighet att följa sin förbrukning själva på internet vilket skapat ökad kunskap 

och ett förbättrat beteende. Det ledde till att förbrukningen minskade och många fick pengar 

tillbaka på hyran [46, 47]. 

Före detta VD för Gårdstensbostäder, Katharina Ahlqvist, beskriver i en presentation av 

förnyelsearbetet ett antal lärdomar de tar med sig ur projektet. Det är bland annat att bara byta 

ut det som faktiskt behöver bytas, att inte utföra förtida underhåll, att utbilda medverkande 

konsulter i rätt tankesätt och att motverka ”vi tar det också när vi ändå är igång” [47]. 

I rapporten Affären Gårdsten – Har förnyelsen av Gårdsten varit lönsam utvärderas ekonomin 

i två steg. Först utvärderas företagsekonomin och sedan samhällsekonomin för att i slutet väga 

de bådas resultat samman. Rapporten visar att satsningen i Gårdsten var lönsam genom att den 

samhällsekonomiska vinsten överstiger den företagsekonomiska förlusten. Den visar att 

byggnadsinvesteringarna i sig inte var lönsamma utan gav ett underskott på mellan 150 och 

250 miljoner kronor givet att Gårdsten värderades till drygt 600 miljoner kronor som företag i 

årsskiftet 2006/2007. Däremot beräknades de samhällsekonomiska vinsterna som inte direkt 

hamnar i företaget Gårdstensbostäders balansräkning till mellan 280 och 950 miljoner kronor 

[48]. 

När utvärderingen av samhällsekonomin genomfördes togs hänsyn till flera olika parmetrar:  

- Ökat välmående värderades till 100 respektive 200 kronor per lägenhet och månad. 

Detta genererade en vinst på 3,2 respektive 6,4 miljoner kronor per år. 

- Minskad brottslighet där kostnader för brott beräknades till 20 000 kronor för bilstöld, 

30 000 kronor för inbrott och 200 000 kronor för våldsbrott. Enligt statistik hade 

brottsligheten minskat med cirka 40 %, vilket i området motsvarade cirka 100 brott. 

Det med förde minskade samhällskostnader för brott med 4 miljoner kronor. 

- Den största samhällsvinsten genererades genom ökad sysselsättning. Den beräknades 

på två alternativa sätt. Det första sättet genererade en vinst på 20 miljoner kronor per 

år och beräknades genom att arbetslösheten uppskattades minska med 100 personer. 

Ett produktionsvärde uppskattades till 200 000 kronor per person och år och 

produktionsvärdet sågs som samhällsvinsten. Det andra alternativet genererade 28 

miljoner kronor och beräknades genom att istället titta på den samlade 

inkomstutvecklingen. Beräkningen utgick från skillnaden mellan utvecklingen i 

Gårdsten, Göteborg och Gunnared. I Gårdsten steg inkomsterna med 42 % medan de i 
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- ”Arbeta för att boende ska ha avgörande inflytande över förändringsprocessen.” 

- ”Arbeta i nära samarbete med kommunala förvaltningar, föreningsliv, myndigheter 

och intresseorganisationer.” 

- ”Vid nyproduktion och ombyggnation skapa blandade upplåtelseformer [51]. ” 

I deras affärsidé skriver de att: ”Hovsjö ska bli modellen för Europa när det gäller 

samhällsbyggnad. I Sverige kan vi kalla det folkhemsrenovering. Vi ska förbättra och 

utveckla boendet genom att arbeta aktivt och nytänkande” [49, 51]. 

2010 till 2012 utfördes en utvecklingssatsning i Hovsjö. Satsningen finansierades till 40 % av 

Tillväxtverket och till 60 % av Telge Hovsjö och uppgick totalt till 81 miljoner kronor. 

Bidraget från Tillväxtverket som var på totalt 32 miljoner kronor fördelades enligt följande; 

22 miljoner kronor till fastighetsåtgärder, 6 miljoner kronor till ledning av processen och 

administration, 4 miljoner kronor till olika sociala mobiliseringsåtgärder och 0,5 miljoner 

kronor till utvärdering. Telge Hovsjö hade ett antal mål för att uppnå bättre sociala 

förutsättningar och ett av dem var att skapa 90 arbetstillfällen genom en 

arbetsmarknadssatsning [49]. 

Telge Hovsjö vill inte kalla satsningen ett projekt med den formella betydelsen att det har en 

början och ett slut. Istället vill de se på satsning som en långsiktig och kontinuerlig process 

med tydliga etappmål [49]. 

I utvärderingen av satsningen gjordes en grundlig analys av de socioekonomiska effekterna 

och utifrån dem kunde ett antal slutsatser dras: 

-  9 personer fick jobb genom projektet vilket värderades till en total vinst på 72 

miljoner kronor under en 15-årsperiod.  

- Varje ung människa som tappas som följd av skolmisslyckanden tidigt i livet leder 

till en samhällskostnad mellan 10 och 15 miljoner kronor. Resultatnivån innan 

renovering på Hovsjöskolan, räknat på 200 elever, skulle kunnat leda till en 

samhällskostnad på 2,7 miljoner kronor. 

- Den låga förvärvsfrekvensen innan renovering i Hovsjö skulle kunnat leda till 

samhällsförluster på strax under 6 miljarder kronor. 

- Effekter i form av sänkta fastighetsvärden och befolkningsomflyttningar skulle under 

ett 20-årsperspektiv i Hovsjö uppskattas kostat 300 miljoner kronor eller 180 000 

kronor per lägenhet. 
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tillgänglighet-, samt badrum, kök och gemensamma utrymmen i behov av renovering. [53] 

Det som utfördes var bland annat att golv, väggar och tak tätades och tilläggsisolerades. 

Fönster byttes ut till fönster med lågt U-värde. Balkonger flyttades till utsidan av klimatskalet 

[1].  

Även om passivhustekniken användes lyckades husen inte uppnå passivhusstandard men 

energianvändningen minskades drastiskt och beräknades gå från 215 kWh per m2 och år till 88 

kWh per m2 och år [1, 52, 53]. 

6.4 Sammanfattning av de tre exemplen 

Gårdsten, Hovsjö och Brogården är tre exempel på hur renovering av miljonprogram kan 

genomföras med hållbarhet i fokus. De visar exempel på hur ekologisk hållbarhet kan 

kombineras med social hållbarhet med ekonomisk lönsamhet som resultat.  
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras de olika hållbarhetsdimensionerna i Mitt gröna kvarter utifrån 

rapportens syfte. Det är för tidigt för att få fram statistik och uppmätta värden från Mitt gröna 

kvarter och därmed även för tidigt för att kunna göra en fullständig utvärdering. Därför 

diskuteras istället valda parametrar för att utifrån dessa se hur upprustningen påverkat ett 

miljonprogramsområde ur ett hållbarhetsperspektiv.  

7.1 De tre hållbarhetsdimensionerna 

Miljöbalkens mål är att både nuvarande och kommande generation ska kunna leva i en god 

och hälsosam miljö. En god och hälsosam miljö kan ses ur olika perspektiv. Dels utifrån 

miljöpåverkan och att vi måste ta vara på naturens resurser för att kommande generationer ska 

ha samma förutsättningar till ett gott liv som vi som lever idag. Det kan också ses ur ett 

hälsoperspektiv och att vi inte ska utsätta vare sig oss själva eller nästkommande generationer 

för hälsofarliga material och ämnen. Ytterligare ett sätt att se på det är ur ett välmående 

perspektiv och att vi ska leva i en god miljö där alla har samma förutsättningar för hälsa och 

livskvalitet. Frågan är hur vi ska identifiera dessa faktorer och ge förutsättningar för alla att 

må bra och samtidigt lyckas så pass långsiktigt att det även kan få nästkommande 

generationer att må bra. Medvetenheten kring hållbarhet och hållbart byggande är ett stort 

steg på vägen.  

Hållbart byggande är ett vitt begrepp med olika betydelse beroende på vem man frågar. Något 

som är intressant är utvecklingen av hållbarhetstänkandet. När miljonprogrammen byggdes 

var begreppet ekologisk hållbarhet förmodligen okänt. En utveckling har dock skett och en 

medvetenhet för miljön har gjort att det är mer eller mindre en självklarhet att beakta i dagens 

byggande. Men lika självklar som den ekologiska delen är idag, lika diffust är begreppet 

social hållbarhet. En medvetenhet kring detta begrepp finns, men vad betyder egentligen 

social hållbarhet? Hur ska den delen beaktas i hållbart byggande? Kommer social hållbarhet 

vara lika självklar som ekologik hållbarhet i framtiden? En av svårigheterna med social 

hållbarhet är just att definiera vad det är. Örebro kommun definierar social hållbarhet som: 

”att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov 

uppfylls”. Men vad är de grundliga mänskliga behoven? Alla människor har olika mänskliga 

behov vilket gör det svårt att definiera på samma sätt som ekologisk hållbarhet. Det som är 
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den ena människans behov kanske skiljer sig helt från grannens. Så hur hittar man balansen 

och dynamiken där allas behov beaktas på en rimlig nivå? Kanske är det som Sören Olsson 

skrev att social hållbarhet snarare är ett orienterande begrepp som inkluderar olika delar 

beroende på projekt, än ett begrepp med en faktisk betydelse. Betyder det i så fall att 

beaktningen av den sociala hållbarheten kommer vara individuellt beroende på vilket projekt 

och område det handlar om? Är det så att det som upplevs tryggt på ett ställe kan upplevas 

otryggt på ett annat? Kanske går det ändå att med hjälp av de beprövade metoderna 

tillsammans med nya metoder att testa, utvärdera och utveckla sätt som gör det enklare att 

arbeta med dessa frågor.  

Den ekonomiska hållbarheten är en viktig del i hållbart byggande och även den är svår att 

definiera. Denna rapport tyder på att god ekonomi är en förutsättning för att kunna bygga 

ekologiskt och socialt hållbart. Men också vice versa, socialt hållbara områden och ökad 

social välfärd leder till bättre samhällsekonomi. Svårigheten är att den enskilda 

fastighetsägaren i många fall inte tjänar på en storskalig upprustning, ändå så krävs den för en 

hållbar utveckling. I vissa fall tjänar samhället på denna typ av investering vilket 

boendebyggarna i Vivalla är ett tydligt exempel på, och frågan är då vem som ska betala för 

investeringen? Kanske är det så att ekonomi i sig knappast kan kallas hållbar, utan snarare att 

ekonomi är en förutsättning för hållbart byggande. 

Rapporten visar också på vikten av samspelet mellan de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Ekonomisk hållbarhet kan ses som en förutsättning för ekologisk och social hållbarhet vilka i 

sin tur genererar en ännu starkare ekonomi och så vidare.   

7.2 Miljonprogram 

Något som inte får glömmas bort är att miljonprogrammet byggdes med främst ett syfte; att 

råda bot på den utbredda bostadsbristen som var enorm på den tiden. Det som prioriterades 

var att bygga mycket och det behövde också gå fort. Den biten lyckades och i det avseendet 

var miljonprogrammet väldigt lyckat. Att bostäderna från den tiden idag är så pass tekniskt 

utslitna att de måste renoveras behöver inte bara vara något negativt. Det skulle istället kunna 

ses som en möjligt att bevara det som är bra och samtidigt förbättra det som är dåligt. Det 

finns uppenbarligen exempel där upprustning av dessa områden visat sig vara lyckade, såväl 

ekologiskt och socialt som ekonomiskt. På samma sätt som vi kan ta tillvara på satsningen 
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som gjordes i miljonprogrammen får vi hoppas att man om 50 eller 100 år kommer ta tillvara 

på de satsningar vi gör idag. 

Att en femtedel av alla bostäder idag är byggda under miljonprogramstiden talar för sig själv. 

Det som byggdes då fyllde en funktion precis på samma sätt som det vi bygger idag. Idag har 

tekniken utvecklats och större kunskap finns vilket ger andra förutsättningar jämfört med den 

tidens byggande. Idag finns det dessutom större fokus och mer kunskap kring hållbart 

byggande, men lärdomar från miljonprogramsbyggnationer har med största sannolikhet 

bidragit till den utvecklingen. Den nya tekniken som tog fart under miljonprogramstiden med 

snabba byggprocesser och prefabricerade byggelement var en stor del i byggteknikens 

utveckling. Även om det, utifrån dagens mått, rent byggnadstekniskt inte lyckades fullt ut då, 

det vill säga att byggnaderna från den tiden inte håller den standard vi idag efterfrågar, var det 

kanske en del i utvecklingen och lärdomar från den tiden har möjliggjort hur vi bygger idag.  

Det sägs att miljonprogrammen ”läcker energi” och att de lika gärna kan rivas då det kan vara 

lika kostsamt att renovera som att bygga nytt. Vad anses som ekonomiskt hållbart? Och vad är 

ekologiskt försvarbart? Är det värt att kasta bort stommen som faktiskt finns mot att bygga 

nytt? Och vad är det som säger att vi om 50 år inte står inför samma problem med det som 

byggs idag? Här spelar betydelsen och definitionen av hållbart byggande en stor roll. De olika 

åsikterna kring vad som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart och försvarbart gör att det kan 

skilja sig mycket från fall till fall.  

Allmännyttiga men kanske framförallt privata bostadsbolag måste se en vinning i sina projekt. 

Det säger sig självt att de på något sätt måste vinna på sina satsningar. Hur ska 

fastighetsägarna se lönsamhet i sådana kraftfulla upprustningar som inte sänker 

driftkostnaderna mer än att de fortfarande går med förlust? Ett sätt för dem att tjäna in pengar 

är genom hyreshöjningar. I och med att boendestandarden höjs kan även hyrorna höjas. Men 

hur ska en hyreshöjning motiveras på grund av energieffektivisering, som egentligen inte 

påverkar den boendes standard? Problemet är också att satsningar ofta sker i områden där 

förvärvsfrekvensen är låg och många boende har inte råd med en hyreshöjning. En för kraftig 

hyreshöjning tvingar bort de boende samtidigt som en låg hyreshöjning aldrig kan finansiera 

satsningen. Att tvinga bort boende är knappast socialt hållbart och är dessutom inte speciellt 

långsiktigt då man snarare flyttare problemen än löser dem. 
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Förutsättningar för renovering är störst där attraktiviteten och efterfrågan på bostäder är störst. 

Det betyder alltså att ryktet och attraktiviteten rent teoretiskt behöver förbättras innan 

renoveringen. Är det möjligt? Skulle arbetet med den sociala hållbarheten kunna påbörjas för 

att förbättra de sociala förutsättningarna innan själva renoveringen, eller måste det göras 

samtidigt? Det kanske redan är försent i många miljonprogramsområden. Men kanske finns 

det andra områden som är på väg mot en negativ utveckling vad gäller segregation, 

utanförskap och dåligt rykte. Områden som har flera år kvar tills de måste rustas. Kanske kan 

arbetet i dessa områden påbörjas redan nu för att föregå och skapa ett attraktivare område som 

i sin tur ger bättre förutsättningar för framtida finansiering vid upprustning.  

Delegationen för hållbara städer uppmuntrade och stöttade satsning i några utsatta områden, 

men det finns en oro att arbetet inte kommer kunna fortskrida utan fortsatt stöd. Fler av 

projekten har i och med stödet fått en grund att stå på och områdena har en potential till 

fortsatt utveckling, men arbetet måste fortsätta. Det hittills gjorda arbetet bör tas tillvara och 

hållbar utveckling kan knappast ses som en satsning som görs en gång, utan snarare som en 

process och en metod som behöver fortgå. Det betyder att hållbarhetssatsning bör ses som ett 

ständigt lärande för att bryta en negativ trend och skapa en positiv utveckling och vana i 

områdena. För att lyckas med det krävs bättre förutsättningar men också utbildning och 

ständigt dialog med boende i området kring vad som fungerar bra respektive mindre bra. 

Rapporten tyder på en vilja hos fastighetsägare att satsa på hållbarhet. När det kommer till den 

ekologiska hållbarheten verkar det som att det till stor del är ekonomin som styr. Där finns 

kunskap om hur hälsosamma hus kan byggas med rätt material på ett energieffektivt sätt både 

under produktion och under drift. Där är det snarare en kostnadsfråga och handlar om hur 

mycket upprustningarna kostar i förhållande till vad de genererar. Den sociala hållbarheten är 

givetvis också styrd av ekonomin men där saknas även en kunskap om hur byggande och 

utformning av områden stimulerar de sociala förutsättningarna. Dessutom vet inte 

fastighetsägaren lika tydligt vad den tjänar på en sådan upprustning. Eftersom denna vilja 

finns hos många fastighetsägare; hur ska de uppmuntras på ett bra sätt för att utvecklingen ska 

gå vidare? 

En annan viktig aspekt är det dåliga ryktet flera miljonprogramsområden har. För att öka 

attraktiviteten i dessa områden måste även ryktena förbättras. Kan det vara så att 

miljonprogrammen i många fall har ett oförtjänt dåligt rykte? Många förknippar 

miljonprogram med stora, höga och tråkiga betonghus vilket i många fall är fel. Hur kommer 
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det sig att miljonprogrammen har kommit att förknippas med så mycket negativt? Hur stort 

ansvar har media i det? Här har vi alla, inklusive journalister och politiker ett stort ansvar. Om 

utvecklingen ska vändas måste en förändring av detta ske. Men hur ska politiker kunna 

motivera en stor satsning på ett drabbat område, utan att försämra ryktet genom att kalla det 

just ett drabbat område? Otryggheten är stor i många av dessa områden, men vad är det 

egentligen som upplevs som otryggt? Kanske är det inte bara mörka cykelvägar och gångstråk 

eller rädsla för att bli överfallen som upplevs otryggt. Kanske upplevs det dåliga ryktet och 

utanförskapet som det bidrar till också otryggt.    

7.3 Mitt gröna kvarter 

Rapporten visar på att renoveringen av Mitt gröna kvarter är och var väldigt grundlig på alla 

plan. Många delar har beaktats i såväl ekologisk som social hållbarhet. Intervjuerna i denna 

rapport tyder dock på att det är för dyrt att gå vidare med hela Vivalla på samma sätt som med 

Mitt gröna kvarter. Jakten på de sista kilowattimmarna i energieffektiviseringen blev helt 

enkelt för dyr. I och med det kan två slutsatser dras; den ena är att ekonomi är en förutsättning 

för hållbart byggande, det vill säga att ekonomisk hållbarhet i den meningen är en 

förutsättning för ekologiskt- och socialt hållbart byggande. Den andra är att satsningar som 

Mitt gröna kvarter kräver ekonomiskt stöd för att kunna genomföras. 

Med Mitt gröna kvarter ville ÖBO skapa ett pilotprojekt, de gick ut hårt med höga energimål 

vilket innebar en omfattande renovering. Vissa åtgärder gick av olika anledningar inte att 

utföra men med hjälp av nya lösningar beräknas de ändå hamna på en energianvändning inom 

målet. Totalt sänks energianvändningen i Mitt gröna kvarter med 67 %. Jämfört med 

Brogården i Alingsås som med hjälp av passivhusteknik lyckades sänka förbrukningen med 

60 %. Sänkningen under BBR’s krav beräknades kosta cirka 27 miljoner kronor. Det är 

ungefär en tiondel av projektets totala kostnad. Den sänkningen var ett krav för att kunna få 

pengar från delegationen för hållbara städer då bidraget därifrån baserades just på sänkningen 

under BBR’s krav.  

ÖBO hade kunnat välja att endast göra det som var tvunget att göras i upprustningsväg, 

projektet hade då blivit betydligt billigare. Frågan är ändå vad de långsiktigt tjänar mest på? 

Det finns vinningar som ibland är svåra att värdera i pengar. Som till exempel det nya FTX- 

systemet som kan komma att användas på fler projekt. Med hjälp av grundliga 

utvärderingarna av de metoder som användes i satsningen på den ekologiska och sociala 
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hållbarheten i projektet, kanske Mitt gröna kvarter kan komma att bli ett pilotprojekt för fler 

områden än bara Vivalla. På så sätt kan Mitt gröna kvarter generera mervärden som är svåra 

att värdera. Och det är inte bara de tekniska delarna eller utförandet som går att lära sig av och 

ta med till kommande projekt, utan även hela arbetssättet. Intervjuerna visade på att 

arbetsformen i projektet var väldigt lyckad och uppskattad. I och med att det var ett 

partneringprojekt med tydliga mål pågick en ständig dialog mellan de inblandade i projektet 

vilket gjorde att de fick respekt för varandra och varandras kunskap samtidigt som de lärde sig 

mycket av det. Det bidrog till ett ovärderligt erfarenhetsutbyte. Den grundliga analysen som 

utfördes av Mitt gröna kvarter är unik och så även arbetet med Vivalla som sker i en process 

snarare än i flera projekt. Det har gjort att kunskap och erfarenheter både från de boende och 

från de som arbetar i projektet värderas, tas tillvara på och återförs. På det sättet utvecklas 

både teknik och arbetssätt samtidigt som alla parter kan lära av varandra. 

