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SAMMANFATTNING 
Idag råder en stor generell bostadsbrist i Sverige, till följd av bl.a. 

befolkningstillväxt och ekonomiska faktorer. Samtidigt når antalet 

studenter rekordnivåer varje år, och det byggs alldeles för få 

studentbostäder för att tillgodose deras behov. Anledningen till detta 

tros vara att byggföretagen begränsas av byggreglerna gällande främst 

bostadsutformning och omgivningsbuller. Mot bakgrund av den stora 

studentbostadsbristen gav Sveriges regering Boverket i uppdrag att se 

över de ofta ifrågasatta byggreglerna. Efter ett omfattande 

revideringsarbete trädde de nya reglerna i kraft i juli 2014 i och med BFS 

2014:3 (BBR 21). Ändringarna har i syfte att möjliggöra mindre 

bostadsarea generellt, men också att göra ytterligare lättnader i kraven 

på studentbostäder för att således stimulera bostadsmarknaden.  

Nu kan en studentbostad byggas så liten som 16m2 med alla funktioner 

inom bostaden. Detta möjliggörs genom att man låter funktioner 

överlappa och finnas inom samma rum, utan att tumma på 

tillgängligheten. Dessutom kan köksutrymmen och förvaring göras 

mindre. Men man möjliggör också att upp till tre personer kan dela 

hygienutrymme och tolv personer dela kök, tillsammans med ändringar 

för större lägenheter ämnade åt studenter. Detta skapar möjligheter för 

nya typer av boende för studenter. 

Parallellt med regeländringarna för bostadsutformning har också arbete 

pågått för ökad samordning gällande hantering av omgivningsbuller 

(och tydligare riktlinjer). Dessa lagändringar träder i kraft i januari 2015, 

och är en förutsättning för att koncepten i fallstudien i denna rapport ska 

bli genomförbara. 

Enkätundersökningen i denna rapport visar att studenterna är positivt 

inställda till de nya mindre bostäderna (hela 72 % kan tänka sig att bo i en 

lägenhet om 16m2).  Däremot framkommer att man är mer skeptisk till att 

dela hygienrum och kök med många personer. Ordspråket ”egen härd är 

guld värd” stämmer således för dagens studenter. I fallstudien 

framkommer dock att de lägenhetstyper som innebär delat kök och 

badrum har den högsta yteffektiviteten, inrymmer flest personer och har 

minskad produktionskostnad pga. de delade våtutrymmena. Från detta 

kan man dra slutsatsen att denna lägenhetstyp kommer vara den mest 

attraktiva för byggföretag att bygga. Alltså går studenternas preferenser 

emot byggföretagens.  

Fallstudien visar att den största barriären för byggföretagen rivs i och 

med att mindre bostäder tillåts och blir därmed billigare att bygga. Trots 

att många studenter föredrar en privat lägenhet finns nog ett så pass 

stort behov, att nya studentbostäder (oavsett form) kommer att bli 

bebodda. 

 



 

ABSTRACT 
Today there is a considerable general lack of housing in Sweden, as a 

consequence of population growth and economic factors. Meanwhile, 

the number of students reaches record levels each year and far too few 

student apartments are being built to meet the demand. The reason for 

this is believed to be the limitations set on construction companies as 

regards residential design and environmental noise. In view of the great 

shortage of student housing, the Swedish government commissioned 

the Swedish National Board of Housing, Building and Planning (Boverket) 

to review the often-contested building regulations. After comprehensive 

review, the new regulations came into force in July 2014 with BFS 2014:3 

(BBR 21). The amendments are intended to allow for smaller residential 

area in general, but also to make possible further easing of the 

requirements for student housing so as to stimulate the housing market. 

A student apartment may now be built as small as 16 square meters with 

all household functions within the dwelling. This is made possible by 

allowing functions to overlap, in the same room, without sacrificing 

accessibility. Furthermore, kitchen areas and storage may be reduced. It 

is now also possible for up to three persons to share a washroom and 

twelve persons to share a kitchen, along with changes for larger 

apartments intended for students. This creates opportunities for new 

types of housing for students. Alongside the regulatory changes in 

residential design, work has also been going on for more coordination 

regarding the handling of environmental noise (including clearer 

guidelines). These regulatory changes will take effect in January 2015, 

and are a prerequisite for the realization of the concepts in the case study 

of this report. The survey in this report shows that students are receptive 

to the new, smaller apartments (as many as 72% can imagine living in a 

16 square meter home). However, the report reveals a greater skepticism 

among students towards sharing a washroom or kitchen with many 

people. The saying ”there is no place like home”, implying a home of 

one’s own, thus rings true for students of today. Nonetheless, the case 

study finds that the apartment types involving shared kitchens and 

bathrooms have the highest surface efficiency, accommodate the 

greatest number of people, and have a reduced cost of production 

because of the shared indoor plumbing. From this it may be concluded 

that such types of apartments will be the most attractive for construction 

companies to build. In other words, students’ preferences run contrary to 

those of construction companies. The case study concludes that the 

greatest barrier for construction companies will be eliminated when 

smaller student apartments are made possible and cheaper to build. 

Despite the fact that many students prefer a private apartment, there is 

enough need to ensure that new student housing (in whatever form) will 

be occupied. The combined results of the survey and the case study 

show that the construction of student housing is likely to increase. 
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1. INLEDNING 

1.1. BAKGRUND OCH 
PROBLEMBESKRIVNING 

 

GENERELL BOSTADSBRIST OCH OBALANS PÅ MARKNADEN 

I Sverige råder just nu en generell bostadsbrist på grund av en 

obalanserad bostadsmarknad, se figur 1.1. Det finns en stor efterfrågan 

på bostäder, och förklaringen till detta tros delvis vara 

befolkningstillväxten enligt en marknadsrapport från (Boverket, 2014a). 

Bostadsbristen tros mestadels bero på ekonomiska faktorer och 

ineffektivt utnyttjande av den befintliga bostadsstocken. Under det 

senaste decenniet har invånarnas inkomster ökat samtidigt som räntorna 

sänkts, vilket har lett till snabbt växande bolån. Bostadsbyggandet har 

däremot inte ökat i takt med detta, istället har den höga efterfrågan och 

de därmed skenande bostadspriserna medfört sämre utnyttjande av de 

befintliga bostäderna. Bostadsmarknaden blir allt mer överhettad 

samtidigt som hyresmarknaden fungerar allt sämre, och köerna till 

hyresbostäder blir längre (Boverket, 2014a).  

 

¨ 

 

Figur 1.1 Kommunernas bedömning av läget på 
bostadsmarknaden (Källa: Boverket, 2014b) 
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STUDENTER BLAND DE MEST UTSATTA 

I årets bostadsmarknadsenkät uppger 25 av landets 43 högskoleorter 

(majoriteten) att det finns ett underskott av studentbostäder. Varje höst 

kommer nya rapporter från flera av landets största universitet och 

högskolor som visar på rekordmånga antagna studenter, och samtidigt 

rekordmånga som inte har någon bostad. En av fyra bor i osäkra 

upplåtelseformer, t.ex. bor hos anhöriga, kompisar, med 

andrahandskontrakt eller andra former (Hyresgästföreningen, 2013). 

Anledningarna till bostadsbristen hos unga bedömer man vara att det 

generellt sett finns för få bostäder, att det finns för få små lägenheter, att 

de som finns är för dyra, eller att de bostäder som erbjuds ligger på fel 

ställe (Boverket, 2014). Även en undersökning från Hyresgästföreningens 

bekräftar att det är små bostäder som efterfrågas, helst 1:or och 2:or. Av 

personerna som svarat i undersökningen uppger 40% att de helst vill bo 

själva och 54% med högst en annan vuxen (Hyresgästföreningen, 2013). 

En stark efterfrågan av studentbostäder och speciellt små bostäder finns 

helt klart – men varför byggs då så få?  

Problemet är att få byggherrar vill bygga dessa små bostäder då det är 

svårt att få ekonomin att gå ihop då det bland annat krävs förhållandevis 

mycket dyra våtutrymmen fördelat på liten yta. Dessutom är studenterna 

generellt sett en ekonomiskt svag grupp som inte har möjlighet att 

betala så mycket för sitt boende.  

Att tillhandahålla bostäder till studenter på de studieorter där de avser 

studera borde vara och är av största angelägenhet för Sverige som 

samhälle. Att det är av samhällelig nytta att ungdomar studerar, det har 

nog de regerande i Sverige insett då det sen länge är gratis att studera 

här. Studenterna erbjuds även studiebidrag och lån, och på det sättet är 

Sverige unikt. Men det är unikt på fler sätt menar man i ett så kallat 

”bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram” från Studentbostadsföretagen. I den 

påstår man att det runt om i världen är mycket vanligare att lärosätena 

erbjuder bostäder till studenterna, medan det i Sverige är störst 

bostadsbrist bland studenter (Studentbostadsföretagen, 2014).  

 Studentbostadsbrist 

Rekordmånga 
studenter 

Generell 
bostadsbrist 

Begränsande 

byggregler 

Figur 1.2 Illustration av några av orsakerna till den stora 
studentbostadsbristen. 
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LÄTTNADER I BYGGREGLERNA FÖR ATT STIMULERA 
BOSTADSBYGGANDET 

Studentbostadsbristen är en väldigt aktuell och het fråga i Sverige, det 

diskuteras mycket både på politiskt och medialt håll om hur denna till 

synes ”omöjliga” ekvation ska lösas. Regeringen gav Boverket i uppdrag 

att utreda frågan under 2012 och de har sommaren 2013 framfört förslag 

på ändringar i byggreglerna som förhoppningsvis skulle stimulera 

byggandet av studentbostäder. Dessa finns sammanfattade i rapporten 

”Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter”, 

(Boverket, 2013). Efter diskussioner och en remissrunda till många 

instanser så beslutades att ändringar av byggreglerna skulle genomföras. 

Förändringarna i reglerna för utformning av små bostäder är alltså en del 

av ett ”paket” med åtgärder som gjorts för att lätta trycket på 

bostadsmarknaden, då främst för unga och studenter. Regeländringar 

utgörs dels av en rad bygglovsbefriade åtgärder för enbostadshus, bland 

annat i syfte att underlätta för t.ex. familjer att ha en ”inneboende”. Man 

har alltså behövt anpassa reglerna så att alla funktioner som behövs för 

en person (måste inte vara en student) ska rymmas inom ett så kallat 

”Attefallshus”. De lättnader som leder till minskad boarea för en person 

gäller även för studentbostäder inom flerbostadshus. Denna rapport 

kommer dock endast att beröra den del av regeländringarna som berör 

studentbostäder i flerbostadshus. Vid halvårsskiftet 2014 trädde 

ändringarna av byggreglerna i kraft (i och med den nya BFS 2014:3) 
Figur 1.3 Illustration av några av de regeländringar som 
genomförts i juli 2014.  
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1.2 SYFTE OCH MÅL 

Detta examensarbete syftar till att undersöka och analysera vilka 

konsekvenser Boverkets regeländringar för studentbostäder kommer att 

få. Eftersom regeländringarna är så pass färska kommer detta arbete inte 

bygga på fakta från redan utförda projekt. Det kommer snarare att vara 

en bedömning av vilken effekt som förändringarna eventuellt kommer 

att få, och visa på vilka möjligheter som har öppnats i och med dem. 

Målet med arbetet är först och främst att kunna visa på vilka möjligheter 

Boverkets regeländringar öppnar för. Men också visa vilka negativa 

konsekvenser som måste beaktas, då begreppet ”konsekvenser” inte 

enbart innefattar positiva sådana. Genom att analysera en fallstudie 

kommer de möjliga nya ”alternativa boendena” studeras och jämföras 

med vad som kunde åstadkommas innan på samma plats. På så sätt 

kommer konsekvenserna att bli tydligare i mätbara termer (så som yta 

och ekonomi). Målet med fallstudien är att förslagen som kommer fram 

ska kunna vara så pass generella att de ska kunna appliceras på andra 

ställen i Sverige. Men också att kunna ge ägaren av tomten ett 

skissförslag och rimliga argument till att bygga just studentbostäder. 

ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Vilken effekt kommer regeländringarna att ha på utformningen av 

små studentbostäder vad gäller yta? 

• Hur kommer de nya små bostäderna att tas emot av studenterna? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

I litteraturstudien studeras främst problematiken inom områdena 

tillgänglighet, bostadsutformning och omgivningsbuller. 

Ett nybyggnadsprojekt innehåller många olika discipliner och aspekter 

som ska tas hänsyn till.  Resultatet av denna rapport kan anses vara en 

undersökning i ett tidigt skede, med konceptuella skisser och utvärdering 

av vilka möjligheter som finns för små studentbostäder på tomten i 

fallstudien. Det är således inte på något sätt ett färdigt underlag för att 

bygga, med hänsyn tagen till aspekter så som konstruktion, installation 

eller detaljerad utformning. Bostäderna har utformats med så liten 

bostadsarea som möjligt per person, för att visa på vilken skillnad de nya 

byggreglerna gör jämfört med de föregående. De byggregler som tas 

hänsyn till är de nya reglerna för bostadsutformning. Dessutom förutsätts 

att de nya riktlinjerna för omgivningsbuller har gått igenom, eller att 

bullerfrågan är löst på annat sätt. 
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2. METOD 

2.1 ARBETSSÄTT 

De övergripande frågeställningarna i detta arbete handlar om huruvida 

studentbostadsbyggandet kommer att gynnas av de nya byggreglerna. 

För att utreda dessa frågor görs en kvantitativ undersökning i form av 

enkätundersökning samt en fallstudie som kan anses vara en kvalitativ 

undersökning. Litteraturstudien fungerar som teoretisk bakgrund till de 

följande undersökningarna. 

 

2.2 ARBETSPROCESS 

LITTERATURSTUDIE 

Arbetet startade med att försöka ta fram en tydlig projektplan som 

specificerade syfte och mål, samt formulering av frågeställning. I nästa 

steg påbörjades litteraturstudien som i detta fall innebar att sätta sig in 

tidigare rapporter och undersökningar om studenters situation. Men 

också vilka regler som försvårar byggandet av studentbostäder, och vad 

som föreslogs ändras. Regeländringarna för bostadsutformning hade 

ännu inte trätt i kraft då arbetet påbörjades, vilket gjorde att uppföljning 

skedde under tidens gång ända fram till att reglerna vann laga kraft. En 

historisk tillbakablick gjordes också för att ge ett större perspektiv och se 

vad som lett till att vi hamnat där vi är idag. 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

När de slutgiltiga regeländringarna väl gått igenom påbörjades 

utformningen av generella typlägenheter och typplaner, som skulle 

användas i illustrativt syfte till enkätundersökningen. Det var alltså dessa 

typlägenheter och planer som frågorna i enkätundersökningen kretsade 

kring. Syftet med enkäten var att visa vilken påverkan regeländringarna 

kan få på studentbostadsutformning, och undersöka hur pass efterfrågad 

denna förändring är. Målet med regeländringarna är ju att student-

bostadsbristen ska minska, men målet nås inte per se av att en ny typ av 

studentbostäder kan byggas. Målet nås först när en ny typ av 

•  Litteratur-
studie 

Problemformulering 

•  Enkätundersökning 

Tolkning 

•  Fallstudie 

Analys av 
resultat 

Figur 2.1 Översiktlig beskrivning av metoden för examensarbetet. 
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studentbostäder möjliggörs genom regeländringar OCH det blir 

attraktivt för byggföretag att bygga dem, OCH det dessutom finns en 

efterfrågan från slutkunden (studenterna). Att det finns en stor 

efterfrågan av studentbostäder är ju redan vida känt, så den 

övergripande frågeställningen i denna enkätundersökning är huruvida 

dessa specifika regeländringar kan öppna för en lösning på 

problematiken.  

