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Sammanfattning
Boverket har sedan 1995 genomfört bostadsbehovsanalyser (Boverket 2015). Den senaste analysen utkom
2015 och visade på att det behöver byggas 71 000 bostäder årligen fram till 2020. För att kunna bidra till att
bygga fler bostäder genomför Willhem AB ett projekt under namnet ”Så bygger vi för alla”. Som en del i det
arbetet kommer detta examensarbete att undersöka byggreglerna samt hur man kan vara innovativ med dem.
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka regler, lagar och normer vi har att förhålla oss till i
Sverige gällande bostadsbyggande. Målet med arbetet är att undersöka om regelverket kan skapa kreativitet
hos aktörerna på marknaden.
Detta examensarbete avgränsas till att undersöka vilka lagar, myndighetskrav och eventuella kommunala
särkrav som finns i Sverige. Därför kommer inte branschregler, som AMA, och entreprenadbestämmelser,
som AB och ABT, att tas med i beaktning. Undersökningen begränsas även till att enbart undersöka nyproduktion av flerbostadshus. Till sist kommer referensobjekten som studeras i arbetet ligga i Sverige och
avgränsas till att vara antingen byggnadstekniskt eller planmässigt innovativa samt utförda i en relativ närtid.
Denna uppsats bygger på de regelverk som finns idag samt teori från tidigare undersökningar. Informationen
för denna undersökning kommer att studeras ur en kvalitativ synvinkel. Anledningen till detta är att denna
studie syftar till att undersöka ett antal referensobjekt grundligare samt hålla intervjuer med nyckelpersoner
i projekten varför ett kvalitativt förhållningssätt lämpar sig bäst.
1987 fick Sverige en ny bygglagstiftning enligt Örnhall (2017), detta har inneburit en övergång från specifikationskrav till funktionskrav för att öka friheten i bostadsproduktionen. Den nya lagstiftningen har dock
bidragit till en spretigare bild av regelverket menar Örnhall (2017). Boverket är den myndighet som har det
övergripande ansvaret för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende (Nordstrand 2008). De
viktigaste lagar och myndighetskrav som samhällsplaneringssektorn framförallt har att förhålla sig till är
Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets Byggregler (BBR) (Örnhall
2017). Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL, reglerar planläggningen för mark och vatten och ansvaret
för att upprätthålla reglerna ligger på kommunerna. Syftet med PBL är att främja en samhällsutveckling
som innebär en långsiktigt jämlik, social och miljömässigt hållbar utveckling för både dagens samhälle och
kommande generationer (SFS 2010:900). Vid utformning av bostäder skall särskild hänsyn tas till boendets
långvariga användning (Boverket 2016).
Vid intervjuerna framkom framförallt sex områden som ansågs vara extra problematiska eller intressanta
för utvecklandet av innovativa och billiga bostäder. Dessa områden är tillgänglighet, kommunala särkrav,
regler, råd och tolkningar, energi, innovation och utveckling samt bygga för alla. Jag uppfattar tillgänglighetsaspekten som mycket komplex. Flera referenspersoner menar att tillgänglighetskraven innebär en ökad
kostnad för nyproduktionen. I ett fall uttrycktes det till och med att dagens tillgänglighetskrav innebär att
bostäderna blir mindre ekonomiskt tillgängliga för en större grupp. Samtidigt, som också har framkommit
vid intervjuerna, är reglerna till för att skapa ett inkluderande samhälle. En annan återkommande åsikt är
regelverkets förnyande.
Flera referenspersoner har uttryckt att de anser att regelverket är föråldrat och behöver uppdateras efter
dagens samhälle. Utifrån det anser jag att Boverkets krav är motstridiga. Samtidigt som man ger stöd för
innovation menar jag att många krav hämmar en utveckling av bostaden. Därför bör det utföras omfattande
forskning på hur människor i Sverige vill bo idag. Därefter kan regelverket uppdateras efter dagens behov.
På ett eller annat sätt har alla referensobjekten legat i framkant när det kommer till bostadsutvecklingen. Gemensamt för de olika referensobjekten är att i alla projekt har ett huvudsakligt problem identifierats, utifrån
vilket en produkt har utvecklats ifrån. De visar att det inte enbart finns en lösning på problemet utan att man
kan finna olika lösningar för att nå ett och samma mål: bättre bostäder för alla.
Nyckelord: nyproduktion av flerbostadshus, innovativa bostäder, bostadsutveckling, Boverkets byggregler,
Plan- och bygglagen.

Abstract
The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments
since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes
will need to be built annually by 2020. To be able to contribute to building more homes, Willhem AB is
carrying out a project called ”Så bygger vi för alla”. As part of the work, this thesis will examine the building
rules and how they can contribute to innovation. The purpose of this thesis is to investigate which rules,
laws and norms we have to keep to in Sweden regarding housing construction. The aim of the work is to
investigate whether the regulatory framework can create creativity amongst the players in the market.
This thesis is limited to examining which laws, government policies and eventual municipal
requirements that exist in Sweden. Therefore, industry rules, such as the AMA, and
contracting regulations, such as AB and ABT, will not be taken into consideration. The survey is also limited
to newly built multifamily houses only. Finally, the reference objects that are studied in the thesis will be
in Sweden and be limited to being either construction-technical or plan-based innovative and have been
recently executed.
This thesis is based on the existing regulations and theories from previous studies. The data collected for this
survey will be studied from a qualitative point of view. The survey aims to investigate a number of reference
objects more thoroughly and conduct interviews with key people involved in the project, which means a
qualitative approach is best suited.
In 1987, Sweden received a new building legislation according to Örnhall (2017), which has resulted in
a transition from specification requirements to functional requirements in order to increase the liberty in
housing production. However, according to Örnhall (2017 the new legislation has contributed to a wider
picture of the regulatory framework. The National Board of Housing, Building and Planning is the authority
that has the overall responsibility for community planning, urban development, construction and housing
(Nordstrand 2008). The most important laws and government policies that the social planning sector
primarily have to obey are the Planning and Building Act (PBL), the Planning and Building Regulation (PBF)
as well as and the Swedish National Board of Housing, Building and Planning (BBR) (Örnhall, Swedish
Construction Service 2017a). The Planning and Building Act (SFS 2010:900), PBL, regulates the planning
for land and water whilst the responsibility for maintaining the regulations lies with the municipalities. The
purpose of PBL is to promote social development for long-term, equal, social and environmental sustainable
development for today’s society and future generations (SFS 2010: 900). When creating new homes, special
consideration should be given to long term use of the home (Boverket 2016).
At the interview stage, six areas emerged that were considered to be particularly problematic or interesting for
the development of innovative and cheap housing. These areas were; accessibility, municipal requirements,
rules, advice and interpretations, energy, innovation and development, and the ability to build for everyone.
I perceived the accessibility aspect as very complex. Several interviewees argue that the accessibility
requirements entail an increased cost for new builds, in one case it was even expressed that today’s availability
requirements means the housing becomes less accessible to a larger group. The rules for creating an inclusive
society also emerged at the interview stage while another recurring opinion is the renewal of the legislation.
Several interviewees stated that they consider the regulations to be outdated and need to be updated according
to today’s society. Based on this, I found The National Board of Housing, Building and Planning requirements
contradictory whilst providing support for innovation, many requirements inhibits the development of
housing. Therefore, extensive research should be carried out on how people in Sweden want to live today;
thereafter the regulations can be updated according to today’s needs.
In one way or another, all reference objects have been at the forefront when it comes to housing development.
A common factor for the various reference objects is that a major problem was identified in all projects,
which led to a product or solution being developed. They show that there is not one solution to the problem,
but that different solutions can be found to achieve the same goal: better housing for more people.
Keywords: newly built multifamily houses, innovative dwellings, residential development, Boverket´s
building regulations, Planning and Building Act.
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Introduktion
I introduktionen beskrivs bakgrunden till studiens uppkomst och problemformulering.
Vidare presenteras de konkreta forskningsfrågorna, avgränsningar samt syfte och målet med
undersökningen. Därtill kommer en enkel disposition över arbetet presenteras.

Bakgrund
Boverket har sedan 1995 genomfört bostadsbehovsanalyser (Boverket 2015). Den senaste
analysen utkom 2015 och visade på att det behöver byggas 71 000 bostäder årligen fram
till 2020 och 33 800 bostäder mellan 2020–2025 för att uppfylla behovet av bostäder enligt
Boverket (2015). För att kunna bidra till att bygga fler bostäder genomför Willhem AB ett
projekt under namnet ”Så bygger vi för alla”. Projektet är uppdelat i fyra delar för att uppgiften
skall kunna utredas på ett logiskt sätt. De olika delarna som kommer undersökas i projektet
är marknad, byggregler, produkt samt byggkostnader. Inom ramen för detta examensarbete
kommer byggreglerna behandlas samt hur man kan vara innovativ med dem.
Örnhall (2017) menar att det idag finns en spretig bild av regelverket. Samtidigt menar Olander
(2005) att många aktörer tycker att planprocessen tar lång tid eller är för osäker för att bygga
nytt. Detta gäller framförallt för mindre aktörer (Olander 2005). Enligt Kalbro, Lindgren och
Paulsson (2012) har detaljplanen gått från att vara en mer övergripande plan till att innehålla
allt för mycket detaljer. Vidare anser Gustafsson (2017) att även avsteg kan medföra problem.
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) medger att mindre avsteg kan godkännas. Däremot är det
långt ifrån självklart vad som avses med mindre avsteg enligt Gustafsson (2017). Därutöver
kan Boverket (2018a) godkänna avvikelser även om de inte är att betrakta som mindre förutsatt
att byggnaden har ett experimentellt syfte.

Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka regler, lagar och normer vi har att
förhålla oss till i Sverige gällande bostadsbyggande. Som en del i detta kommer kraven på
tillgänglighet, boendets ytor, särkrav för små lägenheter samt eventuella kommunala särkrav
att granskas. Vidare syftar arbetet till att utreda om det finns specifika krav som skapar problem
för att bygga billigt. Därutöver kommer regler för tillfälliga boenden att granskas. Målet är
alltså att byggreglerna på ovan nämnda sätt skall kartläggas så att detta examensarbete kan
bidra till projektet ”Så bygger vi för alla”.
Dessutom kommer tidigare utförda projekt där regler och lagar har använts för att vara innovativ
att undersökas. Målet med arbetet är att undersöka om regelverket kan skapa kreativitet hos
aktörerna på marknaden. Därutöver skall det utredas hur Willhem AB kan använda sig av dessa
vid nyproduktion av hyresrätter.

Problemformuleringar
Målet med detta examensarbete är att studera följande forskningsfrågor:
• Hur påverkas byggandet i Sverige av gällande lagar och regler?
• Hur kan man vara innovativ inom ramarna för regelverket?
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Avgränsningar
Detta examensarbete avgränsas till att undersöka vilka lagar, myndighetskrav och eventuella
kommunala särkrav som finns i Sverige. Arbetet begränsas till krav vid nybyggnation av
flerfamiljshus, vilket innebär att enfamiljshus, gruppboenden, äldreboenden eller boende i
korridor inte kommer att tas i beaktning. Vidare beaktas inte branschregler, exempelvis AMA
och entreprenadbestämmelser, så som AB, ABT och så vidare.
Geografiskt avgränsas arbetet till Sverige och de svenska byggreglerna. För att referensobjekten
skall kunna relateras till regelverket innebär det att även de kommer vara utförda i Sverige. De
innovativa referensobjekten som studeras avgränsas till att vara antingen byggnadstekniskt
eller planmässigt innovativa och utförda i en relativ närtid för att regelverket skall kunna anses
vara applicerbart.

Disposition
Rapporten består av sammanlagt sju delar: introduktion, metod, teoretisk referensram, fallstudie, analys, diskussion och slutsats, där den teoretiska referensramen samt fallstudien utgör
resultatet. Att rapporten ser ut som den gör med en omfattande teoretisk referensram har att
göra med att examensarbetet skall vara till nytta för uppdragsgivaren Willhem AB.
Introduktion – beskriver bakgrunden till arbetet, problematiserar ämnet, förklarar syfte och
mål samt presenterar frågeställningar.
Metod – presenterar hur arbetet kommer utföras stegvis och inkluderar teorier för val av metoder samt förklaring till vald metod.
Teoretisk referensram – teori presenteras gällande byggregler, myndighetskrav och kommunala särkrav.
Fallstudie – redovisar resultat från de hållna intervjuerna kring referensobjekten samt hur de
har påverkats och använts sig av gällande kravbild.
Analys – kopplar samman fallstudien med den tidigare presenterade teorin och studien sätts i
ett större sammanhang.
Diskussionen – belyser arbetet i en vidare vinkel och författaren diskuterar själv vidare kring
resultatet av arbetet.
Slutsats – utifrån fallstudie, analysen och diskussioner dras slutsatser i ett kortfattat format.
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Metod
I metodavsnittet beskrivs steg för steg hur arbetsgången är. Metod är ett redskap för att lösa
problem och komma fram till ny kunskap (Holme, Solvang 1997). Holme och Solvang (1997)
menar att information som kan uppfylla dessa mål tillhör metoden. I följande avsnitt beskrivs
först den generella metoden, följt av metoden för den teoretiska referensramen, intervjuerna
samt analysen.
Denna uppsats bygger på de regelverk som finns idag samt teorier från tidigare undersökningar.
Kunskapen används sedan för att analysera ett antal referensobjekt samt intervjua nyckelpersoner
kopplade till projekten. Då arbetet har skrivits enskilt har det varit viktigt med en tydlig struktur.
Därför har en kartläggning skett innan arbetet startade. Arbetet delades upp i de förväntade
huvudavsnitten, en skrivordning bestämdes och en mer detaljerad plan över olika delmoment
som förväntades behövas. Därefter skapades två Gant-scheman över arbetet, ett övergripande
enligt figur 1 och ett detaljerat, som kontinuerligt har reviderats efter arbetets gång.

Figur 1

Övergripande Gant-schema över arbetets fortlöpande.

Val av metod
För denna undersökning kommer en kvalitativ metodik tillämpas. Enligt Ahrne och Svensson
(2011) har den kvalitativa metodiken formats som en motreaktion till den kvantitativa, som
från början togs fram för naturvetenskapliga forskningar. När det insågs att ett kvantitativt
förhållningssätt inte passade alla typer av studier, framför allt samhällsvetenskapliga,
utvecklades istället den kvalitativa metoden (Ahrne, Svensson 2011). I början av 60-talet fick
den dock mycket kritik då den inte ansågs tillräckligt vetenskaplig och man ansåg att resultaten
kunde riktas (ibid.). Idag skapas trovärdighet framförallt genom transparens menar Ahrne och
Svensson (2011). Vidare menar Holme och Solvang (1997) att en kvalitativ metod lämpar sig
bättre för undersökningar med ett förstående syfte med ringa krav på formalisering. Motsatsen
hittas i den kvantitativa metoden som bygger på struktur och formalisering, ofta innehåller den
typen av undersökningar även statistiska mätmetoder (Holme, Solvang 1997). Eftersom denna
studie syftar till att undersöka ett antal referensobjekt grundligare samt hålla intervjuer med
nyckelpersoner i projektet så lämpar sig ett kvalitativt förhållningssätt bäst.
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Vidare menar Ahrne och Svensson (2011) att kvalitativa och kvantitativa metoder kan
kombineras. Därutöver kan resultaten analyseras både kvalitativt eller kvantitativt (ibid.). Man
kan även kombinera kvalitativ metod med kvantitativ analys och vise versa, eller helt sonika
välja antingen kvalitativt eller kvantitativt förhållningssätt (Ahrne, Svensson 2011). I denna
studie kommer den tidigare nämnda kvalitativa metoden kombineras med en kvalitativ analys.
Det är stor skillnad i förhållningssätt mellan de båda metoderna (Ahrne, Svensson 2011).
Den kvantitativa metoden behandlar i stora drag lite data från många källor som sedan
analyseras, ofta i siffror (ibid.). Medan den kvalitativa metoden istället behandlar mycket data
från få källor menar Ahrne och Svensson (2011).Därtill menar Holme och Solvang (1997) att
siffror och mängder är fokuspunkt vid kvantitativa studier medan forskarens uppfattning eller
tolkning är det viktiga för kvalitativa metoder. Andra skillnader med den kvantitativa metoden
är att forskaren ofta får en djupare förståelse av föremålen för forskningen (ibid.). Förutom det
finns en större flexibilitet i processen för forskaren att skapa sin egen studie (Ahrne, Svensson
2011). En annan fundamental skillnad är analysen av data enligt Ahrne och Svensson (2011).
Vid kvalitativa undersökningar finns sällan, till skillnad från det kvantitativa synsättet, någon
färdig analysmodell enligt Ahrne och Svensson (2011). Vid kvantitativ metodik är begrepp
som validitet och reliabilitet viktiga för tillförlitligheten av studien (Holme, Solvang 1997).
För kvalitativa undersökningar har man en annan närhet till referensobjekten vilket istället kan
påverka resultatet då forskarens egna uppfattningar kan färga resultat (Holme, Solvang 1997).

Problemformuleringar
Hur problemformuleringen ser ut är mycket beroende på hur tydlig idén för studien är (Holme,
Solvang 1997). Problemformuleringen för detta examensarbete diskuterades i cirka ett halvår
innan arbetets start tillsammans med både Willhem AB och Luleå Tekniska Universitet. Därför
fanns en någorlunda klar bild av problemformulering redan vid arbetets start.

Teoretisk referensram
Eftersom detta arbete har utförts i som en del av projektet ”Så bygger vi för alla” är den teoretiska
referensramen en stor del av resultatet, eller litteraturstudie om man så vill. Det finns olika sätt
att utföra en litteraturstudie på (Forsberg, Wengström 2016). Forsberg och Wengström (2016)
presenterar fyra olika tillvägagångssätt; allmän litteraturstudie, systematisk litteraturstudie,
begreppsanalys samt översiktsstudie. I denna studie anses en systematisk litteraturstudie vara
mest lämpad. För att en litteraturstudie skall kunna genomföras systematiskt måste att antal
kriterier vara uppfyllda, bland annat måste det finnas tillräckligt många tidigare studier av
god kvalité och försök att identifiera alla relevanta tidigare studier har genomförts (Forsberg,
Wengström 2016). En allmän litteraturstudie anses vara mindre tillförlitlig då den riskerar att
baseras på otillförlitliga källor (ibid.). Anledningen är att det vid en allmän litteraturstudie
inte alltid finns tillräckligt med material att tillgå menar Forsberg och Wengström (2016). En
begreppsanalys anses inte heller passa studien då den framförallt syftar till att klargöra begrepp
(ibid.). Vidare har en översiktsstudie valts bort då den genomförs för att skapa en heltäckande
bild av ett ämne eller används för att identifiera områden där lite alternativt ingen forskning
finns sedan tidigare enligt Forsberg och Wengström (2016).
Alvehus (2013) menar att teoriavsnittet, eller om man så vill den teoretiska referensramen, är
en kartläggning av verkligheten. Den skapar en bas för eller en teoretisk referensram till det
fortsatta arbetet att stå på (ibid.). Samtidigt skall centrala begrepp och modeller förklaras samt
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visa på hur dessa diskuteras inom vetenskapen enligt Alvehus (2013). Därför kan litteraturavsnittet delas två huvudsyften; dels att presentera tidigare forskning som arbetet bygger på,
dels att skapa en referensram som arbetet kommer hamna inom (Alvehus 2013).
Holme och Solvang (1997) menar att det i varje vetenskapligt arbete finns en förhoppning
om att utveckla de områden arbetet behandlar. För att uppnå legitimitet i arbetet är källanalys
en viktig del av den teoretiska referensramen enligt Holme och Solvang (1997). En viktig
ståndpunkt att hålla sig till menar Alvehus (2013) är ”ad fontes”, det vill säga att hålla sig till
förstahandskällorna. Därför hämtas den teoretiska basen till denna studie från myndigheter,
lagrum samt bibliografiskt granskade källor. För litteratursökningen i en systematisk
litteraturstudie identifieras ett antal sökord som utgör grunden till studien. Dessa används
främst genom sökningar i tryckta verk, på internet på myndigheters hemsidor och genom
sökverktyget Google Scholar. För att få ett bra sökresultat menar Forsberg och Wengström
(2016) att det är viktigt hur man använder sig av sökorden samt hur de har identifierats. Deras
rekommendationer är att man utgår från frågeställningen och identifierar sökord därifrån
(Forsberg, Wengström 2016).
Informationen måste sökas systematiskt menar Friberg (2012). Därför söks information först
via lagrum och myndighetsdokument för att sedan vidgas med tolkningar från tryckta verk samt
genom sökverktyg, som Google Scholar. Därefter kommer kommunala särkrav att presenteras.
Den teoretiska referensramen kommer att bestå av olika nivåer, se figur 2. Först presenteras
lagstadgade och myndigheters krav, därefter vävs teorier kopplade till kraven in och till sist
presenteras kompletterande teori. Rubrikerna i den teoretiska referensramen är kopplade till de
huvudavsnitt som används av Boverkets Byggregler samt Plan- och bygglagen. Utöver dessa
har rubrikerna Små lägenheter, Tillfälliga bostäder, Kommunala särkrav samt Statliga stöd och
bidrag skapats. De har identifierats som viktiga områden för att skapa en helhetsbild.