Även om arbetssättet varit väldigt lyckat, visar intervjuerna också på att finns 

förbättringsmöjligheter. Det framgick att ansökan till hållbara städer utgjorde en form av 

grund, en riktning som tydliggjorde att alla jobbade mot samma mål vilket uppskattades. Men 

det hade kunnat vara ännu tydligare, och kanske ännu bättre, om det hade varit lika tydligt hur 

alla parter skulle arbeta för att nå dit. Ansökan till hållbara städer kanske var ett tydligt 

resultat för vad som skulle åstadkommas, men visste verkligen alla parter hur de skulle nå dit? 

Eller jobbade alla mot samma mål, men från varsitt håll? Skulle det varit ännu mer lyckat om 

alla aktörer tillsammans fått arbeta fram en plan som visade både vad de själva kunde bidra 

med, men också vad de förväntade sig att de andra aktörerna kunde bidra med för att nå 

målen?     

Synen på vikten av information, boendedialog och delaktighet tycks ha präglat Mitt gröna 

kvarter från början till slut. Intervjuerna tyder på att det är en stor del av att projektet fungerat 

bra, samtidigt som att det också är den delen som kan förbättras. Det visar på hur viktig 

kommunikation är, och kanske speciellt i ett så omfattande arbete som i Vivalla.  

Något annat som framgår i fler av intervjuerna är att ett område som Vivalla är en väldigt 

känslig politisk fråga. Det är inte bara att riva och bygga nytt, för det är människors hem som 

rivs. Det är inte bara att bygga ihop ett område med dåligt rykte med ett område med hög 

social status. De boende i området med högre status vill inte riskera en sänkning av deras 

fastighetsvärde. Hjärstaskogen var från början tänkt att bli en öppning mellan Vivalla och 

Hjärsta. I och med att Hjärstaskogen kom att bli ett naturreservat kommer det alltså inte vara 
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möjligt. Men ambitionen är fortfarande att öppna upp Vivalla mot övriga staden, hur kan det 

göras istället? Eller går det att göra Vivalla till en attraktivare stadsdel även om det fortsätter 

ligga isolerat från övriga staden? 

I Vivalla finns det mesta att tillgå som faktiskt efterfrågas på bostadsmarknaden. Det ligger 

inte så långt utanför city, det är grönt och naturen ligger precis utanför dörren för de boende. 

Alla lägenheter har stora balkonger alternativt uteplatser. Det finns ett litet centrum i området 

med diverse service. Ändå framgår det att många boende i Örebro aldrig skulle kunna tänka 

sig att bo där. Det är många som aldrig ens satt sin fot i Vivalla. Varför har egentligen Vivalla 

så dåligt rykte? Hur kan den negativa trenden brytas? Hade en öppning mot Hjärsta kunnat 

hjälpa Vivalla till ökad attraktivitet utan att sänka attraktiviteten i Hjärsta? Trygghetssiffrorna 

i Vivalla har enligt ÖBO’s mätningar varit relativt dåliga. Siffror från nya mätningar väntas 

under sommaren 2015 och förhoppningen är att kunna utläsa en indikation på om arbetet i 

Vivalla gett något resultat även om det gått ganska kort tid.  

Mitt gröna kvarter har många likheter med upprustningen av Gårdsten. I Gårdsten påbörjades 

arbetet med upprustningen långt tidigare och en utvärdering av lönsamheten har genomförts. 

Om vi teoretiskt stoppar in Mitt gröna kvarter i mallen som användes vid den utvärderingen 

kan ett antal siffror som visar på den samhällsekonomiska vinningen beräknas: 

- 142 800 kronor per år i ökat välmående (100 kronor per lägenhet och månad, 119 

lägenheter) 

- 420 400 kronor i minskad brottslighet. (Enligt BRÅ begicks 14 549 brott per 

100 000 invånare år 2014 i Örebro kommun. Beräknat på antalet invånare betyder 

det att (14 549/100 000)*7 227 = ca 1 051 brott begicks i Vivalla. Mitt gröna kvarter 

står för 119/2400 = ca 5 % av Vivalla vilket i sin tur blir 0,05*1051 = ca 52,55av de 

brotten. Låt säga att brotten minskar med 20 % på grund av satsningen så motsvarar 

det 0,2*52,55 = 10,51 brott. Utefter beräkningen i Gårdsten betyder det en 

förminskad samhällskostnad på (4 000 000/100)*10,51= 420 400 kronor. Skulle 

brottsminskningen med 20 % ske i hela Vivalla skulle det betyda en samhällsvinning 

på (4 000 000/100)*0,2*1051= 8 408 000 kronor.) 

- 2 400 000 kronor i och med ökad sysselsättning. (Ökad sysselsättning med 12 

personer räknat, den lågt beräknade siffran togs fram genom att varje persons 

produktionsvärde uppskattades till 200 000 kronor vilket i fallet Vivalla ger 

12*200 000 = 2 400 000 kronor) 
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- 71 400 kronor i minskad resursåtgång (600 kronor per lägenhet och år, 119 

lägenheter). 

- 142 800 kronor i positiva spridningseffekter (1200 kronor per lägenhet och år, 119 

lägenheter) 

Detta ger en vinning på totalt 3 133 258 kronor första året. Detta är antagna siffror från en 

mall som är anpassad för ett annat projekt vilket gör att siffrorna är lång ifrån exakta. Men det 

kan ändå ses som en fingervisning och det visar ändå på att projektets lönsamhet med största 

sannolikhet skulle bli betydligt bättre om denna aspekt togs med.  

Intressant är också när man läser de specificerade lärdomar som Gårdstensbostäder säger sig 

ta med ur projektet. Det är bland annat att: bara byta det som behövs och att undvika förtida 

underhåll samt att motverka ”vi tar det när vi ändå är igång”. ÖBO gjorde i princip tvärtom. 

Hade ÖBO haft hjälp av att använda sig mer av erfarenheter från andra projekt? Samtidigt 

tydde intervjuerna ändå på att det var lyckat att gå ut hårt i början och att ÖBO kanske var 

fullt medvetna om att det kulle vara väldigt kostsamt. ÖBO ville ändå prova, för att lära sig 

och för att kunna dra nytta av sina lärdomar till nästkommande etapper. Hur kan kunskapen 

från Mitt gröna kvarter tas tillvara på för att inte alla områden ska behöva börja med ett 

pilotprojekt för att lära sig? 

Hovsjö är ett område likt Vivalla på många sätt. Sett till deras beräkningsmodell finns ett 

antal parametrar som skulle kunna beaktas i Vivalla. I Hovsjö värderades att 9 personer fick 

jobb till 72 miljoner under en 15-årsperiod. I Vivalla där 12 personer fick jobb motsvarar det 

96 miljoner kronor, (72 000 000/9)*12. Det är nästan halva investeringsvärdet i Mitt gröna 

kvarter som alltså skulle kunna räknas hem på 15 år. Varje ung människa som tappas som 

följd av skolmisslyckanden beräknades i Hovsjö kosta samhället mellan 10 och 15 miljoner 

kronor. Hur mycket tjänar samhället om Mitt gröna kvarter lyckas förbättra förutsättningarna 

för de unga? En annan gigantisk siffra är de 6 miljarderna som kunde ses som en 

samhällsförlust på grund av låg förvärvsfrekvens i Hovsjö. Hur ser den siffran ut i Vivalla? I 

Hovsjö beräknades offensiv arbetsmarknadssatsning ge ett avkastningstal på 20-30 gånger 

pengarna under ett 20-årsperpektiv vilket också tål att fundera på. Även jämförelsen med 

Gårdsten tyder på att Vivalla har en stor en samhällsvinning i och med hållbarhetssatsningen. 

Både Hovsjö och Gårdsten är exempel på projekt där samhällsvinningen varit stor. Den 

beräknas med olika metoder och sätt och frågan är hur en individuell mall för just Vivalla 
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skulle se ut? Vilket sätt att räkna på är rätt och ger säkrast resultat? Hur lång tid behöver det 

gå efter projektets slut för att ge tillförlitliga resultat? 

Hyreshöjningarna blev en del av boendedialogen i och med att de boende hade möjlighet att 

påverka i vilken nivå lägenheten skulle renoveras och därmed också hur mycket hyran skulle 

komma att höjas. En bra lösning för att undvika att människor skulle tvingas flytta. Samtidigt 

höll det inte riktigt hela vägen i och med att så få valde att flytta tillbaka. Då kan man fråga 

sig varför de valde att inte flytta tillbaka? Berodde det ändå på att hyreshöjningarna blev för 

höga eller var det helt enkelt så att de trivdes så bra i de nya områdena. Hur ska ÖBO kunna 

motverka att det händer i resterande Vivalla?     

Att boendebyggarna varit lyckat framgår tydligt i intervjuerna och resultatet talar i stort för 

sig själv med 12 stycken som fått arbete. Intervjuerna visar också på minskad förstörelse som 

troligen kan kopplas till att boende varit delaktiga i renoveringen. Det betyder alltså att det 

finns fler vinningar med ett sådant projekt och det borde ha en given plats i fortsatt arbete, och 

då inte bara i Vivalla utan även i andra projekt. Kan man ta boendebyggarna ytterligare ett 

steg? Skulle till exempel boendevärden i Mitt gröna kvarter kunna vara en av de boende? Ett 

annat exempel är i Gårdssten där sex av sju styrelseledamöter är boende i Gårdsten. I 

intervjuerna framkom att tydligheten mot de boende behöver bli ännu bättre för att undvika 

missförstånd kring vad de kan påverka och inte. I mitt gröna kvarter hade flera boende fått 

känslan av de kom in när det fortfarande var ett vitt papper vilket inte var fallet. Planer fanns 

redan och de boende blev då besvikna över att vissa idéer inte var möjliga att genomföra. Men 

hade det varit möjligt att ta in de boende tidigare än vad de gjorde, innan planerna hade 

kommit igång för att ge de boende ännu större möjlighet till påverkan?  

I Mitt gröna kvarter tilläggsisolerades med ca 130 mm vilket säger ganska mycket om hur 

dåligt isolerade väggarna var. Men även det är ett exempel på den utveckling som skett rent 

byggnadstekniskt sedan miljonprogramstiden. Att även PCB och asbest dök upp under 

arbetets gång är typiskt från miljonprogramstiden och ger kostsamma konsekvenser. Men hur 

vet vi att dagens material inte innehåller sådant som vi om 50 år inser är farligt för hälsan? 

Det kanske är omöjligt att undvika med tanke på i vilken takt byggtekniker och material 

utvecklas. Men den stora skillnaden på då och idag är bland annat hjälpmedel som till 

exempel SundaHus för att kunna göra rätt materialval utifrån dagens kunskap. Om det ändå 

skulle hända så kan problemen förhoppningsvis ringas in på ett mycket enklare sätt i och med 

noggrannare dokumentation. 
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Det finns en vision och en målbild för Vivalla. Vad händer med den om pengar inte finns för 

att fortsätta på samma nivå med hela Vivalla? Kommer målen med minskad segregation och 

ökad attraktivitet kunna uppnås med enklare medel? Vilken nivå är rimlig att rusta till för 

minskad energianvändning? Ett annat mål med Vivalla är att bryta upp likformigheten och att 

skapa unika och karaktäriska egenskaper för varje kvarter. Kanske finns det ändå en poäng 

med att det inte går att gå vidare som man gjorde med Mitt gröna kvarter. Istället har Mitt 

gröna kvarter gett bra förutsättningar för fortsatt arbete i Vivalla både var gäller kunskap om 

metoder men även hur kvarteret till slut blev utformat. Kanske ger det Vivalla förutsättningar 

för en god spiral som gör det möjligt att renovera i takt med den sociala och ekonomiska 

utvecklingen i Vivalla.   

Att ett forskningsbehov finns kring dessa frågor är ingen nyhet, frågan är vad fokus bör ligga 

på och hur man ska hitta rätt väg att gå för att hitta en form som är användbar och framförallt 

applicerbar på liknande projekt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna rapport visar på hur det specifika projektets 

ekonomiska förutsättningar är grunden för projektets förutsättningar och hur stor satsning på 

ekologisk och social hållbarhet kan vara. Den visar på hur ekonomi är en förutsättning för att 

vända en socialt negativ utveckling av ett område samtidigt som socialt välstånd är en 

förutsättning för förbättrad samhällsekonomi. Den visar på hur ekonomi är en förutsättning 

för att bygga ekologiskt hållbart för minskad energianvändning, men också för att kunna 

förändra gårdar till att vara bättre klimatanpassade. Vilket i sin tur också bidrar till ökat 

välmående och socialt hållbart byggande. Rapporten visar på vikten av ett bra samspel mellan 

de tre hållbarhetsdimensionerna för att kunna åstadkomma och bygga hållbara städer och 

områden.   

7.4 Fortsatta studier 

Under arbetets gång har det dykt upp frågor som jag inte haft möjlighet att besvara. Frågor 

som skulle vara intressanta att fördjupa sig i och försöka besvara om möjlighet ges i 

framtiden. Dessa frågor är: 

- Vilka delar av upprustningen i Mitt gröna kvarter gav störst effekt på 

energibesparingen? Vad kostade de förändringarna? Är det något man kan dra nytta av 

vid upprustning av andra områden?  
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- Hur mycket har trygghetskänslan förbättrats bland de boende i Vivalla? 

- Vad tycker de boende i Vivalla har varit bäst respektive sämst med upprustningen? 

Skulle det gå att sammanställa och ta lärdom av? 

- Var upprustningen i Mitt gröna kvarter lönsam om den samhällekonomiska och den 

företagsekonomiska vinningen slås ihop? 

- Vad har långsiktigt störst miljöpåverkan för ett område som Vivalla; stora 

förändringar som sänker energianvändningen drastiskt eller mindre förändringar som 

endast sänker energianvändningen till BBR’s krav? 
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8 SLUTSATS 

I detta kapitel redovisas slutsatser utifrån rapportens syfte. 

Syftet med denna rapport var att belysa de tre hållbarhetsdimensionerna i miljonprogram med 

fokus på Mitt gröna kvarter. Att visa på något exakt resultat av satsningarna är svårt i och med 

att det är många faktorer som spelar in och vissa delar är svåra att värdera. Rapporten tyder 

ändå på att ett antal slutsatser kan dras utifrån arbetet: 

 

- En stor medvetenhet kring ekologisk hållbarhet finns hos fastighetsägare och de vill 

minska energianvändningen och bygga sundare hus. 

- En vilja finns hos fastighetsägare att arbeta med sociala frågor och att förbättra 

förutsättningarna hos de boende, men social hållbarhet är fortfarande ett diffust 

begrepp som kan verka svårt att greppa. Grundliga utvärderingar av de beprövade 

metoderna skulle behövas för att ge fastighetsägarna något att luta sig mot i framtida 

projekt. 

- Ekonomin är en förutsättning för att kunna bygga hållbart. Det är kostsamt att satsa på 

den ekologiska och sociala hållbarheten och det måste finnas en lönsamhet för att 

projekten ska kunna genomföras. 

- Ekologisk och social hållbarhet är en förutsättning för ökad samhällsvinning. 

- Vinnaren är i sådana här projekt till stor del samhället vilket i sig är positivt, men det 

motiverar inte ett vinstdrivande företag att satsa då det är de som står för kostnaderna 

och det är deras ekonomi som påverkas. 

- Mitt gröna kvarter var inte ett företagsekonomiskt lönsamt projekt, trots framgång 

med de ekologiska och sociala dimensionerna.  

- Kommunikation mellan alla olika aktörer, och även med de boende är en väldigt 

viktig del för att skapa ett väl fungerande projekt. 

- Social hållbarhet behöver bli en självklar del i hållbart byggande för att kunna bygga 

långsiktigt. 
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BILAGOR 

 

Intervju med Johnny Andersson – Projektledare, ÖBO, 2015-04-16 

När började du arbeta med Mitt gröna kvarter i Vivalla? 

2012 på hösten började jag arbeta med projektet men då hade man redan startat och arbetet 

hade hållit på i säkert två år före, då hade man funderat på hur man skulle göra. Det var först 

när jag började den riktiga projekteringen kom igång, hur vi skulle ha det. Då när man höll på 

från början, då fanns det en generalplan som ÖBO hade över Vivalla och hur man skulle vilja 

gå fram. Sedan gjorde man en ansökan till hållbara städer om projektet och då vart det ganska 

mycket delar i den ansökan som vi skulle försöka hantera. Så det var nästan då när den 

ansökan var inne som det blev upphandling med Skanska, och så småningom en nystart med 

alltihopa. Men i det här projektet har vi hållit oss mycket till hållbara städer ansökan. 

Fick man ändra planerna för projektet mycket i och med ansökan till hållbara städer?   

Ja, vi frågade oss tidigt; ska vi hålla oss till den här? För det var ganska stora 

energibesparingar på den och då blir det ju mycket åtgärder utefter det som kanske kostar 

mycket pengar i förhållande till vad man får ut av det. Men vi skulle ändå prova det här. 

Jag läste i NA för några dagar om mitt Gröna kvarter att just de sista energibesparande 

åtgärderna är väldigt kostsamma men ni bestämde er ändå att fullfölja? 

Ja, i hela projektet som vi kallar Mitt gröna kvarter. Det vill säga hela Visgatan ojämna 

nummer. 

Har ni gjort några mätningar för att se resultatet? 

Vi håller på, vi är inte riktigt klara. Jag håller på och tjatar på dem, vi har jättemycket 

mätningar och grejer som vi väntar svar på. Sedan har vi gjort lite extra här då vi har borrat så 

vi har förvärmning på FTXén också, som är lite extra, och som vi vill se resultat på. Skanska 

vill också utforska det här så har vi en grupp som sitter med där och så har vi massa 

extramätare som sitter, men det är inte riktigt klart än men till hösten tror jag att det kommer 

bli mera klart. Det har varit igång i första huset i ett år så vi borde kunna få fram siffror, men 

vi har ett sitechsystem som det varit lite trassel med. 

Hur kom man fram till att satsa så mycket just på Vivalla? 

Dels är Vivalla det området med mest utrikesfödda, mest arbetslöshet, och sedan är det vårt 



 

 

sämsta område med energi, det dyraste området i hela vårt bestånd. Så det beror på de delarna, 

och sedan är Vivalla rätt så enformigt så man ville förändra och få in något nytt. Det fanns ju 

mycket planer på hur man skulle vilja förändra Vivallaringen här så vi hade mycket 

diskussioner i början med kommunen för att få till något men där kom vi ingenstans. 

Vivallaringen är en sjuttiogata från början. Och så ville vi bygga radhus här ute men då får vi 

infarter från den gatan, nu är gatan en femtiogata men det är ingen som håller femtio direkt. 

Och så blir det infarter och cykelvägar, vi ville få till någonting tillsammans med kommunen 

men det är inte helt enkelt. Det är ganska svår hantering där. Men vi ville förändra 

enformigheten så vi har gjort om så att det blir mer som inne i stan, att man kan köra in med 

bilarna till gårdarna. Och så var tanken att man skulle fortsätta med nästa område och att det 

skulle kopplas ihop så småningom. Men nu får vi se i och med att det blir så dyrt så vet jag 

inte riktigt vad som kommer att hända.  

Hur kom satsningen på boendebyggarna in i det här projektet? 

Man tyckte att det passade i det här projektet i och med att vi har ett partneringprojekt så 

gjorde man så i upphandlingen att det var en ganska hög procent som stod för att man kunde 

erbjuda praktik för de som bor i Vivalla. Men det är ett samarbete med arbetsförmedlingen 

som inte heller är så vanligt utan det är helt nytt. I början var det ingen som visste någonting 

mer än att Skanska hade gått med på att ha mellan 50 och 80 personer i praktik. Sen, utifrån 

det, har vi arbetat fram olika sätt för hur vi ska hantera det här. 

Hur är uppfattningen nu, tycker man boendebyggarna var bra? 

Ja det har fungerat jättebra i det här projektet! Vi har haft 40 praktikanter hittills och det är 12 

som fått jobb av dem, så det är lite svårslagna siffror. Det har varit riktigt lyckat och man har 

hittat riktiga guldkorn som kanske aldrig fått chansen annars. 

I rapporten till hållbara städer skriver ÖBO att Mitt gröna kvarter ska kunna komma 

att vara ett pilotprojekt som kan appliceras på hela Vivalla om det visar sig vara lyckat. 

Vad tror man om det idag? 

Jag tror inte att man kan gå fram såhär, det är för kostsamt. De där sista kilowatten är för dyra. 

Nu håller vi på med Versgatan, med markarbeten. Och där kommer vi inte göra det lika 

omfattande utan där blir det bara isolering av taken, sätta in FTX, men då spar man ganska 

mycket ändå. Vi kommer inte byta fönster för det var ganska bra fönster där. Men då kanske 

vi ändå kommer ner strax över 100 kilowatt, vi ligger på 190-200 någonstans nu. Det är 

ganska mycket besparing.  