Enkätundersökningen var riktad till ett slumpmässigt urval av aktiva 

registrerade studenter på Luleå tekniska universitet i alla årskurser, och 

skedde genom att en länk till enkätundersökningen skickades till 

studenternas skolmejladresser. Enkäten utformades i analysverktyget 

”Enalyzer” och ungefär 400 personer svarade i enkäten. Innan de 

tillfrågade fick svara i enkäten klargjordes förutsättningarna för frågorna, 

som att de skulle utgå från sig själva och att ett studentboende är ett 

tillfälligt boende i ca 2-5 år. Frågorna var utformade främst som ”ja” och 

”nej”-frågor, med följdfrågor som fångade upp de som svarade ”nej”. I 

följdfrågorna undersöktes orsaken till varför de svarat ”nej” på 

föregående fråga och ett antal svarsalternativ gavs. Orsaken till detta 

frågesätt var att en tanke om att undersökningen skulle ge ett så tydligt 

resultat som möjligt, men att ”nej”-sägarnas information ändå inte skulle 

falla bort. 

 

FALLSTUDIE 

Att koppla en fallstudie till denna rapport har gjorts för att visa på vilka 

effekter de nya regeländringarna har på en verklig tomt, i ett verkligt fall. 

En verklig konsekvensanalys har varit efterfrågat, bland annat i slutet 

rapporten ”Byggregler som hindrar” (Studentbostadsföretagen, 2013a) 

där det nämns att det naturliga steget är att följa upp vilka konsekvenser 

regeländringarna skulle få i ett befintligt projekt. Boverket har ju själva 

gjort en konsekvensutredning av regeländringarna (Boverket, 2014) men 

även där gör man endast uträkningar av vilken effekt reglerna får för 

varje enskild lägenhet och väldigt enkla och approximativa uträkningar 

av vilken effekt det får i en byggnad på en ”ideal tomt”. Därför är en 

fallstudie med verkliga begränsningar ett bra sätt att analysera vilka 

effekter regeländringarna får.  De koncept som togs fram i fallstudien är 

baserade på resultatet från enkätundersökningen (där t.ex. delat 

badrum/kök framkom som mindre populärt).  
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2.3 METODUTVÄRDERING 

Att använda en kvantitativ metod i form av enkätundersökning för detta 

syfte gav ett tydligt resultat med ett gott statistiskt underlag. I detta fall 

blev dock urvalet av tillfrågade till enkätundersökningen geografiskt 

begränsade till studerande på LTU, på grund av praktiska skäl. Detta var 

möjligtvis inte optimalt då fallstudien var lokaliserad till Uppsala. 

Åsikterna som kom fram i enkätundersökningen representerar alltså 

enbart en grupp studenter i Luleås åsikter. Men eftersom relativt många 

svarade i undersökningen får man ändå ett ganska stort statistiskt 

underlag som åtminstone visar generella tendenser. De flesta studerande 

i Luleå är dessutom inflyttade från resten av landet och representerar 

faktiskt en ganska diversifierad grupp människor. Studentbostadsbristen 

är stor både i Luleå och Uppsala, och även bostadsmarknaden som 

helhet anses vara i obalans på båda ställena, se figur 1.1. Det som 

däremot kan bli skevt är de frågor som berör hyresavgifter, då de 

generellt sett kan antas vara lägre i Luleå än i Uppsala. 

Valet av fallstudie föll på en relativt liten tomt i ”centrala” Uppsala. Den 

har bullerproblematik och en snedskuren tomtavgränsning. Detta kan 

möjligtvis ses som icke-representativt för studentbostadsprojekt i hela 

Sverige. Däremot måste den anses representativ för några av de vanligast 

förekommande hindren för att bygga studentbostäder, dvs. 

bullerproblematik på centrala tomter. 
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3. LITTERATURSTUDIE 

3.1 HISTORISK TILLBAKABLICK 

DE FÖRSTA STUDENTBOSTÄDERNA TAR FORM 

Titeln om det äldsta svenska universitetet är omstridd, på grund av att 

Sveriges gränser varierat genom tiderna. Det universitetsstäder som 

brukar omnämnas är Uppsala, Lund och Greifswald (nuvarande 

Tyskland). När Lunds akademiska tradition påbörjades tillhörde staden 

fortfarande Danmark, och Greifswalds universitet grundades två sekler 

innan området blev svenskt. Alltså är Uppsala universitet (grundat år 

1477) det äldsta universitetet som grundats inom Sveriges gränser. Det är 

således där den svenska historien om studentbostäder tar fart, vilket 

sammanfaller med var fallstudien i detta arbete är belägen. Därför är det 

kanske mest relevant att främst studera studentbostadstraditionen i 

Uppsala, där universitetstraditionen också är som äldst. 

Men de allra första studentbostäderna är faktiskt betydligt äldre än själva 

universitetet. De anlades åt studenter på Katedralskolan (nuvarande 

gymnasieskola) i Uppsala redan år 1316. En domprost vid namn Anders 

And hade återvänt från sina studier i Paris för att ansvara över de så 

kallade djäknarna1 på Katedralskolan. Han hade blivit inspirerad av 

nationslivet i Paris, och donerade själv ett hus till att bli ”kommunitet” 

eller studenthem. Här bodde, åt och studerade eleverna under ett och 

samma tak, mer liknande ett internat eller anglosaxiskt college (Ronne & 

Ronne, 1998). 

När sen Uppsala universitet grundades övergick kommuniteten i 

universitets ägo och således började dess studenter bo där istället. Under 

reformationstiden (1500-talet) låg större delen av universitetets 

verksamhet nere och kommuniteten förföll. Men under 1600-talet 

återupplivades verksamheten och gick in i sin guldålder. Nu började 

efterfrågan av studentbostäder att öka drastiskt, och endast ett fåtal 

priviligierade fick plats i kommuniteten. Istället hyrde många ett rum av 

stadens borgare. Studenter i de lägre samhällsklasserna fick nöja sig med 

en så kallad ”nattstuga”, som innebar en sängplats ofta delad med andra 

studenter. De studenter som kom från högre klasser kunde hyra ett helt 

eget hus eller våning och ha husfolk som skötte markservicen. I mitten av 

1600-talet betalade man runt 10 riksdaler för en nattstuga under ett helt 

läsår (Ronne et al., 1998).  

Under 1700-talet förbättrades inte situationen för de fattigare 

studenterna nämnvärt, utan först under 1800-talet sker någon 

                                                             

1 betyder ungefär lärjunge 
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förbättring. Från att ha delat säng med flera stycken, blev det nu 

vanligare att ha ett eget rum, de ”rikare” studenterna hade till och med 

lägenheter med två rum. Många av stadens borgare hyrde ut rum till 

studenter och fick på så sätt in en bra inkomst genom det. På den här 

tiden var det vanligt att man hyrde sin lägenhet och möblemanget 

separat. Det fanns till och med de som livnärde sig på att hyra ut soffor. 

Men förutom soffa och säng så hade man inte så mycket mer möbler. 

Man förvarande matsäcken för året i en kista, vilket kan tyckas konstigt då 

maten borde ruttna. Men detta var inget problem eftersom lägenheterna 

ofta höll en lagom kylskåpstemperatur. Många studenter hyrde in husfolk 

som skötte matlagning och städning åt dem, då de flesta studenter var 

män och sådana sysslor var något man inte ansåg sig vara lämplig för 

(Ronne et al., 2008). 

Fram till sekelskiftet var det illa ställt med hygienutrymmen och toaletter 

för studenter. Dasset låg på gården, men var oftast låst då hyresvärdarna 

helst såg att studenterna använde dem så lite som möjligt. Istället fick 

man gå till närmsta nation, som kunde ligga en bit bort. I mitten av 1800-

talet började de första ”studentkorridorerna” att byggas, men först kring 

1930 började ”modernare” studentbostadshus att byggas. En av dessa 

kallades ”klosettpalatset” då det var det första studentbostadshuset med 

vattenklosett. Det sägs att man invigde huset med att alla skulle spola 

samtidigt, vilket fick följden att hela Uppsalas vattensystem brakade 

samman (Ronne et al., 2008). 

I Lund började man undervisa i hemmet hos professorerna, det var också 

vanligt att studenterna var inneboende hos dem (i flera fall upp till 21 

stycken). På detta sätt bodde man ofta fram till sekelskiftet. I mitten av 

1800-talet kostade ett någorlunda anständigt rum ungefär 30 kronor per 

termin, vilket motsvarade 20 dagslöner för en industriarbetare. Vid 

sekelskiftet hade summan ökat till ca 50 kronor och 1930 hela 100 kronor, 

vilket berodde på inflationen och ekonomiska krisen efter det. 

Uppvärmning ingick sällan i hyran, och studenterna fick alltså skaffa sig 

ved på annat sätt för att värma upp sina små rum med eldstäder. På 

1800-talet var det vanligt att stipendier betalades ut in natura i form av 

ved (Tersmeden, Tägil, Millisdotter & Blom, 2010). 

Akademiska fastigheter har dokumenterat vad som fanns i de första 

studentrummen. Alla hade olika möblemang och var av olika standard, 

men vanligt var att man hade en liggsoffa, ett skrivbord, en draglåda, 

kommod och tvätthylla samt tre stolar. Att det var tre stolar är 

anmärkningsvärt eftersom inte ens lägenheter på 1980-talet hade det 

som standard. Av detta kan man anta att studenter ansågs ha mer socialt 

umgänge än man gjorde senare. Idag är standard att antalet stolar vid ett 

köksbord dimensioneras efter antalet sovplatser plus två personer, vilket i 

ensamboende-fallet innebär tre stolar. Även i Lund sägs det vara vanligt 

att studenterna hyrde in husfolk för att sköta matlagning och städning. 

Men här anlades de först lägenheterna med toalett i anslutning till 

rummet redan 1911 (Tersmeden, Tägil, Millisdotter & Blom, 2010).  
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Sammanfattningsvis så har majoriteten av studentlägenheterna före 

1900-talet varit små, haft en låg standard och inrymt alla funktioner i ett 

och samma rum. Detta gällde för övrigt inte bara studentbostäder utan 

även hem där stora familjer bodde. I många fall levde hela familjer i ett 

och samma rum, de lagade mat, utförde sysslor och sov i samma rum.  

Kring sekelskiftet började dock intresset kring hemmet att växa, troligtvis 

på grund av den hittills så låga standarden. Man drömde om ett rent 

hem, med solljus och rensopade trägolv, där inte sjukdomar och 

bakterier spreds. Här började också idén om skilda sovrum för föräldrar 

och barn ta fart, så väl som riktiga kök, garderober och tamburer.  

BOSTADSPOLITIKEN UNDER 1900-TALET – FRÅN 
BOSTADSINSPEKTRISER TILL BOSTADSBRIST 

Den nya idén om bostaden ansågs vara vägen till det ”goda samhället”, 

men att med bostadspolitik styra byggandet räckte inte för att nå detta. 

Man behövde lära folket att bo och inreda rätt, vilket också 

kontrollerades av så kallade bostadsinspektriser men även 

distriktssköterskor och provinsialläkare. Dessa kunde komma in i 

hemmen och ge råd om hur man skötte hemmet, höll rent och inredde 

ljust och fräscht. Att inreda ”ljust och fräscht” var inte enbart för syns 

skull, utan det ansågs även vara praktiskt eftersom man såg smutsen 

bättre mot ljusa ytor (Björkman, 2011).  

 

I början av 1900-talet tillsattes Bostadskommissionen (år 1912-1918) som 

hade till uppgift att se över just bostadsfrågor i Sverige. En följd av denna 

var att den första statliga utredningen om bostadsplanering avseende 

smålägenheter tillsattes. Utredningen tog namnet ”Kommittén angående 

bostadssociala minimifordringar” och tillsattes av regeringen år 1919. 

Detta innebar början på principen om normering av bostäder, i syfte att 

få fram de lägsta krav som skulle ställas på små lägenheter byggda med 

statliga lån och subventioner (Boverket, 2007).  

Ytterligare en utredning tillsattes 1933-1947, den så kallade 

”Bostadssociala utredningen” av dåvarande socialminister Gustav Möller. 

Syftet var att kartlägga landets bostadsförhållanden och utarbeta 

riktlinjer för bostadspolitiken. Utredningens slutbetänkande kom att 

ligga till grund för den bostadspolitik som blev gällande efter andra 

världskriget och fortfarande i stora drag gäller. Genom denna tillkom 

allmännyttan, barnrikehusen1, Bostadsstyrelsen och statliga lånebidrag. 

Vid denna tid (år 1942) tillkom även Byggstandardisering vars uppgift var 

att ta fram standardiserade typer, dimensioner och detaljer för fönster, 

dörrar, kök och badrum. År 1946 formulerades den så kallade 

”trångboddhetsnormen” som styrde antalet boende per rum till 

                                                             

1 barnrikehussatsningen var en åtgärd för att förbättra situationen för trångbodda, 
barnrika familjer. Åtgärden innebar dels fördelaktiga lån till dem som uppförde 
husen och dels rabatterade hyror till de barnrika familjerna. 
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maximalt två och att enrumslägenheter inte var lämpliga för familjer. 

Bostadsstyrelsen tillsattes 1948 och var verksam i fyrtio år med att främja 

landets bostadsförsörjning, men sen slogs den ihop med Statens 

planverk och blev Boverket (Boverket, 2007).  

På många olika sätt försökte man implementera idén om det moderna 

hemmet, genom bostadskonsulenter, arkitekter och att en rad skrifter 

gavs ut. År 1944 skickades broschyren ”Bosättning” ut till alla ungdomar i 

Sverige, i den fick unga konkreta råd och tips om hur man bäst inredde 

hemmet. Generellt sett hade man synen att stil och smak skulle läras ut 

av experter till det ”tröga” folket som inredde mörkt och dystert. Experter 

försökte lära ut devisen ”slit och släng” till skillnad från den tidigare 

traditionen av att ärva eller köpa hela möblemang och sedan behålla 

dem livet ut. All denna politiska styrning av hemmet bidrog nog till att 

det blev viktigt för svenskarna hur man hade det hemma. 

Uppmärksamheten och intresset av inredning är nog således en minst 

hundraårig företeelse i Sverige (Björkman, 2011). 

Efterkrigstiden (och ända fram till 1974) bestod i att lösa problemet med 

bostadsbrist till följd av urbaniseringen. Det var stor brist på lägenheter 

med god utrustnings- och utrymmesstandard. Miljonprogrammet under 

60- och 70-talet mättade detta behov, och Sverige möttes av nya 

utmaningar med att förvalta det nya bostadsbeståndet. Den så kallade 

”gröna vågen”, motrörelsen till urbaniseringen spred sig och oljekrisen 

gjorde att det framtida behovet av bostäder blev svårare att förutse 

(Boverket, 2007).  

Under 80-talet ökar ungdomars efterfrågan av små lägenheter och blir ett 

centralt bostadspolitiskt problem. Regeringen tillsatte redan år 1985 en 

”ungdomsboendedelegation”, vilket blev början på en ny tid där fokus 

flyttades från familjer till unga, studenter, äldre och funktionshindrade. 

Det följande årtiondet ansågs de tidigare frågorna om bostadsbrist, 

trångboddhet eller omoderna lägenheter vara lösta problem och fokus 

låg snarare på andelen hyra man betalade för sitt boende i förhållande till 

inkomst (Boverket, 2007).  

Vidare kom tiden kring millennieskiftet att ha en mer splittrad 

problembild, dels höll samhället på att återhämta sig från krisåren, dels 

blev bostadsmarknaden allt mer delad. I storstäderna trissades priserna 

på bostäder upp, medan det i övriga landet till stor del rådde 

bostadsöverskott. Bristen på bostäder för ungdomar och studenter 

uppmärksammas åter igen (Boverket, 2007). Dessa problem kvarstår än 

idag, och är bostadssituationen för ungdomar- och studenter är kanske 

värre än någonsin. 
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3.2 LAGAR OCH REGLER SOM STYR 
BYGGANDE 

3.2.1 GENERELLT OM LAGAR OCH REGLER FÖR 
BYGGANDE 

PBL, PBF, BBR OCH DERAS SAMBAND 

Den lag som reglerar byggande idag är Plan- och bygglagen (hädanefter 

förkortat PBL), som trädde i kraft år 1987 som då ersatte byggnadslagen 

samt byggnadsstadgan som tidigare var gällande. PBL styr hur mark, 

vatten och byggande i Sverige planeras. Plan- och bygglagens 

bestämmelser syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och 

goda sociala levnadsvillkor (PBL Kunskapsbanken, 2014).  

