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“The towns of today can only increase in density at the ex-
pense of the open spaces, which are the lungs of the city. We 
must increase the open spaces and diminish the distances to 
be covered. Therefore, the centre of the city must be con-

structed vertically” 

- Le Corbusier, 1924 
City of tomorrow and its planning, 1987 
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A B S T R A C T  
 
The current ongoing population growth creates challenges for the exist-
ing housing stock and our housing supply. To handle this population 
growth, our cities are being constructed higher and more densely, which 
creates new opportunities and challenges. One way to make use of the 
already exploited land could be by using the principle of vertical densifi-
cation to raise the existing building height and thereby being able to 
create new housing opportunities. 
 
The purpose of this master thesis is to illustrate how a rooftop extension 
could be configured into an urban environment and what impacts this 
configuration might have on the microclimate for the subjected area. 

 
To study the eligibility for a densification on the selected object, a 
method of eligibility analysis was carried out. The method used is based 
on a previous degree project by Larsheim (2007), which deals with 
stocktaking and assessing property stocks for vertical densification. The 
redesigned method was before being used on the selected object for 
densification drafted in consultation with planning architect at Luleå mu-
nicipality. The final usage of the method resulted in the building being 
considered suitable for densification. 
 
A site analysis was conducted with regards to the existing building and 
its vicinity with a method written by Thiis-Evensen (1994). The method 
is focused on describing the architectural nature of the site. This analy-
sis, together with the selected theory of densification and microclimate, 
was synthesized using Pena and Parshall's (2001) method "Problem 
seeking", which rendered a suggestion of a program for how the building 
could be configured. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This master thesis resulted in a design proposal for a rooftop extension, 
see part 6. Gestaltningsförslaget. The extension is located on top of an 
existing multistory car park building in the centre of Luleå. The rooftop 
extension contains 45 apartments and consists of three elevated planes 
that resides on an extended pillar construction. A large green open area 
on the inner courtyard unlocks new opportunities for an attractive 
accommodation in the inner city. It also give the residents a room for 
social play and interaction as well as the opportunity to use cultivable 
surfaces in a new greenhouse.  

 
A microclimate analysis was carried out based on solar, wind, air quality, 
sound, snow, and the phenomenon of Urban heat islands in order to 
positively change the impact that might occur when the city’s rooftops 
are being extended. The analysis carried out influenced the selection of 
form and material in the design stage for the design proposal presented 
in part 6. 

 
The design proposal presented should be further investigated by another 
party. The eligibility analysis conducted in this master thesis should be 
validated and designed in close collaboration with stakeholders and mu-
nicipalities to ensure that the correct criteria and approaches are being 
used when the eligibility of the rooftop extension is to be determined. 
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S A M M A N F A T T N I N G  
 

Den befolkningstillväxt som sker idag skapar utmaningar för det befint-
liga bostadsbeståndet och vår bostadsförsörjning. För att klara tillväxten 
bygger vi våra städer tätare och högre vilket skapar både möjligheter 
och utmaningar. Ett sätt att effektivisera redan exploaterad mark kan 
vara att genom vertikal förtätning skapa fler bostäder på befintlig be-
byggelse.  
 
Syftet med detta examensarbete är att belysa hur våningspåbyggnad i 
en urban miljö kan gestaltas och vilken påverkan den kan ha på 
mikroklimatet. 
 
För att undersöka huruvida det är lämpligt att förtäta ett utvalt objekt 
genomfördes en lämplighetsanalys baserat på ett tidigare examensar-
bete av Larsheim (2007), vilken behandlar inventering av fastighetsbe-
stånd för vertikal förtätning. Denna metod har bearbetats i samråd med 
planarkitekt på Luleå kommun innan den tillämpades på det utvalda för-
tätningsobjektet vilket renderade i att byggnaden kunde anses lämplig 
att förtäta på. 
 
För att beskriva byggnaden och dess närområdes arkitektoniska karak-
tär utfördes en analys enligt Thiis-Evensen (1994) metod. Med hjälp av 
Pena och Parshalls (2001) metod ”Problem seeking” syntetiserades den 
arkitektoniska karaktärsanalysen tillsammans med förtätningsteori och 
teori om mikroklimat. Syntesen gav ett förslag till gestaltningsprogram 
för hur våningspåbyggnaden skulle kunna gestaltas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbetet resulterade i ett gestaltningsförslag se del 6. Gestalt-
ningsförslaget. Påbyggnaden består av 45 lägenheter som är placerad 
ovanpå ett befintligt parkeringshus i Luleå, bostäderna är fördelade på 
tre plan vilka vilar på en förlängd pelarstomme. Påbyggnaden öppnar 
upp för nya möjligheter till ett attraktivt boende i innerstaden och har 
dessutom kvalitativa grönytor för lek och socialt umgänge samt odlings-
bara ytor i ett växthus.  
 
I syfte att positivt kunna påverka de förändringar som kan ske då sta-
dens tak bebyggs har mikroklimatsanalyser utförts utifrån faktorerna 
sol, vind, luftkvalitet, ljud, snö samt fenomenet ”Urban heat islands”. 
Analyserna som utförts har påverkat val av form och material för det i 
del 6. presenterade gestaltningsförslaget. 

 
Det presenterade gestaltningsförslaget bör i ytterligare steg undersökas 
av annan part då detta inte kunnat utföras under examensarbetets 
gång. Den lämplighetsanalys som testats i detta examensarbete bör va-
lideras och utformas i närmre samarbete med intressenter och kommun 
för att säkerställa att rätt kriterier och tillvägagångssätt används då 
lämplighet för påbyggnad ska bestämmas. 

  



 

 v 

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G  
 
ABSTRACT ...................................................................................................................................... iii 

SAMMANFATTNING  ..................................................................................................................... iv 

. 
INLEDNING 

Bakgrund och problemformulering ................................................................ 7 

Syfte ........................................................................................................ 8 

Frågeställning ............................................................................................ 8 

Metod och process ...................................................................................... 9 

Fokus och avgränsningar ........................................................................... 11 

Disposition ............................................................................................... 12 

. 
DEL 1. FÖRTÄTNING 

Förtätningen av städer .............................................................................. 14 

Förtätningstypologier ................................................................................ 23 

Våningspåbyggnad .................................................................................... 24 

. 
DEL 2. URBANT MIKROKLIMAT 

Definition ................................................................................................ 40 

Faktorer .................................................................................................. 41 

. 
DEL 3. METODIK FÖR VÅNINGSPÅBYGGNAD 

Lämplighetsanalys av förtätningsobjektet ..................................................... 57 

Arkitektonisk analys av området ................................................................. 60 

Problem seeking ....................................................................................... 63 

Gestaltningsmetod .................................................................................... 64 

Mikroklimatsanalys ................................................................................... 66 

. 

. 

. 

. 

. 

 

DEL 4. ARKITEKTONISK BYGGNADS- OCH PLATSANALYS 

Vertikal förtätning i Luleå ........................................................................... 69 

Valet av förtätningsobjekt .......................................................................... 70 

Platsens arkitektoniska karaktär ................................................................. 79 

. 
DEL 5. SYNTES AV LITTERATUREN OCH ANALYSERNA 

Hållbar stads- och byggnadsplanering .......................................................... 85 

Mikroklimatisk designstrategi ..................................................................... 86 

Program .................................................................................................. 88 

. 
DEL 6. GESTALTNINGSFÖRSLAGET 

Konceptbeskrivning ................................................................................... 91 

Volymstudie ............................................................................................. 94 

Ritningar ................................................................................................. 95 

Mikroklimatsanalyser ............................................................................... 104 

. 
DEL 7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Resultatdiskussion .................................................................................. 114 

Metoddiskussion ..................................................................................... 118 

Fortsatt arbete ....................................................................................... 122 

. 
REFERENSER ................................................................................................................................ 123 

BILD- OCH FIGURBETÄCKNING ................................................................................................. 126 

. 
APPENDIX ..........................................................................................................................................  

Intervjufrågor ........................................................................................ 127 

. 
BILAGOR 

Bilaga 1. Inventeringsverktyg 

Bilaga 2. Luftkvalitet 

Bilaga 3. Ritning för befintligt parkeringshus 



 

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N L E D N I N G



 

 7 

 
 
 
 
 

Bakgrund och problemformulering 
 

Sveriges befolkning växer, den 20:e januari 2017 fick Sverige för första 
gången 10 miljoner invånare och vi väntas bli 11 miljoner om bara nio 
år enligt  (SCB, 2017). Att vi blir fler människor på samma yta skapar 
utmaningar för Sverige då vi i dagsläget har en bostadsbrist. 
 
Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (Boverket) 
har utifrån bostadsmarknadsenkäten år 2017 sett att det övergripande 
underskottet av bostäder berör fler kommuner nu än någonsin, där 255 
av landets 290 kommuner meddelat att de har underskott av bostäder. 
De grupper som har särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden en-
ligt undersökningen är unga och nyanlända, Boverket (2017a). Även 
äldre som vill flytta till mer tillgängliga bostäder kan uppleva svårigheter 
då det befintliga bostadsbeståndet ännu inte anpassats efter den åld-
rande befolkningens behov. Det råder även brist på bostäder till stu-
derande där den generella anledningen enligt Boverket (2017a) är att 
det finns för få bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden, där det 
främst är de mindre lägenheter som saknas. Attraktionskraften som 
finns för det urbana boendet kan även anses leda till en konkurrenssitu-
ation vilken driver kostnader till nivåer som allt fler får svårare att klara 
av. 
 
Det enkla svaret på hur vi löser bostadskrisen är att bygga fler bostäder, 
där utmaningen är att bygga bostäder som håller måttet och att se till 
att det byggs på rätt ställe. Utmaningen ligger alltså vid skapandet och 
utformandet av en bebyggd miljö som tillgodoser en hälsosam livsmiljö 
på både regional och global nivå, för alla. Vidare måste anpassning och 
byggnation ske så att en långsiktigt god hushållning uppnås med våra 
resurser som exempelvis mark, vatten och energi, samtidigt som ekono-
misk utveckling inte hämmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Den ekonomiska tillväxten och vår befolkningsökning har troligen lett till 
att bostäder planeras och byggs mest i våra större städer. Den nya be-
byggelsen och stadens mötesplatser kan genom synergier skapa möjlig-
heter för fler jobb, mer utbildning, mer kultur och skapandet av nya 
branscher (SKL, 2015). Denna utveckling förutsätter att staden och dess 
fastighetsbestånd kan förtätas och förändras.  
 
Det finns idag ett antal förtätningstyper som används för att möta 
denna utveckling. Bland annat bebyggs lucktomter, innergårdar och 
bruna områden. Även renovering och inredning av vindsutrymmen till 
bostäder har blivit vanligt förekommande i våra storstäder (Boverket, 
2016a). Även ineffektiva ytor i staden utnyttjas för nyproduktion och 
fastigheter som inte längre anses kunna bevaras genom renovering rivs 
för att ge plats för ny bebyggelse. Byggnader förtätas även på höjden 
genom våningspåbyggnad eller genom så kallad vertikal förtätning (Bo-
verket, 2016a). 
 
Sammanfattningsvis skulle vertikal förtätning möjligtvis kunna ses som 
en del av att effektivt kunna lösa delar av bostadskrisen. Detta samti-
digt som bostäder kan byggas i de områden som av befolkningen ses 
som attraktiva och där kampen om marken generellt sett blivit hårdare 
eller saknas på grund av markbrist. Att bygga på en befintlig byggnad 
vertikalt medför dock en förändring av stadsrummet, vilket leder till frå-
geställningen av vad som bör ingå vid planeringen och byggandet av 
denna förtätningstyp. Vilka kriterier krävs för att kunna värdera gestalt-
ning för denna förtätningstyp och hur kan de värderingar som finns för 
det befintliga fastighetsbeståndet tas i beaktning vid våningspåbyggnad.  
Inom vilka områden i staden och vilka byggnader i dessa områden kan 
förtätningstypen anses vara lämpad utifrån målbilden om ett hållbart 
samhälle med en framtida god bebyggd miljö. Hur uttrycker sig vå-
ningspåbyggnaders gestaltning då de tar plats i stadsrummet och hur 
påverkas omkringliggande bebyggelse då formen för bebyggelsen för-
ändras.  
 
Formen förändrar de rådande förutsättningarna som finns för mikrokli-
matet. Hur kan dessa förändringar för mikroklimatet före och efter på-
byggnaden skett beskrivas och vilka mervärden eller problem för klima-
tet kan skapas vid utformning av våningspåbyggnader. Ovanstående 
problemformulering har legat till grund för vårt syfte med examensar-
betet.  
 
  



 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syfte 
Motivet för examensarbetet är kopplat till utmaningar för bostadsförsörj-
ningen och det befintliga bostadsbeståndets förmåga att klara befolk-
ningstillväxten. Ett sätt att effektivt använda redan exploaterad mark 
kan vara att skapa fler bostäder genom vertikal förtätning på befintlig 
bebyggelse.  
 
Syftet väljs därför att utifrån denna specifika förtätningstyp undersöka 
hur förtätning på befintliga tak i urban miljö kan se ut. Ett gestaltnings-
förslag tas fram för att visa hur ytor som tak kan ersättas med material 
vars egenskaper kan ge ett förbättrat och mer naturenligt mikroklimat 
samtidigt som nya bostäder kan tillföras staden. 
 
Målet är därmed att med hjälp av mikroklimatsanalyser skapa och pre-
sentera ett gestaltningsförslag för en våningspåbyggnad på ett förtät-
ningsobjekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frågeställning 
 Hur kan vertikal förtätning genom påbyggnad på befintlig fastighet 

gestaltas, och kan gestaltningen skapa mikroklimatiska mervärden 
för omgivande stadsmiljö? 

 
För att kunna besvara huvudfrågan ställs följande underfrågor: 
 
 Hur ser visionen om framtidens städer ut kopplat till förtätning och 

vad finns det för möjligheter och utmaningar med detta? 
 Vilken analysmetod och vilka kriterier kan vara lämpliga för att av-

göra om en byggnad är lämplig att förtäta? 
 Vilka faktorer och aspekter behövs för att kunna värdera alternativa 

gestaltningsformer för påbyggnad av befintlig byggnad? 
 Hur kan den omgivande miljöns mikroklimat vid vertikal påbyggnad 

beskrivas? 
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Metod och process 
 
 

Litteraturstudie 
Arbetet inleds med kartläggning av litteratur som beskriver ämnesområ-
det förtätning av städer samt mikroklimat och estetisk utformning av 
bebyggelse. Kartläggningen riktas mot att hitta möjligheter och utma-
ningar som finns generellt för dessa ämnesområden. 
 
Sökarbetet utförs med termer som, "vertikal förtätning", "mikroklimat" 
och "arkitektonisk utformning" där den identifierade litteraturens källor 
granskas och analyseras för att sedan integreras i examensarbetet. För 
urvalet av litteratur har Luleå tekniska universitets bibliotek använts. 
Databaser som använts vid sökandet är, Google Scholar, Web of Science 
och Nationalencyklopedin. 
 
I övrigt har referensprojekt, vilka behandlar vertikal förträning, använts 
för att studera karaktärer och för att samla inspiration. 
 

Intervjustudie 
Med litteraturstudien som bakgrund utförs två semistrukturerade inter-
vjuer med planarkitekt på Luleå kommun och platsansvarig för organi-
sationen fastighetsägarna i Luleå, vilka kan ses som potentiella intres-
senter för förtätning. Semistrukturerade intervjuer utförs på grund av 
att intervjuskedet genomförs i ett tidigt skede och det saknas därefter 
konkreta frågor. Därefter utförs mer flexibla intervjuer vilket innebär 
större frågeområden och bridrar till att nya diskussionsämnen kan upp-
komma under intervjuskedet (Hedin, 2011). Intervjuernas längd be-
stämdes till respektive en timme och spelas in med samtycke från båda 
parter.  
 
Intervjufrågor mot organisationen fastighetsägarna Luleå utformas med 
utgångspunkten att utvärdera syftet och relevansen för examensar-
betet, se appendix. Intervju med planarkitekt utförs för att utveckla en 
potentiell metod för att testa lämplighet för vertikal förtätning. För inter-
vjufrågor, se appendix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Lämplighetsanalys av förtätningsobjekt 
Utifrån litteraturstudien och intervju med planarkitekt på Luleå kommun 
undersöks metod skriven av Larsheim (2007) för att testa om denna 
kan användas för att beskriva lämpligheten för våningspåbyggnad på 
förtätningsobjekt. 
 

Platsens arkitektoniska karaktär 
En förstudie av platsens arkitektoniska karaktär utförs enligt Thiis-
Evensens (1994) metod vilken belyser samspelet mellan den befintliga 
bebyggelsens utformning och arkitektur i relation till påbyggnaden. 
 

Syntes av litteraturen och analyserna 
Inhämtad kunskap från litteratur och intervjuer syntetiseras och utgör 
med hjälp av metoden ”Problem Seeking” av Pena och Parshall (2001) 
grunden för framtagandet av gestaltningsförslaget. 
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Gestaltningsförslag 
Vid skapandet av gestaltningsförslaget för våningspåbyggnaden används 
som underlag Påbyggnad av Bergenudd (1981), vilken beskriver metod 
för bedömning av alternativa gestaltningsformer genom gestaltnings-
principer. 
 
Utarbetandet av vårt gestaltningsförslag sker genom iterativa skisspro-
cesser och avslutas med ett förslag presenterat med beskrivande rit-
ningar och illustrationer. För att rita upp gestaltningsförslaget och ge-
nomföra mikroklimatanalyser används följande programvaror. 
 

 Rhinoceros 3D och Grasshopper 
 Revit Architecture 2017 
 Sketchup 2017 
 Adobe Photoshop 
 Adobe Illustrator 

 

Mikroklimat 
Metoder för att utföra mikroklimatsanalyser på gestaltningsförslaget tas 
fram genom litteraturstudier. Framtagna modeller appliceras på gestalt-
ningsförslaget och den omkringliggande stadsmiljön för att utgöra grund 
för iterativ designprocess av våningspåbyggnaden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussion och slutsatser 
Respektive steg i processen; litteraturstudie, inventering, mikroklimat 
samt syntes och gestaltningen, diskuteras utifrån dess metoder och re-
sultat. Frågeställningar för examensarbetet besvaras i detta avsnitt för 
att överläggas och se vilka vidare studier som kan vara nödvändiga att 
utföra. 
 

Arbetsfördelning 
Detta examensarbete är skrivet av Andreas Dahlberg och Niklas Solde-
myr under våren 2017. Arbetsuppgifter har löpande fördelats för att 
skapa en så jämn arbetsbelastning som möjligt. 
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Fokus och avgränsningar 
Examensarbetet undersöker vertikal förtätning för bostadsändamål. Fo-
kus är att utifrån platsen och byggnaden beskriva mikroklimatiska för-
hållanden för dessa samt att koppla detta till ett gestaltningsförslag för 
våningspåbyggnad. 
 
Förtätningsobjektet som valts ligger i Sverige, därmed riktas examens-
arbetet mot svenska städer och dess förhållanden samt utgår ifrån 
svenska lagar och förordningar. 

 
Vid analys av lämplighet för förtätning och framtagande av gestaltnings-
förslag sker avgränsning mot BKR, EKS 10. Därmed undersöks och be-
räknas inte konstruktion i detalj utan endast principiellt eftersom arbe-
tets omfång annars skulle blivit för omfattande. 
 
Avgränsningar för byggnadsproduktion, byggplatsens organisering, val 
av byggmetod samt prefabriceringsgrad har utförts då framtagna hand-
lingar för gestaltningsförslaget behöver vidareutvecklas för att kunna ta 
ställning till dessa faktorer. 
 
Vid mikroklimatanalys undersöks inte termisk komfort eftersom detta 
bygger på empiriska studier vilket inom ramen för arbetet skulle blivit 
för omfattande. 
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Disposition 
Utifrån de uppsatta frågeställningarna delas rapporten upp i sju delar. 
Innehåll för respektive del presenteras nedan. 
 

Del 1. Förtätning  
I detta teoretiska avsnitt definieras och beskrivs begreppet förtätning. 
Utmaningar och möjligheter som finns vid förtätning lyfts fram och be-
skrivs med hjälp av faktorer för hållbarhet. Detta sammanfattas och ef-
terföljs av en typologisk beskrivning av de olika förtätningstyperna.  
 
Avsnittet avslutas med fokus på våningspåbyggnad, vilken utgår från de 
utmaningar och möjligheter som skapas i relation till platsen och bygg-
naden. Form och gestaltning för påbyggnad undersöks och kopplas till 
ett antal referensprojekt. 
 

Del 2. Urbant mikroklimat 
Avsnittet avhandlar en definition och teoretisk beskrivning av olika fak-
torer utifrån mikroklimat, sol, vind, luftkvalitet, ljud, snö, termisk kom-
fort samt ”Urban heat islands”. Faktorerna är beskrivna i samband med 
hur de påverkar människan och staden.  
 

Del 3. Metodik för våningspåbyggnad 
I detta avsnitt presenteras fyra metoder vilka tillsammans ansetts vara 
lämpade för att bygga upp en metodik för hur våningspåbyggnad kan 
gestaltas med avseende på hållbarhet och mikroklimat. Avsnittet inleds 
med en metod för att analysera lämplighet för ett förtätningsobjekt, 
som följs upp av metodik för arkitektonisk analys av platsen och bygg-
naden.  
 
Enligt metoden ”Problem seeking” sammanställs sedan teori och utförda 
analyser för att skapa underlag för gestaltningsförslaget. Sist presente-
ras metoder för att bedöma mikroklimatet för området i förhållande till 
förtätningsobjekt före och efter påbyggnad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Del 4. Arkitektonisk byggnads- och platsanalys 
Avsnittet inleds med en kort behovsanalys samt problembeskrivning för 
vertikal förtätning i Luleå. Detta följs av delresultat för det utpekade ob-
jektets lämplighet för förtätning. Slutligen utförs en platsanalys för om-
rådet för att bestämma karaktär och eventuellt viktiga förhållningssätt 
vid ett gestaltningsskede vilket kan ses som ett delresultat.  
 

Del 5. Syntes av litteraturen och analyserna  
Inom avsnittet summeras del. 1 Förtätning och del. 2 Urbant mikrokli-
mat, vilka tillsammans med del. 4 Byggnads- och platsanalysen synteti-
seras. Detta skapar underlag för skapandet av ett program som bygger 
upp gestaltningsförslaget. 
 

Del 6. Gestaltningsförslaget 
Utifrån syntesen skapas gestaltningsförslaget vilket är resultatet av rap-
porten.  Gestaltningsförslaget har analyserats med en arkitektonisk 
plats- och byggnadsanalys. Förslagets närområde har därefter under-
sökts med avseende på förändringar av mikroklimatet före och efter vå-
ningspåbyggnaden. 
 

Del 7. Diskussion och slutsatser 
Arbetet avslutas med metod- och resultatdiskussioner samt slutsatser 
för arbetet i sin helhet för att svara på de framtagna frågeställningarna. 
Först presenteras en resultatdiskussion utifrån våningspåbyggnad som 
förtätningstyp och det framtagna gestaltningsförslaget. Sedan behand-
las de olika metoderna som har använts. Sist redovisas förslag till fort-
satt arbete. 
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D E L  1 .  F Ö R T Ä T N I N G  
I detta teoretiska avsnitt definieras och beskrivs begreppet förtätning. Utmaningar och möjligheter som finns vid förtätning lyfts fram och beskrivs med hjälp av 
faktorer för hållbarhet. Detta sammanfattas och efterföljs av en typologisk beskrivning av de olika förtätningstyperna. Avsnittet avslutas med fokus på våningspå-
byggnad, vilken utgår från de utmaningar och möjligheter som skapas i relation till platsen och byggnaden. Form och gestaltning för påbyggnad undersöks och 
kopplas till ett antal referensprojekt. 
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Oxford dictionary – Densification: the fact or process of becoming dense or making something dense (in various senses) 
Nationalencyklopedin – Förtätning: ökning av täthet, Det att något gjorts intensivare 

 
 
 
 
 

Förtätningen av städer 
På ett millenium har Europa gått från att bestå av ett antal mindre stä-
der till att bli urbaniserat enligt Hohenberg och Lees (1995). För 200 år 
sedan bodde 90% av Sveriges befolkning på landet, idag är samma 
siffra 15% enligt Statistiska centralbyrån (2015).  
 
Fenomenet urbanisering definieras enligt Hohenberg och Lees (1995) 
genom beskrivandet av förflyttningen av människor, från landsbygden 
till staden eller tätorten. De påstår att fenomenet är något som definitivt 
pågår och påverkar samhället och att den drivs av förändringar i demo-
grafi, marknad och teknik, våra städer har utifrån detta varit i kraftig 
förändring. De menar även att vi har gått från att ha en stad som tidi-
gare varit centraliserad till att skapa en polycentrisk form med förorter 
och centrum utanför staden för att möta inflyttningen. Drivkraften 
bakom förändringen har delvis skett och påskyndats i samband med ny 
teknik som minskat avstånden som tidigare funnits mellan människor 
enligt Hohenberg och Lees (1995).  
 
Teknikens framsteg har gjort att individen i större utsträckning utgår 
från det egna hemmet som sitt centrum och kopplingen till grannskapet 
som traditionellt sett varit stark har utifrån denna förändring avtagit en-
ligt (Carmona, Tiesdell, Heath, & Oc, 2010). 
 
”Vi har idag extremt utspridda utglesade städer som innebär stora miljö-
problem, orimliga orättvisor och hinder för ekonomisk utveckling” 

  -Alexander Ståhle, Grön fakta (2015, s.7) 

Definition 
Begreppet förtätning kan ses sakna en direkt och entydig definition. Det 
är dock vanligt förekommande och används ofta vid urbana planerings-
faser inom samhällsutveckling, då främst med inriktning mot beskrivan-
det av urban form.  
 
Jenks, Burton och Williams (1996) har jämfört tre olika definitioner vilka 
konkretiserades till att förtätning kan ses som en typ av effektivisering 
av den morfologiska ordningen för staden som relaterar till hur proces-
ser används för att göra staden tätare. Jenks et al. (1996) menar att 
begreppet kan förklara processen för att utveckla platser, byggnader 
och aktiviteter som utgör ett område. De påtalar även att effektivise-
ringen av dessa processer kan medföra ett större flöde och en högre 
densitet av människor som bor, arbetar eller reser i staden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thomas och Cousins (2005) har samlat flera författares redogörelser 
och gett en bild av vad som menas med förtätning. Samlingen visade då 
på endast implicita beskrivningar där det bland annat diskuteras hur an-
vändandet av våra markresurser måste ske mer intensivt. Även centrali-
seringen av våra aktiviteter genom högre densitet samt uppmuntran till 
staden att växa inom dess nuvarande periferi ansågs kunna vara defini-
erande. 
 
I EU kommissionens Green paper on the Urban Environment påpekas att 
The Compact City (hädanefter kompakt stad) inte enbart bör ses som 
ett medel att minska energikonsumtionen och utsläppen, utan även till 
att ge möjligheter för skapandet av en kvalitativ livsmiljö (Commision of 
the european communities, 1990). Vidare bör staden lösa de problem 
som uppstår då staden tar beslut om att utöka dess periferi, vilka bidrar 
till utglesning av staden. De menar att alltså att vi först måste lösa nu-
varande utmaningar inom stadens gränser innan vi kan expandera sta-
den.  
 
Konceptet kompakt stad kan därför anses förespråka ett förtätande av 
staden, med det huvudsakliga motivet att reducera användandet av fos-
sila bränslen, bland annat genom att skapa samhällen med kortare res-
vägarna och skapa förutsättningar för mer hållbara transporter (Car-
mona et al., 2010). 
 
Ett alternativt sätt att definiera förtätning kan vara att utgå från dess 
motsats, utglesning av staden, se exempel Figur 1. Detta skulle kunna 
vara mer greppbart eftersom utglesning varit en del av den föregående 
utformningsläran inom samhällsplanering och är utifrån detta enklare att 
identifiera i vår fysiskt byggda miljö. Det internationella begreppet Ur-
ban sprawl kan i detta fall ses som beskrivande för det koncept och de 
fenomen som beskriver vad utglesning av staden är och kopplas ofta 
ihop med bilens intåg i historien (Carmona et al., 2010).  
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Figur 1. Skalenlig jämförelse mellan Atlanta och Barcelona, källa: Bertaud och Richardson (2004) 

               Tabell 1. Skillnader mellan utglesning (Urban Sprawl) och kompakt stad (Compact City) 

Utglesning Kompakt stad 
Zonindelad utveckling Blandad utveckling- med avseende på 

användning 

Segregation av funktioner för bo-
ende, arbete och rekreation 

Integrering av funktioner för boende, 
arbete och rekreation 

Segregation av demografiska och 
ekonomiska grupper 

Samhällen med blandade inkomst-
grupper 

Bilberoende Dominans av fotgängare och cyklister 
Offentligt frånkopplade utrymmen Sammankopplade nätverk för gång 

mellan stora och små publika platser 

Höghastighetstransportnät och 
ökad väginfrastruktur 

Minimerat behov av transporter med 
planering för promenad och cykling 

Parkeringshus och motorvägar Parker, landskap och cykelvägar 
Minimalt med parkeringsutrymme Maximalt med parkeringsutrymme 
Känslan av anonymitet Känslan av samhälle 
Amerikansk modell för urbanise-
ring 

Europeisk/asiatisk modell 

Utvecklades för ca. 100 år sedan Utvecklades för 9000 år sedan 
Storskaligt utvecklande Utveckling av grannskap i mänsklig 

skala 

Stormarknader och stora shopping 
komplex 

Hörnbutiker, lokala shoppingområden 
och bondemarknader 

Bostads-, kommersiella- och indu-
striområden 

Maximalt tillåtet utrymme för kom-
mersiella och industriella distrikt är 
nått 

Drivs av marknadskrafter Drivs av en vision och en översiktsplan 
Hög energikonsumtion Låg energikonsumtion 
Höga koldioxidutsläpp Låga koldioxidutsläpp 

               Källa: Carmona, Tiesdell, Heath, och Oc, (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Sammanfattning av de tolv målbilderna för Vision 2025 

Mål Målbild 
  
Hantera växande stadsregioner 
 

Tätort och huvudort binds samman med kol-
lektivtrafik- och cykelstråk  

Skapa en hållbar livsmiljö i och kring sta-
den 
 

Planerad förtätning skapar plats för gång, cy-
kel och mötesplatser där utvecklingen av bo-
stadsbeståndet uppfyller boendes behov 

Utveckla småorter och glesbygd hållbart 
 

Samverkan mellan kommuner ökar attraktivi-
teten och leder till positiv utveckling för små-
orter och glesbygd 

Bygg hållbart 
 

Fokus ligger vid att allt byggande ska uppfylla 
behoven av livskvalitet, god hälsa och hushåll-
ning med resurser. Energianvändningen vid 
byggproduktion har minskat i alla led och arki-
tektoniska, estetiska och kulturhistoriska vär-
den är en självklarhet vid allt byggande 

  
Högre utbildning är motor för regional 
tillväxt 
 

Regionala tillväxtmotorer är de universitets- 
och högskoleorter som agerar noder för ar-
betsmarknad och infrastruktur 

Planera långsiktigt för kortsiktiga verk-
samheter 
 

Resurser läggs på planering för långsiktigt 
bärkraftig utveckling där statliga satsningar 
enbart sker där fler verksamheter finns att 
tillgå än enstaka med begränsad användnings-
tid. 

Gynna besöksnäringen 
 

Besöksnäringen har blivit en av de viktigaste 
näringarna i Sverige där vi gjort oss kända för 
att värna våra natur- och kulturmiljöer 

 
Skapa internationella spårstrukturer för 
gods och resor 

Från norr till syd stärks järnvägen samtidigt 
som stråk förläggs mellan nordiska hamnar 

Regional utveckling behöver utbyggd kol-
lektivtrafik 

 

Näten för tunnelbana, spårvagn och pendeltåg 
samt fasta stombussnät förstärks för att skapa 
närhet och tillgänglighet mellan storstäder och 
stationssamhällen 

Säkerställ framtidens elförsörjning 
 

Näten för tunnelbana, spårvagn och pendeltåg 
samt fasta stombussnät förstärks för att skapa 
närhet och tillgänglighet mellan storstäder och 
stationssamhällen 

  
Trygga rent vatten Tillgångar för dricksvatten har kartlagts för 

säkring av kvalitet och kvantitet. 
Bevara tätortsnära natur, stränder och 
jordbruksmarker 
 

För Sveriges befolkning och dess besökare har 
natur, stränder och jordbruksmarker skyddats 
och bevarats för att ge möjlighet till rekreation 
och friluftsliv samt säkring av matproduktion 
som blivit allt viktigare. 

Källa: Boverket (2012) 

 
 

BEBYGGELSE 

EKONOMI 

INFRASTRUKTUR 

NATUR, LANDSKAP & MILJÖ 

Barcelona 
2,8 miljoner människor (1990) 
162 km² (bebyggd yta) 
 

Atlanta 
2,5 miljoner människor (1990) 
4,380 km² (bebyggd yta) 
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För att undersöka vilken utformningsinriktning som förs i Sverige kopp-
lat till dessa två internationella begrepp kan Boverkets vision för Sverige 
2025 undersökas.  
 
Visionen hänvisar till att vi lever i en globaliserad, urbaniserad och digi-
taliserad värld i samband med ett förändrat klimat. Boverket har i pla-
neringen för dessa megatrender och utmaningar samlat tolv visioner för 
hur Sveriges utveckling bör se ut vilket sammanfattas i tabell 2 på före-
gående sida. (Boverket, 2012) 
 
Skillnad mellan visionen och konceptet kompakt stad är perspektivet. 
Boverkets vision, se Tabell 2, beskriver hur samhället i stort bör utveck-
las och kan ge stöd vid framtagande av strategier. Kompakt stad kan 
ses som mer precis och inriktar sig mer mot den urbana staden, inom 
dess egen periferi. Exempelvis beskrivs inte vilka mål för kollektivtrafi-
ken staden bör ha i tabell 1. Detta framstår som ett tydligt mål och en 
viktig del för att skapa närhet och tillgänglighet för invånare i och utan-
för staden i tabell 2.  
 
Mellan de två olika perspektiven finns vissa likheter. Bland annat hittas 
likheter vid planeringen för hur stadens trafik bör lösas. Gemensamt bör 
förtätning ske mot att skapa utrymme för icke motoriserad trafik i sam-
band med planering för en blandad och integrerad bebyggelsestruktur 
som uppfyller boendes behov. Även låga utsläpp och sänkt energian-
vändning är något som införlivas i både Boverkets vision, Tabell 2 och i 
konceptet kompakt stad. Det finns även analogier för hur bebyggelsen 
bör utvecklas där fokus ligger vid att skapa integrering av funktioner vil-
ket kan hjälpa till att uppfylla behoven om livskvalitet, god hälsa och 
hushållning med resurser. 

 
Burton (1999) har undersökt hur den sociala hållbarheten påverkas då 
vi förtätar städer. Att författaren valt att studera den sociala hållbar-
hetsfaktorn beror på att det ofta förekommer påståenden att den kom-
pakta staden är den mest hållbara.  
 
Burton (1999) definierade i undersökningen social hållbarhet som distri-
butiv rättvisa, alltså hur resurser fördelas i staden och huruvida detta 
sker rättvist. För att kunna undersöka den distributiva rättvisan tog hon 
fram ett antal indikatorer. Dessa kopplades till vilka tillgångar och möj-
ligheter vi människor har, använder och upplever i staden samt hur situ-
ationen för hälsa, brott och segregation är. Sedan undersökte hon exi-
sterande påståenden kring social rättvisa kopplat till dessa indikatorer 
och den kompakta staden. Resultatet visade att tätheten för staden 
kunde skapa trångboddhet, brist på prisvärda bostäder, ökad brottslig-
het och minskad förflyttningen till fots eller cykel. Tätheten kunde däre-
mot ge bättre kollektivtrafik, social integrering och bättre tillgång till 
service för invånare. Burton (1999) menar dock att om man ser till hel-
heten av alla indikatorer så har social rättvisa en begränsad relation 
med kompakthet. Vid nedbrytning upptäcktes att proportionen av kom-
munala hyresgäster var den viktigaste faktorn för social rättvisa tillsam-
mans med möjligheten för arbete. Hon menar att den kommunala bo-
stadsmarknaden på grund av styrning och standarder förbättrar vissa 

negativa effekter som marknaden annars skulle åsamka låginkomst-
grupper. Hon vill även tydliggöra att man vid planering och arbete mot 
att få en kompakt stad måste implementera och ta beslut som ger maxi-
mal nytta. Resultatet som Burton (1999) kommit fram till kan till viss 
del jämföras med tabell 1 och 2. Jämförelsen visar att det finns problem 
som måste lösas för att kunna förtäta hållbart, bland annat måste den 
sociala frågan kring rättvisa lyftas tydligare i planeringsfasen och vid 
framtagande av strategier. Frågan om rättvisa saknas för Boverkets vis-
ion men sammanfattas översiktligt i konceptet kompakt stad genom 
Samhällen med blandade inkomstgrupper, i Tabell 1, som beskrivits av 
Carmona et al. (2010). 