 

 

Är det som planeras att göra på Versgatan det minsta som måste åtgärdas med tanke på 

att det måste renoveras och rustas upp? 

Ja vi vet ju vad som är dåligt här i området och det som är dåligt det är framförallt utvändigt. 

Våra ledningar och så är helt slut, de är av och det är mycket gräva här och där. På Versgatan 

kommer vi göra om alla markarbeten och öka tillgängligheten och så. Och i det projektet ska 

vi försöka återskapa hur det sett ut en gång i tiden så det kommer bli ommålat i brunt.  

Men hela Vivalla ska rustas? 

Ja på något sätt måste det rustas men i vilken omfattning det vet jag inte riktigt än. Det är en 

kostnadsfråga. I slutänden är det ju ekonomin som styr. Och i de här ytterområdena är 

problemet för alla fastighetsägare att husen inte värderas så högt, och de ökar inte i värde även 

om de rustas.  

Varför valde ni att gå tillväga som ni gjorde med satsningen? Valde ni mellan flera olika 

alternativ? 

Vi har egentligen inte så mycket att komma ner i de här energibesparingsåtgärderna så om 

man tänker isoleringsmässigt, på värmesystem och ventilationssystem så hade vi inte så 

mycket val egentligen utom att göra de här åtgärderna. Det var isolerat 95 mm från början och 

helt otätt, och nu är det runt 225 mm och tätat också med plast. Så nu är det helt tätt, vi har 

täthetsprovat också och har fått jättebra värden. 

Satsar ÖBO i stort på att få ner sina medelvärden när det kommer till 

energiförbrukning?  

Ja tanken är ju att spara energi, det måste man ju. När man byggde de här så funderade man 

inte så mycket på sådant. Bland annat håller man också på med ventilationen i Brickebacken. 

Har det dykt upp några oförutsedda saker under byggnationen som ni inte räknat med? 

Det största som vi råkade ut för och som har sinkat oss riktigt mycket det var att vi upptäckte 

PCB i marken, så det har kostat extremt mycket pengar plus att det byggmässigt inte varit 

särskilt bra för oss. Vi har sanerat hela området mot PCB, det är PCB i princip hela 

Vivallaområdet. Så vi har räknat på att det kostat kanske 11 miljoner bara i det här området. 

Så jag räknade på att i nästa område på Versgatan skulle vi kunna renovera alla badrum i 

förhållande till vad det kostar att PCB sanera. Så det är inte särskilt bra för oss. Och det är 

ändå svårt att räkna på det för att det ställer till det i byggprocessen också eftersom vi måste 



 

 

sanera först och så ska vi upp med ställningar och så, så det ställer till det för oss genom hela 

byggprocessen.  

Visst rev ni två hus i kvarteret? 

Ja vi har rivit två hus, precis. Så ska vi bygga ett nytt hus. Det var för att ändra hela 

kvartersstrukturen, få större gårdar och så har vi gjort om också och vänt på husen för att få 

till den här mera stadskänslan, att det ser ut mer som i stan, att man åker med bilarna och 

parkerar utanför sin entré. Så därför var vi tvungna att vända på husen också. 

Vivalla är ju ändå känt för att de ska ha de trivsamma bilfria innergårdarna, varför tog 

man bort dem? 

Man körde i alla fall och det var livsfarligt att de körde inne på cykelvägarna. Så det här blir 

mer säkrare och man har mer kontroll på det. 

Erbjöds de boende andra boendemöjligheter under tiden renoveringen pågick? 

Ja, man erbjuds en ny lägenhet och sedan får man flytta tillbaks men det är det inte särskilt 

många som vill för att det blir högre hyror. Då väljer man att flytta, men så är det ganska 

vanligt. Vi håller på i Varberga också och bygger om och det är lite samma där, jag tror det är 

lite mer återflytt där. 

Har de flyttat inom Vivalla? 

Ja, jag tror de flesta flyttat inom Vivalla.  

Hur mycket har hyrorna höjts? 

Det är lite varierande beroende på vad vi gjort men mellan 20 och 37 %. 

Hade de boende möjlighet att bestämma hur deras lägenhet skulle renoveras? 

Ja, tanken från början var att man skulle kunna välja att inte göra någonting i lägenheten, att 

inte rusta badrum eller kök eller någonting. Eller att man rustade badrummet eller köket och 

då få olika hyreshöjningar. Men tack vare att alla nästan valt att flytta så finns det ju ingen 

som kan välja någonting och då har vi fått välja själva. Då har vi hållit en viss standard. I 

första huset så sparade vi några gamla badrum men det visade sig att det var 

jätteproblematiskt, det blev nästan dyrare för att vi skulle hålla på att trassla med avlopp och 

brand och allt det där. Sen har vi gjort alla badrum i alla hus vilket är mycket bättre, då får 

man bytt och allting nytt.  



 

 

Vet ni något om hur de boende uppfattat projektet? 

Nej, det är väl det att i och med att vi inte renoverar alltihopa så har vi fått en del kritik då de 

tror att allting ska vara nytt fast det är inte det. Så det har varit lite blandat. Vi har inte bytit 

alla golv, har det varit bra golv så har vi sparat det. Så det har varit blandat men då har vi fått 

en del kritik för att vi inte gjort allting. Men det har med hyreshöjningen att göra. Så tillämpar 

vi ju HLU, vi har vissa år som mattor och tapeter och sådant ska bytas i ÖBO. Så från början 

var ju också tanken att då skulle vi spara tapeter. Men det visade sig att i utfackningsväggen 

som vi tänkt spara från början fanns det asbest så det var bara att riva bort hela. Det var också 

en sådan grej som vi inte räknat med, vi hade gjort en miljöinventering och de sa att det inte 

var asbest i väggen och sen när vi började riva upptäckte vi att det var det. Så hela långsidorna 

har vi fått rivit bort, och då vart husen öppna vilket gjorde att tapeter och sådant började 

släppa i och med att det blev fuktigt inne i husen. Så i stort sätt är det omtapetserat och 

ommålat alltihopa, så det har blivit lite mer än vi tänkt från början. 

När påbörjades ombyggnationen? 

Vi började inte förrän 2013. 

När flyttade de första tillbaka? 

De första har bott där ett år ungefär, så på vårkanten 2014. Allt är inflyttat i de vi renoverat 

nu. Sedan har vi garage och sådant kvar. 

När beräknas det vara helt klart? 

Det ska vara helt klart nästa år, med markarbeten och sådant. Versgatan hoppas vi vara klara 

med markarbeten 2017och med byggarbeten slutet 2016.  

Vilket är framtidens kvarter? 

Det ligger helt i anslutning till det här kvarteret, men det vet jag fortfarande inte vad som 

händer med. Det hänger på ekonomin. 

Vad kan man ta lärdom av från Mitt gröna kvarter till kommande etapper? 

Det är nivån på det hela, i vilken nivå ska vi renovera? Vi tar med oss mycket erfarenhet om 

vad som är dåligt. Nu vet vi allt som är dåligt och hur man ska hantera det, vart vi ska placera 

grejer för att det ska fungera i huset. De är inte jätteenkla att bygga om de här husen. Det är 

ganska dålig kvalitet tyvärr så att göra energisparande åtgärder i dem stökar till det ganska 

mycket. I och med att det är tre trapphus och sen i varje trapphus är det bara fyra lägenheter, 

och så finns det ingen vind, ingen källare, så vi har ingenstans att placera ventilationsaggregat 



 

 

och så. Så det är inte helt lätt. Men det har vi ju hittat lösningar på nu för att kunna bygga om 

mindre, inte perfekt men hyfsat bra i alla fall. Det här är ju bra, det vi gjort om här är 

kanonbra men det är omöjligt att räkna hem. 

Vad var tanken med Framtidens kvarter? 

Tanken var att man kulle ta erfarenheter från det här första projektet och Versgatan också och 

göra någonting. Men sedan har det ändrat sig under resans gång med skattetekniska grejer 

också. Det har visat sig att man får en sämre direktnedskrivningar med husen så det blir sämre 

för fastighetsbolagen och då kan man inte köra på i samma takt riktigt.  Någonting måste 

göras men det är nivån på det hela som jag inte vet riktigt än. Men det gäller nog hela ÖBO’s 

bestånd att man inte riktigt vet hur man ska gå fram nu med de nya reglerna som kommit 

vilket gör att man inte riktigt vet nivån på det hela. ÖBO äger hela Vivalla på 2400 

lägenheter. Mitt gröna kvarter är dryga 120 lägenheter och sen är det 180 ungefär på 

Versgatan så det är bara en liten del. Men sen har man ju renoverat lite här och där också. 

Skulle det byggas något nytt? 

Ja ett punkthus är på gång med 16 lägenheter och fyra våningar som vi ska bygga här vid 

änden på parkeringen. Det ska man börja med inom kort, det är bara ett kontrakt som ska 

skrivas på.  

Vilka är de olika planerade etapperna? 

Mitt gröna kvarter är etapp 1, Versgatan är etapp 2 som kallas Bevarandeprojektet och etapp 3 

är Framtidens kvarter. Namnet Mitt gröna kvarter kom i samband med ansökan till hållbara 

städer, men vi har döpt om det så nu heter det Hjärstaskogen när vi pratar om det så ibland 

blir det mitt gröna kvarter och ibland blir det Hjärstaskogen. Men mitt gröna kvarter ska 

symbolisera allt det här med miljön och hela tänket och det är en ganska stor del av hållbara 

städer ansökan. 

Finns det något år som man planerat att Vivalla ska vara klart? 

Nej det är alldeles för långt fram men det finns de på ÖBO som jobbar bara med att planera 

underhåll, en teknisk grupp som håller på med det. Så det är egentligen därifrån det kommer 

det mesta om vad som ska göras och vilka hus som ska göras.  

Har ni märkt någon skillnad med till exempel mindre förstörelse och så vidare? 

Ja absolut, sådant som brukar vara vanligt är att det nästan alltid brukar vara klotter på vår 

bodetablering. Men det finns inte ett märke. Det enda som har hänt under de dryga två åren är 



 

 

att ett barn kastade en sten i ett fönster. Det tror jag är mycket för att vi haft praktikanter med 

här för de har gått runt här och folk känner varandra så det sprider sig tror jag. Så jag tror vi 

har mycket vinster i det. Sedan har vi haft inbrott i containrar och sådär men det har man ju på 

alla byggen, men det spelar ingen roll vart vi är någonstans utan det är så mycket värde i alla 

maskiner och sådär så att det finns sådana som är proffs på det och åker runt. 

Har de boende fått tyckt till om hur de ville ha det? 

Ja de var med mycket i början men det var nästan innan vi började. Då var de med och tänkte 

hur vi ska bygga om och hur de ville ha det. Men sen vart det lite konstigt i och med att nästan 

inga bodde kvar.  

Har du varit med vid något annat miljonprogramsprojekt? 

Ja, Varberga också. När det blir lite mindre här i Vivalla kommer jag ha det också. 

Ser du några likheter mellan Vivalla och Varberga i och med att det är byggt under 

samma tid? 

De är bättre de husen, i Varberga. Dels är det fler våningar så det är bättre och för att kunna 

göra ventilationslösningar så är det mycket bättre och lättare, bättre vindar och källare och 

krypgrunder och sådär. Och det är bättre kvalitet. Det märks att husen här i Vivalla byggdes 

fort. 

Visst var Vivalla bland de första projekten där man använde sig av prefab? 

Ja och det gick ju väldigt fort och det märks tyvärr på kvaliteten. Vi vill bygga om ett hus som 

ligger härbakom som har fyra lägenheter, och så tvättstuga och undercentral. Vi har hållit på 

och tittat på ombyggnation. Men det skulle bli jättedyrt att renovera det huset så då tog vi och 

jämförde mot vad det skulle kosta att riva och bygga något likvärdigt nytt och då vart det 

ungefär samma kostnad. Men då har vi kommit på att vi kanske kan gör om det helt och göra 

fler våningar för att få ut fler lägenheter istället men det blir lite för dyrt fortfarande så vi 

håller på och tittar på det. Antingen får det vara kvar, men det är ingenting att renovera på i 

och med att det är så dålig kvalitet.  

Men det har aldrig varit tal om att riva de andra husen och bygga nytt? 

Nej, det har det inte varit. Det är känsligt det där att riva.  

Känsligt rent politiskt? 

Ja det tror jag. Rent ekonomiskt så är det nog bättre att riva det. För de här åtgärderna som vi 



 

 

gjort kommer inte gå att göra framigenom utan då får man göra en lättare renovering, och bara 

fokusera på energibesparing i möjligaste mån. 

Har man genomfört alla åtgärder som finns med i rapporten till Hållbara bostäder? 

Många delar men inte alla. Det som vi inte genomfört är solpaneler, men det har vi haft i 

tanken till det huset med tvättstuga. Det skulle sitta solpaneler på det för det är enda huset 

som står i rätt riktning. Men i och med att ombyggnaden där blir så dyr så vet jag inte om det 

blir av. Det krävs en ombyggnad av det huset för att vi ska kunna få till det med solpanelerna. 

Sedan hade vi med eurhonet hus i ansökan, det är någonting som ÖBO håller på med 

tillsammans med andra fastighetsbolag utomlands, ett samarbete där man ska ta fram ett hus 

tillsammans som funkar överallt. Men det har inte kommit till skott riktigt så då kunde vi inte 

använda oss av det. De håller på och tittar lite på det och räknar på det, men det blir också för 

dyrt. Så det beror på vad läget är någonstans. Så därför finns det sådana här punkthus som 

SABO har avtal med som vi gått igenom istället, för där är det fasta priser så då vet vi vad vi 

får. 

 

Intervju med Maria Nordhag – Projektledare, ÖBO, 2015-04-23 på 

Visgatan, Mitt gröna kvarter 

När kom du in projektet? 

För ungefär ett år sedan. Jag är vikarie för ordinarie projektkoordinator. Då hade ju projektet 

pågått en ganska lång tid egentligen. Två hus var klara då kom jag ihåg och mer eller mindre 

inflyttade. 

Vad är din roll? 

Som projektkoordinator, jobbar på ÖBO och jag utgår från distriktet. För ÖBO är uppdelat i 

olika distrikt och förutom distriktet har vi flera olika avdelningar. Egentligen skulle jag utgå 

från bovärdskontoret uppe i Vivalla centrum men man har valt att jag på den här positionen 

och min företrädare också ska flytta nära bygget för att kunna ha den här naturliga kontakten 

med entreprenören men också med hyresgästen. För att kunna springa ut och gå på hembesök 

och sådär. Jag gör ganska mycket! Men framförallt så har jag kontakt med hyresgästerna. 

Både de som bor här eller de som tidigare har bott här och kan tänkas flytta hit. Så det är 

mycket kundkontakt så och det gäller allt möjlig typ av information. Allt från enklare 

aviseringar som att nästa vecka kommer vi utföra det här arbetet som kan innebära störningar 



 

 

för er, till att göra rena workshops och aktiviteter för att få fram de boendes åsikter. Det är 

viktigt att ha en dialog, det är jag också ansvarig för och det är något som jag jobbat väldigt 

mycket med i det här projektet. Sen har jag också ett ansvar gentemot distriktet, att informera 

dem om vad om pågår. Ha kontakt med bovärden som är ansvarig för området så att han vet 

vad som händer och få åsikter och synpunkter därifrån också. Så jag är lite av spindeln i nätet, 

det är det tjänsten går ut på. Att kunna svara på många frågor på ett ganska generellt plan. 

Och så mer kontakt mot hyresgästerna när det gäller ombyggnationerna. 

Vad gör du med informationen och synpunkter från de boende? 

Jag är med på alla olika möten, projekteringsmöten och så vidare och då tar jag det ofta då i 

det forumet. Sedan har vi också andra typer av möten som handlar specifikt om boendedialog 

där vi också diskuterar det här och ser till att det i möjligaste mån kommer och att vi tar 

tillvara på det. 

Är det speciellt i just detta projekt eller är det så mycket fokus kring det i alla era 

projekt? 

Inom ÖBO jobbar vi jättemycket med de boende och det blir bara mer och mer. Och det kan 

handla om allt möjligt, allt från att du som hyresgäst ska få möjlighet att välja vilka tapeter du 

ska få till att få in synpunkter kring om hur det upplevs att vara i kvarteret under kvällstid. 

Vart känns det tryggt och vart känns det mindre bra och gå och så vidare. Att göra 

trygghetsvandringar och sådär. Det är de som bor här som är experter på hur det är att vara här 

egentligen. Vi andra vi ser ju det vi ser men vi har ingen aningen om känslan av att gå här en 

mörk vinterkväll eller någonting. Vilka ställen är det man undviker till exempel. Eller vart är 

det trevligt att gå, just den här häcken är väldigt fin kan någon säga men för oss är det bara en 

häck. Men då kan vi fånga upp de här speciella sakerna som man egentligen bara får 

kännedom om när man bott här ett tag. 

Har ni gjort några specifika undersökningar på om trygghetskänslan förändrats hos de 

boende efter renoveringen? 

Vi har inte gjort det än. Och det grundar sig nog mest på det faktum att vi inte är riktigt klara. 

Det sista huset här på Visgatan 2 flyttade in för en och en halv månad sedan, 1 mars. Och det 

krävs att det går lite tid innan. De här hyresgästerna i de här två husen Visgatan 12 och 16 de 

har bott här i ungefär ett år. Men det är ganska nyligen egentligen som allting runt de här 

husen har blivit klara. Den här gården till exempel blev klar i september förra året och då är ju 

säsongen nästan över. Och här skulle vi egentligen få in just synpunkter och feedback på hur 



 

 

har det gått, dels själva arbetet. Hur gick det och hur upplevde hyresgästerna det och också 

utformningen. Vad blev bra och vad blev mindre bra så vi kan ta med oss det vidare. Men vi 

har inte riktigt kommit dit än. Man har inte kunna varit ute och använda gårdarna än. Det är 

jätteviktigt tror jag att man kan göra ganska grundliga utvärderingar och kunna ta med sig det. 

För det här är ju en process där man lär hela tiden. Det är så vi har jobbat här också i 

projektet. 

Hur angrep man frågan social hållbarhet från första början och hur kom man fram till 

att satsa så stort på det i det här projektet? 

Dels så har vi sedan en ganska lång tid tillbaka inom ÖBO jobbat väldigt mycket med boende 

och att man som boende och hyresgäst ska ha möjlighet att vara delaktigt och vara med och 

tycka till och delge sina åsikter. Och det här är ju inget undantag det här projektet och som 

Johnny säkert berättade så är det ju ett pilotprojekt där fokus på de här tre bitarna i hållbar 

utveckling verkligen skulle prägla allting. Vivalla är tyvärr en stadsdel som har ett dåligt 

rykte, vi har gjort undersökningar bland vanliga Örebroare i stan och många som inte ens 

känner till området skulle aldrig kunna tänka sig att flytta hit. Det är många som inte ens varit 

här. Vi frågade till exempel, eller om det var någon annan som frågade, om hur det såg ut i 

Vivalla egentligen. Och då fick man som svar att det är nog mest betong och höga hus och 

sånt där och då märker man att ryktena finns där och de är så fast där på något sätt. Vivalla är 

ju en jättestor stadsdel egentligen, vi har drygt 2300 lägenheter här, det är 10 % av hela 

ÖBO’s bestånd. Och det bor runt 7000 personer här också. Det är som en mindre ort 

egentligen. Det är så inrutat med Vivallaringen som löper runt hela Vivalla. Det blir en form 

av barriär. Det ringar in området på något sett och sen med motorvägen som gör att det känns 

längre bort ifrån stan än vad det egentligen är. Det är ganska isolerat. Vi vill öka 

attraktiviteten i det här området vi vill föra Vivalla lite närmare staden., vi vill kunna se någon 

form av dynamik där folk rör sig över stadsdelar. Det är många som sagt aldrig satt sin fot i 

Vivalla. När vi pratar med hyresgäster, och inte bara här på Visgatan utan i stort så är det 

mycket fokus just på det här med trygghet och trygghetskänsla. Många beskriver att det är 

obehagligt att gå ut när det är sent. Att det är mörkt på vissa platser. Och mycket är grundat på 

rykten och att Vivalla kanske har ett oförskämt dåligt rykte. Men i vilket fall som helst så 

finns det en otrygghet och den måste man försöka göra någonting åt. Och så vet också att rent 

socioekonomiskt, kanske framförallt ekonomiskt så är förvärvsfrekvensen i Vivalla mycket 

lägre en bara ett stenkast härifrån, Hjärsta är högst i hela Örebro, och vi vill kunna göra 

någonting åt det också. Det handlar om samhällsutveckling, inte bara rusta bostäder.  



 

 

Har man gjort specifikation på hur mycket pengar som satsats just på social hållbarhet? 