Dessutom finns Plan- och byggförordningen (hädanefter förkortat PBF) 

som innehåller kompletterande bestämmelser, som t.ex. innehåll och 

definitioner, planer och områdesbestämmelser. Lagar och förordningar 

beslutas av riksdag respektive regering i Sverige, och är tillsammans med 

föreskrifter tvingande bestämmelser. Föreskrifter och allmänna råd ges ut 

av olika myndigheter som t.ex. Boverket, dessa är ofta mer detaljerade 

och innehåller bestämmelser för hur lagar och regler ska tillämpas. 

Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, 

byggande och boende, med syfte att upprätthålla en hög standard på 

boendet i Sverige. Det som tidigare var svensk byggnorm finns nu som 

föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler (hädanefter förkortat 

BBR). Allmänna råd är däremot inte tvingande bestämmelser utan kan ses 

som ett råd om hur man ska uppfylla kraven i lagar och bestämmelser 

(PBL Kunskapsbanken, 2014). 

I BBR finns föreskrifter som listar vilka funktioner som ska finnas i en 

bostad. Dessa är bland annat funktionerna personhygien, sömn och vila 

samt matlagning. Till dessa hör allmänna råd som visar på hur kraven kan 

uppfyllas. Som allmänt råd hänvisar man också till den svenska 

standarden SS914221:2006 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga 

mått för lämpliga mått och inredningslängder. Denna är väldigt 

användbar och åberopas ofta vid projektering. Det är kraven i BBR (och 

indirekt den standard man hänvisar till) gällande bostadsutformning och 

tillgänglighet som är dimensionerande för minsta möjliga area i 

bostäder. I PBL och PBF finns krav på att byggnader ska vara lämpliga för 

sitt ändamål. Dessutom ställs krav även här på att en byggnad som 

innehåller bostäder ska vara utförd så att de i skälig utsträckning har 

avskiljbara utrymmen för sömn, vila, samvaro, matlagning, måltider, 

hygien och förvaring (Boverket, 2013).  

Reglerna i PBL, PBF och BBR omfattar bl.a. utformningskrav och tekniska 

egenskapskrav. Utformningskrav ska behandlas i samband med 

bygglovet, medan tekniska egenskapskrav hanteras i samband med det 

tekniska samrådet. Kraven är samhällets minimikrav på byggnader vad 
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gäller bostadsutformning, tillgänglighet och användbarhet, bärförmåga, 

brandskydd, hygien, hälsa, miljö, hushållning med vatten och avfall, 

bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning (PBL 

Kunskapsbanken, 2014). I denna rapport behandlas främst krav gällande 

bostadsutformning men också i viss mån tillgänglighet och 

omgivningsbuller. 

TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET 

Svensk bygglagstiftning har redan sen år 1966 innehållt bestämmelser 

om tillgänglighet, från början endast i ”skälig” omfattning. Ett decennium 

senare tog skälighetsbegreppet bort och riksdagen beslutade att alla 

allmänna lokaler och bostäder ska byggas tillgängliga och användbara 

från början. Sen dess har fler lagen utökats till att i princip allt som byggs 

nytt eller ändras ska vara tillgängligt och användbart för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

I BBR 21 avsnitt 3:146 finns föreskrivet att alla enskilda lägenheters rum 

och uteplatser (balkonger) ska vara tillgängliga och användbara för 

personer med nedsatt rörelseförmåga. Där föreskrivs också att minst en 

dörr till varje rum samt huvudentrén ska vara tillgänglig för passage med 

rullstol. I varje bostad ska dessutom minst ett hygienrum vara tillgängligt 

och ska kunna anpassas efter att en medhjälpare ska få plats. För 

dimensionerande mått hänvisar man som vanligt till normalnivån i 

SS914221 (allmänt råd). Det är dessa mått (tillsammans med kraven på 

funktioner som ska finnas i bostaden) som gör att bostäder inte kan 

byggas mindre än ett visst antal kvadratmeter för att uppfylla kraven (se 

nollalternativet på föregående sida). I avsnitt 3:148 finns också föreskrivet 

att utrymmen för bostadskomplement ska vara tillgängliga och 

användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

 

    

Figur 3.1 Exempel på funktionsmått för tillgänglighet i bostäder. 
Utdrag ur Bygglovalliansens exempelritningar (Nacka kommun, 
2010)   
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OMGIVNINGSBULLER ENLIGT DAGENS RIKTLINJER 

Bullerfrågan har varit flitigt diskuterad i branschen de senaste åren, då 

det av många anses råda mycket förvirring kring vad de gällande 

reglerna/riktlinjerna egentligen är och betyder. Gränser för 

omgivningsbuller finns i dagsläget inte reglerade i svensk lag, utan finns 

som riktlinjer/riktvärden i bland annat Boverkets allmänna råd ”Buller i 

planeringen” (Boverket, 2008). Där anger man att riktvärden ska tolkas 

som ”gränsvärden som ska eftersträvas”. Vad detta innebär i praktiken 

har dock blivit omdiskuterat, och många anser att riktlinjerna är för 

luddiga och lämnar för stort tolkningsutrymme.   

Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 (Boverket, 2008) så är huvudregeln 

för ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 55dBA. Det värdet gäller buller 

från väg- och spårtrafik och avser en dygnsekvivalent ljudnivå beräknat 

för ett trafikårsmedeldygn. Ljudnivån gäller utan hänsyn tagen till 

fasadreflektion och är ett s.k. frifältsvärde1. För att göra avsteg från 

huvudregeln krävs vissa förutsättningar (avvägning ska göras mot 

allmänna intressen), dessa är om bostadshuset ska byggas: 

                                                             

1 Frifältsvärde	  =	  ljudtrycksnivå	  som	  inte	  är	  påverkad	  av	  reflexer	  i	  den	  egna	  fasaden.	  
Hädanefter	  skrivs	  endast	  ”ekvivalent	  ljudnivå”	  istället	  för	  ”dygnsekvivalent	  
ljudnivå	  vid	  fasad,	  frifältsvärde”. 

• i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av 

stadskaraktär, t.ex. ordnad kvartersstruktur. 

• bland befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk 

• bland ny tät bebyggelse, t.ex. ordnad kvartersstruktur, längs 

kollektivtrafikstråk i större städer 

Om det finns motiv och dessa förutsättningar är uppfyllda kan man få 

göra avsteg i följande tre steg (ljudnivåer avser dygnsekvivalent ljudnivå 

vid fasad): 

• 55-60dBA: Bör kunna medges om det går att åstadkomma en 

”tyst sida”2 eller i varje fall ljuddämpad3 sida. Minst hälften av 

bostadsrummen bör i så fall vara vända mot tyst eller 

ljuddämpad sida. 

• 60-65dBA: Bör endast i vissa fall kunna medges om det går att 

åstadkomma tyst sida eller i varje fall ljuddämpad sida. På samma 

sätt som tidigare så måste minst hälften av bostadsrummen vara 

vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Strävan ska vara att 

ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan ska vara mindre än 

                                                             

2	  En	  sida	  med	  ekvivalent	  ljudnivå	  som	  är	  lägre	  än	  45dBA	  på	  totalnivå	  (inkl.	  trafik,	  
fläktar,	  industri).	  En	  ”tyst	  sida”	  bör	  vara	  visuellt	  och	  akustiskt	  attraktiv	  att	  vistas	  
på.	  

3	  En	  sida	  med	  ekvivalent	  ljudnivå	  som	  är	  mellan	  45-‐50dBA	  på	  totalnivå.	  
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50dBA. Om detta inte är tekniskt möjligt kan upp till 55dBA 

accepteras för fasad vid de övre våningsplanen. 50dBA bör dock 

alltid uppfyllas för flertalet lägenheter och uteplatser. 

• >65dBA: Medges vid synnerliga skäl efter avvägning mot 

allmänna intressen. I sådana fall bör byggnaden vara orienterad 

så att den vänder sig mot den ljuddämpade eller tysta sidan. 

Även vistelseytor, entréer och bostadsrum bör orienteras mot 

den tysta sidan. Strävan ska vara att ljudnivåerna på den 

ljuddämpade sidan ska vara mindre än 50dBA. Om detta inte är 

tekniskt möjligt kan upp till 55dBA accepteras för fasad vid de 

övre våningsplanen. 50dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet 

lägenheter och uteplatser. 

Enkelsidiga lägenheter mot trafik bör i princip inte accepteras, i 

synnerhet om ljudnivån överstiger 60dBA. Studentbostäder räknas 

inte som korttidsboende och bör uppfylla samma regler som 

bostäder i övrigt (Boverket, 2008). 

3.2.2 BOSTADSUTFORMNING ENLIGT BBR 20 

Närmast gällande författningssamling (före BBR 21 som trädde i kraft 1:a 

juli) utgiven av Boverket var BBR 20 med BFS 2013:14.  Av BBR 20 avsnitt 

3:22 (konsoliderad version1) framgår att det i en bostad ska finnas: 

a) minst ett rum för personhygien 

b) inredning och utrustning för personhygien 

c) rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro 

d) rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila 

e) rum eller avskiljbar del av rum för matlagning 

f) inredning och utrustning för matlagning 

g) utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning 

h) utrymme för hemarbete 

i) entréutrymme med plats för ytterkläder m.m. 

j) utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga 

saknas 

k) utrymmen för förvaring, och 

l) inredning för förvaring 

                                                             

1 BBR	  20	  är	  egentligen	  en	  ändringsförfattning,	  vilket	  innebär	  att	  endast	  de	  regler	  
som	  ändrats	  jämfört	  med	  föregående	  (BBR	  19)	  finns	  med.	  En	  ”konsoliderad”	  
version	  innebär	  att	  alla	  gällande	  bestämmelser	  finns	  samlade	  i	  informativt	  syfte.	  

 
Figur 3.2 Decibelschema som visar ungefär hur ”högt” olika ljud 
låter. 55-65dB motsvarar t.ex. normal samtalston. Illustration från 
Bridgeland audiology (Hämtad från 
http://expecttohearbetter.com/hearing-damage-sound-
chart.html) 
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Dessutom ska det för varje avskiljbar del finnas minst ett fönster mot det 

fria, under förutsättning att funktionerna är avskilda med väggar. För 

bostäder som är mindre än 55m2 (BOA) behöver dock inte funktionerna 

sömn/vila och matlagning vara avskiljbara (avsnitt 3:223). Således kan 

t.ex. en säng stå i samma rum som köket i en mindre lägenhet. Man 

behöver heller inte inreda med en parsäng i en mindre bostad (< 55m2 

BOA) som man vanligtvis gör (BBR 20, BFS2013:14).  Det finns speciella 

mått och inredningslängder för mindre bostäder i SS914221.  

I ännu mindre bostäder, under 35m2 avsedda för en ungdom eller 

student, finns ytterligare lättnader i kraven (avsnitt 3:226). Då behöver 

inte funktionerna daglig samvaro, sömn och vila eller matlagning, vara 

avskiljbara. Om utrymmet för matlagning ändå är avskilt behöver det inte 

ha fönster mot det fria, utan det räcker med indirekt ljus genom ett 

fönster (eller t.ex. ett parti glasbetong) mot resten av rummet. Om alla 

funktionerna finns inom samma rum behöver man alltså enbart ett 

fönster i den bostaden, detta gäller dock inte för ungdomsbostäder 

(dagsljuskravet gäller dock ändå, enl. avsnitt 6:322).  

Fortsättningsvis får man i de fall en grupp ungdomar eller studenter bor 

tillsammans (t.ex. studentkorridor) flytta ut funktionerna matlagning, 

daglig samvaro och måltider till gemensamma utrymmen. I de fall då 

utrymmen för matlagning är utflyttat till gemensamma utrymmen får 

högst 12 bostadslägenheter dela på det. De gemensamma utrymmena 

ska då vara så stora och välutrustade att de i ”skälig” utsträckning 

kompenserar för inskränkningarna i den egna lägenheten. Vad ”skälig” 

utsträckning innebär är upp till det enskilda fallet. Det är endast 

matlagningsfunktionen som är reglerad med ett högsta antal personer 

som får dela det. Således kan gemensamhetsutrymmena utformas olika 

från fall till fall, det behöver t.ex. inte finnas gemensamhetsutrymmen på 

varje plan om det inte finns ett behov av det. 

I standarden SS914221 som man hänvisar till i de allmänna råden, finns 

exempel på hygienrum som uppfyller både bostadsutformnings- och 

tillgänglighetskraven. Det absolut minsta hygienrummet enligt den 

standarden har innermåtten 1,7m x 1,9m och ser ut enligt planritning på 

nedan.  

Figur 3.3 Planritning på minsta möjliga hygienrum enligt SS914221. 
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Viktigt att poängtera är att hänvisningen till standarden är ett allmänt råd 

(alltså inte tvingande) och är alltså ett förslag till hur kraven kan uppnås. 

Om man inte väljer att göra det på det sättet ska man dock kunna visa att 

föreskriftens (BBR:s) krav är uppfyllda ändå (Boverket, 2013).  

Om det inte finns tvätt- och torkmöjligheter i den egna lägenheten (vilket 

det vanligtvis inte finns i små bostäder) ska det finnas i bostadens närhet 

enligt BBR 20, avsnitt 3:23 om bostadskomplement. Det ska också finnas 

ett förråd (låsbart utrymme) i närheten av bostaden för förvaring av 

säsongsutrustning och liknande. Dessutom ska rum för förvaring av 

cyklar, barnvagnar, utomhusrullstolar och liknande finnas i bostadens 

närhet, liksom utrymmen för postboxar och avfallsutrymmen. Allt detta 

ska enligt de allmänna råden finnas inom 25m gångavstånd från 

byggnaden huvudentré (50m för avfallshantering). I avsnitt 3:148 finns 

föreskrivet att dessa utrymmen för bostadskomplement ska vara 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga.  

För små bostäder avsedda för en studerande person (ej 

ungdomsbostäder) kan inredningslängden för matlagning göras mindre 

än andra bostäder för en person. I bostäder för en person som är högst 

40m2 behöver bänklängden (kyl/frys och extra uppställningsplats om 

totalt 1,2m är ej inräknat) vara minst 2,4m och i en lite större lägenhet om 

högst 55m2 behöver den vara minst 2,8m. 

Minsta bänklängd i en bostad avsedd för en student är 1,6m (enligt 

planritning ovan), dessutom ska en plats för en 0,6m bred kombinerad 

kyl/frys finnas samt en 0,6m bred uppställningsplats för kompletterande 

köksutrustning.  

 

  

Figur 3.4 Minsta inredningslängd i kök avsett för studerande enligt 
SS914221. 
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NOLLALTERNATIVET 

I Boverkets rapport ”Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga 

och studenter” som utkom 2013 på uppdrag av regeringen framställer 

man ett s.k. ”nollalternativ” (Boverket, 2013). Detta beskrivs som det 

troligaste scenario som kommer att ske om inga regeländringar för 

ungdoms- och studentbostäder görs. Genom att ställa fram en 

exempelbostad för nollalternativet får man en bra utgångspunkt att 

jämföra effekter av förändringar på senare.  

Enligt de regler som rådde innan juli 2014 kunde man teoretiskt vid 

ideala planförhållanden bygga studentlägenheter som minst 31,6m2, 

förutsatt att samtliga funktioner är inom den egna lägenheten och den är 

fullt tillgänglig. Motsvarande ungdomsbostad skulle bli 33m2 eftersom 

reglerna för ungdoms- och studentbostäder skiljer sig åt vad gäller t.ex. 

inredningslängder för matlagning. Men Boverkets uppfattning är att 

dessa lägenheter sällan byggs i verkligheten, i de flesta fall är någon eller 

några funktioner utflyttade till gemensamma utrymmen. Ofta är dessa 

utrymmen för samvaro eller måltider. Eftersom nollalternativet var 

uppställt som det ”troligaste scenariot” väljer man att utgå från en 

exempelbostad som mest liknar verkligheten. 

I detta fall innebär det att någon funktion är utflyttad till gemensamma 

utrymmen, och som typexempel väljer man att funktionen måltider är 

lokaliserad till gemensamma utrymmen. I sådana fall skulle lägenheten 

bli 26,9m2 istället, under förutsättning att BBR20, standarden SS914221 

gäller och tillgänglighetskraven är oförändrade (Boverket, 2013).  