Figur 2 Systematiskt tillvägagångssätt vid presentation av den teoretiska referensramen. Illustration skapad av Michaela
Bergqvist.

Figur 3 Figuren visar hierarkin över de svenska byggreglerna, där de tvingande presenteras i fallande ordning. Illustration skapad av Michaela Bergqvist.

Figur 3 visar hierarkin över de svenska byggreglerna. I denna studie är Plan- och bygglagen,
Boverkets Byggregler, Allmänna råd och Svensk Standard SS 91 42 21:2006 de myndighetskrav
som granskas. De olika informationskällorna har olika syften för studien. Friberg (2012) menar
att offentliga dokument skall ses som tvingande och/eller som en rådgivande funktion att hålla
sig till. Läroböcker och fackböcker presenterar vedertagen kunskap medan avhandlingar,
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rapporter och vetenskapliga artiklar presenterar ny forskning (Friberg 2012). För att ge en
helhetsbild söks information till studien via de olika källtyperna. Utifrån ovan beskrivna metod
har fem sökord tagits fram nämligen: tillgänglighet, Plan och Bygglagen, bygglov, brandkrav,
Boverkets Byggregler.

Fallstudie
Urvalet av referensobjekt sker i kvalitativa undersökningar selektivt till skillnad från
kvantitativa forskningar där urvalet sker slumpmässigt (Holme, Solvang 1997). Genom förförståelse, förutfattade meningar och teorier väljs referensgruppen ut och inte genom en
definierad teoretisk ståndpunkt menar Holme och Solvang (1997). Till denna studie kommer
ett antal objekt att väljas ut utifrån hur innovativt de har behandlat lagar och myndighetskrav.
Därefter identifieras nyckelpersoner i projekten som blir respondenter.
Holme och Solvang (1997) menar att forskning inom samhällssektorn där man studerar
samhället innebär etiska problem och det är viktigt att betona att denna typ av forskning inte
är värdeneutral. Respekten för medmänniskor är fundamental och både fysik samt psykisk
integritet måste skyddas (Holme, Solvang 1997). Därför kommer respondenterna i förväg
få godkänna att samtalet spelas in. Vid intervjubaserade studier menar Ahrne och Svensson
(2011) att det finns ett par viktiga ståndpunkter att förhålla sig till. Det första är att intervjuaren
skall lyssna på den som talar, vara tålmodig men samtidigt reflekterande (ibid.). Intervjuaren
bör undvika att framhäva någon form av auktoritet enligt Ahrne och Svensson (2011). Råd
och moraliska tillrättavisningar skall undvikas (ibid.). Gräl och argumentationer i intervjun
skall inte heller förekomma (ibid.). Till sist skall intervjuaren bara tala eller ställa frågor för
att hjälpa personen att berätta, för att ta bort eventuell rädsla eller oro, för att berömma, för
att få fram viktig information eller för att diskutera outsagda antaganden (Ahrne, Svensson
2011). För att undersökningen skall hålla dessa förmaningar skrivs frågorna på förhand, vilka
sedan granskas för att därefter skickas till respondenten. På så sätt är båda parter förberedda på
vilka diskussioner som kan uppstå. Utifrån frågelistan, se bilaga 2, hålls en semistrukturerad
samtalsintervju där respondenten kan tala fritt utifrån de givna frågorna. Denna teknik är en
blandning mellan strukturerad och ostrukturerad samtalsintervju. Där den strukturerade bygger
på givna frågor samt fasta svarsalternativ och den ostrukturerade bygger på diskussioner kring
teman.
Ahrne och Svensson (2011) menar att det inte finns något bestämt antal referensobjekt som bör
ingå i studien, men samtidigt påvisar de att fler referensobjekt ökar trovärdigheten för studien.
Relativt oberoende resultat kan väntas uppnås vid sex till åtta individuella intervjuer (Ahrne,
Svensson 2011). I detta arbete har tio referensobjekt undersökts varav sex referensobjekt
uppfyller alla krav för studien och har därmed undersökts vidare. Kraven som objekten har
uppfyllt är att projektet anses ha identifierat ett problem som sedan lösts med innovation samt
att en nyckelperson i projektet har deltagit i studien.
Efter att intervjuerna har hållits kommer det inspelade materialet transkriberas. Alvehus (2013)
menar att det finns både för och nackdelar med att göra inspelningar. Vissa personer kan känna
sig instängda av inspelningen, samtidigt menar Alvehus (2013) dels att om intervjuaren istället
tar anteckningar kan samtalet riskeras att färgas genom tolkningar. Dels kan viktig information
missas (Alvehus 2013). För att tydliggöra det insamlade materialet presenteras resultatet
av varje referensobjekt under fyra kategorier: bakgrundsinformation, konceptpresentation,
illustrationer och planer samt intervju med en nyckelperson.
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Analysen
En annan skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod är mängden data som skall analyseras
och sättet de analyseras på (Holme, Solvang 1997). All insamlad data används inte i analysen
enligt Ahrne och Svensson (2011). All information måste sorteras, reduceras och argumenteras
för, för att anses vara intressant för forskningen (Holme, Solvang 1997). Samtidigt påpekar
Ahrne och Svensson (2011) vikten av att bibehålla transparensen i undersökningen för att inte
tappa trovärdighet. I analysen vävs teorin samman med fallstudien och antingen stärker eller
dementerar detta de tidigare teorierna (ibid.). Därför analyseras resultaten abduktivt. Enligt
Alvehus (2013) definition är en abduktiv analys en blandning av deduktiv och induktiv analys.
Den deduktiva analysen bygger helt på att hypoteser, teoretiska föreställningar, testas mot
empirin. I en induktiv ansats å andra sidan dras slutsatser helt och hållet från det empiriska
materialet (Alvehus 2013). Informationen från fallstudien sorteras först upp i kategorier. Därpå
analyseras den teoretiska referensramen efter den kategoriserade fallstudien. I de fall det
framkommer helt ny information i fallstudien analyseras det induktivt.
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Teoretisk referensram
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för studien. Här återfinns det regerverk
som ligger till grund för nyproduktionen av flerfamiljshus i Sverige. Därtill förtydligas och
förklaras regelverket med annan litteratur.
1987 fick Sverige en ny bygglagstiftning enligt Örnhall (2017), detta har inneburit en
övergång från specifikationskrav till funktionskrav för att öka friheten i bostadsproduktionen.
Den nya lagstiftningen har dock bidragit till en spretigare bild av regelverket menar Örnhall
(2017). Boverket är den myndighet som har det övergripande ansvaret för samhällsplanering,
stadsutveckling, byggande och boende (Nordstrand 2008). De viktigaste lagarna och
myndighetskraven som samhällsplaneringssektorn framförallt har att förhålla sig till är
Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets Byggregler
(BBR) (Örnhall 2017). Nordstrand (2008) menar att även andra lagar som Miljöbalken och
Arbetsmiljölagen i vissa fall är tillämpbara vid byggproduktion. Härutöver finns även allmänna
råd och standarder (Svensson, 2014). Lagar, förordningar och föreskrifter, exempelvis Boverkets
Byggregler, är tvingande regler enligt Svensson (2014), medan allmänna råd, som beskriver
hur regeln kan eller bör tillämpas, är dispositiva. Däremot måste man kunna bevisa att de
bindande reglerna ändå uppfylls (Nordstrand 2008, Svensson 2014). Standarder är inte heller
bindande menar Svensson (2014). Däremot menar Nordstrand (2008) att byggherren har rätt att
kräva att vissa standarder skall tillämpas. PBL, PBF och BBR uppdateras och ändras löpande
(Boverket 2018b). Boverkets byggregler har ändrats åtta gånger sedan grundförfattningen kom
ut 2011, där den senaste uppdateringen trädde ikraft 1 juli 2018 enligt Boverket (2018 b).

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL, reglerar planläggningen för mark och vatten,
ansvaret för att upprätthålla regelverket ligger på kommunerna. Syftet med PBL är att
främja en samhällsutveckling som innebär en långsiktigt jämlik, social och miljömässig
hållbar utveckling för både dagens samhälle och kommande generationer (SFS 2010:900).
Olander (2005) har i sin enkätstudie kommit fram till att den samstämmiga uppfattningen i
branschen är att planprocessen tar för lång tid. Vissa aktörer tycker till och med att det är en
så stor osäkerhetsfaktor att de inte engagerar sig i nyproduktion (Olander 2005). De långa
kostnadsdrivande planprocesserna verkar slå hårdast mot små aktörer vilket enligt Olander
(2005) i längden kan hämma konkurrensen. Turner (2001) menar att det kan behövas kommunala
subventioner i form av minskade markkostnader och att kommunerna avstår från överskott från
kommunala fastighetsbolag för att underlätta nyproduktion av hyresrätter.
Allmänna och enskilda intressen
Alla frågor gällande planläggning av mark och vatten skall ta hänsyn till både allmänna och
enskilda intressen enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Prövningen av de ärenden som
inkommer till kommunernas byggnadsnämnder skall ske med avseende på ändamålet som
området är mest lämpat för, där beskaffenhet, läge och behov skall tas i särskild beaktning
(ibid.). Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) förtydligar att planläggningen skall verka för
att estetiskt tilltalande utveckling av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.
Byggnader skall alltså placeras med tillgång till gator, vägar, torg, parker och grönområden
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kommersiell service (ibid.). Vidare skall en socialt hållbar miljö skapas som är tillgänglig för alla
samhällsgrupper (SFS 2010:900). Därtill skall planeringen ske för att främja god hushållning
av mark, vatten, energi och ändliga resurser (ibid.). Härnäst skall även ekonomisk tillväxt,
konkurrens, bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet beaktas (SFS 2010:900).
För de byggnader som behöver tillförsel av energi skall den lämpligaste energikällan väljas
utifrån energiförsörjningsbehov och energihushållning (SFS 2010:900). Alla byggnader,
oavsett om de kräver bygglov eller inte skall ta hänsyn till placeringen utifrån stad- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärden samt intresset av en god helhet (ibid.). Dessutom
får inte utformandet medföra ökad risk för trafikolyckor, spridning av brand eller andra
olyckshändelser (SFS 2010:900). Ytterligare skall det finnas möjlighet att hantera avfall, skapa
en god trafikförsörjning samt en miljö som är användbar för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga (SFS 2010:900).
Bostadsbyggnader skall placeras på mark som inte medför medicinsk eller hygieniska
olägenheter om de inte är ringa eller strikt tillfälliga (SFS 2010:900). Vidare skall buller från
omgivningen tas i beaktning vid projekteringen av nya bostadshus (ibid.). Vid planering av
byggnadsverk, skyltar och ljusanläggningar skall de utformas så att olägenheter för människors
hälsa eller miljö inte uppstår (SFS 2010:900).
Översiktsplan
Enligt PBL (SFS 2010:900) skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan som täcker hela
kommunen. Planen skall fungera som en vägledning för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön (SFS 2010:900). Den är däremot inte bindande (ibid.). En översiktsplan skall
innehålla översiktlig indelning av mark och vattenområden, synen på den byggda miljön, hur
riksintressen beaktas, hur det långsiktiga behovet av bostäder säkras och synen på skador som
kan uppkomma till följd av klimatförändringar (SFS 2010:900).
Detaljplan och områdesbestämmelser
Örnhall (2017) manar att detaljplanen är kommunernas verktyg för att styra utseendet på
byggnaderna. Användningen av mark och vatten samt bebyggelse regleras i detaljplanen eller
områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Mot detaljplanen regleras
och prövas utvecklingen av den fysiska miljön, alltså om bygglov kan beviljas eller inte. Vidare
styrs de exakta gränserna mellan allmän och kvartersmark eller vattenområden av detaljplanen,
även användningen av allmänna platser och kvartersmark bestäms i detaljplanen SFS
2010:900). Detaljplanen får därtill bestämma byggnadens omfattning över mark, vegetation
och utformning av mark, användning av byggnader, andel lägenheter av olika slag i bostadshus
och lägenheternas storlekar (SFS 2010:900). Kalbro, Lindgren och Paulsson (2012) menar att
detaljplaneprocessen behöver ses över. Antingen bör det räcka med ett ”byggbeslut”, istället
för detaljplan och bygglov, eller så bör man gå tillbaka till Plan- och bygglagens ursprungsidé
och låta detaljplanen vara övergripande menar Kalbro, Lindgren och Paulsson (2012).
I detaljplanen får kommunen bestämma byggnadens och tomtens utformning, placering och
utförande (SFS 2010:900). Speciella krav för skyddande av värdefull bebyggelse, område
eller byggnadsverk får också preciseras i en detaljplan (ibid.). Om det finns skäl som väger
tyngre än strandskyddet har kommunen rätt att genom detaljplanen upphäva strandskyddet
(SFS 2010:900). Borg, Lind och Lundström (2008) menar att om man minskar strandskyddet
till tio meter i storstadsregionerna kan man bygga billigare bostäder. Anledningen är att man
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idag tvingas använda sig av gammal industrimark som är långt mycket dyrare att bygga på
eftersom den måste saneras (Borg, Lind et al. 2008).
Indelandet av fastigheter regleras också i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Kommunen
har rätt att bestämma största eller minsta gräns för fastigheter samt reservera mark för
gemensamhetsanläggningar (ibid.). Vidare har kommunen rätt att bestämma hur områden
skall vara indelade i fastigheter, vilka servitut, ledningsrätter eller dylikt som behövs, vilka
anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanläggningar och vilka fastigheter som skall delta
i gemensamhetsanläggningen (SFS 2010:900).
Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) har kommunen rätt att sätta upp områdesbestämmelser
för platser utanför detaljplanelagt område. Dessa får dock inte vara lika specifika som
detaljplanen (ibid.). Endast om de behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller
tillgodose riksintressen får områdesbestämmelser bestämma huvuddragen för användningen
av mark- och vattenområden (ibid.). Vidare får områdesbestämmelser begränsa största tillåtna
bostads-, bruks- eller tomtarean för fritidshus (SFS 2010:900). Därtill kan utformning och
användning av mark för gemensamma intressen specificeras i bestämmelserna (ibid.).
Områdesbestämmelser får också reglera skyddandet av särskilt värdefulla byggnadsverk,
tomter och bebyggelseområden (SFS 2010:900).
Plan- och bygglagens krav på byggnader, byggprodukter och tomter
Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) skall en byggnad vara lämplig för sitt ändamål, ha
en god form-, färg och materialverkan samt vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga. En byggnad skall ha lösningar för tekniska egenskaper som bärförmåga,
stadga, beständighet, brandsäkerhet, skydd mot buller och säkerhet vid användning (ibid.).
Vidare ställs krav på energihushållning, värmeisolering, hushållning med vatten och avfall
samt bredbandsanslutning (SFS 2010:900). Örnhall (2017) menar att byggnader skall uppföras
för att klara en livslängd om minst 70 år, förutsatt att de vårdas och får det underhåll som krävs.
Endast de byggprodukter som uppfyller ovanstående krav får enligt Plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) användas i en byggnad eller om de uppfyller kraven som regeringen eller
den myndighet i regeringens ställe sätter upp. De senare kraven innefattar typgodkänning,
märkning av produkten, tillverkningskontroller samt vilket språk dokumentation om produkten
skall finnas på (SFS 2010:900).
Utomhusmiljöns utformning är viktig för trivseln, speciellt för barnfamiljer (Werner 2008).
Obebyggda tomter som skall bebyggas skall göra detta med följande i åtanke; tomten skall så
långt som möjligt ta vara på naturförutsättningarna, se till att besvär för omgivningen inte uppstår
samt förse byggnaden med lämplig utfart eller annan utgång som medger framkomlighet för
räddningsfordon (SFS 2010:900). Örnhall (2017) menar att ursprunglig naturmiljö är en viktig
resurs som ökar trivseln i området och som inte kan ersättas av nyplantering. Svensson (2015)
å sin sida menar att viss vegetation kan ge upphov till allergiska problem, som exempel gräs,
björk, hassel och starkt doftande blommor. För att underlätta för allergiker menar Svensson
(2015) att man bör undvika vindpollinerande växter nära lekplatser, parkbänkar och entréer.
Ytterligare skall det inom skäligt avstånd från tomten finnas plats för parkering lastning och
lossning av fordon (SFS 2010:900). Personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
skall kunna ta sig till byggnaden och risken för olyckor skall minimeras (SFS 2010:900).
Svensson (2015) menar att asfalt, betongplattor och stenmjöl är lämpliga markbeläggningar.
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Till byggnaden skall också finnas friyta för lek och rekreation på tomten, om tomtens yta inte
medger både parkering och friyta skall friyta prioriteras enligt PBL (SFS 2010:900). Enligt
Örnhall (2017) har diskussioner allt oftare förts kring hur en tomt planeras brottsförebyggande.