Inte vad jag vet utan det är nog ganska integrerat hela tänket. 

Vad tycker du är speciellt med just det här projektet? 

Hållbarhetssatsningen och att det är så mycket fokus på den sociala hållbarheten. Det känns 

speciellt för mig. För ofta när man pratar om hållbar utveckling så fastnar man nånstans där 

vid miljötänket och kanske lite den ekonomiska delen också. Det social är så svårdefinierat 

och det hamnar ofta lite i skymundan i den allmänna diskussionen. Och sen är det ju förstås 

boendebyggarna, arbetsmarknadssatsningen som verkligen är unikt och som sticker ut helt 

enkelt. Vi är otroligt stolta över det och det är en jättekul del i projektet. 

När väcktes idén med boendebyggarna och vart kom den ifrån? 

Såsom jag fått det återberättat för mig, för jag var ju inte delaktig när man började, så vi 

jobbar ju som sagt med boendeinflytande och ofta inom ÖBO så pratar vi om delaktighet i 

olika steg, eller olika grader av delaktighet. Och den lägsta det är envägskommunikation och 

att vi informerar om att det här kommer hända. Och sen går det högre och högre upp tills man 

når medbestämmande om jag inte minns fel och med det menar man då att hyresgäster 

faktiskt ska kunna vara med och bestämma. Inte bara tycka till, rösta eller komma med förslag 

utan kunna välja liksom det eller det eller det. Och som jag fick förklarat så tänkte man 

liksom hur man skulle kunna utveckla det och ta det ett steg längre. Till att faktiskt kunna 

vara med och utföra. Och det var där idén väcktes tror jag, att man faktiskt skulle kunna ta 

boendeinflytande ett steg längre och att inte bara vara med att bestämma utan också att utföra, 

vara med och bygga. Att bygga sitt område och att bidra till ökad förvärvsfrekvens och 

samhällsutveckling. 

I ansökan till hållbara städer finns siffror på förbättring av till exempel ökad trygghet i 

området, var kommer de siffrorna ifrån och vad baseras de på? 

ÖBO har en kundenkät som vi skickar ut vartannat år, till alla hushåll. Vi delade ut den för 

ungefär en månad sedan. Och det är egentligen den första som gjorts sedan projektet blivit 

klart. Den förra var 2012. Det vi hoppas på nu är att kunna se utifrån den enkäten om 

tryggheten ökat till exempel. Och alla de andra indexen vi vill mäta. Så vi har inte riktigt 

svaren där än.  

Vad tycker du är den största utmaningen för dig i ditt arbete här? 

Jag kom ju in ganska sent så mycket var ju klart. Jag tror den svåraste biten om jag hade 



 

 

jobbat då det hade varit evakueringsprocessen tror jag. För det har jag förstått att det kan vara 

väldigt tufft att få veta att du måste flytta ut från ditt hus för det ska rivas. Nu jobbar ju också 

med ett annat projekt på Versgatan, bevarandeprojektet. Och det som jag känner har varit den 

största utmaningen det är nog egentligen kommunikationen. Att nå ut och förklara och inse att 

man måste individanpassa kommunikationen också. För folk har olika behov. En del behöver 

jättemycket information, för andra räcker det att man skriver ut en lapp om att det här kommer 

hända om några veckor, vi ber om att du förbereder om det och så är det klart. Andra behöver 

hembesök och telefonsamtal och möten så det blir mycket individanpassning som sagt. Och 

att se till att alla är med på banan och känner sig trygga med vad som kommer att hända. Att 

alla är informerade för det r stora förändringar som sker. 

Har det blivit någon bil och cykelpol som det stod om i ansökan till hållbara städer? 

Cykelpolen ä på gång. Vi har inte byggt klart den än och det beror på att markarbetena inte är 

klara men i samlingslokalen kommer det bli ett litet cykelförråd och där kommer det finnas 3-

4 cyklar och cykelkärror som man kommer kunna använda som hyresgäst här på Visgatan. 

Det har varit mycket fokus kring att försöka motivera till ökad cykelanvändning snarare än att 

åka bil. För det är ett problem vi har i hela Vivalla med olovlig körning. Att man åker in 

mellan gårdarna där man egentligen inte får, och man gör det snabbt också. Det är väldigt 

obehagligt tycker många och då har vi försökt här att du inte kan åka bil, det ska inte vara 

möjligt att ta sig in. För samtidigt var det så att även om många tyckte att det var obehagligt 

att många körde bil precis utanför så ville man ha sin bil nära också ur trygghetssynpunkt och 

också för att kunna lasta av saker. Så delvis på grund av det valde vi att vända entréerna men 

också för att öka den sociala sammanhållningen. För det nämndes också som någonting man 

kunde förbättra och som kom från hyresgäster att man ofta inte har någon aning om vem som 

bor i grannhuset. De träffas aldrig eftersom det är uteplatser vända mot entréerna överallt i 

hela Vivalla. Men å andra sidan så nu när det är entré mot entré så ser du vilka som bor i 

andra huset och sen med den här gården emellan så ser man vilka hyresgäster som finns på 

andra sidan och man träffas härute också. 

Ska odlingarna här på gården kunna användas av de boende? 

Vi kommer snart att påbörja en ny dialog, det är inte klart än och här måste man tänka ganska 

långsiktigt. De här odlingslådorna står till hyresgästernas förfogande. Det är egentligen tänkt 

för de här två husen på Visgata 12 och 16 men vi har ju ingen koll på vem som skulle använda 

dem egentligen. De är inte uthyrningsbara och som du ser är de inte heller sektionerade 



 

 

riktigt. Det är några plankor här emellan, tanken är att man ska kunna använda dem fritt som 

hyresgäst och också att hyresgästerna här får ta hand om dem. Vi kommer inte vattna eller 

rensa ogräs utan det här är till för hyresgästerna och då kan man också kanske komma överens 

med sina grannar om att den här biten är min och nästa år kan du ta den istället. Det här 

gårdshuset, det gröna härbakom är tänkt för att kunna förvara lite olika gårdsmaterial. 

Eftersom gården blev klar här ganska sent förra året så bestämde vi oss för att vi tar den här 

processen nu inför den här säsongen så vi har precis gått ut med ett litet brev och även tips om 

förodling och skickat ut fröpåsar till de boende. Samtidigt som vi faktiskt själva också har 

förodlat lite saker. Så ska vi ha en gårdsfest fram i maj där vi planterar ut blommor och annat 

som har förodlats. Och då kommer vi också in på den grusade ytan som är där borta. Det är en 

yta där vi inte planerat något alls. Det är en yta där tanken är att hyresgästerna själva ska få 

bestämma vad det är de vill ha där. Det är vatten och el draget dit och det är i stort sätt det 

enda vi vet. Här vill vi så lite som möjligt påverka egentligen vad det är för beslut som fattas 

för förhoppningen är att man som hyresgäst ska komma fram till att just det här är vad vi 

skulle vilja ha på vår gård. Och då kommer vi att presentera den dialogen här i maj också så 

att man under sommaren kan känna efter, vad är det som skulle lunna passa bra här. Att 

diskutera med sina granna och komma fram till vad det är som skulle kunna vara ett bra 

komplement. Och där försöker vi uppnå medbestämmande i så stor utsträckning som möjligt. 

Här lägger inte vi oss i vad det ska bli för någonting. Det är svårt att helt förutsättningslöst 

komma på någon bra idé men vi vill försöka undvika att påverka så gott det går. 

Det är många som inte flyttat tillbaka efter renoveringen, vad tror du att det beror på? 

Om jag kommer ihåg rätt så är det ungefär 100 lägenheter som evakuerats och utav dem så 

tror jag att det är ungefär 10 som valt att flytta tillbaka. Jag var ju inte riktigt med i den 

evakueringsprocessen men jag tror att de flesta varit väldigt nöjda med det nya stället. 

Evakueringsprocessen är egentligen en fantastisk chans att kunna få en lägenhet som man är 

nöjd med på ett annat ställe. De flesta har faktiskt flyttat till andra ställen i Vivalla. Och det är 

också många som säger att de orkar inte flytta en gång till. De flesta som har blivit 

evakuerade och valt att flytta tillbaks de har flyttat från ett hus som är längre bort och sen 

flyttat direkt in till någon av de klara husen så de flyttade bara en gång och inte två. Det är en 

omständlig process när alla dina ägodelar ska packas ner och även om vi hjälper till mycket 

med det så förstår jag det. 



 

 

Hur har uppfattningen om projektet från de boende varit? 

Vi får höra väldigt mycket positivt, vi hade en invigning av den här gården i september och 

det kom väldigt mycket folk och det var jättekul. Och vi fick jättemycket positiv feedback och 

folk sa att det blev jättemycket bättre än vi trodde. När det bara var gjord här så fick jag 

mycket kommentarer om hur ska det här bli, hur har de tänkt sig, hur ska de hinna klart och 

sådär. Så många blev positivt förvånade. Jag kommer ihåg någon som sa att nu ska de ringa 

hem till mamma och berätta om hur fint de fått. Det känns jättehärligt.  

Vad tror du att man kommer ta lärdom av till kommande projekt? 

Jag tror att man kommer jobba mycket med boinflytande och samla in mycket åsikter så 

mycket det går från de som är boende runt omkring och sen tror jag att just det här med 

arbetsmarknadssatsningen som blev så lyckad ändå, det tror jag kommer bli stort. Vi får 

jättemycket uppmärksamhet kring det, det är många som vill komma på studiebesök, 

konferenser och sådär. Det tror jag verkligen är någonting som ligger i tiden nu och det känns 

jättekul.  

Om ni inte har råd att ta med allt till kommande projekt, vad tror du ni väljer att ta 

med? 

Jag är inte så insatt i det ekonomiska men jag tror att man kanske inte satsar på att sänka 

energiförbrukningen så pass mycket och kanske inte sätter kraven så lågt som vi hade.  

Men du tror inte man kommer slopa den sociala satsningen? 

Ja den tror jag kommer vara kvar, det är ju någonting som vi tjänar väldigt mycket på. Vi 

tjänar ju på att ha nöjda och glada hyresgäster som känner att de har varit med och få tycka 

till. Det hjälper oss ingenting om vi bygger någonting och frågar sen och inser att det inte 

blivit bra eller att folk gillade, så det torr jag inte. Hyresgästerna är ju våra kunder. Vivalla är 

ett fantastiskt område, det är jättegrönt och till skillnad från många områden. Det är nästan 

bara tvåvåningshus och det finns inte många höga hus, det är ju också någonting som är 

ganska unikt. Och det är lite det vi försöker ta tillvara på på Versgatan där vinklingen snarare 

är att försöka återskapa det ursprungliga utseendet och det är en ganska kul kontrast mot det 

här som verkligen är totalt annorlunda. Det är liksom en del i att försöka skapa lite unika 

identiteter och lite mer kvarterskänsla i Vivalla eftersom det är så stort och det ser så likadant 

ut.  Har du inte ett hem som du trivs med då kommer du inte så långt, det är så fundamentalt. 

 



 

 

Intervju med Anders Ejdeholt – Arkitekt, White arkitekter, 2015-05-04 

Kan du berätta lite om projektet Mitt gröna kvarter och din roll i projektet? 

Jag fick ett telefonsamtal, måste ha varit någon gång 2009 på våren, från Christina Krönert-

Lindh som är Teknisk chef på ÖrebroBostäder och som jag känner sen tidigare och har haft 

som kund i tidigare roller som hon haft på andra företag. Då ringde hon och frågade om jag 

hade lust att titta eller rita på en gård i Vivalla, de skulle bygga om några gårdar eller någon 

gård. Och då tänkte jag först att det är ju mer en landskapsarkitektuppgift men då sa hon att de 

behövde någon arkitekt som kunde titta på det här för det handlade inte bara om 

markbeläggning. Och då visade det sig att då handlade det egentligen om den här första större 

ombyggnadsetappen som ÖBO kallade Mitt gröna kvarter. Det kallade man det i den här 

ansökan man gjorde till delegationen för hållbara städer som hade pengar då och för att de 

förstod att det här kommer att bli ganska dyrt att bygga om och då såg de att det här är medel 

som vi kan utnyttja och speciellt i en första etapp då där man kanske inte hittar rätt eller den 

bästa lösningen direkt så då insåg man att man behövde ha lite ekonomiskt utrymme. Så det 

handlade om Visgatan då egentligen som var den första delen som man var tvungen att rusta 

mer rejält, så det handlade verkligen inte bara om gårdarna utan det handlade ju om husen och 

sen handlade det egentligen om hela Vivalla för att det är kostsamt att rusta de här husen och i 

Vivalla och husen där förbrukar sådana enorma mängder energi. Man upptäckte sen när vi satt 

igång att de är väldigt friska men det är för att de är så välventilerade. Det är liksom hål 

överallt så de är inte ruttna eller så men all värme går rakt ut. Och då insåg man att det här 

kommer bli dyrt och här måste vi ha en vision eller målbild för hela området egentligen. Så 

från det här att Christina frågade då om att titta på en gård i Vivalla så handlade det om att 

göra en vision för hela området, en målbild för ÖrebroBostäder och ÖBO’s styrelse. Och jag 

är ju husarkitekt så då insåg jag rätt snart att då måste jag ta hjälp av någon stadsplanerare, då 

frågade jag Göteborgarna (White Göteborg) och då fick jag napp hos Anna-Johanna 

Klasander som var i stadsplanegruppen, hon är halvtidsprofessor på Chalmers nu. Och Jonas 

Zetterberg som var chef för stadsplanegruppen då, han är inte kvar på White utan är på 

Karlstad Kommun nu. De hjälpte till med visionsarbetet och det här visionsdokumentet. Så 

det var framför allt jag här på Örebrokontoret och så var det några till i Göteborg då. Och då 

tittade vi liksom på hela området, ekonomiskt – vad är det för några som bor här, vad har man 

gjort för något? Vi gjorde en SWOT-analys och tittade på svagheter och styrkor i området. 

Sedan är det ju också så att många har varit inblandade i det här på olika håll. ÖBO har också 

tagit hjälp av andra företag med, vi såg till exempel att här behöver vi koppla in en 



 

 

socialantropolog, vi ville koppla in Viktoria Walldin som är socialantropolog, men det tyckte 

ÖBO var onödigt för då hade man anlitat något företag som hade gjort just det arbetet, Cesam. 

Så den delen fick vi inte. Vi fick inte så mycket underlag från ÖBO heller egentligen på vad 

andra hade gjort, jag vet inte om det var medvetet att de tänkte att de ville att vi lite 

förutsättningslöst skulle ge vår bild av hur vi ska förändra Vivalla. För att då när man ändå 

ska lägga ner massa pengar på att få husen att rent tekniskt fungera bättre och förbruka mindre 

energi så ville man ju också se till att hela området fungerar bättre. För då kanske det 

handlade om att man skulle riva en del hus till exempel. Man kanske inte bara ska sätt igång 

direkt och bygga om alla. Så det gjorde vi, och då gjorde vi en rapport kring det och sedan var 

det här rätt känsligt politiskt. Ett sådant här område och det finns ju omgivande områden där 

man inte är så sugen på kanske att få så mycket mer kontakt med ett upplevt problemområde. 

Vi var väldigt fria när vi gjorde rapporten men inför dragningen så hade vi en del coachning 

från ÖBO’s ledning över vad som var politiskt gångbart och vad som inte var politiskt 

gångbart så vissa grejer skulle vi inte trycka så mycket på tyckte man. För vi såg rätt snart att 

en stor del av problemet är att det är så solitärt att det verkligen är utslängt. På andra sidan 

motorvägen, den fanns ju inte där när det byggdes men då fanns det ju ett motorvägsreservat 

så man visste ju att motorvägen skulle komma. Och så gjorde man den här planen med den 

här ringleden runt och den är ju lite som en sorts vallgrav eller mur ihop med Hjärstaskogen 

som också är som en barriär mot Hjärsta. Vår bild var att om det här ska kunna fungera som 

staden i övrigt så måste det växa ihop som staden och få en struktur som är mer som staden. 

Men just det här med Hjärsta det var som en het politisk potatis, det här är min personliga 

bild! Det kändes som att man ville inte reta upp den väljar-gruppen som bor i Hjärsta till 

exempel genom att presentera att vi vill att Vivalla och Hjärsta ska växa ihop till exempel. 

Och då höll man fram den här Hjärstaskogen som ett viktigt grönt finger, och antingen tyckte 

man det på riktigt att den var ett viktigt grönt finger från landet in i staden eller så var det bara 

ett svepskäl för att behålla barriären. Sedan blev vi också förberedda på, för att när vår rapport 

var klar så skull vi presentera den för ÖBO’s styrelse, och det är ju en politisk styrelse och 

ganska stor och då var det i princip två politiska läger, rött och blått kan man säga. Och då 

fick vi också höra att ni kommer få rätt så kort tid, kanske 10 eller 15 minuter på er att 

presentera det här och det kommer att vara två som pratar. Det kommer vara representanter 

från de här två olika lägren eller blocken. Och sedan hade vi den här dragningen Anna-

Johanna och jag, framförallt Anna-Johanna som presenterade. Och jag tror vi höll på en 

timme eller någonting och alla ställde frågor och pratade i mun på varandra. Alla var väldigt 



 

 

engagerade och det var väldigt roligt och det visade väl att man upplevde att man har problem 

här som man måste ta itu med men också ett väldigt engagemang att komma tillrätta med det 

här. Så det kändes som att vårt arbete gick hem då. Och vi hade en analys i det här, vi hade 

också mer praktiska förslag. Vi hade zoomat in på fyra lägen och visat lite mer praktiskt hur 

vi tänkte att man skulle genom förändringar i det byggda, vad man skulle kunna åstadkomma 

för förändringar och förbättringar. Sen kommer man ju inte åt allt genom husen och strukturen 

men det man genom det kan göra då, vad gäller trygghet till exempel och vad gäller social 

kontroll och grannskapskänsla. Ett av områdena vi zoomade in var just Visgatan då där vi 

visade vad man kunde göra av en av de här säckgatemiljöerna. Och så hade vi ett förslag, som 

en generalplan för ÖBO med en förändrad trafikstruktur som var mer lik en stadsmiljö på 

något sätt. Från det här trafikseparerade med säckgatorna till en mer kvarterstruktur. Det var 

vårt huvudgrepp egentligen. Sedan skulle det första riktiga projektet dras igång och då var det 

Visgatan just.  Visgatan jämna nummer som man kallar det, den södra delen av Visgatan. Vi 

hade ingen kontakt med de boende i det här, och vi hade ingen boendedialog för det var det 

andra som skötte. Och det kände ju vi var lite tråkigt kanske att inte få den dimensionen. Vi 

fick ju den från rapporten egentligen i andra hand, från ÖBO och från Cesam. Men för att visa 

de boende att man verkligen ville göra det bästa möjliga här så gjorde man den första etappen 

som en tävling för att visa att man verkligen skulle ta fram det bästa förslaget. Så då fick vi 

tävla, och det kändes ju lite snopet först tänkte vi för vi var ju sugna på att omsätta det här i 

praktiken. Men det kan man väl förstå i och för sig, så då var vi fyra kontor som var inbjudna 

att göra en parallellskiss på det här området och så vann vi den. Och då kan man säga att vi 

var ju väldigt inlästa på problematiken då så vi var väldigt insatta i uppgiften och det kan vi ju 

haft en fördel av möjligen. De boende fick utvärdera, jag tror det var genom Cesam, 

förslagen. ÖBO gjorde ju det också förstås men de boende fick också vara med att utvärdera 

de här fyra tävlingsförslagen och lista fördelar och nackdelar. Bra saker och dåliga saker. Så 

blev det en sammanställning med plus och minus. Och det var ju inte så att vi hade plus på 

allting. Men sammantaget då de boendes synpunkter och ÖBO’s egen utvärdering så valde 

man att gå vidare med vårt förslag då. Så det gjorde att vi fick fortsätta då, och då för 

fortsättningen så bestämde man sig för att göra det här i den här partneringformen och då 

handlade man ju upp en entreprenör som skulle göra det här arbetet tätt ihop med ÖBO och då 

blev det Skanska som tog hem det. Och det var inte bara på pris utan där tittade man på en 

helhetsbild där priset var en faktor. Och jag tror också att det var inte Skanska som kanske 

hade den billigaste prislappen men totalt sett såg man nog att det var bäst, alltså 



 

 

totalekonomin när man räknat igenom alla aspekter, sociala och ekonomiska och sådär så var 

det det bästa anbudet. Så då valde man Skanska och sedan fick vi också presentera oss och 

lämna ett anbud till Skanska för att vara med i det här. Och så blev vi utvalda att vara 

arkitekter i det här då. Sedan Skanska drog igång så har vi varit med i det här som en 

partneringpart i det här partneringprojektet och jobbat väldigt tätt ihop med ÖBO och 

Skanska. Och det har fungerat jättebra och har varit väldigt roligt. I början var det lite segt, 

innan det kom igång. Skanska hade nog någon bild av att vi var längre framme i lösningarna 

än vad vi var. Så det var lite gnöligt i börja, de ville ju bara komma igång och bygga och vi sa 

det att vänta här nu, det här är ju skisser, vi måste ju rita igenom det här först. Så det tog ett 

tag innan vi liksom var i fas med varandra på något sätt. Men vi kan säga att vi har ritat 

parallellt som man har byggt, vi har försökt legat några steg före. Så har man försökt då i 

partneringanda att man ska inte göra onödigt mycket då utan att den som gör en uppgift bäst, 

vem det nu än är, en entreprenör eller en konsult, gör den. Men i slutändan har det ändå blivit 

att man velat ha ritningar på väldigt mycket, mycket mer än vad man hade tänkt sig.  