 

 

 

 

  

Figur 3.5 Nollalternativet för en studentbostad enligt 
regler gällande före juli 2014 (Källa: Boverket, 2013 s.62). 
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3.2.3 BYGGREGLER SOM HINDRAR 
STUDENTBOSTADSBYGGANDET 

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen genomförde i januari 

2013 en enkätundersökning bland sina medlemmar, och anordnade 

också en gruppdiskussion för att samla in åsikter hos de aktiva 

studentbostadsbyggarna. Resultatet av enkäten och gruppdiskussioner 

sammanfattas i rapporten ”Byggregler som hindrar – Hur nuvarande 

byggregler hindrar byggandet av studentbostäder och hur 

studentbostadsbranschen vill förändra dem” (Studentbostadsföretagen, 

2013a).  

Den övergripande problematiken som beskrivs i rapporten är hur dagens 

regelverk för studentbostäder inte är anpassat efter studentbostadens 

förutsättningar. Man anser att regelverket måste anpassas mer specifikt 

till just studentbostäder, som skiljer sig från andra bostadstyper eftersom 

det är ett tillfälligt boende. Den höga omflyttningen gör att den 

genomsnittliga boendetiden i en studentbostad är två år 

(Studentbostadsföretagen, 2013a). Därför bör studentbostaden ses på 

som en genomgångsbostad, och därför ha en kravnivå som är anpassad 

efter boendetypen.  

Rapporten sluter sig till tre övergripande områden där man anser att 

byggregelverket behöver ändras. Det är dels kraven på funktioner i 

bostaden, dels kraven på tillgänglighet men även bullerreglerna anges 

som ett problemområde. Kraven på funktioner som ska finnas i alla 

bostäder driver upp boytan vilket ger högre hyror, dessa krav anser man 

kunna vara bättre anpassade efter just studentens behov.  

Tillgänglighetskraven anser man inte vara anpassade efter det verkliga 

behovet vilket leder till onödigt stora ytor. En större yta innebär också en 

dyrare hyra för studenten, som inte får ”mer” för pengarna utan ett 

kanske onödigt stort badrum för en person som inte behöver det. I 

rapporten framkommer att i Sveriges största studentbostadsföretag, 

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder har endast fem boende som är 

rullstolsburna, ställt i relation till deras totala bostadsstock om 8000 

bostäder (Studentbostadsföretagen, 2013a).  I rapporten anger man att 

ingen av de deltagande företagen i fokusgruppen vill att 

tillgänglighetskraven i framtiden ska vara utformade som de är idag.  

Som lösning på denna problematik tycker man att tillgänglighetskraven 

ska delas upp i universell- och besökstillgänglig och att endast en viss 

andel av studentbostäderna ska behöva vara universellt tillgängliga och 

resten besökstillgängliga. Vad denna andel skulle vara är de deltagande 

bostadsföretagen inte eniga om, men flera hänvisar till motsvarande 

regelverk i Norge. Där är andelen 20/80, dvs. endast 20% byggs fullt 

tillgängliga medan de resterande 80% byggs besökstillgängliga. Detta är 

en känslig fråga, då den tangerar att vara diskriminerande enligt vissa. 

Bristande tillgänglighet är från och med januari 2015 att betrakta som 
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diskriminering med stöd av diskrimineringslagen, men tillhandahållandet 

av bostäder är undantaget lagändringen (Sveriges riksdag, 2014). I 

rapporten från Studentbostadsföretagen menar man dock att detta inte 

handlar om att funktionsnedsatta personer inte ska få bo i en anpassad 

bostad, utan att frågan är om alla bostäder verkligen ska anpassas efter 

en liten andel människors behov.  

Man menar dock att det är självklart att alla människor, med eller utan 

funktionshinder ska kunna besöka varandra. Men att varje lägenhets 

badrum måste vara tillgängligt anser man vara orimligt, ett tillgängligt 

badrum per plan i ett flerbostadshus hade räckt för att uppnå nivån 

besökstillgängligt. De lägenheter som byggs enligt dagens 

tillgänglighetskrav måste dessutom i de flesta fall genomgå ytterligare 

anpassning innan de är lämpliga för en t.ex. rullstolsburen person att bo i. 

Tillgänglighetsanpassningen idag omnämns av vissa av de tillfrågade i 

rapporten som ”halvhjärtad” och det framkommer tankar om att de 

lägenheter som byggs som fullt tillgängliga, också ska vara det. De ska 

inte behöva anpassas ytterligare i efterhand. Att utrymmen för 

bostadskomplement som tvättstuga, soprum etc. ska vara fortsätta 

byggas tillgängliga råder det ingen tvekan om i fokusgruppen 

(Studentbostadsföretagen, 2013a). 

I enkäten har de tillfrågade fått svara fritt på vad som är det största 

hindren för studentbostadsbyggandet. De vanligast förekommande 

svaren handlade just om krav på funktioner, bostadsutformning och 

tillgänglighet som alla påverkar boytan. Anledningen till att kraven blir 

till hinder är att det finns en önskan om att bygga mindre bostäder, 

eftersom dessa skulle ge bättre ekonomi i nybyggnadsprojekt (men även 

för hyrestagaren studenten). Man föreslår att funktioner bör kunna 

kombineras och ta plats på samma yta inom bostaden, för att på så vis 

minska boytan. Detta skulle leda till en positiv kedja som i slutändan 

skulle gynna studentbostadsbyggandet.  

Det tredje problemområdet som man tar upp är bullerreglerna som gör 

att byggnation av små bostäder är svårt att få till på bullerutsatta platser 

med kravet på tyst sida. Idag kräver byggreglerna att ljudnivån både inne 

och utanför fasaden ska uppnå bullerkraven då den boende t.ex. ska ha 

möjlighet att sova med öppet fönster. Detta gör att många bullerutsatta 

tomter utesluts, även om man kan uppnå en rimlig ljudnivå på insidan. 

Sovrummet ska dessutom vara placerat mot tyst sida och det är få tomter 

där detta är möjligt i en innerstad, där studentbostäder ofta byggs.  

De tillfrågade bostadsföretagen i Studentbostadsföretagens enkät, tycker 

att kraven vad gäller buller är alldeles för hårda och blir till ett stort 

hinder för att bygga studentbostäder. De ändringar man föreslår gäller 

främst två saker, det första är att ljudnivån inomhus borde vara det 

primära. En god ljudnivå inomhus går att åstadkomma nästan oavsett 

vilket buller som finns på utsidan, det är mestadels en ekonomisk fråga. 
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Kravet på ljudnivå utanför bostaden är däremot sekundärt och borde 

kunna vara mer flexibelt. Den andra ändringen man föreslår är att kravet 

på tyst sida slopas för små lägenheter, då studentbostäder oftast är ettor 

blir bostadshusen ofta enkelsidiga och det är då omöjligt att uppnå 

kraven på en bullerutsatt tomt. 

Sammanfattningsvis är det några saker som framkommer i rapporten 

som man trycker på extra mycket. Först och främst att studentbostaden 

måste ses som en tillfällig genomgångsbostad och därför ha krav 

anpassade efter det. Utifrån det nya perspektivet skulle 

studentbostadsbyggandet gynnas av regeländringar för 

bostadsutformning, funktioner, tillgänglighet och buller. Att kunna 

minska boytan per studentbostad är absolut nödvändigt för att göra 

nybyggnadsprojekt genomförbara samt sänka hyran för studenterna. Det 

poängteras också i rapporten att det som efterfrågas är inte en 

försämring utan en förenkling (Studentbostadsföretagen, 2013a).  

I slutet av rapporten från Studentbostadsföretagen efterfrågar man en 

uppföljning av vad konsekvenserna av dessa regeländringar skulle bli på 

ett verkligt projekt. Inte bara beräkningar av hur mycket boyta man kan 

minska varje lägenhet med, utan också en konsekvensanalys med 

helhetsperspektiv där hela bostadshuset tas med i beräkningen.  

 

 

3.2.4 REGELÄNDRINGAR FRÅN OCH MED JULI 2014 

Efter att Boverkets ”Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga 

och studenter” framkommit i juni 2013 så har man samlat in åsikter från 

berörda aktörer och genomgått en remissrunda under hösten 2013. Till 

slut beslutades ändringarna träda i kraft den 1:a juli 2014 i och med den 

nya BBR 21. Ett mål med ändringarna i BBR är att stimulera byggandet av 

studentbostäder, ett annat är att anpassa reglerna till nya vetenskapliga 

och tekniska rön, men också att utveckla verifierbara funktionskrav samt 

förtydliga reglerna. De ändringar som inte genomfördes (som tangerar 

att beröra denna rapport) var ett förslag om delvis utflyttad 

avfallshantering från student- och ungdomsbostäder, samt ett förslag om 

förtydligande av ventilationskrav för små bostäder. I avsnitt 1:21 läggs ett 

nytt allmänt råd till som gör att om någon vill göra mindre avvikelser från 

utformningskraven så prövas det i bygglovet. Motivet till detta tillägg är 

att det tydliggör reglerna för bland annat byggnadsnämnderna. De 

ändringar som trädde i kraft i juli 2014 berör stora delar av BBR, men inte 

alla är relevanta för denna rapport. I fortsättningen kommer de ändringar 

som behandlar bostadsutformning, tillgänglighet och buller mestadels 

att beröras.  
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TILLGÄNGLIGHETSKRAVEN OFÖRÄNDRADE 

I Boverkets tidigare förslag på regeländringar (Boverket, 2013) utredde 

om man skulle göra förändringar i tillgänglighetskraven för små bostäder 

och studentbostäder. Boverket kan själva inte sänka 

tillgänglighetskraven, utan detta måste ske på lag- eller förordningsnivå 

först. Men man kom fram till att tillgänglighetskraven i PBL inte bör 

förändras, efter att man utrett två alternativ (Boverket, 2014d). Det ena 

var att PBL ändras så att 20 % av nya student- och ungdomsbostäder 

mindre än 35m2 behöver vara tillgängliga och resten besökstillgängliga. 

Det andra alternativet gällde också att 20 % skulle vara tillgängliga, men 

att de resterande inte behövde vara tillgängliga i huvud taget. 

Anledningen till att man avslog detta efter utredningen var att man 

ansåg att sänka eller ta bort tillgänglighetskraven inte hade någon 

drastisk effekt på bostadsytan, utan endast ca 0,3-0,7 m2 jämfört med 

nollalternativet. Det görs alltså inga lättnader gällande tillgänglighet i 

BBR. 

 

 

 

 

NY DEFINITION AV STUDENTBOSTAD 

En viktig definition införs i avsnitt 1:6 av BBR 21, nämligen en definition 

av vad begreppet studentbostad innebär – ”bostäder avsedda för 

studerande vid universitet eller högskola”. Således inkluderas inte olika 

typer av elevhem, internat, specialbostäder för gymnasieelever, 

studerande vid folkhögskolor inom begreppet studentbostad. Begreppet 

ungdomsbostad tas helt bort från BBR, och de tidigare gällande 

särreglerna för sådana tas bort. Vad detta beror på är att man inför regler 

för generella små bostäder mindre än 35m2, som också ungdomar 

kommer att omfattas av om det har behov av en sådan bostad. Den 

vanligaste boendeformen för en studentbostad är hyresrätt, men man 

gör ingen sådan begränsning i begreppet. En studentbostad kan alltså 

vara en bostadsrätt eller en hyresrätt. Frågan som uppkommer i detta 

sammanhang är ju hur man ska säkerställa att ett bostadshus kommer att 

användas till studentbostäder och att inte reglerlättnaderna utnyttjas till 

att bygga andra typer av bostäder. I Boverkets konsekvensutredning 

lägger man denna uppgift hos Byggnadsnämnden, som ska kontrollera 

att byggnaden är avsedd för studentbostäder vid uppförande. Men i 

normalfallet innebär detta att byggnadsnämnden får förlita sig på vad 

byggherren anger att byggnaden ska användas för, speciellt i 

bygglovsansökan. Man tydliggör också att om användningen av 

bostäderna ändras till vanliga bostäder under bostadshusets livstid, så 

ställs också kraven som om de vore vanliga bostäder (Boverket, 2014).  
Figur 3.6 Begreppet tillgänglighet innefattar inte bara 
tillgänglighet för rörelsehindrade utan även för t.ex. 
personer med nedsatt hörsel, syn eller kognitiv förmåga. 
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STUDENTBOSTÄDER ÄR GENOMGÅNGSBOSTÄDER 

I inledningen till Boverkets konsekvensutredning av ändringarna 

konstaterar man att studentbostäder är genomgångsbostäder som man 

bor i en begränsad del av livet (Boverket, 2014). Man anser därför att det 

är rimligt att lätta på kraven gällande bostadsutformning för 

studentbostäder, även om detta kan få negativa konsekvenser såsom 

trångboddhet. Men man gör inte bara lättnader i reglerna för 

studentbostäder, utan även för bostäder med en boyta om mindre än 

35m2 generellt. Detta görs bland annat för att samordna med 

lagändringen den som trädde i kraft den 2:a juli 2014 som möjliggör att 

bygga komplementbostäder (s.k. Attefallshus) utan bygglov. Som 

reglerna lydde tidigare skulle det endast ha varit möjligt att inrymma en 

ungdoms- eller studentbostad i en sådan, detta löser man genom att 

ändra reglerna till att gälla små bostäder generellt (<35m2). Kravnivåerna 

för studentbostäder och små bostäder generellt skiljer sig dock lite åt, 

och det görs mer lättnader för studentbostäder. Detta beror just på att 

man anser att studentbostäder är en genomgångsbostad. 

 

 

 

 

 

BOSTÄDER MINDRE ÄN 35M2 

I BBR avsnitt 3:224 läggs en ny föreskrift till som gäller bostäder om högst 

35m2 med följande nya regler: 

• Utrymmen för funktionerna daglig samvaro, sömn/vila samt 

matlagning får finnas i ett och samma rum utan att vara 

avskiljbara. 

• Utrymmen för funktionerna daglig samvaro och sömn/vila får 

överlappa varandra helt eller delvis. 

• Utrymmen för funktionerna måltider och hemarbete får 

överlappa varandra helt eller delvis.  

Vad detta innebär i praktiken är att en säng får fungera som soffa, och ett 

matbord som plats för hemarbete. I samma avsnitt anges som allmänt 

råd att utrymmet för inredningslängden för matlagning bör vara minst 

1,8 meter brett, samt inredningslängden för förvaring minst 1,2 meter 

brett. Platsen för ytterkläder i kapphylla behöver vara minst 0,4 meter 

brett (BFS 2014:3).  
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STUDENTBOSTÄDER 

Reglerna för utformning av studentbostäder om högst 35m2 har liknande 

lydelse som i föregående avsnitt, förutom att utrymmet för 

inredningslängden för matlagning endast behöver vara 1,4 meter bred. 

Däremot får alla fyra funktionerna daglig samvaro, sömn/vila, måltider 

och hemarbete överlappa varandra på samma plats. För studentbostäder 

generellt finns dessutom ytterligare föreskrifter: 

• Rum för matlagning i studentbostäder behöver inte ha fönster 

mot det fria 

• I ett bostadshus där en grupp studenter bor (men som har 

enskilda bostäder avsedda för en person) får hygienrum, 

utrymmen för daglig samvaro, matlagning, måltider 

sammanföras till gemensamma utrymmen. Med förbehållet att 

hygienrummet ska finnas i nära anslutning på samma plan, och 

det får högst delas av 3 personer. För ett gemensamt kök gäller 

att detta inte får delas av mer än 12 personer. 

• Bostäder med en BOA som är större än 55m2 (avsedd för flera 

studenter) behöver inte ha ett parsovrum (dvs. inredas med 

utrymme för en dubbelsäng). Sovrummen i en sådan lägenhet 

kan därmed byggas lika stora. 

 

 

3.2.5 ÄNDRADE REGLER FÖR OMGIVNINGSBULLER FRÅN 
JANUARI 2015 

Efter klagomål om otydlighet kring bullerreglerna från många instanser 

har frågan om buller tagits upp på allvar. Klagomålen har bestått i att det 

inte finns något entydigt samlat grepp kring hur bullerfrågor ska 

hanteras. Byggnadsnämnder har vid planering och lovgivning flera olika 

riktlinjer de ska förhålla sig till, bland annat Boverkets allmänna råd, 

Socialstyrelsens och Naturvårdsverkets riktlinjer samt kommuners egna 

vägledningar.  