Tillstånd
Bygglov krävs för all nyproduktion av bostadsbyggnader enligt Plan- och bygglagen (SFS
2010:900). Även om det inte alltid är byggherren som söker lov så vilar alltid huvudansvaret
på byggherren (Gustafsson 2017). I en detaljplan får kommunen styra användningen av markoch vattenområden (SFS 2010:900). Vidare kräver Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att ett
bygglov enbart får medges om trafik, energi- eller vattenförsörjning eller avlopp har tillgodosetts
där kommunen inte skall vara huvudman. Dessutom får bygglov ges om en byggnad har rivits,
flyttats, byggts om eller fått ändrad användning som avses i planen (SFS 2010:900). Därtill
skall förebyggande åtgärder för att undvika omgivande buller ha vidtagits samt eventuella
markföroreningar avlägsnats eller skyddsåtgärder garanterats.
Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) skall bygglov beviljas om ändringen överensstämmer
med detaljplanen, om avvikelse förekommer men har godtagits vid en tidigare prövning,
inte strider mot detaljplanen eller att åtgärden inte måste invänta att genomförandetiden
för detaljplanen börjar gälla. Dock får nya avvikelser godkännas om avvikelsen anses vara
liten eller krävs för att byggnaden skall kunna bebyggas och användas ändamålsenligt (SFS
2010:900). Vad som avses med en liten avvikelse är inte självklart enligt Gustafsson (2017),
men utifrån rättspraxis kan man utläsa att ansökan alltid måste kommuniceras med sakägare och
det kan bara avse obetydliga avsteg från detaljplanen. Härutöver kan överskridande av högsta
tillåtna byggnadshöjd godkännas om det krävs av byggnadstekniska skäl (Gustafsson 2017).
En utökad byggnadsarea kan också godkännas om den behövs för att få en bättre planlösning
(ibid.). Därtill skall alltid den mindre avvikelsen stämma med planens syfte även om mindre
avvikelse från ändamålet ibland har godkänts (ibid.). Även om en avvikelse i sig är liten får den
inte medföra stora miljöförändringar om den godkänns för alla byggnader i omgivningen enligt
Gustavsson (2017). Därför måste alltid avvikelsens skala och storlek tas i beaktning och varje
avvikelse skall bedömas individuellt menar Gustafsson (2017). Enligt Boverket (2018a) kan
dispens ges trots att avvikelsen inte anses vara liten, dock ges denna typ av undantag enbart till
experimentella byggnader. Vidare får inte dispensen leda till oacceptabla risker för människors
hälsa eller säkerhet (Boverket 2018a).
Huruvida bygglov krävs för etableringen är omstritt enligt Gustafsson (2017). Vedertagen
norm är att lov inte krävs för manskapsbodar men det finns en dom från Miljööverdomstolen
som påvisar att det borde krävts för bodar uppställda i ett och ett halvt år (ibid.). Domens
formulering har dock inte inneburit någon ytterligare klarhet i om etableringar i allmänhet
borttas från bygglovsplikten eller inte (Gustafsson 2017).
Som grundregel krävs det rivningslov om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område där
kommunen inte har bestämt annat eller utanför detaljplanelagt område där kommun bestämt
att det krävs (SFS 2010:900). Rivningslov skall ges om byggnaden inte omfattas av ett
rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser eller bör bevaras av kulturhistoriska skäl
(ibid.). Vidare krävs marklov vid schaktning eller fyllning där marknivån avsevärt ändas inom
ett detaljplanelagt område (SFS 2010:900). Detta såvida det inte i detaljplanen är satt en höjd
som marken måste höjas eller sänkas till (ibid.). Därtill har kommunen rätt att kräva marklov för
trädfällning, skogsplantering och åtgärder som kan påverka markens genomsläpplighet (ibid.).
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Marklov skall ges om den inte strider mot detaljplanen, förhindrar eller försvårar användning
för omgivningen eller inte medför betydande olägenheter för omgivningen (SFS 2010:900).
Besked
Kommunen har skyldighet att lämna ett förhandsbesked för åtgärder som är bygglovspliktiga om
den som senare kan komma att ansöka om bygglov önskar det (SFS 2010:900). Förhandsbeskedet
innebär att kommunen tar ställning till om den planerade åtgärden kan godkännas och beslutet
är bindande förutsatt att bygglov lämnas in inom två år från den dag förhandsbeskedet vunnit
laga kraft (SFS 2010:900).
Om en åtgärd kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får den inte påbörjas innan
startbesked givits (SFS 2010:900). En byggnad som omfattas av startbesked får inte heller tas
i bruk om den inte har fått ett slutbesked såvida nämnden inte beslutar annat (SFS 2010:900).
Örnhall (2017) menar att byggnadsnämnden har tio veckor på sig att fatta ett beslut gällande
lov från det att en fullständig ansökan har lämnats in. För att ansökan skall ses som fullständig
skall den innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som krävs för prövningen
(Gustafsson 2017). Vidare menar Gustafsson (2017) att byggnadsnämnden bara får ställa krav
på de handlingar och dess utförande som verkligen behövs. Ändringar som innebär en loveller anmälansplikt skall ha en kontrollplan som godkänns vid startbeskedet (SFS 2010:900).
Kontrollplanen skall innehålla uppgifter om vilka kontroller som skall utföras, vem som
kontrollerar, vilka anmälningar som skall göras till byggnadsnämnden, om byggnadsnämnden
skall göra arbetsplatsbesök och när, vilket farligt avfall som kan uppkomma och hur detta samt
annat avfall tas omhand (ibid.). Därtill skall kontrollplanen vara anpassad efter byggnationens
art när det gäller detaljrikedom och utformning enligt Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900).
Om det krävs särskilt sakkunniga skall dessa också presenteras i kontrollplanen (ibid.). Varje
kontrollplan skall ha minst en kontrollansvarig som ansvarar för att planen efterföljs (ibid.).
Den som har detta ansvar skall vara oberoende, ha kunskap, erfarenhet och om det behövs vara
certifierad för att utföra uppgiften (SFS 2010:900).
Verkställande och avgifter
Bygglov, marklov och rivningslov får verkställas fyra veckor efter att beslut har meddelats
även om beslutet inte har vunnit laga kraft såvida byggnadsnämnden inte bestämmer annat
(SFS 2010:900). Åtgärden som lovet medger förfaller om den inte har börjat verkställas inom
två år från att det vann laga kraft (ibid.). Detsamma gäller även för startbesked (ibid.). Har
åtgärden inte färdigställts inom fem år från dagen den vann laga kraft förfaller den också
(SFS 2010:900). När byggnaden är färdigställd skall ett slutsamråd hållas där byggherre,
kontrollansvarig samt personer som byggnadsnämnden utser skall närvara. På samrådet skall
kontrollplanen, villkor för startbesked, avvikelser från krav, kontrollansvariges utlåtandet,
kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation, behov av andra åtgärder samt
förutsättningar för slutbesked gås igenom (SFS 2010:900). Byggnadsnämnden ger därefter ett
slutbesked under förutsättningen att byggherren har visat att alla krav är uppfyllda (ibid.). Om
det finns försumbara brister har nämnden ändå rätt att ge slutbesked (ibid.). Om enbart delar av
byggnaden eller etapper i byggnationen kan godkännas har byggnadsnämnden rätt att utfärda
ett interimistiskt slutbesked för godkända delar (SFS 2010:900).
För handläggning av lov, besked och anmälningar har kommunen rätt att ut en avgift (Gustafsson
2017). Taxan måste dock vara fastställd av kommunfullmäktige och får inte överstiga kommunen
genomsnittliga kostnad för den typen av ärende menar Gustafsson (2017).

19

Bostadens utformning
Vid utformning av bostäder skall särskild hänsyn tas till boendets långvariga användning
(Boverket 2016). I varje enskild bostad skall följande utrymmen rymmas: minst ett rum för
personhygien med tillhörande utrustning och inredning, inredning för förvaring, plats för
daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning (ibid.). Gällande de tre sistnämnda skall de
utgöra ett rum eller en avskiljningsbar del av ett rum (Boverket 2016). Därtill skall utrymme
för matlagning inklusive utrustning, måltider i eller anslutning till matlagning finnas (ibid.).
Bostaden skall även innefatta entréutrymme med avhängningsyta för ytterkläder (ibid.). Om
gemensam tvättstuga saknas skall plats för att tvätta och torka tvätt maskinellt inrymmas i
bostaden (Boverket 2016). Örnhall (2017) menar att kravet uppfyllt som en kombinerad tvättoch torkmaskin finns att tillgå i lägenheten. Boverket (2016) kräver även att avskiljbara delar
av rum skall ha fönster ut mot det fria. Fönsterytan skall uppgå till 10% av rummets golvyta
(Örnhall 2017). Utöver det får funktionen i rummet eller den avskiljbara delen inte förändras
vid uppsättande av väggar (Boverket 2016). Däremot innebär inte Boverkets krav att utrymmet
måste vara försett med en vägg från början (Örnhall 2017). Örnhall (2017) anger att Boverket
har tagit fram en rapport med bland annat exempel på planlösningar. Enligt denna rapport bör
inte sovrum utgöra enda vägen till ett annat rum (Örnhall 2017). Däremot anses flera rum i fil
utgöra ett stort värde, men då skall övriga rum nås via ytterligare minst en väg (Örnhall 2017).
Utrymme för tvättning och torkning maskinellt skall finnas i närheten av den enskilda bostaden
om detta inte inryms själva bostaden (Boverket 2016). Vidare skall låsbart utrymme för förvaring
finnas i lägenheten eller i dess närhet (Boverket 2016). Örnhall (2017) menar att det inte finns
lagstadgat hur stora förvaringsutrymmena skall vara förutom att de skall vara anpassade efter
antalet personer som bostaden är ämnad för. Däremot finns det standarder i Svensk Standard
för hur mycket förvaring som bör finnas (Örnhall 2017), se vidare under avsnitt om minsta
mått för utrymme. Dock anser många personer som deltagit i Werners (2008) undersökning
att förvaringsmöjligheterna är för små. Förvaring av cyklar, barnvagnar utomhusrullstolar,
rullatorer, postboxar och dylikt skall finnas i lägenhetens närhet (Boverket 2016). Werners
(2008) undersökning visar att många är positiva till postboxar då de anser att det skapar en viss
trygghet att inte ha ett postinkast i dörren. Dock poängteras det att morgontidningen fortfarande
önskas vid dörren (Werner 2008). Entréer bör vara klimatskyddade så att dörr kan låsas upp
och öppnas utan att personen blir blöt (Örnhall 2017). Därtill bör entrédörren vara lätt att öppna
enligt Örnhall (2017).
Lind, Annadotter, Björk, Högberg och af Klintberg (2016) menar att man måste nyproducera
bostäder som inte bara har de egenskaper som höginkomstgrupper efterfrågar. Detta kan
förverkligas på olika sätt, dels genom bostadens läge, dels också utformning, materialval och
storlek (Lind et al. 2016).
Rumsutformning
Ett rum skall utformas efter sitt ändamål (Örnhall 2017). Rum eller avskiljbar del av rum som
är ägnat för daglig samvaro bör enligt Örnhall (2017) inrymma en sittgrupp samt möbler som
kan behövas i dess närhet. Vidare menar Örnhall (2017) att dagligsamvaro kan ske vid en
bordsgrupp med stolar eller karmstolar. Rum för sömn bör dimensioneras efter sängens längsta
mått, vanligen 2,1 meter, med ett tillägg om 0,2 meter då det är vanligt på marknaden med
längre sängar (ibid.). Därtill är det vanligt att välja bredare säng än 0,9 meter
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som är standard, vilket betyder att rum för vila och sömn bör dimensioneras för detta (Örnhall
2017). Vidare menar Örnhall (2017) att en säng inte skall behöva ställas under ett fönster. Rum
för matlagning och förvaring av livsmedel gynnas av att placeras nära entrén för att underlätta
transporter av matvaror samt avfall (Örnhall 2017). I hygienrum skapas plusvärden bland annat
genom att rummen förses med riklig förvaring, placeras nära sovrum, har tillgång till badkar
eller möjlighet att förses med sådant (Örnhall 2017). Varje rum bör ha minst två eluttag, placerade minst 0,5 meter från hörn men gärna minst 0,7 meter från hörnet (Svensson 2015).
Rumshöjd
I bostäder skall rumshöjden mäta minst 2,40 meter. I liten utsträckning av ett rum får rumshöjden
underskridas, då är den acceptabla ståhöjden 2,10 meter under horisontala delar av tak eller
1,90 meter under snedtak (Boverket 2016). I rum eller avskiljningsbar del av rum för tillfällig
vistelse krävs en rumshöjd om 2,10 meter.
Driftutrymmen
Utformningen och placeringen av driftutrymmen skall ske så att risken för olyckor vid
underhåll, kontroll och användning minimeras (Boverket 2016). Vidare skall risken för att
brukare eller grannars hälsa och hygien begränsas genom utförande och läge av driftutrymmena
samt dess installationer (Boverket 2016). Boverket (2016) har krav på att driftsutrymmena
ligger så till att tunga och skrymmande transporter inte hindras och utrymmets storlek måste
tillåta underhållsarbete samt installationer. En installation får enbart ha sin tillträdesväg via en
bostadslägenhet om den enbart förser den enskilda lägenheten (Boverket 2016).
Flerbostadshus skall vara försedda med utrymme för städning av gemensamma utrymmen
(Örnhall 2017). De bör vara försedda med varm- och kallvatten, utslagsback, belysning,
eluttag samt eventuell golvbrunn (ibid.). Vidare skall inrymmas förvaring av städmaterial och
utrustning och om kemiska städprodukter förvaras i utrymmet bör även en god ventilation
installeras (Örnhall 2017).
I bostadens närhet skall det finnas anordningar eller utrymmen för sophantering och utrymmet
skall utformas så att återvinning möjliggörs (Boverket 2016). Utöver det skall avfallshanteringen
även anpassas till hämtningsintervaller, avfallsmängden, behov av rengöring, sammansättning
av avfallen, lokala regler om avfall samt för att minska olycksrisken vid användandet (ibid.).
Avfallshanteringsutrymmena får inte placeras så att vägen för tömning korsar utrymmen som
personer vistas mer än tillfälligt eller kommunikationssystem till utrymmen där personer vistas
mer än tillfälligt (Boverket 2016). Transportvägen får inte heller medföra att avfallet passerar
plats för livsmedelsförvaring (ibid.). Till de allmänna ytorna skall det även finnas plats för
källsortering i varje enskild lägenhet (Boverket 2016). Däremot menar Örnhall (2017) att
sophantering inte behöver ske inom den egna fastigheten utan kan tillgodoses inom kvarteret.

Tillgänglighet
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) anger att ”en byggnad skall vara tillgänglig och användbar
för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga”. Generellt gäller att tomter, byggnader
och delar av byggnader skall vara dimensionerade för en mindre eldriven utomhusrullstol,
med undantag för enskilda bostadslägenheter (Boverket 2016). Enskilda bostadslägenheter får
dimensioneras efter en manuell eller inomhusrullstol. Svensson (2015) påpekar dock att
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minimikraven inte räcker om man vill uppnå en god tillgänglig miljö då vissa hjälpmedel tar
upp mer plats än vad minimimåtten medger.
Typer av funktionsnedsättning
Svensson (2015) menar att det finns många typer av funktionsnedsättningar som kräver olika
typer av anpassningar. Allergi och annan överkänslighet kan ta sig uttryck i olika reaktioner,
från andningssvårigheter till eksem (Svensson 2015). För att undvika att besvär uppstår
bör byggnaden utformas så med bra ventilation, minimerad risk för att fuktskador uppstår,
lättstädade utrymmen, undvika att passera allmänna utrymmen utan utsätts för rök samt undvika
material med allergener (ibid.). Hörselskadade har ofta svårigheter att urskilja ljud i miljöer
med dålig akustik eller i bullriga miljöer (Svensson 2015). Vidare är personer med hörapparater
extra känsliga för installationsljud (ibid.). Ytterligare underlättande åtgärder är bra akustik, bra
ljudisolering och belysning utformat så att läpprörelser syns tydligt enligt Svensson (2015).
Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan vara svårare att anpassa till eftersom
det kan nedsättningen kan bero på olika saker och te sig väldigt olika (Svensson 2015).
Generellt tar sig detta uttryck i sämre minne, svårigheter för tal, räkning, problemlösning och
orienteringsförmåga (ibid.). Anpassning av miljöer för att möta denna typ av nedsättning kan
ske genom lättorienterad miljö, bra ljudisolering, hög säkerhet av apparater samt underlättande
utformning av det som man inte direkt ser, exempelvis porslin i köksskåp menar Svensson
(2015).
Rörelsehinder delas in i tre underkategorier; gångsvårigheter, rullstolsburna och
funktionsnedsättning i armar och ben (Svensson 2015). Gångsvårigheter kan innebära
balanssvårigheter, smärta, nedsatt ork eller uthållighet och framkomligheten försvåras av
långa avstånd, gång i trappor, på lutande plan eller halkiga underlag enligt Svensson (2015).
Rullstolsburna har förutom begränsad räckvidd ofta svårt att sträcka sig eller luta sig framåt.
Nedsatt funktion i armar och ben ter sig ofta genom nedsatt känsel, stelhet, smärta, nedsatt
kraft och precision (ibid.). Detta innebär en begränsad räckvidd samt svårigheter att öppna
tunga dörrar eller använda reglage (Svensson 2015). För att underlätta för rörelsehindrade bör
avstånden från angöringsplats till entré vara korta, mark och golv ha fasta underlag, hiss eller
annan lyftanordning finnas, automatiska eller lättöppnade dörrar, trappor förses med ledstänger
och rymliga passager i allmänna utrymmen (Svensson 2015).
Synskadade kan vara allt från gravt synskadad till en lättare synskada (Svensson 2015). En
synskada innebär enligt Svensson (2015) svårigheter att orientera sig. För att underlätta för
synskadade bör planlösningen vara lätt att komma ihåg och förflytta sig inom, det bör finnas
ledstråk i allmänna ytor, en god allmänbelysning bör finnas, färgsättning som bidrar till
rumsuppfattningen och material som minimerar reflexer (ibid.).
Personer med utvecklingsstörning har ofta problem att uppfatta abstrakta begrepp såsom höger
och vänster, tider, skriven text och siffror (Svensson 2015). Vidare kan det vara svårt att komma
ihåg många saker, tänka snabbt, bedöma avstånd och riktning eller finna lösningar för en person
med en utvecklingsstörning menar Svensson (2015). Därför bör en miljö som är väl anpassad
efter en utvecklingsstörd ha en enkel planlösning, säkert utformad bostad, fasta riktmärken och
tydliga skyltar med enkla symboler (ibid.). Vidare finns det ett
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flertal andra funktionshinder som innebär olika anpassningar i vardagen såsom epilepsi,
dövblindhet, el- och bildskärmsskada, psykisk ohälsa och kortväxthet (Svensson 2015).
Parkering
En angöringsplats för bilar skall finnas tillgänglig inom 25 meter från tillgänglig entré till
publika lokaler, arbetslokaler eller bostäder (Boverket 2016). Ett riktvärde är att 5% av
parkeringsplatserna skall vara tillgängliga (Svensson 2015). Enligt Boverket (2016) skall
parkeringar vara lätta att hitta och tydligt märkta med kontrastmarkering (ibid.). Därutöver skall
belysning angöras och utformas efter personer med nedsatt orientering- och rörelseförmåga i
anslutning till tillgängliga stråk och angöringsplatser. De orienteringsskyltar som behövs skall
vara tillgängliga (Boverket 2016). I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är det reglerat att
kommunerna har rätt att via detaljplanen bestämma hur parkeringsplatser skall och inte får
placeras samt hur de skall se ut. Svensson (2015) menar att angöringsplatser för färdtjänst
bör ordnas inom 5,0 meter från entrén men att körvägen inte får utgöras av gångvägar vid
nyproduktion. Vidare menar Svensson (2015) att en parkeringsplats bör vara 3,6 meter bred för
att möjliggöra förflyttning.
Entréer och allmänna platser inom byggnaden
Boverket (2016) beskriver att huvudentréer till lokaler, arbetslokaler och bostadshus skall vara
tillgängligt placerat och utformat. Om det krävs för att uppfylla krav på tillgänglighet skall även
övriga entréer angöras på ett tillgängligt vis (Boverket 2016). Svensson (2015) menar att alla
entréer bör vara tillgängliga för att öka tillgängligheten. Mark utanför entréer skall förses med
en hårdgjord yta (Svensson 2015). För att tillgodose krav på vattenavrinning kan marken luta
maximalt 1:50 från entrén. Entréer skall markeras tydligt genom kontrastmarkering, man kan
också förtydliga genom att dra in entrépartiet eller förse entrén med skärmtak (Svensson 2015).
Porttelefoner eller manöverdon för portlås bör placeras med underkanten 0,90–1,0 meter från
marken samt vara lättlästa och belysta (Örnhall 2017). Vidare bör inte belysningens placering
göra så att portlås eller dylikt skuggas vid användning menar Svensson (2015). Svensson (2015)
menar att det också borde finnas möjlighet att installera port-tv om så behövs.
Allmänna platser inom byggnaden skall vara tillgängliga och en rullstol skall kunna manövreras
samt framföras av personer utan hjälp (Boverket 2016). I entrén och på varje trapplan skall
en rullstol kunna vändas (Svensson 2015). Om möjligt skall dessa utrymmen även utformas
utan nivåskillnader, där detta inte är görbart skall skillnaderna förses med trappa och ramp,
lyftanordning eller hiss (Boverket 2016). Manuella rullstolar är tunga att manövrera på mjuka
eller ojämna underlag, uppför lutande plan eller kanter (Svensson 2015). Därför får lutningen
på ramper enligt Boverket (2016) inte överstiga en lutning på 1:12. Boverkets krav är för
brant för många anser Svensson (2015), som tycker att en lämpligare lutning är maximalt
1:20. Örnhall (2017) anser att praxis är att de dessutom förses med ett vilplan om 2,0 meter
då höjdskillnaden är mer än 0,5 meter. Vidare bör den högsta nivåskillnaden vid utförandet av
ramp inte överstiga 1,0 meter (Örnhall 2017). Dessutom skall varje bostadslägenhet kunna nås
med en sjukbår enligt Boverkets (2016) krav.
Viktiga mål inom byggnaden skall vara markerade med kontrastmarkeringar, dit hör bland
annat trappor, gångytor, dörrar och hissdörrar (Boverket 2016). Gångytor skall förses med ett
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ytskikt som motverkar halka menar Örnhall (2017). Vidare gäller även enligt Boverket
(2016) att orienteringsskyltar och belysning skall vara tillgängligt utformade och underlätta
orienteringen. För att underlätta orienteringen kan de olika våningarna målas i olika färger
(Svensson 2015). Förutom kontrastmarkeringar skall dörrar och portar även anpassas så att
passage med rullstol medges, det skall finnas tillräckligt med utrymme för att öppna och
stänga dörren eller porten från rullstolen. Även handtag, lås och manöverdon skall vara
tillgänglighetsanpassade (Boverket 2016). För att räknas som tillgängliga menar Svensson
(2015) att dörren skall kunna öppnas med en hand. Dörrar som skall vara tillgängliga bör
enligt Örnhall (2017) förses med automatisk dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga.
Förflyttningsvägar till och från bostaden bör vara minst 1,30 meter bred, undantaget enstaka
passager som kan vara 0,80 meter bred menar Örnhall (2017), läs vidare under minsta mått för
passage. Svensson (2015) påpekar dock att det inte bara är rullstolen som skall få plats utan
även utrymme för händer och vingelmån. Vidare menar Svensson (2015) att en smal korridor
vid en 90° sväng kan kompenseras genom en bredare dörr. Dock bör långa korridorer undvikas
(Svensson 2015).
I bostaden
Alla dörrar i bostaden skall ha en fri öppning på 0,75 meter (Örnhall 2017). Svensson (2015)
menar att dörrar till hygienrum skall vara utåtgående. Vidare bör alla dörrar monteras utan
trösklar menar Svensson (2015), såvida de inte går till ett hygienutrymme, till rum där
ljudisolering behövs eller dörr som är brandklassad. Örnhall (2017) menar att hygienrum som
skall vara tillgängligt bör ge plats åt en rullstol med passagemåttet 0,8 meter och om rullstolen
behöver vändas har den en vändradie på 1,3 meter i fothöjd. Skall en rullstolsburen kunna nå
tvättstället bör friytan mellan tvättställ och motstående vägg vara 1,35 meter (Örnhall 2017).
Minsta mått för passager
I detta avsnitt visas minsta mått för passager enligt SS 91 42 21:2006 (SIS 2006). Standarden
har tre nivåer av tillgänglighet, en höjd, en normal och en sänkt nivå. För vanliga bostadsprojekt är den normala nivån bruklig, vilket visas i bilderna. Höjd nivå tillämpas främst där stora
grupper av rörelseförhindrade vistas, medan den sänkta nivån tillämpas vid delar av byggnader
där rörelsehindrade inte väntas vistas, exempelvis gästrum (SIS 2006). Figurerna 4–7 visar den
normala nivån för korta passager. Med
korta passager avses passager upp till
1,0 meter (SIS 2006). Minsta fria ytan
genom dörrar inom bostaden är 0,76
meter (SIS 2006). En inomhusrullstols
vändmått är 1,3 meter därför behövs
detta mått om en rullstol skall kunna
vända i en korridor, de figur 8.