 
Den kompakta stadens beskrivs ofta som tät och hållbar. Neuman 
(2005) menar däremot att ett för stort fokus på formen för kompakthet 
kanske föreligger. Han menar att istället för att fokusera på formen bör 
fokuset ligga på de processer som ingår vid byggandet av städerna och 
hur invånarna sedan använder, lever, konsumerar och producerar. Detta 
är något som Neuman (2005) menar kommer förändras i framtiden och 
att städerna därefter kommer att planeras annorlunda. 
 
Betydelsen av förtätning skulle kunna beskrivas till att se processen och 
viljan att få ett mer sammanhållet samhälle med en rikare miljö i och 
kring staden som utvecklas och bevaras för framtida generationer på ett 
så hållbart sätt som möjligt. Eller som Peder Hallkvist skriver i Boverket 
(2016a, s. 11), ”Själva essensen av förtätning är att skapa en mer vari-
erad och rikare miljö där det finns mer för alla på nära håll”. 
 
För att nå detta finns det utifrån tidigare beskrivet i detta avsnitt områ-
den som måste lyftas fram mer i kontexten förtätning där de sociala 
hållbarhetsaspekterna är en viktig del tillsammans med de processer 
som ingår då vi bygger våra städer.  
 

Utmaningar och möjligheter 
Förtätning lyfts ofta fram som något positivt och ses som synonymt med 
hållbarhet. Vad finns det för utmaningar och möjligheter vid förtätning 
av staden enligt Statens offentliga utredning (SOU), Sveriges kommun 
och landsting (SKL) samt Boverket? Denna fråga behandlas i detta av-
snitt i syfte att ge en kort bakgrund till förtätning för att sedan kunna 
relateras till hur vertikala förtätningen kan kopplas till visioner och mål 
om förtätning generellt.  
 
År 1987 publicerades Brundtland rapporten, Our common Future, i vil-
ken hållbar utveckling lanserades som begrepp. I rapporten definierades 
att hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov (Förenta nationerna, 1987). 
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Hållbar utveckling förutsätter att det finns en långsiktig helhetssyn till-
sammans med ett globalt perspektiv. Begreppet kan delas in i tre di-
mensioner, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, vilka är avsedda 
att integreras.  
 
Då det finns tre dimensioner lämnas utrymme för många olika tolk-
ningar av vad som är hållbart, ”hållbar utveckling är således inte ett 
svar utan snarare en process där olika synsätt kan mötas.” 
Nationalencyklopedin (2017a). 
 
Statens offentliga utredningar 
Sverige hade mellan åren 2008 och 2012 en delegation som var tillsatt 
av regeringen med uppdraget att under perioden genomföra, hantera 
och besluta om statligt stöd för utvecklandet av hållbara städer. Dele-
gationen lämnade efter uppdragets slutförande över ett förslag för hur 
deras ackumulerade kunskaper och erfarenheter skulle kunna föras vi-
dare och implementeras i den redan befintliga organisationen. (SOU, 
2012) 
 
Enligt SOU (2012) kommer städernas roll att sättas alltmer i fokus. De 
menar att visionen för den hållbara staden är allmänt vedertagen och 
kan beskrivas som tät och funktionsintegrerad med potential till skapan-
det av förutsättningar för attraktiva vistelsemiljöer, hållbara livsstilar 
och mer ekonomisk tillväxt.  
 
Det finns enligt SOU (2012) en växande vilja att ta in fler aspekter i vis-
ionen eftersom den till viss del upplevs som innehållslös och möjligtvis 
vilar för mycket på en historisk bild av vad en stad bör vara. Exempelvis 
efterfrågas beaktande av hur vi i framtidens städer ska lösa livsmedels-
försörjningen, den biologiska mångfalden, ekosystemtjänster, transport 
och resursutbyte mellan stad och land (SOU, 2012). De menar att det i 
visionen för den hållbara staden även saknas frågor som behandlar rätt-
visa, tillit, social sammanhållning och hur stadsplaneringen kan främja 
detta. Utmaningarna som uppstår skulle kunna sammanfattas till allas 
rätt till försörjning och välfärd vilken inte ska ske på bekostnad av jor-
dens resurser, samtidigt som nya bostäder kommer till och äldre kan 
energieffektiviseras (SOU, 2012). Förtätandet ska därför ske mot inte-
grerande, där attraktivitet i lösningar med mötesplatser och sociala rum 
kan skapas (SOU, 2012).  

 
Den tillsatta delegationen menar att Sverige internationellt sett beaktas 
som ett föregångsland inom miljöområdet (SOU, 2012). Enligt dem har 
vi bland annat heltäckande systemlösningar inom kretsloppssystem för 
vatten, avfall, materialåtervinning, förnybar energi, byggande, boende 
samt transporter. Ett exempel på detta är konceptet Symbio City vilken 
lyfter fram hur resurseffektivitet, helhetssyn och synergier uppnås då 
olika system och strukturer kombineras (SymbioCity, 2017). I Sverige 
har även myndigheter fått i uppdrag att främja export av miljöteknik 
och hållbar stadsutveckling vilket leder till att landet kan anses vara en 
pådrivare inom det internationella samfundet för hållbarhet (SOU, 
2012).  

 
År 2014 fick Boverket, Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsver-
ket och Tillväxtverket i uppgift av regeringen att skapa och förvalta en 
plattform för hållbar stadsutveckling. Plattformens syfte är att främja 
den hållbara utvecklingen genom exempelvis ökad samordning, kun-
skapsspridning samt kunskapsutveckling. Genom aktiviteter och dis-
kussioner via plattformen kommer ett samarbete hållas mellan de myn-
digheter som ingår för att lösa nyckelfrågor i samband med hållbar 
stadsutveckling. (Boverket, 2016b) 
 
Enligt delegationen är aktörerna inom samhällsutveckling väl införstådda 
med att det finns ett klimathot (SOU, 2012). De menar att klimathotet 
är något som dessa aktörer vill möta genom att medvetet arbeta med 
bland annat nya tekniska lösningar då vi förtätar våra städer. Samtidigt 
som det finns utmaningar vid omställningar och tillämpande av innova-
tiva tekniska lösningar, de menar att det behövs nya synsätt och att det 
är brådskande (SOU, 2012). Naturvårdsverket (2016a) beskriver dock i 
sin färdplan för ett koldioxidfritt Sverige vid år 2050 att det är de stora 
inhemska utsläppsminskningarna som bör ses som den viktigaste be-
ståndsdelen för att eliminera klimat hotet. 

 
Vid stadsutveckling står människan i fokus enligt SOU (2012), de fak-
torer som vägs in då vi utvecklar staden måste enligt SOU (2012) vara 
närvarande och bestämda. Bland annat hur vi arbetar, försörjer oss, 
skapar delaktighet, tillgänglighet, livsstilar och hållbara beteenden är 
frågor och faktorer som är viktiga för att kunna uppnå välbefinnande, 
livskvalitet, hälsa, säkerhet och trygghet. Dessa frågor och faktorer kan 
enligt SOU (2012) kopplas till alla typologiska miljöer vi människor vis-
tas inom där samtliga kan kopplas till klimatfrågor, den viktigaste aktö-
ren i staden är därför medborgarna.  
 
Enligt SOU (2012) grundar sig visioner om hållbarhet i individens sätt 
att bo, leva och verka i sin miljö. Kraften för förändring ligger enligt dem 
i den gemene viljan att skapa ett hållbart samhälle och ju fler som tän-
ker lika, desto mer kraft finns till förändring. För stadsutvecklingen spe-
lar även kommunerna en viktig roll tillsammans med bygg- och fastig-
hetssektorn, medborgare och andra aktörer enligt SOU (2012). 
 
Sveriges kommuner och landsting 
En annan part som har stor inverkan på samhällsplaneringen är arbets-
givare- och intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting 
(SKL). De har till uppgift att stödja och utveckla kommuner och fungerar 
som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. (SKL, 2017)  
 
Den 9:e juni år 2015 hölls en konferens av SKL där förtätning av städer 
stod på agendan. Konferensens mål var att belysa de största utmaning-
arna som finns då vi utvecklar vår samhällsplanering (SKL, 2015).  
 
SKL (2015) presenterade ett antal fördelar med att ha en tät stad. De 
menar att det i en tät stad finns möjligheter till att skapa många mötes-
platser, effektivare infrastruktur-, VA-, avfall-, energisystem och gator 
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samt klusterbildningar för utbildning av innovation. En tät stad kan en-
ligt dem även innehålla mer koncentrerad handel, restaurangverksam-
het och kulturliv vilket berikar staden. De nackdelar som lyftes under 
konferensen kopplat till förtätning var bland annat de luft- och bullerpro-
blem samt stress, trängsel och slitage på grön- och vattenområden som 
uppstår då en koncentration av stadsbilden sker (SKL, 2015). 
 
De som deltog i konferensen ansåg att det viktigast att gå vidare med 
var att bygga mer funktionsblandat och att fokusera på att få fram fler 
bostäder. Det ansågs även vara viktigt att städer byggs socialt hållbart 
och med hög kvalitet, vilket måste ske genom samverkan mellan alla 
parter. Samtidigt som vi bygger nya bostäder måste även samhällets 
och kommunernas service byggas ut i en takt som ser till att de nya in-
vånarna inte blir utan service. (SKL, 2015) 
 
Minskningen av bilanvändandet beskrevs som essentiell för att få våra 
städer mer klimatvänliga enligt SKL (2015). Något som däremot delta-
garna i konferensen ansågs saknas var barn- och jämställdhetsperspek-
tivet samt att sociala aspekter uteblivit, vilket även SOU (2012) ansett.  
 
SKL (2015) påpekade att staten tagit initiativ för bättre samordning ge-
nom inledandet av sverigeförhandlingen och stadsmiljöavtalet. Med 
stadsmiljöavtalet läggs mer fokus på hållbara städer där ett av syftena 
är att skapa förutsättningar för kollektivtrafik, cykel eller gång och att 
dessa projekt ska kunna leda till fler bostäder (Sveriges regering, 2015). 
Sverigeförhandlingens syfte är att utifrån nyttoberäkningar förhandla 
med samhällets olika parter för att få fram vad som är värdeskapande 
gällande bostadsnytta, resenärsnytta, miljönytta, arbetsmarknadsnytta, 
näringlivsnytta och social nytta (Sverigeförhandlingen, u.d.) 
 
SKL (2015) anser att kommunen bör ta fram genomarbetade och fram-
tidsinriktade analyser för att skapa en gemensam och väl förankrad mål-
bild. Vidare menar de att dessa analyser bör planeras utifrån ett hel-
hetsperspektiv där lokala erfarenheter tas tillvara på. Det grundläg-
gande arbetssättet för att ta fram analyserna bör därför ske genom 
samverkan med övriga samhället. 
 
Boverket 
I mars år 2016 publicerades en idéskrift av Boverket vars syfte var att 
ge inspiration till hur förtätning av städer och orter kan utföras genom 
kompletteringar i den befintliga miljön. Förtätningen av städer anses av 
Boverket (2016a) vara en kärnfråga i dagens samhällsplanering. I 
idéskriften beskrivs behovet av bostäder som stort och att vi idag möj-
ligtvis bygger med för lite eftertanke. Boverket (2016a) anser att vi 
måste våga stanna upp och fundera på vad det är för miljöer vi bygger 
och för vem. 
 
Trenden att förtäta beror på ett antal saker där den ökande befolk-
ningen tillsammans med brist på bostäder är en stor drivkraft enligt Bo-
verket (2016a).  
 

Boverket (2016a) menar att det är skillnad på fysisk täthet och upplevd 
täthet samt att vår fysiska miljö inte alltid på grund av tätheten skapar 
förutsättningar för kvalitet. Det är istället den upplevda närheten till ar-
bete, kultur, verksamheter och parker som efterfrågas som gör staden 
attraktiv. Boverket (2016a) påpekar att det enligt undersökningar är 
närheten som är den viktigaste faktorn för trivsel i staden och att det är 
den intensiva staden med många möten mellan människor som är at-
traktiv och hållbar. 
 
Många städer och orter har enligt Boverket (2016a) haft planeringsme-
toder som lett till utglesning av staden, detta har ökat bilberoendet ef-
tersom avståndet mellan aktiviteter blivit längre. I samband med detta 
har också natur och jordbruksmark försvunnit. Utifrån detta har Bover-
ket (2016a) idag perspektivet att städer bör byggas inåt där strategier 
ska motverka utglesningen och säkra värdefull mark samtidigt som nya 
bostäder kan byggas. 
 
En ökad täthet påstås enligt Boverket (2016a) kunna minska utsläppen 
då närhet skapas, det ger också bättre möjligheter till god kollektivtrafik 
vilket gynnar den hållbara utvecklingen. De menar att täthetens bidrag 
till avståndsminskning kopplat till ekologisk- och social hållbarhet kan 
ses skapa tillgänglighet och närhet till aktiviteter med fler möten männi-
skor emellan. För Boverket (2016a) fungerar förtätning som ett sätt att 
binda samman delar av staden för att öka integration och förbättra 
tryggheten. 
 
Förtätning ingår idag i kommuners strategier och mål för att bli mer at-
traktiva, med effektmålet att öka skatteunderlaget och för att förbättra 
kommuners service- och kulturutbudet samt få fler attraktiva livsmiljöer. 
(Boverket, 2016a)  
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Faktorer för hållbarhet 
Förtätningen kan enligt Boverket (2016a) ses som en möjlighet, en pro-
cess att förbättra, där utredning av vad som saknas för platsen och vilka 
värden som kan kompletteras med och vidare medföra en förbättrad 
stadsmiljö i sin helhet. Vidare kan exempel på områden att förbättra 
vara jämställdhet i stadsrummet, tillgängligheten, dagvattenhantering. 
Förändringen och tätheten kan dock skapa trängsel och slitage för sta-
dens grönytor (Boverket, 2016a). 
 
Utifrån Boverket (2016a) syn på förtätning beskrivs i detta avsnitt vik-
tiga faktorer för hållbarhet kopplat till förtätningen av städer. Dessa fak-
torer beskrivs utifrån olika perspektiv: sociala-, miljö-, bebyggelse-, 
stadsrum-, ekonomiska-, och utifrån ett samverkansperspektiv.  
 

Sociala faktorer 
En huvudfråga inom hållbar utveckling är hur vi lever i vår vardag enligt 
SOU (2012). De menar att orsaken till de globala miljöproblemen har sin 
grund i hur den rikare delen av världen levt och vilka livsstilar de 
skapat. Utifrån detta är det viktigt att skapa förutsättningar för att män-
niskor ska kunna förändra sina livsstilar mot mer hållbara sätt att leva 
enligt SOU (2012). De menar att den sociala sammanhållningen är viktig 
för att driva igenom teknikskiften mot smartare energianvändning där 
allmänhetens positiva synsätt är avgörande för underlättandet av ut-
vecklingen.  

  
 Enligt SKL (2015) kan den sociala sammanhållningen idag ses som avta-
gande detta kan ses i både mentala och fysiska barriärer mellan olika 
stadsdelar, förorter och dess befolkning där vardagliga möten mellan 
människor med olika bakgrund inte sker i tillräckligt utsträckning. En ut-
maning är enligt SKL (2015) att stärka förmågan att skapa socialsam-
mahållning i våra livsmiljöer.  
 
Boverket (2016a) menar att det idag finns skillnader i vad människor 
värderar och önskar och vad som faktiskt byggs. De menar att förtät-
ningen i många fall leder till höga mark- och bostadspriser vilket kan 
leda till sociala statusförhöjningar (gentrifiering) vilka i sin tur kan skapa 
social ojämlikhet. Detta kan i de absolut värsta fallen leda till att verk-
samheter och boende blir tvungna att flytta (Boverket, 2016a).  
 
Skillnader i hälsa är en viktig faktor att ta hänsyn till vid hållbar utveckl-
ing enligt SKL (2015). De menar att en minimering av dessa skillnader 
innebär att samhället kan bli mer kostnadseffektivt att samhället kan 
hushålla med sina resurser på ett bättre sätt. De menar även att det 
kan ge bättre miljöer och begränsar effekterna av klimatförändringen. 
Minskade skillnader i hälsa ger också ökad social sammanhållning med 
avseende på trygghet och delaktighet SKL (2015).  
 
SKL (2015) anser att den miljömässiga hållbarheten tillsammans med 
ekonomiska medel är det som möjliggör för en resilient social hållbarhet 

som samtidigt har god förmåga att svara på förändringar. Människan 
och samhället formar varandra, god hälsa är en drivkraft för staden, där 
staden påverkar hälsoläget för befolkningen SKL (2015).  
 
Enligt SKL (2015) har ljudnivån i vår miljö en stor påverkan på vår hälsa 
och är den störning som drabbar flest människor. De menar att mer än 
var femte storstadsbo i flerfamiljshus störs av buller. 

 
Bullret kommer främst från vägar och spårtrafik i de centrala delarna av 
staden och utmed de större trafiklederna enligt SKL (2015), där det idag 
är mer än 100 000 människor som utsätts för ljudnivåer som överskri-
der 55 dBA dygnsmedelvärde. Den nya bullerförordningen som tillkom-
mit som en del i underlättandet för mer byggande (Regeringen, 2016) 
kan komma att skapa en förhöjd andel människor som störs av buller i 
framtiden enligt SKL (2015). Boverket (2016a) menar också att det 
finns en gräns för när en stad blir för bullrig, mörk och oattraktiv vilket 
kan leda till att miljön blir så dålig att folk tillslut istället letar sig bort 
från städerna. 
 

Miljöfaktorer 
För staden spelar den gröna strukturen stor roll för hållbarheten då den 
bidrar med möjligheter till rekreation, hälsa och välbefinnande enligt 
SKL (2015). Strukturen är enligt dem en del i att bevara den biologiska 
mångfalden och de ekologiska strukturerna. Den är viktig för stadens 
resiliens och verkar motståndskraftigt mot exempelvis översvämningar 
och reglering av temperatur vid värmeböljor SKL (2015). Växtligheten 
rensar även luften i staden och har förmågan att fånga upp farliga par-
tiklar i slutna gaturum, de bidrar även till att minska ljudnivån i staden 
enligt SKL (2015). Det är således viktigt att få in mer grönstruktur i våra 
urbana miljöer. 

 
SKL (2015) anser precis som Boverket (2016a) att den samhällsplane-
ring som nyttjats under 1900-talet har lett till en samhällsstruktur som 
gynnar resor och transporter med bil. De breddade arbetsmarknadsreg-
ionerna och urbaniseringen har enligt dem gjort att människor är mer 
villiga och beredda att pendla långa sträckor till jobbet, där vårt sätt att 
resa ofta lyfts som en del av miljöproblematiken. SKL (2015) säger att 
70% av alla resor som sker med bil idag kortare än fem kilometer och 
att det finns fördelar vid frånsteg från parkeringsnormen gällande miljö, 
hälsa, tillgänglighet och hållbarhet.  
 
Idag används ett antal styrmedel för parkeringstal enligt SKL (2015). 
Exempelvis kan de vara flexibla eller gröna parkeringsköp, även bilpoo-
ler blir allt vanligare på grund av styrmedel. Dessa medel används i 
samarbete mellan kommun, fastighetsägare, arbetsgivare och parke-
ringsbolag. 
 
Enligt SKL (2015) är den huvudsakliga utmaningen kopplat till miljö och 
transport att möta det ökade transportbehovet på ett så effektivt, jäm-
ställt och miljövänligt sätt som möjligt.  
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Bebyggelsefaktorer 
Med dagens bostadsbrist blir det mer angeläget att bygga nya bostäder. 
Det är då viktigt att bygga i attraktiva lägen där människor vill bo SKL 
(2015). Dessutom är det viktigt att man ska ha råd att bo i dessa at-
traktiva lägen enligt SKL (2015) menar att det bör kunna tillgängliggö-
ras mer mark i centrala lägen där det tidigare funnits exempelvis indu-
strier. Att kunna bygga på dessa tomter innebär dock ofta att marken 
måste saneras från föroreningar samt att man måste hitta ny mark till 
de redan etablerade företagen som använder marken SKL (2015). 
 
För att kunna bygga fler bostäder måste politiken förändras och rörlig-
heten öka i det befintliga beståndet enligt SKL (2015). Den sociala bo-
stadspolitiken behöver enligt dem förändras för att omfatta åtgärder 
både för efterfråge- och utbud på bostäder. Vi måste bygga bostäder till 
rimliga kostnader samtidigt som kvaliteten hålls god. Det äldre fastig-
hetsbeståndet måste enligt SKL (2015) utvecklas och energieffektivise-
ras, det måste även tillgänglighetsanpassas. 
 
Boverket (2016a) menar att den täta staden utnyttjar den tekniska in-
frastrukturen bättre. De menar dock att det finns problem vid förtätning 
av industrimarker, hamnområden eller parker då det saknas eller är 
svårt att tillgodose tillräckligt med infrastruktur och kollektivtrafik till 
dessa områden.  
 
Det behövs mer utrymme i staden för att kunna möta de behov som ett 
ökat invånarantal innebär enligt Boverket (2016a). De menar att de 
mest väsentliga funktionerna, exempelvis skolor, idrottsanläggningar, 
lekplatser, bibliotek, vårdcentraler och annat måste tas med i de tidiga 
planeringsskedena för att inte skapa framtida problem med service.  
 
Det finns även värden som måste bevaras och tillgodoses när det gäller 
dags- och solljus, detta för att säkerställa att kvaliteten hos innergårdar 
och bostäder inte inskränks. Ytor för lek, rekreation och sociala möten 
är viktiga och behövs då vi ska möta förändringar inom klimatet och de 
sociala utmaningar som finns i staden. (Boverket, 2016a) 
 
Enligt Boverket (2016a) framställs det i den offentliga debatten att 
grönytor och friytor försvinner då vi bygger. Vid byggnation på grönom-
råden menar de att frågan om tätheten väger upp för förlusten av grön-
yta måste ställas.  
 
Boverket (2016a) påstår även att de nya bostäderna har svårt att upp-
fylla de krav som ställs på dagsljus. De menar även att det sker en för-
ändring i utformning och gestaltning för bebyggelsen, de byggnader som 
byggs i de nya bostadsområden skapar en tätare och högre gestalt än 
vad den generella förebilden (stenstad) som ligger till grund för förtät-
ningens uttryck säger. De påstår att anledningen till varför vi bygger 
högre är att det leder till mer effektivt utnyttjande av marken som 
byggnaden vilar på. Detta leder enligt Boverket (2016a) till att byggna-
ders fallskugga kan skapa solavskärmning för den befintliga bebyggel-
sen vilket är negativt. Även innergårdar dit solen sällan når påverkas 

negativt eftersom de upplevs ha sämre vindförhållanden i och med den 
nya skalan (Boverket, 2016a). Även ljudmiljön är något som de menar 
kan påverkas negativt vid förtätning av staden.  
 
Utifrån dagsljuset och nya vind och ljudförhållanden menar Boverket 
(2016a) att en kartläggning och inventering av det befintliga är viktigt, 
detta för att kunna skapa bättre blandning hos bebyggelsestruktur och 
dess upplåtelseformer. De menar att man bör utgå från platsen och vad 
som redan finns där och att detta alltid är viktigt då man ska satsa på 
att bygga nytt.  
 

Stadsrumsfaktorer 
Enligt SKL (2015) är mötesplatser viktiga element i staden, det är mö-
tesplatserna som skapar en känsla av sammanhang med delaktighet och 
gemenskap.  
 
De menar att frågor som bör finnas med i planeringsprocessen av det 
offentliga rummet rör ytorna i staden och hur de används och prioriteras 
med hänsyn till cyklister, gångtrafikanter och bilister. Svaren på dessa 
frågor bör enligt SKL (2015) leda till att kunna möta transportbehoven 
som finns i staden vilket kan innebära revideringar i parkerings strate-
gier för bil och cykel. 

 
SKL (2015) menar att de flesta promenerar varje dag, som enskilt 
transportsätt eller som del av resan till och från exempelvis jobbet. De 
påstår även att fyra miljoner svenskar cyklar regelbundet och att studier 
påvisat att de vill cykla mer i sin vardag. För att andelen cyklister och 
gående ska kunna öka måste det enligt SKL (2015) skapas fler politiskt 
fastslagna mål och strategier. De menar även att säkerheten och kom-
forten för dessa transportsätt måste öka, samt att miljöer för gång och 
cykel måste utformas och underhållas bättre. 
 
Enligt Boverket (2016a) är ett argument för förtätning att det skapar 
möjligheter till att planera för en promenadvänligare stad med färre bi-
lar. Enligt dem minskar dock inte biltrafiken bara för att det byggs tä-
tare. Istället måste framkomligheten för bil minskas samtidigt som det 
ges mer utrymme för de som vill resa mer hållbart, exempelvis via kol-
lektivtrafik eller cykel. Boverket (2016a) påpekar utifrån detta att kol-
lektivtrafiken kan vara lösningen till att minska det tryck som idag ligger 
på de större städerna och ge de mindre orterna en större konkurrens-
kraft. 
 
En viktig fråga enligt SKL (2015) är hur det kan skapas intresse kring 
attraktiva grönområden, vilka kan bidra till bättre luft och minskat bul-
ler. Många orter har enligt SKL (2015) idag svårt att finansiera utveckl-
ingen av gator och torg i centrum. De menar att det därmed finns utma-
ningar vid skapandet av attraktiva livsmiljöer i stadsrummet som i sig är 
en viktig faktor för att bjuda in och behålla befolkningen och företagen.  
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Ekonomiska faktorer 
Enligt SOU (2012) har omställningen mot grönare ekonomi framkommit 
som en viktig del för att potentiellt sett kunna stärka konkurrenskraft 
och välfärden för vårt framtida hållbara samhälle. Kopplat till detta an-
ser SKL (2012) att staten och dess myndigheter på ett bättre sätt måste 
möta det lokala helhetsansvaret. Enligt dem måste kommuner få till-
räckligt med ekonomiska förutsättningar och stöd i dess arbete mot att 
bli mer hållbara. Även de eventuella hinder som finns i miljöbalken och 
PBL måste enligt SKL (2012) undanröjas då utveckling av staden måste 
ske. 
 

Samverkan 
Delegationen för hållbara städer (SOU, 2012) såg under sin arbetsperiod 
att det råder obalans på bostadsmarknaden. De menar att det främst 
råder bostadsbrist i storstäderna och kring våra utbildningsorter. Samti-
digt menar de att välståndet har lett till att vi lever längre liv vilket nu 
ställer högre krav på bostadsmarknaden. SOU (2012) vill gärna se varje 
bostad som en pusselbit i skapandet av den hållbara staden där de be-
hov och krav som finns måste uppnås.  
 
Vid utvecklandet av staden måste det enligt SOU (2012) finnas ett hol-
istiskt perspektiv som kan implementeras för att få en samlad stads- 
och boendemiljö. De menar att man för att lyckas med detta måste 
säkra och stärka aktiv samverkan mellan näringsliv, stat och kommun. 
Även Boverket (2016a) menar att man måste ha en långsiktig och stra-
tegisk planering där medborgare informeras och dialoger mellan aktörer 
inom samhällsutveckling underlättas då man ska bygga täta städer rätt. 
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Figur 2. Parametrar att ta hänsyn till vi förtätning 

 

Sammanställning av parametrar  
Figur 2 beskriver parametrar att förhålla sig till vid förtätning av staden. Parametrarna är sammanställda utifrån det som beskrivits tidigare i detta avsnitt.  
Parametrarna är inte lösningsorienterade vilket ger möjlighet till tolkning samt egen lösning och presenteras utifrån en kategorisering efter hur de kan kopplas mot 
förtätning.
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Förtätningstypologier 
Enligt Boverket (2016a) utförs kompletteringsbyggnation och ny exploa-
tering genom processerna, se Figur 3, inom kategorierna infill, nybygg-
nation samt tillbyggnad och ombyggnad. Förtätningstypologierna 
involverar följadnde typologier: 

 
 Bygga höga hus, 
exploatering med höghus med effektiv utnyttjning av marken. 
 
 Bebygga innergårdar, 

 exploatera innergården till befintligt kvarter. 
 

 Vindsinreda, 
 renovering och ombyggning av en befintlig byggnads vind. 
 

 Bygga i utkant av park, 
exploatera med ny bebyggelse runt gränserna på ett parkområde. 
 
 Bygga på lucktomter, 
en komplettering intill befintlig bebyggelse. 

 
 Riva och bygga nytt, 

 rivning av befintlig bebyggelse och nybyggnation på platsen. 
 

 Bygga längs vattnet, 
 bebyggelse längs kustlinjen alternativt igenfyllning av vatten. 
 

 Bebygga grönytor, 
 ta anspråk på grönytor för ny bebyggelse. 
 

 Bygga med ny höjdskala, 
nybyggnation sker mot en högre höjd än stadens befintliga skala. 
 
 Våningspåbyggnad, 

 komplettera med påbyggnad ovanpå befintlig bebyggelse. 
 

  

Figur 3. Förtätningstypologier källa, Boverket (2016a) 
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Figur 4. Kategorisering av förtätnings påbyggnad, fritt från Bergenudd (1981) 

BYGGANDET TOTALT

NYBYGGNAD  OMBYGGNAD TILLBYGGNAD PÅBYGGNAD UNDERBYGGNAD ÖVERBYGGNAD

Våningspåbyggnad 
Att förtäta vertikalt kan innebära att man kompletterar en befintlig 
byggnad på höjden vilket i sin tur kan utöka våningsantalet och öppna 
upp möjligheter för nya bostäder eller verksamheter. 
 
För att en stad ska kunna expandera förutsätts att fastighetsbeståndet 
kan utvecklas och förtätas. Trancik (1982) beskriver de tomma ytorna 
som glömda ytor vid exempelvis parkeringsplatser, övergivna industri-
plaster och rum mellan trafikstråk. Detta är enligt Trancik (1982) områ-
den som inte nödvändigtvis tillför något positivt till staden. De kan där-
med omdefinieras så att de istället effektivt kan bidra till den omgivande 
stadsmiljön och på så sätt förstärka stadsrummet. Utifrån detta kan sta-
dens tak ses som en glömd och outnyttjad yta. 
 

Definition 
En definition för påbyggnad kan identifieras i kategoriseringen av byg-
gandet vilket enligt Bergenudd (1981) kan beskrivas som följande, Figur 
4. Grönmarkerade rutorna tar inte ny mark i anspråk, gulmarkerad tar 
ny mark i anspråk och orange kan antigen ta eller inte ta mark anspråk. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Liksom Bergenudd (1981) kategorier beskriver Plan- och byggtermer 
(1994) byggandets kategoier likande enligt: 

 
o Nybyggnad  Uppförande av helt ny byggnad 
o  
o Ombyggnad Lovpliktig yttre eller inre ändring av befintlig 

  byggnad som avsevärt förlänger brukstiden för 
byggnaden eller en del av den 
 

o Tillbyggnad  Åtgärder varigenom befintlig byggnad utökas 
i sidled, höjdled eller djupled 

 Påbyggnad Enligt Plan- och byggtermer innefattas påbyggnad i 
  begreppet tillbyggnad. Enligt Bergenudd (1981) kan  

påbyggnad definieras som ”åtgärder varigenom be-
fintlig byggnad utökas i höjdled” 
 

o Underbyggnad Del av markanläggning som ligger mellan 
  terrassyta och undergrund 
 

o Överbyggnad Del av byggnadsverk som vilar på  
grundkonstruktionen eller del av markanläggning som 
påförs terrassen 

Anm: Terrassen eller terrassyta är den yta som utgör underlag för överbyggnad 

 
 
 
 
 

Ett historiskt perspektiv för våningspåbyggnad  
Under 70- och 80-talet bedrevs debatt om sparandet av mark, önskemål 
om stadsmässighet i tätorter och förändringen i befolkningens fördel-
ning, storlek och sammansättning enligt Bergenudd (1981). Han menar  
att miljonprogrammets bebyggelse skedde företrädelsevis på jungfrulig 
mark och markresurserna betraktades då som outtömliga. Däremot blev 
vi under 70-talet mer medveten om att tillgången till mark var begrän-
sad trots att vi är ett glesbefolkat land.  

 
Inom den arkitekturhistoriska litteraturen är det enligt Bergenudd 
(1981) svårt att finna fakta om påbyggnader, man kan dock ana att me-
toden för expandering av byggnad i höjdled inte varit ovanlig historiskt 
sett. Han refererar bland annat till en förteckning över byggnader som 
är cirka 140 år eller äldre och belägna i centrala Köpenhamn. Enligt ho-
nom var det i denna förteckning av de 500 undersökta fastigheterna 
cirka 20% som visade sig vara påbyggda på något sätt.  
 
Även i Gamla stan i Stockholm har påbyggnader skett enligt Bergenudd 
(1981), främst under medeltiden och 1800-talets senare hälft. En vanlig 
process i dessa fall var att tvåvåningshus från 1500-talet byggdes på till 
femvåningshus. Han menar även att bondstugor påbyggdes förr i tiden 
och att de vanligen tog inspiration från packhusen (magasinsbyggnader) 
i hamnstädernas köpmannakvarter vilka vanligtvis var från 1100- och 
1200-talet. Många borgar från 1500-talet är även påbyggda enligt 
Bergenudd (1981), bland annat Örebros slott som under sent 1500-tal 
påbyggdes till fyra våningar, samt fick sina hörntorn förhöjda. Andra 
kända byggnadsverk i historien som påbyggts enligt Bergenudd (1981) 
är fästningstornet Tre Kronor vilket uppfördes sent 1100-tal och på-
byggdes under 1540-talet då Gustav Vasa var kung av Sverige. Slottet 
brann sedan ned vid slottsbranden 1697 och ersattes av det nuvarande 
Stockholms slott ritat av Nicodemus Tessin den yngre.  

 
Även utomlands förekommer påbyggnader historiskt sett. Ett känt verk 
inom arkitekturhistoria som förmodas ha en påbyggnad enligt Bergenud 
(1981) är Villa Farnese di Caprarola, ritat av Giacomo da Vignola under 
mitten av 1500-talet. Han menar även att de historiskt centrala delarna 
av Rom ansetts vara mer eller mindre illegalt påbyggda vilket skett hu-
vudsakligen efter andra världskriget. 
 
I Sverige har det på senare tid skett ett ökat intresse för våningspå-
byggnad enligt Boverket (2009). Det finns enligt dem en stor gömd pot-
ential och möjlighet att utnyttja taken genom att utföra påbyggnader. 
Myndigheten menar att detta intresse har vuxit i takt med att marktill-
gången i städerna blivit allt mindre och efterfrågan på bostäder ökat. 
Även Lantmäteriet (2015) menar att intresset ökat och att det blivit mer 
av en vardaglighet i våra storstäder, de menar även att de på grund av 
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den tredimensionella fastighetsbildningen nu tänker tredimensionellt re-
dan i planstadiet. Enligt dem på grund av att fastigheter nu kan ligga 
ovanpå varandra i moduler med olika ägare. De menar även att detta 
kan ses som ett av motiven till införandet av tredimensionell fastighets-
indelning, att kunna underlätta förtätandet av staden och dess befintliga 
fastighetsbeståndet vertikalt. 
 
Enligt Boverket (2004) är skillnaden mellan traditionell fastighetsindel-
ning och nuvarande att fastigheter tidigare var avgränsad till det hori-
sontella planet. Myndigheten menar att fastighetsägare ägde ytan och 
allt under markytan ned till jordens mitt samt allt ovan ut i rymden och 
att denna fastighet nu istället även kan avgränsas i vertikalled. 
 
Lagförändringen som skedde visas i nedanstående lagförteckningar före 
och efter.  
 
”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Om fastighets-
bildning finns särskilda bestämmelser. Sämjedelning är utan verkan.” 
(Jordabalken 1 kap. 1 §, lydelse fram till 1 januari 2004)  
 
”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet av-
gränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om 
fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. Sämjedelning är utan 
verkan.” (Jordabalken 1 kap.1 § lydelse efter 1 januari 2004) 
 
Dessa nya typer av fastigheter kan enligt Boverket (2004) benämnas 
tredimensionell fastighet och tredimensionellt fastighetsutrymme vilka 
definierats i en ny paragraf enligt nedan: 
 
”I denna balk betyder 
1. Tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad 

både horisontellt och vertikalt. 
2. Tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en an-

nan fastighet än en tredimensionell fastighet och som är avgränsat 
både horisontellt och vertikalt. 