Enklare, tydliga riktlinjer eller gränsvärden efterfrågas, samlade på ett och 

samma ställe (SOU, 2013). I början av 2013 beslutade regeringen att 

tillsätta en utredning med uppgift att se över samordningen av 

bullerrelaterade frågor. Utredningen kallades 

Bullersamordningsutredningen och lades på SOU:s (Statens offentliga 

utredningar) bord som sedan lämnade över sitt delbetänkande i augusti 

2013. Där föreslog man en rad förändringar för att förenkla och förtydliga 

bullerreglerna (SOU, 2013).  

Efter remissrunda och diskussioner har regeringen därefter lagt fram en 

proposition under våren 2014 (Prop. 2013/14:128) som föreslår 

lagändringar i plan- och bygglagen och miljöbalken som ska förenkla 

samordning och tydliggöra reglerna.  



 25 

Dessutom föreslås att riktvärden för byggande i närhet av trafikbuller 

författningsregleras i Plan- och byggförordningen. Man föreslår att 

riktvärdena ska motsvara dagens, dvs. en ekvivalent ljudnivå om max. 

55dBA, men att reglerna om undantag förtydligas. Undantag ska kunna 

göras i två steg (till skillnad från dagens tre), upp till 65dBA eller över 

65dBA, då särskilda skäl finns och åtgärder görs. Men huvudprincipen vid 

båda är att minst hälften av rummen ska vara vända mot den sida där 

riktvärdena inte överskrids. Alltså utgår man då från att lägenheterna inte 

är enrummare och är genomgående.  

För enkelsidiga lägenheter vill man dock göra lättnader, då man anser att 

det bör vara möjligt att bygga fler enrumslägenheter i bullerutsatta 

miljöer utan att eftersätta rimliga krav på en godtagbar bostadsmiljö 

(Prop. 2013/14:128). Detta ska bara gälla för enkelsidiga lägenheter som 

byggs mot en sida med maximalt 65dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.  

Dessa lagändringar och förslag till tillägg i plan-och bygg förordningen 

föreslås träda i kraft den 2:a januari 2015, vilket också röstades igenom i 

riksdagen i juni 2014 (2013/14:CU33). Efter remissrunda har dock många 

instanser påpekat att de nya riktvärdena är för ”tillåtande” och tar inte 

hänsyn till människors hälsa i nog stor omfattning. Speciellt motsätter 

man sig lättnader i riktvärdena för studentbostäder.  

 

En av remissinstanserna skriver t.ex. att samma riktvärden bör gälla för 

studentbostäder som för annan bostadsbyggnad (Boverket, 2014c). Än 

återstår alltså att se vilken utformning lagen kommer att få i slutändan, 

och vilka riktvärden som kommer att tillämpas. 

Kommitédirektiv 

SOU 

Lagrådsremiss 

Proposition 

Utskottsbetänkande 

Riksdagsbeslut 

Lagar 

Figur 3.7 Illustration av lagstiftningskedjan. När denna 
rapport skrivs är processen nästan framme vid lagstiftning, 
men den slutgiltiga utformningen av den är inte känd. 
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3.3 STUDENTERS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
BEHOV 

3.3.1 STUDENTERS EKONOMI 

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen har under 2013 gjort 

en studie som undersöker både hur studenter bor idag men också hur de 

skulle vilja bo (Studentbostadsföretagen, 2013b). I rapporten där man 

sammanfattar resultaten av studien framkommer också hur studenter ser 

på sin hyra och sin ekonomi. 

Bostadens yta och standard är tätt sammankopplad med den hyra man 

kan tänka sig att betala. De som är tycker att de har en för dyr hyra, gör 

det på grund av att de inte anser sig få valuta för sina pengar i form av yta 

eller standard. Svaren ger en diversifierad bild av målgruppen, en stor del 

anger att de kan tänka sig att betala en högre hyra om det innebär en 

större bostad. Men det finns också många som kan tänka sig att bo på en 

mindre yta om det innebär en längre hyra. Detta (och andra svar) tyder 

på att studenterna inte är en homogen grupp, utan de har alla olika 

förutsättningar och prioriteringar vad gäller sina bostäder. Hyran 

framkommer däremot som den enskilt viktigaste faktorn och därefter 

standarden och ytan man får för hyran (Studentbostadsföretagen, 

2013b). 

Den stora spridningen i förutsättningar gäller även för studenters 

betalningsförmåga. Den maximala hyran man kan tänka sig att betala är i 

genomsnitt ca 4500kr per månad, men variationen är stor. Ungefär en 

tredjedel vill ha en mindre bostad (<20m2) med en lägre hyra. För en 

lägenhet på 15m2 kan man tänka sig att betala 3100kr per månad eller 

3600kr för en på 20m2 (Studentbostadsföretagen, 2013b).  Statistik från 

Hyresgästföreningen (se nedan) visar dock att många betalar mer än så 

för sin bostad idag. 

Figur 3.8 Boendekostnad per månad för studenter mellan 20-27 
år enligt statistik från Hyresgästföreningen gjord 2013. 
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3.3.2 STUDENTERS BEHOV ENLIGT TIDIGARE 
UNDERSÖKNINGAR 

Studien från Studentbostadsföretagen bygger dels på intervjustudier 

med studenter i Lund samt på två enkätundersökningar. Den ena berör 

hur studenter bor idag, och den andra hur studenter skulle vilja bo. Det 

framkommer tidigt i studien att gemensamma utrymmen i s.k. 

studentkorridorer sällan används av de boende, vissa känner till och med 

inte ens till att de finns. Det vanligaste skälet till att studenter vill bo i en 

etta framför ett korridorrum är att man inte vill dela kök med andra. Man 

drar också slutsatsen att köket och matlagning är en prioriterad funktion 

hos studenter. Hela 76 % anger att de oftast äter medtagen hemlagad 

lunch, som alltså tillreds hemma i det egna köket. 85 % av de tillfrågade 

lagar mat i sitt eget kök minst majoriteten av veckans dagar.  

En annan sak som framkommer som viktig är bostadens planlösning, 

speciellt om bostaden är liten. Flexibilitet vad gäller möblering och 

kombinerade funktioner anses viktigt, för att få plats med många behov 

på liten yta. Om studenterna får välja bort någon möbel på grund av 

platsbrist så väljer de oftast bort olika typer av bord och sittplatser. Det 

framkommer också att många redan idag använder samma yta för olika 

saker, t.ex. sängen som soffa eller köksbordet som skrivbord. Istället för 

att öka bostadens yta, kan det alltså räcka med att öka flexibiliteten. Den 

egna bostaden används ofta som studieplats, svarar studenterna både på 

frågan om var de studerar i dagsläget och om var de skulle vilja studera. 

Däremot används den egna bostaden sällan till umgänge i dagsläget, 

men studenterna önskar att de kunde det. Endast 14 % av studenterna 

anger att det dagliga umgänget med vänner sker i den egna bostaden. 

Orsaken till detta är oftast platsbrist, dock är ju tanken i de flesta fall att 

de inskränkningar man gjort på umgängesfunktionen i den egna 

lägenheten ska kompenseras i gemensamma utrymmen. Men det 

framkommer tydligt att studenterna inte kan tänka sig att umgås med 

vänner och familj i de gemensamma utrymmena.  
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umgänget med dina vänner? 
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Figur 3.9 Resultat (i procent) av en fråga ur undersökningen 
från Studentbostadsföretagen 2013. 
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Centralstationen

Universitetsbibliotek

Engelska parken

Stora torget

Ekonomikum

Biomedicinskt 
centrum

Polacksbacken/
Ångströmslaboratoriet

Universitetshuset

Blåsenhus

Tiundagatan 5

“Studenternas”
idrottsanläggning

Den aktuella fallstudien för 

detta projekt är en tomt 

om 1555m2 som ligger på 

Tiundagatan 5 i de centrala 

delarna av Uppsala. Tomten 

är markerad i rött i kartan till 

vänster och ligger inte i Upp-

salas omedelbara 

centrum, utan en bit undan i 

ett område som främst består 

av villor och flerbostadshus, 

många av dessa student-

bostäder. 

4. RESULTAT

Figur 4.1 Karta över centrala 
Uppsala med viktiga platser 
kopplade till universitetet markerade i 
gult, och andra 
viktiga platser markerade i grönt.
Kartunderlag kommer från 
Uppsala kommuns kartverktyg.

Cykelavstånd från Tiundagatan

3 min till Engelska parken
3 min till Ekonomikum
4 min till Universitetshuset
4 min till Universitetsbiblioteket
5 min till Blåsenhus
6 min till Biomedicinskt centrum
9 min till Centralstationen
10 min till Polacksbacken
/Ångströmslaboratoriet

4.1 PRESENTATION AV FALLSTUDIE
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Tomten är djup och rektangulär men med en diagonalt avskuren sida, 

som begränsar den byggbara ytan då ett ganska ”spetsigt” hörn skapas i 

sydöst. Precis invid tomten går den vältrafikerade vägen Tiundagatan, här 

passerar varje dygn ca 8000 fordon (se bilaga 2, trafikflöde Tiunda-

gatan), varav en hel del kollektivtrafik. Idag står en oanvänd villa och 

några garage på tomten, som man planerar att riva. Trädgården är 

gammal och uppväxt, och det finns gott om lummiga fruktträd på 

baksidan av villan. 

Tomten ägs av Rosendals fastigheter som planerar att låta uppföra någon 

typ av flerbostadshus på tomten, det är ännu inte klart vad som kommer 

att byggas. De alternativ man står inför är att bygga parhus, radhus eller 

någon typ av ungdoms- och studentbostäder, allt beroende på vad som 

är mest lönsamt och praktiskt genomförbart. Denna rapport kommer 

självklart att argumentera för att bygga ungdoms- eller studentbostäder, 

och visa på vilka nya möjligheter som kommer att öppnas i och med 

Boverkets regellättnader i juli 2014 samt eventuellt ändrade riktlinjer för 

omgivningsbuller i början av 2015.

Ett motiv till att bygga just ungdoms- eller studentbostäder här är att 

underlaget på marknaden verkligen finns. Bostadssituationen i Uppsala 

är en av de värsta i landet (Länsstyrelsen Uppsala län, 2014). 

Tiundagatan

Figur 4.2 Vy över Tiundagatan som visar ungefärlig 
tomtgräns och de befintliga förutsättningarna. 
Kartunderlag från Uppsala kommuns kartverktyg.

Figur 4.3 Vy från “innergård” 
på Klangs gränd. Visar de 
nuvarande ekonomi-
byggnaderna längst in på 
tomten samt den lummiga 
trädgården. Bild från Google 
street view.

4.1.1 TOMTENS FÖRUTSÄTTNINGAR
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Som på många andra ställen så är den generella bostadsbristen stor, samt 

att ungdomar och studenter har svårt att hitta bostäder som inte är för 

stora eller för dyra. Det finns idag 350 ungdomsbostäder och 12800 stu-

dentbostäder i Uppsala kommun, men man planerar att bygga ytterligare 

230 ungdomsbostäder och 300 studentbostäder under 2014-2015. Detta 

kommer dock troligtvis inte vara i närheten av att uppfylla den efterfrå-

gan som finns, då den kanske till och med kommer att öka med åren. En 

mycket stor ungdomsgrupp (80/90-talisterna) är på väg in på bostads-

marknaden och det generella flyttmönstret verkar vara att flytta in till 

de större städerna för att studera eller arbeta (Länsstyrelsen Uppsala län, 

2014).

Figur 4.4 Vy från Tiundagatan som visar 
en skymt av den befintliga byggnaden 
på tomten. Bild från Google street view.

Figur 4.5 Utdrag ur grundkarta upprättad 1982. Den berörda tomten har fastighets-
beteckning Rickomberga 28:3. I detaljplanen beskrivs att den berörda marken är 
anvisad för bostäder samt att byggnader får uppgå till maximalt två våningar. 30



Nybyggnadskartan (se bilaga 1) visar 

vilken mark som ej får bebyggas på 

tomten, här illustrerat som vita streck i 

figur 4.6. Hela tomten 

omfattar 1555m2 men den byggbara 

ytan endast 667m2 utifrån 

beräkningar från nybyggnadskartan.

Figur 4.6 Situationsplan i skala 1:500. Den inre gränsen markerar byggbar mark. Det 
befintliga huset visas streckprickat. Ritad med underlag från nybyggnadskarta tillhand-
ahållen av Uppsala kommun, se bilaga 1. 31



I nuvarande detaljplan är våningsantalet reglerat till två våningar för den 

berörda fastigheten. Fastighetsägaren vill dock att ett nytt bostadshus 

på tomten skulle ha minst tre våningar för att kunna utnyttja tomten 

på bästa sätt. Detta tvingar dock fram en detaljplaneändring, men det 

borde inte finnas något större hinder om man ser på t.ex. fasadprofilen 

nedan, figur 4.8. Ett eventuellt trevåningshus skulle bli ungefär i samma 

höjd som husen till vänster i profilen, och smälter in bra i omgivningen. 

Husen på andra sidan av Tiundagatan är ungefär 13 meter höga och är 

alltså ännu högre, se figur 4.7. Det finns alltså mån för ytterligare t.ex. en 

halv våning för t.ex. komplementutrymmen så som lägenhetsförråd och 

fläktrum.

ca. 7,50
ca. 5,50ca. 9,50ca. 12,00 ca. 12,00

Figur 4.8 Fasadprofil mot Tiundagatan, ungefärlig. Byggnad markerad i rött är 
befintligt hus på tomten. Ett eventuellt trevåningshus är markerat med grön 
streckprickad linje.

Figur 4.7 Vy från Tiundagatan som visar den “andra sidan” av gatan. Husen har 
relativt stora byggnadsvolymer och är två och en “halv” våning höga.
Bild från Google street view.
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Enligt dagens praxis skulle en lokalisering av en byggnad inte medges 

på platsen om omgivningsbullret överskrider 55dBA (dygnsekvivalent 

ljudnivå vid fasad, frifältsvärde) som är dagens riktvärde enligt 

Boverkets allmänna råd. Enkelsidiga lägenheter mot bilvägen skulle 

definitivt inte godkännas, då det i dagsläget krävs att lägenheterna har 

kompensation i form av tyst sida om ena sidan är 

bullerutsatt (Boverket, 2008). 

Dessa regler försvårar mycket för byggandet av yteffektiva små bostäder. 

Skulle man försöka bygga enrumslägenheter som är genomgående och 

har en s.k. tyst sida, så får man fort problem med yteffektiviteten eftersom 

lägenheten blir så stor att poängen med att det var en ”etta” försvinner. 

Eftersom buller-reglerna påverkar planlösningarna och antalet lägen-

heter som ryms i en fastighet, så avgör det också ekonomin för bygg-

projektet som helhet. Detta är alltså en av de bidragande faktorerna till 

att så få små bostäder byggs, och en förändring av reglerna är därför 

nödvändig för att tillgängliggöra attraktiv mark för byggande av små 

bostäder. Bullerreglerna lyfts till och med fram som en av de främsta 

faktorerna till att byggandet av små bostäder i bullerutsatta miljöer 

hämmas avsevärt (SOU, 2013). 

Figur 4.9 Ekvivalent ljudutbredning 2 meter över mark. Trafik-
situation 2011. Bild utdrag från bullerberäkning, se bilaga 2 för 
fullständig information.

Ekvivalent ljudnivå (dBA):

 40-45
 45-50
 50-55
 55-60
 60-65
 65-70
 70-75

OMGIVNINGSBULLER

Enligt en bullerberäkning i en så kallad 
EMME-modell (program för att förutse 
trafikflöden) som gjorts på platsen för 
trafiksituationen år 2011, så uppgår 
den ekvivalenta ljudnivån vid 
fasaden på den befintliga byggnaden 
till 64dBA, se bilaga 2.
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Ekvivalent ljudnivå (dBA):

 40-45
 45-50
 50-55
 55-60
 60-65
 65-70
 70-75

Om de nya föreslagna riktvärdena skulle vinna laga kraft, skulle således 

möjligheterna öppnas att bygga enkelsidiga lägenheter mot den buller-

utsatta sidan. Enligt bullerberäkningen man gjort på platsen så uppgick 

ju den ekvivalenta ljudnivån vid den befintliga fasaden till 64dBA, och 

placerar man den nya byggnaden ännu längre in så ligger man definitivt 

inom de nya riktvärdenas gränser (max 65dBA ekvivalent ljudnivå). 