Figur 4 Minsta mått för fri passage genom entrédörr. Illustration
skapad av Michaela Bergqvist.
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Figur 6 Minsta mått för fri passage mellan möbler är 0,8 meter, mellan
möbel och vägg är måttet 0,9 meter. Illustration skapad av Michaela
Bergqvist.
Figur 5 Minsta mått för kortare passage mellan
två väggar. Illustration skapad av Michaela
Bergqvist.

Figur 7 Minsta mått för fri passage genom öppning från 90°
sväng i korridor. Illustration skapad av Michaela Bergqvist.

Figur 8 Minsta fria mått för att vända en rullstol i en
korridor. Illustration skapad av Michaela Bergqvist.
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Minsta mått för utrymmen
Enligt SIS (2006) gäller följande minsta mått för minsta utrymme i en bostad för att uppnå
normal tillgänglighetsnivå. För en entré krävs ett fritt mått om minst 1,1 meter (SIS 2006).
Eftersom en rullstol kan vända trots galgar får hatthyllan inkräkta på betjäningsytan, varvid
ges en total minsta bredd på en entré om 1,7 meter (SIS 2006). Likt figur 9 visar gäller samma
minsta mått även för klädkammare med enkelsidig förvaring där stången är minst 1,2 meter
(SIS 2006). För högskåp, kylskåp och frysar accepteras olika mått på betjäningsytan. Figur 10
visar hur mått a kan kombineras med mått b, varför betjäningsytan kan anta måtten 0,4x1,8,
0,5x1,3 eller 0,9x1,2 meter (SIS 2006). Figurerna 11–15 visar de minsta betjäningsmåtten för
möbler enligt SIS (2006) standarden. Ett soffbord får inkräkta 0,35 meter på betjäningsytan
till en soffa. Soffans längd skall vara 1,6 meter om den är tvåsitsig och 2,1 meter om den är
tresitsig (SIS 2006). Matplatsens storlek beräknas efter antalet personer som bostaden är ämnad
för adderat med två platser, där minst en plats skall vara tillgänglig. Exemplet i figur 16 visar
ett bord med udda antal platser, om bordet skall rymma ett jämt antal kan rullstolen placeras
på långsidan under förutsättning att samma betjäningsyta erhålls (SIS 2006). Enligt SIS (2006)
skall alla lägenheter ha minst en tillgänglig sovplats, figur 17 och 18 visar betjäningsytan för en
enkel- respektive dubbelsäng. Vidare skall även minst en sovplats kunna möbleras om för att
anpassas till en hjälpare (ibid.). Om lägenhetens yta understiger 40 m2 får denna yta tillgodoses
på annan plats än i sovrum (SIS 2006). Därtill kan betjäningsytan vid fotändan variera (ibid.).
Om ytan gränsar till en vägg gäller 0,9 meter och vid angränsning till möbler gäller 0,8 meter
(SIS 2006).

Figur 9 Minsta måtten för en entré. Illustration
skapad av Michaela Bergqvist.

Figur 10 Minsta betjäningsyta för högskåp, kylskåp eller frys.
Illustration skapad av Michaela Bergqvist.

26

Figur 11 Minsta betjäningsyta för en
stol. Illustration skapad av Michaela
Bergqvist.

Figur 12 Minsta betjäningsyta för en soffa. Illustration skapad av
Michaela Bergqvist.

Figur 13 Minsta betjäningsyta för en karmstol.
Illustration skapad av Michaela Bergqvist.

Figur 15 Minsta betjäningsyta för
bokhylla eller lågt skåp. Illustration
skapad av Michaela Bergqvist.

Figur 14 Minsta betjäningsyta för en fåtölj. Illustration
skapad av Michaela Bergqvist.

Figur 16 Minsta betjäningsyta för bord med tillgänglig plats på kortsidan.
Illustration skapad av Michaela Bergqvist.
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Figur 17

Figur 18

Minsta betjäningsyta för en enkelsäng. Illustration skapad av Michaela Bergqvist.

Minsta betjäningsyta för en dubbelsäng. Illustration skapad av Michaela Bergqvist.
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Kökens minsta mått styrs av antalet personer som bostaden är avsedd för (SIS 2006). Förutom
bänkyta med diskho och spis skall även alla kök utrustas med antingen kombinerat kyl- och
frysskåp eller kylskåp och frys samt en 0,6 meter bred yta för komplettering av kök (ibid.). Om
ett kök projekteras i ett hörn skall alltid det kortaste måttet räknas för att uppnå SIS (2006) krav.
För att uppfylla kraven som figurerna 19–26 visar skall köket både ha bänkskåp och väggskåp
längs hela längden (SIS 2006). Vidare skall det vara bänkskåp mellan diskho och spis och helst
skall en diskmaskin inte placeras här (SIS 2006).
I en bostad avsedd för en student skall köket ha minsta mått enligt figur 19, där diskhon skall
vara minst 0,6 meter och utrymmet mellan spis och ho minst 0,6 meter. För att uppfylla SIS
(2006) standard räcker det med ett kombinerat kyl- och frysskåp.
I en bostad upp till 40 m2 som är avsedd för en person, se figur 20, skall diskho vara minst 0,6
meter bred och spisen minst 0,6 meter. Mellan spis och ho skall det vara minst 0,8 meter och
på andra sidan av diskhon skall det vara minst 0,4 meter.
För en bostad upp till 55 m2 avsedd för en person skall samma mått som tillämpas för en bostad
om maximalt 40 m2 användas, med tillägget att spisen även skall ha minst 0,2 meter på den fria
sidan samt att bänkytan som inte vetter mot spisen skall vara 0,6 meter istället för 0,4 meter,
se figur 21.
Figur 22 visar minsta måttet för ett kök i en bostad avsedd för två personer. Måtten för detta
köket är detsamma som för en person i en lägenhet upp till 55 m2 med undantag av diskho som
skall mäta 0,8 meter (SIS 2006).
Kök som är avsedda för tre till fyra personer kan utföras i två alternativ, se figurerna 23 och
24. I båda alternativen skall det finnas både ett kylskåp och en frys (SIS 2006). Det första
alternativet är ett kök med en längd om 3,2 meter exklusive plats för kylskåp och frys samt
kompletteringsyta om 0,6 meter (ibid.). Där skall det finnas en bänkyta om 0,6 meter, en diskho
om 0,8 meter, plats mellan spis och diskho om minst 0,8 meter, spis om 0,6 meter samt bänkyta
om 0,4 meter (SIS 2006). Det andra alternativet är ett sammanhängande kök likt kraven för en
bostad för två personer med ett tillägg om ett bänkskåp och vägg på 0,8 meter (ibid.).
För kök som är ämnade åt fler än fyra personer i en bostad finns det även här två godtagbara
lösningar, se figurerna 25 och 26. Den ena är en sammanhängande yta om 3,4 meter med 0,8
meter bänkyta, 0,8 meter diskho, 0,8 meter mellan spis och diskho, 0,6 meter spis samt 0,4
meter bänkyta (SIS 2006). Därtill skall det finnas ett kylskåp, en frys och ett backskåp (ibid.).
Den andra lösningen är ett kök med 0,6 meter bänkyta, 0,8 meter diskho, 0,8 meter mellan spis
och diskho, 0,6 meter spis och 0,4 meter bänkyta, en fristående del om 0,8 meter samt kylskåp
och frys (SIS 2006).
Betjäningsytorna får överlappa varandra i badrum, dock får sanitetsporslin inte inkräkta på
betjäningsytorna (SIS 2006). En toalettstol måste ha minst 0,3 meter fri yta mot en vägg på
ena sidan och på den andra sidan skall det finnas möjlighet att skapa minst 0,9 meter fritt
utrymme genom att exempelvis ta bort ett badkar. Framför toalettstolen skall det finnas ett fritt
utrymme om 1,0 meter (SIS 2006). Ett tvättställ skall ha minst 170 respektive 220 millimeter
fritt utrymme på sidorna samt 1,1 meter framför. Duschar skall ha en betjäningsyta på 1,4
meter respektive 1,7 meter där blandaren skall sitta på den längsta sidan (SIS 2006). Detta kan
kombineras för att få ett badrum som är 1,7 meter brett och 2,52 meter långt, då räknat med
standardmått på tvättställ och toalettstol (SIS 2006). Tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp
skall ha en fri yta om 0,6 meter vid sidan och 1,1 meter framför (ibid.). Om flera maskiner är
uppradade bredvid varandra skall de det finnas 0,6 meter fri yta på ena sidan om maskinerna
(SIS 2006).
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Figur 19

Minsta mått för kök avsett för en student. Illustration skapad av Michaela Bergqvist.

Figur 20 Minsta mått för kök i en lägenhet om maximalt 40 m2 avsedd för en person. Illustration skapad av Michaela
Bergqvist.

Figur 20 Minsta mått för kök i en lägenhet om maximalt 55 m2 avsedd för en person. Illustration skapad av Michaela
Bergqvist.

Figur 22

Minsta mått för kök i en lägenhet avsedd för två personer. Illustration skapad av Michaela Bergqvist.
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Figur 23

Minsta mått för kök i en lägenhet avsedd för tre till fyra personer. Illustration skapad av Michaela Bergqvist.

Figur 24 Alternativt till minsta mått för kök i en lägenhet avsedd för tre till fyra personer. Illustration skapad av Michaela
Bergqvist.
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Figur 25

Minsta mått för kök i en lägenhet avsedd för fler än fyra personer. Illustration skapad av Michaela Bergqvist.

Figur 26 Alternativt minsta mått för kök i en lägenhet avsedd för fler än fyra personer. Illustration skapad av Michaela
Bergqvist.
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I tabell 1 nedan visas SIS (2006) krav på förvaring för en bostad indelat efter antalet personer
som bostaden är ämnad för. Minsta mått för förråd är 1 m2 per boende upp till sex personer, det
vill säga en lägenhet som är avsedd för 3 personer skall ha 3 m2 förråd, men en lägenhet som
är avsedd för sju personer behöver enbart ha 6 m2 förråd (SIS 2006). Till varje lägenhet skall
det även finnas plats för rullstol, rullator eller cykel (ibid.). För bostäder avsedda för en till fyra
personer krävs en plats per boende och därutöver krävs fyra platser (SIS 2006).
Tabell 1

Minsta förvarning i en bostad beroende på boendets storlek enligt SIS (2006) standard.

Brand
Boverket (2016) ställer omfattande krav på brandsäkerheten, vilka är utformade efter teorin
att brand kan förekomma. Skyddet mot brand skall vara utformat så att hela eller betydande
delar av skyddet inte slås ut vid enskilda händelser eller påfrestningar av systemet (Boverket
2016). Plan- och byggförordningen ställer även krav på att byggnadens bärförmåga skall
bestå under en bestämd tid vid brand (Örnhall 2017). I en analys av Johansson (2017) slås
fast att av de bränder som ledde till döden mellan åren 2012–2015 var bränder i hyresrätter
överrepresenterade. Vidare är det i bostäderna i kategorin med lägst kvadratmeterhyra där flest
dödsbränder uppstår (Johansson 2017).
Projekteringen av brandskyddet kan antingen ske genom en förenklad eller analytisk
dimensionering (Boverket 2016). Förenklad dimensionering får enbart användas om givna
lösningsförslag i Boverkets Byggregler kan tillämpas i dess helhet, med undantag för om
automatiska släcksystem måste installeras för att uppfylla kraven (Boverket 2016). Vid
projektering med analytisk projektering skall byggnadens brandskydd istället verifieras
genom kvalitativ bedömning, scenarioanalys, kvantitativ riskanalys eller motsvarade metoder
(Boverket 2016).