 
Vad som sägs i denna balk om mark gäller också annat utrymme som 
ingår i en fastighet än en tredimensionell fastighet eller är samfällt för 
flera fastigheter.” (Jordabalken 1 kap. 1 a §) 

  
En påbyggnad eller ett våningsplan inom en fastighet kan således ses 
som en egen avgränsad och självständig fastighet enligt (Boverket, 
2004). Denna lagändring kan därmed ses ha skapat nya möjligheter till 
avstyckning av en volym ovanpå byggnad (eller inom en byggnad) och 
ger möjligheter till utvecklingen av staden. 

 
 
 
 

Enligt Lantmäteriet (2015) finns det en del olika motiv till varför man 
kan vilja bilda tredimensionella fastigheter. Exempelvis viljan att effekti-
visera sin förvaltning genom att sälja verksamhet i bottenplan till part 
som besitter mer kompentens inom verksamhetsutveckling. Detta kan 
möjliggöra helhetsförbättringar av fastigheten och omgivande stads-
miljö. Banklån är generellt sett lättare att få om det omfattas av två fas-
tighetsägare och kan då ses som ett annat motiv (Lantmäteriet, 2015).   
Statistik från Lantmäteriet (2015) visar dock att tredimensionella fastig-
heter inte fått fäste i landet på samma sätt som i storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö, se Tabell 3. 
 
Tabell 3 Statistik - 3D-Objekt per län, antal levande 3D-objekt i fastighetsregistrets all-
männa del 30 juni 2014. 

Län 3D-fastig-
heter 

3D-Samfällig-
heter 

Ägarlägen-
heter 

Summa 

Stockholm 232 1 26 259 
Uppsala 9 0 4 13 
Söderman-
land 

9 0 0 9 

Östergötland 23 0 40 63 
Jönköping 13 1 19 33 
Kronoberg 7 0 15 22 
Kalmar 8 0 20 28 
Gotland 7 0 0 7 
Blekinge 5 0 0 5 
Skåne 77 6 200 283 
Halland 14 1 42 57 
Västra Göta-
land 

125 3 342 470 

Värmland 22 0 0 22 
Örebro 10 0 0 10 
Västmanland 19 0 61 80 
Dalarna 8 0 0 8 
Gävleborg 17 1 34 52 
Västernorr-
land 

5 0 64 69 

Jämtland 11 3 45 59 
Västerbotten 3 0 35 38 
Norrbotten 17 0 0 17 
TOTALT I 
SVERIGE 

641 16 947 1604 

 Källa: fritt från Lantmäteriet (2015)  
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Utmaningar 
När en påbyggnad planeras på ett befintligt tak kan en del utmaningar 
uppstå, nedan följer exempel på identifierade utmaningar som kan före-
komma vid våningspåbyggnadsprojekt. 
 

Platsen 
Detaljplanebestämmelser och fördjupade översiktsplaner är avgörande i 
alla typer av byggnadsprojekt. Enligt Boverket (2009) är detaljplaner 
från 1960-talet, vilka kan kategoriseras som detaljplaner från miljonpro-
gramstiden, ofta utformade på ett sätt som ger en begränsad tillgång av 
byggrätter. De faktorer som enligt dem ofta begränsar är byggnaders 
fasadliv samt bestämmelser för byggnadshöjder som påverkar möjlig-
heterna för påbyggnad. En förändring av detaljplan har även kostnader i 
tid kopplat till sig och är enligt dem en utmanande faktor för denna typ 
av förtätning. 
 
Då man bygger på husen skapas tätare bebyggelsestrukturer vilket kan 
öka problem med luft- och ljudföroreningar, människors privatliv kan 
även påverkas då människor bor tätare inpå varandra. (Baruch, 1998)  
 
En våningspåbyggnad har en direkt påverkan på den direkt omkringlig-
gande miljön då höjdskalan för befintlig byggnad och platsens gestalt-
ning förändras. Enligt Bergenudd (1981) bör man för att undvika föränd-
ringar som potentiellt sett kan ge negativa utslag för platsen skapa en 
arkitektur som passar in och som kan bestå under lång tid. Utifrån detta 
är det enligt honom viktigt att anlita en kvalificerad arkitekt som med 
känslig hand kan genomföra den konstnärliga gestaltningen av påbygg-
naden.  

 
I utförandeskedet påverkas området temporärt av projektet. Exempelvis 
påverkas framkomligheten för förbipasserande då en del av området 
runt byggnaden måste tas i anspråk för uppställning av exempelvis kra-
nar och diverse material som tillhör påbyggnaden enligt Lidgren och Wi-
derberg (2010). De menar att det är viktigt att ha en god logistik med 
fokus på effektiv byggtid för att minimera påverkan på omkringliggande 
området, speciellt vid projekt i urban miljö där det redan råder plats-
brist. Utöver detta måste även säkerheten för passerande säkras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Byggnaden 
Vid påbyggnad krävs noggrann planering och inventering av den befint-
liga byggnaden för att utreda vilka förutsättningar som finns. Detta in-
volverar bland annat tekniska, arkitektoniska och juridiska förutsätt-
ningar samt ett involverande av de som redan bor, arbetar eller nyttjar 
byggnaden. (Lidgren & Widerberg, 2010) 
 
Enligt Lidgren och Widerberg (2010) kan en våningspåbyggnad innebära 
att den befintliga byggnadens stomme måste förstärkas och att led-
ningar kan behöva ledas om och utökas. De tekniska systemen är ofta 
förlagda på vindsplanet och kan därmed behöva flyttas. Det kan även 
vara nödvändigt att vidta vissa åtgärder för att säkra kraven på tillgäng-
lighet. Avgörande för hur kostnadseffektiva alla nödvändiga åtgärder är 
styrs av den inkomstbringande ytan som ska byggas på taket. 

 
Lidgren och Widerberg (2010) påstår att våningspåbyggnader oftast an-
sluts till det kommunala befintliga vatten- och avloppsnätet. De menar 
även att det i de flesta fallen går att direkt koppla på det befintliga av-
loppet. Vattenledningarna kan även vara möjliga att koppla på men det 
är generellt sett enklare att dra nya ledningar via nya hisschakt eller 
oanvända sopnedkast enligt dem. Det befintliga ventilationssystemet 
kopplas enligt Lidgren & Widerberg (2010) vanligen inte ihop med på-
byggnaden, utan får ett eget separat system. De menar även att det då 
uppvärmning av den befintliga fastigheten sker via fjärrvärme, så kan 
även våningspåbyggnaden kopplas på detta nät, detta gäller även Elan-
slutningen. För avfallshantering kan befintlig sophantering i många fall 
räcka, om påbyggnaden medför en större förändring i avfallsmängd kan 
detta behöva kompletteras enligt Lidgren och Widerberg (2010). 
 
Vid vertikal påbyggnad kan svårigheter uppstå vid förhållning till rå-
dande parkeringsnorm då det skapas större behov för parkering. I lag-
text 3 kap 15 § PBL beskrivs hur tomter som tas i anspråk för bebyg-
gelse ska anordnas. När tredimensionella fastigheter eller fastigheter 
generellt påbyggs måste utrymmen för friyta, parkering och så vidare 
som krävs utifrån PBL uppfyllas. Dessa ytor måste i det fall då tre di-
mensionell fastighetsbildning nyttjats få en rättslig koppling vilket sker 
genom servitutsavtal eller inrättande av gemensamhetsanläggningar. 
(Boverket, 2004)  

  



 

 27 

Möjligheter 
Vid påbyggnad på befintliga tak skapas nya tillfällen, nedan följer exem-
pel på möjligheter som kan kopplas till detta. 
 

Platsen 
En utmaning med förtätning är att finna tomrum som lämpar sig för för-
tätning och när de bebyggts inte försvagar befintliga kvalitéer och redan 
effektiva rumsligheter. De mindre populära alternativen är enligt 
Boverket (2016) att bebygga grönytor och strandkant, detta eftersom 
dessa rum redan fyller en viktig funktion för staden. Därför kan vånings-
påbyggnad ses som ett alternativ med många möjligheter eftersom det 
inte tar befintlig mark i anspråk.  
 
Det kan finnas platsbrist i de centralt belägna och redan bebyggda om-
rådena i staden. Att bygga i dessa lägen kan medföra en högre ekono-
misk kostnad för nybyggnation då det i många fall kan involvera rivning 
av befintlig bebyggelse eller rum. Detta kan påverka hur mycket som 
byggs och vilka kostnader det blir för boendet. Detta menar även 
Zajicek (2015) som påstår att marken idag har den tyngsta ekonomiska 
bördan. Att istället bygga på taken kan utifrån detta möjligtvis medföra 
en lägre initialkostnad, som annars skulle tillförts markanskaffning och 
tillhörande utgifter. Detta skulle kunna leda till framtida minskade kost-
nader för brukare, eller att kapitalet kan omfördelas till att höja kvali-
teten för bostäderna och/eller verksamheterna inom påbyggnaden. 
Lidgren och Widerberg (2010) styrker detta då de menar att exploate-
ringskostnaden minskar då våningspåbyggnad används som förtätnings-
metod. 
 
För kalla klimat är det enligt Baruch (1998) viktigt med hög densitet i 
staden, att blanda olika verksamheter under samma tak. Detta för att 
minska pendlingsavstånd och effektivisera självförsörjningen för områ-
den i staden. Att förtäta vertikalt kan medföra en högre densitet samti-
digt som ny mark inte tas i anspråk, samt att grönområden eller vatten-
områden kan bevaras. Således påverkas inte grönytefaktorn för staden, 
dessa områden kan istället utvecklas och ge möjligheter för andra typer 
av funktionsintegreringar i staden. 

Då byggnad påbyggs kan diversiteten för bebyggelsen öka, detta är en-
ligt Koster och Rouwendal (2015) positiv för kostnaderna. De menar att 
värdet för fastigheten ökar jämfört med homogena fastigheter då man 
blandar olika former av bostäder, verksamheter och fritidsaktiviteter. 
Det finns även potential i att skapa möjligheter för den äldre generat-
ionen att kunna stanna kvar i sitt hem och område på äldre dagar. I 
Wohnstadt, Tyskland, visade ett pilotprojekt att det är möjligt att be-
hålla den befintliga urbana och byggnadsstrukturen samtidigt som nya 
våningar och funktioner kunde adderas enligt Intelligent Energy (2009). 
I detta fall användes våningspåbyggnad för att integrera vårdservice i 
området. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mikroklimatet kan påverkas av våningspåbyggnaden, påbyggnaden kan 
dock utformas för att få positiva effekter och mervärden till omkringlig-
gande bebyggelse och dess gaturum. Exempelvis kan gröna tak använ-
das för att motverka indirekt uppvärmning av staden enligt Brass, 
Krayenhoff, Martilli, och Stull (2002). Gröna tak skapar också mervär-
den för dagvattenhanteringen i staden och bidrar i sin helhet till ett 
bättre klimat. 
 

Byggnaden 
Möjligheter att förfina arkitekturen för befintlig byggnad skapas vid vå-
ningspåbyggnad enligt Lidgren och Widerberg (2010). Intelligent Energy 
- Europe (2009) påstår även att våningspåbyggnaden kan öka värdet för 
byggnaden och förbättra ekonomin för fastighetsägaren. De menar att 
våningspåbyggnad har upptäckts vara ett sätt att kostnadseffektivt 
kunna kombinera en nyexploatering tillsammans med en sänkt eller bi-
behållen förbrukningsnivå av energi. Utifrån ett europeiskt perspektiv 
finns det enligt dem en stor potentiell energibesparing att göra genom 
att använda våningspåbyggnad i samband med renovering av befintligt 
fastighetsbestånd. De menar att det i Europa finns omkring 13.7 miljo-
ner bostadshus som kan vara lämpliga för våningspåbyggnad som del av 
en renoveringsmetod. Detta är omkring 6% av Europas totala bostads-
bestånd och skulle kunna svara för omkring 120 000 GWh i årlig bespa-
ring i energi (Intelligent Energy - Europe, 2009). I Westerpark, Amster-
dam, genomfördes ett pilotprojekt där prefabricerade husvolymer 
byggda efter andra världskriget renoverades från en dålig teknisk och 
funktionell standard till vad som kunde anses som nybyggnadsstandard 
enligt Intelligent Energy - Europe (2009). De menar även att resultatet 
visade på att det i detta fall varit möjligt att bevara ett kulturarv på ett 
finansiellt och hållbart sätt. 
 
Enligt Boverket (2009) kan områdets befintliga tekniska infrastruktur 
användas mer effektivt, ofta utan extra kostnader, även de befintliga 
byggnadstekniska installationerna kan nyttjas. De menar även att på-
byggnad utgör ett bra tillfälle att se över den underliggande fastigheten 
och att tillgängligheten för denna kan förbättras i samband med påbygg-
nad. Utöver detta menar de att bebyggelsen kan få en ökad variation 
och det finns möjligheter att tillföra nya lägenhetstyper som tidigare 
saknats i området, dessa kan få ett unikt läge med goda utsikter och 
ljusförhållanden.  
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Form och gestaltning 
En påbyggnad innebär alltid att byggnadshöjden ökar, detta kan i en 
tätort innebära att höjdkaraktären för omgivande miljö ändras. Antingen 
blir påbyggnadens byggnadshöjd högre, lika med eller lägre än omgi-
vande medelnivån för byggnadshöjder. (Bergenudd, 1981) 
 

Heterogenitet/ Homogenitet och karaktär för bebyggelse 
Med omgivande miljö som utgångspunkt kan den ingående bebyggel-
sens gestaltning och utformning i en tätort innan påbyggnad antingen 
anses vara homogen eller heterogen, se Figur 5. Heterogen bebyggelse 
till vänster (Bergenudd, 1981) 
  

 Heterogen – ”Innehållande olikartade beståndsdelar, oenhetlig” enligt, 
Nationalencyklopedin, Heterogen (2017b) 

 Homogen – ”Uppbyggnad med likartade beståndsdelar” enligt 
Nationalencyklopedin, Homogen (2017c) 

 
 
 

Homogen bebyggelse med bibehållen karaktär 
För att bibehålla homogenitet och karaktär för bebyggelsen menar Ber-
genudd (1981) att flertalet påbyggnader på befintliga hus i miljön kan 
tillföras, då med samma våningshöjd. Han menar att det då underlig-
gande byggnad är homogen i sin utformning kan denna behållas på två 
principiellt olika sätt. Antingen sluts den yttre gestaltningen av påbygg-
naderna till den utformning som redan råder hos underliggande byggna-
der, eller så utformar man påbyggnaderna annorlunda men med en ho-
mogenitet sinsemellan. 
 

Homogen bebyggelse med förstärkt karaktär 
Karaktären för bebyggelsen kan enligt Bergenudd (1981) förstärkas ge-
nom att fylla ut de luckor som finns med påbyggnader. Han menar att 
effekten kan bli accentuerande om man dessutom i den yttre gestalt-
ningen av påbyggnaden kan ansluta till den redan rådande för den 
undre byggnaden. Han säger även att om detta inte är möjligt kan den 
yttre gestaltningen istället reducera effekten av att man fyller igen 
luckor i bebyggelsen. Han påstår även att den låga höjden för en bygg-
nad kan utgöra en väsentlig del av den upplevda arkitekturen, i dessa 
fall är påbyggnad en mindre lämplig metod för förtätande av staden. 
 
Homogen bebyggelse med motverkad karaktär 
Karaktären för bebyggelsen kan motverkas genom att utforma på ett 
sätt som sticker ut i jämförelse med den underliggande byggnaden en-
ligt Bergenudd (1981). Han menar att detta kan ge negativa effekter på 
miljön i de fall arkitekturen inte tillför ett mervärde. Ett exempel kan en-
ligt Bergenudd (1981) vara att införa något som accentuerar, exempel-
vis kan en påbyggnad som är avsevärt högre än övrig bebyggelse i mil-
jön vara gestaltningsmässigt riktig arkitektoniskt sett. Detta kan dock 

vara svårt att genomföra då den befintliga byggnadens lastupptagande 
förmåga försämras per påbyggd våning Bergenudd (1981). 
 
Bergenudd (1981) menar även att det finns ett annat sätt att motverka 
homogenitet. Att bygga på ett antal byggnader i området med skild 
yttre gestaltning och lämna övriga byggnader oberörda kan skapa ett 
uttryck som upplevs ha en motverkande karaktär för området.  
 
Heterogen bebyggelse med bibehållen karaktär 
Bergenudd (1981) säger att heterogenitet för karaktären kan bibehållas 
på samma sätt som för en homogen karaktär. För att behålla samma 
grad av heterogenitet för miljön efter påbyggnad bör dessa utföras på 
ett homogent sätt.  
 
Heterogen bebyggelse med förstärkt karaktär 
Bergenudd (1981) menar att heterogeniteten kan förstärkas genom att 
bygga på de för områdets medelnivå sett underliggande byggnaderna, 
samt av att påbyggnadernas yttre gestaltning varieras och utformas an-
norlunda. 
 
Heterogen bebyggelse med motverkad karaktär 
Enligt Bergenudd (1981) kan karaktären för en heterogen bebyggelse 
motverkas då man fyller igen luckorna i bebyggelsen och samtidigt ut-
formar påbyggnaden lika de underliggande byggnaderna. 
 

Planlösningen 
Det finns enligt Bergenudd (1981) en väsentlig skillnad mellan planlös-
ningen i en nybyggnation och en påbyggnad, det är framförallt den lås-
ning som uppstår av den underliggande byggnadens planlösning, 
stomme, vertikala kommunikationer, installationer etc. Planlösningen 
styrs även av vilka funktioner som avses inrymma i den nya påbyggna-
den. Han menar att det utifrån detta blir skillnader i planlösningen mel-
lan underliggande byggnad och påbyggnaden. 

 
Funktioner i påbyggnad som exempelvis innefattar omfattande installat-
ioner ställer enligt Bergenudd (1981) krav på den underliggande bygg-
naden avseende ledningsdragning och dylikt vilket kan försvåra påbygg-
naden. Han menar att det om funktionen i påbyggnad däremot planeras 
vara densamma som i underliggande byggnad bör det vara enklare att 
tillgodose de behov som uppstår i påbyggnaden avseende exempelvis 
ledningsdragning. 

 
Entrén för påbyggnaden sker enligt Bergenudd (1981) oftast via den un-
derliggande byggnaden. Han påstår att åtkomligheten utifrån detta kan 
ske centriskt av den underliggande byggnaden vilket kan skapa fördelar 
vid planlösning av påbyggnader jämfört med byggnader på marken vars 
entréer oftast måste ligga utmed byggnadens periferi och fasad.   

Figur 5. Heterogen bebyggelse till vänster, homogen bebyggelse till höger  
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Funktionell relation 
Nedan lyfts fyra olika kombinatoriska möjligheter beroende på om funkt-
ionen ligger i påbyggnaden eller i den underliggande byggnaden. 
 
Kontor på kontor 
Enligt Bergenudd (1981) kan aggregatorutrymmen för ventilationsan-
läggning i kontorshus vara förlagda antingen i källar-, garage-, arbets-
våningsplan eller det överst belägna arbetsvåningsplanet. Han menar att 
den sistnämnda medger svårigheter för planlösningen av påbyggnaden 
då aggregatorrummet utgör en låsning för påbyggnadens planlösning. 

 
Bergenudd (1981) menar att aggregatorrummet vanligtvis placeras nära 
mitten av byggnaden vilket kan innebära en placering mellan två trapp-
hus med följd att förbindelsen måste anordnas mellan trapphusen förbi 
aggregatorutrymmet. Han säger även att aggregatorrummet vid dubbel 
korridorslösning ofta är beläget rakt ovanför den mörka kärnan vilket 
kan medföra fördelar vid planlösningen av påbyggnader i jämförelse 
med enkla korridorlösningar där dessutom husdjupen är mindre. Att 
bygga in aggregatorutrymmen skapar enligt Bergenudd (1981) problem 
och risker med exempelvis ljudstörningar samt installationsdragning för 
till- respektive frånluft. (Bergenudd, 1981) 

 
Då påbyggnadens planlösning påverkas av exempelvis aggregatorutrym-
mens placering menar Bergenudd (1981) att konsekvensen oftast blir en 
kompromissad planlösning med olika planlösning för olika våningar. Han 
menar att detta kan ge både fördelar och nackdelar för planlösningen 
och byggnadens gestaltning. Exempelvis kan indragen andra våning ut-
föras för påbyggnaden relativt den första.  

 
Bostäder på bostäder 
Vid denna typ av påbyggnad ligger det enligt Bergenudd (1981) nära 
tillhands att nyttja samma planlösning som i underliggande byggnad. 
Aggregatorutrymmets placering måste utredas likt kontor på kontor. En-
ligt Lidgren & Widerberg (2010) är det dock vanligt att påbyggnaden får 
en egen ventilationsanläggning och därmed ett eget aggregatorut-
rymme. 
 
Bostäder på kontor 
För kontor är det enligt Bergenudd (1981) vanligt att avstånden mellan 
de vertikala kommunikationerna ligger på ett stort avstånd. Han menar 
att detta beror av bestämmelser kring utrymning samt av ekonomiska 
skäl då vertikala kommunikationer är kostsamma. Han säger även att 
påbyggnaden innehållande bostäder kan i detta fall få planlösnings- och 
tekniska svårigheter i de fall man erhåller enkelsidiga lägenheter med fel 
väderstrecksorientering. Detta på grund av underliggande enkelkorri-
dorslösning som är vanligt förekommande för kontorsbyggnader 
(Bergenudd, 1981). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kontor på bostäder 
Att bygga kontor på fastighet innehållande bostadshus bör enligt Ber-
genudd (1981) vara enklare att genomföra eftersom det är lättare att 
klara av de problem som tidigare nämnts angående vertikala kommuni-
kationer. 
 

Yttre gestaltning 
Nedan beskrivs fyra olika gestaltnings principer som kan användas då 
ett gestaltningsförslag ska tas fram. 
 

 Lika gestaltning och samma material 
Bergenudd (1981) menar att en påbyggnad som utformats med princi-
pen att gestaltningen och materialet bör vara densamma efter påbygg-
nad endast erhåller en förändring i dess proportioner. Han menar att 
detta kan vara ett positivt angreppssätt för utformningen i de fall den 
befintliga byggnaden hade bristande proportioner. Han påpekar även att 
byggnader med tydligt finstämda proportioner tillhör den kategori bygg-
nader som inte lämpar sig för påbyggnad, enligt Bergenudd (1981) kan 
Villa á Garches ritad av arkitekten le Corbusier ses som ett exempel för 
detta. Se Figur 6 

 
Figur 6. Villa á Garches, källa: Bergenudd (1981) 
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Figur 7. Renovering och påbygg-
nation av en skola, källa: 
Chipperfield (2017) 

Figur 8. Operakällaren i Stockholm, källa: Wikipedia Commons (2017) 

Patinering av material sker över tid, bland annat genom åverkan från 
användande eller genom klimatets påfrestningar (Bergenudd 1981).  
Som exempel lyfter Bergenudd (1981) tegel vars egenskaper gör att det 
förändras då det åldras. Han menar att dessa parametrar kan ingå i ett 
gestaltningsskede där man antingen väljer att estetiskt förhålla sig till 
det befintliga materialet eller att man tar avsteg och medvetet visar på 
en förändring för byggnaden. Detta skulle kunna ge positiva effekter för 
vissa byggnader eftersom det visar på förändringar som sker under en 
byggnads livstid. 
 
Vid utförandet av ett påbyggnadsprojekt kan det vara läge att renovera 
den underliggande byggnadens fasad enligt Bergenudd (1981). Han me-
nar att det här finns möjligheter att få en enhetlig fasad med avseende 
på material. Han menar dock att det vid fasadrenovering bör undersökas 
vilka risker som finns kopplade till skillnaderna mellan bakomliggande 
konstruktionslösningar för ytterväggarna. Dessa bör enligt Bergenudd 
(1981) utvärderas för att se till att exempelvis temperatur och fuktför-
hållanden i olika delar av fasaden är enhetlig. Han påpekar att materi-
alet i dessa fall kan påverkas olika vilket kan ge skiftningar i materialets 
uniformitet sett över hela fasaden och på vissa ställen påverkas mer av 
exempelvis nedsmutsning. 

 
 Lika gestaltning men annat material 

Då planlösningen för påbyggnaden utförs lika 
den underliggande kan det vara rimligt att 
även ge fasaden samma utformning som för 
byggnaden i övrigt. Vid materialbyte erhålls 
en distinkt markering av påbyggnaden i för-
hållande till den underliggande byggnaden 
vilket kan ses i Figur 7. I detta fall kan även 
problem med den förändrade proportionen 
lösas då den underliggande byggnadens pro-
portioner i detta fall kvarstår efter påbyggna-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ändrad gestaltning men samma material 
Då en påbyggnads uttryck ska hållas samman med underliggande bygg-
nad och planlösningskonsekvenser inte tillåter samma fasadutformning 
mellan de två kan man enligt Bergenudd (1981) ändra fasaduttrycket 
men nyttja samma material. Han påpekar dock att det vid denna princip 
är viktigt att undvika de problem som beskrevs i lika gestaltning och 
samma material kopplat till fukt och nedsmutsning 
 

 Ändrad gestaltning och annat material 
Bergenudd (1981) menar att den fjärde principen utgår ifrån ett med-
vetet eller tvunget motståndstagande från den underliggande byggna-
den. Den bygger på att ge påbyggnaden en utformning och material 
som skiljer sig från den underliggande byggnaden vilket kan ge många 
olika lösningar på gestaltningsproblematiken. De gestaltningsmässigt 
negativa konsekvenserna av en ökad byggnadshöjd kan minimeras med 
hjälp av exempelvis annat material. Vid denna lösning framstår och be-
varas även den underliggande byggnadens proportioner trots en på-
byggnad. Vilket kan ses i Figur 8. Det kan även vid val av denna princip 
vara lämpligt att använda sig av indragningar eller utkragningar, enhet-
ligt eller sekventiellt, eller att snedställa fasaden horisontellt eller verti-
kalt. Denna princip ger även utökade möjligheter vid utformning av på-
byggnader ovan äldre byggnader där man genom modernare arkitektur 
kan skapa kontraster vilka kan ge spänning åt byggnaden och stadsbil-
den som helhet. Ett exempel på detta är enligt Bergenudd (1981) opera-
källarens påbyggnad.  

  



 

 31 

Byggnaderna i området har en homogen sammansättning med liknande karaktärs-
drag. Påbyggnaden motverkar detta då den tillför en viss heterogenitet till området, 
den bryter även vad som kan ses som en historisk karaktär för området.  
 
Påbyggnaden är placerad på en bostadsfastighet, materialvalet för påbyggnaden 
skiljet sig ifrån den underliggande i färg men inte i struktur. Samtliga lägenheter 
har egna terrasser, detta tillför en kvalitet för boendet.  
 
Brandtrappan upp till påbyggnaden har placerats utanför det befintliga trapphuset 
mot fastighetens innergård och har en koppling till det befintliga trapphuset. 

  
Eftersom påbyggnadens gestaltning inte förhåller sig till den underliggande byggna-
dens behålls de ursprungliga proportionerna för den underliggande byggnaden, att 
påbyggnaden är indragen och har snedställda fasader förstärker detta. 

Figur 9. Högst upp: innergård och hiss. Mitten: mindre terrasser. Vänster nere: Entré. Höger nere: Baksidan 
med trappuppgång, källa: PPAG (2017) 

Referensprojekt 
För att vidare beskriva form och gestaltning för påbyggnader undersöks 
ett antal referensprojekt med olika byggnadsskalor. 
 

Village on the Roof - liten skala 
Projektet är ett exempel på innerstadsförtätning där våningspåbyggnad 
skett ovanpå ett typiskt wienskt hus från 1800-talet. Påbyggnaden har 
ett unikt upphöjt läge vilket ger en panoramavy över staden. (Architizer, 
2017) 
 
Lägenheterna utvecklades och designades i samråd med de boende uti-
från hur de ville bo och leva. Arkitekten har sammansatt rumsligheten 
sekventiellt med olika proportioner, något som visar på en lekfullhet där 
ytskikt och interiörer planerats individuellt. Fönsteröppningar finns i alla 
riktningar för att fånga dagsljuset och terrasserna har ingen inbördes in-
syn. (Architizer, 2017) 

 
Undangömt i det befintliga trapputrymmet finns en diskret placerad hiss 
som vid entrén till påbyggnaden öppnar mot en liten publik yta belägen 
16 meter ovan gaturummet, se Figur 9. Ytan omgärdas av små dekon-
struktiva kubiska volymer som är arrangerade på ett sätt som ger en 
riktning mot omkringliggande gator. (Architizer, 2017) 
 

 
  

 
Arkitekt: PPAG Architects ZT GmbH 
Project: Village on the roof 
Plats: Radetzkystraße, Vienna, Österrike 
Foto: Roland Krauss 
Byggherre: Baugruppe Radetzkystraße 
BTA: 526 m2 

Konstruktionskostnad: 1 miljon Euro 
Avslutat: December 2012 
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Figur 10. Uppe höger: Planlösningar och sektioner. Nere vänster: nivåskillnader i lägenheterna. Höger: Öppenhet och mederna inredning, källa: PPAG (2017) 

  

Planlösningarna, Figur 10 skapar rumsligheter som upp-
levs som öppna och modernt. Nivåskillnader inom lägen-
heterna och de varierade formerna mellan lägenheterna 
skapar en spänning och nyfikenhet. 
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Figur 11. Inomhus miljö och övergripande bilder på fasader, källa: Josef Weichenberger Architects (2017) 

MG9 ‒ liten skala 
Denna våningspåbyggnad är i tre plan och är placerade ovan ett äldre 
hus med wilhelminsk stil. Påbyggnadens volym tillsammans med dess-
glasfasader och terrasser orkestrerar spännande vyer ut över wiens ga-
tor och längs taken vilket skapar en öppen karaktär i ett fantastiskt 
läge. De fyra lägenheternas planlösningar, varav en maisonette, är väl 
tilltagna. De axiella riktningarna för lägenheterna sträcker sig längs en 
komplex grid vars referens är en irreguljära fem-vägskorsning (Josef 
Weichenberger Architects, 2017). 

 
Med sitt moderna uttryck, se Figur 11 bryter påbyggnaden av och på-
verkar den homogenitet som finns representerad i området. Påbyggna-
dens höjd sträcker sig dock inte över de omkringliggande byggnaderna 
och påverkar därmed inte homogeniteten för området. 
 
Materialvalet för påbyggnaden skiljer sig från den underliggande vilket 
skapar en distans mellan dem. Påbyggnaden har även snedställda fasa-
der och är till viss del indragen från den underliggande byggnaden, 
detta lämnar den underliggande byggnaden oberörd och dess proport-
ioner behålls. 
 
 

  

Arkitekt: Josef Weichenberger Architects 
Project: MG9 
Plats: Margaretenstraße 9, Vienna, Österrike 
Foto: Erika Mayer 
Byggherre: Baugruppe Radetzkystraße, Vienna 
BOA: 290 m² 
BRA:1.290 m² 
Konstruktionskostnad: - 
Avslutat: 2012 
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Figur 12. Planlösningar för de tre planen högst upp med penthouse till höger. Sektioner längst ner påvisar hur påbyggnaden förhåller sig till den befintliga byggnaden, källa: Josef 
Weichenberger Architects (2017) 

 
  

  

Sektionen visar hur referensstrukturen smälts samman 
till en enhetlig struktur med slingrande tredimension-
ella band som övergår I den övre kornischen hos den 
befintliga fasaden vilket sammanför gammalt och nytt, 
se Figur 12. 
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Figur 13. Påbyggnaden förstärker den bebyggelsens heterogena karaktär källa: Shoparc (2017) 

The Porter House - mellan skala  
Projektet bestod av en renovering och omvandling av ett 2800 kvadrat-
meter stort sexvåningshus byggt 1905. Omvandlingen genomfördes för 
att kunna skapa nya ägarlägenheter inom byggnaden. Det tillfördes 
1900 kvadratmeter ny boarea fördelat på fyra våningar. Våningspåbygg-
nadens placering relativt underliggande är förskjuten en meter vilket 
skapar ett överhäng längs en av fasaderna. (Shoparc, 2017) 
 
Gestaltningen accentueras av fasadsystemet och fönstren vilka består 
av ett specialanpassat zinkpanelsystem som skapar en kontrast till un-
derliggande renässansinspirerad byggnaden. Påbyggnaden skapar såle-
des en förstärkande karaktär till den befintliga heterogena omgivningen, 
se Figur 13. 
 

 

  
Arkitekt: SHoP Architects 
Plats: Meatpacking district of Manhattan, NY 
BTA: 1860 m2 

Avslutat: 2003 
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Figur 14. Påbyggnaden sett från torget bryter av den underliggande bebyggelsen, 
källa: White (2017) 

Figur 15. Innergården för påbyggnaden sett uppifrån och en övergripande vy nedanför, 
källa: White (2017) 

Stadsradhusen - mellan skala 
Enligt White (2017) är omvandlingen av kvarteret Forsete i centrala 
Umeå en del av att föra in nya mer exklusiva och annorlunda bostäder 
till stadens stadskärna, se Figur 14. 
 
Idén bakom upprustningen och omvandlingen var att skapa mångfald 
och en mix av verksamheter. Inom kvarteret finns ett 60-tal butiker 
som ligger i Norrlands största galleria, Utopia. Det finns även ett tolv 
våningar högt hotell samt ett butiks- och kontorshus i sex våningar. 
(White, 2017) 
 
Påbyggnaderna är tio exklusiva stadsradhus som byggts på de äldre 
byggnadernas tak. Från bostäderna har man utsikt över stadslivet och 
älven. (White, 2017) 
 
Påbyggnaden bryter av den i övrigt homogena och låga bebyggelsen, se 
Figur 15.  
 
Fasaderna består till största delen av glas. Radhusens boarea är 125 
kvadratmeter och hörnhusen på 154 kvm. Husen är planerade för 1-2 
boende och erbjuder generösa ytor och öppna planer. Samtliga radhus 
har dubbel takhöjd och erbjuder flexibla planlösningar. Radhusen har 
även altaner och balkonger, det finns även en gemensam gård, se Figur 
14. (White, 2017) 

  

Arkitekt: White arkitekter 
Project: Stadsradhus 
Plats: Kvarteret Foresete Umeå 
Foto: Åke E:son Lindman 
Byggherre: Balticgruppen AB 
BTA: - 
Konstruktionskostnad: - 
Avslutat: 26 mars 2015 
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Figur 16. På byggnadens heterogena karaktär förstärker området känsla, källa: BIG (2017) 

Transitlager Dreispitz - stor skala 
Området är enligt BIG (2017) en fokalpunkt för stadens konstdistrikt. 
De vill med gestaltningen skapa en hybrid mellan konst, arbete, handel 
och boende inom samma byggnad, vilken är öppen 24 timmar om dyg-
net. Runt den befintliga byggnaden finns stora publika torg, det finns 
även en närhet till stadens botaniska trädgård. 

  
Utifrån de figurer som presenterats, Figur 16 har området ett relativt 
homogent uttryck med liknande byggnadshöjder. Denna homogena ka-
raktär är något arkitekten kan ses försöka bryta genom gestaltningen av 
påbyggnaden vilken lyfter byggnadsnivån tre våningar och skapar ett 
mer heterogent uttryck för område. Den underliggande byggnaden är 
ett betongvaruhus från 1960-talet BIG (2017) påbyggnadens relation till 
denna motverkar karaktären för den befintliga byggnaden. Arkitekten 
har valt lyfta upp fem kvadratiska volymer i tre våningar för att sedan 
snedställa dessa och skapa sekventiellt överhäng/indragning. Den 
befintliga bärande strukturen och kommunikationsutrymmen har 
förlängts. Gavlarna har dragits ut för att skapa ett skarpare uttryck. Vid 
indragen fasad finns grönytor och påbyggnadens tak beläggs med 
gräsyta. 
  