Vad berodde det på tror du? 

Jag vet inte, det har väl varit mest praktiskt på bygget egentligen att man verkligen har rätt 

ritningar. Att man inte behöver fundera på om det gäller för det här huset, eller okej nu är det 

spegelvänt nu ska vi inte göra likadant, det har varit mest praktiskt ändå att ha ritningar. Och 

så har vi haft väldigt täta möten i olika konstellationer, i början hade vi möte varje vecka på 

etableringen ute på Visgatan och sen mot slutet så har vi haft möte varannan vecka. Och då 

har det varit en teknikgrupp med konsulter och installationsentreprenörer och så vid en 

tidpunkt, sen har vi haft byggmöten där vi arkitekter, konstruktör, Skanska, ÖBO har suttit. 

Det har varit flera sådana parallella grupper och så har vi haft ett beslutsmöte för alla då där vi 

har fattat mer inriktningsbeslut. Så vi har träffats väldigt mycket. Men det har också gjort att 

vi har fått en väldig respekt för varandras kunskaper och att vi har lite olika huvudfokus på 

något sätt, men alla har väldigt måna om att det ska bli ett bra slutresultat och att det ska 

fungera ekonomiskt för alla. Men att det också ska bli så bra som det bara går för de boende 

och att vi inte ska driva upp hyreskostnaderna mer än nödvändigt och att, eftersom det ändå 

kommer bli hyreshöjningar, de också ska känna att de får något som kan bli mer konkret och 

att de kan se att det har blivit förbättringar och inte bara att husen drar mindre energi. Men det 

har fungerat jättebra, det har varit väldigt bra samarbeten i den här gruppen. Det har varit 

väldigt bra ge och ta klimat.  



 

 

Hade ansökan till hållbara städer redan gått iväg när ni kom in i projektet eller var ni 

som arkitekter delaktiga i den? 

Nej, den var vi inte delaktiga i. Den hade redan gått iväg då så den var vi inte alls delaktiga i. 

Var den tvungen att styra er i ert arbete? 

Ja den kan man väl säga. Det var vi absolut. Sedan var det inget i den för oss arkitekter eller 

som vi opponerade oss emot. Vi tyckte den var jättebra, det handlade mer om ska vi lyckas få 

igenom det här och ska man klara ekonomiskt att få igenom det här. Som jag förstod det så 

var det så att man hade löfte om de här pengarna, som en ram eller ett tak liksom och så skulle 

man få loss pengar allteftersom man kunde visa att man uppfyllt det. Och i slutändan så hade 

man väl inte uppfyllt alla delar i den då och få väl inte loss alla de här pengarna som jag tror. 

Sedan försökte ju vi också sälja in våra hållbarhets- och miljötjänster och sådär. Men det tog 

Skanska hand om. Och det kan man väl känna kanske att det inte alltid kändes som att det var 

så, alltså hållbarhetsaspekten då som den här ansökan mycket handlade om, att det alltid var 

så levande i vardagen och i projektet. Det kändes lite som att det hanterades lite vid sidan om 

på något sätt. Vi har frågat flera gånger om hur kommer det här in och hur ska vi få in det här, 

och vi har ju sneglat på den här ansökan men jag vet inte. Det är väl det som har känts som att 

det borde ha varit med mycket mer levande i projektet hela tiden. Men det känns som att det 

har varit lite på sidan om sådär. 

Har du jobbat med något liknande projekt? 

Nej, det var mitt första partneringprojekt som jag jobbat i.  

Gillar du arbetsformen? 

Ja jag tycker att den är jättebra, jättebra verkligen. Och det har varit ett väldigt bra klimat. Det 

känns som att när man jobbar så tätt ihop och träffas så mycket så blir det så att man får 

respekt. Det finns många olika ingångar och faktorer i det här och där känner jag att alla har 

ändå lyssnat på varandra och även om det är lite jargongigt ibland så, jag tycker det har varit 

jätteroligt. Och otroligt lärorikt, man lär sig väldigt mycket på att vara så tätt ihop med andra. 

Har du jobbat med något annat miljonprogram som kan liknas med Vivalla? 

Nej jag har inte det. 

Vad tror du om fortsättningen och resterande etapper? 

Jag vet inte, vi hade ju tankar om att dels skulle det här växa ihop med omgivningen och där 

var det lite som att ÖBO och kommunen var inte riktigt i fas med varandra så att ÖBO ville 



 

 

väldigt mycket men det var inte riktigt förankrat hos kommunen och kommunen höll parallellt 

på med en fördjupad översiktsplan och det tog lång tid innan vi fattade att de har ju inte 

snackat jättemycket varandra. Så att kommunen var ju inte alls redo för de här tankarna som i 

zonen precis utanför ÖBO’s område då. Så det gjorde att vi fick backa tillbaka och säga då att 

nu gör vi det som styra vad vi kan styra över, alltså det som är ÖBO’s mark och fastigheter. 

Och sedan har vi försökt göra det så att det någon gång i framtiden i förlängningen har 

möjlighet att växa ihop som vi har tänkt. Så den strukturen som vi har lagt ligger ändå så att 

den skulle kunna utvecklas i framtiden. Sedan fanns det ju en idé om att blanda olika 

upplåtelseformer och få in kanske radhus och villor och sådär och där har ÖBO också menat 

att det finns ett tryck även inne i området att kunna byta upp sig och ha en bostadskarriär utan 

att lämna Vivalla. Att man ska kunna skaffa sig ett radhus eller en villa. Än har det ju inte 

blivit så jättemycket av det där. Vi har ju Visgatan 8 och 10 som är två radhuslängor, där har 

man gjort en sådan här hyrköpmodell så man har gjort en fastighetsbildning så varje radhus är 

en enskild fastighet. Så får man hyra med möjlighet att köpa loss. Och där är det nu faktiskt 

flera som kommer köpa de här radhusen och ha ett eget ägande. För hittills har ju allt som 

ÖBO har varit hyresrätter och sedan har ju HSB lite kring centrum då. Men villor har det inte 

blivit än, vi hade ju en idé om lite punkthus för att kunna få lite mer tillgänglighetsanpassat 

för man blir ju äldre och där blir det ett punkthus nu men det fick inte vi rita tyvärr för det blir 

för dyrt utan det blir ett sådant här SABO-hus, som SABO-företagen då där ÖBO är med har 

tagit fram. Vi får se, det är ganska enkelt lite tråkig kåk men ändå så kanske den tillför något 

annat då. Och den kommer att ligga närmast intill det nordsydliga centrala grönområdet. Där 

hade vi en tanke på att få in en väg och en tanke på en lite central park miljö med ett antal lite 

högre hus längs, det finns många grönområden men många känns lite otrygga för det är inga 

fönster som vänder sig mot dem och även det här långa stråket då så att det här punkthuset 

som blir nu då blir det första i en tänkt rad med hus som gör att man får lite liv kring det här 

välanvända cykelstråket och vidare upp mot Lundby. Så det blir lite social kontroll och lite liv 

kring det och det var ju en pusselbit som vi hade med oss från början. Så den blir utförd även 

om den inte blir ritad. Och sedan har vi ett hus som vi titta på då för att göra en annan typ av 

nybygge med en lite annan typ av lägenheter för att erbjuda något lite annorlunda. Men nu 

verkar det som att det blir också lite för dyrt då så det kanske inte blir a. Det är ju det att 

fastighetsvärderingen är så låg här ute så att allt man gör det får skrivas av på väldigt kort tid 

eftersom även nybyggt värderas så lågt. Och genom det så blir det ju väldigt dyrt att bygga. Så 

det är lite problematiskt. 



 

 

Vad tror du om att Mitt gröna kvarter kan komma att bli ett pilotprojekt för hela 

Vivalla? Tror du det blir för dyrt? 

Ja det är ju lite så tongångarna är att hur ska vi göra med kommande etapper? För det här är ju 

bara en lite del i ett jättestort område. Och det vi har förstått det är att vi tycker det har blivit 

jättefint, och vi tycker att vi har lagt grunden till en struktur som kan förändra området också, 

inte bara utseendet på huset utan att vi vänder på entréer, vi skapar tydliga bostadsgårdar, vi 

får in ett annat rörelsemönster och sådär, vi får tryggare stråk för gående och cyklister. Men 

risken är ju då att man inte har råd att utföra det på liknande sätt i det som kommer. Eftersom 

då har man inte det här stödet som man haft men vi hoppas ju att man ska kunna göra det. Och 

vi har ju gjort, nästa etapp har vi hittills kallat Framtidens kvarter Visgatan ojämna nummer 

norr om Visgatan, lite såhär visionsarbete och haft workshop ihop med ÖBO så där står vi väl 

och väntar egentligen nu då på vad som kommer att hända med det då. Men det kommer nog 

inte kunna bli lika eller samma nivå på ombyggnaden som på den här första. Och nåt som vi 

varit ute efter har ju i och för sig varit att bryta ner området i olika delar och att det kan få lite 

olika karaktär. Och vi har ju tänkt att den här delen som är närmast Hjärsta den kanske hade 

bäst förutsättningar att få radhus och villor och så för att det skulle kunna växa ihop med 

Hjärsta och någon annan del kanske får leva ett eget liv och någon del uppåt norr kanske kan 

växa ihop med Lundby och sådär och mot Boglundsängen så för att lite spränga området. Så 

att någonstans så tycker ju jag att det är ju inte fel om olika delar får olika karaktär då. Så att 

även om nästa etapp kanske blir enklare så kanske man senare kanske ekonomin ser ut på ett 

annat sätt som kanske göra att man kan gör andra satsningar. Så att det kan ju också vara bra 

att man inte bara börjar lägga ut samma matta nu över hela området. 

När kom ni fram till att ni skulle riva två hus? 

Det hade vi med redan i den här rapporten faktiskt så vi Whitare har haft, jag har inte släppt 

den där rapporten jag har ju trott på den och pratat om den jämt, den har jag kramat hela 

vägen och försökt få igenom så mycket om möjligt ur den så att, vi hade med den redan där. 

Var det något motstånd kring det? 

Nej det tror jag inte det var egentligen, jag tror att man förstod tanken och att idén var så pass 

tydlig att man ändå blev övertygad om att det var något att testa i alla fall. Och det är ju 

relativt begränsat, det är ju två hus som vi rivit då. Men det har ju blivit populärt nu då så det 

har ju ökat och för varje hus som byggts om så har trycket blivit högre och högre på de som 

vill flytta in. Så från att det första ombyggda där man kanske inte såg så stor förändring då så 



 

 

har det ökat jättemycket tydligen. Så jag vet inte hur många hundra det var som var 

intresserade av det första huset. Så det är jättekul, det är det verkligen. 

Om man nu inte har råd att ta med sig allt till hela Vivalla, vad tro du är det viktigaste 

att ta med? 

Jag tror ju den här förändrade gårdsstrukturen så att man bygger vidare på den och att vi för in 

fler gator nordsydligt för att få mer den här kvartersstrukturen. Det tror jag att det gör att det 

kan få mer och har bättre förutsättningar att växa ihop med omgivningen men att det också 

ger bättre förutsättningar för det sociala livet och att det ger trygghet och sådär, social kontroll 

och ett bra grannskap. Så strukturen egentligen mer än utseendet på husen. Det känner jag är 

det viktigaste. Och att det blir en variation också och att det blir varierat än vad det är idag 

sedan kanske man inte ska överdriva det heller, det är ju ett jättestort område, som en svensk 

småstad, med 7000 invånare, det är jättestort. 

 

Telefonintervju med Faiz Mawlayi – Miljöingenjör och Planeringsarkitekt, 

Skanska, 2015-05-07 

Kan du börja med att berätta lite om dig själv och din roll i projektet? 

Om jag börjar med min akademiska bakgrund så är jag utbildad planeringsarkitekt men jobbar 

som miljösamordnare på Skanska. Jag kom in i projektet så fort det blev klart att Skanska 

vann upphandlingen och där har jag jobbat med miljösamordningen i projektet.  

Upplever du att mycket i arbetet med projektet var styrt just kring ansökan till 

delegationen för hållbara städer? 

Den styrde eller begränsade oss inte utan gjorde snarare att vi jobbade mot en gemensam 

vision och mot gemensamma mål. 

Vad tycker du har varit speciellt med just Mitt gröna kvarter? 

Det var mitt första riktiga projekt så för mig var det mycket som var speciellt! Men framför 

allt arbetsformen. Att jobba tillsammans i ett partneringprojekt har varit jättebra och vi har lärt 

oss av varandra och jobbat mot gemensamma mål tillsammans vilket varit otroligt lyckat. 

Har du jobbat med andra miljonprogram innan eller efter Mitt gröna kvarter? 

Jag håller på med ett miljonprogram i Södertälje. Jag är uppväxt själv i ett 

miljonprogramsområde i Lund men det går inte alls att jämföra med Vivalla. Jag brinner 



 

 

verkligen för den miljön och jag skulle verkligen vilja göra mer för den miljön. Sedan med 

min planeringsbakgrund så har jag ju läst teori och pluggat en jäkla massa som har att göra 

just med miljonprogram och det blev på något sätt så handfast och konkret när man är i ett 

nytt projekt och får jobba med ett miljonprogramsområde. Sedan finns det ju ett enormt 

utvecklingsbehov utav miljonprogramsområdena men till det så måste vi ju också se att den 

investeringen som gjordes under rekordåren på 50-, 60- och 70-talet, att den investeringen får 

inte gå förlorad. Vi får inte förlora miljonprogramsbostäderna för det finns ett enormt värde 

både alltså i det byggmässiga och till viss del då det arkitektoniska men miljömässigt så är det 

också det, vi pratar väldigt mycket om att miljonprogrammen läcker ut värme och det gör de 

och det är inte konstigt. Drift och underhåll från miljonprogrammen har varit eftersatt i väldigt 

många år men vi gör också en stor vinst av att inte riva och bygga om. Så det vi sparar genom 

att behålla är kärnan i betong och i det skelettet tjänar vi väldigt mycket i koldioxidutsläpp 

som vi inte genererar om vi bygger nytt. Och allt är ju relativt till det specifika projektet och 

hur illa gånget det är och vissa har fallit kanske extremt och saneringsbehoven är enorma. 

Men ÖBO har varit en skötsam förvaltare och ägare utav sina miljonprogramsbostäder så det 

fanns ju en grund att rädda så att säga.  

Dykte det upp några problem på vägen som gjorde att ni fick tänka om? 

Jag har bara positivt minne så jag kommer inte ihåg. Vi har fått göra en del avkall på sådant 

som vi skulle ha velat testa i Mitt gröna kvarter om jag kan tycka är tråkigt att det inte blev av. 

Till exempel skulle vi ha testat solceller och en special solcellsanläggning men special 

solcellsanläggningen bryr jag mig inte så mycket om men solceller generellt tycker jag var 

tråkigt att förutsättningarna rent hur husen var vända och så inte riktigt var rätt för att kunna 

dra effektiv nytta utav solen och solfångare. Det var lite tråkigt att vi inte hade kunnat se det 

tidigare. Det hade framförallt att göra med hur husen står vända mot solen, alltså hur man 

skulle placera solfångare på taket. Och i och med att vi än så länge har platta tak på huset så 

blev det ännu mer svårt att sätta anläggningar på ett sådant sätt rent vinkelmässigt och så 

vidare och då kanske det rent konstruktionsmässigt blev mer komplicerat om vi ändå hade 

gjort det. Då hade vi fördyrat hela solcellsprojektdelen. Så då bestämde man sig för att det 

kommer vi inte kunna testa i det här projektet. Men däremot håller vi på och testar och 

utvärderar en annan teknisk lösning eller vad man ska säga eller en utveckling av en befintlig 

lösning kan vi kalla det, ett FTX-system där vi har påkopplat förvärmning genom ett borrhål. 

Jag är inte tekniker och inte detaljfokuserad så jag vågar drömma lite och tro att det finns 

förutsättningar för en sådan här lösning i flerbostadshus och vinsten är inte bara på vintern 



 

 

utan du har en vinst och kärna på sommaren också genom lite svalare energi istället då. Så det 

ska bli väldigt intressant att få mätresultaten nu i slutet på våren och en uppföljning nu i 

september.  

Ni hoppas kunna vinna ganska många kilowatt på den eller hur? 

Effektvinsten kommer inte vara jättestor men det är snarare helheten, hur mycket det ger i sin 

helhet till systemet. Vi pratar om system som kanske inte behöver ta lika mycket stryk i stora 

väderomslag genom jämnare temperatur som går in i systemet och det är lite svårt att säga och 

att räkna på att det här är en vinst, det vet vi inte fortfarande. 

Vad tycker du har varit den största utmaningen för dig i projektet? 

Att hitta min roll, men det är ju väldigt personlig och det har ju att göra med att jag är ganska 

grön och ny. Jag hamnade i det sammanhanget för att jag kanske förstod komplexiteten med 

ett miljonprogramsområde och att jag hade en förståelse för de respektive viljorna i projektet 

eller vad man ska säga. Jag vet inte om jag idag vetandes om hur lite jag kunde då hade sagt 

att jag skulle låta mig själv gå in i det projektet för att det var ett stort projekt som var att 

förstå väldigt mycket av det byggtekniska men samtidigt också alla krav och mål och 

ambitioner. Men de har haft tålamod med mig i projektet, de har hållit fast vid mig i snart tre 

år så. Men den största utmaningen var att kanske summera och stötta projektet i uppföljningen 

och samordningen utav både mål och krav men också hjälpa projektet med sådant 

produktionsrelaterat som kemiska produkter, avfallshantering. 

Är du fortfarande involverad i Mitt gröna kvarter och kommer du vara det i kommande 

etapper? 

Jag är fortfarande involverad. Nu är vi ju inne i en ny etapp som är Bevarandeprojektet och 

organisationen är ju stabil och organisationen har ganska mycket egna erfarenheter nu. De 

bitarna som jag stöttat dem i är att samordna och de är ju väldigt självgående, det är ingenting 

jag behöver hjälpa dem med det direkt utan jag har en ganska passiv roll i projektet och jag är 

med en gång var åttonde vecka på miljömöten.  

Vad tror du om att Mitt gröna kvarter kan komma att bli ett pilotprojekt för hela 

Vivalla? 

Alltså, jag tror att man kommer renovera hela Vivalla. Det är jag helt övertygad om att man 

kommer göra. Det har Ulf Rohlén, ÖBO’s VD gått ut och sagt. De har en ekonomisk plan för 

den här graden av renoveringstakt som de har satt igång. Hur vida man kommer renovera upp 



 

 

hela Vivalla i samma standard som Mitt gröna kvarter det tror jag inte på att man ska göra, jag 

tror snarare att man kommer välja olika bitar från den här delen och applicera den på Vivalla. 

Man har en avsikt om att ta bort de homogena inslagen i det här ganska stora området och 

bygga upp mer kvarterslika områden inom området för att få olika karaktär på området men 

också kunna få lite olika hyresnivåer och så vidare som underlättar, vad ska man säga, olika 

flyttkedjor och annat. De vill ju också prova på typ hyrköpsmodell och bygga höghus och lite 

annat inom området. I det stora så tror jag att man kommer att använda sig rätt mycket utav de 

erfarenheter man fått från Mitt gröna kvarter för att applicera det i kommande 

renoveringsprojekt. Om man kommer gå ner till 66 kW eller till 68 det tror jag definitivt man 

kommer göra, jag tror faktiskt att man kommer ha ännu långt gående ambitioner men jag tror 

inte man kommer ha det på alla utan det kommer se väldigt olika ut. Man kommer försöka 

skapa lite karaktärsområden här och där i Vivalla. 

Är det en ekonomisk fråga? 