33

I varje nybyggnadsprojekt måste en brandskyddsdokumentation uppföras (Boverket 2016).
I denna skall förutsättningarna för det byggnadstekniska brandskyddet presenteras och hur
skyddet är utformat samt verifiering av att brandskyddet uppfyller Boverkets Byggreglers
krav (Boverket 2016). Brandskyddsdokumentationens omfattning kan variera menar Örnhall
(2017). Om det rör sig om enklare, mindre flerfamiljshus kan dokumentationen redovisas
direkt på ritningen, medan för högre flerfamiljshus i fler än 16 våningar eller där risken för
personskador är stor kan en analytisk dimensionering och en riskanalys kan krävas (Örnhall
2017). En betydande faktor vid projektering av nya bostäder gällande brandskyddet är
insatstiden (Örnhall 2017). Alla kommuner skall ta fram ett handlingsprogram där insatstiden
för bebyggelsen kartläggs (ibid.). För bostadshus över 3 våningar och bostadsområden med
speciella räddningsvägar skall insatstiden vara under 10 minuter (Örnhall 2017). För bostadshus
under 4 våningar eller som ligger i byar och gårdssamlingar skall insatstiden vara under 20
minuter (ibid.). Om det finns enstaka byggnader eller mindre byar kan insatstiden vara upp till
30 minuter enligt Örnhall (2017).
Kraven på brandskyddet varierar beroende på vilken verksamhetsklass byggnaden har där
bostäder tillhör verksamhetsklass 3 (Boverket 2016). Indelningen av byggnader bygger dels
på hur väl personerna som vistas i byggnaden känner till den, dels om de förväntas vara vakna
eller sova, dels om de kan utrymma på egen hand, dels om en förhöjd risk för brand föreligger
och dels om branden kan få ett snabbt spridningsförlopp (Örnhall 2017). För Boverkets (2016)
verksamhetsklass 3 gäller att personer som vistas i byggnaden förväntas ha god lokalkännedom
och därmed ha förmågan att sätta sig själva i säkerhet men med tillägget att de inte alltid
förväntas vara vakna.
Förutom verksamhetsklasser tillämpas även byggnadsklasser enligt Boverket (2016).
Klassificeringen är baserad på skyddsbehovet och delas in i fyra olika kategorier. Byggnadsklass
Br0 innefattar byggnader med ett mycket stort skyddsbehov. Byggnader med ett stort
skyddsbehov tillhör klass Br1. Där skyddsbehovet anses vara måttligt är klassificeringen Br2
och för byggnader med litet skyddsbehov är klassen Br3. Vilken byggnadsklass huset tilldelas
är beroende av bland annat verksamhetsklass och totalt antal våningar (Boverket 2016).
Alla ingående komponenter i en byggnad delas in efter brandklassning (Boverket 2016). R står
för bärförmåga, RE för bärförmåga och täthet, REI står för bärförmåga, täthet och isolering,
E står för täthet, EI står för täthet och isoleringsförmåga, EW står för täthet och begränsad
strålning, M för mekanisk påverkan, Sa eller Sm står för brandgastäthet för dörrar och C för
dörrar med dörrstängare (Örnhall 2017). Vidare finns enligt Örnhall (2017) klassbeteckningar
för material, tändskyddande beklädnad, rörisoleringar, ytskikt, golvbeläggningar kablar och
taktäckning.
Avskiljande konstruktioner skall motstå hela eller delar av ett brandförlopp, därtill skall
byggnadsdelen uppfylla relevanta krav på isolering och integritet. Byggnadens skyddsbehov
och förväntade brandförlopp styr hur brand- och brandgasspridning skall hindras.
Brandbekämpning via byggnadskonstruktioner
Förutom olika brandtekniska system skall en byggnad och dess installationer skyddas från
brandspridning genom konstruktionsdelarna (Boverket 2016). Där luft- eller brandslussar
finns skall dessa utformas så att de kan passeras med endast en dörr öppen i taget (ibid.).
Ingår dörren i en brandcellsgräns skall den vara självstängande och får inte påverka
brandbeständigheten i konstruktionsdelen (ibid.). Andra skyddskonstruktioner som nämns
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i Boverkets Byggregler (2016) är brandceller och brandsektioner båda vars uppgift är
att säkra utrymningen och skydda andra delar av byggnaden mot brand. Installationer
eller installationsschakt får inte bidra till brandspridning mellan brandceller (ibid.). Varje
bostadslägenhet skall ses som minst en brandcell och om den utryms via en loftgång får
loftgången inte påverkas nämnvärt av en brand enligt Boverket (2016). En del brandsektioner är
brandväggar, vilka skall kunna motstå ett fullt brandförlopp men även tåla mekanisk påverkan
(ibid.). Vidare skall brandväggen enkelt kunna lokaliseras av räddningstjänsten (Boverket
2016). Byggnadsdelar intill en brandvägg får inte påverka väggens stabilitet om den skulle
rasa samman, detta gäller även för brandväggar som skiljer två byggnader åt (Boverket 2016).
Det finns två typer av trapphus, Tr1 och Tr2, vilka skall utformas så att brand- och
brandgasspridning via trapphuset begränsas (Boverket 2016).
Installationer och byggnadsdelar i brandens närhet får inte självantända på grund av en hög
yttemperatur (Boverket 2016). Installationer som eldstäder, kaminer och dylikt inklusive
skorsten, rök- eller avgaskanal får inte utformas på så vis att det finns en fara för brand (ibid.).
Risken för att en brand uppstår eller sprider sig skall också minimeras genom dess konstruktion,
omgivande konstruktioner och material (Boverket 2016). Yttemperaturen i skorstenar, rök- och
avgaskanaler får inte kunna överskrida 100°C (ibid.). Utformningen av kanalerna får inte heller
innebära en risk för att fasta intilliggande installationer eller byggnadsdelar fattar eld (Boverket
2016). Eldstäder, rök och avgaskanaler skall vara lätt tillgängliga för inspektion och kontroller
(ibid.). Spis och liknande anordningar för tillagning av mat skall förses med skydd för spridning
av eld, samt placeras så att eld inte sprider sig enligt Boverkets Byggregler (2016). Även
garage skall utformas för att minska risken för att en brand kan uppstå på grund av explosiva
gaser (Boverket 2016). Östman och Stehn (2014) påpekar vikten av att göra kontroller på
byggarbetsplatsen för att säkerställa att de projekterade lösningarna utförs på rätt sätt, särskilt
viktigt anses detta vara då byggnaden har en stomme av trä. Rapporten kom till efter en brand
i Luleå 2013 som totalförstörde ett flerbostadshus trots att alla krav från Boverkets byggregler
hade efterföljts (Östman, Stehn 2014).
Larmsystem
Brandvarnare, utrymningslarm och automatiska brandlarm samt automatiska släcksystem, så
som boendesprinkler, skall installeras där de är en förutsättning för att klara kraven för brandskydd
(Boverket 2016). Signal från larmsystem skall kunna uppfattas i alla rum där personer vistas
mer än tillfälligt (Örnhall 2017). Brandlarm bör placeras i anslutning till rum för sömn eller
vila enligt Örnhall (2017). Boverket (2016) kräver att det skall installeras brandgasventilation
där det behövs för att säkerställa att kraven om brandskydd uppfylls. Systemet skall ha en kort
reaktionstid och vara tillförlitligt. Vid dimensionering av brandgasventilation skall vind och
snölast tas med i beräkningarna. Anläggningen skall också kunna fungera vid strömavbrott.
Vidare skall dörrstängare installeras där det krävs för att uppnå krav om brandsäkerhet, till
exempel är vid brandcellsgränser (Boverket 2016).
Utrymning
Boverket (2016) ställer krav på att utrymning skall kunna ske utan att personer utsätts för
fara. Byggnaden skall utformas så att personer inte utsätts för nedfallande byggnadsdelar, höga
temperaturer eller värmestrålning, dålig sikt eller giftiga brandgaser (Boverket 2016). Vidare
måste det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar för utrymmen där personer
vistas mer än tillfälligt enligt Boverkets Byggregler (2016). Exempel på detta är gemensamma
utrymmen som tvättstuga, hobbyrum och garage över 50 m2 (Örnhall 2017).
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Utrymningsvägar i bottenplanet skall utformas så att en rullstolsburen kan ta sig ut själv,
varför det inte får finnas trappsteg eller dylikt i utrymningsvägen (Svensson 2015). Alla
utrymningsdörrar skall utformas så att en funktionsnedsatt person själv kan manövrera den
menar Svensson (2015).
Hus mellan 8 och 16 våningar skall utrustas med minst ett Tr2 trapphus (Boverket 2016). Om
byggnaden har över 16 våningar skall det dessutom finnas minst ett Tr1 trapphus tillgängligt
(ibid.). Om det enbart finns en enda utrymningsväg att tillgå så får trapphuset endast var ett
Tr1 trapphus upp till 16 våningar (Boverket 2016). Är byggnaden över 16 våningar och bara
har en utrymningsväg att tillgå måste trapphuset vara av klass Tr2 (ibid.). Dessa förutsättningar
godkänns bara om övriga krav på utrymning kan uppfyllas enligt Boverkets (2016) krav. Dörr
i markplan som leder direkt till säker plats får ses som en utrymningsväg om bostaden är lätt
överblickbar (Boverket 2016). En av utrymningsvägarna får ersättas av ett fönster om fönstrets
underkant är maximalt 2,0 meter från marknivån (ibid.). Vidare måste fönstret mäta minst 0,50
i bredd eller 0,60 i höjd men summan av bredden och höjden skall alltid vara minst 1,50 meter
(ibid.). Underkanten av fönstret skall inte överstiga 1,2 meter från golv och fönstret måste
vara öppningsbart kring en horisontell axel utan redskap (Boverket 2016). Örnhall (2017)
hävdar att lägenheter som är större än ett rum och kök bör ha tillgång till balkong som nås
från räddningsväg för utrymning. Nödutrymningsvägarna som skall nås av räddningsstegar får
ligga högst 11 meter över marken (ibid.). Om räddningstjänsten har tillgång till en maskinell
räddningsstege om 25 meter får underkant av nödutrymningsväg maximalt vara 23 meter över
marken (Örnhall 2017).
Enligt Boverkets Byggregler (2016) får det vara maximalt 45 meter till närmaste utrymningsväg.
Väl inom en utrymningsväg bör avståndet inte överstiga 30 meter till säker plats (ibid.). En
utrymningsväg bör ha en fri bredd om minst 0,90 meter, där ledstänger får inkräkta på maximalt
0,10 meter per sida (Boverket 2016). Dörröppningar bör ha en fri bredd om 0,80 meter (ibid.).
De dörrar som är en del av utrymningsvägen skall vara lätta att identifiera och vara utåtriktade
(ibid.). En inåtgående dörr får endast användas om det inte kan förväntas bli en kö vid passagen
(Boverket 2016). Därtill skall dörrarna även vara lätta att öppna och passera, om dörrarna
endast går att öppna med nyckel får de enbart betjäna ett litet antal människor (Boverket 2016).
Om det finns svårorienterade utrymmen i byggnaden skall dessa märkas upp med vägledande
markeringar (Boverket 2016). Där krav på vägledande markeringar finns skall dessa förses
med reservström som skall sitta vid dörrar och fönster som kan användas för utrymning (ibid.).
Allmänbelysning och nödbelysning skall finnas i utrymningsvägar (Boverket 2016). Vidare
skall även väg till utrymning genom gemensamhetsutrymmen förses med nödbelysning (ibid.).
Nödbelysningen skall dessutom fylla sin funktion i minst 60 minuter vid brand om den inte
sitter i brandens omedelbara närhet (ibid.). Om trapphuset sträcker sig över mer än åtta våningar
skall nödbelysning alltid installeras (Boverket 2016).
För verksamhetsklass 3 har Boverket (2016) ett antal egna krav. Brand i bostäder skall tidigt
kunna upptäckas genom larmsystem och signalen skall kunna uppfattas i de utrymmen där
personer vistas mer än tillfälligt (ibid.). Om bostaden är belägen i en Br2 eller Br3 brandklass
skall bostaden kunna utrymmas utan räddningstjänstens hjälp (Boverket 2016). Utrymning
skall ske genom utgång till utrymningsväg, utvändig trappa eller fast stege som leder till
säker plats, genom öppningsbart fönster där fönstrets undersida får ligga maximalt 5,0 meter
från markplanet utanför eller via annat rum om rummet uppfyller ovanstående krav samt har
minst en stängbar dörr (Örnhall 2017).
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Materialegenskaper
Spridning av brand skall motverkas genom egenskaperna på ingående materialkomponenter
(Boverket 2016). Materialet i golv, väggar och tak samt fast inredning skall vara svårantändliga,
motverka deformation, smältning eller droppbildning vid liten påverkan av brand, inte snabbt
utveckla stora mängder värme eller brandgas (ibid). Vidare beror kraven på vilken värme
och brandgas som tillåts i byggnaden (Boverket 2016). Väggar och tak i utrymningsvägar,
brandslussar, större garage och avskilda pannrum får inte nämnvärt bidra till brandens
utveckling (ibid.). I byggnader med Br1 klassning gäller även kraven för golvbeläggning
(ibid.). Kablar eller upphängningsanordningar får inte bidra till snabb brandspridning, de får
inte heller producera stora mängder brandgaser eller värme (Boverket 2016). Yttertak skall
enligt Boverkets (2016) krav vara svårantändliga, enbart ge ett begränsat tillskott till branden
samt begränsa brandspridningen både inom fastigheten samt till andra fastigheter.
Vid brand i fasader får endast i begränsad utsträckning strålningsvärme eller brandrök kunna
utvecklas (Boverket 2016). Boverket (2016) har ytterligare krav om byggnaden tillhör
byggnadsklass Br1. För fasader i klass Br1 skall ytterväggar begränsa spridning inuti väggen,
minska risken för brandspridning längs fasadytan, hämma risken för att nedfallande material
leder till personskador samt upprätthålla den avskiljande funktionen mellan brandcellerna
(ibid.). För brandklass Br2 och Br3 kräver Boverket (2016) att ytterväggar skall utformas så
att brandspridning längs fasadytan hämmas. Om fönster är placerade i en brandcellsgräns skall
de begränsa spridning mellan fönsterna (ibid.). Vidare får fönster som är brandklassade enbart
vara öppningsbara med en nyckel, verktyg eller dylikt (Boverket 2016).
Släckningsarbete
Där brand kan förvänts få snabb spridning eller där brandbelastningen är hög skall det finnas
släckningsutrustning (Boverket 2016). Därtill skall alla trapphus i Br1 klassade hus förses
med brandgasventilation eller liknande (ibid.). Brandgasventilationen skall utformas för att
underlätta räddningsinsatser enligt Boverkets (2016) krav. Alla brandceller som innehåller
förrådsutrymmen på vindsvåningen skall förses med brandgasventilation (ibid.). Om gatunätet
i sig själv inte ger tillgång så att släckning kan ske på ett acceptabelt sätt skall en skyltförsedd
räddningsväg med uppställningsplats anordnas (Boverket 2016). Om byggnadens höjd
överstiger 24 meter skall åtkomst till vatten för släckning säkerställas (ibid.). Byggnader över
10 plan skall förses med räddningshiss, som enbart får förbindas med andra utrymmen via en
brandsluss (ibid.). Schaktet till hissen skall utgöra en egen brandcell (Boverket 2016).

Hissar
Hissar eller lyftanordningar skall installeras i alla byggnader som har fler än två våningsplan
(Örnhall 2017). Boverket (2016) skriver att där hissar eller andra typer av lyftanordningar krävs
för att uppfylla tillgänglighetskrav skall minst en av dessa inrymma en person i rullstol med
medhjälpare. Hissar och andra lyftanordningar får inte utformas på annat vis än att personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga själva kan manövrera den (Boverket 2016).
Minsta mått för en hisskorg för att den skall vara tillgänglig är 1,1x1,4 meter om öppningen
är på kortsidan (Svensson 2015). I bostadshus över fyra våningar skall transport med sjukbår
i hiss kunna genomföras (Boverket 2016), där längden på hisskorgen bör vara minst 2,1 meter
(Örnhall 2017). Bostadshus över tio våningar skall ha minst två personhissar, varav minst den
ena skall uppfylla ovanstående krav (Boverket 2016). Örnhall (2017) menar att det även är
fördelaktigt att ha flera hissar på byggnader som är lägre än 10 våningar vilket ökar säkerheten
för brukarna.
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Hälsa, hygien och miljö
Byggnader skall utformas för att skapa tillfredsställande miljöer under byggnadens livstid,
så att skall olägenheter för människors hälsa undvikas (Boverket 2016). Aspekter som
Boverket (2016) framställer är fukt-, temperatur-, hygien- och ljusförhållanden samt lyft- och
vattenkvalitet. Ingående komponenter i en byggnad får inte, i sig själva eller via sin behandling,
påverka människans hälsa negativt enligt Boverket (2016). Exempel är material som medför
olägenheter för allergiker så som nickelallergi, därför bör nickel undvikas i beslag och armaturer
(Örnhall 2017). Produkter som avger gammastrålning får inte överskrida en strålningsnivå över
0,3 Sv/h i rum där personer vistas mer än tillfälligt (Boverket 2016).
Luftbehandling
En god luftkvalitet skall erhållas i alla utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt genom
byggnadens utformning med tillhörande installationer (Boverket 2016). Varje rums specifika
krav på luftmiljö bestäms av dess användningsområde (ibid.). Ett gemensamt krav är dock
att luften inte får innehålla föroreningar eller otrevlig lukt som medför negativa hälsoeffekter
menar Boverket (2016). Exempel på sådana negativa hälsoeffekter är mikroorganismer (ibid.).
Enligt Örnhall (2017) finns inga specifika krav på vad en god luftkvalitet innebär men han
menar att majoriteten av personer som befinner sig i rummet inte skall uppfatta luftmiljön som
negativ. Luften får inte heller orsaka irritation på hud, luftvägar eller slemhinnor inte ens hos
personer som anses vara känsligare än normalt (Örnhall 2017). Allergiker är särskilt känsliga
för en dålig luftkvalité (Svensson 2015). Vidare får luften inte heller innehålla ett årsmedelvärde
av radon som överstiger 200 Bq/m3 (Boverket 2016). Därför är ventilationssystemets uppgift
att tillföra frisk luft och ta bort dålig luft med hälsovådliga ämnen, fukt, utsöndringsprodukter
från människor, besvärande lukt och byggemissioner (Boverket 2016). Frisk luft bör tas in där
luftkvalitén är som bäst, så som från tak och inte vid trafikerade gator eller parkeringsplatser
(Örnhall 2017). Naturvårdsverket har krav på uteluft till ventilationssystem gällande
kolmonoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot, partiklar och bly (Örnhall 2017).
Luftkvalitén som tillförs i rummet får inte försämras av ventilationssystemet och tilluften får
inte heller innehålla högre värden än vad gränsvärdena tillåter (Boverket 2016). Rum eller del
av rum för daglig samvaro, sömn och vila skall i första hand förses med tilluft med ett flöde
på minst 0,35 l/s per m2 golvarea (ibid.). Örnhall (2017) påpekar dock att minsta flöde till rum
för vila eller sömn bör var 4 l/s och sovplats. I bostadshus får ventilationssystemet utformas
med närvarostyrning, dock är minsta tillåtna uteluftsflöde 0,10 l/s per m2 golvarea när ingen
vistas där (Boverket 2016). Om personer vistas i bostaden gäller samma minimikrav som ovan
(ibid.). Viktigt enligt Boverket (2016) är däremot att ett minskat flöde inte ger upphov till några
hälsorisker, skador på byggnaden eller dess installationer. Vidare får luft med sämre kvalitet
inte spridas till rum som har högre krav på luftkvalitén, detta regleras med överluft (ibid.).
Därför menar Boverket (2016) att frånluft skall tas framför allt från rum med lägre krav på
luftkvalitén, så som kök och badrum. Därtill skall kök utrustas med god förmåga att föra bort
matos (Boverket 2016).
Om återluft användas får luft från kök, hygienrum eller liknande utrymmen inte användas
(Boverket 2016). Luften som återförs får inte ha några negativa effekter på hälsa eller
olägenheter när det kommer till lukt (ibid). Utöver det får luftåterföring endast ske från en och
samma bostad till densamma (Boverket 2016). Örnhall (2017) menar även att återföringen skall
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kunna stängas av. Vädring eller forcerad ventilation skall kunna ske i rum för daglig samvaro,
matlagning, hygien, sömn och vila (Boverket 2016). Vädringen skall ske genom fönster eller
ventilationslucka som vetter ut mot det fria eller mot uteplats eller inglasad balkong som har
fönster eller ventilationslucka som vetter ut mot det fria (ibid.).
Installationer skall vara utformade på så vis att de är lättåtkomliga för rensning eller reparationer
(Boverket 2016). Huvud- och samlingskanaler skall vara försedda med fasta mätuttag för
flödesmätning (Örnhall 2017). Installationer skall vara dimensionerade så att inte frånluft och
tilluft blandas (Boverket 2016). Varje ventilationssystem för flerfamiljshus skall kontrolleras
genom en funktionskontroll av en sakkunnig enligt Örnhall (2017). Beroende på vilket
ventilationssystem huset har är besiktningsintervallerna antingen vart tredje eller vart sjätte år,
men gemensamt är att alla ventilationssystem måste besiktigas innan de tas i drift. Ansvarig för
att kontrollerna utförs är fastighetsägaren och besiktningsprotokollen skall finnas väl synligt i
byggnaden (Örnhall 2017).
Ljus
Vid nyproduktion skall byggnaden uppföras, enligt Boverkets (2016) krav, med hänsyn till
ljusmiljön. Ljusmiljön skall vara fullt acceptabel utan skaderisker eller olägenheter för
personers hälsa (ibid.). Detta uppnås genom tillräcklig ljusstyrka och luminans samt då ingen
bländning eller retfulla reflexer förekommer (Boverket 2016). Rum som är avsedda för att
personer skall vistas mer än tillfälligt skall utformas så att direkt dagsljus är möjligt, om inte
kravet är orimligt med avseende på rummets avsedda användning (ibid.). Bostäder skall i något
rum eller avskiljbar del av rum där personer visats mer än tillfälligt kunna förses med direkt
solljus (Boverket 2016). Fönster i rum för vila eller sömn bör ha en bröstningshöjd på 0,6 meter
för att sängliggande personer skall kunna se ut (Svensson 2015). Belysning skall kunna förses
i byggnadens alla rum, anpassat efter rummets användningsområde (Boverket 2016).
Inomhusklimat
Genom byggnadens utformning skall ett fullgott termiskt klimat uppnås (Boverket 2016).
Kravet gäller för hela byggnaden och alla dess utrymmen, därtill tillkommer krav om termisk
komfort för rum eller avskiljningsbar del av rum där människor vistas mer än tillfälligt
(ibid.). Installationer för värme och kyla skall utformas för att uppnå det värmebehov som
krävs respektive den kyla som önskas utan att drag, kallras eller strålningsasymmetri uppstår
(Boverket 2016). Svensson (2015) menar att golvtemperaturen bör ligga mellan 18–24°C,
eftersom temperaturer över 24°C kan gynna kvalstertillväxten. Uppvärmningsinstallationer
som radiatorer skall inte inkräkta på utrymmen som krävs av tillgänglighetsskäl (ibid.). Vidare
skall reglage placeras i överkant på radiatorn (Svensson 2015).
Fukt
Byggnadens utformning får inte medföra mikrobielltillväxt, lukt eller skador på grund av fukt
(Boverket 2016). För att säkerställa att skador som påverkar hälsa och hygien inte uppstår på
grund av fukt tas ett högsta tillåtet fukttillstånd fram som inte för överskridas (ibid.). Det högsta
tillåtna fukttillståndet bestäms utifrån det kritiska fukttillståndet som fastställs på de material
och produkter där mikrobielltillväxt kan förväntas uppstå (Boverket 2016). Faktorer som spelar
in vid beräkning av det kritiska fukttillståndet är tillväxt av mögel och bakterier, oacceptabla
kemiska eller elektromagnetiska reaktioner, oacceptabla fuktrörelser och angrepp av rötsvamp
eller virkesförstörande insekter (Örnhall, Svensk byggtjänst 2017). Vidare beaktas även
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förändringar av mekaniska eller termiska egenskaper och när transportprocesser för fukt, joner
och andra vattenlösliga ämnen påverkas i en oacceptabel omfattning enligt Örnhall (2017).
Om produkten eller materialet inte har ett dokumenterat kritiskt fukttillstånd skall en relativ
fuktighet på 75% användas (Boverket 2016). För material där hälsa och hygien inte spelar in
behöver inte fukttillståndet tas i beaktning (ibid.). Fukttillståndet bestäms av fuktbelastningen
som uppstår vid de mest ogynnsamma förhållandena (Boverket 2016).
För att säkerställa att byggnaden inte skadas eller kommer att skadas av fukt bör Boverkets
krav på fuktsäkerhet kontrolleras i en fuktsäkerhetsprojektering (Örnhall 2017). En sådan
projektering kontrollerar bland annat hur byggnaden, material och byggprodukter hanteras
under byggtiden men också kontroller skall också utföras för att säkerställa att fuktskador
inte har uppstått (ibid.). Fuktkällor som tas med i beräkningen är nederbörd, luftfuktighet
inomhus och utomhus, vatten i mark, byggfukt, vatten från installationer och fukt i samband
med rengöring (Örnhall 2017).
Marken i en byggnads direkta närhet skall förses med en lutning från huset för att undvika
åverkan på huset från dagvattenavrinning (Boverket 2016). Vidare kan också huset förses med
anordningar för uppsamlande av vatten, undantag från detta är om huset är konstruerat för att
klara vattentryck (ibid.). Om huset har en krypgrund skall hela grunden kunna inspekteras
(ibid.). Detsamma gäller för vindsutrymmen om det inte uppenbart är omotiverat (Boverket
2016).
Detaljer i fasaden skall förhindra att fukt tränger igenom till andra intilliggande material i
ytterväggskonstruktionen eller andra konstruktionsdelar för att förhindra att det högsta tillåtna
fukttillståndet överskrids (Boverket 2016). Delar som avses är fasadbeklädnad, fönster, dörrar,
fogar, ventilationsgenomförningar och andra detaljer som kan påverka fasadens täthet (Boverket
2016). Örnhall (2017) hävdar dessutom att det bör vara 0,2 meter mellan mark och underkant av
fuktkänslig fasad för att undvika fuktpåverkan och smuts. Dessutom menar Örnhall (2017) att
den geografiska placeringen påverkar hur fasaddetaljer bör utformas för att skydda klimatskalet
från slagregn och vind. Takets utformning påverkar vilket taktäckningssystem som lämpar sig
(Örnhall 2017). Om taklutningen är mindre än 1,5° ses det som ett terrasstak enligt Örnhall
(2017).
Delar av en byggnad som utsätts för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten skall
förses med vattentäta skikt, inklusive genomföringar, fogar, anslutningar och infästningar, som
förhindrar att vatten eller fukt sprider sig vidare i konstruktionen (Boverket 2016). Förutom
vatten skall de vattentäta skikten tåla temperaturvariationer, rörelser i underlaget, alkalitet från
betong och bruk samt ha lämpligt ånggenomgångsmotstånd (ibid.). Jansson (2006) menar att
tätskikten är extra viktiga om ytan är kaklad eftersom detta är en vanlig förekommande orsak
till att mikrobiell tillväxt sker. Ytor som normalt kräver vattentäta skikt enligt Örnhall (2017)
är väggar och golv i bad- och duschrum samt golv i tvättstugor, toaletter och utrymme för
varmvattenberedare. Ytskikt som enbart kan tänkas utsättas för vattenstänk, våtrengöring,
kondensvatten eller hög luftfuktighet uppfyller kraven om de förses med ett vattenavvisande
ytskikt (ibid.). Örnhall (2017) menar att de ytskikt som avses bland annat är väggar i tvättstugor,
väggar i utrymme för varmvattenberedare och golv i utrymmen som är särskilt belastade så som
groventréer. Fukt vid fogar, anslutningar och ytskikt får inte bidra till mikrobiell tillväxt och
skall vara lätta att rengöra (Boverket 2016). Där det kan uppstå risk för läckage eller kondens
skall utlopp från dessa utrymmen finnas (ibid.). Örnhall (2017) påpekar att utrustning som kan
bidra till kondens eller läckage bör stå på en fogtät matta. Detta gäller även för vattenledningar
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som går i en konstruktion, där skall även läckage snabbt synliggöras (Boverket 2016). Ledningar
som är dragna i en konstruktion bör enligt Örnhall (2017) inte skarvas. Vidare skall de även
förses med ett vattentätt skikt som skyddar mot att fukt sprider sig till material som inte tål fukt
(Boverket 2016).
Boverket (2016) ställer krav på att rum med golvavlopp skall förses med fall där lägsta punkten
är avloppet, bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. Enligt Örnhall (2017) bör
lutningen vara minst 0,4° och maximalt 1,15° för utrymmen där avrinning skall ske och luta
mot golvavlopp i övriga delar. Delar av rum som regelbundet utsätts för en betydande mängd
vatten får enbart förses med genomföringar för avloppsenheter (Boverket 2016). Härjämte
skall golvavlopp vara fast förankrade i bjälklagskonstruktionen så att rörelser mellan avlopp,
underlag, tätskikt eller golvbeläggning inte sker (ibid.).
Vatten och avlopp
Vattenkvalitén får inte på grund av konstruktionen försämras och måste uppfylla allmänna
hygienkrav (Boverket 2016). Kraven gäller för alla installationer och avlopp inom
fastighetsgränsen (ibid.). Enligt Boverket (2016) skall installationer för tappvatten utformas så
att vattnet vid tappstället är hygieniskt, säkert och kommer i tillräcklig mängd. Tappkallvatten
skall ha en fullgod kvalitet för att utgöra dricksvatten och tappvarmvattnet skall vara varmt nog
för att kunna användas till hushållssysslor och personlig hygien (ibid.). Installationerna som
förser tappvatten får inte utgöras av skadliga ämnen i ohälsosamma koncentrationer eller avge
lukt eller smak till vattnet enligt Boverkets (2016) krav. Tappvarmvattnet skall vid tappstället
kunna uppnå en temperatur om minst 50°C men skall inte heller överskrida 60°C för att minska
risken för skållning (ibid.). Boverket (2016) undantar dock installationer där särskild risk
för olyckor kan ske, där vattnet inte skall överskriva en temperatur om 38°C. Anordningar
för temperaturstyrning skall anordnas så att förväxling mellan varm- och kallvatten undviks
(Boverket 2016).
Mikrobiell tillväxt skall minimeras genom utförandet av tappvatteninstallationerna enligt
Boverket (2016). Tappkallvatten får inte genom installationerna värmas upp och installationer
för tappvarmvatten måste säkerställa att cirkulation sker så att tappvarmvattnet aldrig
understiger 50°C (ibid.). Detta eftersom risken för tillväxt av legionella bakterier framförallt
sker i temperaturområdet mellan 20–45°C enligt Örnhall (2017). Installationerna för tappvatten
får inte medföra buller, skadliga tryckslag eller korrosion på grund av högt flöde (Boverket
2016). Samtidigt får inte hastigheten på vattnet vara besvärande långsamt och det statiska
vattentrycket skall uppgå till 1 MPa (ibid.). Vidare får inte förorenat vatten, gaser och vätskor
läcka in i installationerna för tappvatten (Boverket 2016).
Installationerna skall också motstå inre och yttre mekaniska samt kemiska processer
(Boverket 2016). Därtill skall tappvattensystemet förses med avstängningsventiler och
avtappningsarmaturer där det anses vara nödvändigt (ibid.). Till tappvatteninstallationerna
skall det finnas ett fullgott expansionsutrymme enligt Boverkets (2016) krav. Utrustning som
är fast installerad, kopplad till vatteninstallationer och placerad utan golvavlopp skall vara
skyddad mot oavsiktlig vattenutströmning (ibid.). Övriga vatteninstallationer får inte kopplas
samman med installationer för tappvatten och skall längs med hela installationen märkas upp
för att inte blandas ihop med tappvatten samt utformas så att mikrobiell tillväxt minimeras
(Boverket 2016).
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Boverket (2016) ställer krav på att spillvatten kan föras bort utan att skada eller inverka på
funktionen för avloppsanläggningen eller installationen. Avloppsvattnet skall kopplas på
antingen allmän va-anläggning eller rensas i enskilt avlopp (ibid.). Installationerna för spillvatten
skall ha en kapacitet att ta hand om minst 150% av normalflödet för tappställena (Boverket
2016). Dock måste spillvattenflödet klara av att föra bort de föroreningar vilket installationen
är avsedd för (ibid.). Lukt får inte heller spridas via avloppet (ibid.). Boverket (2016) kräver att
säkerhetsventiler och tappventiler skall utrustas med avloppsenheter om inte spillvatten utan
vidare besvär kan avledas på annat sätt. Anordningar för sprinkler, nödduschar, brandposter
och dylikt omfattas inte av ovanstående krav (ibid.). Däremot måste varje bostadslägenhet
förses med minst en golvbrunn för personlig hygien för att uppfylla Boverkets (2016) krav.
De avfallsbrunnar som är kopplade till självfallssystem skall förses med vattenlås och utformas
så att spillvatten från en avloppsenhet inte kan tränga in i en annan enhet (Boverket 2016).
Spillvatten som kan medföra missförhållanden på grund av lukt får inte anslutas till golvavlopp
(ibid.). Vattenklosetters spillvatten får inte kopplas till en avskiljare för bensin, fett eller olja
(ibid.). Vidare skall en avskiljare alltid installeras där mer än obetydliga mängder skadliga ämnen
kan finnas i spillvattnet (Boverket 2016) . Det som skiljs av från vattnet får inte okontrollerat
eller oavsiktligt släppas ut, vilket säkerställs i utformningen av avskiljaren (Boverket 2016).
Spillvattenanläggningar med självfall skall vara luftade och utformade så att vattenlåsen inte
bryts på grund av tryckförändringar (Boverket 2016). Luftningsledningars utformande får
inte medföra olägenheter till följd av lukt eller fuktpåslag på byggnadsdelar (ibid.). Luftning
av spillvattensinstallationer får inte ske via ventilationssystemet (Boverket 2016). Regn- och
smältvatten skall avledas via dagvatteninstallationer utan risk för översvämning, olyckor eller
skador på byggnaden och mark (Boverket 2016). För att undvika skador på installationen,
störa funktionen skall anordningar för avskiljning förses till dagvattensystemet (ibid.).
Dräneringsvatten skall avledas från huskropp antingen via självfall direkt till marken eller om
kapaciteten inte är tillräckligt stor till dagvattenledningar (Boverket 2016). Dräneringsledningar
skall utrustas med en slamsamlingsbrunn innan påkoppling på dagvattenledningar (ibid.). Alla
avloppsledningar skall vara konstruerade med passande material för att undvika skador på
byggnad eller byggnadsdelar på grund av frysning, kondensering eller till följd av utströmmande
vatten (Boverket 2016). Därtill skall ledningarna tåla både inre och yttre mekaniska, kemiska
och mikrobiella processer samt rensning av avloppsinstallationer skall kunna ske med en
vanligt förekommande rensdon (ibid.). Vidare får inte en kapacitetsminskning ske på grund
av slamavlagringar, vilket motverkas genom installation av rensanordningar (Boverket 2016).
Emissioner
Föroreningar från byggnadens drift skall kunna föras bort utan negativa effekter på hälsa,
hygien, mark, vatten eller luft inom byggnaden eller i byggnadens omgivning (Boverket 2016).
Installationer för avluft får inte medföra en risk för återinföring via luftintag, öppningsbara
fönster, dörrar balkonger eller liknande enligt Boverkets (2016) krav.
Skydd mot skadedjur
Om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadens användning och utformning skall byggnader
utformas för att försvåra för skadedjur att ta sig in i huset enligt Boverkets (2016) krav.
Lägenhetsavskiljande konstruktioner skall utformas med en täthet för att motstå skadeangrepp
orsakade av skadedjur (Boverket 2016).