Maximala ljudnivåer vid uteplats enligt både de gamla och nya rikt-

värdena ska vara max. 70dBA vilket är uppfyllt på baksidan enligt buller-

beräkningen.

Riktvärdena för omgivningsbuller har således en avgörande roll i 

planeringen av ett nytt flerbostadshus på denna tomt. Även om det 

möjligtvis hade gått att få igenom ett bygglov, genom bullerdämpande 

åtgärder eller någon speciell utformning av byggnaden, så hade 

processen troligen blivit mer komplicerad och tagit längre tid, och 

därmed kostat mer pengar. Antagligen finns många fler liknande fall 

runtom i Sverige, eftersom trafikflödet på Tiundagatan inte kan anses 

som extraordinärt. Dessutom så öppnar möjligheten att kunna bygga 

enkelsidiga enrumslägenheter mot bullerutsatta sidan antagligen för 

att fler kommer att bygga ungdoms- och studentbostäder på trafiknära 

tomter. Tomten på Tiundagatan agerar i detta fall exempel för hur 

regeländringar kan gynna byggandet av en viss typ av bostad, i detta fall 

små lägenheter. Förhoppningsvis kommer detta att ske på många fler 

ställen i Sverige, och gynna bostadsbyggandet i stort. 

Vid en placering av en ny byggnad så nära vägen som möjligt enligt 

nuvarande detaljplan (någon meter bakom befintlig fasad) så skulle 

således den ekvivalenta ljudnivån vid den fasaden hamna i spannet 

60-65dBA, se figur 4.9. Om dagens riktlinjer skulle uppfyllas (55 dBA) så 

skulle byggnaden behöva placeras i det ljusgröna området i figur 4.9. 

Detta skulle drastiskt begränsa den byggbara ytan, och skulle inte ge 

någon rimlig byggnad ur varken arkitektoniskt, funktionellt eller 

ekonomiskt perspektiv. Den enda möjligheten är då om byggnaden 

skulle räknas som ett undantag på grund av synnerliga skäl (t.ex. den 

centrala placeringen, förtätningen och efterfrågan på bostäder). Med 

dagens regler medges dock bara genomgående lägenheter och undan-

tag endast om hälften av bostads-rummen är riktade mot en tystare sida 

(Boverket, 2008). 

Om ljudnivån vid fasaden mot bilvägen är högre än 60dBA (som i detta 

fall) medges nya bostäder endast i vissa speciella fall om detta 

kompenseras med en tyst (<45dBA) eller åtminstone ljuddämpad sida 

(45-50dBA) (Boverket, 2008). Detta är idag inte möjligt att åstadkomma 

på baksidan av byggnaden eftersom den största delen är inom 50-60 dBA 

ljudnivå enligt bullerberäkningen. Viktigt att poängtera är dock att en ny 

större byggnad skulle blockera mycket av bullret från Tiundagatan, och 

kanske skulle ge en “tyst” sida på innergården. Men i detta fall är det 

enkelsidiga lägenheter som är aktuellt (pga. att det är små lägenheter 

som studeras) och därför är det en förutsättning för denna rapport att de 

nya riktlinjerna/reglerna gäller alternativt att man får igenom förslagen 

på annat vis. 34



Som utgångspunkt och jämförelse i denna fallstudie används Boverkets 

sk. “Nollalternativ” som typlägenhet, se avsnitt 3.2.2. Den har en 

bostadsarea om 26,9m2 per lägenhet, med funktionen måltider utflyttad 

till gemensamma utrymmen, se figur 4.11.  Om byggnaden skulle bestå 

av tre våningar lika typplanen innebär det att hela byggnaden inrymmer 

21 lägenheter och personer. Lägenhetsförråd och fläktrum föreslås ligga 

ovanpå de tre våningarna och skulle i detta fall innebära en extra våning 

med en bruksarea om ca 80m2. Ett sådant “3,5-våningshus” skulle betyda 

en bruttoarea om ca 1400m2 som på tomten innebär ett fastighets-

exploateringstal som är ca 0,9. 

Figur 4.11 Boverkets nollalternativ, en typlägenhet om 26,9 m2 med 
funktionen måltider utflyttad till gemensamma utrymmen. 
Exempelritning från Boverket (2013) s. 60.

KONCEPT

NOLLALTERNATIV

N

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:500

Figur 4.10 Situationsplan i skala 1:1000 med ett bostadshus bestående av lägen-
heter av typen “Nollalternativet”. 35



Om man räknar yteffektivitet för hela 

byggnaden (alla våningar) genom att beräkna 

kvoten mellan boarean och bruksarean får man 

fram att den i detta fall är 47%. Enligt 

Boverkets antagande om att den genom-

snittliga produktionskostnaden för en 

studentbostad är 28703kr/m2 (Boverket, 2014d) 

så skulle varje enskild bostad i detta fall kosta 

772110kr, dvs. 21st skulle kosta ca 16,2 miljoner 

kr. Observera att faktarutan bredvid figur 4.12 

endast innefattar ytorna för en våning. SEMIPUBLIK  ZON

PRIVAT ZON

TVÄTT

GEMENSAMT UTRYMME 
FÖR MÅLTIDER

RULLSTOLS/CYKELFÖRRÅD

Figur 4.12 Typplan i skala 1:200 bestående av sju lägenheter per våning. 
Varje våning har dessutom tvättutrymmen, rullstols- och cykelförråd samt 
gemensamt utrymme för måltider.

BOA: 188m2

ÖVA: 105m2

BIA: 81m2

BYA: 436m2

För att uttnyttja tomten på bästa sätt har byggnaden antagit en “L-form”, 

för att bevara en del av fruktträdgården på baksidan samt blockera bull-

ret från Tiundagatan, se figur 4.10. Tomtens djup och bredd mot Tiunda-

gatan är nästan helt utnyttjad med denna byggnadsform. Gemensamma 

uteplatser föreslås vara placerade på innergården i söder. I detta 

alternativ ryms inte lägenheter på båda sidor om korridoren, på grund av 

den djupa lägenhetstypen och den “avskurna” tomten. Fördelen med 

“L-formen” på tomten är att alla lägenheter har ljus från söder, och utsikt 

mot den fina trädgården. Varje våning inrymmer sju stycken privata 

lägenheter, ett gemensamt rum för måltider samt komplementutrymmen 

så som tvättrum och rullstols-och cykelförråd. 
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Figur 4.14 Typlägenhet av alternativ A i skala 1:50.

Figur 4.13 Översiktlig vy över den lilla men funk-
tionellastudentbostaden

Denna lägenhetstyp sammanfaller med Boverkets egna exempel på 

minsta möjliga studentbostad med de nya reglerna. Här utnyttjar man 

att utrymmen för samvaro, sömn och vila, måltider och hemarbete får 

överlappa varandra. Dessutom är inredningen för matlagning mindre än  

vad som tidigare krävts för studentbostäder, men också mindre än alla 

andra typer av bostäder. Det samma gäller för utrymme för förvaring, 

som endast består av två fasta 60cm breda garderober och en 40cm bred 

kapphylla. 

Studentbostaden är dock fullt tillgänglig och 1,3m vändutrymme för 

rullstol finns i hallen. Badrummet är minsta möjliga tillgängliga, dvs. 1,7 

x 1,9m. Fåtöljen i denna ritning/bild antas kunna bytas ut mot plats för 

rullstol. 

FÖRSLAG A
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Figur 4.16 Vy från entré till lägenhet

Figur 4.15 Köksuppställning

Köket består av en 50cm bred kombinerad 

kyl/frys i underskåp, en 40cm bred diskho 

med underskåp för källsortering samt en 

50cm bred ugn och häll integrerat i ett 

underskåp. Utöver detta finns dessutom 

överskåpen som linjerar med underskåpen, 

se figur 4.15. Under ugnen kan man tänka 

sig att det finns en utdragbar låda för för-

varing av plåtar och dylikt. Man kan också 

tänka sig att ugnen även har mikrovågs-

funktion så att studenten inte behöver 

extra utrymme för en sådan. Totalt ger 

detta en bänklängd om 1,4m men en fri 

arbetsyta om 50cm. 

Dessa ritningar och renderingar utgår från att inredning och utrustuning byggs enligt dagens 

praxis vad gäller standardutformning. Detta för att visa på det aboslut minsta och billigaste 

alternativet som ändå uppfyller standard och tillgänglighetskrav. Utöver detta kan man 

självklart lägga till ytterligare “smarta lösningar” så som t.ex. förvaring ända upp i takhöjd för 

garderober och överskåp. I verkligheten skulle studenten kanske möblerat på ett annorlunda 

sätt, och utnyttjat väggarna för förvaring (t.ex. genom hyllor eller vägghängda skåp), eller 

använt utrymmet under sängen för förvaring. Detta skulle gett betydligt mer 

förvaringsutrymme, men kanske inte sett ut eller räknats som de konventionella 

“60cm-garderoberna”.
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På samma sätt som nollalternativet så har även denna byggnad fått en 

“L-form”, på grund av att det blir det bästa sättet att utnyttja tomten. 

Bullret från Tiundagatan blockeras av den stora huskroppen, och den 

vackra fruktträdgården blir bevarad. Även här föreslås gemensamma 

uteplatser vara placerade på innergården i söder, det finns möjlighet att 

ta sig ut till innergården genom rullstols- och cykelförrådet på 

bottenplan. I detta alternativ ryms ägenheter på båda sidor om 

korridoren, eftersom varje lägenhet inte är så djup.  De flesta av 

lägenheterna (8/13) har utsikt mot innergården, medan resten har utsikt 

ut mot Tiundagatan. Varje våning inrymmer tretton stycken privata 

lägenheter och komplementutrymmen så som tvättrum och rullstols-

och cykelförråd. Eftersom alla funktioner finns inom varje enskild bostad 

behövs inte några gemensamma utrymmen, vilket gör att antalet 

kvadratmeter biarea hålls nere.

N

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:500

Figur 4.18 Perpektivvy från innergård som illustrerar 
byggnadsvolymen av lägenheter av typ A.

Figur 4.17 Elevationsvy som visar fasadprofil mot Tiundagatan. Figur 4.19 Situationsplan i skala 1:1000 med ett bostadshus 
bestående av lägenheter av typen “Nollalternativet”. 39



RULLSTOLS- OCH 
CYKELFÖRRÅD

TVÄTT

SEMIPUBLIK ZON

PRIVAT ZON

BOA: 207m2

ÖVA: 97m2

BIA: 37m2

BYA: 405m2

Om byggnaden skulle bestå av tre våningar lika typplanen innebär det att 

hela byggnaden inrymmer 39 lägenheter och personer. Lägenhetsförråd 

och fläktrum föreslås ligga ovanpå de tre våningarna och skulle i detta fall 

innebära en extra våning med en bruksarea om ca 110m2. Denna 

approximation bygger på att varje lägenhet ska ha 1m2 förrådsutrymme, 

och med en gång som är 1,5m bred mellan dessa fås den extra biarean 

för förråden fram (i detta fall 70m2 om förråden har måtten 1m x 1m). 

Dessutom behövs fläktrum om ca 15m2 och övriga kommunikations-

utrymmen om ca 25m2. Ett sådant “3,5-våningshus” skulle betyda en 

bruttoarea om ca 1300m2 som på tomten innebär ett fastighets-

exploateringstal som är ca 0,85. 

Observera att den rosa faktarutan bredvid 

figur 4.20 endast innefattar ytorna för en 

våning. Om man räknar yteffektivitet för hela 

byggnaden (alla våningar) genom att 

beräkna kvoten mellan boarean och 

bruksarean får man fram att den i detta fall är 

55%. Enligt Boverkets antagande om att den 

genomsnittliga produktionskostnaden för en 

studentbostad är 28703kr/m2 så skulle varje 

enskild bostad i detta fall kosta 458100kr, 

dvs. 39st skulle kosta ca 17,8 miljoner kr.

Figur 4.20 Typplan i skala 1:200 av förslag A bestående av tretton lägenheter per 
våning. Varje våning har dessutom tvättutrymmen och rullstols- och cykelförråd.
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Denna lägenhetstyp möjliggörs genom 

Boverkets nya regler för studentbostäder, som 

innebär att upp till tre personer kan dela på 

hygienutrymme. Vidare utnyttjas också att 

utrymmen för samvaro, sömn och vila, 

måltider och hemarbete får överlappa 

varandra. Dessutom är inredningen för 

matlagning mindre än vad som tidigare krävts 

för studentbostäder, men också mindre än alla 

andra typer av bostäder. Det enskilda 

bostadsutrymmet har måtten 3,7 x 3,1m.

Det samma gäller för utrymme för 

förvaring, som endast består av en fast 60cm 

bred garderob och två stycken halvdjupa 

sådana. Detta på grund av att lägenhetsdjupet 

kunde minskas genom att dela på 

garderoberna. Väggen mellan sängen och 

den “inre” entrédörren skapar en avskild del 

för sömn och vila. En 40cm bred hatthylla per 

person finns i den gemensamma hallen. 
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FÖRSLAG B

Studentbostaden är dock fullt tillgänglig och 1,3m vändutrymme för rullstol finns i hallen. Badrummet är 

minsta möjliga tillgängliga, dvs. 1,7 x 1,9m. Fåtöljen i denna ritning antas kunna bytas ut mot plats för 

rullstol. Köket är likadant som i förslag A, dvs. består av en 50cm bred kombinerad kyl/frys i underskåp, 

en 40cm bred diskho med underskåp för källsortering samt en 50cm bred ugn och häll integrerat i ett 

underskåp. 

Figur 4.21 Typlägenhet av alternativ B i skala 1:50.
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RULLSTOLS- OCH 
CYKELFÖRRÅD

TVÄTT

SEMIPUBLIK  ZON

SEMIPRIVAT ZON

PRIVAT ZON

BOA: 185m2

ÖVA: 97m2

BIA: 37m2

BYA: 384m2

På samma sätt som nollalternativet och förslag 

A så har även denna byggnad fått en “L-form”, 

på grund av att det blir det bästa sättet att 

utnyttja tomten (av samma anledningar 

som tidigare är nämnda). Även här föreslås 

gemensamma uteplatser vara placerade på 

innergården i söder, det finns möjlighet att 

ta sig ut till innergården genom rullstols- och 

cykelförrådet på bottenplan. I detta alternativ 

ryms lägenheter på båda sidor om korridoren, 

eftersom varje lägenhet inte är så djup.  

De flesta av lägenheterna (2/3) har utsikt mot 

innergården, medan resten har utsikt ut mot 

Tiundagatan. 

Figur 4.22 Typplan av alternativ B i skala 1:200 bestående av sex 
lägenheter eller tolv personer per våning. Varje våning har dessutom tvättutrym-
men och rullstols- och cykelförråd.

Eftersom alla funktioner finns inom varje enskild bostad behövs inte några 

gemensamma utrymmen, vilket gör att antalet kvadratmeter biarea hålls nere. 

Om byggnaden skulle bestå av tre våningar lika typplanen innebär det att hela 

byggnaden inrymmer 18 dubbelägenheter eller 36 personer. Lägenhets-

förråd och fläktrum föreslås ligga ovanpå de tre våningarna och skulle i detta 

fall innebära en extra våning med en bruksarea om ca 100m2. Ett sådant 

“3,5-våningshus” skulle betyda en bruttoarea om ca 1250m2 som på tomten 

innebär ett fastighetsexploateringstal som är ca 0,8. Om man räknar 

yteffektivitet för hela byggnaden (alla våningar) genom att beräkna kvoten 

mellan boarean och bruksarean får man fram att den i detta fall är 51%. 
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Studentbostaden är fullt tillgänglig och 1,3m vändutrymme för rullstol finns i både den gemensamma hallen och innanför entrén till det egna rummet. 