Det är en ekonomisk fråga, absolut. Men det är inte bara en ekonomisk fråga rent 

byggnadsmässigt utan det har också att göra med att husen i det skicket de är i idag har en del 

saneringsbehov och det gör att det blir dyrare. Det är inte bara att plocka ner ytterväggarna 

och blåsa ur för nytt klimatskal, det är mer omfattande än så och det är kostnad med i bilden 

absolut. Det är en kostnadsfråga men som sagt sedan så vill de ju, de vill ju inte heller ändra 

vare sig sammansättningen i området så mycket eller förutsättningarna för de som bor, de vill 

inte heller att de som bor i området ska behöva flytta på sig till något annat område och det är 

ju en sund inställning att man vill göra det här i takt med att människorna i området ska ha 

inflytande till exempel genom den här arbetsmarknadssatsningen och liknande satsningar 

framöver kommer sätta igång en god spiral som gör det möjligt att kunna renovera i takt med 

den socioekonomiska utvecklingen i området också. 

Vad tror du man kommer ta mest lärdom av till kommande projekt? 

Ja, jag hoppas ju att man tar med sig partneringsamarbetet och att man tar med sig alla de 

personliga relationer man har byggt upp för i de personliga relationerna finns också all den 

erfarenhet som genererats och min förhoppning är att den här organisationen som bildats nu 

kommer få fortsätta verka och att Skanska förblir en attraktiv partner i de kommande 

projekten efter. Jag tycker vi har byggt upp en bra samarbetsform, relationer, så det vore synd 

om den inte fick fortsätta. Det är viktigt att ta med sig. 

 



 

 

Intervju med Cecilia Svedin – Affärsutvecklare, ÖBO, 2015-05-11 

Kan du berätta lite om dig själv och din roll i projektet? 

När vi drog igång det här projektet så som sagt var jag ansvarig för den här ansökan. För vi 

har känt, eller vi vet ju att Vivalla är ett av de områdena hos oss som har varit liksom ja mest 

socialt utsatt och har en viss problematik kring det. Och när vi skulle gå in och rusta Vivalla 

så ville vi göra någonting mer än att bara rusta det. Vi ville liksom jobba med sociala frågor 

också till exempel och även miljöfrågor och så. Och sedan kom det här mer av en slump 

liksom att vi hittade den här möjligheten att söka pengar från hållbara städer. Men vi tyckte 

liksom att är det någonstans vi ska söka så är det för Vivalla eftersom vi vill ha ett sådant 

liksom brett grepp där. Då fick jag den rollen att liksom samordna den ansökan. Vilket också 

innebar eftersom vi inte hade någon projektplanering att det var väldigt mycket planera ihop 

projektet från början. Vad är det vi ska göra, det var nästan så att ansökan fick nästan, den 

tidsramen fick nästan utgöra liksom grunden för projektplaneringen också istället för kanske 

som det vanligtvis är att man har en plan för ett projekt och sedan kopplar man i den i 

ansökan. Så det var min roll. Och då i början i alla fall så jobbade vi otroligt mycket med 

interna, alltså internt, vi satte ihop olika projektgrupper och vi tog liksom våra egna tekniker 

och energifolk och satte oss och räknade på det och vi hade också internt med hur ska vi jobba 

socialt och sådär. Så vi hade jättemycket idéer och tankar kring det. Vilket jag också tror syns 

i ansökan för det vart liksom, det här blev en pilot och all kreativitet och liksom allt vi kom på 

försökte vi liksom trycka in så. Men det som man fick pengar för från hållbara städer det var 

egentligen för energin. Det var inte, eller även om vi skulle ha liksom ett övergripande 

hållbarhetstänk så var det utifrån vad ska man säga, hur mycket man skulle kunna sänka 

energiförbrukningen. Det var det de egentligen bedömde på. Så att ja vad ska man säga, 

ambitiöst projekt där vi inser att vi kanske inte nådde helt enda fram skulle jag säga. Och jag 

tror att det är för att vi tog sådant jättetag liksom. Och sedan är det ju också så att projekttiden 

är så lång tid, vi hade ju, det var ju, vi hade fått den här, när vi hade fått igenom ansökan och 

fått bidrag för det som man säger och blivit godkända för det så hade vi fortfarande inte ett 

beslut från vår styrelse att vi skulle göra det här. Och sedan så vart det, i samma veva som det 

här var så vart det ju förra gången det var val så blev det ju omval och då hade vi ju ingen 

styrelse, alltså ny styrelse så vi kunde inte ta beslut och då vart det en försening på ett år för 

det och sedan så när vi skulle göra upphandlingen så vart det överklagat så då vart det också 

försenat liksom. Och då blir det ju när det är ett sådant här innovativt projekt med senaste 

tekniken och så då kunde vi ganska snabbt inse att ja men det som vi har sökt pengar för det 



 

 

är inte säkert att vi kommer göra för att teknikutvecklingen går ju så himla fort så det man har 

sagt för fem år sedan det gör man inte alltså fem år senare för då har man redan insett att, 

jamen vindturbiner på husen det kanske inte var det mest brillianta liksom utan nu finns det en 

annan teknik som funkar mycket bättre. Så därför så är det ju inte riktigt så att vi har gjort det 

vi har sagt från början. Det blir väldigt tydligt när man skriver en ansökan att det här ska vi 

göra och då ser man verkligen. 

Hur diskuterades just de åtgärderna ni valde fram? 

Det var nog olika anledningar, dels så vet jag att det var ett gäng de var upp i, jag tror det var i 

Umeå eller Sundsvall någon gång på en studieresa och då fick de lite, alltså det är ju det, 

scanna av, se vad andra gör och vad det är som funkar och vad är det om är på gång just nu. 

Folk som håller sig aktuella. Sedan så körde vi workshops kring det och tänkte att ja men det 

här tror vi på.  

Har du varit med genom hela projektet? 

Jag har varit med egentligen fram till att vi fick igenom ansökan, och att det togs ett beslut om 

att vi skulle göra det. Sedan har jag varit med i genomförandet. Jag har inte suttit i Vivalla och 

jobbat över huvud taget. Utan min roll har varit liksom att hålla lite koll på och bevaka, sköta 

rapporteringen mot myndigheter och så kring hur det går liksom. 

Hur väcktes idén med boendebyggarna? 

Jo för då, alltså vi har ju, det är en av våra grunduppgifter att vi ska jobba med boinflytande. 

Och då har vi försökt liksom att, alltså det försöker vi ju egentligen alltid, men sedan har vi 

känt ibland att vi inte når enda fram. Vi jobbar med boinflytande men sedan hur omfattande 

det är, det kan vara allt ifrån typ information som kanske egentligen är något boinflytande alls 

till att man får tycka om vissa saker eller att man får tycka om allt så. Men sedan i 

kombination med att vi ville liksom öka det och prova en ny metod för boinflytande så vet vi 

också att det är hög arbetslöshet eftersom vi har den här sociala dimensionen också. Och 

tänkte jag att om vi kunde kombinera det på något sätt. Liksom att man, de som bor, tanken 

från början var egentligen att de som bor i kvarteret skulle vara med och bygga. Men sedan 

funkar ju inte det i realiteten för det är inte ens säkert att det är så många som saknar jobb 

eller som kanske är lämpade för att i alla fall vara med i projektet så då vart det Vivalla i 

större då. Men där vet jag att vi sneglade lite på Telgebostäder, de låg väl egentligen lite före 

oss där. Så att, men exakt hur vi styrde upp det har jag inte stenkoll på för det har vi en annan 

tjej som jobbade just med den delen. 



 

 

Funderade ni någon gång på att ta det ännu längre, till exempel att fastighetsskötaren 

eller boendevärden skulle vara en av de boende? 

Förhoppningen var ju att de som skulle jobba skulle bo i kvarteret men om man tänker på sikt 

så har vi, vad ska man säga, olika slags värdar, inte bara i Vivalla utan det har vi runt om i 

beståndet, om man är såhär tvättstugevärd till exempel eller att man jobbar som 

självförvaltare kan man säga. Och då tar man liksom ett större ansvar i förvaltningen, fixar lite 

gårdarna och sådär. Så får de en viss ersättning för det. Och det har vi ganska många i ÖBO, 

jag tror säkert att vi har en 60-80 stycken skulle jag tro. 

Är ni nöjda med boendebyggarna? 

Ja, men det har gått bra. Det känner vi. Och just att få liksom ge folk en chans. Sedan vet jag 

inte hur det är liksom om det är så att vi har fångat någon som verkligen bor i kvarteret eller 

inte men nu har vi väl känt att det kanske inte har så stor betydelse i sig men vi har i alla fall 

fångat flera i Vivalla som har fått chansen. 

Jag läste att det är ungefär 8 % som flyttat tillbaka, är det färre än ni tänkt er? 

Ja det är det. För det hade vi också som ambition att vi skulle, när vi går in och rustar då så 

vill vi dels stärka de som bor där genom bland annat boendebyggarna och att fler får jobb och 

sådär. Men samtidigt så, vad ska man säga, det är ju en kombination för vi vill stärka de som 

bor där samtidigt vi vet att vi behöver ha in andra hyresgäster som kanske inte bott i Vivalla 

förut. Eftersom det är så himla segregerat också så tror vi att det skulle vara bra liksom om 

man kan attrahera andra helt enkelt. Men där vart det liksom i diskussionerna från början så 

var vi ganska tydliga med det men sedan så tror jag nog att det blev liksom, jag vet inte, lite 

tokigt för att, liksom att stärka folk är väl en sak men sedan, jag vet inte, om det har varit 

liksom lite känsligt att säga att vi vill ha in andra också. Nu har vi ju inte riktigt fått det i alla 

fall. Vi har inte fått in som jag förstått det så har vi inte fått in jättemånga från andra 

stadsdelar utan däremot från Vivalla som har gjort lite boendekarriär och flyttat dit. Vilket på 

sätt och vis kan vara bra men om man tittar på hela Vivalla så var ambitionen att vi skulle 

liksom uppnå en minskad segregation där också. Så då är det ju liksom kombinationen förstås 

med kvarboende och få in nya men så få som 8 %, nej. Sedan vet jag inte om det är för att vi 

gjort, när vi jobbade med evakuering, för det här har inneburit att folk har fått flytta ur under 

tiden man har rustat. Då har vi ändrat reglerna för det så att nu har vi varit liksom lite mer fri, 

vad ska man säga frikostiga. Förut så hade vi en regel att man blev erbjuden en likvärdig 

bostad i det området som man bodde i, men nu har vi liksom sagt att man erbjuden en 



 

 

likvärdig bostad fast det kan vara någon annanstans i beståndet också. Och då kan det ju vara 

folk som har bott där som kanske har fått en annan del av staden och har trivts där och inte 

vill flytta tillbaka eller sådär. Det kan ju också göra sitt till liksom att man inte har flyttat 

tillbaks. Men hyrorna och sådär är ju egentligen alldeles för låga skulle jag säga. 

Hade de möjlighet att välja upprustningsnivå för att kunna styra hyran? 

Ja det var ju, man fick ju välja, de som bodde där då fick välja mellan tre nivåer men om man 

tänker att eftersom det bara var 8 % som flyttade tillbaka så är det ju inte så himla många 

egentligen som det har spelat någon roll för.  

Valde ni åt de som inte flyttade tillbaks? 

Ja men precis, de som inte flyttade tillbaka, alltså det kan ju vara vissa som har valt och har 

tänkt att flytta tillbaka, där har vi ju rustat som att de har valt. Men där vi vet från början att de 

inte ska komma tillbaks då har vi valt en, alltså en normalnivå kan man säga. Alltså den 

mittersta nivån så. Men däremot så vet jag att vi från början ville höja hyrorna lite lite mer än 

vad vi gjorde. Sedan vet jag inte varför det blev så utan diskussionerna, för det är ju alltid en 

dialog med hyresgästföreningen och sedan naturligtvis också då kanske vad vi har för 

intention själva. Om vi var liksom helt enade eller inte. Jag är inte helt säker på det faktiskt. 

För 19 % som vi höjde med är extremt lite faktiskt utifrån det som vi gjort. 

Har ni någon gång räknat på en samhällsvinning? För jag gissar att rent 

fastighetsekonomiskt går aldrig en sådan här satsning ihop sig? 

Nej precis. Vi har försökt, eller försökt, jag kan säga såhär att vi har inte konkret försökt. Vi 

har försökt få hjälp av forskare och så. Så att vi har ju lyft in det här projektet, det finns ett 

större forskningsprojekt som heter Nyttan med allmännyttan. Och där var vi tre företag som 

initierade det projektet av den anledningen att vi ville ha hjälp med det. Men vi har 

fortfarande inte fått det liksom. Det finns ju, det är väl två stycken, vad heter de, de här kända 

fastighetsekonomerna som har gjort en lönsamhetsberäkning i Gårdsten. Och där har de ju fått 

ihop det. Men jag tror att vi, i det här läget så tror jag inte att vi gör det, att vi får det. För dels 

så tror jag att det är ju bara 119 lägenheter av alla 2300 så det är så pass lite. Skulle man 

däremot kanske successivt liksom beta av då kanske man får det. Men man måste höja 

attraktiviteten och höja hyrorna också. För som det är nu så är det ju inte alls bra ekonomiskt. 

Vi har ju skrivit ner med 100 miljoner, på de här 119 lägenheterna. Så det är ju svårt att räkna 

ihop det faktiskt. 



 

 

Vad tror du om att Mitt gröna kvarter kan komma att bli ett pilotprojekt för hela 

Vivalla? 

Vi tror att det kommer vara ett pilotprojekt. Det klart att vi kommer ju lära oss en del av det 

som har varit. Vi kommer absolut inte att göra likadant! Och jag tror framförallt, dels så tror 

jag processen i sig var för lång, att vi har fått alldeles för mycket konsultkostnader och sådär 

och vi har liksom fått räkna på det alldeles för många gånger egentligen. Men sedan tror jag 

också att, eller vi har ju sett att de här, ja men om man räknar på energieffektivisering så kan 

man ju enligt lagen komma ner till 89 tror jag att det är vid underhåll eller vid befintligt 

bestånd. Nu har ju vi kommit ner så pass att vi är på typ 67, och den här mellan 89 till 67, bara 

det kostade 27 miljoner extra. Och då kan man få ganska mycket, alltså energikostnaderna nu 

är ju inte så himla jättehöga så det går liksom inte att räkna ihop det, det går inte att försvara 

ekonomiskt. Sedan det om vi kanske tar med oss mest till nästa del förutom att delar i 

processen borde förbättras, men det är just att vi ska inte komma ner så långt på befintligt 

bestånd i Vivalla. Man har ju olika förutsättningar i olika fastigheter. Men där kostar det 

alldeles för mycket.  

Är det en ekonomisk fråga? Om ni bara ser det projektet, tycker ni det varit lyckat? 

Jo men det är det. Projektet i sig det ja, det är liksom, alltså vi har jobbat väldigt mycket 

socialt och vi har nått väldigt långt med det och men boendebyggarna och vi har nått väldigt 

långt med energibesparingarna och så men det är ju tre ben, så det måste gå att räkna ihop 

hyfsat i alla fall. Och det gör ju inte det. Så nästa steg blir ju att, vi ska ju fortfarande fortsätta 

liksom rusta delar av Vivalla och då blir det ju att göra, alltså jobba med energiåtgärder men 

inte lika omfattande. Utan komma ner till vad BBR säger liksom.  

Vad grundar sig siffrorna på i ansökan? Till exempel att tryggheten ska öka med en viss 

procent och bilåkandet minska med en viss procent? 

Ja den där med bilåkandet det kan jag faktiskt inte svara på sådär rakt upp och ner. Men 

trygghet har vi ju en nöjd kundindex, vi mäter ju, vi skickar ju ut en enkät till alla hyresgäster. 

Förut var det en gång per år och nu har vi inte gjort det på 2,5 år. Vi får ett resultat i maj, 

slutet på maj nu. Det blir ju jättespännande. Och då ser vi ju förstås vad de svarar. Men sedan 

är det alltid som det är med enkäter, det är jättesvårt att få folka att svara. Sedan har vi också 

en problematik med språk där. Vi får en ganska låg svarsfrekvens i Vivalla generellt tyvärr. 

Jag har försökt sammanställa åtgärder och om det har utförts utifrån ansökan och 

slutrapport i en tabell, kan du titta på den och se så att allt stämmer? 



 

 

Ja, den här stämmer (Eurhonethuse). Anledningen är att det här har blivit för dyrt. Nu bygger 

vi ju punkthus men nu tror jag att det är mer standardpunkthus, om det nu är SABO som gör 

det eller vad var, jag kommer inte ihåg. Och jag tror jag skrev in det också i slutrapporten, 

men det var för att det var för dyrt i alla fall och det funkar inte i ett sådant område liksom så 

jag tror att man måste vända spiralen först så att det blir attraktivt, då först kan det komma en 

betalningsvilja och resursstarka personer. Men som det ser ut nu så har vi ju inte det tyvärr. 

Det stämmer (vindturbiner), det stämmer (solpaneler), precis (FTX), här vet jag inte om jag 

skrev det men det här kan ju vara lite intressant att när man gör såhär med tvättpassen att man 

debiterar då minskar du energiförbrukningen med ungefär 30 % bara genom att folk får helt 

enkelt betala själva (tvättstugor). Stämmer (går vidare ner till förbättrat klimatskal), ja precis 

det utfördes mer ja, och där tror jag också det var klimatskalet, då ska vi se undrar om man 

räknar det som klimatskal, det här med gröna väggar och tak, det har vi ju gjort och bara för 

att vi var tvungna att göra det så fick vi också stärka upp takkonstruktionen för den var så 

himla klen vet jag. Då tror jag också att man jobbade lite extra med att täta dem så att det vart 

dyrare men samtidigt liksom bättre. Men det vart väldigt mycket dyrare, det var faktiskt en av 

de grejerna som drog iväg vet jag. Man fick liksom göra om alltihopa. Närvarostyrd 

elförbrukning, ja men det gör vi, den är utförd. Det här är sådär halvpopulärt vet jag bland 

fastighetsskötare (genomsläppliga ytor), för det blir ju en del extra och liksom ta hand om. 

Det är lättare om det bara är asfalt. Det är alltid en sådan här avvägning, vad är det man ska 

göra, man har olika intressen liksom och ser det från olika perspektiv. Och det här kan jag 

också tycka att när vi tänkte på det här, var det för att vi skulle ha så mycket grönt så om man 

är i Vivalla så är det ju otroligt grönt. Det är ju fantastiskt fint egentligen men man glömmer 

liksom bort det på något sätt. För det där är ju inte ett miljonprogramsområde som när man 

kör in i Stockholm med de här höga betonghusen utan det är ju väldigt fint och grönt emellan, 

så kanske inte hade varit nödvändigt egentligen. Men vi provade. Men det kanske hade varit 

viktigare om det hade varit i stan så för att få lite grönyta. Det stämmer, (går vidare till 

förbättrad grönstruktur). Ja, vi sa ju att vi gjorde det. Sedan vet jag inte hur man skulle kunna, 

alltså det är väl mer helhetsbeskrivningen. Ja men det tycker jag absolut att vi jobbat med 

(helhetstänk i processen och sprida kunskap), vi har ju varit ganska duktiga på att vad heter 

det jobba med att sprida kunskap både utifrån det här social hänsyn i våra upphandlingar som 

vi ställt som bygger på det här med boendebyggarna, sedan har vi också haft en hel del 

grupper som har varit där på studiebesök, vi har tagit emot jättemycket studiebesök. Och så 

finns det en film också som är gjord som är en halvtimme lång. Så att jag skulle nog säga att 



 

 

den är utförd. Men som sagt det beror ju på hur mycket, och det har vi kanske inte varit så 

tydliga med då. Boendebyggarna, kulturprojektet, precis.  

Är det något jag har glömt som du känner skulle vara med? 

Nej, inte som jag kommer på sådär faktiskt. Däremot så vet jag att vi hade ju , eller vi har ju 

fortfarande som ambition att vi skulle öppna upp för Vivalla är ju som område väldigt stängt, 

det är som en barriär mellan Vivallaringen runt och att man skulle få öppna upp liksom så att 

dels att det skulle bli kvartersstruktur och sedan att man kan komma närmare Hjärsta med 

kanske villor längs med liksom den kanten och sådär. Men det har vi inte fått igenom politiskt 

så det kan jag tycka är väldigt synd faktiskt för jag tror att det blir liksom ett riktigt stort 

hinder för att vi ska kunna ändra strukturen i området. Det är nästan som att man biter sig 

själv i svansen faktiskt. Jag tror att det är en av de lösningar som man verkligen behövde. Det 

var därför vi började där också för om man tittar på kartan (går fram och visar på karta på 

väggen) så är det liksom den här delen (pekar på Vivalla och Mitt gröna kvarter), sedan är det 

ju inte långt emellan. Då var en ambition att vi skulle få in lite småvillor och kanske börja 

öppna och sedan i och med att vi skulle göra en sådan kraftfull förändring här (pekar på Mitt 

gröna kvarter) så skulle man liksom successivt kunna ändra liksom. 

Det var någon som sa att det var politiskt känsligt för att de i Hjärsta inte var så pigga 

på den förändringen, vad tror du om du? 