 
 
  

Arkitekt: Bjarke Ingels Group 
Project: Transitlager Dreispitz 
Plats: Basel/Munchenstein, CH 
Fastighetsutvecklare: Nüvan Esch development AG, UBS prop-
erty fund, Christoph Merian foundation 
Storlek: 30 000 m2 

Konstruktionskostnad: - 
Avslutat: 2015 
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Figur 17. Planlösningar och sektioner för lägenheterna, källa: BIG (2017) 

Påbyggnaden innehåller många olika lägenhetstypologier vilka 
arkitekten beskriver som experimentella (BIG, 2017). Storle-
karna för lägenheterna sträcker sig utifrån Figur 17 från en-
klare två:or upp till femmor, som har en penthouse känsla 
över sig, dessa lägenheter ligger på gavlarna och har därmed 
utsikt i tre vädersträck, övriga lägenheter inom påbyggnaden 
är enkelsidiga. Vad som skiljer dessa åt är dock att de som 
ligger med enkla väderstreck har en egen trädgård utanför 
fönstret på bottenplan. Kommunikation mellan gaturum och 
lägenhet sker via förlängda hisschakt som kopplats till exte-
riöra loftgångar. 
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D E L  2 .  U R B A N T  M I K R O K L I M A T  
Avsnittet avhandlar en definiering och teoretisk beskrivning av olika faktorer utifrån mikroklimat, sol, vind, luftkvalitet, ljud, snö, termisk komfort samt ”Urban heat 
islands”. Faktorerna är beskriva i samband med hur de påverkar människan och staden.  
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Definition 
Landskapet har en stor variationsrikedom i sin utformning, denna variat-
ion innebär att det finns en mängd olika egenskaper i naturen. Skillna-
derna för dessa påverkar bland annat energiomsättningen, vattenbalan-
sen och luftens rörelser vilka tillsammans skapar ett klimat. 
(Nationalencyklopedin, 2017d) 
 
Mikroklimat, se Figur 18, är ofta extrema och starkt påverkningsbara. 
Exempelvis kan oaktsam markanvändning ge problem med frost, uttork-
ning och kraftiga vindar. Vid utformning av vår miljö kan emellertid ett 
beaktande av mikroklimatet ge en ökad komfort för människan och mil-
jömässiga fördelar för klimatet. (Nationalencyklopedin, 2017d) 
 
Enligt Van Esch (2015) beskrivs det urbana mikroklimatet utifrån det kli-
mat som återfinns i de mer småskaliga urbana områdena i staden, se Fi-
gur 18. Hon menar att dessa influeras av de klimatförhållanden som 
finns på en större skala, där förhållandet mellan klimatvariablerna mel-
lan dessa två områden ofta kan vara mycket varierande.  
 
Stadens utformning och dess innehåll bestämmer enligt Van Esch 
(2015) villkoren för klimatets utfall i förhållande till dess landskap i 
stort. Hon menar att klimatet är något som vi människor sedan urmin-
nestider har försökt skydda oss emot och att det är en av anledningarna 
till att vi började bygga hus. Hon menar att vi historiskt sett har använt 
oss av passiva metoder som kan ses i den traditionella byggnadskons-
ten. Hon påpekar att detta kan ses hos samhällsplaneringen i de varma 
delarna av världen där byggnader ligger mer utspridda i stadsnätet, 
stora avstånd mellan byggnaderna låter i dessa fall den svalare brisen 
flöda igenom bebyggelsen. I de extremt varma och torra delarna av 
världen menar hon att det än idag används en tätare bebyggelsestruk-
tur, detta för att ge skydd från solen. I dessa klimat har klimatskärmen 
en hög massa för att tillåta utjämning av den stora temperaturskillnaden 
som råder mellan natt och dag (Van Esch, 2015). I kalla klimat används 
det enligt Van Esch (2015) isolerande material i en större utsträckning 
tillsammans med en hög massa för klimatskärmen. Hon menar även att 
bebyggelsen är tätare strukturerad för att minimera den yta som annars 
skulle utsättas för kyla.  
 
Det finns utmaningar kopplat till designen av städer i kalla klimat enligt 
Van Esch (2015), exempelvis att få tillräckligt med sol under vintern 
samtidigt som man inte vill ha för mycket sol under sommaren. Under 
sommaren vill man även få tillgång till den svala brisen men samtidigt 
behövs det skydd från de högt liggande vindarna under vinter. Det är 
därmed svårt att få det ena samtidigt som man får det andra i dessa kli-
mat enligt Van Esch (2015). Att bygga våra städer mer kompakt och 
tätt har dock enligt Bottema (1993) komplikationer då det lokalt kan 
ackumuleras större mängder föroreningar vid denna typ av bebyggelse-
planering. 
 
 

 
 

Van Esch (2015) menar att vi idag med hjälp av ”ny” byggnadsteknik 
delvis kan frångå att behöva ta hänsyn till rådande mikroklimat. Hon 
menar att vi lyckats skapa tekniska system som styr och reglerar vårt 
inomhusklimat vilket lett till att vi därmed inte längre i samma utsträck-
ning behöver ta hänsyn till de villkor som klimatet ger platsen. Det kli-
mat som råder inom stadsmiljön bör enligt Bottema (1993) även vara 
en del i projekteringen för inneklimatet, det behövs bland annat bra lju-
disolering, ljussättning och uppvärmning/nedkylningssystem för att 
möta det klimat som råder utanför byggnadens klimatskal. Bottema 
(1993) belyser även att det är klimatet som är avgörande för en bygg-
nads livstid, hur mycket underhåll som kommer att krävas och hur 
byggnader utifrån detta bör utformas.  
 
Van Esch (2015) menar att en noggrant planerad design av den urbana 
miljön kan ge fördelar för stadens människor i form av fysiskt välbefin-
nande. Detta är något som även WHO (2017) påstår och vidare förklarar 
som viktigt då fysisk inaktivitet kopplat till dåliga möjligheter för gång 
och rekreationsområden i staden idag står för 3.3% av antalet döda i 
hela världen. Van Esch (2015) menar utifrån detta att det urbana 
mikroklimatet är en av de faktorer som påverkar välmående i staden 
och att detta borde vara ett fokus för de som arbetar med stadsplane-
ring och urban design. Hon menar även att dessa två discipliner har ut-
vecklats separat under senare år och att den klimatvänliga urbana de-
signen utifrån detta blivit mer åsidosatt då det ofta ansetts vara svårt 
att analysera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. ”Mikroklimat, det klimat som råder i luftskikten mycket nära markytan, vege-
tation, byggnader etc., ofta inom någon decimeter eller meter från ytorna, eller inom 
begränsade områden och rum, t.ex. en glänta i skogen, en gata i staden eller en grotta i 
berget”, källa: Nationalencyklopedin (2017d), figur fritt från Davéus (2016) 
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Faktorer 
Mikroklimatet utgörs av ett antal delkomponenter. Under detta avsnitt 
beskrivs dessa utifrån hur de påverkar oss människor och staden. En 
generell beskrivning av dess uppkomst och fysikaliska egenskaper tas 
även upp.  
 

Solstrålning 
Enligt SMHI, (2017a) är den elektromagnetiska strålningen eller solstrål-
ning uppdelat på ett antal våglängdsområden, vilka innehåller olika 
mängd energi. Kortfattat kan de enligt solstrålning delas in i ultraviolett 
strålning, synlig strålning (dagsljus) och infraröd strålning. De menar 
också att Sverige får från dessa våglängdsområden genomsnittligt 1366 
W per kvadratmeter markyta och att det är denna energi som påverkar 
och driver klimatet i sin helhet, exempelvis genom förändringar i vind-
förhållanden på grund av temperaturförändringar.  
 
Det ultravioletta våglängdsområdet, UV-strålning, har varierande för-
måga att orsaka solbränna där potentialen ges av dess våglängd och 
energiinnehåll enligt SMHI (2017a). Allmänt känt om UV-strålning är att 
det kan leda till hudåkommor och sjukdomar, de menar dock att UV-
strålningen även har positiva effekter, den bidrar till kroppens bildande 
av vitamin D. Vanligtvis räcker med några minuter i solen en sommar-
dag för att täcka dagsbehovet, därmed bör det finnas tillgång till sol-
strålning vid planering av städer och vistelserum. 
 
För att skapa kvalitativa stadsmiljöer för människor bör det finnas ett 
förhållningssätt till solen, där utredning av förutsättningar ska undersö-
kas och tas ställning till. För att kunna göra detta kan vissa beräkningar 
utföras. Kortfattat kan den direkta belysningen enligt Van Esch (2015) 
beräknas för en punk p i ett gaturum sett i Figur 19, där solens position 
beskrivs som en vinkel mellan horisonten och solens vertikala höjd över 
horisonten, αsol. Vinkeln β (Azimut) beskriver solens läge i vertikalplanet 
och mäts vanligen från horisontens syd punkt. Punkten p befinner sig i 
skugga då solens infallande strålning inte når punkten, se Figur 20, 
detta beror på omkringliggande fysisk form som förhindrar strålningen 
att nå punkten. I Figur 20 kan αhinder ses som beskrivande för detta och 
definieras som vinkeln mellan horisonten och objektets högsta höjd och 
punkt p. Om αsol är större än αhinder erhåller punkten p således strålning 
från solen. (van Esch, 2015) 
 
Idag kan programvaror användas för att utföra denna typ av beräkning, 
där den fysiska miljön modelleras och resultatet kan erhållas både gra-
fiskt och numeriskt. 
 

 
 
Figur 19. Illustration över solinfall i ett gaturum, fritt från Van Esch (2015) 

 
Figur 20. Skuggbildning i ett gaturum, fritt från Van Esch (2015) 

Van Esch (2015) menar att det för den direkta belysningen av gaturum-
met är bredden, B, på gatan samt höjden, H, för byggnaderna som är 
betydande. Där förhållandet mellan dessa, H/B, ger högst belysnings-
grad vid breda gaturum med låga byggnader, det vill säga vid låga vär-
den. Vädersträcksriktning för gaturummet spelar även roll enligt henne, 
exempelvis är gaturum som sträcker sig i en axel från norr till syd ofta 
direkt belysta under dagtid men ligger i skugga resten av dagen. Längs 
en väst – öst axel belyses gaturummet (hädanefter kanjon) istället un-
der morgon och kväll. 
 
Taken på byggnaderna har även betydelse för infallande strålning till 
kanjonen enligt Van Esch (2015). Hon menar att ett pulpettak med 
högsta byggnadshöjd mot söder i en väst – öst kanjon ger mer belys-
ning än ett platt tak. I en syd – norr kanjon däremot passar sadeltak 
bättre enligt henne eftersom de ger mest belysning under morgonen, 
däremot är ett pulpettak ett bättre alternativ under kvällen.  
 
Infallande solstrålning kan antingen reflekteras eller absorberas, detta 
beskrivs ofta med albedo-värdet (reflektionsförmåga). För att reflektera 
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mer ljus krävs ett högt albedo-värde vilket erhålls hos ljusa material, 
exempelvis snö som har albedo 0,9 (Nationalencyklopedin, 2017e).  
 
Inom en kanjon menar Van Esch (2015) att solstrålning reflekteras och 
absorberas mellan byggnaderna, därmed hålls energin till viss del kvar i 
kanjonen och påverkar därmed mikroklimatet. Hon menar att det för en 
kanjon med högt H/B värde hålls solstrålningen kvar längre och därmed 
värms kanjonen mer än vid lägre H/B värden. 
 

Dagsljus 
I svensk byggnorm tillfördes år 1975 föreskrifter för att lösa de problem 
som oljekrisen fört med sig, man ville börja spara energi och bli mer 
energieffektiv. I byggnormen infördes dagsljusfaktorn som en rekom-
mendation att tillfredsställa dagsljusbehovet. Man satte gränsvärdet för 
acceptabel dagsljusnivå till dagljusfaktorn på 1%. Däremot ansågs be-
räkningsmetoderna omständligt vilket gjorde att det i de flesta fall igno-
rerades. Som ett svar på detta infördes år 1980 en förenklad metod för 
att beräkna dagljusfaktorn, ett förhållande mellan fönster och golvarea. 
(Rogers, Tillberg, Colin, Österbring, & Mars, 2015) 
 
Under år 1990 reviderades dagsljuskraven till att omfatta alla ytor som 
kunde definieras som vistelsezon. Dagsljusnivån påverkades positivt då 
man övergick från tillfredställande dagsljus till god tillgång av dagsljus 
vilket är det vi fortfarande har idag. Med den enklare beräkningsme-
toden försvann däremot det tidigare kravet med dagsljusfaktor över 1%. 
Idag ser vi med nytt intresse på dagsljus då miljöklassad bebyggelse bli-
vit populär. Miljöbyggnad har spelat stor roll i att lyfta fram de glömda 
dagsljuskraven. Men som vi ser idag är det inte många projekt som 
klara dagsljuskraven och kraven har därefter fått kritik och omdiskute-
rats flera gånger. (Rogers et al., 2015) 

 
Enligt Rogers et al., (2015) påverkas vi starkt av ljusförhållandet och 
behöver dagsljuset för att behålla dygnsrytmen, må bra och hålla oss 
friska. De menar att behållningen av dygnsrytmen är en viktig faktor för 
att hålla sig frisk långsiktigt och att det är direkt beroende av det blåa 
ljuset (446–488 nm). De menar även att störningar i tillförsel av detta 
ljus kan leda till hälsoproblem och ökade risker för olyckor, samt leda till 
depressioner och en försämring av allmäntillståndet för människor. I 
Sverige kan dagsljuset anses vara extra viktigt eftersom vi under peri-
oder på året har en begränsad tillgång till dagsljus (Rogers et al., 2015). 
De menar att det utifrån detta viktigt att vid planering av bostäder se till 
att det finns god tillförsel av dagsljus för att de boende ska få en hälso-
sam levnadsmiljö  
 
Enligt Van Esch (2015) är dagsljuset beroende av vilket väder som råder 
där väder kan delas in i tre olika typer; molnfritt, mulet eller molnigt. 
Hon menar att vädret har stor betydelse för dagsljuset men på grund av 
att det ständigt ändras så medföljer svårigheter att få precisa värden vid 
beräkning av dagsljus. För att kringgå detta kan belysningen i en given 
punkt beskrivas som en faktor vilken anger hur stor del av ljuset från en 

mulen himmel som når den givna punkten (Löfberg, 1987). Denna kon-
stant kallas dagsljusfaktorn (DF) och beror enligt Löfberg (1987) på: 
 

 Himmelskomponenten, ljus från himmelen som är synlig från den 
givna punkten. 

 Utereflekterad komponent, ljus som reflekteras mot externa ytor, 
som byggnader och jordens yta, för att sedan nå den givna punk-
ten. 

 Innereflekterad komponent, det interna ljuset som når den givna 
punkten efter att ha reflekterats i rummet. 
(Löfberg, 1987) 

 
Enligt Rogers et al., (2015) kan dagsljus presenteras i punktform enligt 
följande: 
 

 ”Dagsljuskravet är enbart en miniminivå på tillgängligt dagsljus, 
det säger ingenting om kvaliteten på dagsljuset.” 

 ”Kravet på dagsljus är detsamma i alla rumstyper som omfattas. 
Sovrum har alltså samma krav på dagsljus som ett kök och ett 
vardagsrum.” 

 ”Dagsljuskravet gäller både bostäder och arbetsplatser. ” 
 ”Dagsljuskravet ställs på rumsnivå. En ändrad planlösning har 

alltså stor inverkan på om kravet uppfylls eller inte. Dagsljuskra-
vet tar inte hänsyn till väderstreck eller geografiskt läge” 

 ”Dagsljuskravet talar om fönster. Det är inte säkert att enbart 
takfönster kan uppfylla kravet på god tillgång på dagsljus. ” 

 ”Dagsljuskravet är mycket känsligt för skuggande byggnader och 
byggnadselement samt effektiva och mörka solskyddsglas.” 
(Rogers et al., 2015)  

 
Genom att höja andel bebyggd mark kan dagsljusfaktor öka till en viss 
punkt innan den börjar sjunka enligt Van Esch (2015). Hennes förklaring 
till detta grundar sig på förhållandet mellan H/B ökar, det vill säga att 
byggnader går från höga och smala till låga och kompakta. Vidare me-
nar hon att det för en kanjon med lågt H/B förhållande samt ett högt al-
bedo-värde fås reflekterande egenskap vilket kan bidra till att den norra 
fasaden får en högre dagsljusfaktor än om byggnaden hade stått en-
sam. Samma fenomen kan hända när H/W är hög, då belystes de högre 
våningarna mer än vanligt (Van Esch, 2015). Reflektionen från motstå-
ende fastighets fasad spelar således roll för dagsljuset i en urban kanjon 
och dess omkringliggande byggnader. 
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 Vind 
Vind kan enligt SMHI (2017b) sammanfattas som de flöden som sker i 
atmosfären. Den skapas enligt dem utifrån de skillnader som finns i luft-
tryck mellan olika områden, luft från områden med högre trycket sugs 
till områden med lägre tryck. De menar att skillnaden i tryck mellan om-
rådena gör vinden olika stark, ju större differens desto kraftigare dras 
luften från ett område till det andra.  
 
Enligt Van Esch (2015) kan vind vara både behaglig och obehaglig för 
människan, mycket beroende på vilken temperatur som råder. Hon me-
nar att vinden på sommaren kan vara ett uppskattat inslag då den kan 
ha en kylande effekt på oss människor. På vintern kan denna kylande 
effekt dock skapa ett obehag vilket tillsammans med låga temperaturer 
ger kraftigt försämrad upplevelse av klimatet, se Tabell 4 nedan: 
 
Tabell 4. Tabell för kyleffekt, temperatur kopplat till vindhastighet. Vindhastighet upp-
mätt på 10 meters elevation, temperatur på 1.5 meters elevation. Köldskador kan upp-
stå inom mindre än 30 minuter (mörkblå) eller inom 60 minuter (ljusblå) 

Medel-
vind 
hast. 

Temperatur (˚C) 

m/s 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 

1.4 9.8 4.1 -1.6 -7,3 -12,9 -18,6 -24,3 -30,0 -35,6 

2.8 8.6 2.7 -3.3 -9,3 -15,3 -21,2 -27,2 -33,2 -39,2 

4.2 7.9 1.7 -4.4 -10,6 -16,7 -22,9 -29,1 -35,2 -41,4 

5.6 7.4 1.1 -5.2 -11,6 -17,9 -24,2 -30,5 -36,8 -43,1 

7.0 6.9 0.5 -5.9 -12,3 -18,8 -25,2 -31,6 -38,0 -44,5 

8.3 6.6 0.1 -6.5 -13,0 -19,5 -26 -32,6 -39,1 -45,6 

9.7 6.3 -0.4 -7.0 -13,6 -20,2 -26,8 -33,4 -40,0 -46,6 

11 6.0 -0.7 -7.4 -14.1 -20,8 -27,4 -34,1 -40,8 -47,5 

13 5.7 -1.0 -7.8 -14.5 -21,3 -28,0 -34,8 -41,5 -48,3 

14 5.5 -1.3 -8.1 -15.0 -21,8 -28,6 -35,4 -42,2 -49,0 

15 5.3 -1.6 -8.5 -15.3 -22,2 -29,1 -36,0 -42,8 -49,7 

17 5.1 -1.8 -8.8 -15.7 -22,6 -29,5 -36,5 -43,3 -50,3 

Källa: fritt från Van Esch (2015) 

Kyleffekten är beroende av ett antal parametrar: lufttemperatur, sol-
strålning, luftfuktighet, turbulens, medelvindhastighet och hur längre 
människan utsätts för miljön enligt Van Esch (2015). Även vilka kläder 
människan har på sig och människans metabolism har betydelse för 
upplevd termisk effekt enligt (Bottema, 1993). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Van Esch (2015) menar att när vinden träffar en kropp, till exempel en 
byggnad eller en människa skapas det krafter. Dessa krafter kan upple-
vas som obekväma och kan i vissa fall även vara farliga. Hon beskriver 
att effekten som de krafter som vinden inverkar på kroppen är proport-
ionella mot vindhastigheten i kvadrat.  
 
Enligt Bottema (1993) får vi människor problem att hålla balansen i vin-
den vid medelvindshastigeter runt 15 m/s, vilket motsvarar att en gå-
ende människa är tvungen att luta sig 8 grader för att hålla balansen. 
Tillsammans med vindbyar blir problemet mer påtagligt, vindhastigheter 
under 15 m/s kan enligt Van Esch, (2015) anses vara obekväma. 
 
Det finns skillnader mellan stadig medelvind och vindbyar, där överrask-
ningsmomentet är det som gör att en vindby kan upplevas mer obehag-
lig än stadig vind enligt (van Esch, 2015), se Tabell 5. 

 
Tabell 5. Effekter av stadig vind jämfört med vindbyar 

Medelvind hast. 
[m/s] 

Effekter 

5 Mindre rörelser av håret och kläder, vinden känns i ansiktet 

10 Svårigheter att gå, kläder fladdrar i vinden, svårt att hålla i para-
plyet, mer frekventa blinkningar med ögonen 

15 Svårt att kontrollera gång, överkroppen lutar mot vindriktning, hå-
ret flänger i vinden, omöjligt att hålla i paraplyet, tårar i ögonen 

20 Att gå är väldigt svårt, hela kroppen lutar i vinden, ont i ansiktet, 
ont i öronen, ont i huvudet, svårt att andas 

Vindbyar  
hast. [m/s] 

Varaktighet [s] Effekt 

4 5 Fladdrande hår och kläder 

7 5 Håret tvinnar sig 
15 2 Balansproblem, svårt för äldre 

20 - Fara 
23 - Människor blåser omkull 

Källa: fritt från Van Esch (2015)  

Att planera stadsnät med vind i åtanke är enligt Bottema, (1993) inget 
nytt, exempelvis skriver Vitruvius i sina verk (75-26 fk) om hur 
huskroppar ska orienteras 45 grader för att bryta upp vinden. Att veta 
hur vinden fungerar är enligt Oke (1988) en användbar kunskap inom 
stadsbyggnad, detta för att effektivt kunna skydda sig mot vinden men 
även för att kunna utnyttja den. Exempelvis är det viktigt för place-
ringen av en ytterdörr, om den är felplacerad kan vinden vara så stark 
att dörren blåser upp eller att den blir svårt att öppna. 
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Figur 22. Olika vindzoner som bildas runt en byggnad, (A), upstream retarded zone, (B), frontal vor-
tex, (C), corner streams, (D), recirculation area, (E), shear layers, (F), far wake, fritt från Van Esch 
(2015) 

Vid planering av ny bebyggelse kan grundläggande förståelse för hur 
vinden agerar vara positiv att beakta, detta gäller främst då hög bebyg-
gelse planeras eftersom denna har förmåga att kraftigt påverka ga-
turummet genom skapandet av kraftiga vindar, vilka kan upplevas som 
obehagliga. (van Esch, 2015) 
 
I urbana miljöer bildas tryckskillnader runt byggnader, se Figur 21, en 
enskild byggnad har enkelt sett två områden med olika tryck, högt och 
lågt. Högtryck sker på den direkt vindutsatta fasaden för byggnaden och 
är som starkast vid ungefär 70–80% av byggnadens totalhöjd. Denna 
vind blåser sedan längs med byggnaden och skapar en virvelström vid 
byggnadens sockel, se Figur 21 zon B.  
 
Styrkan för den skapade virvelströmmen är direkt beroende av byggna-
dens höjd, ju högre byggnad desto starkare virvel. (van Esch, 2015) 

 
För fasaden på läsidan till den direkt vindutsatta fasaden uppstår en 
tryckskillnad, det skapas här ett lågtryck. Denna differens i tryck skapar 
cirkulation hos vinden vilket illustreras i Figur 21. I denna zon är vind-
hastigheten relativt låg jämfört med den i zon B, se Figur 21. Vid bygg-
nadens gavlar, Figur 22 zon C, skapas turbulens vilket kan ses i Figur 
21.  
 
En tryckskillnad uppstår även vid den fasad som är motstående den 
tryckutsatta fasaden, det skapas här ett lågtryck. Denna differens i tryck 
skapar cirkulation för vinden vilket kan ses i Figur 22 samt Figur 21. 
Bakom byggnaden i Zon D är vindhastigheten relativt låg jämfört med 
Zon B. Vid gavlarna på byggnaden (Zon C) skapas mycket turbulens. 
Mellan zon C och zon D, se Figur 21, fås en hög vindhastighet men med 
mindre turbulens, det är i dessa zoner som vi människor upplever mest 
diskomfort. (van Esch, 2015) 
 
Byggnadens utformning har stor betydelse för hur vindarna ser ut och 
agerar. En hög och tunn byggnad låter mycket vind passera längs si-
dorna, för en hög och bred byggnad blir däremot cirkulationshastigheten 
starkare vid zon B och D, Figur 21, då byggnaden fångar upp mer vind. 
Slutligen passerar vinden över om byggnaden är låg och bred. (van 
Esch, 2015)  
 
Den geometriska längdskalan, , beskrivs av antigen byggnadens 
bredd, B, eller två gånger byggnadens höjd, H, beroende på vilken som 
är minst. Om 	 2 ∶ 	 , om 	 2 ∶ 	 2 , se Figur 22. (van 
Esch, 2015) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

Figur 21. Vindens påverkan på en byggnad sett frånsidan (figur överst) samt sett ovanifrån (figur ne-
dan), fritt från Van Esch (2015) 
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För en symmetrisk kanjon menar Van Esch (2015) att vinden fungerar 
på liknande sätt, om vinden är parallell med kanjonen går vinden rakt 
igenom gaturummet, se Figur 23. Denna vind är enligt henne stark i 
början men avtar efterhand då vinden försvinner över taken. Avståndet 
då vinden avtar är beroende av höjden för byggnaderna i kanjonen, om 
H/B=1 börjar vinden avta efter en sträcka som är sex gånger så stor 
som höjden för bebyggelsen (Van Esch, 2015). 
 
Om vinden istället kommer vinkelrätt mot kanjonens långsida bildas det 
på samma sätt som för ensamstående byggnad cirkulära vindar på läsi-
dan. Om vinden kommer diagonalt mot kanjonens långsida så går vin-
den ned i kanjonen och färdas längs med tills den tillslut letar sig över 
taken, se Figur 23. (van Esch, 2015) 

 
 
 
 
 
 

Figur 23. Illustration över hur vindriktningen förhåller sig i en kanjon, fritt från Van Esch 
(2015) 

För flöden som sker vinkelrät med kanjonen finns tre olika benämningar, 
Isolated Roughness Flow, Wake Interference Flow och Skimming Flow. 
Dessa flöden är beroende av höjd och bredd för kanjonen och består av 
komplexa virvlar. (Oke, 1988)  

  
Isolated roughness flow inträffar vid breda gaturum, H/B <0.1, här är 
byggnaderna så pass långt ifrån varandra att vinden agerar liknande fallet 
med ensam byggnad, se Figur 24. (Oke, 1988)  
 
 

 
Figur 24. Illustration över isolated roughness flow i en kanjon, fritt från Van Esch (2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Då förhållandet mellan höjd och bredd är 0.1<H/B <0.7, det vill säga 
bredare i förhållande till höjden börjar vindarna integrera med varandra. 
Här amplifieras den uppåtgående vinden på läsidan tillsammans med 
den nedåtgående vinden på motstående fasad. Detta benämns som 
wake interference flow och fenomenet ger upphov till de starkaste vin-
darna, se Figur 25. (Oke, 1988) 

 
 

 

Figur 25. Illustration över som wake interference flow I en kanjon, fritt från Van Esch 
(2015) 

När H/B>0.7 passerar majoriteten av vinden över kanjonen och har så-
ledes lite interaktion med den cirkulerande vinden i kanjonen, detta kal-
las skimming flow, se Figur 26. Om kanjonerna har väldigt smala gator, 
H/B >1.6 kan det blidas många virvlar på varandra, där den nedersta 
har lägst hastighet. (Oke, 1988) 
 
 

 
Figur 26. Illustration över som skimming flow i en kanjon, fritt från Van Esch (2015) 

  

H/B >0,7 
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För osymmetriska kanjoner agerar vinden annorlunda. Om byggnaden 
på lovartsida är lägre än byggnaden på läsidan skiftar virvelns center 
upp och stärker sig diagonalt mellan byggnaderna. Då byggnaden på lä-
sidan är lägre försvagas virveln och det bildas istället två mindre virvlar, 
se Figur 27. (van Esch, 2015) 
 

 
 
 
Figur 27. Schema över vindens förhållande till höjderna på kanjonens sidor, fritt från 
Van Esch (2015)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Solen har en betydande roll för hur vindar agerar. Då solstrålning alstrar 
värme till ytorna i kanjonen stiger den varma luften uppåt. Då solen be-
lyser fasaden på lovartsidans lä fasad påverkas virveln och intensifieras 
av den uppåtgående luft som skapats utifrån värmen vilket ses i Figur 
28 till vänster. (van Esch, 2015) 
 
Om solen istället träffar marken värms denna upp och skapar starkare 
vindar i gaturummet vilket kan ses i Figur 28 i mitten. (van Esch, 2015) 
 
Vid uppvärmning av fasad på läsidans lovartfasad motverkas den varma 
uppåtgående luften virveln som skapats av vinden, detta resulterar i att 
virveln delas upp i två mindre virvlar med olika riktningar. Den övre vir-
veln följer den varma luften och cirkulerar därefter motsols medan den 
nedre fortsätter i samma riktning som innan, se Figur 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 28. Illustration över som solens påverkan i en kanjon, fritt från Van Esch (2015) 
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Luftkvalitet 
Enligt Naturvårdsverket (2017) påverkar luftföroreningar vår miljö och vår hälsa, de gör människor sjuka och förkortar den förväntade livslängden samt att de kan 
bidra till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och är bidragande till klimatförändringen, se Tabell 6. 
Tabell 6. Sammanställning av luftföroreningar och dess effekter på människan 

 LUFTFÖRORENINGAR TREND EFFEKTER MILJÖKVALITETSNORM 
Kolmonoxid 

 
Efter katalysatorns införande har denna andel 
minskat kraftigt. 

Halterna av kolmonoxid har minskat mycket 
kraftigt (ca 80-90 %) sedan 1980-talet. 

Kolmonoxid blockerar hemoglobinets förmåga till syreupptag. I utom-
husluften leder höga halter av kolmonoxid till kärlkrampssymtom hos 
personer med hjärtbesvär. 

Normen är en gränsvärdesnorm som inte får över-
skridas. Halterna av kolmonoxid i Sverige är gene-
rellt sett långt under normens nivå. 

Kväveoxider 
 

De temperaturer som krävs för att bilda kvä-
veoxider gör att de störta utsläppen sker vid 
förbränningsprocesser. 

Utsläppen av kväveoxider har nästan halverats 
sedan 1990.  
 

Kväveoxider är giftiga och irriterar luftvägarna och slemhinnor. Bidrar 
till bildandet av marknära ozon och leder till försurning och övergöd-
ning av mark och vatten. 

Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid till 
skydd för människors hälsa samt för kväveoxider till 
skydd för växtligheten. 
 

Marknära ozon 
 

Marknära ozon bildas i förorenad luft under 
inverkan av solljus. 

Medelhalten av ozon är relativt låg och saknar 
tydlig trend. 
 

Irritation och effekter på lungfunktionen särskilt hos astmatiker är 
känt vid förhöjda halter samt en påverkan på dödligheten. Marknära 
ozon skadar även gröda och skog. 

Riksdagen har beslutat om miljökvalitetsnormer för 
ozon, det vill säga halter som inte får överskridas 
efter ett visst datum. 
 
 

Svaveldioxid 
 

Mänsklig aktivitet som ger utsläpp av svavel 
kommer främst från förbränning av svavel-
haltiga bränslen. 

Utsläppen av försurande ämnen har minskat 
kraftigt i Europa de senaste decennierna. Under 
perioden 1990-2012 minskade utsläppen av 
svaveldioxid med 73 %. 

Kan vara hostretande. Svaveldioxid oxideras i atmosfären och bildar 
svavelsyra vilket bidrar till försurning. 

Det finns miljökvalitetsnormer för svaveldioxid både 
till skydd för människors hälsa och för växtligheten. 
Normen är gränsvärdesnormer som inte får över-
skridas. 

Partiklar  
 

PM10 (partiklar i luften som har en diameter 
mindre än 10 mikrometer i diameter) kan 
passera ner i lungorna och orsaka lungsjuk-
dom. PM2,5 (partiklar i luften som har en dia-
meter mindre än 2,5 mikrometer i diameter) 
Kopplas till hälsa kort och långsiktigt 
 

Utsläppen av PM2,5 har minskat med en tredje-
del i Sverige sedan år 1990, men har end-
ast minskat svagt sedan millennieskiftet. Hal-
terna av PM10 riskerar i vissa svenska städer 
att överskrida miljökvalitetsnormerna men hal-
terna har en minskande trend i våra storstäder. 
 

Partiklar från slitage av dubbdäck har negativa hälsoeffekter på kort 
sikt när det gäller hjärt- och lungsjukdomar, samtidigt leder de till 
ökade besvär för exempelvis astmatiker. Även exponering av trafik-
föroreningar under lång tid påverkar hälsan. Exempelvis på effekter 
är förtidig död i hjärt- kärlsjukdomar och försämrad lungutveckling 
hos barn. 
 

Normerna är gränsvärdesnormer som inte får över-
skridas. För exponering av PM2,5 i tätorter finns 
dock en målvärdesnorm. Miljökvalitetsnormen för 
dygnsmedelvärden av PM10 har visats vara den 
svåraste att klara i Sverige. Därför har vissa kom-
muner åtgärdsprogram för att minska koncentrat-
ionen av partiklar. 

Bensen  
 (Kolväte) 

 

Vägtrafik är en av de viktigaste utsläppskäl-
lorna till bensen, men även småskalig vedeld-
ning, snöskotrar och fritidsbåtar utgör vanliga 
källor.  
 

Bensenhalterna har sjunkit kraftigt sedan bör-
jan av 1990-talet, på grund av att halten ben-
sen i motorbensin har minskat samt på grund 
av fordonens tekniska utveckling, och den tyd-
liga trenden av minskande bensenhalter fortsät-
ter.  

Bensen orsakar blodcancer och det finns idag ingen känd nivå under 
vilken inga effekter uppstår på människor. 
 

Normen är en gränsvärdesnorm som inte får över-
skridas. Inga mätningar har under de senaste åren 
visat överskridande av normen. Miljömålets precise-
ring överskrids dock i flera gaturum. 
 

Polycykliska aromatiska 
(Kolväte) 

 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) bildas 
vid ofullständig förbränning. 
 

De senaste decennierna har en minskning av 
halterna av PAH kunnat ses i regional bak-
grund. 

Bens(a)pyren är en mycket viktig och välstuderad PAH som kan or-
saka bl.a. lungcancer, cancer i urinblåsan och hudcancer. I Sverige 
har bens(a)pyren uppskattats stå för cirka hälften av den cancerfram-
kallande effekten av PAH i tätortsluft. 
 

Det finns en miljökvalitetsnorm för. Normen är en 
målsättningsnorm som ska eftersträvas. Genom-
förda mätningar av bens(a)pyren i Sverige visa hal-
ter som är under miljökvalitetsnormens nivå. Miljö-
kvalitetsmålets precisering överskrids dock på fler-
talet mätplatser.  

Bly 
 

Exponering för bly sker huvudsakligen via 
livsmedel. 
 

Exponeringen för bly via luften har minskat 
kraftigt under de senaste 30 åren, i takt med 
den minskade användningen av bly i bensin. 
 

Bly ger skador på nervsystemet redan vid mycket låga doser. Det 
handlar framförallt om effekter på hjärnans utveckling hos foster och 
barn. 
 

Det finns en miljökvalitetsnorm för bly i utomhus-
luft. Det är en målsättningsnorm som ska eftersträ-
vas. 
 

Kadmium 
 

Utsläpp av kadmium till luft sker främst vid 
sopförbränning, 
 

Saknas Kadmium kan ge störd njurfunktion samt försvagning av skelettet 
med ökad risk för benbrott. 
 

Det finns en miljökvalitetsnorm för kadmium i ut-
omhusluft. Det är en målsättningsnorm som ska ef-
tersträvas. 
 

Arsenik 
 

Berggrunden innehåller arsenik i varierande 
mängd och därför kan vissa malmer innehålla 
arsenik som förorening. 
 

Utsläppen från metallindustri har minskat kraf-
tigt på grund av effektiva reningsåtgärder. Käl-
lorna till arsenik i luften är därför numera fram-
förallt långväga lufttransport. 

Arsenik i omgivningsluften kan vid långvarig exponering orsaka lung-
cancer. Betydelsen av enskilda punktutsläpp för luftkvaliteten har 
dock minskat betydligt och utgör idag inget hot mot hälsan. 
 

Det finns en miljökvalitetsnorm för arsenik i utom-
husluft. Det är en målsättningsnorm som ska efter-
strävas. 
 

Nickel 
 

Källorna till nickel i luften är framförallt lång-
väga lufttransport, förbränning av oljeproduk-
ter samt viss metallindustri. Nedfallet idag är 
mycket lågt. 
 

Saknas Nickel i omgivningsluften kan orsaka lungcancer och allergier. Bety-
delsen av enskilda punktutsläpp för luftkvaliteten har dock minskat 
kraftigt och utgör idag inget hot mot hälsan. Exponering via huden 
från föremål är däremot vanligt. 
 

Det finns en miljökvalitetsnorm för nickel i utom-
husluft. Det är en målsättningsnorm som ska efter-
strävas. 
 

Kvicksilver 
 

Kvicksilver sprids globalt i atmosfären, från 
bland annat småskalig guldutvinning, förbrän-
ning av kol och utsläpp från metallindustri. 

Saknas Exponeringen sker främst via insjöfisk och vissa stora havsfiskar. Ex-
ponering för kvicksilver kan ge skador på nervsystemet, särskilt hos 
foster och barn. 
 