42

Bullerskydd
Bostäder skall utformas så att störande ljud begränsas och spridning undviks (Boverket 2016).
Byggnaden, dess installationer och hissar skall skapas för att ljus från dessa samt angränsande
utrymmen skall dämpas, detsamma gäller för ljus som kommer utifrån (ibid.). De som vistas
i byggnaden skall inte besväras av ljuden (Boverket 2016). Särskilt känsliga är personer
med hörapparat (Svensson 2015). Undantaget är installationer som brukaren själv råder över
och som inte påverkar ljudnivåer i någon annan bostad i samma byggnad (Boverket 2016).
I de fall bullrande verksamheter är belägna till bostadens omedelbara närhet skall särskilda
ljudisoleringsåtgärder vidtas enligt Boverket (2016). Boverkets (2016) regler kräver att det är
en ljudnivåskillnad om 52 dB samt en stegljudsnivå om 56 dB utanför bostaden till utrymme i
bostaden. Den ekvivalenta ljudnivån från installationer och hissar till rum för daglig samvaro
eller vila och sömn får inte överstiga 30 dB, vilket även gäller för ljud från yttre ljudkällor
(ibid.). Rum för matlagning och personhygien tillåts ha en ekvivalent ljudnivå om 35 dB för
ljud från installationer, hissar och yttre ljudkällor (ibid.). Den längsta tillåtna efterklangstiden i
trapphus är 1,5 sekunder och 1,0 sekunder i korridorer (Boverket 2016).

Säker användning av byggnad
Risken för olyckor som fall, brännskador, explosioner, förgiftningar, elektriska stötar,
sammanstötningar eller klämning skall genom byggnadens utformning minimeras (Boverket
2016). Omkringliggande tomt som tas i anspråk vid byggnation skall formges för att minska
olycksrisken (ibid.). Boverkets (2016) regler är tillämpbara för byggnader, obebyggda tomter
som skall bebyggas och andra anläggningar än byggnader på tomter. I vissa fall är reglerna
strängare för rum där barn kan vistas (ibid.). Belysningen i byggnaden skall vara jämt fördelad
och med en lumen så att personer kan vistas säkert inom byggnaden (Boverket 2016). Boverket
(2016) ställer även krav på golvbeläggningen i en byggnad, vilken skall ha en beskaffenhet så att
olyckor som uppstår på grund av snubbling eller halkning begränsas. Särskilt slitage, våta golv,
spill eller lutning ställer hårdare krav på golvmaterialets kvalité (ibid.). Små nivåskillnader,
ojämnheter eller låga hinder som är svåra att upptäcka skall undvikas vid utformningen av golv
(Boverket 2016).
Fallskydd
Öppningsbara fönster och glaspartier i utrymmen som barn förväntas vistas i, vilka har en
karmunderkant på mindre än 1,8 meter från golvet skall ha säkerhetsbeslag, spärranordningar
eller andra skydd som minskar risken att barn faller ut (Boverket 2016). Där karmunderkanten
understiger 0,6 meter skall både säkerhetsbeslag och spärranordningar finnas, dessa krav gäller
dock inte dörrar, fönster eller glaspartier i markplan (ibid.). Kraven har uppkommit för att barn
inte på egen hand skall klättra upp ramla ut genom fönster, dörrar och dylikt menar Örnhall
(2017). Vidare skall trappor och ramper utformas så att personer säkert kan transportera sig
(ibid.). Där barn kan vistas skall dessutom trappan, rampen, eller balkongen och liknande
utformas för att minska risken för fall (Örnhall 2017). Öppningar i plansteg bör inte överstiga
0,1 meter påpekar Örnhall (2017).
Trappor, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar skall förses med räcken som
minskar risken för personskador (Boverket 2016). Räcket skall tåla påverkan från en människa
och i utrymmen där barn vistas skall räckena även utformas så att barn inte skadar sig till följd
av räckets design (ibid.). Ledstänger skall vara lätta att greppa och skall finnas vid alla
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ramper och trappor (Boverket 2016). Räcken upp till 0,8 meter skall utformas för att inte medge
klättring (Örnhall 2017). Vertikala öppningar i räcken bör inte överstiga 0,1 meter samt öppningar
mellan golv eller trappa bör inte överstiga 0,1 meter (Boverket 2016). Öppningar i ytor där man
kan gå skall förses med galler, luckor, trallar eller andra lämpliga skyddsanordningar (ibid.).
I fall där öppningarna inte önskar övertäckas skall öppningarna avgränsas med skyddsräcken
eller motsvarande (ibid.). Om barn kan förväntas vistas i utrymmet skall avgränsningen eller
övertäckningen anpassas så att barn inte skadar sig eller kan ta sig förbi hindret (Boverket
2016).
Boverkets (2016) reglerar även takets utformning. Alla tak, om det inte är uppenbart överflödigt,
skall förses med tillträdesanordningar, fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak och
skyddsanordningar mot fall från tak (ibid.). Lösa anordningar får användas om risken för
personskador är liten (Boverket 2016). De fasta installationerna för tillträde och skydd på tak
skall utföras med accepterad hållfasthet och styvhet samt vara uppfört i ett varaktigt material
(Boverket 2016). När avståndet mellan takfot och mark är mellan fyra och åtta meter bör
tillträde arrangeras genom invändig stege eller utvändigt fast monterad eller fällbar väggstege
med fallskydd (Örnhall 2017). När avståndet överstiger åtta meter bör istället en invändig
uppstigningsanordning anordnas (Örnhall 2017). Takluckor genom tak bör ha en fri öppning på
0,6x0,9 meter och utstigningsluckor genom vägg bör ha ett mått på 0,6x1,2 meter enligt Örnhall
(2017). Boverket (2016) kräver att installationer och infästningspunkter för säkerhetsutrustning
skall garanterat hålla för fall. Yttertak som skall beträdas skall förses med material som skyddar
mot halkning och minskar risken för att trampa igenom (ibid.). Tillträdesvägarna till tak skall
vara utformade så att arbetsmaterial och utrustning kan medföras enligt Boverket (2016). Om
fasta stegar är en del av tillträdesvägen skall de avslutas nertill så att barn enbart med redskap
kan ta sig upp i stegen (ibid.). De tak- och väggluckor som är en del av en utrymningsväg får
inte låsas, i annat fall skall tak- och väggluckor kunna låsas (Boverket 2016).
Förflyttning mellan uppstigningsställen och fasta arbetsplatser på tak skall ske via fasta takstegar,
gångbryggor eller liknande och vara utformade på så vis att risken för personskador minimeras
(Boverket 2016). Om arbetsmaterial eller utrustning skall transporteras via anordningen
skall dessa förses med vilplan (ibid.). Vidare skall utformningen av själva arbetsplatsen ske
med hänsyn till fallhöjd, arbetsmoment och risker som arbetet medför (Boverket 2016). De
områden som kräver regelbundet underhåll bör ha en avlastningsyta om minst 0,3x0,6 meter
(Örnhall 2017). Där takutformningen och fallhöjden kräver skall takfot och takavbrott förses
med fotfästen i den omfattning som krävs för att säkra personsäkerheten (Boverket 2016).
Genomtrampning av områden och fasta installationer som kan beträdas av misstag skall förses
med skydd (Boverket 2016).
Personskador till följd av snö- och isras förhindras genom skyddsanordningar, särskilt vid
entréer och andra platser där det finns en betydande skaderisk (Boverket 2016). Örnhall (2017)
menar att en utökad risk uppstår då fasaden är mer än 8 meter hög och byggnadens taklutning
är större än 18°. Annan skaderisk på tomten skall förhindras på liknande sätt som beskrivits
ovan (Boverket 2016).
Klämskador eller sammanstötning
Skador till följd av klämning skall i möjligaste mån undvikas genom byggnaden utformning
enligt Boverket (2016). Den fasta utrustningen skall utformas så att barn inte kan klämmas
eller fastna på grund av fallande utrustning, öppningsbara lådor avsedd för säker förvaring,
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öppningsbara luckor eller hängande kedjor, snören, band eller liknande samt annan fast
utrustning (Boverket 2016). För att undvika att utrustning välter över barn kan den antingen ha
ett tyngdpunktsläge eller vara fäst med skruvar eller beslag (Örnhall 2017). Rörliga anordningar,
som dörrar, portar, galler, väggar, grindar eller bommar, som är motordrivna skall utformas så
att de inte utgör stor risk för personskador (Boverket 2016). Enligt Örnhall (2017) skall kraven
även säkerställas vid funktionsfel eller strömavbrott. Därutöver skall de vara försedda med
stoppdon och får inte falla okontrollerat. Alla rörliga anordningar skall även kunna öppnas och
stängas manuellt menar Örnhall (2017).
Balkonger, skyltar, utstickande byggnadsdelar eller dylika hinder som ligger mindre än 2,2
meter över gångbana skall utformas så att de lätt upptäcks (Örnhall 2017). I byggnaden bör
skyltar, pelare, underdelar av trappor och glas- eller spegelytor ha tydliga kontrastmarkeringar
mot omgivningen enligt Örnhall (2017). Glasytor som personer kan komma i kontakt med, vilka
är oskyddade, skall utformas så att risken för personskador minskas (Boverket 2016). Stora
öppningar som är försedda med glas skall tydligt märkas ut (Boverket 2016). Örnhall (2017)
menar att detta kan göras med spröjs, dekaler eller tryck på glaset. Boverket (2016) ställer krav
på att fall genom glasytor skall förhindras och risken för skärskador skall minimeras. Som
exempel ger Örnhall (2017) härdade eller laminerade glasskivor.
Brännskador
Byggnaden eller dess installationer får inte medföra risk för brännskador enligt Boverket
(2016). Om värmeinstallationer har en hög yttemperatur skall de förses med värmeskydd, vilket
är extra viktigt i utrymmen som barn kan vistas i (ibid.). Fasta installationer för värme får inte
utsätta brukaren för brännskador eller obehag enligt Boverkets (2016) regelverk. Vidare skall
brännskador till följd av lättåtkomliga ytor på spisar, ugnar eller liknande minimeras (Boverket
2016). Därför bör ytor som är lägre än 0,8 meter över golvet inte överstiga 60°C. Placeringen
av utslagsvask som kan medföra skållningsskador skall även beaktas (Boverket 2016).
Explosionsrisk
Värmeinstallationer eller andra trycksatta kärl som medför en explosionsrisk skall förses med
säkerhetsutrustning (Boverket 2016). Denna anordning skall begränsa risken för personskador
enligt Boverkets (2016) krav.
Instängning
Hygienutrymmen, bastu och andra utrymmen där någon kan bli instängd skall förses med
dörrar som kan öppnas både inifrån och utifrån även om den är låst eller reglad, detta utan
specialverktyg eller nyckel (Boverket 2016). Därtill skall dörrblad till bastu vara pendelbar
och inte kunna fastna i karmen till följd av fukt eller värme (ibid.). Dörrar till driftutrymmen,
kyl-, frys eller svalskåp skall kunna öppnas inifrån utan nyckel om de ligger i utrymme där barn
vistas (Boverket 2016).
Förgiftning och elchocker
Alla lägenheter skall förses med säker förvaring av mediciner, kemiska preparat eller liknande
(Boverket 2016). Förvaringsutrymmena bör vara försedda med säkerhetsbeslag eller på
annat sätt hindra barns åtkomst, därför bör alla bostäder ha låsbara städskåp, bänkskåp och
medicinskåp (Örnhall 2017). Garage över 50m2 skall förses med varningsskyltar om risken för
koloxidförgiftning (Boverket 2016). Risk för elchocker från installationer skall
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minimeras (Boverket 2016). Därför bör eluttag förses med petskydd om de sitter under 1,7
meter från golvet (Örnhall 2017).