Nej alltså det här är ju inte det, det här är ju, de är väldigt väletablerade i samhället och vet 

hur de ska få sin röst hörd (pekar på Hjärsta) och de är ju naturligtvis rädda för sina 

fastighetsvärden om man säger så. Jag tror att det hade nog bara varit kortsiktigt ett problem. 

På lång sikt så tror jag att det hade blivit liksom, att man hade kunnat vunnit på det. Men nu 

tror jag att den här dessutom är ett naturreservat (pekar på Hjärstaskogen). Tror det var någon 

politiker som var lite extra snabb där och fick till ett sådant. Vilket också gör att det blir ännu 

svårare än vad vi tror att det hade varit förut. 

Vad har ni tagit störst lärdom av till kommande kvarter? 

Dels så är det det här med ekonomin. Men sedan också en grej, för i början på projektet så 

gick vi på en ganska rejäl mina skulle jag säga. Och det är för att när vi pratade boinflytande 

som vi alltid ska ha med oss, det har vi ju i och för sig haft. Men vi gjorde ju ansökan för 

hållbara städer först. Och sedan träffade vi hyresgästerna och frågade vad de ville. Och då 

visste de ju inte att det fanns en ansökan. Så då vart det liksom ganska vad ska man säga, i 

början så var det, så fick många hyresgäster en bild av att de kunde påverka väldigt väldigt 



 

 

mycket. Att det var liksom ett vitt papper, vad ska vi göra? Och då var det allt från att vissa 

var nöjda och tyckte att vi behöver inte ändra någonting, det är lite bilar som kör runt på 

gården så behöver ha typ en betongsugga sedan är vi nöjda. Medan andra kanske ville ha mer. 

Och där tror jag att, eller det vet jag att det har varit ganska många som har varit besvikna på 

att man har trott att man har haft mer att säga till om än vad man faktiskt haft. Så att där har vi 

också lärt oss någonting ifrån att när vi går in i sådana projekt att vi är väldigt tydliga med att 

det här ska vi göra och det här och det här, men det här kan ni tycka till om och det kan ni 

påverka. Det andra kan man liksom inte påverka. Och det tror jag är väldigt väldigt viktigt, för 

annars så blir det liksom ett vad ska man säga inte spel för galleriet men i alla fall, det känns 

ju ganska meningslöst av hyresgäster att tycka om saker som de inser sedan inte kunde tycka 

om, det känns inte helt okej. Så det har vi lärt oss att vi kanske ska jobba annorlunda helt 

enkelt.  

Finns det möjlighet för mig att få resultat på trygghetskänslan från boendeenkäterna 

från innan renoveringen? 

Ja, där vet vi att vi har ett bekymmer, de gick ju ner siffrorna 2012 och det gick dem över hela 

stan. Fast framförallt på väster, det var väl då vi hade den här problematiken med den här 

killen som överföll kvinnor och så. Och vi lämnade ut vår enkät i samma period, det var ju 

någon där som var i princip att man skulle inte gå ut om man var tjej, inte ens på dagen själv. 

Så alla trygghetssiffror åkte ner. Han var ju mest på väster så där ser vi en ökning, bara så att 

du har med det i åtanke. Sedan följer vi också stadsdelen när det gäller förvärvsfrekvenser och 

sådär, och det finns ju även på Örebro kommuns hemsida. Men där är också lite tidigt att kolla 

för att alla har ju inte flyttat tillbaka. 

 

Intervju med Oskar Widlund – Byggingenjör, White arkitekter, 2015-05-12 

Kan du berätta om projektet och din roll i projektet? 

Det drog väl igång 2012 tror jag och Anders hade ju jobbat med det i några år med 

utredningsskisser, han och Rolf på WSP och Peter Hjalmarsson som jobbade på ÖBO och de 

hade jobbat ganska lång tid på oliks skisser och hur man skulle kunna göra om. Det var 

mycket utomhusmiljö i kvarteret. Sedan handlade de ju upp Skanska då som 

partneringentreprenör och jag kom ju in i det skedet. Då skulle vi dra igång med själva 

projektet med att ta fram bygglov och bygghandling och sådana saker. Och min roll har 



 

 

egentligen varit att jag har varit uppdragsledare så jag har egentligen inte jobbat så mycket i 

projektet med ritningar och så utan det är ju Nicke som har drivit de bitarna. Och skött den 

tekniska samordningen. Sedan har det ju varit Anders och Elin och ganska många ibland på 

de punkterna så jag har egentligen skött kontakten med Skanska och ÖBO om vad vi ska göra, 

när vi ska göra och skött ekonomin så jag har liksom en övergripande koll men inte i detalj.  

Vad tycker du är speciellt med Mitt gröna kvarter? 

Det som är speciellt det är ju den satsningen som gjordes ju på hela området, Mitt gröna eller 

Hjärstaskogen. Man tog verkligen hand om allt, att man hade delat upp i etapper och att man 

såg liksom att det är ingen idé att man bara renoverar ett hus och sedan stannar där utan man 

valde att köra på med alla hus och alla hus inom området. Och sedan att man i första huset 

testade vissa metoder hur man bygger och material och sådana saker för att sedan kunna 

utvärdera om man sedan skulle göra något annorlunda på de andra husen. Och genom att det 

är samma personer som jobbar med alla hela vägen så följer ju erfarenheten med och man kan 

utveckla produkten eller vad man ska säga. Sedan är det ju en styrka att det är samma 

entreprenör hela vägen och samma konsulter. Då kunde man ju förbättra allt hela vägen. Och 

sedan också att man hade den här boendedialogen med de boende så att man fångade upp den 

biten. Sedan också att arbetslösa eller arbetssökande som fick möjlighet till praktik.  

Vad tog man med sig från första huset? 

Dels var det rent byggnadstekniskt vissa saker som man ändrade på, som skulle gå smidigare 

att utföra och så fick vi väl ändra lite grand vissa saker som blev onödigt dyrt och var 

svårutfört men det var väldigt lite egentligen. 

Var ni delaktiga i boendedialogen på något sätt? 

Nej det var vi inte utan det skötte ÖBO. Och det var väl ganska mycket kring det, 

balkongutformningar, uteplatser och de här innergårdarna också. 

Märktes det mycket under projektet att det fanns en boendedialog och på vilket sätt? 

Ja det tycker jag. Det fanns ju vissa sådana möten och de hade ju sådana träffar och då kom 

det in synpunkter som sipprade ner i projektet som vi fick fånga upp då. Så det tyckte jag, 

sedan exakt hur mycket det påverkade själva utförandet det är jag osäker på. Men man hörde 

ju att det fanns. 

Skiljer detta projekt sig mycket från ett vanligt projekt? 

Jo men det gör det, om det hade varit en annan typ av ombyggnation hade det kanske varit 



 

 

mera att man först då gör en utredning om vad som ska göras och sedan ska det bara 

genomföras. Här var det mer liksom en grundligare utredning innan med ett mer tydligt mål. 

Och sedan att det var en dialog under processen också mellan byggherre och alla inblandade i 

den här partneringformen. Annars kan det vara liksom att man först utreder och sedan 

genomför och inte för någon dialog direkt.  

Tycker du att partneringformen har varit bra? 

Ja det tycker jag. Det känns som att den har varit nödvändig. Sedan har det ju funnits, vad ska 

man säga, lite otydligheter i omfattning av arbete och sådana saker. Att man har olika syn på 

det att göra så eller inte göra så. Så det har ju inte varit superenkelt men jag tror det är svårt att 

nå samma mål om det inte varit partnering. Dels med den tidplanen som var och att man 

ritade samtidigt som man byggde nästan då. Men också att man kunde ha dialogen med 

byggaren då om vissa material och man kunde fråga vad som var bäst pris, då kunde de säga 

att det här kostar såhär mycket och det här är såhär hållbart och så kunde de välja vilket som 

var viktigast. Så att man hela tiden hade med ekonomin då, och Skanska också. Annars blir 

det ju att man ritar först och så kommer det in ett pris och så blir det kanske för dyrt och så 

ska det bantas, nu kunde man reglera det under tiden. 

Har du jobbat mycket i partnering innan? 

Jag har jobbat med Campus USÖ som var en typ av partnering. 

Men du gillar det arbetsformen? 

Ja, det är jätteroligt är det. Så har vi på Karro också. Just det att man kommer i dialog med 

byggentreprenörerna och kan tillsammans diskutera lösningar och de har ju den erfarenheten 

hur man bygger bättre än vi så är det är rätt personer, det måste vara rätt personer i en 

partnering som funkar i den typen av projekt som vill dela med sig och vara med, är det fel 

personer så blir det inge bra alls. 

Är det någonting som du tycker man borde gjort annorlunda? 

Det som var lite tråkigt tycker jag var att vi var ganska på i början på det här med 

hållbarhetsbiten och ville vara med i den dialogen. Men vi fick inte vara med på de här 

miljömötena utan det skötte de själva så det kändes som att vi inte riktigt var med där i den 

dialogen. Och också där hur man, det kanske var för att man inte riktigt hann med, just det att 

man skulle uppfylla det som man ansökt om till hållbara städer, jag fick ingen känsla av att 

det direkt var någon som beaktade eller bevakade de punkterna, det kanske det var men det 



 

 

var jättehöga mål uppsatta och det kändes lite som att man kanske inte kan uppnå alla men 

mer tydligt hur ska vi jobba för att nå alla de här tillsammans. De hade sin miljögrupp som 

säkert diskuterade de bitarna men också hur man beaktade den sociala hållbarheten med 

trygghet och sådana saker. Vi kopplade in en ljuskonsult från White då sedan vet jag inte om 

allt blev genomfört heller, det blev säkert lite för dyrt också. 

Upplevde du att ansökan blev styrande eftersom den kom ut före ni blev inkopplade? 

Nej inte så styrande det var liksom ingen tydlig sådan här miljöplan att det här ska vi uppfylla 

för att liksom nå hållbara städer utan det var mer att man skulle göra eller att det skulle bli 

energismarta hus, och att klara de kraven. Vi kunde ju ha tryckt ännu hårdare på att få vara 

med i den sociala dialogen men vi hade liksom inte kraft och ork och inte rätt personer i 

gruppen för det. Det var ju fullt upp med att rita och göra klart handlingar för husen och vi 

kände väl inte riktigt att vi fick vara med där. Där tycker väl jag att det brustit lite. 

Vad tror du om att Mitt gröna kvarter kan komma att bli ett pilotprojekt för hela 

Vivalla? 

Nej, jag tror att det blir alldeles för dyrt för det. Däremot så tror jag att man har nog lärt sig 

väldigt mycket. Och om man utvärderar det på rätt sätt så kan man nog hitta lösningar som 

man kan använda på övriga Vivalla för att hitta en rimlig nivå som funkar med hyresnivån 

också. Men man var ju tvungen att börja någonstans så jag tyckte ändå det var helt rätt det 

man gjorde. 

Vad tror du att man tar med sig? 

Dels tror jag nog det kan vara boendedialogen för att vinna förtroende, sedan också metoden 

man jobbat med praktikplatser men sedan också rent byggnadstekniskt så tror jag att de måste 

ju hitta åtgärder för att de läcker så mycket som de gör men man kanske hittar mer enklare 

lösningar eller vad man ska säga som går att anpassa till flera hus så att det inte blir för styrt i 

varje enskilt hus utan hittar något mellanläge. 

Tror du att man kommer fortsätta förändra gårdsstruktur lika omfattande? 

Kanske inte lika omfattande men jag tror ändå att man kommer ändra gårdsstruktur men man 

kommer kanske inte kommer riva i den omfattningen för lika stora gårdar, men utemiljön är 

ju en väldigt stor del av ens boendekvalitet och just det här med trygghetskänslan som förut 

var det ju väldigt otryggt så man behöver ju jobba med både belysning och det är ju alltid 



 

 

trevligare med grönare områden, och se på hur man transporteras med bilar och hur det finns 

parkerningar och sådana saker. 

Hur kommer White vara med i resterande etapper? 

Det finns en option på Framtidens kvarter som är nästa steg då där vi har vart med och gjort 

skisser på hur man skulle kunna, strukturmässigt, göra om det. Där vet vi inte vad som händer 

utan vi väntar på besked från ÖBO om man väljer att gå vidare eller inte. Så det hoppas vi att 

vi får vara med på det men de måste väl utreda hur mycket pengar de har och hur mycket de 

kan satsa.  

Vad tror du White kan dra lärdom av från ett sådant här projekt? 

Det finns nog ganska mycket! Men det man kan ta erfarenhet från det är ju att det krävs ett 

stort engagemang när det är den storleken av projekt. Sedan tror jag att vi behöver bli, i 

sådana här ombyggnadsprojekt blir det alltid stökigt när man inte riktigt vet hur det ser ut och 

sådana saker, vi kan nog bli bättre på att liksom, bättre på att det är rätt personer som jobbar i 

projektet för att hitta vad ska man säga, alternativa kanske redovisningsmetoder eller hur vi 

redovisar handlingar och sådana saker så det blir enklare och tydligare och inte för mycket 

ritningar. 

Tror du att alla tre dimensioner av hållbarhet kommer blir en självklar del i framtiden? 

Jag det tror jag. Det stora var ju att man hade just ganska tydligt vad man ville göra och att det 

var under en längre tid och att det var flera hus i ett projekt. Annars brukar man ju alltid, eller 

misstaget man kan göra är att man börjar med ett hus och kör det och så blir det klart och så 

försvinner alla och så kör man vidare med nästa hus. Och då får man starta om igen, nu hade 

man en kontinuitet och samma folk med hela tiden. Så det var ju upprepning av utformningen 

kan man säga men med lite olika färger och så. Och på slutet så kunde de ju huset utantill så 

då visste de ju vad som skulle göras. Så det var liksom det tyngsta arbetet var ju i början. 

 

Intervju med Linus Larsson – Miljöchef, ÖBO, 2015-05-12 

Kan du berätta lite om dig och din roll i projektet? 

Jag jobbar som miljöchef på ÖBO, och det är egentligen alla delar av miljöfrågorna som 

ligger bitvis hos mig. Så jag jobbar lite grand med klimat och energifrågor, transporter, bitvis 

avfall, radon, förorenad mark, det är ett ganska vitt begrepp och det känns när man jobbar 



 

 

med det också att det är det som dyker upp helt enkelt. Det kan vara väldigt varierat. Och en 

viktig bit inom miljöområdet som vi börjat jobba mer och mer med det är just det här med val 

av material. Hur ska vi tänka? Vad ska vi välja? Man jämför ju med päron och äpplen hela 

tiden. Och försöka hitta den modell och ett bra sätt för hur ÖBO i framtiden ska kunna jobba i 

all nyproduktion, större ombyggnationer och så vidare och ringa in vilka material vi ska 

undvika och den här biten har blivit allt viktigare. Och i Mitt gröna kvarter så sitter jag med 

på en del av mötena med miljögruppen där ute så vi jobbar väldigt mycket med material, och 

det är mycket av min bit i det här. Sedan så innan projektet startade så var jag också med i 

hela diskussionen om vad kan vi göra och vilka krav ska vi ställa och hur långt kan vi komma 

energimässigt. Men jag har inte varit med i den processen med val av armaturer och tekniska 

lösningar och så vidare. Jag känner till lite om det men det har liksom skett vad de som är mer 

tekniskt kunniga så att säga. Men däremot har vi en hel grupp som satt och diskuterade i 

början att okej om vi byter ut fasaderna då sjunker energiförbrukningen det steget och sedan 

tar vi fönstren och så gör vi det och så gör vi det och så har vi sett då hur långt vi har trott oss 

kunna komma. Så att jag har varit med i planeringen på det sättet och sedan mycket i det 

aktiva arbetet med farliga material kan man väl säga. Så att just de bosociala bitarna och de 

tankarna de kan jag inte jättemycket om. Jag vet lite gran hur man tänkt med lodlösningar, jag 

vet lite gran om hur resonemanget har gått men det är inte där jag har lagt huvudtiden av min 

tid på Mitt gröna kvarter så att säga. 

Men ni har följt SundaHus miljödatabas? 

Ja vi använder oss av SundaHus miljödatabas kan man väl säga och det är där då vi går in när 

vi får en produkt och den här vill vi använda, då går vi in och kontrollerar den och ser då är 

den okej eller inte. Om den inte finns med så kan vi välja att få den granskad eller vi kan titta i 

byggvarubedömningen eller något sådant och i vissa fall kan man se då att, om man tittar till 

exempel på markrör så kan det ju vara så att man har försökt att bedöma hela systemet och 

sedan kan de ha tagit fram ett nytt T-rör som ligger utanför och om då hela konceptet eller 

systemet i övrigt är godkänt och T-röret är gjort på samma sätt men inte legat med i 

bedömningen, kör på för tusan! Vi måste ju komma framåt också. Och lika så det går ju inte 

heller att göra bedömningar på alla dessa sammansatta besvärliga produkter, som en hiss till 

exempel. Jag menar den kommer ju att få nedslag, det är alltid någonting. Det finns bly i 

kretskortet eller det är si eller så, det är så komplicerat så att det går inte. Så att en del av de 

här olika sakerna, vi har sagt att vi behöver inte gå ner på spik och mutternivå men vi ska inte 



 

 

heller gå upp på de här riktigt avancerade bokningssystemet till exempel i tvättstugor och 

sådana saker. Det funkar liksom inte att bedöma det för vi har inga andra alternativ. Sedan bör 

man ju jobba med att försöka hitta en bra lösning naturligtvis men det är ingen idé att försöka 

lyfta in dem och lägga tid och energi på en bedömning på det sättet. 

Tror du att det i framtiden kommer vara på detaljnivå? 

Jag tror inte det, jag tror tvärtom att som vi har gjort nu på Mitt gröna kvarter där har vi gått 

ner väldigt, väldigt detaljerat och det har gett oss enormt mycket kunskap. Vi har kunnat ringa 

in några områden där vi i framtida projekt antagligen kommer köra på någon form av 

förbudslista, att i VVS-produkter då vill vi inte ha det här, vi vill inte ha PVC i elledningar 

och så vidare. Att man kan ringa in den biten och sedan kanske någon gång ibland köra en 

sådan här fördjupad bedömning för att fånga upp, har det kommit in nya material eller är det 

fler produktgrupper vi har missat eller har det skett nya bedömningar. Men att sitta i varje 

projekt och bedöma allting och att göra det gång på gång. Jag ser inte riktigt mervärdet av det, 

för det är dyrt att bygga redan idag. Vi måste ju samtidigt hålla nere de kostnaderna. Sedan är 

det ju svårt för att oavsett vem man tar här på ÖBO som ändå är ett förhållandevis stort 

företag så är det ju ingen som har kunskap och kan gå in i detalj utan vi måste ju luta oss mot 

någon form av värderingssystem. Och då om man väljer SundaHus eller 

byggvarubedömningen eller Basta eller allt vad de nu heter det spelar inte speciellt stor roll 

men jag tror att man ska ta hjälp av experter på den biten för att i annat fall så drunknar man 

helt enkelt. För det är hopplöst. 

Fick ni någon ahaupplevelse, något som inte var som ni förväntade er? 

Ja, dels har vi hittat ett antal produkter som vi faktiskt relativt billigt och enkelt har kunna 

byta ut som mer använts av hävda eller att det bara har rullat på så att säga. Jag trodde nog att 

det skulle finnas många många fler produkter som var ett problem än vad det faktiskt var. Och 

det tycker jag har varit glädjande. Sedan har vi ju insett att många av de produkterna som vi 

faktiskt har fastnat på som inte har varit okej, det är till exempel dörrhandtaget, den här lilla 

nyckelbrickan, även för invändiga för att de är förkromade och så vidare. Och det är ju 

produkter som inte borde vara allt för svåra att byta ut. Du kanske behöver ha ett kromat 

handtag på ytterdörren, men inte på alla innerdörrar. Där kanske det är okej med lite mattare 

handtag och så vidare. Så det finns ju en hel del sådana produkter som faktiskt gå att få bort. 

Sedan finns det ju en del som det kanske inte är värt att lägga energi på det heller. Ifall att du 



 

 

köper en hel lösning med någonting till exempel genomförningar vid diskbänk och allt möjligt 

och så visar det sig att den lilla limklicken man skulle lägga på någonstans den var inte 

godkänd i hela resten av systemet, det är klart att det är inte det bästa men det är liksom men 

garantin gäller ju inte om du byter ut en del mot en annan komponent och så vidare så att man 

får nog acceptera att en del kommer det att ingå även fortsättningsvis. Sedan ska man ju vara 

medveten om att det sker ju samtidigt ett arbete från både Sverige och EU med Reach och 

hela den här biten där man försöker förbjuda vissa ämnen och det gör ju också att egentligen 

skulle ju inte SundaHus behövas, i den bästa av världar skulle det ju vara så att det här är inte 

okej att använda när du tillverkar en produkt. Och sedan skulle det vara lugnt men dit kommer 

vi ju inte komma inom åtminstone några hundra år känns det som. Det går ju så fort med nya 

material och den biten så att det är ju ett problem. 