Det finns en global kvicksilverstrategi, Minamata-
konventionen. 
 

 Källa: fritt från Naturvårdsverket (2017) 
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WHO (2016) menar att det finns många exempel på bra grundläggande 
handlingsprogram inom transport, urban planering, kraftgenerering och 
industrier som reducerar luftföroreningar. De säger att ny teknik har 
gett renare metoder vilket minskat utsläppen. Bland annat fångas nu 
metangas in inom avfallshantering istället för att brännas upp. Inom 
transportsektorn har utsläppen minskat genom ny teknik och priorite-
ringen av urban och regional kollektivtrafik (WHO, 2016).  
 
Urban planering ger ökad energieffektivitet för byggnader i samband 
med att städer byggs tätare enligt WHO (2016). De menar att det inom 
energisektorn nu används förnyelsebara källor i en större utsträckning 
både på stor och liten skala än tidigare. För kommuners och jordbrukets 
avfallshantering menar de att det nu finns strategier för hur avfall kan 
reduceras och hur man kan separera och återanvända avfall. Istället för 
att bränna avfall utvinns biogas och då det inte går att undvika förbrän-
ning har hårda emissionskontroller införts (WHO, 2016). Luftförore-
ningen sker dock inte enbart i vår omgivande miljö, föroreningar letar 
sig in i våra byggnader och under året 2012 uppskattades det av WHO 
att 4.3 miljoner människor dog en förtidig död på grund av föroreningar 
i hemmet internationellt sett (World Health Organization, 2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Sverige föreskrivs att byggnader ska utformas sådant att erforderligt 
uteluftsflöde kan tillföras byggnaden samtidigt som halten föroreningar 
inte får överskrida gällande gränsnivåer för uteluften enligt Boverket 
(2017). Gränsvärden presenteras i Tabell 7. 

 
Tabell 7. Gränsvärden för miljökvalitetsnorm 

Förorening Medelvärdesperiod MKN-värde 
 
Kvävedioxid 

Timme 90 μg/m3 
Dygn 60 μg/m3 
År 40 μg/m3 

Svaveldioxid Timme 200 μg/m3 
Dygn 100 μg/m3 

Kolmonoxid 8 h 10 mg/m3 
Bensen År 5 μg/m3 
PM10 Dygn 50 μg/m3 

År 40 μg/m3 
PM2,5 År 20 μg/m3 
Bens(a)py-
ren 

År 1 ng/m3 

Arsenik År 6 ng/m3 
Kadmium År 5 ng/m3 
Nickel År 20 ng/m3 
Bly År 0,5 μg/m3 
Ozon 8 h 120 μg/m3 
Källa: Naturvårdsverket (2016b) 

I Sverige finns även en målsättning att minska de utsläpp som påverkar 
naturen negativt, dessa presenteras i Tabell 8 nedan: 

 
Tabell 8. Gränsvärden och målsättningsnorm 

Förorening Medelvärdesvärdes 
period 

MKN-värde Gränsvärde (G) 
Mål (M) 

NOx År 30 μg/m3 1998 (G) 
SO2 År 20 μg/m3 1998 (G) 
Ozon AOT 40 (ett värde av 

40 ppb) 
6000 μg 2020 (M) 

  Källa: Naturvårdsverket (2016b) 
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Spridningen av föroreningar är förenat med vindflöden, därmed finns en 
koppling till hur gaturum kan designas med avseende på vind för att mi-
nimera luftföroreningar enligt Van Esch (2015). Dessutom finns det en 
koppling till orienteringen för byggnader samt vart intag och utblås för 
ventilationssystemet finns i förhållande till gaturummet och stadsmiljöns 
luftkvalitet enligt henne. Genom vindens flöde för luften med sig förore-
ningar till områden där vindhastigheten är lägre. Detta sker ofta i mitten 
av virvlar och i områden som befinner sig i lä. Här fastnar förorening-
arna och kan vara svåra att få bort enligt Van Esch (2015).  
 
Orienteringen och utformningen av kanjonen har därför stor betydelse 
för hur luftkaviteten upplevs. Om vind blåser parallellt med kanjonen 
kommer vinden att föra med sig föroreningar (från exempelvis trafik), 
dessa kommer att ackumuleras ju längre in i kanjonen vinden dras. Ma-
joriteten av föroreningarna försvinner via lä öppningen i slutet av kanjo-
nen men på grund av turbulens och vertikala vindar kan förorening 
också fly över taken. Generellt minskar koncentrationen av föroreningar 
exponentiellt ju högre upp vertikalt i kanjonen man kommer. Vid taknivå 
är koncentrationen nästintill noll. (van Esch, 2015)  
 
På liknande sätt fastnar föroreningarna i områden med mindre vindhas-
tighet då vinden träffar kanjonen vinkelrät. För en symmetrisk kanjon 
samlas föroreningarna på läsidan, där den högsta koncentrationen hittas 
nära marknivån och minskar med höjden. På lovartsidan är koncentrat-
ionen lägst då relativ frisk luft från taken strömmar in genom de nedåt-
gående virvlarna. (van Esch, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
För osymmetriska kanjoner uppstår ungefär samma fenomen som för de 
symmetriska, föroreningar fastnar i områden som luften rör sig med en 
långsammare hastighet. Dessa områden är oftast i mitten av virvlarna 
och där ackumuleras således mest föroreningar. (van Esch, 2015) 
 
Generellt samlas det mest föroreningar i de fall då byggnaderna med fa-
sad mot lovartsidan är lägst, se Figur 29. Van Esch (2015) menar att 
koncentrationen är nästan hälften av de andra varianterna. 
 
Ventilation av kanjonen sker med hjälp av de uppgående virvlarna vid 
läsidans fasader och genom blandning med friskare luft genom turbu-
lens vid taknivån. Däremot fångar den centrala virveln upp en del av de 
utgående föroreningarna och för tillbaka dem in i kanjonen. Desto bre-
dare kanjon är ju snabbare ventileras kanjonen då förhållandet till ren 
luft ökar. (van Esch, 2015) 
 
Van Esch (2015) menar att luftkvaliteten och vindkvaliteten motsäger 
varandra, detta då luftkvaliteten kräver höga vindförhållanden medan 
vind rekommendationerna strävar efter låga förhållanden. Det är därför 
viktigt att kompromissa och estimera vilken effekt som är viktigast. För 
till exempel fall där luftkvaliteten är mindre viktig, då koncentrationen 
av förorening är låg kan vindkvaliteten optimeras. För fall med dålig 
luftkvalitet, exempelvis industriområden och större vägar, kan det istäl-
let vara viktigt att ventilera mer, starkare vindar. 

  

Figur 29. Illustration över som föroreningen i en kanjon, fritt från Van Esch (2015). 
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Ljud 
Ljud produceras av ljudkällor, det kan vara vi människor som kommuni-
cerar, bilar, flygplan, tåg, högtalare o.s.v. Vanligtvis delas ljudkällor in i 
tre olika idealiserade ljudutbredningstyper, plan ljudvåg, sfärisk ljudvåg 
eller cylindrisk ljudvåg. (Pohlmann & Everest, 2009)  

 
Ljudutbredning i Urbana kanjoner 
Ljudfältet i urbana kanjoner utgörs enligt Van Esch (2015) av det direkta 
ljudet (ljud som ännu inte reflekteras) från en eller flera ljudkällor. En 
ljudmottagare i den urbana kanjonen influeras främst av ljudnivån i det 
direkta fältet. Det reflekterade ljudet blir mer framstående då avståndet 
från källan ökar men främst efter de första metrarna från källan. För-
svagningen av ljudet beror på förhållandet mellan höjden och längden 
av kanjonen. Exempelvis kan en ökning av gatans bredd från 5m till 10 
m sänka ljudnivån med 7 dB till 3.5 dB 10 meter upp på fasaden. Om 
man ökar gatubredden ytterligare 5 meter kan ljudnivån sänkas med yt-
terligare 2dB enligt (van Esch, 2015) 
 
Ljud klingar av med avstånd och tid. Detta beror på frekvensen för lju-
det där efterklangstiden är lägre för låga frekvenser och längre för höga 
frekvenser. Dessutom ökar efterklangstiden då byggnaderna är höga 
och gatorna smala samt med avståndet från ljudkällan. Med hjälp av ab-
sorption och diffusorer i gaturummet kan efterklangstiden sänkas och 
minimera skillnader i ljudmiljöer mellan olika gaturum. (van Esch, 2015) 
 
Ljudreflektion är en viktig faktor för kanjonens ljudmiljö, diffusoriskt re-
flekterande ytor leder till något högre ljudnivåer nära källan. De flesta 
urbana kanjoner kan beskrivas som diffusoriska på grund av att dess 
ytor innehåller ojämnheter i form av element som parkbänkar, växter, 
material för fasader och så vidare. Störningen som kan upplevas av lju-
det blir mer signifikant då gaturummen är smala, speciellt då rummet är 
smalare än 10 meter. (van Esch, 2015) 
 
Ljud kan färdas från ett gaturum till ett annat över taken, antingen ge-
nom öppningar mellan dem eller över dess tak genom refraktion enligt 
Van Esch (2015). Utifrån detta har takets utformning betydelse för ljud-
nivån på mottagarsidan. Studier har gjorts där man utgått från platt tak 
för att se vilka utformningar som är bäst lämpade för att minimera ljud-
överföringen mellan gaturum. De visade på att bland annat sadeltak och 
pulpettak med överhäng gav mycket högre ljudnivåer i mottagarrum-
met. De tak som gav bättre resultat var bland annat halv och kvartscy-
lindriska tak och mansardtak, se Figur 30. I dessa fall var ljudnivån upp 
till 5 dB lägre än för det platta taket. Avgörande för hur ljudet kan föras 
över från ett gaturum är delvis vindgradienten som skapas av takut-
formningen vilken skiljer sig mellan de olika typerna och ger olika 
mycket refraktion. Även den frekvens som utsänds är påverkande då 
lägre frekvenser som oftast upplevs som mest störande tenderar att 
böja sig över objekt mer än höga frekvenser. För att minska ljudnivån i 
mottagarrummet kan därför absorbenter användas, exempelvis genom 

att nyttja takmaterial eller genom formen på balkonger. (van Esch, 
2015) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 30. Spridning av ljud genom diffraktion och reflektion över ett tal, siffrorna repre-
senterar antal reflektioner från en yta, fritt från Van Esch (2015) 

Ljudföroreningar är enligt WHO (2011) ett av de mest frekventa kla-
gomålen rörande miljön i Europa, speciellt i tätbefolkade områden samt i 
närhet till väg-, spår- och flygtrafik. Graden av hälsoeffekter kan sche-
matiskt beskrivas enligt Figur 31 nedan.  
 
 

 
 

 

Figur 31. Graden av hälsoeffekter på grund av ljudförorening och antal människor som 
påverkas, källa: WHO (2011)  
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Antalet funktionsjusterade levnadsår (hänsyn till för tidig död och funkt-
ionsnedsättning) med hänsyn till ljud uppgår enligt WHO (2011) till mel-
lan 1,0–1,6 miljoner människor för Europas population.  
 
Van Esch (2015) menar att vid negativ exponering av ljud (till exempel 
hög volym) kan få tinnitus, förlorat hörselområde och akustiska trau-
man. Hon menar även att det inom den urbana miljön finns många käl-
lor till irriterande ljud vilka kan skapa stress och andra hälsoeffekter.  

 
En nedsatt hörsel kan ge komplikationer för orienteringsförmåga i rum-
met då det binaurala hörandet ger oss förmågan att i horisontalplanet 
bedöma var ett ljud kommer ifrån. Nedsatt hörsel påverkar även vår för-
måga att urskilja ljud och var de kommer ifrån, detta brukar kallas ”the 
cocktail-party effect”. (Pohlmann & Everest, 2009) 
 
För bostadsområden har det visat sig att tillgängligheten till miljöer både 
inomhus och utomhus som är ”tysta” har gett en mindre grad av klago-
mål samt mindre effekt på hälsan enligt Gunnarsson och Öhrström 
(2009). Dessutom kan den sida av byggnaden som är minst utsatt för 
ljud från utanförliggande omgivning som mest attraktiv i jämförelse med 
den sida som är mest ljudexponerad. 

  
Enligt Boverket (2014) definieras omgivningsbuller som buller från väg-, 
spår-, och flygtrafik samt industrier och andra verksamheter. Dessa ty-
per av buller har riktvärden kopplade till sig för vilka ljudnivåer som an-
ses vara acceptabla. Enligt Näringsdepartementet (2015) bör ljud från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bo-
stadsbyggnads fasad, för en uteplats bör inte 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå inte överskridas. Nytt i lagen är att en 
bostad om högst 35 kvadratmeter har fått ett förhöjt gränsvärde vid fa-
sad på 60 dBA ekvivalent ljudnivå vilket har öppnat upp för möjligheten 
att bygga lägenheter i utsatta områden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Av de olika bullertyperna är lågfrekvent buller mest problematiskt ef-
tersom det är svårt att på ett bra sätt kunna skärma av från detta enligt 
Boverket (2014).  
 
Buller har även en samhällsekonomisk kostnad kopplat till sig, 
Naturvårdsverket (2016c) har kartlagt kostnader för väg-, spår- och 
flygtrafik, se Tabell 9. 

 
Tabell 9. Beräknat antal bullerutsatta i Sverige 2011 från respektive trafikslag med till-
hörande samhällsekonomisk kostnad baserad på ASEK 5  

Fordonsslag Antal bullerutsatta 
(miljoner st) 

Samhällsekonomisk 
kostnad (Msek/år) 

Väg 1,64 16 105 
Spår 0,23 908 
Flyg 0,019 62 
   

Källa: Naturvårdsverket (2016c)  

 
Svenska föreskrifter säger att byggnader som innehåller bostäder eller 
lokaler ska utformas på sådant sätt att uppkomsten och spridningen av 
ljud som kan uppfattas som störande ska begränsas för att inte männi-
skans hälsa ska påverkas. Detta kan i vissa fall kräva extra isolering om 
bostad gränsar till exempelvis bullrande verksamheter. Speciellt viktigt 
är detta då utrymme för vila eller dagligsamvaro angränsar till sådant 
utrymme. För byggnader som innehåller lokaler ska installationssyste-
men och utrymmen utformas på sådant sätt att brukare inte störs av 
ljud, varken utifrån eller från byggnadens installationer. Installationer 
som brukare råder över själv omfattas dock inte av ljudkrav. Efter-
klangstider är även viktiga och ska för lokaler uppfylla det ändamål lo-
kalen är avsedd för. (Boverket, 2017b) 
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Snö 
På grund av att snön har ett högt albedovärde (Nationalencyklopedin, 
2017e), kan den hjälpa till att reflektera bort infallande strålning. Detta 
resulterar i att det kan i vissa fall vara en bra egenskap att behålla snön 
för att minska på den absorberande faktorn från infallande solstrålning. 
Snö har även en isolerande effekt och kan därmed hjälpa till att bibe-
hålla värmen i byggnader. 

Urban snö innehåller liksom dagvatten föroreningar från staden, exem-
pelvis trafikutsläpp och halkbekämpningsmedel. Skillnaden är att förore-
ningarna i snön ackumuleras under vinter för att sedan frigöras när snön 
smälter under våren. Överlag är det samtidigt mer föroreningar under 
vintern än resten av året på grund av dubbade däck, mer utsläpp från 
uppvärmning och en ökad mängd resor med bil. (Reinosdotter, 2007)  

Om staden inte planerats med snön och vinden i åtanke kan detta skapa 
konsekvenser för byggnader, exempelvis genom blockerade gatuutrym-
men och vattenskador på grund av snödrivsbildning. I kalla klimat är det 
således viktigt enligt (Oke, 1988) att använda kunskaper utifrån vind 
och snö när det gäller placering av till exempel ingångar, trottoarer och 
parkeringar. 

Snö påverkas av vinden i den urbana staden och ackumuleras enligt 
Kuismanen (2005) då vinden träffar ett hinder, detta eftersom vindhas-
tigheten sjunker med 30–50%. Vidare menar Kuismanen (2005) att en 
byggnad som befinner sig i tvärriktning mot vinden har mest potential 
att samla och skapa snödrivor. Mot lovartsidan av en byggnad skapas 
det en virvel, här samlas snö och skapar en snödriva nära fasaden.  

Snön lägger sig i områden med lägre vindhastighet och skapar snödri-
vor. Ackumulationen av snö är beroende av markens temperatur, fukt 
samt vilket vindförhållande som råder. Vinden kan i vissa lägen hjälpa 
till med att underhålla platser från snön, vid till exempel ingångar och 
gångytor. Snö transporteras genom att rulla, studsa eller flyga, när snön 
rullar blir snöflingorna runda och kan därefter paketeras hårt. Snön bör-
jar att röra sig vid en vindhastighet runt 5 m/s, vid 10 m/s börjar snön 
flyga och runt 15 m/s går gränsen för en snöstorm. (Kuismanen, 2005) 

  



 

 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Värme och termisk komfort i stadsrummet 
Hur människan upplever termisk komfort influeras av ett antal faktorer 
som lufttemperatur, solstrålning, vind och relativ fuktighet (van Esch, 
2015). Hon menar att om det råder balans mellan värmetillförsel och 
värmeförlust upplever vi människor ett behag och att vi kan styra denna 
balans genom val av kläder samt hur mycket vi äter. 
 
Van Esch (2015) menar att värmen vi upplever i vår levnadsmiljö delvis 
beror av solens strålning och hur den interagerar med vår miljö genom 
reflektion och absorption från jordens yta. Hon menar att kroppen förlo-
rar värme genom konvektion, värme förs från objekt till omkringlig-
gande miljö. För denna konvektion är vinden en avgörande parameter 
och ökar vid högre vindhastigheter. Hon säger också att värmeöverfö-
ring kan ske via konduktion, men på grund av att vi människor ofta har 
skor kan denna faktor bortses från. En ytterligare faktor som enligt 
henne styr värmeöverföring är avdunstningen, genom att svettas samt 
genom vår andning. En hög luftfuktighet försvårar denna process och på 
så vis försätts kroppen i obalans. Liknande sker då luftfuktigheten är låg 
vilket gör vår hud och munhåla torr enligt henne. Klimatet är därmed en 
viktig faktor för hur vi människor upplever termisk komfort. Enligt Van 
Esch (2015) har vindhastigheten stor influens i kallt klimat då det kan 
ge kyleffekter medan solstrålningsvärdet påverkar den termiska balan-
sen i varma klimat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För vidare bedömning av termiskt klimat i inomhusmiljö samt utomhus-
miljö kan två metoder användas. Inomhus klimat kan bedömas enligt 
ett indexsystem kallat Predicted Mean Vote (PMV). Systemet baseras på 
antagandet av statiskt termiska fysiologiska förhållanden där resultatet 
presenteras på en sju gradig skala från väldigt varm till väldigt kallt med 
termisk jämvikt i mitten. Testet utförs empiriskt med hjälp av en test-
grupp som får till uppgift att gradera den termiska komforten. Motsva-
righeten för utomhusmiljön är Physiological Equivalent Temperature 
(PET) och introducerades av Mayer och Höppe (1987). Denna modell ut-
går och jämför typiska inomhusförhållanden med förhållanden utomhus. 
PET-värdet används ofta för att se om en rumslighet utomhus kan ses 
som termiskt komfortabel. Dessa två modeller saknar dock psykologiska 
effekter och är därmed inte helt beskrivande. Utomhusmodellen PET tar 
inte heller med det faktum att klimatet utomhus varierar kraftigare än 
inomhusklimat. (van Esch, 2015) 
 
Däremot pekar studier enligt Yao, Li, och Liu (2009) på att den psykolo-
giska faktorn spelar stor roll. Exempelvis vilka erfarenheter, förvänt-
ningar och upplevd kontroll vi människor har kan påverka vilka nivåer 
av kortsiktig diskomfort vi kan acceptera. Därför finns det idag två olika 
sätt att undersöka termisk komfort, antingen i en bestämd laboratorie-
miljö eller genom fältstudier vilka väger in psykologiska faktorer. Dessa 
två metoder kan sedan kombineras för att ge en bättre förståelse för 
hur den termiska komforten upplevs. Denna modell är enligt Yao et al.  
(2009) framförallt användbar då den kombineras med beaktandet av lo-
kalt klimat, kultur och social bakgrund samt vilka beteenden som finns i 
området och människors livsstil.  



 

 54 

Urban heat island 
Urban Heat Island är enligt Erell, Pearlmutter och Williamson (2011) ett av de vik-
tigaste fenomen som inträffar i det urbana klimatet. Det har varit förekommande 
inom forskning sedan det beskrevs av Luke Howard 1818. Intensiteten av fenome-
net kan variera kraftigt beroende på dag och årstid (Erell et al., 2011). 
 
Under speciella väderförhållanden förekommer det temperaturskillnader mellan sta-
den och dess omgivande områden. Observationer visar att städer är varmare ju 
närmre centrum man observerar (Erell et al., 2011). Utanför staden kan marken un-
der vintern vara full med snö och sjöarna frysta, men i staden har snön redan 
smält. Ju längre in i staden man kommer under en varm sommardag desto varmare 
och ihärdigare blir det. Båda dessa fall skapar det vi kallar för Urban Heat Islands 
(UHI) (NASA, 2008). 
 
Temperaturen är direkt kopplad till tätheten för staden samt mängden material as-
falt, betong och stål som utgör ytorna i relation till mängden vegetation. Detta på-
verkar hur mycket värme som kan absorberas och hur mycket värme som reflekte-
ras tillbaka till atmosfären. Relationen mellan temperatur och bebyggelsens täthet 
för Baltimore, Maryland visas i  
Figur 32 och Figur 33. Man kan genom dessa figurer observera att den högsta tem-
peraturen sammanfaller med det mest tätbebyggda området i staden. Fickor med 
lägre temperaturer utgörs av parker och and gröna områden. (NASA, 2008) 
 

 
 
 

Figur 32. Temperaturen för Baltimore, Maryland, källa: NASA (2008)  

 

 
Figur 33. Skillnad i densitet för utvecklingen i Baltimore, Maryland, källa: NASA (2008) 

Man illustrerar vanligen UHI genom Figur 34 för att påvisa hur temperaturen skiljer 
sig beroende på stadsmiljö. 
 

 
Figur 34. Illustration över UHI över en stadsmiljö, källa: Urban Heat Island (2017) 
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Även om den fysiska formen av staden har stor påverkan på hur intensiteten för ef-
fekten på UHI finns det andra faktorer som har betydelse, vädret, den geografiska 
positionen, årstiden och tiden på dygnet påverkar UHI, det gör även den mängd 
energi som släpps ut av mänsklig aktivitet och produktion. (Erell et al., 2011). 
 
Den geografiska positionen påverkar intensiteten hos UHI då den dikterar väderför-
hållanden och topografin på området. Exempelvis upplever kustnära städer en ky-
lande effekt under sommaren på grund av sjöbrisar, kall vind från vattnet som blå-
ser in över land. (Erell et al., 2011). 
 
Egenskaper hos material i en urban miljö, exempelvis material på byggnader och 
vägar, skiljer sig enligt Erell et al. (2011) från naturliga material som återfinns i vårt 
landskap främst två sätt: 
 

 Albedovärdet för jord förändras beroende på fukthalt: då solstrålningen träf-
far jordpartiklarna fångas strålningen och det skapas interna reflektioner mel-
lan luft och vatten inom partikeln och dess porer. När fukthalten ökar, det vill 
säga vattenmängden, ökar albedovärdet.  

 Beroende på årstiden förändras vegetationen vilket kan resultera i att albedo-
värdet förändras, naturen har därmed en förmåga att adaptera sig efter so-
len. 

 
Dessa typer av förändring av albedovärdet saknas i den urbana miljön, då den be-
står av homogena material som har relativt sett jord mer statiska egenskaper. Där-
emot är en urban miljö generellt sett ofta inhomogen med många olika ytor. Som 
regel är det däremot viktigt att reducera användandet av högt absorberande 
material och byta ut dem mot mer reflekterande om man vill minska på effekten av 
UHI. (Erell et al., 2011). 
 
Vädrets påverkan på UHI beror främst på vinden och molntäcket. Den största inten-
siteten på UHI inträffar under lugna och klara förhållanden. (Erell et al., 2011). 
 
Stadens bebyggelsetäthet har stor påverkan på UHI och är en av de större fak-
torerna. Städer är ofta uppbyggda av kanjoner, dessa är ofta smala och höga vilket 
bidrar till att strålningen reflekteras och absorberas mellan fasaderna och på så sätt 
stänger in värmen i kanjonen. Kanjonerna bidrar även till att de långvågiga emiss-
ionerna inte når ut till atmosfären och på så sätt minskas avkylningen av staden. 
(Erell et al., 2011). 
 
Värmeöverföring från mänsklig aktivitet innebär en ökning av temperaturen i sta-
den, dessa aktiviteter utgörs av exempelvis emissioner från industrier och trafik. Ut-
släppet av koldioxid och andra växthusgaser i den urbana miljön skapar ett täcke 
över staden och resulterar i en växthusliknande effekt över staden. (Erell et al., 
2011). 
 
Den antropogena påverkan på mikroklimatet skiftar mellan årstiderna. Under vin-
tern påverkar vi omgivande miljö genom värmespill från uppvärmningen av byggna-
der. Under sommaren påverkas omgivningen av en värmande effekt på grund av 
emission från kylningsprocessen av byggnaderna. (Erell et al., 2011). 
 

Icke vatten genomträngliga ytor såsom hustak, vägar och parkeringar är vanliga i 
städer och består oftast av exempelvis asfalt, stål och tegel vilka inte medger ge-
nomträngning av vatten. Dessa ytor håller således kvar regnvattnet tills det avduns-
tar. När vatten genomgår fasändring, från vätska till ånga, avges värme till omgiv-
ningen. (Erell et al., 2011). 
 
Vegetation i staden har positiva egenskaper, det bidrar till skuggning av marken, 
blockerar långvågig strålning, blockerar utgående strålning från marken, reducerar 
vindhastigheten samt avger fukt till omgivningen genom evapotranspiration. Genom 
dessa egenskaper bidrar vegetationen till minskade temperaturer. Minskningen be-
ror på typen av vegetationen och mängden vatten. (Erell et al., 2011). 
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D E L  3 .  M E T O D I K  F Ö R  V Å N I N G S P Å B Y G G N A D  
I detta avsnitt presenteras fyra metoder vilka tillsammans ansetts vara lämpade för att bygga upp en metodik för hur våningspåbyggnad kan gestaltas med avseende på 
hållbarhet och mikroklimat. Avsnittet inleds med en metod för att analysera lämplighet för ett förtätningsobjekt, som följs upp av metodik för arkitektonisk analys av platsen 
och byggnaden. Enligt metoden ”Problem seeking” sammanställs sedan teori och utförda analyser för att skapa underlag för gestaltningsförslaget. Sist presenteras metoder för 
att bedöma mikroklimatet för området i förhållande till förtätningsobjekt före och efter påbyggnad. 
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Lämplighetsanalys av förtätningsobjektet 
Metoden för att analysera lämplighet för valet av förtätningsobjekt grundar sig på Larsheim (2007) inventeringsmetod vilken beskriver processen att välja 
förtätningsobjekt utifrån vissa kriterier och restriktioner. Metoden diskuteras även med planarkitet (Eriksson, 2017, 16 mar) på Luleå kommun.  

  
Under litteraturstudien gick det inte att finna andra metoder som skulle kunna anses vara likvärdiga denna, vilket är det huvudsakliga motivet till varför denna metod 
valts. Metoden valdes då den ansågs kunna på ett effektivt och enkelt sätt fungera som verktyg för att utvärdera huruvida ett specifikt förtätningsobjekt kan vara 
lämpligt att förtäta. 
 

Signifikanta kriterier för lämplighetsanalysen 
Kriterierna som Larsheim (2007) använder är uppbyggda utifrån Plan-och Bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) samt Fastighetsbildningslagen (FBL). Dessutom till-
kommer en del från lokala källor som Norrköping Kommun, tillsammans med Larsheim (2007) egna överväganden. Nedan följer de kriterier och restriktioner för 
påbyggnation av bostäder som har tagits fram med hjälp av intervju med Eriksson (2017, 16 mar) och genom verifiering av refererade lagrum utifrån Larsheim 
(2007) metod, se bilaga 1. Uppfyller en byggnad samtliga kriterier och restriktioner anses byggnaden vara lämpad för vertikal förtätning.  

 
1. De skyddsavstånd som behandlar möjliga miljörisker för boende regleras i respektive kommuns detaljplan. Här ingår exempelvis avstånd till järnväg, sanering 

av mark från nerlagd industri och avstånd till transportleder för farligt gods, dessa skyddsavstånd bör enligt Larsheim (2007) beaktas. Enligt Larsheim (2007) 
skiljer sig kraven för lokalisering av bostäder från kontor och verksamheter, då kraven för bostäder är betydligt strängare än de andra. Larsheim (2007) 
menar på nedanstående kategorier för skyddsavstånd: 

 
Kategori 1: ”Tung industri” avser miljöstörande anläggningar med skyddsavstånd 1000 m. Detta gäller exempelvis järn- och stålindustrier. 

 
Kategori 2: ”Storindustriområden” avser miljöstörande anläggningar med skyddsavstånd mellan 200 - 1000 m beroende på anläggningen. Detta gäller 
exempelvis asfaltverk, större verkstadsindustri och avloppsreningsverk. 

 
Kategori 3: ”Storindustriområden” avser miljöstörande anläggningar med skyddsavstånd mellan 50 - 200 m beroende på anläggningen. Detta gäller exem-
pelvis mindre verkstadsindustri, kylanläggningar och bussterminaler. 

 
Kategori 4: ”Industri integrerad med bostad” innebär verksamheter som kan integreras med exempelvis bostäder, kontor och hantverkare. 

 
 

2. Bostäder bör inte placeras där luftföroreningen och bullernivån är hög. Enligt SFS 2016:216 3 § bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas 
i anslutning till byggnaden. Enligt den nya bullerförordningen för bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
 

3. Enligt (Eriksson, 2017, 16 mar) kan lämpligt avstånd till grönområden bestämmas genom en beräkning som är direkt beroende av storleken för grönområdet. 
Enligt Larsheim (2007) bör dock inte avståndet 500 meter överskridas utifrån PBL 2 kap. 7§ som säger att det ska råda närhet till parker och grönområde 
inom en sammanhållen bebyggelse. 
 

4. Enligt PBL 8 kap. 17 § ska ändringar av byggnad utföras varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag. Även byggnadens tekniska, historiska, kultur-
historiska, miljömässiga och konstnärliga värden måste tillvaratas. 
 

5. Enligt Larsheim (2007) är det fördelaktigt om det valda förtätningsobjektet har ett platt tak, detta grundas på ekonomiska skäl då man undviker större 
ombyggnationer. 
 

6. Enligt plan- och byggförordningen 3 kap. 4 och 18 § ska det då byggnaden överstiger tre våningar finnas hiss att tillgå för att tillfredsställa tillgänglighets-
behoven. 
 



 

 58 

7. Om tredimensionell fastighetsindelning ska nyttjas måste den nya fastigheten inrymma minst tre bostadslägenheter enligt kap. 3 § 1: a i fastighetsbildnings-
lagen. Takytan bör enligt Larsheim,(2007) ha en minsta areal på 150 kvm för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att bebygga med ett eller flera 
våningsplan. 
 
 

8. Enligt (Eriksson, 2017, 16 mar) är det svårt att tillföra erfoderlig mängd friyta inom stadsmiljö. Avståndet till närmsta lekplats bör inte överskrida 400 meter 
från porten enligt Larsheim (2007).  Enligt PBL kap.8 9 § ska det då man bebygger tomt med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder finnas 
tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska man i första 
hand ordna friyta.  
 

9. Avstånd till närmsta offentliga parkering bör inte överstiga 250 meter. (Eriksson, 2017, 16 mar) 
 

10. Avstånd till samhälls- och kommersiell service inte bör överstiga 500 meter. (Eriksson, 2017, 16 mar) 
 

11. Avstånd till närmsta kollektivtrafik bör inte överstiga 300 meter. (Eriksson, 2017, 16 mar) 
 
12. 

 
Förtätningsobjektet bör vara konstruktionsmässigt lämpad för påbyggnad om inte kunna förstärkas, den måste klara tillförd belastning. (Larsheim, 2007) 
 

13. Våningspåbyggnaden måste enligt Boverket (2017) brandsäkras och utformas sådant att brandskydd och brandsäkerhet blir tillfredsställda.  
Utformningen av brandskyddet ska därmed förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela eller 
stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar. Avgörande faktorer är enligt Larsheim (2007) avståndet mellan byggnader, 
brandtåligheten hos den enskilda byggnaden, möjligheten till utrymning och utrymme till utryckningsfordon vilket regleras i BBR kap. 5. 
 

14. Parkeringstalet bestäms av kommunen och regleras och tas fram utifrån PBL 4 kap. 13§. Eriksson (2017, 16 mar) menar att bestämmelsen av parkeringstalet 
kan utgå från bruttoarean av fastigheten eftersom ett specifikt tal blir problematiskt då man bygger mindre lägenheter.  
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Verktyg för lämplighetsbedömning av våningspåbyggnad 
Verktyget nedan beskriver de kriterier som bör undersökas då ett påbyggnadsprojekt ska initieras, verktyget grundar sig i resultatet från Larsheims (2007) rapport samt de 
ommarbetningar av denna metod som skett utifrån intervjun med Eriksson, 2017, 16 mar. 
   

Anm. Bebyggelseområden inom eller angrän-
sande till grönområden kan anses vara lämpliga 
för förtätning om de ligger utanför skyddsområde 
och områden med försämrad luft- och ljudkvali-
tet.  

STADSNIVÅ 

1. Markera skyddsavstånden som finns 
presenterade i avsnittet signifikanta 
kriterier på kartunderlag 

2. Markera områden som har uppenbara 
problem med luftkvalitet och buller på 
kartunderlag 

3. Markera grönområden med radiellt 
avstånd ~500 meter från områdets 
gräns på kartunderlag 

DETALJERADE BEDÖMNINGAR 

BYGGNADSNIVÅ 

5. Lämpar sig den befintliga takkon-
struktionen på förtätningsobjektet för 
påbyggnad? 

                  JA                          NEJ 

4. Befinner sig byggnaden i område med 
bebyggelsehistorisk karaktär? Är 
byggnaden kulturminnesmärkt eller 
har den ett byggnadshistoriskt värde? 

                  JA                          NEJ 

6. Har förtätningsobjektet färre än tre 
våningar och/eller saknar hiss? Om 
inte; finns det behov för renovering? 

                  JA                          NEJ 

7. Är den tilltänkta delen av takarean 
som avses påbyggas större än ~150 
kvadratmeter? 

                  JA                          NEJ 

8. Finns det möjlighet att tillgodose till-
räcklig mängd friyta till våningspå-
byggnaden?  

                  JA                          NEJ 

9. Överstiger avståndet till offentlig par-
keringsplats ~250 meter? 

                  JA                          NEJ 

10. Överstiger avståndet till samhälls-  
och kommersiell service ~500 meter? 

                  JA                          NEJ 

12. Är förtätningsobjektet konstruktions-
mässigt passande för påbyggnad? 

                  JA                          NEJ 

13. Finns det möjlighet att tillfredsställa 
brandskydd och brandsäkerhet i sam-
band med påbyggnad? 

                  JA                          NEJ 

11. Överstiger avståndet till kollektivtra-
fik ~300 meter?  

                  JA                          NEJ 

14. Finns det möjlighet att uppfylla kom-
munens tillämpade parkeringstal för lä-
genheterna i nybyggnationen? 

                  JA                          NEJ 

Byggnaden anses vara lämpad för vertikal 
förtätning 

Figur 35. Framtaget inventeringsverktyg utifrån Lasrheim (2007) och intervju med Eriksson (2017, 16 mar) 
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Arkitektonisk analys av området 
Analysen sker enligt Thiis-Evensen (1994) metod nedan med syftet att få en översikt över den valda stadsdelen samt dess omgivning befintliga egenskaper och karaktär. För 
att med detta som grund sedan kunna formge ny bebyggelse. Metoden behandlar tre avsnitt; beskrivning, karaktärisering och vägledning.  
 
Metoden valdes då den ansågs kunna fungera bra för att undersöka en byggnad utifrån dess omgivande miljö. Detta stämmer överens med Thiis-Evensen (1994) som menar 
att analysområdets/objektets storlek eller typ inte är avgörande för att bestämma karaktären. 
 

Beskrivning  
 
Beskriv området eller projektets geografiska position, historik, samt områdets eller projektets potentiella problem. 
 
 

1. Geografisk position Genom kartor och bilder beskriva områdets nuvarande tillstånd, sett utifrån och inifrån området. Skissa och visa på viktiga noder och linjer. 
  