Badrummet är minsta möjliga tillgängliga, dvs. 1,7 x 1,9m. Köket är utrustat enligt svensk standard för en bostad för 3-4 personer. Detta innebär inte någon 

förminskning av utrustning eftersom de nya reglerna gäller studentbostäder. Köket består av en 80cm bred diskho med underskåp, fullstor ugn/spis (60cm) 

och separat fullstor kyl och frys. Utöver detta finns 80 + 60 cm bänkyta på båda sidor om diskhon och dessutom överskåpen som linjerar med underskåpen. 

 

FÖRSLAG C

Figur 4.23 Typplan av alternativ C i skala 1:100 bestående av fem 
lägenheter eller femton personer per våning. Varje våning har 
dessutom tvättutrymmen och rullstols- och cykelförråd.

Denna lägenhetstyp möjliggörs 

också genom Boverkets nya 

regler för studentbostäder, som 

innebär att upp till tre personer 

kan dela på hygienutrymme. 

Vidare utnyttjas också att 

utrymmen för samvaro, sömn 

och vila, måltider och 

hemarbete får överlappa 

varandra. Det samma gäller för 

utrymme för förvaring, som 

endast består av två fasta 60cm 

breda garderober per person, i 

detta fall en inom det egna 

rummet och den andra i hallen. 

En 40cm bred hatthylla per 

person finns i det egna rummet. 
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RULLSTOLS- OCH 
CYKELFÖRRÅD

TVÄTT

SEMIPUBLIK  ZON

SEMIPRIVAT ZON

PRIVAT ZON

BOA: 230m2

ÖVA: 90m2

BIA: 39m2

BYA: 425m2

På samma sätt som nollalternativet och förslag A 

och B så har även denna byggnad fått en 

“L-form”, på grund av att det blir det bästa 

sättet att utnyttja tomten (av samma 

anledningar som tidigare är nämnda). Även här 

föreslås gemensamma uteplatser vara placerade 

på innergården i söder, det finns möjlighet att ta 

sig ut till innergården genom rullstols- och 

cykelförrådet på bottenplan. I detta alternativ 

ryms ägenheter på båda sidor om korridoren, 

eftersom varje lägenhet inte är så djup.  

De flesta av lägenheterna (3/5) har utsikt mot 

innergården, medan resten har utsikt ut mot 

Tiundagatan. 

Varje våning inrymmer femton stycken privata lägenheter (men bara fem badrum) 

och komplementutrymmen så som tvättrum och rullstols-och cykelförråd. Eftersom 

alla funktioner finns inom varje bostad behövs inte några ytterligare gemensamma 

utrymmen, vilket gör att antalet kvadratmeter biarea hålls nere. Om byggnaden skulle 

bestå av tre våningar lika typplanen innebär det att hela byggnaden inrymmer 15 

lägenheter eller 45 personer. Lägenhetsförråd och fläktrum föreslås ligga ovanpå 

de tre våningarna och skulle i detta fall innebära en extra våning med en bruksarea 

om ca 120m2. Ett sådant “3,5-våningshus” skulle betyda en bruttoarea om ca 1400m2 

som på tomten innebär ett fastighetsexploateringstal som är ca 0,9. Om man räknar 

yteffektivitet för hela byggnaden (alla våningar) genom att beräkna kvoten mellan 

boarean och bruksarean får man fram att den i detta fall är 58%. 
Figur 4.24 Typplan av alternativ C i skala 1:200 bestående av fem 
lägenheter eller femton personer per våning. Varje våning har dessutom 
tvättutrymmen och rullstols- och cykelförråd. 44
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SITUATIONSPLAN
SKALA 1:500

Figur 4.26 Situationsplan i skala 1:1000 med ett bostadshus bestående 
av lägenheter av typ B.

Figur 4.25 Perpektivvy från innergård som illustrerar 
byggnadsvolymen av lägenheter av typ B.

N

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:500

Figur 4.28 Situationsplan i skala 1:1000 med ett bostadshus bestående 
av lägenheter av typ C.

Figur 4.27 Perpektivvy från innergård som illustrerar 
byggnadsvolymen av lägenheter av typ C.
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Huskropparna för både nollalternativet och de tre nya förslagen (A, B och 

C) är mer eller mindre lika och därför skiljer sig heller inte elevationerna 

eller perpektivvyerna sig åt särskilt mycket, se figurerna på denna sida.  

Förslag C är det som sticker ut mest genom sina nischer i fasaden som 

skapar variation och vissa skuggeffekter på byggnaden.  Byggnadsarean 

skiljer sig heller inte särskilt mycket åt, då alla ligger kring 400m2. Tanken 

med detta är att de olika alternativen ska vara jämförbara med varandra, 

och inte minst med nollalternativet. På det sättet är det möjligt att uttyda 

något mönster, t.ex. huruvida yteffektiviteten i något av alternativen blir 

högre än något annan.

Figur 4.30 Elevationer vinkelrätt mot Tiundagatan (söderifrån) som visar 
den “generella” nya byggnadsvolymen (grön) tillsammans med de befint-
liga byggnaderna (vita).

Figur 4.29 Elevation vinkelrätt mot Tiundagatan (norrifrån) som visar den 
“generella” nya byggnadsvolymen (grön) tillsammans med de befintliga 
byggnaderna (vita).
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RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING

Enkätundersökningen gick ut till mejladresser tillhörande 

slumpvis utvalda studenter inskrivna på Luleå tekniska universitet. 

Undersökningen gjordes med det webbaserade enkätverktyget Enalyzer 

och ungefär 300 personer slutförde enkäten.  I början av enkäten 

klar-gjordes att alla avkall på yta eller bekvämligheter (som t.ex. egen 

toalett) innebär en lägre hyra. Förutsättningen för alla frågor är vidare 

att den tillfrågade är student och bostadssituationen ser ut som den gör 

idag, dvs. det är en stor bostadsbrist. Studenten uppmanades att utgå 

från sig själv och att hen inte har någon bostad men söker en student-

bostad som är ett ”tillfälligt” boende under sin studietid (ca 2-5 år). 

GGK/F
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5. ANALYS 

5.1 ANALYS AV RESULTAT FRÅN 
ENKÄTUNDERSÖKNING  

Ett tydligt mönster framkommer i svaren, som stämmer väl överens med 

tidigare undersökningar där man tillfrågat studenter vilken typ av 

boende de föredrar (se avsnitt 3.3.2). Hela 72 % av de tillfrågade kan 

tänka sig att bo i den minsta lägenheten (trots att den är 16m2 stor), 

medan siffran blir lägre för lägenhetstypen med delat badrum, och ännu 

mindre ju fler personer som delar på kök och badrum. På frågan om att 

bo i lägenhetstypen med delat badrum för 3 personer och delat kök för 

12 personer svarar endast 6% att de kan tänka sig att bo i en sådan.  

Därför uteslöts de två lägenhetstyperna där många personer delar kök 

och badrum i de vidare förslagsskisserna. Lägenhetstyp C (som den kom 

att kallas senare) behölls dock för att kunna jämföras ytmässigt och 

ekonomiskt med de andra. Även om majoriteten av de tillfrågade inte 

kunde tänka sig att bo i den (70 % svarade nej) så är de resterande 30% 

faktiskt representerade av ett hyfsat stort antal studenter som faktiskt kan 

tänka sig att bo i en sådan.  

 

Som man också konstaterade i undersökningen från 

Studentbostadsföretagen så är preferenserna spridda, och alla studenter 

kan inte ses som en homogen grupp (Studentbostadsföretagen, 2013b). 

Det behövs alltså en variation i bostadsutbudet för att tillgodose alla 

studenters olika behov och preferenser. Majoriteten av dem som inte kan 

tänka sig att bo i lägenheten om 16m2 anger som anledning att de skulle 

känna sig trångbodda eller att lägenheten inte uppfyller deras behov.  

Endast ett fåtal anger att de behöver mer bords- eller umgängesyta, 

vilket bekräftar att regeländringarna om detta inte får någon negativ 

effekt hos majoriteten. Hela 90 % anger att de lika gärna kan använda 

matbordet som skrivbord.  

Ungefär hälften av de tillfrågade anser att köket i den lilla lägenheten 

uppfyller deras behov, samma svar framkom för garderobsutrymmena. 

Den största anledningen till att man anser sig behöva ett större kök är 

bristen på avställningsyta i det lilla köket. Detta bör man relativt enkelt 

kunna lösa med uppfällbara/nedfällbara avställningsytor i närheten av 

köket. Närmare 2/3 av de tillfrågade kan tänka sig att använda sängen 

som ”soffa”, alltså som umgängesyta. Detta bekräftar också att 

regeländringarna gått i rätt riktning, och kan komma att ge mer nytta (i 

form av minskade boendekostnader) för studenterna än vad studenterna 

förlorar på det. 
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Nästan hälften (42 %) av de tillfrågade svarade att de kunde tänka sig att 

bo i lägenheten med delat badrum. Av dem som inte kunde tänka sig det 

var den främsta anledningen att ett badrum känns för privat att delas 

med en annan, samt att det är opraktiskt att behöva anpassa sina rutiner 

efter någon annan. Majoriteten svarade ändå att det egna rummet i 

lägenhetstypen uppfyller deras behov. Detta är en något lägre siffra än 

för den lilla egna lägenheten om 16m2, men då är ju också det egna 

rummet betydlig mindre (11,5m2). Av dem som inte kunde tänka sig att 

bo i en lägenhet där tre personer delar badrum svarade de flesta att 

anledningen var att de inte vill dela badrum eller kök med andra. Samma 

anledning återkom för dem som inte kunde tänka sig att bo i 

lägenhetstyperna där flera personer delar kök och badrum. 

De sista frågorna i enkäten rörde den tillfrågade studentens nuvarande 

situation. Svaren från dessa visar att de svarande var väldigt jämnt 

fördelade över årskurserna. Ungefär hälften delar bostad med en person 

idag, medan en mindre andel (16 %) delar bostad med ännu fler 

personer. De resterande 40 % bor idag själv i sin bostad. Frågan om hur 

stor yta och vilken kostnad man har för sitt boende idag är möjligtvis inte 

så representativ för hela Sverige, då alla tillfrågade studerar på LTU. I 

Luleå är det också en stor bostadsbrist för studenter, men eftersom det är 

en mindre ort kan man anta att bostadspriserna generellt sett är lägre än 

i storstäderna.  

5.2 ANALYS AV FALLSTUDIE 

5.2.1 YTOR OCH EKONOMI 

Under utformningen av de olika koncepten lägenhetstyp A, B, C och även 

nollalternativet har ansträngning lagts på att deras byggnadsarea och 

bruttoarea ska vara så lika som möjligt, för att de på så sätt ska vara 

jämförbara. Det är dock svårt att få till perfekt då man samtidigt vill ta 

hänsyn till att minimera biutrymmen och övriga utrymmen. I slutändan 

ligger således differensen mellan byggnadsareorna inom spannet 50m2, 

se tabell 5.1 nedan. 

TYP: BYA BTA BRA ÖVA BIA BOA 
Nollalternativ 436 1386 1201 339 297 565 
A 405 1324 1133 314 197 622 
B 384 1254 1081 348 178 555 
C 425 1395 1198 294 214 690 

 Antal 
pers. 

Privat yta 
per person 

Antal 
badrum 

Antal 
kök 

Nollalternativ 21 27 21 21 
A 39 16 39 39 
B 36 11,5 18 36 
C 45 8,5 15 15 

Tabell 5.1 Jämförelse av antal och ytor i kvadratmeter mellan de 
olika konceptförslagen A, B och C samt det s.k. ”Nollalternativet”. 
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Som framkommer av figur 5.2 ovan så skiljer sig yteffektiviteten för de 

olika alternativen åt, mest mellan nollalternativet och de övriga. En stor 

anledning till detta är att i nollalternativet är funktionen måltider 

utflyttad till gemensamma utrymmen, som drar upp biarean. Alternativ C 

har mer än 10 procentenheter högre yteffektivitet än nollalternativet. 

Alternativ B har däremot lägre yteffektivitet än Alternativ A, trots att B 

innebär att två personer delar på hygienutrymme. Detta beror på att B 

har något större biarea och övrig area fördelat på en lite mindre 

bruksarea. 

 

 

 

 

Lägenhetstyp C inrymmer nästan dubbelt så många personer som 

nollalternativet, på en mindre byggnadsarea (knappt 10m2 mindre dock). 

Även typ A och B inrymmer drygt 50% fler personer än nollalternativet. I 

figur 5.3 är hänsyn tagen även till den totala bruttoarean, och där 

framkommer också den stora skillnaden mellan nollalternativet och de 

övriga lägenhetstyperna.  

Med ett ökande antal mindre lägenheter med eget badrum ökar också de 

fördyrande våtutrymmena, vilket också figur 5.4 på nästa sida visar, 

jämför nollalternativet och alternativ A. 

45% 

50% 

55% 

60% 

Nollalternativ A B C 

Figur 5.2 Jämförelse av yteffektivitet mätt i BOA/BRA mellan de 
olika konceptförslagen A, B och C samt det s.k. ”Nollalternativet”. 
Notera att skalan på y-axeln är förskjuten. 

Figur 5.3 Jämförelse av antal personer som inryms i respektive 
huskropp mätt i antal personer/BTA. 
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Detta måste dock anses naturligt eftersom antalet personer som ryms i 

byggnaden nästan fördubblas, och därmed intäkterna. Det som är mer 

intressant är att man kan bygga en likvärdig byggnad som 

nollalternativet, men med ett mindre antal badrum (B och C) och ändå få 

in ungefär det dubbla antalet personer.  Förutom att den minskade ytan 

badrum kan nyttjas till andra utrymmen så innebär det också en direkt 

besparing pga. kostnaden för tätskikt och vatteninstallationer. Boverket 

uppskattar den extra kostnaden för att färdigställa ett typiskt hygienrum 

till 60000kr (Boverket, 2013, s.69). Enligt detta sparar man alltså direkt 

60000kr x 6 = 360000kr på att bygga allternativ C istället för 

nollalternativet.  

 

Naturligen ökar också antalet kök med ökande antal mindre lägenheter, 

se figur 5.5. Däremot blir antalet kök i alternativ C mindre än i 

nollalternativet, men då måste man ta med i beräkningen att dessa kök är 

större. För nollalternativet och alternativ A och B är köken lika stora, dvs 

med en bänklängd och 1,4m, medan i alternativ C delar tre personer på 

ett kök med en bänklängd om 4,4m. Detta innebär ungefär 1,46m 

bänklängd per person.  

I och med ökande våtutrymmen (i form av kök och badrum) så ökar också 

underhållskostnader på längre sikt. Detta har såklart en betydande 

inverkan på fastighetsekonomin och är viktig att ta i beaktande i 

investeringsskalkylering. 

Figur 5.4 Jämförelse av antalet badrum/BTA. Observera att 
badrummen är lika stora och lika utformade. 
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Figur 5.5 Jämförelse av antalet kök/BTA. Observera att köken är 
lika utformade för typ A och B samt det s.k. ”Nollalternativet”. 
Köket i typ C är lite större och har mer bänkyta. 
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Detta är dock inte heller helt rättvisande eftersom det som främst är 

fördyrande med kök är vitvaror tillsammans med installationer av dessa 

och vatten/avlopp. Det större köket avsett för tre personer har ju lika 

många vitvaror (utom en kyl/frys mer) och VA-anslutningar som det lilla 

köket. Det gör att skillnaden mellan det ”stora” och det ”lilla” köket är 

mestadels skillnaden i skåpstommar och luckor, vilket kan anses vara en 

mindre kostnad i sammanhanget. Därför kan figur 5.5 ändå anses ge en 

god bild av att alternativ C är det mest fördelaktiga om man avser att 

spara in på kökskostnader. 

I Boverkets egna konsekvensutredning sägs den genomsnittliga 

produktionskostnaden för studentbostäder vara 28703kr/m2 BOA baserat 

på statistik från SCB (Boverket 2014d, s. 106).  Man räknar då med att en 

lägenhet om 16m2 är 40 % mindre än nollalternativet och kan byggas 

11m2 x 28703 kr = 315733 kr billigare. Ska man räkna på samma sätt för 

alternativ B och C i denna fallstudie blir det svårare då flera personer 

delar ”lägenhet”. Räknar man däremot den sammanlagda boarean för 

hela byggnaden får man resultatet enligt tabell 5.6 nedan. 