Energihushållning
Byggnaden skall vara utformad för att minska behovet av energi kopplat till värme, kyla och
elanvändning (Boverket 2016). Bostäder skall vara utformade så att primärenergitalet högst
uppgår till 85 kWh/m2och år (ibid.). Den installerade eleffekten för uppvärmning får högst
uppgå till 4,5 +1,7x(Fgeo-1) och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient till 0,40 W/m2K
(Boverket 2016). Det genomsnittliga luftläckaget i klimatskärmen skall vara så litet att det
uppfyller kraven på primärenergital och den installerade elenergi (ibid.). Boverket (2016)
kan godkänna ett högre primärenergital om särskilda skäl föreligger. Byggnader som förses
med värme eller kyla av samma apparat eller anläggning och som har samma ägare eller
ligger på samma fastighet skall anses ha samma energislag (ibid.). Detsamma gäller för flera
fastigheter inom samma byggnad, exempelvis vid 3D-fastighetsbildning (Boverket 2016).
Örnhall (2017) menar att det sedan 2006 finns lagstadgat att bland annat bostadsbyggnader
skall energideklareras. Därför ställer Boverket (2016) krav på att byggnadens primärenergital
kontrolleras och att energideklarationen sedan anslås på en väl synlig plats.
Verkningsgraden av installationer för värme och kyla skall vara god (Boverket 2016). Vidare
skall behov av kylning minskas genom byggnadens utformning (ibid.). För att kunna reglera
temperaturen skall byggnaden förses med styr- och reglersystem för att upprätthålla en god
energieffektivitet (Boverket 2016). Effektbehovet av byggnadens tekniska installationer, som
fast belysning, ventilation, cirkulationspumpar och så vidare skall minimeras och användas
effektivt (ibid.). Exempelvis bör fast installerade armaturer förses med effektiva ljuskällor och
elektriska handdukstorkar bör med fördel förses med timer (Örnhall 2017). All energianvändning
skall kunna kontrolleras och mätas (Boverket 2016) . Mätsystem skall kunna ställas in för
önskad tidsperiod (Boverket 2016).
Örnhall (2017) menar att det termiska klimatet skall kunna hålla minst 18°C i bostadsrum
där personer vistas mer än tillfälligt. Därtill skall golvtemperaturen uppgå till minst 18°C i
hygienrum och 16°C i övriga bostadsrum (ibid.).

Små lägenheter
Enligt Boverket (2016) skall bostäder vara utformade för de antalet personer de är avsedda
för. Om sovplatser måste finnas i varje rum i små lägenheter bör dessa nås från en neutral
plats, exempelvis en hall (Örnhall 2017). För bostäder upp till 35 m2 gäller att bostaden skall
vara utformad med hänsyn till sin storlek (Boverket 2016). Vidare gäller även att yta för
daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning får inrymmas i ett rum utan avskiljbarhet
(ibid.). Dessutom får ytan för sömn och vila delvis eller helt överlappa ytan för daglig samvaro
(Boverket 2016). För studentlägenheter upp till 35 m2 gäller förutom ovanstående att ytor
för måltider, daglig samvaro, sömn och vila helt eller delvis överlappa varandra (ibid.). För
bostadslägenheter om mellan 35 m2 till 55 m2 är det fullgott att antingen rum för matlagning
eller rummet för vila och sömn är avskiljbar (ibid.). Den avskiljbara delen skall ha fönster
ut mot det fria och funktionen i rummet skall bibehållas även om avdelning med väggar
sker (Boverket 2016). Svensson (2015) påpekar dock att trots att ytkraven ser annorlunda ut
för små lägenheter så undantas dessa inte från tillgänglighetskraven. Däremot behöver inte
studentlägenheter om maximalt 35 m2 uppfylla kravet på direkt solljus (Boverket 2016).
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Små rumsytor kräver en hög möblerbarhet och bör kunna möbleras på flera olika sätt menar
Werner (2008). Vidare påpekar hon vikten av rumsform på små rum, avlånga rum upplevs ofta
som korridorer särskilt om säng eller garderober ställs längs långsidan (Werner 2008).
Förutom rumsutformningen behöver stor vikt läggas på detaljutformningen av ventilationssystem
till små lägenheter enligt Örnhall (2017). Detta gäller framförallt vid val och placering av
uteluftsdon så att drag och störande ljus inte uppstår (Örnhall 2017).

Tillfälliga boenden
Trots Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) krav på bygglov undantas vissa tillfälliga
nyproduktioner. Om byggnaden placeras på allmän plats ägd av kommunen, har en byggnadsarea
om maximalt 15,0 m2, har en taknockshöjd om maximalt 3,0 meter och inte står på platsen mer
än tre månader undantas de från bygglovsplikten (ibid.).
Om en byggnad inte uppfyller alla krav för att kunna ge ett permanent bygglov kan ett tillfälligt
bygglov ges (SFS 2010:900). Tillfälliga bygglov måste sökas separat och skall beviljas om
åtgärden har stöd i detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad (ibid.). De
tillfälliga byggloven får ges högst i tio år därefter har sökande rätt att ansöka om förlängning
med 5 år i taget, där den längsta sammanhållna tiden för tillfälligt bygglov maximalt ges får vara
15 år (SFS 2010:900). Vidare påpekar Gustafsson (2017) att byggnadens provisoriska karaktär
måste påvisas och en handläggare bör ställa krav på att sökanden redovisar hur byggnaden
skall avvecklas när lovet gått ut.

Kommunala särkrav
Enligt en ändring i Plan- och bygglagen som trädde i kraft 1 januari 2015 så får kommuner inte
ställa egna krav på en byggnads tekniska egenskaper vid planläggning eller ställa andra krav än
vad Plan- och bygglagen ställer (SFS 2014:900). En kommuns särkrav har därför ingen verkan
(SFS 2014:900). Genom Sveriges kommuner och landstings cirkulär har även lagen tolkats
(Persson, Moberg 2014). Moberg & Persson (2014) förtydligar att de tekniska egenskaperna som
avses bland annat är bärförmåga, brandsäkerhet, skydd för hygien och hälsa, bullerskydd, säker
användning, energihushållning, värmeisolering och tillgänglighet samt hushållning med vatten
och avlopp. Bakgrunden till lagändringen är att de olika särkraven som tidigare fanns i olika
kommuner försvårade och ibland till och med förhindrade byggandet (ibid.). De nya lagkravens
syfte är att det skall vara lika krav i hela landet för att minska kostnader i byggprocessen
(Persson, Moberg 2014). Svensson och Torbäck (2016) menar att de kommunala särkraven har
medfört en extra kostnad om 10–15% för nyproduktion av bostäder. Trots detta visar en studie
på att 57 % av de undersökta kommunerna ändå väljer att bryta mot denna lag genom att ställa
tuffare krav än vad regelverket kräver (Svensson, Torbäck 2016). De vanligaste särkraven
gäller hygien, miljö och hälsa, men även säker användning av byggnad, energihushållning,
tillgänglighet och användbarhet samt brand är vanligt förekommande. Ofta ställs kommunernas
egna krav i egna program som det sedan hänvisas till i både exploateringsavtal och bygglov
(Svensson, Torbäck 2016).
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Statliga stöd och bidrag
För att förbättra bostadsmiljön i Sverige har Boverket genom staten rätt att dela ut ett antal
bidrag (Boverket u.å.). De stöd som är aktuella för nyproduktion av flerfamiljshus 2018 är
stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande, stöd för hyresbostäder och bostäder för
studerande samt stöd till bostäder för äldre. Härutöver kan byggherrar även söka kreditgaranti
hos Boverket (u.å.).
Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande
Stödet har kommit till efter att regeringen har fattat ett beslut om att stötta innovativt och hållbart
bostadsbyggande med 275 miljoner kronor under åren 2018–2020 (Boverket 2018d). Enligt
Boverket (2018d) skall stödet främja minskad klimat- och miljöpåverkan. Boverket (2018d) ger
fem exempel på typer av projekt som kan beviljas stödet. Ett exempel är innovativa och smarta
lösningar på bostadens utformning och gestaltning. Bostäderna skall utformas yteffektivt som
kan leda till minskad miljöpåverkan men även gynna sociala kontakter och umgänge (Boverket
2018d). Ett annat förslag som Boverket (2018d) ger är livscykelanalyser, så kallade LCA, där
stödet skall främja att livscykelanalyser används och att resultatet sprids. Även nya lösningar
som kan förbättra inomhusmiljön kan beviljas stödet (Boverket 2018d). Digitalisering blir en
allt större del av vårt samhälle därför kan digitala lösningar som effektiviseras olika processer
inom bostaden beviljas stödet enligt Boverket (2018c). Det sista exemplet som Boverket
(2018d) ger är för industriellt byggande som skall minska åtgången av material samt kostnaden
för byggnaden.
Stödet kan sökas av juridiska personer som företag, ideella föreningar, ekonomiska föreningar,
landsting, kommuner, universitet, högskolor och stiftelser (Boverket 2018d). Boverket (2018d)
utreder sedan hur stor påverkan åtgärden eller innovationen har och vem som söker. Därefter
utbetalas ett belopp om mellan 15–100% av den totala kostnaden för åtgärden (ibid.). En
förutsättning för att stödet skall beviljas är att åtgärden innebär utveckling eller användning
av en ny eller väsentligt förbättrad produkt, tjänst eller process (Boverket 2018d). Det sista
kravet är att åtgärden skall vara utförd inom två år efter att beslutet har fattats (ibid.). Vidare
för stödet endast lämnas om Boverket (2018d) anser att åtgärden faktiskt kommer genomföras
och därefter sprida information om projektet.
Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
Regeringen har tidigare beslutat om att stödja utbyggnationer av hyresbostäder och
studentboenden (Boverket 2018c). Stödet består av två delar, ett kortsiktigt och ett långsiktigt,
där det långsiktiga fortfarande gäller (ibid.). Regeringen har beslutat att stödet skall uppgå
till totalt 3,2 miljarder kronor årligen under åren 2018–2020 (Boverket 2018c). Stödet får
lämnas till hyresbostadsprojekt i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist eller för
nyproduktion av studentbostäder (ibid.). I vissa fall kan även stödet lämnas till kommuner
som inte har befolkningstillväxt, men som har brist på en viss typ av bostäder där behovet inte
kan tillgodoses på annat sätt (ibid.). Vidare gäller stödet både för tillbyggnad, ombyggnad och
nybyggnad så länge det är hyresrätter som är upplåtelseformen (Boverket 2018c). Däremot får
inte byggnaden ha använts för bostäder de senaste åren om stöden skall ges för ombyggnation
enligt Boverket (2018c). Högsta möjliga stöd ges i tre olika nivåer beroende på geografisk
placering (ibid.). För Stockholmsregionen är den högsta nivån 7 100 kr/m2 boarea (Boverket
2018c). I Stockholmsnära kommuner, Göteborg och Malmöregionerna, i kommuner med hög
och varaktig befolkningsökning, i stora kommuner och för studentbostäder utanför
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Stockholmsregionen beviljas stödet om högst 5 800 kr/m2 boarea (ibid.). För övriga landet
är den högsta stödnivån 4 800 kr/m2 boarea (Boverket 2018c). Till kommuner med hög och
varaktig befolkningsökning hör kommuner som de senaste tre till fem åren har ökat med minst
5% som årssnitt (Boverket 2018c).
Högsta stöd ges till lägenheter om högst 35 kvadratmeter, medan ges 50% av högsta belopp
ges till lägenheter mellan 35–70 kvadratmeter (Boverket 2018c). För lägenheter över 70
kvadratmeter lämnas inget stöd (ibid.). Boverket (2018c) vill även gynna allmänna utrymmen
som utrymmen för måltider, samvaro, hobby och rekreation och beviljar därför stöd om 50% av
högsta beloppet för denna typ av ytor. För att uppmuntra till mer energieffektiva bostäder kan
grundstödet höjas med 75% om energianvändningen uppgår till maximalt 56% av Boverkets
byggregler (Boverket 2018c). Grundstödet kan även höjas med 75% om ett befintligt hus byggs
på med minst fem lägenheter per våning (ibid.).
För att få ansökan om stöd beviljad måste byggnaden uppfylla ett antal krav (Boverket 2018c).
De bostäder och byggnader som tilldelas stödet skall vara mer energieffektiva än de krav som
Boverkets Byggregler ställer på nyproduktion (ibid.). Vidare skall bostäderna förmedlas via
kommunernas bostadsförmedling eller via ett transparent och öppet system (Boverket 2018c).
Hyresvärden får inte heller ställa orimliga krav på bostadssökandes ekonomi (ibid.). Ett annat
krav för att tilldelas stödet är att den högsta tillåtna normhyran per kvadratmeter och år följs
vid tillträdet (ibid.). För Stockholmsregionen innebär det att den maximala kvadratmeterhyran
är 1 550 kronor (Boverket 2018c). I Stockholmsnära kommuner, Göteborg eller Malmö
regionerna, i kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, i stora kommuner eller för
studentbostäder utanför Stockholmsregionen är den högsta tillåtna normhyran 1 450 kronor
(ibid.). För övriga landet får den högsta hyran per kvadratmeter och år vara 1 350 kronor vid
tillträdet (Boverket 2018c).
Stöd till bostäder för äldre
Stödet för bostäder till äldre gäller både för hyresrätter och bostadsrätter samt både ombyggnation
och nybyggnation (Boverket 2017b). Stödet är uppdelat i tre olika delar; ny- eller ombyggnad
av särskilda boendeformer för äldre, ny- eller ombyggnad av hyresrätter för äldre på ordinarie
bostadsmarknad samt anpassning av gemensamma ytor i bostads- och hyresrättshus (Boverket
2017b). För nybyggnad av hyresrätter med anpassning till äldre ges upp till 3 600 kr/m2 boarea,
ombyggnad ges ett stöd om maximalt 3 200 kr/m2 boarea och vid anpassningar av gemensamma
ytor kan en ersättning av en fjärdedel av kostnaden upp till 200 000 kronor sökas (ibid.). Vidare
ges stöd till bostäder avsedda för en person enbart om boarean är upp till 50 kvadratmeter,
varav 15 kvadratmeter avser gemensamma ytor (Boverket 2017b). För en bostad avsedd för två
personer stället Boverket (2017b) krav på att bostaden inte är större än 70 kvadratmeter, där 20
kvadratmeter ligger i gemensamma ytor.
Boverket (2017b) beviljar stödet till juridiska personer som bostadsbolag, byggföretag,
kooperativa bostadsföreningar och bostadsrättsföreningar. Dock med premissen att projektet
inte får några andra stöd (Boverket 2017b).
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Kreditgaranti
Kreditgarantin är menad för att underlätta finansiering av nyproduktion eller ombyggnad av
bostäder (Boverket 2017a). Garantin skall underlätta för byggherrar att få lån för att bygga
bostäder, ofta i fall där långivaren inte annars hade godkänt lånet (ibid.). Kreditgarantin kan
täcka upp till 90% av marknadsvärdet såvida huset inte upplåts med en kooperativ hyresrätt
då 95% av marknadsvärdet kan täckas av garantin (Boverket 2017a). Mot en avgift, som beror
på beloppets storlek samt risken, kan således Boverket gå in som en slags borgenär (Boverket
2017a).
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Fallstudie
I denna delen presenteras de sex olika referensprojekten. Varje innovation presenteras genom
en bakgrundsbeskrivning av företaget bakom idén och en presentation av konceptet med
illustrationer över lösningen samt en intervju med en nyckelperson i projektet.

Bokompakt
Bakgrund
AF bostäder är en stiftelse med säte i Lund (AF Bostäder 2018). Genom sina stadgar skall de äga
och förvalta billiga studentbostäder för studenter som är medlemmar i Akademiska Föreningen i
Lund. AF Bostäder är störst i Sverige inom sitt område med sina 6000 studentbostäder. Företaget
ingår i AF-koncernen där Akademiska Föreningen och AF Borgen ingår (AF Bostäder 2018).
Koncept
Bokompakt är ett experimentboende för studenter med syfte att skapa resurseffektiva och
ändamålsenliga bostäder till lägsta möjliga hyra (AF Bostäder u.å.). Boendet har skapats i
samverkan med arkitekt och referensgrupp bestående av studenter (ibid.). AF Bostäder (u.å.)
menar att boendets storlek till mångt och mycket styr byggkostnaden och därmed hyran. Därför
har minsta möjliga boarea varit vital, utan att boendets kvalitéer försämras (ibid.). För att
kunna förverkliga projektet har därför en boendeyta om 10 m2 per boende skapats (ibid.). Detta
gjordes möjligt genom att AF Bostäder fick dispens från Boverkets Byggregler (AF Bostäder
u.å.). Bostäderna i Bokompakt är inte tillgängliga utan behovet tillgodoses genom stiftelsens
andra fastigheter (ibid.).
En annan viktig faktor för projektet har varit miljömässig hållbarhet (AF Bostäder u.å.).
Energiförbrukningen uppgår bara till en tredjedel av ett vanligt studentboende enligt AF
Bostäder (u.å.). Uppvärmningen av husen sker via värmeväxlare i ventilationssystemet och
när den alstrade värmen inte räcker till tillsätts elvärme via fläktaggregatet (ibid.). I lägenheter
större än ett rum finns radiatorer installerade med automatisk termostat (ibid.).
Varje lägenhet har en egen varmvattensberedare som förvärms med spillvattnet från dusch,
diskho och toalett (AF Bostäder u.å.). Detta system innebär att vattnet i tappkranar och dusch
kan uppfattas som ljummet, vilket är orsaken till att det finns en separat tappkallvattenkran (AF
Bostäder u.å.). Den tillförda elenergin kommer bland annat från solceller på husens tak och
AF Bostäder (u.å.) uppger att husen periodvis är självförsörjande när det kommer till elenergi.
För att ytterligare medverka till en hållbar livsstil har varje lägenhet tillgång till en
odlingslåda och en cykelparkering under tak. AF Bostäder (u.å.) påpekar att Bokompakt är
ett utvecklingsprojekt och utvärderas löpande. Vidare framhållas det att detta inte är den enda
lösningen på bostadsbristen för studenter utan ett komplement till befintligt bestånd.
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Planer och illustrationer

Figur 27

Interiören i en av de större lägenheterna. Arkitekt: Open Studio. Fotograf: Felix Gerlach.