2. Historik Kort sammanfattning av stadsdelens historia, när byggdes husen, vilken typ av arkitektur, vilken funktion har området. 
  

3. Problem Redogör avsikten med analysen, är det en generell undersökning eller ett konkret projektförslag. 
 

  

Karaktär 
 
 
Med ovanstående beskrivningen av stadsdelen samt med hjälp av typredskapen presenterade nedan kan stadsdelens karaktär bestämmas. 

  

Typredskap  
 
Vid karaktärisering av ett område, gata eller passage är det viktigt se ur ett helhetsperspektiv då detta är en funktion av hela staden, vilket i sin tur är 
uppbyggt som ett samhälle bestående av fyra typredskap; 
 

 Landskapet (som staden ligger i) 
 Topografin (som staden ligger på) 
 Bebyggelsen (byggnader och stadsrum som utgör staden) 
 Stadsmöblerna (fria element i staden) 

 
Landskapet varieras med exempelvis vatten och skogar. Bebyggelsen beror av byggnaderna, gatorna och platser medan stadsmöbler beror av de fria 
elementen i staden såsom lampor, bänkar och planteringar. Som ett rum organiseras dessa typredskap däremot efter samma principer, dessa beror på 
hur elementen tillsammans eller respektive bildar: 
 

 fält 
 punkter 
 linjer 

 
Analysen med dessa faktorer utförs i syftet att karakterisera de viktigaste riktningsformationerna inom stadsbilden. 
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Karakteriseringen 
 
 
 
I en analys är det viktigt att studera stadsdelen från en övergripande nivå, både inom och utifrån området. Det kan vara betydelsefullt att kombinera topo-
grafin och bebyggelsen i samma process för att sedan analysera storheterna i följande ordning, Landskap, topografi/bebyggelse, möbler.  
 
Analysen består av enkla diagram och pilangivelser för nedanstående punkter. 

  
1. Landskap Lanskapsanalysen ska försöka beskriva det övergripande rummet staden befinner sig i både ifrån mark vy samt fågelperspektiv. Karakteriseringen av land-

skapet utgår från fält, linjer och punkter. Fält kan exempelvis bestå av skogar, vatten och sluttningar. Linjer beskrivs som till exempel siluetter, vatten-
drag, kustlinjer och punkter skildras som toppar, fördjupningar och uddar. 

  
2. Topografi/Bebyggelse Bebyggelsen och topografin beskrivs under samma rubrik och innefattar den delen av landskapet som bebyggelse ligger på. Karakteriseringen består lik-

som landskapsavsnittet av fält, linjer samt punkter som tillsammans beskriver rummet. Dessa motsvaras av områden, gator samt platser och ska prövas 
och analyseras för att hitta vilka av dom som präglar arkitekturen.  

 
Karakteriseringen utgår från följande frågeställningar; Vad är det i topografin och bebyggelsen som skapar det valda området? Vilka gatutyper och/eller 
platstyper finns det i området. 
 

  
a) Området Analysen utgår från tre faktorer för att kunna karakterisera området, minst en av faktorerna ska visualiseras. Faktorerna är: 

 
 Gränser 
 Fält 
 Fokus 

 
Inom dessa faktorer gäller att: 
 

 Området gränsas av: 
 
Topografibidrag (vattendrag, kanter, etc.) 
Gatusystemet 
Gatuväggar 
Portar  
 

Området som fält genom: 
 
Topografibidrag (ytor, sluttningar, etc.) 
Gatumönster (riktning, axlar, centrala) 
Bebyggelsemönster (tät, öppen, sluten) 
 

Området som fokuseras av: 
 
Topografibidrag (försänkningar, kullar) 
Byggnadsstrukturer 
Gatumönster 
Rumsliga områden 
Gaturummen 

 
b) Gator Gatusystem kan variera och uppstå i kombinationer mellan topografin och bebyggelsen. Gator kan vara: 

 
Genomskärande 
Målgator 
Gränsgator 
Sekvensgator 

  
c) Platser Platser liksom gator varierar med topografin och bebyggelse. Platser kan vara: 

 
Riktade 
Centraliserade 
Anslutna 

 
3. Möbler i stadsrummet Möbler representeras liksom landskapet och bebyggelsen av sina egna fält, linjer och punkter. Möbelfält definieras av exempelvis trädgrupper, grönytor och 

gruppering av lampor, möbellinjer kan vara alléer, lampor och pollare. Möbelpunkter kan till exempel vara fontäner, statyer och paviljonger. 
  

4. Slutsatser Med hjälp av ovanstående storheten undersöks sammanhanget för att se om de kontrasterar eller understryker varandra. Summeringen ska vara punktvis 
strukturerad för respektive storhet efter dess betydelse för området. Summeringen ligger sedan som grund för att exempelvis betona ett landskapsdrag 
eller siluetten av staden. 
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Förhållandet mellan stadsdelen och omgivningen 
Dessa steg gäller för alla typer av städer, storstäder, täta städer och stadsdelar men också för en plats eller en gata. En gata eller plats har lika stort förhållande till sin möblering, topografi 
och landskapsbidrag som en hel stad med gränser, fält och fokus. 

 
Metoden utgörs enligt följande för alla typer av områden: 
 

 Först analyseras staden och områdets isolerade egenkaraktär 
 Sedan analyseras vad som händer när området tas bort, så att grannområdet kan karaktäriseras. Denna analys sker liknande som för området fast mindre omfattande. 
 Till slut sammanfattas området med grannområdet för att urskilja vad som hänger samman och vad som kontrasterar. 

 
Denna slutsats eller diagnos ligger sedan grund för vägledande formningsval. 
 
 
 

Vägledning Motivera det karaktäristika valet som ska prioriteras. 

 

Formningsval 

 

Med slutsatserna från föregående avsnitt görs en prioritering av de karaktäriseringar som ska utvecklas. Dessa karaktäriseringar utvecklas i förhållande 
till stadsdelens historia, funktion samt dess visuella egenskaper, eventuellt i förhållande till ett konkret projektförslag. 

 
Formningsrådet visas sedan med hjälp av typredskapen. Finns det flera valmöjligheter diskuteras dessa och grundas på rumstyper och deras konsekven-
ser. Formgivningsvalet sker sedan genom olika nivåer. 

 

Formningsvalets nivå 

 
 
Beroende på detaljeringsgraden av projektet kan vägledningen för valet av form delas upp i tre nivåer: 
 

 Huvudvägledning anger övergripande principer för att stärka relationen.  
 Generell vägledning anger vilka konsekvenser styrkeförhållandet utgör för de viktigaste elementen för området som analyserats. 
 Specifik vägledning anger vad detta kan betyda för konkreta situationer i stadsdelen. 

 
 

Analysens omfattning 
 
 
Analysen är en totalanalys det vill säga att både innehållet och ordningar innefattar så mycket som möjligt. Det betyder att bebyggelsen, landskapet och 
möblemanget i staden behandlas som lika stora enheter. 

 
Det kan ibland vara önskvärt att betona en av delarna på bekostnad av de andra. Exempelvis kan under formningsvalet de historiska planerna för stads-
delen prioriteras som viktigare än landskapet eller dess visuella egenskaper. Metoden kan även användas för prioriteringar av karaktäriseringar i förhål-
lande till exempelvis sociala eller ekonomiska grunder. Analysen utgörs då genom prövningar av valen för det rådande landskapet och bebyggelsen. Däre-
mot är det viktigt att alla analyskomponenterna är med i diskussionen. Slutsatsen blir bara hållbart om alla komponenter analyseras som en helhet, inte 
genom att endast analysera specifika delar. 
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Problem seeking 
Pena och Parshalls (2001) metod Problem seeking nyttjas eftersom den 
på ett bra sätt fungerar för att samla faktorer vilka kan ge huvudsakliga 
mål på ett enkelt och övergripande sätt samt påvisa problem för att 
uppnå dessa mål. 
 
Med hjälp av metoden samlas teorin vilken syntetiseras tillsammans 
med en plats- och byggnadsanalys. Metoden har använts utifrån föl-
jande förhållningssätt där punkt tre varit mer iterativ som process än 
övriga punkter. Att använda en iterativ process för denna punkt är vik-
tigt för att synliggöra eventuella problem som kan uppstå vid val av 
olika former och relationer mellan dessa. 

 
1. Ställ upp mål 
2. Samla fakta kring dessa mål 
3. Testa koncept 
4. Avgör vilka behov som föreligger 
5. Beskriva eventuella problem för att nå uppsatta mål 

 
De övergripande faktorer som kopplats till dessa punkter är funktion, 
form, ekonomi samt tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Målen har ställts upp utifrån det som lyfts i Del 1. Förtätning och 2. 
Mikroklimat vilka behandlar hållbarstads- och byggnadsutveckling samt 
mikroklimat, även fakta och behov kring målen är delvis hämtade från 
dessa avsnitt. Gestaltningsförslaget skapas därmed utifrån synteser av 
del 1. Förtätning respektive del 2. Mikroklimat där syntesen för del 1. 
Förtätning gick ut på att identifiera viktiga faktorer. För del 2. Mikrokli-
mat skapades en designstrategi utifrån litteraturen för de mikroklima-
tiska faktorer som kan påverka människan och byggnaden. Även del 4 
Byggnads- och platsanalys tas med i skapandet av programmet, främst 
utifrån form faktorn. 
 
Sedan testades ett antal olika koncept kopplat till gestaltningsprinci-
perna och platsanalysen. Koncepten ställdes sedan mot de uppsatta må-
len för att utreda vilka problem som kan uppstå vid olika koncept. 
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Gestaltningsmetod 
 Gestaltningsmetoden som beskrivs i boken Påbyggnad av Bergenudd 
(1981) sammanförs med teori från del 1 avsnitt Våningspåbyggnad.  
Metoden presenteras här i ett sammanfattat format. Metoden valdes då 
det för området vertikal förtätning, eller påbyggnad, utifrån litteratur-
studier saknades motsvarande metod.  

 
 
1. I Figur 36 på nästa sida presenteras ett översiktligt planerings-

schema att förhålla sig till vid framtagande av gestaltningsförslag. 
 

 
2. Vilken typ av funktion inryms i underliggande byggnad och vilken 

funktion ska påbyggnaden innehålla. 
 
 

 
3. Utgå från befintliga ritningar för att inventera samt beskriva planlös-

ning, stomme, vertikala kommunikationer och installationer. Målet är 
att erhålla aktuella förutsättningar för påbyggnaden och dess utform-
ningsmöjligheter kopplat till dessa parametrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Med omgivande miljö som utgångspunkt bestäms inriktning för skap-
ande eller bibehållande av homogenitet eller heterogenitet för områ-
det efter påbyggnad 

 
a. Homogen bebyggelse med bibehållen karaktär 
b. Homogen bebyggelse med förstärkt karaktär 
c. Homogen bebyggelse med motverkande karaktär 
d. Heterogen bebyggelse med bibehållen karaktär 
e. Heterogen bebyggelse med förstärkt karaktär 
f. Heterogen bebyggelse med motverkande karaktär 

 
5.  Vilken gestaltningsprincip ska påbyggnaden efterfölja utifrån den be-

fintliga och underliggande byggnaden? 
 

a. Lika gestaltning och samma material 
b. Lika gestaltning men annat material 
c. Ändrad gestaltning med samma material 
d. Ändrad gestaltning med annat material 
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Figur 36. Översiktligt planeringsschema, fritt från Bergenudd (1981) 
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Mikroklimatsanalys 
I detta avsnitt presenteras metoden för hur de olika faktorerna för 
mikroklimatet kan analyseras och beskrivas. 
 

 Solstudier 
För att kunna utföra solstudier modelleras först studieobjektet med hjälp 
av programvarorna Sketchup 2017, Revit Architecture 2017 och 
Rhinoceros 3D (Rhino). 
 
Gemensamma inställningar för samtliga studier är att samtliga ytor för 
fasader, fönster, bjälklag, tak samt omkringliggande ytor för 
bebyggelsen lagerförs i Rhino för vidare koppling mot de 
grasshopperskript som svarar för respektive analys inom solstudierna. 
Gemensamt för samtliga analyser är även att väderstrecksriktningen 
måste peka åt rätt håll och att riktningen för normalen hos samtliga 
modellerade ytor pekar utåt från modellen. 
 
För att utföra solstudierna används plugin till Rhino; Grasshopper och 
Honeybee/Ladybug. Till dessa plugin används även fördefinierade skript 
skrivna av miljöspecialister Diéguez och Shalaby (2017).  
 
Väderdata för aktuell ort för studie hämtas från www.energyplus.net.  
Då väderdata saknas för Luleå används istället data för Kiruna vilken är 
den närmst belägna orten med möjlighet att hämta hem data. 
 
Om specificering av inställningar i grasshoperskript inte redovisas för de 
olika studierna nedan innebär det att man endast behöver köra skriptet 
för att få resultat. 
 

Skuggstudie 
Skuggstudien utförs med Rhino och Grasshopper där analysen sker vid 
specifika tider under vår-och höstdagjämning samt vid sommarsolstånd 
för år 2017. Analys för vintersolstånd utförs inte eftersom det för Kiruna 
råder polarnatt vid denna tidpunkt, vilket resulterar i irrelevanta resul-
tat.  
 
Genom de framtagna illustrationerna från Rhino och Grasshopper besk-
rivs gaturummets solstrålning före och efter påbyggnad. Resultaten an-
vänds i samband med gestaltningsarbetet för att hitta utmaningar för 
den omgivande miljön och byggnaden. 
 

 Inställningar i Grasshopper-skript: 
 

1. Ställ in datum och klockslag mellan 06:00 - 21:00 för analys 
2. Kör skriptet och samlar in resultat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solstrålning 
För att erhålla resultat körs analysen direkt från skriptet. Resultatet av 
studien påvisar hur pass exponerad en yta är för direkt solstrålning. Re-
sultatet kan även ge underlag för framtagande av skuggstrategier. Ytor 
som har ett värde (energi) högre än 600 kWh/m2 kan anses vara väldigt 
exponerade medan ytor under 300 kWh/m2 kan anses vara mindre ex-
ponerade. (Diéguez & Shalaby, 2017) 
 
Resultatet kan även ge ett underlag för var på fasad eller tak det kan 
vara lämpligt att installera solceller, belägga yta med grönska eller för 
vidare utredning av vilka ytor som bör ha reflekterande förmåga. 
 

Dagsljus 
Dagsljus bedöms enligt SGBC (2014) med avseende på dagsljusfaktorn 
samt fönsterglasandel, AF. Inledningsvis kontrolleras fönsterglasandelen 
för lägenheterna i påbyggnaden genom att ta fram kvoten mellan rums-
arean och fönsterarean vilka presenteras på ritningar. Kvoten ställs mot 
dagsljuskravet för brons  10% (Krav BBR) och silver samt guld för  
15% för miljöbyggnadsklassning (SGBC, 2014). 

 
Innan beräkning av dagsljus utförs beräkning av vertikal himlakompo-
nent (VSC) med hjälp av Grasshopper och det fördefinierade skriptet. 
VSC beskriver andelen procent dagsljus från en mulen himmel som når 
en punkt direkt, utan att ha reflekterats av andra ytor. Vid värden under 
15% VSC uppkommer problem att nå dagsljusfaktor över eller lika med 
1% (Diéguez & Shalaby, 2017). 
 
Dagsljusberäkning utförs sedan för de lägenheter som i beräkningen för 
VSC ansetts ha problem med att uppfylla dagsljusfaktor. Beräkningen 
utförs vid halva rumslängden, en meter från mörkaste vägg och 0,85 
meter upp från golvet vilket ställs in i Rhino genom att lägga in punkter 
som svarar mot denna placering och som sedan lagerförs mot koppling 
till Grasshopper-skript.  
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Vindstudie 
För att undersöka vindförhållanden före och efter påbyggnad görs en 
jämförelse i framtagen sektion och fasad. Jämförelsen beskrivs genom 
illustrationer vilka visar hur byggnadens relation till gaturummet i verti-
kalsnitt ser ut och hur de kan påverkas vid vind som blåser från de hu-
vudsakliga vindriktningarna.  
 
Illustrationerna ställs mot de olika typfallen som presenterats i del 2. 
avsnitt Vind. Utifrån dessa typfall görs en enklare analys och konse-
kvensbedömning för att se vilka vindförhållanden man kan förvänta sig 
efter påbyggnad. Här kopplas förhållandet mellan höjd och bredd (H/B) 
med påbyggnadens utformning för att försöka genera ett realistiskt 
vindflöde som sedan kan jämföras mot befintligt tillstånd. 
 

Luftkvalitet 
För att undersöka luftkvaliteten krävs data som representerar nuva-
rande och/eller prognostiserade värden för luftkvalitet inom förtätnings-
objektets närområde. Denna data inhämtas från miljökontoret inom den 
kommun där förtätningen är tänkt att ske.  
 
Data och resultat undersöks sedan kopplat till de gränsvärden som finns 
för respektive luftförorening (se Tabell 6) och illustreras på kartunderlag 
som hör till lämplighetsverktyget se Figur 38. Vid risknivåer utreds på 
vilket sätt man genom gestaltning av byggnaden teoretiskt kan påverka 
luftkvaliteten för området utifrån teori i del 2. avsnitt Luftkvalitet. In-
hämtade data för luftkvalitet presenteras tillsammans med lämplighets-
verktyget, se Figur 38. 
 
För att undersöka hur ansamling av luftföroreningar i gaturummet in-
flueras av en påbyggnad görs en jämförelse före och efter. Denna studie 
grundar sig på resultatet från vindstudien för att hitta de områden som 
har mindre vindhastighet och större potential att samla mer förore-
ningar. Detta görs via enklare teori utifrån del 2. avsnitt Luftkvalitet och 
illustreras i figurer liknande vindstudien. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snö 
För snö beaktas den teori som lyfts i del 2 avsnitt Snö där en enklare 
konsekvensbedömning utförs i samband med vindstudien, utifrån detta 
läggs vikt vid hanteringen av snön inom byggnadens område. 
 
Snön antas ackumuleras på likvärdigt sätt som luftföroreningar, alltså 
där det råder lägre vindhastighet. 
 

Ljud 
För att undersöka ljudförhållanden krävs data som representerar nuva-
rande och/eller prognostiserade värden för ljudföroreningar inom förtät-
ningsobjektets närområde. Denna data inhämtas från kommunen.  
 
Data och resultat undersöks sedan kopplat till de gränsvärden som finns 
för bostäder (se del 2. avsnitt Ljud) och illustreras på kartunderlaget 
som hör till lämplighetsverktyget, se Figur 39. Vid risknivåer utreds på 
vilket sätt man genom gestaltning av byggnaden teoretiskt kan påverka 
ljudkvaliteten för området med utgångspunkt i teori från del 2 avsnitt 
Ljud.  
 
Jämförelsen mellan före och efter påbyggnad görs liknande vind – och 
luftkvalitetstudien och illustreras med enklare figurer. Dessa illustrat-
ioner utgår från del 2. avsnitt Ljud och beskriver ljudöverföringen i gatu-
rummen och hur denna överföring påverkas av en förhöjd byggnads-
struktur. 
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D E L  4 .  A R K I T E K T O N I S K  B Y G G N A D S -  O C H  P L A T S A N A L Y S  
Avsnittet inleds med en kort behovsanalys samt problembeskrivning för vertikal förtätning i Luleå. Detta följs av delresultat för det utpekade objektets lämplighet för förtät-
ning. Slutligen utförs en platsanalys för området för att bestämma karaktär och eventuellt viktiga förhållningssätt vid ett gestaltningsskede vilket kan ses som ett delresultat. 
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Vertikal förtätning i  Luleå 
Utifrån intervju med representant för organisationen 
fastighetsägarna i Luleå Fjällblad (2017, 13 mar) 
framkom att det finns ett behov av både mindre och 
större lägenheter i staden. Möjligheten att efterfråga 
de nyproducerade lägenheterna kan dock vara svår 
och ibland omöjlig. Hon menar att många av de 
större och billigare lägenheterna generellt sett ägs av 
pensionärer som på grund av redan låga kostnader 
inte ser någon anledning till att flytta till ett nytt 
mindre boende. Att få igång dessa typer av flyttked-
jor kan vara en del av lösningen för bostadsproblema-
tiken (Fjällblad, 2017, 13 mar).  
 
Fjällblad (2017, 13 mar) menar att urbaniseringen är 
stark och att den bidrar till att det behöver byggas 
fler bostäder i stadsnära lägen. Hon menar dock att 
det i Luleå som i många andra städer inte finns 
mycket mark kvar att bygga på i dessa lägen och att 
det då kan vara ett rimligt alternativ att istället bygga 
på höjden. Hon menar att vertikal förtätning kan vara 
en intressant lösning då befintlig infrastruktur kan fin-
nas att tillgå. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En förändrad stadssiluett i Luleå kan dock vara käns-
lig då rådande bild fått verka under lång tid utan 
större förändringar och utan bred debatt med allmän-
heten. Däremot kan många inom näringslivet ses som 
positivt inställda till att bygga högre hus i Luleå. Fjäll-
blad (2017, 13 mar) 
 
Problem och begränsande faktorer med vertikal för-
tätning kan enligt Fjällblad (2017, 13 mar) vara att 
tillgodose parkeringstalet och friytor för bostäderna. 
Detta kan komma att förändras i framtiden om man 
ser till digitaliseringen och hur denna potentiellt sett 
kan leda till en minskad bilanvändning. Hon menar 
även att det finns problem med var de boende ska 
vistas i de fall man påbygger ett befintligt bostadshus 
eller verksamhet och samtidigt renoverar underlig-
gande byggnad. Detta problem blir mer påtagligt om 
fastighetsägaren äger ett mindre antal fastigheter och 
då saknar möjlighet att erbjuda ett annat boende un-
der byggtiden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjällblad (2017, 13 mar) påstår att kostnadsnivåerna 
för boendet, trots eventuellt sänkta produktionskost-
nader genom våningspåbyggnad (ingen markanskaff-
ning) inte kommer att kunna hållas tillbaka på grund 
av den marknad som råder.  
 
Fjällblad (2017, 13 mar) menar att de avtal kring 
uppdelning och samordning av den befintliga fastig-
hetens infrastruktur och ytor vid tredimensionell fas-
tighetsbildning kan upplevas komplexa och kan då 
motverka viljan att nyttja denna typ av fastighetsbild-
ning. Detta har dock ingen större betydelse för be-
slutstagande om att utföra våningspåbyggnad för fas-
tighetsägare, däremot ger det möjligheter att hitta 
kapital, exempelvis genom att sälja sitt tak till annan 
exploatör. För ett ökat intresse av tredimensionell 
fastighetsbildning och vertikal förtätning i Luleå krävs 
enligt henne fler goda exempel på denna typ av fas-
tighetsutveckling, samt att de kunnat analyserats 
över tid. 
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Valet av förtätningsobjekt 
I detta avsnitt undersöks lämpligheten för ett förtätningsobjekt utpekat av författarna i samråd med fastighetsägaren Diös i Luleå.  
 
Fastigheten ligger inom kvarteret Braxen och används idag som parkeringshus för stadens invånare och besökare. Detta objekt valdes ut på grund av dess centrala läge i 
staden tillsammans med de möjligheter som finns för att kunna skapa en funktionsintegrering. Den bärande stommen för den befintliga byggnaden kan även anses vara läm-
pad för att kunna bygga på och förtäta vertikalt. 
 
 
Objektet är markerat med röd färg i kartunderlaget. Data för att bestämma lämplighet utifrån del 3 avsnitt Verktyg för lämplighetsbedömning presenteras enligt nedan. 
 
 
Presentationsordning: 
 
1. Luftföroreningar 
2. Ljudföroreningar 
3. Grönområden 
4. Parkering 
5. Samhällsfunktioner 
6. Kollektiv- och regionaltrafik 
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Figur 37. Sammanställdata för Luleå centrumhalvö 

Källa karta: Arcmap 10.4 
Källa data: 
Luleå kommun, Kommunkarta (2017a) 
Luleå kommun, Trafikbullerplan (2010) 
Luftföroreningar från Ekholm (2012), se även Bilaga 2 
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Källa karta: Arcmap 10.4 
 
Källa data: 
Luleå kommun, Kommunkarta (2017) 
Luleå kommun, Trafikbullerplan (2010) 
Ekholm (2012) 

 

Figur 38. Gaturum med risk att överstiga gränsvärde för luftföroreningar, Luleå centrumhalvö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Källa karta: Arcmap 10.4 
Källa data: 
Luleå kommun, Kommunkarta (2017a) 
Luftföroreningar från Ekholm (2012), se även Bilaga 2 
 



 

 73 
Figur 39. Ljudföroreningar i gaturummen för Luleå centrumhalvö 

  

Källa karta: Arcmap 10.4 
Källa data: 
Luleå kommun, Kommunkarta (2017a) 
Ljudföroreningar från Trafikbullerplan (2010) 
 



 

 74 Figur 40. Grönområden med radie ~500 meter från områdesgräns för Luleå centrumhalvö 

  

Källa karta: Arcmap 10.4 
Källa data: 
Luleå kommun, Kommunkarta (2017a) 
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Figur 41. Offentliga parkeringsplatser och parkeringsgarage i Luleå centrumhalvö 

  

Källa karta: Arcmap 10.4 
Källa data: 
Luleå kommun, Kommunkarta (2017a) 
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Figur 42. Samhällsfunktioner för Luleå centrumhalvö 

  

Källa karta: Arcmap 10.4 
Källa data: 
Luleå kommun, Kommunkarta (2017a) 
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Figur 43. Kollektiv- och regionaltrafik för Luleå centrumhalvö 

  

Källa karta: Arcmap 10.4 
Källa data: 
Luleå kommun, Kommunkarta (2017a) 
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Bedömning 
Resultatet efter analys av de punkter som beskrivits i del 3 avsnitt Lämplighetsanalys av förtätningsobjekt sammanställs här i punktform med hänvisning till det grafiska 
resultat som presenterats för att kunna göra en snabb och enkel bedömning av lämplighet för påbyggnad. Användandet av metoden kan ge anvisningar om övriga områden i 
innerstaden som kan vara lämpliga att planera påbyggnader inom, detta lämnar dock författarna till läsaren att själv att avgöra. 
 
 
Tabell 10 Sammanställning av uppfyllnad av kriterier utifrån metod presenterad i del 3 avsnitt Val av förtätningsobjekt 

Signifikanta kriterier Hänvisning Uppfyllnad  
 

1. Skyddsavstånd 
 

Det finns inga hälsofarliga miljöer och trafikleder för farligt gods inom aktuellt studieområde (Eriksson, 2017, 16 mar) JA 

2. Luft- och ljudföroreningar 
 

Området har luft och ljudföroreningar i den direkta omgivningen NEJ 

3. Grönområden 
 

Förtätningsobjektet ligger mellan två centrala grönområden JA 

4. Arkitektoniska värden 
 

Analys av arkitektoniska värden återfinns i avsnittet arkitektonisk analys i del 4 avsnitt Platsens arkitektoniska karaktär JA 

5. Takkonstruktion 
 

Byggnadens takkonstruktion utgörs idag av parkeringsdäck och bedöms principiellt vara påbyggbar JA 

6. Hiss 
 

Befintligt hisschakt finns beskrivet enligt bilaga 3, denna antas kunna förlängas och nyttjas för påbyggnaden  JA 

7. Area >150 kvm 
 

Översta parkeringsplanets area är större än 150 kvadratmeter JA 

8. Friyta 
 

Bedömningen är att friyta kan tillfredsställas inom påbyggnaden JA 

9. Parkering 
 

Gatu- och garageparkering finns i närområdet JA 

10. Service 
 

Avstånd till samhälls- och kommersiell service överstiger 500 meter JA 

11. Kollektivtrafik Avstånd till kollektivtrafik överstiger inte 300 meter 
 

JA 

12. Konstruktion Antagande görs att den befintliga konstruktionen kan hålla för påbyggnad. Detta måste utredas närmre om förslaget 
ska realiseras 
 

JA 

13. Brand Antagande utförs att den befintliga byggnaden tillsammans med påbyggnad kan brandsäkras på ett fullgott sätt. Detta 
måste utredas närmre om förslaget ska realiseras 
 

JA 

14. Parkeringstal Antagande utförs att parkeringsplatser kan ordnas då påbyggnaden utförs ovan befintligt parkeringshus. Detta måste 
utredas närmre om förslaget ska realiseras 
 

JA 

Slutsats 
Förtätningsobjektet kan anses vara påbyggbart då det klarar kriterier och restriktioner, däremot klarar inte objektet kriteriet för luft– och ljudföroreningar för vilka hänsyn 
måste tas till under gestaltningsskedet, för att se vilken påverkan de olika luftföroreningarna har, se Tabell 6. Även kriteriet om allmän service fallerar då det är långt till 
exempelvis förskola och hälsovård, däremot anses närliggande kollektivtrafik kunna vara en del i att lösa dessa avståndsproblem. 
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Platsens arkitektoniska karaktär 
Den arkitektoniska analysen enligt Thiis-Evensen (1994) 
används som en grund för att karakterisera området 
som underlag till ett gestaltningsförslag i form av en vå-
ningspåbyggnad på förtätningsobjektet. 
 
Analysområdet ligger i hjärtat av Luleå, dess funktion 
för staden är främst dagligvaru- och detaljhandel där 
Storgatan och Smedjegatan leder flanerarande männi-
skor mellan stadens olika stadsdelar. Gaturummen runt 
förtätningsobjektet innehåller främst handel i bottenplan 
med bostäder och/eller kontor ovanpå. I den sydliga än-
den av området ligger även ett större parkeringsgarage. 

Historiskt sett har platsen haft samma funktion under 
en längre tid där den varit en plats för sammankomst 
och möten mellan människor. De centrala delarna av 
Luleå stad kan ses bestå av byggnader främst uppförda 
mellan 1950- och 1980-talet där mer historiska element 
saknas i stadsmiljön. Området kännetecknas idag av en 
blandad arkitektur med enstaka postmodernistiska in-
slag. 
 
 

Området definieras av följande kvarter, se Figur 44: 
 

1. Abborren – Shoppingcentrum 
2. Braxen – Parkeringshus, handel, bostäder, kontor 
3. Siken - Handel, bostäder, kontor 
4. Rudan – Handel, bostäder, kontor 
5. Mörten – Handel, bostäder, kontor 
6. Karpen – Parkeringshus 
7. Forellen – Handel, bostäder, kontor 
8. Simpan – Handel, bostäder, kontor 
9. Spiggen – Kontor 
Källa: Luleå Kommun (2017b) 

Figur 44. Det avgränsade analysområdet och förtätningsobjektet. Siffrorna representerar kvarteren i områden vilka beskrivs nedan, bildkälla: Bloomweb (2017) 
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Figur 44. Platsanalys för avgränsat område, skala 1:2000 
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Arkitektonisk karaktär 
Området för karaktärsbestämning avgränsas utifrån detaljplanen ”Nio-
kvartersområdet” (Luleå kommun, 2017a), vilken beskriver de fastig-
heter som finns inom området. Storleken för avgränsningen utfördes ut-
ifrån en bedömning av vilka fastigheter som skulle tänkas påverkas 
mest av en påbyggnad i området. 

 

Landskap 
Området inom avgränsningen befinner sig i en lätt sluttande terräng, 
med lutning från högsta nivån i väst till lägsta nivån i öst. Området har 
närhet till Luleås vattenlinje vilken befinner sig cirka 500 meter till nord-
väst respektive söderut från området. Inom området saknas naturlig 
grönska vilket kan ha sin grund i att området är högexploaterat och har 
en stark stadsmässighet. 
 

Topografi/bebyggelse 
Områdets struktur präglas av ett systematiskt rutnätmönster med långa 
breda tvärgator i dess periferi och smalare sido- och bakgator inom sig. 
Rumslighet som bildas mellan kvarteren inom området upplevs som slu-
ten och snäv. Byggnaderna som inryms i kvarteren innehåller en bland-
ning av funktioner med bostäder, handel och kontor. Inom området 
finns även två parkeringshus samt ett större köpcentrum, se Figur 44 
 
Siluetten som skapas av byggnadshöjderna inom området har en rela-
tivt jämn höjd, med endast ett fåtal utstickande byggnadsformer. Den 
högsta byggnaden i området ligger inom samma kvarter som förtät-
ningsobjektet och är tre våningar högre i dagsläget. Generellt håller sig 
byggnadshöjden i området mellan fyra till sex våningar. 
 
Arkitekturen har ett blandat färginslag där det röd/orangea teglet upp-
levs mest förekommande inom studieområdet. Fasaderna upplevs därför 
mestadels ha en rödare nyans, men det finns även inslag av gråa, blåa 
och gröna toner i fasaderna vilket bland annat återfinns för förtätnings-
objektets och shoppinggallerians fasader. Kvarteret Braxen kan ses som 
ett undantag i arkitekturen för området då byggnaden har en stark post-
modernistisk prägel med pastell färgade plåt-fasader i naturens färger 
tillsammans med doriska kolonner längs den sydliga- och österliga fasa-
den. 
 
Området som illustrerats i Figur 45 avgränsas av två större trafikleder 
västerut och österut, Smedjegatan respektive Kungsgatan, samt en 
större gågata norrut, Storgatan. I syd sker avgränsningen med en 
mindre trafikerad gata, Sandviksgatan. Området kan vertikalt delas in i 
tre delar mellan Skomakargatan och Timmermansgatan som är en 
mindre gågator. Horisontellt delas området av Köpmangatan vilken är 
en mindre gågata samt Stationsgatan, som är en mindre trafikerad väg. 
 
 
 

 
De viktiga positionerna för betraktning av förtätningsobjektet, kvarteret 
Braxen, sett innanför samt utanför området visas i Figur 45. Bilderna vi-
sar på en slutenhet då betraktande sker av de inre delarna av området, 
med en öppning vid torget som ligger vid korsningen Köpmangatan - 
Timmermansgatan. Karaktären kan ses som intim, men den kan även 
upplevas som mörk då det finns begränsad mängd direkt solljus som når 
gatorna under dagen. 
 

Stadsmöblering 
Stadsmöbleringen illustreras i Figur 45 där trädformationer går att hitta 
längst Storgatan, Skomakargatan, Sandviksgatan samt Kungsgatan. 
Gatlampor finns att hitta längst med Storgatan, Köpmangatan, Skoma-
kargatan, Timmermansgatan och Smedjegatan. Bänkar finns belägna 
längst med Storgatan samt på Smedjegatan i närhet till busshållplat-
serna vilka inte är markerade. Det finns även viss sittmöjlighet vid Köp-
mantorget. 
 
På Köpmantorget hittar man lampor, trädformationer samt säsongsbeto-
nade utställningar. Även Storgatan bjuder på utställningar, marknad och 
dylikt beroende på säsong. 
 
De grönytor som finns i området är antingen små, till exempel inom 
kvarteret Spiggen, eller slutna i privata kvartersområden, till exempel i 
kvarteret mörten.  
 

Den arkitektoniska karaktären för området 
 

 Landskap 
o Området saknar karaktäristiska landskapsegenskaper. 
 

 Topografi/bebyggelse 
o Området har många olika funktioner. 
o Arkitekturen är homogen men med inslag av postmodern-

ism. 
o Kvarteren i området är slutna och strukturerade i ett rut-

nätsmönster. 
o Siluetten och höjdskillnader för bebyggelsen är homogen.  
 

 Stadsmöblering 
o Områdets känns tråkigt och mörkt, det saknas möjlighet 

att sätta sig och titta på människor eller vila. Upplevelsen 
är att all fokus har förlagts till Storgatan och dess utveckl-
ing. Det kan även anses sakna belysning och växtlighet 
längs de mindre gågatorna. 
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Figur 46. Topografi för Luleå centrumhalvö, blå linje representerar kustlinjen Figur 47. Bebyggelsestruktur för Luleåcentrumhalvö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förhållandet mellan staden och analysområdet 
För att hitta eventuella karaktärsskillnader mellan staden och det av-
gränsade området undersöks deras förhållande. 
 

Stadens landskap, topografi, bebyggelse och möblering 
Luleå centrum ligger på en halvö och är således mestadels avgränsad av 
en kustlinje. I nordvästra delen av halvön finns det ett större naturom-
råde med träd belägna i en park- och eller skogsmiljö. Landskapet för 
halvön är relativt platt med endast ett fåtal mindre toppar och fördjup-
ningar längs med kustlinjen, se Figur 46 
 
Rutnätsmönster är det som genomsyrar Luleås stadsnät, se Figur 47 
med långa breda gator samt slutna kvarter och miljöer centralt i staden. 
I kanterna av centrum återfinns bebyggelse i mindre skala och tillsam-
mans med smalare gator och mindre tydliga rutnätsmönster. 
 