Men du tror inte att det kommer bli en ”asbesthistoria” igen? 

Jaa, det är ju svårt att säga. Jag tror att de största problemen vi har nu, vi har ju dels de här 

Ftalaterna som man har använt väldigt länge i till exempel PVC-golv och liknande och de 

skulle kunna vara en sådan här potentiell att det kommer visa sig om ett tag att de här är ett 

jätteproblem men sedan så har vi till exempel bromerade flamskyddsmedel men problemet är 

att de här produkterna de använda ju i alla de här grejerna också (pekar på datorn) så att det är 

ju inte bara byggmaterialen och det är ju en kemikaliecocktail överallt och det är ju mycket 

möjligt att PVC-golvet i sig inte utgör något problem men det tillsammans med att du 

exponeras för dedär tungmetallerna via trycken på en t-shirt och det där från din mobiltelefon 

och så vidare, det kan mycket väl komma ytterligare en asbest- eller PCB-bomb eller 

någonting sådant det ä inte alls omöjligt. Men förhoppningen är ju ändå nu att nu när vi 

bygger med det system vi har så kan vi ringa in och få bort väldigt mycket av produkterna. 

Men det är ju fortfarande svårt för att även om vi inte vill ha PVC så har vi ju inte, om vi 

plockar bort PVC-golven och lägger linoleum och parkett och så vidare och sedan inne 

badrummet jaha då lägger vi kakel och klinker fast det blir dyrare. Men tätskiktet under kör vi 

med PVC. Det måste ju finnas ett alternativ. Det är ju det, och nu börjar det ju finnas 

våtrumsmattor och så vidare som är PVC-fria men är man helt säker på att det inte är något 

annat i dem? Sedan bygger ju allting på att tillverkaren ska tala om att produkten innehåller 

det här. Om tillverkaren saknar kunskap eller mörkar eller har sekretessbelagt någonting eller 

av ren okunskap har bommat någonting eller en importör då kan ju en viss bit falla bort. Och 



 

 

det går ju inte att bygga ett idiotsäkert system som det ser ut i nuläget. Och det kan vi ju inte 

sträva efter inom byggindustrin heller utan det kommer att fortsätta bli fel. 

Hur kom det sig att ni bestämde er för att sänka energiförbrukningen så mycket och 

inte nöjde er med till exempel BBR’s krav? 

Ja det var en ganska lång process egentligen men samtidigt så ville man ju göra något extra. 

När man sa Mitt gröna kvarter så är ju egentligen mitt: det står ju föra att det ska vara den här 

känslan av att det här är unikt, här bor jag, jag kan identifiera mig med området. Grönt: det 

var ju att vi ska tänka på miljön både när det gäller energi, när det gäller rent praktiskt för de 

boende och att man vill att de ska kunna cykla, det ska vara lite bilar, det ska vara mycket 

grönska och alla de här bitarna. Och sen så kvarter: är att man skulle få en unik 

kvarterskänsla. Och det här gjorde ju att man ville ju vässa till, man ville ju göra det lite som 

ett spetsprojekt, vad kan man göra så att säga. Och det är samma sak när man sökte pengar 

från delegationen för hållbara städer, då får man bara pengar för det under BBR man gör så att 

säga. Och då tyckte man ändå att det var värt att faktiskt prova, Vivalla är ju ett väldigt stort 

område och nu gör vi ju en liten del. Då kan vi få väldigt mycket lärdomar till resten av 

området också. Men sedan kan man väl konstatera att det har varit väldigt dyra kilowattimmar 

att jaga. Så enkelt är det ju och jag tror ju inte att man kommer gå vidare i samma omfattning i 

resten av Vivalla när man på sikt tar sig vidare utan det blir lite balansgång. Det har varit en 

intressant och lärorik resa och trots att vi fått täckning då i en hel del stöd och bidrag så tror 

jag ju att det blir för dyrt att köra för vi har ju gått från jag tror det är från 212 ner till 67 eller 

någonting sådant. Samtidigt har man ju testat en del nya lösningar som det här borrhålet för 

att förvärma tilluften det är ju inte igång än så där tror vi att vi kan få 4-6 kW till per 

kvadratmeter. Och en sådan lösning, om den kan användas i större omfattning på annat håll så 

kommer ju den att kunna ge pengar tillbaka där också så det är fortfarande, man får många 

andra mervärden. 

Vad tror du om att Mitt gröna kvarter kan komma att bli ett pilotprojekt för hela 

Vivalla? 

Jag tror att delar av det man har gjort kommer man att göra på många fler ställen. Men andra 

delar kommer man att välja bort. Och sedan så kommer det nog att komma in nya delar 

framöver för Vivalla kommer ju att pågå i många många år framöver. Så enkelt är det ju. Och 

samtidigt vill man ju, en tanke i det här det är ju också att bryta upp den likformighet som 

faktiskt finns i Vivalla. Att skapa mer unika miljöer, att knyta an och fort bort lite av den här 



 

 

ringleden runtikring och så vidare. Och det här ju också att vi kan inte gå in och byta ut en 

likformighet mot en annan, utan vi bör ju testa, det kanske blir en annan typ av fasadlösning 

någon annanstans och det, när man går in och gör sådana otroligt stora åtgärder som man har 

gjort i en del av de här husen. Då är det ju i princip samma kostnad som att riva och bygga 

nytt. Och det gör att det kanske man ska göra på något ställe, men samtidigt för många 

personer och individer är det väldigt känsligt, de rev mitt hus mot att de byggde om mitt hus. 

Sedan spelar det ingen roll om det bara är bottenplattan som är kvar i princip utan då känns 

det ändå som att då är det ombyggt. Så det är ju många aspekter som ska in i det och jag tror 

att i och med att Vivalla är som en hel stad så kommer man att få se lite av varje. 

Har du jobbat med några andra miljonprogramsområden? 

Ja vi har ju jobbat på med ganska många av våra områden på lite olika sätt. Sedan är jag med i 

lite olika omfattning. Oftast är jag med och tycker till då att vi försöker ja hur långt kan vi få 

ner energin? Eller när det är ett specifikt miljöproblem, jag är sälla med i alla projekt även om 

det skulle vara otroligt intressant så räcker inte tiden till helt enkelt. Så det här är väl det 

projekt som jag har varit mest engagerad i egentligen. 

Tror du att ni kan ta med er delar från Mitt gröna kvarter till andra områden? 

Ja hela biten med material och hur vi har resonerat där, hela det konceptet håller vi på att lyfta 

upp nu och vill ha in i ÖBO’s affärsplan framöver för all nyproduktion och hur vi ska tänka 

för att välja rätt material på sikt rätt av. Så att där känner vi redan nu att vi får tillbaka väldigt 

mycket och vi har börjat skissa på en plan. Den är inte tagen av styrelsen än men i princip så 

bygger den på att vi vill använda mycket av kunskaperna från Vivalla för att ta fram en typ av 

förbudslista och se till då att vi i varje projekt framöver ska ha någon form av styrning och 

kontroll på det här. Och likaså har vi ett tänk om hur vi vill kunna ge oss på när vi bygger om 

och bygger nytt, då är det ju ofta ramavtal som styr så då är det ju väldigt mycket svårare att 

gå in och granska detaljer för då köper ju de oftast på vårt ramavtal som vi har då med de 

stora grossisterna men även där kan man gå in i efterhand då och i princip ta ut då listorna för 

2014, vad har vi köpt? Och så kan man ringa in då att den där produkten vill vi inte ha, har de 

några alternativ och så kan man på det sättet styra. Så att vi har fått väldigt mycket på fötterna 

med den biten från det här i Vivalla och bara det är ju värt jättemycket för att kunna komma 

framåt. Så att det finns väldigt mycket lärdomar som inte bara går att applicera på Vivalla 

utan överallt.  



 

 

Har ÖBO något övergripande mål att ni vill sänka energiförbrukningen? 

Ja i nuläget så har vi ett miljömål om ligger fram till och med 2015. Från 2005 års nivåer så 

ska vi sänka koldioxidutsläppen med 20 %. Och för att klara det så har vi sagt att vi ska 

minska elen med 25 %, fjärrvärmen med 15 %, oljan ska bort till 95 %, och utsläppen från 

transporter ska halveras. Så att det jobbar vi med nu och även där håller vi och tar fram för 

nästa period, 2015 till 2019 så vässar vi de här målen. Och det är ju ett grundmål så att säga, 

vi vet ju om att värme och el är två av våra stora miljöbelastningar. De ska vi jobba med. Men 

sedan så är det ju så att i de riktlinjerna vi har tagit fram så har vi sagt att när vi bygger nytt då 

har vi som målsättning generellt då 65 kW. Och när vi bygger om, större ombyggnationer så 

har vi inte kunnat sätta en siffra. Det beror ju så väldigt mycket på, vad är det vi ska göra? 

Behöver vu byta fasaden? Ska vi göra det här och så vidare. Men vi har sagt att minst 20 %. 

Men oftast blir det ju mycket mer. När vi byggde om kvarteret Ryttaren så gick vi från jag tror 

det var 167 kW per kvadratmeter till 63 eller någonting sådant. Och där visste man ju om, där 

var vi ju tvungna att byta och tilläggsisolera fasaden, byta ut fönster och det sitter även 

solfångare på taket och så vidare. Så att det har man ju gjort extremt mycket, det är ju 67 % 

ner eller något sådant. Medan i andra projekt kanske att det blir 30 % för där vet vi ju att 

fasaderna och fönstren de ska vi inte byta. Eller fönstren är kanske K-märkta och sådana här 

grejer. Det finns så många olika bitar som påverkar men vi försöker ju alltid att titta på att 

okej det här huset ska byggas om vad kan vi göra, hur långt är det rimligt att vi ska gå.  

Räknar man hem ett sådant projekt eller satsar man mer än man får tillbaka? 

Ja, det är ju svårt att säga. För att anledningen att man gör ett sådant projekt dels fasaden 

börjar ju falla i bitar. Det lossnade ju stora kok puts. Så fasaden måste vi ju göra något åt och 

likaså vi måste ju rota lägenheterna. Vi måste ju blåsa dem helt så att säga så vad ska man 

räkna in för att rent energimässigt så kan man nog räkna hem många av åtgärderna. Kanske 

inte på fem eller tio år men om du kör dem som en paketlösning kan du nog räkna hem dem 

om du tittar på en rimlig tid. Men sedan kan det ju vara att man då tycker att nu gör vi ju ändå 

allt det här då lägger vi på den här biten också, den enskilda åtgärden kanske inte är rimlig att 

räkna hem men tillsammans i paketet är det ändå en schysst lösning. Men det är ju svårt som 

sagt att om vi måste byta fasaden då kanske att vi utan vidare kan räkna hem 

tilläggsisoleringen vi lägger på också men om vi inte behöver göra det då blir det dyrt. Så det 

är jättesvårt att sätta en peng på det på det sättet utan det är projektspecifikt allting egentligen 

att vad är så illa så att vi måste plocka bort det. Det som är svårast att räkna hem det är till 



 

 

exempel kulvertförluster och sådana saker om vi tittar ute i Vivalla men om vi ändå vet att jo 

men alla avloppsrör måste grävas upp och bytas och så vidare, då har vi ju även fjärrvärmen 

och kanske det är värt att göra det samtidigt. Men om man ska gräva upp det samtidigt som 

man ska ha all återställning och allting sådant här då blir det ännu svårare. 

Vet du vart det finns beräkningar på före och efter energiförbrukning? 

Man måste vara medveten om att svårigheten i Vivalla är ju att Vivalla som sagt är ett 

jätteområde men som det såg ut innan så ha vi bara uppföljning på undercentralsnivå. Och en 

central, jag tror att vi har är det elva eller tretton undercentraler på hela Vivalla. Så att 

undercentralen förut den servade både Mitt gröna kvarter och säkert andra delen av Visgatan 

som man byggt om. Och nu har man säkert utgår jag ifrån undermätning så att man ser hur 

mycket som går till de olika husen och så vidare men innan har man liksom haft det på en 

ganska trubbig nivå. Även om vi haft uppföljning och har vetat precis hu mycket energi det 

har gått åt i Vivalla i stort så har vi inte kunna säga att det här huset har dragit det, den här 

tvättstugan det och så vidare. Och det är ett av de stora problemen som jag upplever det att 

oavsett var vi tittar, det är bara inne i stan egentligen som vi har en anslutningspunkt och en 

mätpunkt för några få lägenheter. I annat fall är det ganska stora områden. Och det gör ju 

också att det är väldigt svårt när man vidtar en åtgärd att se en effekt. För att om du vet men 

att det här omfattar 200 lägenheter plus att det är all utomhusbelysning och alla motor 

värmare och allting sådant och sedan byter vi ut en liten grej i två hus, ja men det syns ju inte 

utan det ligger inom den vanliga variationen så att säga. Så att det där är en svårighet, det 

bästa skulle ju vara att ha mycket fler mätpunkter men det blir mycket mer att hålla ordning 

på också naturligtvis. 

Vet du vad man har räknat på i lägre drift- och underhållskostnad? 

Jag vet inte hur beräkningarna ser ut men det är självklart vi vet ju att vi går ner jättemycket i 

energiförbrukning så vi får ju en lägre driftskostnad och det är ju samma sak på avfallsbiten 

att man har ju, man rationaliserar ju den samtidigt och får färre hämtpunkter och så vidare och 

löser det på ett sådant sätt så förhoppningen är ju att man kan få ner kostnaderna även där. Nu 

kommer jag inte ihåg om man hade bytt innan på avfallssidan till restavfall, sorterat restavfall 

och matavfall. Eller om man bara hade osorterat för där går ju också kostnaden ner med 65 % 

eller något sådant så det är ju massa sådana grejer som naturligtvis sjunker. Det är samma sak 

på vattenförbrukningen vi vet ju, vi sätter in snålspolande munstycken, vi sätter in individuell 

mätning och debitering av vatten. Så vattenförbrukningen ska gå ner ca 40 %. Och det är klart 



 

 

att det sänker ju våra driftskostnader, det höjer ju fastighetsvärdet det också. Men jag vet inte 

hur beräkningarna ser ut. 

Hur är rektionen från hyresgästerna i och med individuell mätning? 

Senast igår hade jag ett samtal och det de reagerade på är att när vi startade systemet för 

individuell mätning av vatten då sänker vi hyran med en förutbestämd peng per kvadratmeter 

bostadsyta. Och det här tycker många är orättvist för man tycker att ja men ni måste ta hänsyn 

till hur många det är i bostaden. Och det kan man ju tycka men samtidigt om vi har två 

identiska lägenheter så kan vi ju inte änka med mer i den ena för att det är fler som bor där 

eller om du har tillräckligt många som bor i familjen då ska du få en minushyra i princip. Det 

säger sig själv att det är helt orimligt men det är ju en bit som många anmärker på. Sedan är 

det ju en del som tycker det är ett för lågt avdrag, att det räcker inte. Speciellt inte om man bor 

sju stycken på 63 kvadrat då räcker det inte ur den sänkningen man har fått. Sedan är det ju 

också vanligt att man tycker att jo men att så fort jag börjar tappa varmvatten får jag börja 

betala för varmt fast det tar ju en stund innan det är hett eftersom du måste ju tumma röret 

först. Det här har man ju också tagit med i beräkningarna på modellen. Jo men såhär mycket 

vatten gör man av med och det är ju som du tappat innan, det är ju inte så mycket hett vatten. 

Så det finns ju en massa sådana synpunkter men sedan är det jättemånga som tycker det är 

fantastiskt och som känner att jo men jag kan påverka min hyra, jag har en lägre 

månadskostnad, jag behöver inte betala för grannen som inte bryr sig eller som duschar två 

timmar varje morgon och så vidare. Och det här det är ju övervägande positivt men de flesta 

som vänder sig till mig det är ju de som ligger inom 10 procenten som får en högre 

månadskostnad. Och det är ju samma sak på betaltvättstugorna att det bygger ju på samma 

princip. 

Vad var den främsta orsaken till att ni införde individuell mätning och debitering?  

Det finns egentligen tre skäl, det ena är rättvisa. För att i nuläget, innan. Nu har vi 2000 

lägenheter ungefär där vi har individuell mätning och debitering av vatten och vi kan ju se det 

att variationen, säg att man snittar på 2500 lite varmvatten per lägenhet, det är ganska bra 

fingervisning per lägenhet och månad. Men de som gör av med mest varmvatten ligger på 40 

kubik i månaden. Och det är alltså en enorm kostnad som alla andra får vara med att dela på. 

Så det är den ena biten, rättviseaspekten. Betala för det du gör av med precis som att du 

betalar för den mat du köper, inte för den mat alla andra i huset köper. Skulle vi ha 



 

 

gemensamma telefonräkningar skulle ju folk gå i taket. Så rättvisa är en viktig bit. Sedan är 

det ju miljön som är skälet till att vi egentligen började titta på det och det är ju att allt vatten 

som vi kan spara och speciellt varmvatten det är positivt för miljön så att säga. Men sedan så 

har man ju även själva kostnadsbesparingen, att det finns faktiskt möjlighet både för dig som 

boende att sänka din boendekostnad och sedan också en potential för oss på ÖBO att faktiskt 

sänka vår kostnad. För att som utvecklingen sett ut ökar ju varmvattenförbrukningen från år 

till år oftast. Nu har den väl legat ganska konstant i några år men det gör ju också att det blir 

dyrare och dyrare för att det går åt mer och mer vatten per lägenhet för varje år som går. Så att 

det är ju ett beteende man har och när man då tittar på statistik från boverket så säger man det 

att i snitt så gör vi av med 200 liter vatten per person och dygn men i lägenheter tror jag att 

det ligger på, ja jag vet inte exakt, men kanske 260 liter per person och dygn. Och i villor 170. 

Jaha, hur kommer det sig? Du har ändå effektivare utrustning oftast i lägenheterna för där 

sätter man in snålspolande på ett annat sätt. Du har större tvättmaskiner och tvättstugor om är 

mer vatteneffektiva och så vidare. Men trots det blir förbrukningen per person mycket högre 

av den enkla anledningen att det är gratis. Och då finns det ju väldigt bra verktyg att genom 

att själv börja betala så ser man en jättesänkning i förbrukning. Och det är de tre benen 

egentligen det står på. Och det är samma för betaltvättstugorna, att det är det absolut bästa 

sättet att få folk att börja göra rätt.   

Kommer man införa det i all nyproduktion? 

Individuell mätning av vatten, det kommer i all nyproduktion och alla större ombyggnationer 

och har gjorts sedan 2004. Men vi har hittills ingen plan för om vi ska börja föra in det även i 

andra områden eller om vi ska invänta att det får byggas ut i långsam takt. Det är inte beslutat 

än men det rullar på överallt där vi bygger om och bygger nytt. Och betaltvättstugor är inkört i 

omkring 8000 lägenheter hittills. Och där har vi just nu en halvhalt för en utvärdering. Och 

sedan får vi se hur och om vi går vidare helt enkelt. Nu har man ju tagit några av de stora 

områdena där det är enkelt. För det blir dyrt i fall att vi redan inte har ett bokningssystem. För 

då måste man införa det också men om man bara har en pappersliggare som det finns på vissa 

då är det ingen idé. Och likaså om det i den tvättstugan bara är fyra familjer, det är inget stort 

tryck på den och det funkar bra för betaltvättstugorna har också varit en väldigt bra, ett bra 

sätt att frigöra mer tvättider och få folk att få bort det här okynnestvättandet. Vi har ju haft på 

en del ställen i princip svarta tvättinrättningar där folk har tagit betalt för att tvätta åt andra. 

Och man kommer då dit med en minibuss och lastar ur och tvättar hela natten och så vidare. 



 

 

Och det är klart som tusan att sådant vill man ju komma bort ifrån. Men där man har de här 

liggarna och man bokar en tid i veckan där är det inget problem.     

 

 

  



 

 

Kostnadskalkyl på Visgatan, källa ÖBO. 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

Delprojekt Bedömd delprojekt- kostnad (exkl 
moms) 

Bedömd delprojekt- kostnad 
(inkl moms) 

Visgatan 12-16 33 515 844 kr 41 894 805 kr 
Visgatan 18-20 30 422 228 kr 38 027 785 kr 
Visgatan 22-26 28 354 565 kr 35 443 207 kr 
Visgatan 2 14 928 029 kr 18 660 036 kr 
Visgatan 8-10, inst 4 369 832 kr 5 462 290 kr 
Visgatan 8-10, bygg 3 653 668 kr 4 567 085 kr 
Gatans Plats, aktuell prognos 43 047 041 kr 53 808 801 kr 
Gatans Plats, kommande 24 000 000 kr 30 000 000 kr 
Gatans Plats, sidobyggnader etapp 2 5 591 369 kr 6 989 211 kr 

187 882 576 kr 234 853 220 kr 