TYP: BOA Produktionskostnad 
Antal 
pers. 

BOA/ 
person 

Nollalternativ 565  16 217 195 kr  21 27 
A 622  17 853 266 kr  39 16 
B 555  15 930 165 kr  36 15 
C 690  19 805 070 kr  45 15 

Men också detta kan bli missvisande eftersom BIA/ÖVA skiljer sig åt 

mellan de olika alternativen.  Man kan anta att Boverket ”bakat in” 

kostnaden för dessa utrymmen i den genomsnittliga kostnaden per m2 

BOA. Nollalternativet har ju t.ex. mycket lägre yteffektivitet än alternativ 

C, vilket innebär att den egentliga produktionskostnaden borde bli högre 

per m2 BOA för nollalternativet. Däremot innebär alternativ A betydligt 

fler badrum än nollalternativet, vilket också drar upp den genomsnittliga 

kostnaden per m2 BOA. 

Om man utgår från att Boverket använt nollalternativet som standard för 

yteffektivitet och antar att yteffektiviteten påverkar den genomsnittliga 

produktionskostnaden per m2 BOA relativt, kan man ”väga” om dessa 

proportionerligt. Alternativ A har t.ex. 8 procentenheter högre 

yteffektivitet, medan alternativ B endast har 4 procentenheter högre och 

C 11 procentenheter högre. Säg att man drar av 8 % av den 

genomsnittliga produktionskostnaden per m2 BOA 28703 kr så får man 

26406 kr/m2 BOA. Motsvarande för alternativ B blir 27555 kr/m2 BOA och 

för C 25545 kr/m2 BOA. Detta är på intet sätt en vetenskaplig uträkning 

utan enbart för att ge en något mer rättvisande bild. Tar man också 

hänsyn till den ökande/minskade produktionskostnaden för badrum får 

man ytterligare en precisare bild. Vi utgår från Boverkets uppgift om att 

det kostar 60000kr extra att färdigställa ett hygienrum (Boverket, 2013, 

s.69). Om vi dessutom antar att kök kostar 30000kr mer att färdigställa 

jämfört med annan yta får vi det nya resultatet enligt tabell 5.7 nedan.  
Tabell 5.6 Jämförelse av produktionskostnad baserad på Boverkets 
genomsnittliga produktionskostnad per m2 BOA.  
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Tabell 5.7 Jämförelse av produktionskostnad med hänsyn till 
faktorer så som yteffektivitet och badrumskostnader.  

 

 

För alternativ C har inte någon kökskostnad dragits av även om den 

innebär 6 st färre kök, detta på grund av att dessa kök är större och dessa 

faktum antas ta ut varandra. Som framkommer i tabell 5.7 ovan så har 

den nya ”vägda” produktionskostnaden minskat med ca 2,5 miljoner för 

alternativ C, medan alternativ A och B står relativt stilla (nollalternativet 

helt stilla pga att vi utgår från denna). Detta beror på att den minskade 

produktionskostnaden till följd av högre yteffektivitet har tagit ut 

effekten av det ökande antalet badrum och kök.  

Sammanfattningsvis som så skiljer sig produktionskostnaderna inte så 

drastiskt mycket åt, med tanke på hur många extra personer man får in 

på ”samma” yta. Alternativ B innebär till och med en lägre produktions-

kostnad än nollalternativet, men inrymmer mer än 70 % fler personer.  

Att bygga Alternativ C innebär en extra produktionskostnad om 6 % men 

samtidigt inryms mer än dubbelt så många personer.  

5.3 SAMHÄLLELIG NYTTA/KOSTNAD 

Den primära konsekvensen av regeländringarna är att studentbostäder 

kan byggas mindre.  Eftersom alla funktioner kan finnas inom lägenheten 

och inga gemensamma utrymmen behövs, fås en bättre yteffektivitet 

och lägre produktionskostnad. Detta berör i ett första steg främst 

byggherrar, men också brukarna dvs. studenterna som därmed 

eventuellt kan få en billigare hyra. Om detta fungerar som det är tänkt, så 

innebär det att trycket på studentbostadsmarknaden skulle minska.  

En följd av att fler små studentbostäder byggs är att trångboddheten 

ökar, vilket påverkar inomhusmiljön men också livskvaliteten. Dessa 

värden är svårare att mäta i siffror än vad byggföretagens 

kostnadsbesparing är. Ett studentboende måste dock betraktas som en 

genomgångsbostad, då den används endast under en relativt kort period 

av livet. Under denna period av livet är människor generellt sett kanske 

minst i behov av stora ytor och många rum. Samtidigt är det den period i 

livet då man har minst ekonomiska förutsättningar, och kanske tycker att 

det är värt att bo på en mindre yta till ett mindre pris. Studenter är 

dessutom ofta aktiva och sociala och vistas inte hemma lika mycket som 

andra, mer stadgade grupper som t.ex. familjer. Det visar också 

undersökningen som redovisas i figur 3.9 (avsnitt 3.3.2), där knappt 15 % 

av de tillfrågade svarar att de helst umgås med sina vänner i den egna 

bostaden. 

TYP: BOA 

Vägd 
p.kostnad
/m2 BOA 

Antal 
badrum 

Antal 
kök 

Produktions-
kostnad tot. 

Nollalternativ 565 28703 21 21  16 217 195 kr  
A 622 26406 39 39  18 044 532 kr  
B 555 27555 18 36  15 563 025 kr  
C 690 25545 15 15  17 266 050 kr  
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Figur 5.8 Illustration som visar den samhälleliga nyttan gentemot 
kostnaden.  

Att studenter kan tänka sig att bo på mindre yta till ett billigare pris 

bekräftas inte minst av enkätundersökningen, där 72 % svarade att de 

kan tänka sig att bo på 16m2. Denna höga siffra har nog en koppling till 

att många i dagsläget i princip sover över i en kompis soffa. Eftersom 

studentbostadsbristen är så pass hög så skulle nog studenter betrakta 

det som en ”samhällelig nytta” snarare än ”kostnad” om fler små 

studentbostäder byggdes och utbudet således breddades. 

Ett framtidsscenario är att studentbostadsbristen har minskat drastiskt till 

följd av att de små studentbostäderna har exploderat på marknaden. På 

lång sikt skulle kanske de små bostäderna bli mindre attraktiva, om 

studenternas ekonomiska situation samtidigt stärktes. Vad händer då 

med det stora utbudet små bostäder avsedda enbart för studenter? Om 

de ska omvandlas till boenden för andra grupper kanske inte efterfrågan 

finns alls. Samtidigt blir de permanenta bostäder där livskvaliteten för de 

boende påverkas i en helt annan grad än om det vore ”tillfälliga” 

studentbostäder. Därför måste kanske byggandet av små bostäder följas 

upp under tidens gång, för att på så sätt ha kontroll över marknaden så 

att inte ett överskott av små bostäder skapas.  

På kort sikt är det dock mer sannolikt att studentbostadsbristen kommer 

att minska i takt med att fler små studentbostäder byggs. Det måste då 

sägas vara en samhällelig nytta för de två primära berörda aktörerna, 

byggherrarna och brukarna (studenterna). 

  

Byggföretagen bygger fler 
studentbostäder 

Studentbostads-bristen minskar 

Studenter mer trångbodda 

KOSTNAD 
NYTTA 
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6. SLUTSATS 
Studentbostadsbyggandet blir idag främst hämmat på grund av de 

ekonomiska och legislativa förutsättningarna, samtidigt som efterfrågan 

av studentbostäder är större än någonsin. Därför borde den största 

prioriteten ligga i att bygga små, billiga studentbostäder som är mer 

ekonomiskt fördelaktigt för byggföretagen. För att lätta på trycket på 

studentbostadsmarknaden, bör man alltså i ett första skede satsa på 

mindre och billigare bostäder. Eftersom efterfrågan från studenter är så 

pass stor så finns det troligtvis nog med ”personunderlag” för att bygga 

en viss typ av lägenhet även om den inte är den mest föredragna, som 

exemplet med delat badrum i enkätundersökningen. Valet står i princip 

mellan att studentbostadsbyggandet står stilla på grund av de legislativa 

barriärerna för byggföretagen, eller att studentbostadsbyggandet 

kommer igång men inte kan tillgodose allas behov på en gång. 

Fallstudien visar att den största barriären för studentbostadsbyggandet 

kanske har tagits bort i och med ändringarna av byggreglerna, som 

öppnar för mindre och billigare studentbostäder. Detta är ett steg i rätt 

riktning för att fler byggföretag ska anse det ekonomiskt fördelaktigt att 

bygga studentbostäder. Men det är många fler faktorer som påverkar 

studentbostadsbyggandet. Tillgången till mark är en av dem, där 

bullerproblematiken spelar en stor roll (som också berörts i denna 

rapport). De mest attraktiva studentbostäderna ligger naturligen så nära 

universitet/skolor som möjligt (eller i tät kommunikation med dem), och 

ofta centralt. I många städer är så pass central eller attraktiv mark redan 

exploaterad i hög grad, och den mark som finns kvar för förtätning är ofta 

bullerexponerad, vilket försvårar för bostadsbyggandet. Central mark är 

också attraktiv för många andra fastighetssyften, och därför är 

markpriserna ofta höga och konkurrensen likaså. Förhoppningsvis 

kommer de nya riktlinjerna för omgivningsbuller att gynna 

studentbostadsbyggandet, men det återstår att se vilka riktlinjer som 

faktiskt kommer att gälla (riktlinjerna träder i kraft i januari 2015). 

I analysen av fallstudien framkommer att man för i princip samma 

kostnad och på lika stor yta som nollalternativet kan inrymma dubbelt så 

många personer i alternativ C. Att bygga alternativ B innebär till och med 

en lägre produktions-kostnad än nollalternativet, men inrymmer mer än 

70 % fler personer. Detta innebär att man kan ta ut en lägre hyra från 

varje hyresgäst, och byggprojektet som helhet kanske får en större chans 

att bli lönsamt. Ponera att man på den berörda tomten bygger och hyr ut 

en lägenhet enligt nollalternativet för 4000kr/månad. Om man istället 

väljer att bygga lägenheter av typ C kan man hyra ut dem till nästan 

halva priset dvs. 2133kr/månad (hänsyn endast tagen till antalet det 

ökande antalet betalande personer). 

Alternativ A inrymmer nästan dubbelt så många personer till en 

produktionskostnad som är 11% högre än nollalternativet. Men då har 
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varje person alla funktioner inom sin enga lägenhet, till skillnad från i 

nollalternativet där funktionen måltider är utflyttad tilll gemensamma 

utrymmen. Att ha alla funktioner inom den framkommer som viktigt i 

enkätundersökningen i denna rapport men också i tidigare rapporter.  

SVAR PÅ ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vilken effekt kommer regeländringarna att ha på utformningen av 

små studentbostäder vad gäller yta? 

Regeländringarna har haft stor påverkan på minsta möjliga boarea för en 

studentbostad, genom att man låter funktioner överlappa och finnas i 

samma rum. Jämfört med nollalternativet kan en enskild bostad byggas 

40 % mindre, endast 16m2 stor. Men de andra regeländringarna som gör 

att flera personer kan dela på badrum och kök har till och med större 

effekt på den privata ytan per person. I alternativ C har varje person 

endast 8,5m2 privat yta. Då är köket och badrummet utflyttat till 

gemensamma utrymmen men inom den egna lägenheten, och räknas 

därför som BOA. Alternativ C har mer än 10 procentenheter högre/bättre 

yteffektivitet än nollalternativet. Men även de andra alternativen A och B 

har betydligt bättre yteffektivitet än nollalternativet, även om mer 

biutrymmen behövs i form av t.ex. förråd pga. det ökande antalet 

personer i byggnaden. 

 

Hur kommer de nya små bostäderna att tas emot av studenterna? 

I enkätundersökningen framkommer att hela 72 % av de tillfrågade kan 

tänka sig att bo i den minsta lägenheten (trots att den är 16m2 stor), 

medan siffran blir lägre för lägenhetstypen med delat badrum (alternativ 

B), och ännu lägre ju fler personer som delar på kök och badrum 

(alternativ C). Som framkommit också i tidigare undersökningar så värnar 

studenter den privata sfären och uppskattar att kunna ha alla funktioner 

inom den egna bostaden. Preferenserna är dock spridda, och för dem 

som kanske inte har något annat alternativ så är de ”delade” bostäderna 

en bra lösning. 

Endast ett fåtal anger att de behöver mer bords- eller umgängesyta, 

vilket bekräftar att regeländringarna om detta inte får någon negativ 

effekt hos majoriteten. Hela 90 % anger att de lika gärna kan använda 

matbordet som skrivbord. Ungefär hälften av de tillfrågade anser att 

köket i den lilla lägenheten uppfyller deras behov, samma svar framkom 

för garderobsutrymmena. Närmare 2/3 av de tillfrågade kan tänka sig att 

använda sängen som ”soffa”, alltså som umgängesyta. Detta bekräftar 

också att regeländringarna gått i rätt riktning, och kan komma att ge mer 

nytta (i form av minskade boendekostnader) för studenterna än vad 

studenterna förlorar på det. 
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7. DISKUSSION 
De ämnen som behandlats i litteraturstudien har varit viktiga och 

relevanta som teoretisk bakgrund och beskrivning av nuläget. Vidare är 

det viktigt att ge en lite djupare inblick i vilka de nya reglerna är innan 

konsekvenserna av dessa utreds. Litteraturstudien kanske inte har varit 

någon litteraturstudie i klassisk mening då den inte stället motstridiga 

teorier mot varandra, utan har mer varit en teoretisk grund att stå på. 

Den valda kvantitativa metoden i detta arbete, nämligen enkät-

undersökningen, kan anses vara av hög trovärdighet eftersom många 

personer har svarat (400st). Däremot är urvalet begränsat till studenter 

med mejladress på LTU, och fallstudien belägen i Uppsala. Det optimala 

kanske skulle varit att tillfråga personer som studerar i Uppsala. För att 

ytterligare bredda undersökningen kunde frågorna ställts till människor 

t.ex. på campus för att även samla in åsikter utanför frågorna. Detta skulle 

dock snarare blivit intervjuer, som är en kvalitativ metod.  

I denna rapport har endast brukarnas (studenternas) åsikter samlats in, 

men det finns också andra viktiga aktörer vars åsikter hade kunnat vara 

viktiga att fånga upp. Dessa innefattar dels byggherrar men också 

arkitekter/konsulter som också berörs av regeländringarna. Intervjuer 

med nyckelpersoner så som fastighetsägaren till tomten i fallstudien 

och/eller arkitekten som ska lägga fram förslag till denne hade kunnat 

vara relevant i denna studie. Detta har dock valts bort då i detta arbete då 

enkätundersökningen blev desto mer omfattande. 

Fallstudien som metod har gett god insikt i hur reglerna kan komma att 

tillämpas i verkligheten och vilken effekt de får. Att ha ett ”nollalternativ” 

att jämföra de andra alternativen med har varit praktiskt och förenklat 

arbetet. Det har också varit viktigt att alternativen ska vara jämförbara 

med varandra, och t.ex. ha liknande bruttoarea. Då jag själv är student 

och således har åsikter om studentboenden kanske detta har färgat av sig 

på utformningen av studentbostäderna. Detta kan sägas vara en nackdel, 

men det är dock bättre att jag har insikt i studenters situation hellre än att 

inte ha det.  

Arbetet skulle kunna utvecklas på många sätt, med mer exakta 

beräkningar av produktionskostnader och hyror till exempel. Även 

koncepten i fallstudien är som sagt i ett väldigt tidigt stadium av 

byggprocessen. Förslagen tåls att ifrågasättas och utvecklas betydligt 

mer än de gjort i denna rapport, med en större detaljeringsgrad. Men 

förhoppningsvis är förslagen i fallstudien nog generella för att tillämpas 

även i andra projekt. 

Studentbostadsfrågan är idag ett hett ämne och kommer troligen att 

vara det ett bra tag fram över. Utvecklingen efter 2014 års regeländringar 

kommer att bli spännande att följa, såväl som de ändrade riktlinjerna för 

buller som kommer i början av 2015.   
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