Luleå som helhet är anpassad för bil, därav har sittplatser och andra an-
gelägenheter för fotgängare på vissa ställen möjligen förbisetts. Den 
gata som i staden har ett större fokus på detta är möjligtvis Storgatan 
vilken kan ses som den mest centrala gatan i Luleå. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En jämförelse mellan stadens och områdets arkitektoniska karaktär vi-
sar på vissa skillnader. Man kan se att naturen inte har fått ge uttryck i 
de mer centrala delarna av staden i förhållande till utanförliggande om-
råden. Det finns även skillnader om man ser till exploateringsgrad där 
det centralt har byggts över hela kvarter, i utkanten har man istället 
lämnat mark och mellanrum mellan byggnaderna, dessa områden känns 
mer öppna. 
 
Likheter återfinns i det starkt definierade rutnät som råder över staden 
och som är framträdande i båda analysnivåerna. 
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Vägledning 
På grund av karaktären och förhållandet mellan staden och området 
anges följande vägledning: 
 
Huvudvägledning 

 Få in mer grönska till området 
 Skapa bättre ljusförhållanden genom artificiella och naturliga me-

del 
 Skapa bättre ljudförhållanden 
 Bevara byggnadshöjder, siluetten för området 
 Bevara arkitekturen hos den befintliga byggnaden 

 
Generellt inriktad vägledning 
Generellt kan huvudvägledningen skapa följande konsekvenser: 
 
Materialitet för våningspåbyggnaden bör utgå ifrån att upprätthålla inti-
miteten för området, de tillförda materialen bör även skapa bättre förut-
sättningar för ljus- och ljudmiljön i gaturummet 
 
Den befintliga byggnaden har inslag av postmodernism och kan anses 
vara värd att bevara då det finns en originalitet för gestaltningen för vil-
ken motsvarighet saknas i staden. Detta är något som det vid skapande 
av gestaltningsförslag bör finnas ett förhållningssätt till, vid eventuell re-
alisering av förslaget måste detta utvärderas mer grundligt. 
 
Då förtätningsobjektet ligger nära två större trafikerade vägar samt en 
mindre i direkt anslutning till byggnaden bör lösningar för förbättring av 
ljud- och luftföroreningar utredas. 
 
Specifikt inriktad vägledning 
Genom att rikta mer fokus på de mindre tvärgatorna och skapa bättre 
ljud -och ljusmiljöer samt mer grönska kan området göras mer attrak-
tivt och ge ett högre flöde av människor.  
 
Genom att bevara arkitekturen i området behålls en del av karaktären. 
Däremot kan införandet av en tyngdpunkt inom kvarteren skapa mer in-
tresse för området. Analogt gäller detta för stadens siluett som idag är 
relativt likartad, denna siluett kan stärkas av utstickande arkitektur 
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D E L  5 .  S Y N T E S  A V  L I T T E R A T U R E N  O C H  A N A L Y S E R N A  
Inom avsnittet summeras del. 1 Förtätning och del. 2 Urbant mikroklimat, vilka tillsammans med del. 4 Byggnads- och platsanalysen syntetiseras. Detta skapar underlag för 
skapandet av ett program som bygger upp gestaltningsförslaget. 
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Figur 48. Fokusering på parametrar (fet-stil) som implementeras i gestaltningsförslaget 

Hållbar stads- och byggnadsplanering 
Inom Del. 1 Förtätning behandlades utmaningar och möjligheter som uppstår då vi förtätar, dessa sammanfattades till ett antal parametrar, se Figur 2. Nedan, i Figur 48 
presenteras de fokuserade (fet-stil) faktorerna för implementering i programmet och slutligen i gestaltningsförslaget.  
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Mikroklimatisk designstrategi 
Sammanställning av de viktigaste faktorerna utifrån del 2. Mikroklimat presenteras nedan för att påvisa en möjlig designstrategi att använda vid framtagandet av gestaltnings-
förslaget. 
 
Tabell 11. Riktlinjer för designstrategi samt lagar för respektive område för planering av bostäder  

FAKTOR        RIKTLINJE 

Sol  
 Funktioner som är i behov av mer solstrålning bör placeras högre upp än funktionerna med lägre behov 
 Minimerad exploateringsgrad leder till maximerad potentiell solstrålning 
 För en öst-väst kanjon bör byggnaderna ha pulpettak med den högst sidan mot väst då detta möjliggör för sol-

strålning både utomhus och inomhus. I en syd – norr kanjon däremot passar sadeltak bättre eftersom de ger 
mest belysning under morgonen, däremot är ett pulpettak ett bättre alternativ under kvällen. 

 Höga albedovärden för fasadmaterial i kanjonen höjer reflektionsförmågan och ger mer solljus till gaturummet. 
 

  Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god 
tillgång till ljus genom fönster direkt mot det fria är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets 
avsedda användning.  

 I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång 
till solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats. Studentbostäder om högst 35 kvm behöver dock inte ha 
tillgång till direkt solljus 

 Minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt bör vara placerat så 
att utblicken ger möjlighet att följa dygnets och årstidernas variationer. 

 Schablonvärde för rummets fönsterglasarea bör vara minst 10% av golvarean, beräknas enligt SS 91 42 01. 
Alternativt simuleras dagsljusfaktorn, DF och ska då överstiga eller vara lika med 1 %. 

Vind  
 Gränsvärde för komfort går vid 5 m/s vindhastighet. Gränsvärdet då fara kan uppstå är 15 m/s vindhastighet 

samt vid vindbyar som uppgår och överstiger detta värde under en kortare tid. 
 Byggnader som är dubbelt så höga eller 15 meter högre än omkringliggande bebyggelse påverkar med stor san-

nolikhet gaturummet negativt med starka nedåtgående vindar, om detta inte går att undgå bör de högsta bygg-
naderna vara placerade med sin bredaste fasad mot den huvudsakliga vindriktningen så att virvlar på sidan om 
byggnaden och framför kan minimeras. 

 I område med hög bebyggelse kan diskomforten hållas tillbaka genom att byggnaderna inte ligger på ett större 
avstånd än 0.7 gånger byggnadshöjden från varandra och att de håller ungefär samma byggnadshöjd, detta 
eftersom det ger glideffekter för vinden och förhindrar starka vindar från att ta sig ned i gaturummet. 

 
 Använd rundade hörn i turbulens utsatta områden 
 Planera byggnadsutformning för att minska oönskade vindflöden 
 Relationen mellan höjd och bredd för byggnaden bör optimeras mot övrig bebyggelse med avseende på vind 
 Blockera eventuella vindgator som kan uppstå även ovan taken med hjälp av byggnadsutformningen 
 Placerade träd strategiskt för att skydda mot vind 
 Lägre planteringar och buskar kan skapa lokala vindskydd 
 I snäva gatuutrymmen och där turbulens i gaturummet kan uppstå kan gröna fasader nyttjas för att fånga vin-

den 
 Vertikala vindar kan motverkas genom att plantera träd med stora trädkronor 
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Luftkvalitet 

 
 
 
 
 
 
 Att använda vinklade tak som enda takform bör undvikas i områden med höga koncentrationer av luftförore-

ningar då de hämmar ventileringen av nedanförliggande gaturum.  
 För naturlig ventilering av byggnader bör dessa placeras med minst 15 graders rotation från den huvudsakliga 

vindriktningen. 
 Bebyggelse bör inte placeras i områden där luftföroreningar från industrier kan transporteras med den huvud-

sakliga vindriktningen. 
 Gröna tak bör användas då det kan förbättra luftkvaliteten 
 Kompromissa och estimera vilken effekt som är viktigast, vind eller luftkvalitet 

 
  För utomhusmiljöer ska naturvårdsverkets gränsvärden för luftföroreningar inte överskridas. Att bygga i områ-

den med höga föroreningar bör överläggas. 
 Luftintag för luftbehandlingsenhet för byggnaden ska placeras i ett läge som säkrar god kvalitet för inkommande 

luft. 
 
Snö 

 
 

 Vid byggande av bostäder bör eventuella taklutningar sluttas mot område för snöröjning, detta för att under-
lätta hanteringen av större snömängder. 

 Vinden har betydelse för snöansamling som ofta sker i de lägen där vinden ligger i lä. 
 Föroreningar ackumuleras i snösamlingar  

 
Ljud 

 
 

 För att minimera ljudöverföring över huskroppar bör taken utföras med platta tak och/eller gröna tak, alterna-
tivt bör många olika takformer användas för att sprida ljudet 

 Taken bör ha överhäng för att minska spridning av ljud mellan kanjoner 
 Material som absorberar ljud bör användas i områden med hög ljudbelastning 
 Bostäder bör inte förläggas i direkt närhet till industri eller hårt trafikerade vägar 
 Speglande ytor (glasfasad) ger högre medelljudnivåer och efterklangstider 
 Använd absorbenter då man vill skapa tystare miljöer 

 
Värme 

 
 

 Gröna fasader vända mot syd ger kylning genom skuggning och hjälper avdunstningen från marken och transpi-
ration från växterna. Det kan även ge minskade infiltrationsförluster från byggnader. 

 Högreflekterande byggnadsmaterial eller ljusa ytskikt resulterar i att lite energi lagras i byggnaden och att det 
istället kan reflekteras ned eller bort ifrån gaturummet. Undvik i dessa fall att använda material som skapar 
bländande effekter för människor i gaturummet 

 
Källor: Van Esch (2015), Boverket (2017), Erlendsson (2015), och Kuismanen (2005) 
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Program 
 MÅL FAKTA BEHOV PROBLEM 

FUNKTION 
Människor 
Aktiviteter 
Förhållanden 

Skapa nya bostäder och sociala rum som in ger trygghet och väl-
befinnande samt manar till skapandet av hållbara livsstilar, var-
dagliga möten och en social sammanhållning. 
 
Använda bostadstypologier främst för unga och studerande 
 
Cykeln och Gång transportsätt prioriteras. 
 

Del. 1 Förtätning Saknas lägenheter för  
ungdomar och stu-
derande, Luleå Kommun 
(2017c) 

Att bygga lägenheter i 
attraktiva lägen för ung-
domar och studerande 
kan vara utmanande då 
bostäderna ofta blir dyra 
på grund av dess läge i 
staden och därmed rik-
tar sig till andra in-
komstgrupper. 

     
FORM 
Läge 
Miljö 
Kvalitet 

Funktionsintegrera med befintlig bebyggelse i attraktivt läge 
 
Utgå från ett helhetsperspektiv där omgivande bebyggelse beskrivs 
för att ta reda på positiva och negativa konsekvenser av våningspå-
byggnadens form 
 
Skapa en attraktiv vistelsemiljö genom en grönskande och ljus in-
nergård för lek och umgänge för de boende. Denna ska kompensera 
för den friyta som inte går att uppfylla för förtätningsobjektet. 
   
Betona grön- och vitstruktur. 
 
Skapa möjligheter för användande av förnyelsebar energi och an-
nan teknisk innovation. 
 
Högkvalitativa bostäder med goda utblickar och dags- och solljus-
förhållanden.  
 
Genom materialitet och form skapa ett förbättrat mikroklimat 
 
 

Del. 1 Förtätning 
 
Del. 2 Urbant mikrokli-
mat 

Andel friyta i urbana lä-
gen ofta bristfälligt 
 
Förtäta städerna genom 
integrering med befintlig 
bebyggelse 
 
Ljusare vistelsemiljöer. 
 
Förbättra luft, vind samt 
bullerproblem 
 
Förbättra dagvattenhan-
tering. 
 

Att skapa stora innergår-
dar på tak kan innebära 
mer förhärskande vin-
dar. 
 
Ytor med högt albedo-
värde reflekterar solljus 
och minskar den passiva 
uppvärmningen av bygg-
naden på vintern. 
 
Dagsljuskraven kan 
skapa låsning för ge-
staltningsarbetet 

     
EKONOMI 
Mervärden 
Exploatering 

Skapa prisvärda bostäder utan att ta ny mark i anspråk 
 
Minimera driftkostnader för energi 

Del. 1 Förtätning Prisvärda lägenheter med 
effektiv energianvänd-
ning 

Att skapa prisvärda bo-
städer är svårt då mark-
naden styr priset för bo-
staden. 

     
 
TID 
Dåtid 
Nutid 
Framtid 

 
Möjliggöra en minskad bilanvändning i staden.  

 
Del. 1 Förtätning 
 
Del. 2 Urbant mikrokli-
mat 

 
Koldioxidfriare miljö. 
 
Effektivisera markan-
vändningen i staden. 
 

Svårt att få människor 
att överge sina bilar och 
att förändra deras bete-
ende och förhållningsätt 
mot denna. 
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D E L  6 .  G E S T A L T N I N G S F Ö R S L A G E T  
Utifrån syntesen skapas gestaltningsförslaget för en våningspåbyggnad vilket kan ses som resultatet av examensarbetet.  Påbyggnad sker på ett befintligt och centralt beläget 
parkeringshus i Luleå och har tagits fram utifrån en arkitektonisk plats- och byggnadsanalys. Vid gestaltningsarbetet har byggnadens närområde undersökts med avseende på 
förändringar av mikroklimatet före och efter våningspåbyggnaden. Påbyggnaden är utformad för att skapa mervärden för omkringliggande mikroklimat och innehåller sam-
manlagt 45 bostäder fördelade på tre plan. Påbyggnaden erbjuder även en stor grönskande innergård.  
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Konceptbeskrivning 
 

  



 

 92 

Strategi och arbetsprocess 
m 

och arbetsprocess 
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Volymstudie 
Volymstudien illustrerar enklare byggnadsvolymer från gaturummen för 
 Köpmangatan, Skomakargatan samt Stationsgatan. 
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Figur 49. Situationsplan, ej skalenlig 

Ritningar 

Situationsplan 
I Figur 49 illustreras våningspåbyggnaden med dess omgivning. Redovisat är de tänkta huvudentréerna för påbyggnaden vilka återfinns i gatuplanet och illustreras med svarta 
pilar. I figuren syns även minsta avstånd mellan byggnadsdel för våningspåbyggnaden och omkringliggande bebyggelse.  
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Figur 50. Plan 1 för våningspåbyggnaden, ej skalenlig 

PLAN 1 
I Figur 50 illustreras det första planet vilken innehåller sexton tvårummare och en enrumslägenhet, på innergården ligger en gemensamhetslokal tillsammans med två växthus 
där de boende har möjlighet att odla. I den norra delen finns ett cykelförråd med verkstad i direkt koppling med huvudentrén för påbyggnaden. I denna del finns även förråd 
för rullstolar, barnvagnar och cyklar samt ett spa som har utsikt över stadens tak.  
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Figur 51. Plan 2 för våningspåbyggnaden, ej skalenlig 

 

PLAN 2 
I Figur 51 illustreras påbyggnadens andra plan vilken har åtta trerumslägenheter och två ettor. Dessa binds ihop med loftgång i vilken öppningar finns utanför underliggande 
lägenhet för att släppa ned dagsljuset. Vid påbyggnadens tänkta huvudentré finns ett större cykelförråd.  
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Figur 52. Plan 3 för våningspåbyggnaden, ej skalenlig 

 

PLAN 3 
I Figur 52 illustreras plan tre vilken består av arton enrumslägenheter som bundits ihop med loftgångar. Vid underliggande lägenheter har öppningar lämnats i loftgången för 
att släppa ned dagsljuset. Vid påbyggnadens tänkta huvudentré finns ett större cykelförråd.   
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Figur 53. Fasad norr och syd, ej skalenlig 

 

FASAD SYD & NORR 
I Figur 53 illustreras fasad syd vilken vetter mot Stationsgatan samt fasad nord som vetter mot Köpmangatan. Den södra fasaden utförs med grönskande fasad för att hjälpa 
till med avkylning av gaturummet sommartid samt motverka luftföroreningar över året. Den norra fasaden består av ljusa material för att reflektera ned solljuset till gaturum-
met nedanför. I mitten av denna fasad syns även ett raster som sluter utrymmen för påbyggnadens cykelförråd.  
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Figur 54. Fasad öst, ej skalenlig 

 

FASAD ÖST 
I Figur 54 illustreras fasad öst vilken vetter Skomakargatan. Fasadutformningen består av både ljusa material för att reflektera ned solljus till gaturummet samt grönskande 
inslag för att bryta av och ge ett mer varierat fasaduttryck. Här syns även den förlängda pelarstommen med bakomliggande perforerad plåt vilka tillsammans binder ihop det 
underliggande parkeringsgaraget med våningspåbyggnaden. Längs gavelfasaderna syns även det utkragande pelardäcket vilket delvis sluter inne gatuutrymmen nedanför och 
skapar en skyddad yta för förbipasserande. I underkant av pelardäcket fästs även pendlad gatubelysning vilket inte framgår i Figur 54.  
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Figur 55. Fasad väst, ej skalenlig 

 

FASAD VÄST 
Den västra fasaden sluter an mot grannfastigheten inom kvarteret braxen. Vad som illustreras i Figur 55 är ett utsnitt för brytningen mellan dessa två fastigheter. I figur 55 
syns de materialval som gjorts för att skapa en varm och öppen känsla för innergården samt de glas hus som placerats på innergården för odling och umgänge.  



 

 102 

Figur 56. Sektion A-A och C-C, ej skalenlig 

 

SEKTION A-A & C-C 
I Figur 56 illustreras två sektioner vilka visar hur påbyggnaden principiellt har förlagts ovanpå det underliggande parkeringsgaraget. I sektion A-A syns även hur parkeringsga-
ragets olika nivåer är förlagda i elevation samt hur kopplingen mellan dessa och våningspåbyggnaden valts att utföras.  
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Figur 57. Sektion B-B, ej skalenlig 

 

SEKTION B 
I Figur 57 illustreras parkeringsgaraget tillsammans med påbyggnaden. I figuren visas hur pelare förlängts upp till påbyggnadens pelardäck samt hur nedgångar tillförts till 
underliggande byggnads översta plan placerats in.   
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Mikroklimatsanalyser 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de analyser som utförts kopplade till mikroklimatets olika faktorer innan och efter våningspåbyggnad. 
 

Solstudier 
Analys av solen har utförts på modell, se Figur 58, vilken modellerats med hjälp av programvaror Sketchup 2017, Revit Architecture 2017 samt Rhinoceros 3D. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 58 Modellerat studieobjekt 
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Figur 59. Jämförelse för skuggstudie mellan befintlig, till vänster och efter våningspåbyggnad, till höger. Sommarsolstånd  

Studie av antalet soltimmar mellan klockan 06.00 ‒ 21.00 vid sommarsolstånd 2017 
Resultatet, se Figur 59 påvisar att vissa fasader erhåller en mindre mängd direkt solljus, exempelvis har fasad öst för våningspåbyggnaden ungefär två till tre 
timmar direkt solljus. I övrigt kan de andra fasaderna anses ha goda förutsättningar för att uppfylla kravet om direkt solljus för vistelserum. Jämförelse av analyser 
från norr påvisar ett försämrat läge för närliggande bostäder utmed Köpmangatan, dessa har dock fortfarande tillgång till direkt dagsljus enligt analysen. För bo-
städer till söder om våningspåbyggnaden sker ingen avsevärd förändring. 
  



 

 106 

Figur 60. Jämförelse för skuggstudie mellan befintlig, till vänster och efter våningspåbyggnad, till höger. Vår- och höstdagjämning 

Studie av antalet soltimmar mellan klockslagen 06.00 ‒ 21.00 vid vår- och höstdagjämning 2017 
Resultatet, se Figur 60 påvisar problem för fasader som vetter mot norr. Dessa fasader får mycket lite om ens något direkt solljus vid denna tidpunkt på året. I 
övrigt finns goda förutsättningar att uppfylla krav om direkt dagsljus för vistelserum.  
 
Våningspåbyggnaden skapar problem för närliggande bostadsbyggnad till vänster i figur befintligt norr. Denna fasad får en försämrad tillgång av direkt dagsljus 
efter påbyggnaden skett. Denna byggnad bör dock teoretiskt erhålla en större mängd reflekterat ljus under morgon och förmiddag jämfört med innan våningspå-
byggnaden. För bostäder till söder om våningspåbyggnaden sker ingen avsevärd förändring. 
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Figur 61. Jämförelse mellan befintlig, till vänster och efter våningspåbyggnad, till höger, för solstrålning (energi) 

Solstrålning 
Resultatet, se Figur 61, visar vilka ytor som lämpar sig att installera solceller på, i detta fall handlar det om vissa av de sluttande taken samt taken ovanför venti-
lations- och trapp-/hissutrymmen. Utifrån bilden längst ned till höger för våningspåbyggnaden kan placering för växthus bestämmas då denna behöver maximal 
solstrålning. Analysen av den befintliga miljön visar att parkeringsdäcket erhåller en större mängd solstrålning och att denna strålning mest troligen absorberas och 
då påverkar temperaturen för mikroklimatet negativt. Våningspåbyggnaden visar på en större variation där solstrålning delats upp på fler ytor där vissa fasader 
kan ses som ”kalla”, däremot får den sydliga fasaden en stor mängd solstrålning. Eventuellt behövlig avkylning sommartid kan här ske med hjälp av grönafasader. 
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Figur 62. VSC simulering för våningspåbyggnadens alla sidor samt en mer detaljerad vy för lägenheter som får dåligt med solljus 

 

Analys av dagsljusfaktor utifrån analys av den vertikala himlakomponenten (VSC) 
Resultatet för VSC visade på tre lägenheter vilka har mer problem att uppfylla dagsljusfaktorn, dessa lägenheter ligger på våningspåbyggnadens bottenplan i den 
norra huslängan. Lägenheterna, se Figur 62 (högst upp till vänster), gick utifrån detta vidare till analys av dagsljusfaktorn. 
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Figur 63. Simulering av dagsljusfaktorn på den nordliga sidan av påbyggnaden, bottenvåning 

Utifrån analysen av vertikal himlakomponent undersöktes de lägenheter som ansågs ha störst problem med att uppfylla dagsljusfaktorn. Som resultatet illustrerar 
klarar två av lägenheterna, 3 och 4 i Figur 63, inte kravet på mer än 1 % dagsljusfaktor vid halva rumslängden, en meter in ifrån den mörkaste fasaden och 0,85 
meter ovan golvytan. Dessa lägenheter passar därför inte för bostadsändamål och dess rumsliga funktion definieras om till att innehålla förråd för rullstol och 
barnvagn samt en mindre spaanläggning för de boende. Cykelverkstaden var inledningsvis tänkt att vara en lägenhet men i inledande analyser ansågs denna ha 
ett för dåligt läge för att klara kraven för dagsljusfaktor. 

 
 

LGH 1 

LGH 2 

Cykelverkstad 

LGH 3 (Förråd) 

LGH 4 (Relax) 

LGH 5 
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Figur 64. Illustration av vindförhållanden för påbyggnaden och omgivande gaturum, före och efter, vind ifrån norr 

Vind 
Resultat presenterat nedan baseras på användandet av den metod som 
redovisats i del 3 avsnitt Vind. 

 
Enligt vindros från Windfinder (2017) är de huvudsakliga riktningarna 
för vind riktat från nordväst och söder. Utifrån detta avgränsas analysen 
till att enbart undersöka hur vind från dessa väderstreck påverkar bygg-
naden och gaturummen som befinner sig norr och söder om påbyggna-
den. 
 
Som illustreras i Figur 64 förekommer det skillnader för vindflödet mel-
lan befintliga gaturum och gaturummen efter påbyggnationen. Tydlig-
aste förändringen sker på taket på parkeringshuset där vinden innan 
kunnat flöda rak över taken men efter påbyggnaden brutits upp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Påbyggnaden bidrar till ett högre flöde som tar sig ner i gaturummet vid 
Köpmangatan. Mot gaturummet på lovartsidan, Köpmangatan, bryts det 
skimming flow som innan hindrat vind att ta sig ner till Stationsgatan. 
Men på grund av att vinden splittras mot fasaderna anses den mängd av 
flödet som tar sig över minskas i och med de ojämna fasaderna. Vid ga-
turummen på läsidan däremot så minskat då virveln försvagas och det 
istället bildas två mindre virvlar. Vid påbyggnaden sker ett wake interfe-
rence flow då förhållandet mellan bredden på innergården och höjden på 
fasaderna är över 0.7. Analogt med de nordliga vindarna gäller även flö-
desillustrationerna för östliga vindar

Före 

Efter 
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Figur 65. Föroreningsnivåer i kanjonerna och innergården, före och efter med vind från norr. Gradienten illustrerar föroreningsmängden där högst koncentration är mörkast 

Luftkvalitet 
Luftkvaliteten är beroende av vinden och ackumuleras i lä områden vilket illustreras i Figur 65, utifrån resultat i avsnitt Vind. Analogt sker med nordlig vind ter sig 
föroreningsgraden på liknande sett från syd. Då vinden efter våningspåbyggnad tar sig ner i gaturummen kommer koncentration att lätta. 

Snö 
Snön är beroende av vinden och kommer enligt teori samlas i lä områden, se Figur 65, för ungefärligt resultat där snös samlas i de mörkare delarna av gradienten. 
 

  

Före 

Efter 
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Figur 66. Ljudgång från en källa till mottagare, före och efter påbyggnad, siffrorna i figurerna illustrerar antalet reflektioner mot ytor  

Ljud 
Fasaderna har utformats för att minska ljud påverkan och hålla kvar ljuden som alstras i gaturummen. Detta göra att det blir tystare gaturum. Det bidrar även till 
att ljudnivån potentiellt i innergården kan minska. Som visas av illustrationerna i Figur 66 ses att ljud flödet ändras dramatiskt vid våningspåbyggnaden och ljud 
som uppkommer från en källa från ett gaturum har svårt att nå en mottagare i det andra gaturummet. Även ljudkällor från innergården har svårt att färdas ut och 
ner till gaturummen. På grund av pelardäckets utkragning över gaturummen blir det svårare för ljudet att transporteras mellan gaturummen.

Efter 

Före 
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D E L  7 .  D I S K U S S I O N  O C H  S L U T S A T S E R  
Arbetet avslutas med metod- och resultatdiskussioner samt slutsatser för arbetet i sin helhet för att svara på de framtagna frågeställningarna. Först presenteras en resultat-
diskussion utifrån våningspåbyggnad som förtätningstyp och det framtagna gestaltningsförslaget. Sedan behandlas de olika metoderna som har använts. Sist redovisas förslag 
till fortsatt arbete. 
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Resultatdiskussion 
I detta avsnitt beskrivs och diskuteras vårt gestaltningsförslag kopplat 
till de frågeställningar som tagits fram för våningspåbyggnad som för-
tätningstyp. 
 

Våningspåbyggnad som ett alternativ vid förtätning  
I detta avsnitt diskuteras våningspåbyggnad utifrån visionen om framti-
dens städer kopplat till förtätning samt vilka möjligheter och utmaningar 
som föreligger.  
 
Våningspåbyggnad kan anses vara mer komplicerad än andra förtätnings-
typer. Den bygger på ett starkare förhållningssätt gentemot de förutsätt-
ningar som den underliggande byggnaden ger tillsammans med den om-
kringliggande miljön. Vid en lyckad våningspåbyggnad kan dock nya kva-
litéer tillföras till området, exempelvis kan stadsmässighet stärkas då 
luckor i stadsväven fylls igen. Det går även att tillföra andra funktioner till 
områden än bara bostäder, vilket varit fokus i denna rapport, exempelvis 
skulle en förskoleverksamhet kunna inrymmas på ett tak eller en vård-
central, möjligheterna är många.  
 
Precis som med andra förtätningstyper kan man stärka de sociala förhål-
landena i staden genom att bygga för en mer blandad bebyggelse. Denna 
bebyggelse kan skapa närhet då det byggs i redan centrala lägen som har 
koppling till goda kommunikationer, detta skulle kunna ses som den hu-
vudsakliga möjligheten med vertikal förtätning. Med denna förtätningstyp 
finns även möjligt att bygga i områden med bostadsbrist utan att ta ny 
mark i anspråk, samtidigt som nya typer av upplåtelseformer kan till-
komma. Våningspåbyggnad kan utifrån detta ses relatera till hur vi idag 
vill bygga tätare städer med funktionsintegrering, kortare resvägar och 
mer grönska samt hur dessa tillsammans kan möjliggöra för bättre sociala 
förhållanden. Detta påstående gäller i de fall den befintliga byggnaden 
innan påbyggnad har ett läge i staden som positivt kan bidra till denna 
utveckling.  
 
För påbyggnaden handlar det som Neuman (2005) menar om själva pro-
cessen för vilken påbyggnaden uppförs och sedan används. Det är inte 
enbart formen som avgör om något är hållbart, det är istället bestånds-
delarnas sammansättning och den funktion som skapas och används då 
vi lever, konsumerar och producerar i våra städer som avgör hållbarhet. 
 
En del av de faktorer för hållbarhet som presenterades i del 1. Förtätning 
och som sedan summerats i syntesen gick inte att ta vidare in i den kon-
ceptuella inriktningen för gestaltningsförslaget. Anledningen till detta är 
att faktorerna förhåller sig till en stadsnivå och är svåra att koppla till 
lösningar på byggnadsnivå. Däremot visar de på ett förhållningssätt, en 
tanke eller vision om vad som är eftersträvansvärt då byggd form ska 
planeras. Det skapar även en god grund för argumentation om hur vi bör 
bygga och varför.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De huvudsakliga utmaningarna idag för att nå hållbarhet upplevs utifrån 
vad som nämnts i del 1 Förtätning vara de sociala aspekterna då vi fört-
ätar. Denna aspekt handlar om rätten till ett drägligt boende vilket idag 
inte är lika självklar för alla. För att lösa detta behövs fler bostäder. Vilket 
i sin tur är svårt då det saknas tillräckligt med mark i de mest attraktiva 
lägena. Här kan våningspåbyggnad anses vara ett bra komplement till de 
mer vanligt förekommande förtätningstyperna. 
 
Utifrån intervjun med representant hos organisationen fastighetsägarna i 
Luleå tror vi att vertikal förtätning i jämförelse med andra förtätningsty-
pologier är relativt okänt för fastighetsägare. Detta skulle tillsammans 
med en upplevd komplexitet för förtätningstypen kunna vara en av hu-
vudorsakerna till varför vi inte ser fler påbyggnader. Den upplevda kom-
plexiteten finns i planering och utförande och blir mer tids- och resurskrä-
vande än vid en nybyggnation på oberörd mark. 
 
Som påpekats i del 4 avsnitt Vertikal förtätning i Luleå, finns problem 
hur man praktiskt gör då en påbyggnad utförs på en befintlig bostads-
fastighet. Problemet med omlokalisering av de boende är något som fas-
tighetsägare med mindre bestånd har svårare att tillgodose. Denna pro-
blematik kan bortses från då man bebygger parkeringshus vilket gör 
dessa typer av fastigheter mer lämpade att förtäta utifrån denna aspekt. 
Detta kan dock komma att förändras i framtiden då renoveringsbehoven 
för det befintliga beståndet växer kopplat till eftersatta underhållsplaner 
och bristande ekonomi vilket kan leda till avgiftshöjningar för de bo-
ende. Här kan en försäljning av befintligt tak vara ett sätt att snabbt få 
in kapital till en renovering, vilken kan ske samtidigt som påbyggnaden 
byggs. I dessa lägen finns även möjlighet att höja standard och för-
bättra energiförbrukningen för den underliggande byggnaden samt för-
bättra dess eventuellt otillräcklig tillgänglighet vilket ofta kan vara fallet 
i äldre hus som exempelvis saknar hiss. Detta överensstämmer väl med 
vad SKL (2015) sagt om att det äldre fastighetsbeståndet måste utveck-
las och energieffektiviseras och att en tillgänglighetsanpassning är möj-
lig att göra i dessa skeden. 
 
Utifrån denna rapport anses våningspåbyggnad kunna vara ett bra kom-
plement och alternativ att använda vid förtätning. Resultatet har dock 
visat att det finns aspekter som måste tas hänsyn till då man bebygger 
befintliga hus och att dessa bör lyftas så tidigt som möjligt i planerings-
processen för att utvärdera möjligheter och utmaningar. 
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Vid påbyggnad är de mikroklimatiska faktorerna viktiga att undersöka. 
Dessa bör vara ingående i tidiga skeden för att utvärdera och minimera 
problem som kan ge försämrade förutsättningar för omkringliggande be-
byggelse efter påbyggnad skett. Att undersöka mikroklimatet kan även 
leda till identifiering av potentiella möjligheterna som kan tillvaratas eller 
utvecklas. 
 
Att bygga på befintliga fastigheter och utöka antalet våningsplan innebär 
att en högre byggnadshöjd erhålls. Den nya skalan för byggnaden resul-
terar i en längre fallskugga, vilken kan påverka omkringliggande bebyg-
gelses tillgång till solljus negativt. Detta gäller främst för fasader som 
vetter mot syd vilka då får mer negativa effekter på grund av att påbygg-
naden blockerar det direkt infallande solljuset. En påbyggnad kan däre-
mot i vissa fall medföra positiva effekter då påbyggnaden reflekterar ned 
mer ljus till omkringliggande fasader som vetter mot norr, öst och väst. I 
planering för solljus är det därmed viktigt att ha kännedom om vad om-
kringliggande bebyggelse har för funktion, exempelvis bostäder eller lo-
kaler. Detta för att kunna optimera formen för påbyggnaden till att ge 
mindre negativa effekter för dessa funktioner i grannhusen. 
 
Byggnadshöjden påverkar också de vindförhållanden som finns i stads-
miljön. En avsevärt högre byggnad som inte relaterar till omkringliggande 
bebyggelse kan med sin form skapa kraftigare vindar och ett försämrat 
upplevt klimat i gaturummet. Vindens förhållande före och efter påbygg-
nad är därmed extra viktig att undersöka i de gaturum där människor 
vistas mer frekvent. 
 
Luftkvalitet är direkt beroende av vindflödet och av vilka utsläpp som sker 
i staden. Luftkvaliteten och vindkomforten motsäger varandra, för att 
ventilera ett utrymme krävs en hög vindhastighet och vid högre vindhas-
tigheter upplevs en försämrad komfort. Utifrån detta måste en prioritering 
utföras i design skedet, antingen designar man för lägre vindflöden med 
risk att försämra luftkvalitet, eller tvärtom. Här kan befintliga förutsätt-
ningar ge antydningar om vilken typ av design som är mest lämpad. Ex-
empelvis bör ett industriområde ha större avstånd mellan sina byggnader 
för att tillåta högre vindflöden medan ett gångstråk i staden behöver ha 
smalare gaturum med blockerade vindgator. 
 
I de klimatzoner som erhåller stora mängder snö under året kan vånings-
påbyggnader med innergård få problem med snöhanteringen. Detta ef-
tersom snön på något sätt måste tas omhand för att inte blockera entréer 
och gångstråk. Det bör för dessa typer av påbyggnader finnas en strategi 
för hur antingen uppsamling eller bortforsling av snö ska kunna ske på 
ett smidigt och enkelt sätt. Att bygga i ett upphöjt läge kan skapa mer 
påtagliga vindhastigheter och en blåsigare miljö. Detta kan tänkas mot-
verka ansamling av snö om rumslighet är planerad efter vindförhållanden. 
I dessa fall bör dock en noggrannare studie utföras än den som gjorts i 
detta arbete, antingen med hjälp av datorstödd simulering eller vinstudier 
av fysiska modeller. 
 

Påbyggnadens utformning påverkar hur ljudmiljön upplevs i gaturummen 
både positivt och negativt. Genom former och material kan ljudöverfö-
ringen antigen förstärkas eller motverkas.  
 

Gestaltningsförslagets utformning  
I detta avsnitt diskuteras vårt gestaltningsförslag i stort och dess fram-
tagande samt hur förslaget kan skapa mikroklimatiska mervärden för 
omgivande stadsmiljö. 
 
Den arkitektoniska platsanalysen utfördes med hjälp av metoden Thiis-
Evensen (1994) och gav en huvudvägledning där det utifrån brister i 
området ansågs behöva föras in mer grönska, bättre ljusförhållanden 
samt att rådande siluetten för området inte markant skulle förändras.  
Även arkitekturen för den befintliga byggnaden bedömdes enligt ana-
lysen ha ett bevarandevärde då byggnaden har ett starkt postmodern-
istiskt uttryck vilken saknar motsvarighet i området. I arbetet har dock 
inte bevarandevärdet undersökts ytterligare, detta är något som i ett 
fortsatt skede skulle behöva utföras.  
 
Utifall byggnaden inte har ett bevarandevärde öppnas nya möjligheter 
upp för att koppla ihop dess uttryck och utformning med våningspå-
byggnaden. Om ett bevarandevärde däremot saknas öppnas möjligheter 
upp för en eventuell förlängning av gallerian (Smedjan) med ytterligare 
butiker och/eller kontor på de övre planen i parkeringsgaraget vilket 
med en framtida förminskad bilanvändning skulle kunna tänkas bli aktu-
ell. 

 
Principerna för gestaltningsarbetet för förslaget bygger på skapandet av 
ett nytt arkitektoniskt inslag i den relativt homogena bebyggelsen. För-
slaget kan anses sticka ut och kunna påverka den rådande karaktären 
för området sett inom dess periferi, däremot behålls den byggnadshöjd 
som råder och påverkar därmed inte upplevelsen av Luleås stadssiluett 
och karaktären avsevärt. På grund av den återhållsamma byggnadshöj-
den påverkas även gaturummen marginellt mer av nedåtgående vindar. 
 
Då den underliggande byggnaden har ett starkt postmodernistiskt ut-
tryck och att den inom platsanalysen ansågs kunna ha ett bevarande-
värde följer påbyggnadens princip för yttre gestaltning att skapa en för-
ändrad yttre gestaltning med ett annat material enligt punkt 5d, se del 3 
avsnitt Gestaltningsmetod. Påbyggnadens relation till den underliggande 
byggnaden ger en ändrad gestaltning och har en annan materialitet än 
parkeringsgaraget, detta för att behålla proportionerna och uttrycket 
hos parkeringsgaraget. 
 
En positiv aspekt med att förtäta med bostäder på detta parkeringshus 
är att man kan skapa en väderskyddad entré in till shoppingcentret som 
ligger i grannfastigheten. Denna möjlighet togs tillvara på genom att 
förlänga det befintliga hisschakt som är kopplat till denna väderskyd-
dade passage vilket gör att de boende kan tas sig direkt till shopping-
centret. 
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Vid framtagandet av gestaltningsförslaget behandlades behovet om fler 
bostäder för unga och studerande, detta införlivades genom att tillföra en 
större andel lägenhetstypologier avsedda för detta ändamål. För att inte 
skapa segregering relativt omkringliggande bostäder tillfördes också ett 
antal större lägenhetstyper.  
 
De befintliga ritningarna medgav en stor frihet för utformningen av på-
byggnaden då pelarstommen höjdes. Detta gjorde att en ny byggnadsnivå 
kunde skapas för vilken bostäderna kunde vila på. Rumslighet som fördes 
vidare från den underliggande byggnad var det befintliga trapphus som 
ligger i den norra delen av byggnaden, denna innehåller även ett hiss-
schakt vilken byggdes på och höjdes till våningspåbyggnadens översta 
plan, dessutom får parkeringsgaraget och bostäderna en ny entré vid den 
östliga fasaden vilken innehåller en ny hiss.  
 
För att lösa nedgångar från våningspåbyggnaden placerades två trapp-
hus på innegården vilka kopplas ihop med det översta planet för parke-
ringsgaraget. 
 
Planlösningen för våningspåbyggnaden har varit relativt fri från låsningar, 
med undantag från det trapphus som höjts upp till påbyggnaden. Lik-
nande parkeringshus med pelarstomme kan utifrån detta ses som enklare 
objekt att förtäta vertikalt med avseende på planlösning än befintliga bo-
städer eller kontor där fler låsningar uppstår. Vanliga låsningar som upp-
står för dessa är aggregatorutrymmen och vertikala installationer vilket 
inte fanns för det underliggande parkeringsgarage och därmed inte be-
hövde tas direkt hänsyn till, se bilaga 3. Däremot finns det säkerligen ett 
antal installationsutrymmen i den nordligaste delen av byggnaden då 
denna inrymmer kontor och handel. Dessa bör i ett vidare utrednings-
skede undersökas för att se om VVS- och elinstallationer för påbyggnaden 
kan nyttja befintliga uppvärmda utrymmen för vertikala installationer upp 
till de nya bostäderna. 
 
Brandsäkringen för eventuell bilbrand i underliggande byggnad har inte 
tagits i beaktning under gestaltningsskedet och är något som måste un-
dersökas vidare.  
 
Att en bil börjar brinna i parkeringsgaraget leder till rökutveckling vilken 
sprider sig upp genom byggnaden och slutligen till våningspåbyggnaden. 
Eftersom parkeringsgaraget ligger centralt i staden tros utryckningstiden 
för brandförsvar vara kort. Vid en brand i parkeringsgaragets inre delar 
uppstår dock svårigheter att nå in med utrustning för att släcka bran-
den. I de inre delarna finns även en rökkanal vilken måste ledas om och 
förbi våningspåbyggnaden, detta måste vidareutvecklas. 
 
Brandsäkring inom påbyggnaden sker via dubbelsidiga trapphus (om 
loftgången) och trappor samt öppningsbara luckor i utvalda slitsar på 
loftgången. Evakuering via dessa luckor kan ske med hjälp av en mon-
terbar trappstege som hängs på loftgångsräcket för att ta sig ned inom 
påbyggnaden. Utrymning sker sedan via trapphus som kopplats ihop 
med plan 10 för parkeringshuset för att sedan evakuera via befintliga 

trapphus ned till gatuplanet. Evakuering via balkonger anses även 
kunna vara möjlig om evakuering via trapphus omöjliggörs. 
 
I övrigt ska samtliga lägenheter dimensioneras som egna brandceller 
där lägenhetsavskiljande väggar och ytterväggar i ett fortsatt utred-
ningsskede dimensioneras mot rätt brandkrav. 
 
Lägenheterna är placerade och utformade för att på bästa sätt uppfylla 
de dagsljuskrav som finns, vilket analyserats i del 6 avsnitt Solstudier. 
 
Utmed den norra fasaden finns huvudentrén för påbyggnaden. Här har 
solljuset svårt att nå in, därför lämnades ytor för cykelparkering, förråd, 
verkstad samt en bastu för de boende, se Figur 50. Cykelparkeringen 
ger de boende möjlighet att enkelt kunna parkera sin cykel angränsat till 
en av huvudentréerna för byggnaden. I och med detta fick ytor, som en-
ligt solstudien inte skulle kunnat ge kvalitativa bostäder, en funktion. 
 
För att uppnå det absolut mest optimala ljusförhållandet skulle samtliga 
huslängor behöva ha riktning från nord till syd. Detta ansågs dock i ge-
staltningsskedet vara svårt att uppfylla, då konsekvensen i detta fall 
skulle blivit att byggnadshöjden behövt ökas om samma mängd lägen-
heter och lika stor friyta skulle skapats. 
 
På de tak som har högst andel solstrålning, ovanför trapphus och hiss-
schakt samt vid vissa takvinklar, kan solceller placeras för att möjliggöra 
en hållbarare energilösning med förnybar energi till de boende. Det har 
inte utförts en beräkning för hur mycket energi som skulle kunna tillfö-
ras byggnaden, detta är något som behöver utredas ytterligare i ett 
framtida skede.  
 
Genom användandet av blandade takvinklarna med ljudabsorberande 
gräsyta för påbyggnaden sprids och absorberas ljudenergin från trafiken 
(bullret) i gaturummet. För att ytterligare förbättra ljudbilden i stads-
rummet har fasaderna skjutits in och ut för att skapa en ojämnhet (dif-
fusivitet) vilket sprider ljudbilden över fasaderna.  
 
Pulpettaken mot norr och öst bidrar även till en ökad andel solstrålning 
som tar sig ner i gaturummet. Detsamma gäller för taket längs den 
södra huslängan vilken genom högsta nivå i syd ger mer ljusinsläpp åt 
innergården. 
 
Utvalda fasader och tak bekläddes med grönt material i syftet att fånga 
upp en del av de mest påfrestande vindarna som återfinns vid högre 
höjder samt att dessa fasader kan hjälpa till att kyla ned gaturummet 
under varma sommardagar. De gröna taken bidrar även till en fördröjd 
dagvattenmängd vid skyfall och hjälper därmed dagvattensystemet i 
stort. Dessa utformningsval är baserade på den teori som använts vid 
framtagande för förslaget. Rent praktiskt finns troligen problem med an-
vändandet av gröna fasader, de kräver tillsyn och underhåll. Även kli-
matet och vilken typ av växtlighet har inte närmre undersökts och behö-
ver därmed granskas i ett framtida skede. 
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För att skapa en ljusare och trevligare miljö kvällstid i gaturummet fästs 
belysning på undersida av de utkragande delarna av pelardäcket. Med 
denna lösning öppnas möjlighet för att byta ut den befintliga markfasta 
belysningen till växtlighet eller möblering. 
 
De väl tilltagna fönsterstorlekarna skapar en öppenhet mellan stadsrum-
met, innegården och lägenheten. Denna öppenhet kan dock ge problem 
för lägenheterna med avseende på solvärmelast. Detta är något som 
inte undersökt eller beräknats, med stor sannolikhet kommer det dock 
vid beräkning kunna påvisas att fönsterglasandelen måste förändras el-
ler att solskyddsfilm behöver nyttjas för att klara de krav som finns. 
 
På innergården föreslogs gräs som huvudsaklig markbeläggning vilket 
tillsammans med planteringar kan hjälpa till att föra in mer landskaps-
karaktär för påbyggnaden. Detta hjälper dock inte till att skapa en mer 
naturenlig karaktär sett från gaturummet, i detta fall hjälper istället de 
gröna fasaderna. 
 
Genom samverkan av ytor för plantering tillsammans med sällskapsytor 
inom och runtom det växthuset som placerats på innegården skapas 
möjligheter för social samvaro. Det är dock ingen självklarhet att dessa 
ytor faktiskt kommer att användas så som det är tänkt. Det krävs att de 
boende är intresserade av denna typ av social samvaro och aktiviteter. 
 
På grund av innergårdens storlek skapas starkare vindar från norr och 
syd. För att försöka lösa detta problem sätts strategiskt plantering ut för 
att förmildra dessa vindar. Detta ska skapa ett behagligare vindklimat 
på innergården för de som vill vistas utomhus under de mer blåsiga da-
garna. För att ytterligare motverka vindarna läggs växthuset mot den 
västra delen av innergården. För att säkerställa att detta faktiskt ger en 
påverkan krävs ytterligare analyser och en eventuell datorstödd simule-
ring. 
 
Öppningarna längs den östra fasaden kom till för att släppa in mer sol-
ljus men är även tänkta att kunna fungera som en plats att förvara den 
snö som ansamlats på innergården. Vid stora snömängder måste dock 
snön kunna avlägsnas från dessa platser och vidare kunna forslas bort 
från påbyggnaden. 
 
Avfallshanteringen sker via mindre sopnedkast till bottenvåningens nya 
miljöstation vars placering måste bestämmas i samråd med de som 
hämtar avfall.  
 
Att få ned tillräckligt med ljus till lägenheterna har varit ett problem som 
återkommit i alla skisskeden. Detta har i samband med att huslängorna 
placerats längs en axel från öst till väst samt att en loftgångslösning val-
des utifrån ett ekonomiskt perspektiv lett till en minskad mängd soltim-
mar för byggnadens fasader. Detta väcker tankegångar om hur andra 
nybyggnationer i Luleå med samma riktning för byggnadskropp lyckats 
uppnå de krav som normalt ska ställas i samband med dagsljus.  
Problem har främst legat hos de underliggande lägenheterna då insläpp 
av solljus hindrats av både överliggande lägenheterna men också av 

loftgångarna. För att motverka detta testade olika lösningar för byggna-
dens struktur med utkragade lägenheter och storleksanpassning i höjd-
led. Även loftgångarna har studerats noggrannare i samband med simu-
leringar där olika lösningar har testats. Det som gav best resultat och 
möjliggjorde att vertikalt solljus träffade fönsterglasen var slitsar i loft-
gångarna. Storleken för slitsarna spelade roll för hur mycket dagsljus 
som nådde in i lägenheterna. 
 
Inledningsvis var öppningarna längs den östra fasaden smalare, detta 
för att få in fler lägenheter för påbyggnaden. Detta resulterade dock i 
försämrade solförhållanden för de lägenheter som låg längs den norra 
och södra delen av påbyggnaden. Att bredda dessa öppningar och ta 
bort sex lägenheter skapade bättre förhållanden än innan och var en 
nödvändig åtgärd. Denna yta kunde nu istället användas till plantering 
och trapphus samt yta för uppsamling av snö vilket inte tidigare fanns. 

 
I det tidiga gestaltningsskedet var tanken att även förlänga trapphuset 
som finns i den södra delen av parkeringsgaraget. Men på grund av sö-
derläget ansågs det opassande att trapphuset skulle ta upp ett kvalita-
tivt utrymme för vilket bostäder skulle passat bättre. Utifrån detta bort-
sågs denna lösning vilket resulterade i ytterligare sex lägenheter. Trapp-
huset förflyttades istället längre in i påbyggnaden och placerades där-
med på innergården. Dessa förlängdes inte upp till översta planet för 
påbyggnaden då de skulle blockerat nödvändig solstrålning. 
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Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras de metoder som använts för att ta fram ge-
staltningsförslaget. Först diskuteras metoden för lämplighetsprövning 
och dess ingående kriterier. Sedan diskuteras plats- och byggnadsana-
lysens faktorer och aspekter som använts för att finna alternativa ge-
staltningsformer för gestaltningsförslaget. Metoden som använts för att 
syntetisera teori och analyser diskuteras sedan. Sist diskuteras de meto-
der som använts för att beskriva den omgivande miljöns mikroklimat vid 
påbyggnad. 
 

Metod för lämplighetsanalys av förtätningsobjekt 
Metoden för att bestämma lämpligheten för förtätning på parkeringsga-
raget baserades på ett tidigare utfört examensarbete skrivet av Lars-
heim (2007). Eftersom hans examensarbete skrevs med fokus på hur 
fastighetsbestånd kan inventeras för vertikal påbyggnad (inom Norrkö-
pings kommun) finns olikheter för de kriterier som ställts upp i vårt ar-
bete för lämplighetsprövningen kontra hans slutsatser och kriterier. 
Detta syns i den förändrade ordningen för vilken kriterierna presenteras. 
I Larsheims (2007) metod prioriterades exempelvis tillgången till parke-
ring högre än friyta vilket utifrån intervju med Eriksson (2017, 16 mar) 
egentligen ska vara omvänt. Även de referenser till lagtext som gjorts i 
Larsheims (2007) metod har reviderats. Detta då det inte gick att följa 
upp återfinna dessa referenser. Relationen mellan Larsheims (2007) me-
tod och den metod som tagits fram i detta examensarbete kan dock 
fortfarande anses vara jämförbara då de behandlar samma övergripande 
frågeställning om vart man kan förtäta vertikalt. 
 
Trots att Larsheims (2007) metod lagts fram för planarkitekt på Luleå 
kommun där dennes synpunkter förts in anses metoden framtagen i 
detta arbete behöva utvecklas i ytterligare samråd med kommunen. 
Kommunen skulle behövts involverats mer vid framtagandet för att 
skapa en mer konkret lämplighetsanalys för vertikal förtätning.  
 
De indata som användes för att skapa kartunderlaget (Figur 37) kom-
mer från en kommunkarta som sammanställts av Luleå kommun. Denna 
data har inte undersökts djupare, vilket betyder att det kan finnas fler 
samhällsfunktioner som inte tagits hänsyn till i lämplighetsanalys. 
 
Data som använts kopplad till luft- och ljudföroreningar har inte kunnat 
ställas mot andra mätningar eftersom detta saknats, varför det antagits 
att de värden som presenteras är korrekta och tillförlitliga. Denna data 
är kopplad till mätningar som utförts på plats, detta betyder att det 
egentligen endast är kring dessa mätpunkter lämplighet kan bestäm-
mas. För att undersöka lämplighet i övriga delar av staden krävs nya 
mätningar. 
 
 
 
 

 
 

De kriterier och restriktionerna som presenterats kan anses vara lämp-
liga för att avgöra om en byggnad är lämplig att förtäta eller inte, däre-
mot kan de avstånd som kopplas till respektive kriterier som presente-
rats ses som godtyckliga. Exempelvis kan kriteriet för avstånd till grön-
område vara beroende av antalet grönområden som finns kring förtät-
ningsobjektet samt grönområdets storlek. Även de olika avstånden till 
samhällsfunktioner eller parkering kan ses som godtyckliga eftersom 
dessa inte undersökts djupare i detta arbete. Generellt för de avstånds-
relaterade kriterierna är att de upplevs som tolkningar av vad som an-
ses skapa en närhet.  
 
Typen av boende som påbyggnaden ska innehålla har också betydelse, 
ett kategoriboende för äldre bör rimligen ha kortare avstånd till vissa 
funktioner i staden än ett boende för ungdomar. Det finns dessutom 
med stor sannolikhet fler platsspecifika kriterier som inte tagits hänsyn 
till eftersom endast en intervju utförts för att testa metoden.  
 
Metoden presenterat i detta arbete kan som slutsats anses vara ett inle-
dande försök till att skapa ett verktyg för att bestämma lämplighet för 
våningspåbyggnad i Luleå kommun. Om lämplighetsanalysen används i 
annan kommun bör denna valideras mot kommunens syn och tillväga-
gångssätt för förtätning överlag, samt mot våningspåbyggnader speci-
fikt. 
 

Metod för arkitektonisk platsanalys 
Den arkitektoniska analysen av området kring förtätningsobjektet utför-
des med hjälp av Thiis-Evensen (1994) bok, Byens uttrycksformer, för 
att identifiera karaktären för området och Luleå stadskärna. Metoden för 
arkitektonisk platsanalys upplevdes mer riktad mot stadsplanering än 
byggnadsplanering, däremot visade metoden på hur man kan använda 
sig av en karaktärsbestämning för att skapa en konceptuell inriktning för 
en byggnad. För en plats med mer utstickande landskap och mer origi-
nella bebyggelsestrukturer kan denna metod anses vara passande, då 
karaktären för området tydligare framkommer och ytterligare kan för-
stärkas eller motverkas. 
 
Som slutsats anser vi att metoden som användes för arkitektonisk plats-
analys var subjektiv i sitt slag. Detta har förmodligen resulterat i att 
vissa karaktärsdrag förbisetts och att prioritet förlagts till sådant som vi 
upplevt vara viktigt att undersöka. Om platsanalysen skulle utförts av 
en annan part skulle dess resultat för samma undersökningsområde tro-
ligen ge ett annat förhållningssätt för gestaltningsarbetet. 
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Metoden för arkitektonisk byggnadsanalys 
I del 1 avsnitt Våningspåbyggnad beskrevs resultatet från Christer Ber-
genudds (1981) forskningsrapport vilken gav en metod för hur ett ge-
staltningsarbete kan gå tillväga. Trots att denna rapport skrevs för snart 
fyrtio år sedan upplevs den svara bra mot dagens verklighet. Vad som 
dock inte lyftes i forskningsrapporten var tillgänglighetsaspekten vilket 
behandlats i gestaltningsförslaget genom användandet av SS 91 42 
21:2006 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått. Denna stan-
dard ger underlag för projektering för ändamålsenliga, utrustade och till-
gängliga bostäder. 
 
För att skapa gestaltningsförslaget användes principer 4a och 5d tagna ur 
Bergenudds (1981) rapport, se del 3 avsnitt gestaltningsmetod. Att an-
vända dessa principer innebar att den homogena bebyggelsen som råder 
till viss del kunde bibehållas sett till hur höjdskalan vid våningspåbyggnad 
förändras. Gestaltningsmässigt förändrades även fastighetens uttryck då 
våningspåbyggnaden fick ett annat uttryck och material än den underlig-
gande byggnaden. 
 
De principer som metoden beskriver kan kopplas till vilken karaktär som 
råder och huruvida man vill bibehålla, förstärka eller motverka denna. Att 
ta ställning till dessa frågor innebär att man bör utföra ett antal skissite-
rationer som sedan utvärderas grundligt av motparter. I detta arbete sak-
nas till viss del denna utredningsprocess på grund av tidsbrist. Därmed 
ska gestaltningsförslaget inte ses som fastställt utan någonting som går 
att jobba vidare på och eventuellt utveckla ytterligare. 
 
I de fall andra presenterade gestaltningsprinciper skulle nyttjats vid fram-
tagandet av ett gestaltningsförslag skulle en helt annan typ av vånings-
påbyggnad skapats. Exempelvis skulle man vid användandet av princip 
4a och 5a (se del 3. avsnitt Gestaltningsmetod) få våningspåbyggnad som 
helt kopplas samman med uttrycket för underliggande och därmed endast 
ändrar på höjdskalan. Denna typ av våningspåbyggnad syns knappt och 
är förmodligen en ganska vanligt förekommande typ av förtätning om 
man ser till historiska byggnader där fasaduttrycket höjts upp och en skil-
jelinje mellan gammalt och nytt i de flesta fall saknas. 
 
Efter utförandet av den arkitektoniska byggnads- och platsanalysen be-
dömdes att en kombination av analyserna skulle kunnat genomföras. 
Detta eftersom båda behandlar liknande karaktärsdrag för ett om-
råde/byggnad. Genom denna kombination skulle den framtagna karak-
tärsbeskrivningen kunna vävas ihop med hjälp av de båda analyserna 
mer ingående. Att exempelvis undersöka homogeniteten och heteroge-
niteten i den arkitektoniska platsanalysen och sedan använda detta re-
sultat i gestaltningsmetoden skulle därefter kunna ge ett mer samman-
hängande resultat samtidigt som gestaltningen kan underbyggas ytterli-
gare. 
 
 
 

 
 
 
Slutsatsen av denna metod är att det liksom metoden för platsanalys finns 
en subjektivitet vid användandet. Att avgöra om någonting är homogent 
eller heterogent kan bortsett från extrema fall vara svårt att avgöra och 
kan anses bero på egna tidigare upplevelser och förutfattade meningar 
om dessa två karaktärer. Trots detta upplevs den fungera väl för hur man 
kan planera och utreda vilka faktorer och aspekter som behövs för att 
kunna värdera alternativa gestaltningsformer för en påbyggnad ovan be-
fintlig byggnad. 
 

Problem seeking 
Metoden användes för att syntetisera teori utifrån del 1. Förtätning och 
del 2. Mikroklimat samt resultat ifrån del 4. Arkitektonisk byggnads- och 
platsalys. Detta gav ett underlag för skapandet av en konceptuell inrikt-
ning och det framtagna programmet i del 5. Syntes av litteratur och 
analyserna för det fortsatta gestaltningsarbetet. 
 
Eftersom syntetiseringen består av en övergripande sammanställning av 
teoretisk bakgrund kan den anses vara generell. I ett verkligt skede 
skulle en beställare vara delaktig och ha egna mål för hur påbyggnaden 
skulle blivit utifrån funktion, form, tid och ekonomi. Den formmässiga 
faktorn och hur gestaltningen ska utformas utifrån det framtagna kan 
trots en teoretisk bakgrund anses som subjektiv då den till viss del be-
står av författarnas egna tyckanden om vad som skulle kunna vara pas-
sande för platsen och byggnaden. 
 
De parametrar utifrån del 1. Förtätning som vävts in i programmet kan 
anses vara subjektivt valda utifrån vad vi som författare ansett vara vik-
tiga och i detta fall relevanta parametrar vid planering för påbyggnad. 
Detta betyder att det för andra påbyggnadsprojekt kanske finns andra 
parametrar som är mer lämpade att utgå ifrån än de som vi använt oss 
av. Liknande gäller för de parametrar som ställts upp i den mikroklima-
tiska designstrategin där bara ett antal parametrar valdes att utgå ifrån. 
 
Som slutsats för denna metod anser vi att ”Problem seeking” passade 
väl för att samla all teori och resultat från de tidiga delarna samt att 
hitta de problem och behov som ansågs vara viktiga för detta gestalt-
ningsförslag. Programmet skulle utifrån detta kunna vidare behöva un-
dersökas av den fastighetsägare eller exploatör som ämnar bygga på 
detta tak. 
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Metod för analys av mikroklimat 
För att beskriva den omgivande miljöns mikroklimat vid vertikal påbygg-
nad analyserades solstrålning, vind, luftkvalitet, snö och ljud. 
 
Samtliga studier kopplade till solstudien utfördes med hjälp av program-
varan Rhinoceros 3D vilket kan anses vara en väl beprövad program-
vara. Däremot användes det för beräkningar ett fördefinierat skript skri-
vet av Diéguez och Shalaby (2017). Att validera dessa skript svårt för 
oss, men då resultaten inte påvisat något oförutsett antas de vara till-
förlitliga samt att de skript som använts är skrivna av miljöspecialister. 
Vad som dock påverkat tillförlitligheten är de indata som använts för 
analysen av antalet soltimmar och solstrålning. Dessa data represente-
rar att förtätningsobjektet skulle varit lokaliserat i Kiruna stad vilken har 
andra solförhållanden än Luleå. Anledningen till att data inte kunnat an-
vändas för Luleå är att den klimatfil innehållande data som skulle krävts 
inte finns att ladda ned. Vid en djupare analys behöver denna data be-
ställas från leverantör av klimatdata.  
 
Reliabiliteten hos resultatet för antalet soltimmar kan anses vara brist-
fälligt då indata för Luleå inte använts. Däremot anser vi att resultatet 
skulle blivit mer positivt i det fall data för Luleå används, detta eftersom 
Luleå normalt sett har fler solskenstimmar än Kiruna per år (SMHI, 
2017c). Även resultatet för solstrålningen är därmed bristfällig och 
skulle troligen ge högre energimängd per kvadratmeter än vad resulta-
tet i nuläge visar. Detta ger ett starkare argument till varför man ska 
använda sig av exempelvis gröna fasader för att kyla ned gaturum eller 
var placering av solceller bör ske. 
 
Det finns i analysen av solljuset (solstudien) även möjlighet att ändra 
reflektiviteten för de olika materialen som byggts in i gestaltningsförsla-
get. Detta har i de analyser som utförts bortsetts från och grundvärden 
för skriptet har istället använts. I en mer detaljerad analys där material-
val ska utvärderas mer grundligt kan detta vara nödvändigt att se över 
och utföra noggrannare analyser på. 
Analysen för VSC och dagsljus är inte beroende av geografisk position 
och kan därmed utifrån tidigare beskrivet anses ha gett tillförlitliga re-
sultat. Analysen för dagsljus skulle kunna utökas ytterligare för att även 
testa de lägenheter som i VSC analysen klarat sig hyfsat, detta för att 
säkerställa att lägenheterna får tillräckligt med dagsljus.  
 
Vid analys av dagsljusfaktorn har de öppningar som finns i loftgångarna 
inte modellerats med galler utan lämnats helt öppna. Detta betyder att 
resultatet för dagsljus till viss del inte är fullständigt, för att få ett mer 
verklighetstroget resultat bör dessa galler modelleras upp. Ett alternativ 
till att använda galler skulle kunna vara att nyttja någon form av reptå-
ligt plexiglas som transmitterar mycket ljus eller liknande material för 
att inte blockera inkommande solljus. 
 
 
 

 
 
 
Att utföra solstudier kan ske på många olika sätt, man kan exempelvis 
göra platsspecifika mätningar för samtliga i detta arbete genomförda 
och presenterade analyser, det finns även andra programvaror som går 
att använda. Däremot anses det vara fördelaktigt att använda program-
varan Rhinoceros 3D eftersom denna samtidigt kan användas för att 
modellera upp och ta fram ett ritningsunderlag och att den är mer skiss-
vänligt än mer BIM (Building Information Modelling) relaterade pro-
gramvaror. Andra programvaror är mer export baserade och bygger på 
att man måste använda sig av rätt filtyp och att modellen måste model-
lerats på ett specifikt sätt. 
 
Vindanalysen utfördes med enklare metod än vad som planerats från 
början. Den ursprungliga metoden bestod av mer noggrann simulering 
med hjälp av programvaran Autodesk CFD 2017 (Computational Fluid 
Dynamics). Dock uppstod problem vid de simuleringar som genomfördes 
och resultaten gick antingen inte att erhålla eller ansågs vara otillförlit-
liga. Detta ledde till att en enklare metod utfördes istället. Denna metod 
bygger på det som presenteras i figurer i del 2. avsnitt Vind och som se-
dan kopplats ihop med den sektion för gaturum och innergård för på-
byggnaden som enligt huvudsaklig vindriktning troligen skulle påverkats 
mest. Detta har i sin tur lett till att tillförlitligheten för resultatet har 
minskat och förmodas vara sämre än vad en datorstödd simulering 
skulle gett.  

 
En alternativ metod som skulle kunnat appliceras är att bygga en fysisk 
modell av påbyggnaden för att testa vinden med hjälp vindmätare och 
mannagryn vilket i forskning visat sig ha liknande egenskaper som snö. 
Detta ansågs dock vara för tidskrävande inom tidsramen för rapport-
framtagandet.  

 
Eftersom luftkvalitet och ansamling av partiklar är direkt beroende av 
vindförhållanden har även denna påverkats negativt av den vindmetod 
som använts. Trots att den principiellt mest troliga ansamlingen av luft-
föroreningar har redovisats kan resultatet anses vara bristfälligt.  

 
Liksom luftkvalitetanalysen är snöanalysen beroende av vindanalysen 
och analogt med ovan blir även snöanalysen bristfällig. Under litteratur-
studien hittades ingen mer ingående metod för att utreda snödrivsbild-
ning. Däremot menar Kuismanen (2005), vilket framgår i del 2. Snö, att 
snön börjar röra sig vid 5 m/s vilket skulle kunna vara ett riktmärke att 
förhålla sig till då snödrivsbildning ska analyseras. En analys av snöd-
rivsbildning kan leda till utredning av konsekvenser för dålig planering 
vilket ofta är blockerade gatuutrymmen, ingångar, trottoarer och parke-
ringar. Vindhastigheten 5 m/s är även lämplig att undersöka utifrån en 
komfortsynpunkt eftersom miljöer med högre vindhastigheter än 5 m/s 
kan anses börja vara diskomfortabla, utifrån teori i del 2. avsnitt Vind. 
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Att utföra vindanalys har utifrån luftkvalitet och snöhantering framgått 
som en viktig faktor vid påbyggnad. En välformulerad och validerad me-
tod skulle kunnat ge ett bättre och mer trovärdigt resultat för vilket till-
stånd som kan tänkas råda före och efter påbyggnad. Vid skissering och 
planering av påbyggnadens form kan en sådan metod leda till val som 
faktiskt förbättrar klimatet i och runt en byggnad. 
 
Ljudanalysen utfördes utifrån en enklare teoretisk bakgrund då det sak-
nades en direkt applicerbar metod för att kunna bestämma ljudets ut-
bredning i rummet. Även ljudanalyser anses vara viktiga att utföra vid 
påbyggnad då gaturummets akustik förändras i och med byggnationen. 
En metod som skulle kunnat användas är att med hjälp av datorstödda 
simuleringar se hur utbredningen sker, detta skulle dock tagit upp för 
mycket tid och bortsågs därmed från.  
 
Sammanfattningsvis menar vi som slutsats att samtliga faktorer för 
mikroklimat som behandlats i denna rapport kan anses vara viktiga att 
beakta vid planering av påbyggnader. Detta eftersom påbyggnaden har 
en stor roll i förhållandet med gaturummet och den omkringliggande 
miljön. Vid påbyggnad förändras detta förhållande och mikroklimatet i 
sin helhet. 
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Fortsatt arbete 
Utifall detta gestaltningsförslag i någon form ska realiseras måste kon-
struktionen för den befintliga byggnaden undersökas i detalj för att ut-
värdera huruvida den lastupptagande förmågan för den befintliga bygg-
naden är tillräcklig. Utifall det visar sig att den inte klarar ytterligare 
lastpåverkan måste konstruktionen förstärkas. 
 
Tillförlitliga och väl uppbyggda metoder för respektive mikroklimatsana-
lys bör skapas för att enklare kunna utföra datorstödda simuleringar i 
samband med det iterativa skiss skedet. 
 
En vindstudie med hjälp av datorstödd simulering bör utföras för att få 
ut mer exakta vindförhållanden vilka skapas av påbyggnaden. Genom 
att höja reliabiliteten för vindstudien höjs även denna för de kopplade 
analyserna för luftkvalitet och snö. 
  
En djupare analys av materialen som valts, både för det reflekterande 
samt det gröna materialet som beskrivits i rapporten bör genomföras 
mer noggrant utifrån vilka möjligheter och eventuella problem som kan 
uppstå. Exempelvis hur de gröna fasaderna klarar sig i kalla klimat. 
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A P P E N D I X  
 

Intervjufrågor 
 

Luleå Kommun 
 

1. Har kommunen någon tidigare erfarenhet från våningspåbyggnads-
projekt, vad innehöll dessa i så fall, bostäder, kontor, eller annan 
typ av verksamhet? 

 
o Om inte, av vilka anledningar tror ni att det inte byggts 

fler våningspåbyggnader i Luleå? 
 

2. Finns det någon aktuell strategi avseende våningspåbyggnad från 
kommunens sida? 
 

o Varför, eller varför inte? 
 

3. Har det gjorts någon tidigare inventering av byggrätter på detalj-
planenivå för befintliga tak i staden och har ni någon utarbetad me-
tod för att utföra detta, om inte, vilka är enligt er de mest signifi-
kanta kriterierna att tänka på vid framtagande av sådan metod? 
 

o Är ett platt tak avgörande för om våningspåbyggnad är 
möjligt, räcker det inte med att den lastbärande kon-
struktionen håller? 

o Vad har kulturmärksminnen och byggnadshistoriska vär-
den för betydelse om en byggnad kan påbyggas? 

o Vilka skyddsavstånd gäller för lokalisering av bostäder 
gällande de olika kategorierna? 

o Vilket avstånd till närmsta samhälls- och kommersiell ser-
vice är lämpligt vid våningspåbyggnad i Luleå? 

o Vilket maximalt avstånd till kollektivtrafik är lämpligt? 
o Vilket är det maximala avståndet man bör ha till parke-

ringsplats? 
o Hur bör och skulle parkeringsnormen kunna uppfyllas i Lu-

leå med avseende på våningspåbyggnad? 
o Finns det bestämmelser eller riktlinjer om vilket maximalt 

avstånd som bör finnas till närmsta grönområde i Luleå? 
o Avstånd till lekplats? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Finns det kriterier/avgränsningar/lagar i metoden som 
verkar mindre/mer intressanta? 

o Felaktiga kriterier/avgränsningar inom metoden? 
o Kan det finnas kompletterande kriterier/avgränsningar/la-

gar i förhållande mot vertikalt byggande? 
o Hade en sådan inventeringsmetod fungerat i verkligheten? 

(Ja och Nej system) 
 

 
4. För vilka bebyggelseområden i staden skulle kommunen se vånings-

påbyggnad som ett lämpligt förtätningskomplement? I vilka områ-
den är det inte alls lämpligt med våningspåbyggnad? 

 
5. Vilka utmaningar ser ni med våningspåbyggnad som förtätningstyp i 

relation till mer traditionell förtätning som exempelvis infill och ny-
byggnad på bruna- eller oexploaterade områden? 

 
6. Vilka utmaningar skulle vertikal förtätning kunna medföra för sta-

den i övrigt? 
 

7. Vilka möjligheter skulle vertikal förtätning kunna medföra för staden 
i övrigt? 
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Fastighetsägarna Luleå 
 

1. Vilka tidigare erfarenheter har fastighetsägarna i Luleå från våningspå-
byggnadsprojekt, vad innehöll dessa i så fall, bostäder, kontor, eller 
annan typ av verksamhet? 

 
2. Av vem utfördes våningspåbyggnaden, av fastighetsägaren för den be-

fintliga byggnaden eller av annan exploatör som köpt taket? 
 

3. Vilken roll spelar den tre-dimensionella fastighetsindelningen för möj-
ligheter och utmaningar för en våningspåbyggnad. 

 
4. Finns det ekonomiska incitament som kan göra att våningspåbyggnad 

är att föredra relativt övriga tillbyggnadstyper? Om inte, varför? 
 

5. Vid vilken BTA kan en påbyggnad bli ekonomiskt försvarbar? Vilken typ 
av produktionsteknik (modul, lösvirke o.s.v.) är mest lämpad för vå-
ningspåbyggnad? 

 
6. Inom vilka bebyggelseområden i staden skulle våningspåbyggnad vara 

att föredra? När bör man undvika det? 
 

7. Vilka utmaningar skulle vertikal förtätning kunna medföra för staden i 
övrigt? 

 
8. Vilka möjligheter skulle vertikal förtätning kunna medföra för staden i 

övrigt? 
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B I L A G O R  

Bilaga 1. Inventeringsverktyg 
 

Metoden för att välja ett förtätningsobjekt grundar sig i (Larsheim, 2007)  rapport om vertikal förtätning. (Larsheim, 2007) föreslår enligt analysschemat nedan, Figur 1: 

Figur 1. Kriterier som måste uppfyllas då vertikal förtätning ska användas för bostadsändamål, källa: (Larsheim, 2007) 
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Figur 1. Luftkvalitet i för Luleå stadskärna, källa: Ekholm (2012)  

Bilaga 2. Luftkvalitet
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Bilaga 3. Ritning för befintligt parkeringshus 

Plan 1 och 2 
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Plan 3 och 4 
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Plan 5 och 6 
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Plan 7 och 8 
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Plan 9 och 10 
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Sekiton 
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Fasader 

 
 