Figur 28 (ovan) Exteriör illustration av de färdiga husen. Arkitekt: Open Studio.
Fotograf: Felix Gerlach.
Figur 29 (till höger) De olika planlösningarna i Bokompakt. Arkitekt: Open Studio.
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Planerna över Bokompakt visas i figur 29. Det finns fyra olika planlösningar, 16 ettor på 10
kvadratmeter, fyra tvåor på 20 kvadratmeter, en trea på 30 kvadratmeter och en fyra på 40
kvadratmeter (AF Bostäder u.å.). Alla lägenheter har nivåskillnader i bostaden för att skapa
mer rymd och plats, exempelvis är sängen upplyft (AF Bostäder u.å.).
Intervju med Magnus Cederberg
Magnus Cederberg1, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder, menar att projektet kom till
av många orsaker. En viktig orsak var att man i Lund vid den tiden hade, och delvis har, en
bostadskris bland studenter och därför behövde bygga nytt. När de började projektera för husen
så insåg de ganska snabbt att de inte kunde få ihop byggkostnaderna med en hyra som en
student med ett studiemedel kan bära. En annan orsak var att man ville visa att det går att bygga
små bra bostäder som är mindre än vad som är brukligt och tillåtet. Därför sökte de dispens från
en paragrafplan gällande tillgänglighet i Plan- och byggförordningen. Cederberg säger att det
inte var en enkel process men att de till slut fick rätt i Mark och miljööverdomstolen eftersom
projektet anses ha ett experimentellt syfte. Cederberg påpekar tydligt att AF Bostäder inte menar
att alla bostäder skall se ut så här och att de uppfyller kraven på tillgänglighet i resterande del
av deras fastighetsbestånd. I praktiken innebär avsteget att badrummen är väsentligt mycket
mindre än vad Boverkets byggregler tillåter, men på många andra sätt uppfyller boendet
regelverket. Boendet har kompletterats med en gemensam tillgänglig toalett för att underlätta
för besökande gäster.
Att bygga litet har inte bara inneburit problem med tillgängligheten menar Cederberg.
Byggnadstekniskt stötte de på problem då de flesta installationer är utvecklade för större
bostäder. För så här små lägenheter finns det ingen norm eller standard för hur lösningarna skall
eller bör se ut. Cederberg menar dock att detta är lite av tjusningen i projektet, eftersom det är
helt skapat efter en referensgrupp, arkitekter och deras egna värderingar för att få in studentens
behov inom budget.
Ett annat problem som man stötte på under projekteringen var att man i regelverket mäter en
bostads effektivitet per kvadratmeter, något som slog hårt mot projektet. I begynnelsen var
ambitionen att skapa boenden med hög energiprestanda men i praktiken hade de svårt att klara
Boverkets minimikrav på tillförd energi. Magnus Cederberg menar att bara genom att tvätta
händerna i varmt vatten två gånger om dagen innebär att man överskrider Boverkets krav. Hade
bostaden istället varit 100 kvadratmeter hade de haft en enormt låg energiförbrukning på samma
mängd energi och samma personantal menar Cederberg. Just detta tar väldigt hårt på projekt
med små bostäder och Cederberg menar att det är ett orättvis system, men inser samtidigt att
det är en komplex fråga. Dock konstaterar han att så som systemet är uppbyggt i dag så innebär
hårdare krav bara att det blir lättare att bygga stort eftersom den största energianvändningen
sker i kök och badrum.
Trots problemen som uppstod i projektet tycker Magnus Cederberg ändå att regelverket är bra
och menar att det inte är lagtexten i sig som skapar problemen i Boverkets byggregler utan
de allmänna råden. För att man i framtiden skall kunna bygga effektivt menar Cederberg att
tillgänglighetskraven borde ses över. I många andra länder, däribland de andra nordiska, har
man krav på att ett procenttal skall vara fullt tillgängligt. Cederberg menar att detta skulle
underlätta byggandet av billiga bostäder och ett bättre utnyttjande av bostadshusen.
Magnus Cederberg, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder, telefonsamtal den 1 oktober
2018.
1
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eCon
Bakgrund
Archidea är ett Göteborgsbaserat arkitektföretag med kompetens inom husarkitektur,
inredning, kulturvård, ljusarkitektur, landskap och områdesutveckling (Archidea u.å.) Som
samarbetspartner till projektet har man haft med Johanneberg Science Park och till viss del
även Chalmersfastigheter2.1Vidare har Boverket varit en involverad part som bland annat
bidragit ekonomiskt via stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (Boverket 2017c).
Koncept
eCon är ett boendekoncept där 28 m2 stora lägenheter byggs i en container. Det finns även ett
kompisboende där två containrar har satts ihop till en lägenhet. Containrarna kan sedan staplas
på varandra eller bredvid varandra och bildar då ett flerfamiljshus enligt Christina Östergren,
en av skaparna till konceptet. Material och installationer har valts med omsorg bland annat
har man valt ett decentraliserat ventilationssystem vilket Östergren både menar öppnar upp
för mer flexibilitet och sparar plats i lägenheten. Istället för gipsskivor består väggarna av
magnesiumoxidskivor som är helt brandbeständiga och vare sig påverkas av fukt eller mikrobiell
tillväxt. Östergren berättar att våtrummet samt stänkskyddet i köket bekläs av en våtrumsskiva
som har en kärna av björkplywood som sedan förseglats med en ångspärr på baksidan och
ett högtryckslaminat på framsidan. Eftersom skivorna är helt vatten- och fuktbeständiga så
förenklas byggprocessen av badrummet avsevärt menar Östergren eftersom vare sig gips,
tätskikt eller kakel behövs.
För att inte förlora värdefulla kvadratmetrar i containern har isolering sats på utsidan
menar Östergren. Isoleringen består av polyuretanisolering som kommer från återvunna
kylskåpsisoleringar. Utanpå har plattor av cementbunden träull fästs. Både isolering och fasad
har en hög motståndet mot brand, fukt och mögel menar Östergren.
Christina Östergren anger att planlösningen föll sig ganska naturlig när man hade löst
tillgängligheten i badrummet. Hon menar att kök med avställningsyta kanske naturligt hamnar
mot byggnadens allmänna utrymmen medan vardagsrummet förses med mesta möjliga dagsljus
genom ett glasparti på den andra kortsidan av containern, i bostadens inre delar placerades
badrummet och en säng. Sängen har konstruerats för att vara utdragbar och på så vis kan två
personer sova i den. För att tillgänglighetsanpassa delen för vila och sömn kan sängen skjutas
in och bildar då en soffa eller en mindre säng.
Containerns konstruktion medför att flera olika uppvärmningssystem kan anpassas. Bland annat
berättar Östergren att man vill utföra ett experiment där containerkonstruktionen används som
radiator och värmen kommer från solceller på taket. Vidare berättar Östergren att man har valt
ett decentraliserat ventilationssystem för att minska installationerna och underlätta underhåll.
Östergren påpekar att detta system också medför att man gör modulerna med flexibla och
lättare kan flytta samt omorganisera konstruktionerna. En högre container har valts för att vissa
installationer skall kunna dras ovan undertak.

21

Christina Östergren, fd. ägare av Archidea och grundare till Qideas utvecklare av eCon,
intervju med 16 oktober 2018.
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Planer och illustrationer

Figur 30 Exteriör illustration där eCon-element är bärande
konstruktion. Arkitekt: Archidea.

Figur 31

En 3D-modell av en etta med eCon koncept. Arkitekt: Archidea.

Figur 32

Planlösningen av en etta samt en tvåa. Arkitekt: Archidea.
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Figur 32 visar planlösningen av en etta respektive en tvåa med eCon-moduler. Den 28 m2 stora
ettan byggs upp av en container men lyckas uppfylla alla tillgänglighetskrav tack vare dörrarna
till badrummet. Tvåan byggs istället upp av två containrar.
Intervju med Christina Östergren
Christina Östergren3,1grundare till eCon och Qideas samt före detta ägare till Archidea, menar
att konceptet utvecklades ur ett välgörenhetsprojekt där man byggde en skola för 200 barn av
fem uttjänta 40 fots containrar. Efter det utvecklades en idé om att skapa kostnadseffektiva
bostäder på liknande sätt fast i Sverige menar hon. Ett problem som då uppstod var att få till en
planlösning som uppfyller regelverket i Sverige med en containers bredd. Östergren säger att
problemet löste när man konstruerade en dubbeldörr till toaletten som kan vikas ut och utgöra
en del av väggen. På så vis får man ett utvikbart badrum som fyller Boverkets reglers krav om
tillgänglighet menar hon. Denna lösningen såg Boverket och projektet fick ett bidrag för att
uppföra tre testcontainrar som idag är placerade på köpcentrumet Nordstans parkeringshus tak
i Göteborg.
En viktig del för Christina Östergren var att projektet inte bara skall vara ekonomiskt hållbart
utan också hållbart från en miljösynpunkt. Därför har nya innovativa lösningar sökts. Som ett
steg i resursmedvetenheten används containrar som inte längre är dugliga för transport men
inte heller helt oanvändbara menar Östergren. Vidare letade de efter nya innovativa produkter
och byggkomponenter. En av dessa är jute som är en växt som genom förädling kan användas
till många olika byggkomponenter, bland annat isolering, fiberskivor, fasader och takelement
(Juteborg Sweden u.å.). Vidare är en jutefiberskiva 30 % lättare än en traditionell MDF-skiva
menar Östergren.
Christina Östergrens bestämda åsikt är att vi har ett regelverk som är anpassat till att alla skall
kunna bo och leva på ett bra sätt. Vidare menar hon att det är viktigt att ingen blir exkluderad
på grund av hur platserna är utformade.

Snabba Hus
Bakgrund
Snabba Hus ägs av den ideella organisationen jagvillhabostad.nu (jagvillhabostad.nu 2017a).
Jagvillhabostad.nu (u.å.) är ett politiskt obundet ungdomsförbund som jobbar för att upplysa
politiker, bostadsbolag och andra aktörer om ungas bostadssituation. Organisationen startades
för att öka bostadsbyggandet av hyresrätter för unga (jagvillhabostad.nu u.å.).
Koncept
Snabba Hus är ett koncept med bostäder för unga som ägs av jagvillhabostad.nu som sedan
allierar sig med bostadsbolag (Strandberg 2018). Konceptet började utvecklas 2009 av två
medlemmar från jagvillhabostad.nu4.1En förstudie resulterade i förslag på hur man kan bygga
mobila hus på mark som är under planprocess eller som av någon annan anledning inte
används för tillfället (Strandberg 2018). Bostäderna uppförs med tidsbegränsade bygglov om
maximalt 15 år vilket innebär att man kan undgå kravet om en detaljplan (Strandberg 2018).
De mobila byggnaderna är konstruerade för att kunna flyttas minst två gånger men målet,
enligt Strandberg (2018), är att de tillfälliga byggloven skall kunna omvandlas till permanenta
1Christina Östergren, fd. ägare av Archidea och grundare till Qideas utvecklare av eCon,
intervju med 16 oktober 2018.
3

1Maria Strandberg, projektstrateg på jagvillhabostad.nu, telefonsamtal den 18 oktober 2018.
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bygglov i planprocessen. För att hålla produktionskostnaderna nere har husen byggts av
moduler (jagvillhabostad.nu 2017a). Ett ytterligare sätt att hålla hyran låg är genom att frångå
parkeringsnormen med motiveringen att många unga ändå inte har en bil (jagvillhabostad.nu
2017a). Strandberg (2018) menar att de tidsbegränsade byggloven innebär att hyresgästen inte
har någon besittningsrätt och att kontrakten enbart får skrivas på fyra år. Däremot behåller den
som är boende i Snabba Hus sin plats i den ordinarie bostadskön enligt Strandberg (2018).
Hittills har konceptet tillämpats i tre projekt i samarbete med Svenska Bostäder (jagvillhabostad.
nu 2017a). Svenska Bostäder har handlat upp totalentreprenören Junior Living som har ett färdigt
koncept med små modullägenheter (jagvillhabostad.nu 2017b). Lägenheterna anpassades och
utvecklades i samarbete med unga från jagvillhabostad.nu för att fånga upp vad gruppen värderar
högt i sin boendemiljö (Strandberg 2018). Strandberg (2018) menar att utomhusmiljön är viktig
och att man värdesätter tillgång till en gemensamhetslokal. Samarbetet resulterade i färdiga
moduler som levereras med badrum, kök, förvaringsutrymmen och balkong som monteras i en
betongkonstruktion (Strandberg 2018). På detta vis menar Strandberg (2018) att man minskar
risken för fuktskador, minskar svinn i byggprocessen och har en snabbare byggprocess än vid
andra byggprojekt.
Det första projektet stod klart i juni 2016 och ligger i Västberga i Stockholm (Strandberg 2018).
Därefter har två nya projekt påbörjats, ett i Råcksta och ett i Norra Ängby (jagvillhabostad.nu
2017b). För att få en så rättvis fördelning av bostäderna som möjligt har bostäderna förmedlats
via Stockholmsstads bostadsförmedling (Strandberg 2018). Systemet som har tillämpats är att
första bostaden har tilldelats en 18-årig boende, den andra en 19-åring och så vidare upp till
en boende som är 30 år, vilket är den övre gränsen för att få skriva kontrakt på en bostad med
Snabba Hus-koncept.
För att utveckla konceptet genomfördes en utvärdering av det första projektet där de boende fick
kommentera sin bostad och boendemiljö (Strandberg 2018). Snabba Hus i Västberga består av
280 lägenheter, fördelat på 278 ettor på 31–33 m2 och två treor på 77 respektive 78 m2 (Strandberg
2018). I området finns också tre gemensamma tvättstugor, plats för cykelparkering och en
gemensamhetslokal som drivs av de boende (Strandberg 2018). Inför projektet definierades sju
kriterier, se tabell 2, som måste uppfyllas för att projektet skall få kallas Snabba Hus, det var
även dessa kriterier som boendena utvärderades utifrån (Strandberg 2018).
Tabell 2

De sju kriterierna som Snabba Hus byggs efter (Strandberg 2018).
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Utvärderingen kom fram till att en av de största styrkorna med projektet var att man skriver
kontrakt på fyra år, vilket anses vara långt då många annars hade bott i andra hand (Strandberg
2018). Förstahandskontraktet skapar också en trygghetskänsla och lägenheten upplevs mer
som ett hem än vad alternativa boenden gör (ibid.). Vidare menar Strandberg (2018) att de
boende tycker att de får mycket för pengarna, hyran vid nyproduktionstillfället för en etta
var 4900 kronor. Därtill upplevs tilldelningssystemet, med att varje åldersgrupp mellan 18–
30 år får lika många bostäder, som rättvist enligt utvärderingen (Strandberg 2018). Det man
uppskattade mindre var de långa loftgångarna som gav en instängd känsla samt färgvalen inne i
lägenheten, menar Strandberg (2018). Ytterligare råder det delade meningar om materialvalen,
innergårdens utformande och placeringen (ibid.). Vissa anser att betongen i stommen och i
andra komponenter bidrar till en rå känsla medan andra uppskattar materialets egenskaper
(Strandberg 2018). En delad mening gäller också innergården som vissa anser vara stel med
dåliga akustiska egenskaper och dåligt anpassad för barn medan andra tyckte den var mysig
och ombonad (ibid.). Man tar med sig kommentarerna till kommande projekt för att hela tiden
utveckla och förbättra boendet i Snabba Hus (Strandberg 2018).
Planer och illustrationer
Planen över ettorna i Snabba Hus visas i figur 33. Från entrén nås badrummet och en väl
tilltagen hall, vidare in i lägenheten finns ett garderobssystem med inbyggd arbetsplats som
efterföljs av köksdelen, se figur 33. Sovalkoven delas av med en skärm samt baksidan av
bokhyllan i vardagsrumsdelen. Kortsidan längst in i lägenheterna utgörs av ett glasparti med
utanpåliggande balkong (vilket visas i figur 33). Figur 33 visar ett förslag till fasaderna i det
kommande Snabba Hus-projektet i Råcksta och figur 35 visar situationsplanen i samma område.

Figur 33

Planillustration över en etta om 33 m2, illustration jagvillhabostad.nu.
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Figur 34

Illustration över fasaden på kommande projekt i Råcksta, illustration jagvillhabostad.nu.

Figur 35

Situationsplan över Snabba Hus i Råcksta, illustration jagvillhabostad.nu.
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Intervju med Maria Strandberg
Maria Strandberg5,1projektstrateg på jagvillhabostad.nu, säger att det var två medlemmar som
tyckte att bostadsprocessen tar väldigt lång tid och att framför allt att detaljplaneprocessen tar
lång tid. Dock påpekar hon att det har blivit bättre sedan projektet startade 2009 och många
kommuner lägger ner stora resurser på att skynda på processen. Projektet genomförde studier
bland annat i Holland där man undersökte hur man kan arbeta med modulbostäder. Strandberg
menar att den allmänna uppfattningen är att modulboenden innebär en lägre standard än andra
typer av bostäder, något som hon menar inte stämmer alls. Däremot är Strandbergs uppfattning
att många modulbostäder placeras där det är dåliga kommunikationer och där utemiljön lämnas
åt sitt öde. Därför var en viktig aspekt med konceptet att behålla en god boendekvalité genom
att uppfylla alla Boverkets krav för att undvika att skapa en andra klassens boenden där även
utomhusmiljön gestaltas.
Den största svårigheten med konceptet Snabba Hus var att realisera projektet överhuvudtaget
menar Maria Strandberg. Anledningen är att jagvillhabostad.nu är en liten ideell organisation
utan de ekonomiska förutsättningarna att kunna fullfölja projektet själva. Därför behöver
organisationen en samarbetspartner som kan fullfölja projektet menar Strandberg, vilket var
en utmaning. Strandberg menar att många byggbolag tyckte att det var ”läskigt” att testa ett
obeprövat sätt att bygga på. En annan svårighet menar Strandberg är grannars rätt att lämna
synpunkter på ett projekt. Projekten i Norra Ängby och Råcksta har båda överklagats av grannar
vilket har medfört att projekten har försenats med två år. Detta menar Maria Strandberg är ett
problem då konceptet om att snabbt uppföra bostäder då inte längre kan uppfyllas.
Strandberg menar att jagvillhabostad.nu ser regelverket som en möjlighet och tycker att det
är bra att vi har en lägsta godtagbar standard för boenden i Sverige. Vidare tycker hon att
det är bra att alla som bygger måste förhålla sig till de krav som vi har för att skapa lika
förutsättningar för alla aktörer. Strandberg menar att man måste ha i åtanke att en byggnad
skall stå i 50 till 100 år och då kan vi inte veta hur behoven ser ut. Generellt tycker hon därför
att stora delar av branschen har ett väldigt kortsiktigt synsätt utan konsekvenstänk. Däremot
tycker hon att det finns delar i regelverket som är föråldrade och inte alltid tillämpbara på den
livsstil som framförallt unga har idag. Ett exempel är att alla bostäder måste planeras efter
en kärnfamiljstruktur med ett huvudsovrum. Denna struktur menar Strandberg inte alltid är
tillämpbar på många ungas livssituation då många unga väljer att bo med vänner. Denna typ av
delat boende menar hon även försvåras av att man enligt hyreslagen enbart får ha ett kontrakt
per lägenhet. Strandberg menar att en större trygghet skulle skapas om man istället hade ett
kontrakt per rum. Det viktigaste när man ändrar i regelverket är att man inte öppnar upp för att
en andra klassens bostäder skall kunna skapas menar Strandberg.

1Maria Strandberg, projektstrateg på jagvillhabostad.nu, telefonsamtal den 18 oktober 2018.
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Nyhem
Bakgrund
Nyhem är ett prefabricerande byggföretag som har utvecklat ett byggsystem för att kunna bygga
snabbt och billigt på fler platser i Sverige (Nyhem 2015a). Nyhems (2015a) hyperindustriella
process minskar både produktionskostnader och byggtiden men också förvaltningskostnaden.
Koncept
Vid utvecklandet av byggsystemet studerade man hur tillverkningsprocessen för produkter
som serietillverkas går till (Nyhem 2015b). Man efterliknar utvecklingen och tillverkningen
av högteknologiska produkter som exempelvis flygplan enligt Nyhem (2015b). På detta vis
har man tagit fram en modulprodukt där grund och konstruktion är lika för alla projekt men
kan gestaltas olika. Modulerna kan kombineras till lamellhus, punkthus, kvartersstruktur eller
hus med loftgång. Den bärande stommen utgörs av en stålkonstruktion som är konstruerad för
att bygga hus i upp till 100 våningar, däremot är installationssystemen enbart anpassade för
maximalt åtta våningar (Nyhem 2015c). Modulerna har tidigare tillverkats i en etablerad ISOcertifierad fabrik i Kina men eftersom produktionskostnaderna i Kina har ökat med 30 % under
det första halvåret 2018 kommer stället kommer produktionen nu ske i Europa menar Vagnstad
(2018).
Nyhem (2015c) har tagit fram tre typlägenheter, en etta på 27 m2, en tvåa på 40 m2 och en trea
på 82 m2. Alla lägenheterna har smarta lösningar för att varje boende skall kunna anpassa sitt
boende efter sin situation (Nyhem 2015c). Varje lägenhet består av en till fem moduler där varje
modul är bärande i sig för att underlätta transport och komponering av de olika formerna menar
Nyhem (2015c). När modulerna väl kommer till byggarbetsplatsen är de helt inredda med
ytskikt, vitvaror, kök, dörrar och badrum enligt Nyhem (2015c). Detta gör att varje lägenhet
kan monteras och färdigställas med installationer och fasad på ett par timmar (Nyhem 2015c).
En viktig del för att kunna åstadkomma den snabba byggprocessen är företagets patenterade
system där man har tagit fram innovativa lösningar för bland annat förankring, tak, fasader
och värmeåtervinning (Nyhem 2015c). Det gör att den installation som krävs på plats enbart
är sammankoppling av modulerna till de centrala systemen för ventilation, värme, vatten och
el (Nyhem 2015c). Företaget har valt ett FTX-system till ventilationen och vattenburen värme
som fördelas i radiatorer (ibid.). Vidare är golvbrunnarna i badrummet förberett för att kunna
separera tappvarmvatten från avloppsvatten säger Vagnstad6.1
En del i konceptet är att det inte går att göra några tillval kopplat till interiören, planlösningarna och
installationerna. Anledningen är att företaget ser många valmöjligheter som en kostnadsdrivande
faktor i byggprocessen (Nyhem 2015b). Däremot kan val av fasadmaterial, grundläggning,
utformning av entréplan, balkongutformning, gemensamhetslokaler och taklösningar göras
(Nyhem 2015c). En annan del av konceptet är att husen inte bara skall vara billiga initialt utan
även på sikt, varför har man lagt ner stor energi på att skapa energieffektiva konstruktioner enligt
Nyhem (2015c). Genom polyuretanisolering (PUR), separat avloppssystem för återvinning av
tappvarmvatten, och ett system som återvinner värmen från frånluften samt värmer tilluften
erhålls en energiförbrukning om 45 kWh/år och kvadratmeter (Vagnstad 2018).

1Robert Vagnstad, VD och en av grundarna av Nyhem, telefonsamtal 16 oktober 2018.
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Planer och illustrationer
För att optimera planlösningen i ettan har man valt en lösning där sängen kan hissas upp och
ner för att skapa plats för en arbetsplats när sängen inte används, se figur 36. Vidare kan delen
för vila och sömn delas av med hjälp av en vikvägg. Längs ena väggen i lägenheten finns en
lång förvaringsenhet med förvaringsmöjlighet för långa svårplacerade saker.
För en friare planlösning i tvåan kan väggen in till sovrummet helt eller delvis vikas eller
skjutas undan, se figur 37. Därutöver är väggen mellan kök och vardagsrum flyttbar. Vidare
finns en garderobsvägg med utfällbar arbetsplats och utrymme för långa föremål.
Precis som Nyhems etta och tvåa så har även trean förvaringsmöjligheter för långa föremål,
se figur 38. Därtill finns en stor balkong med två dörrar som skapar möjlighet till cirkulerande
rörelse. Alla tre lägenheter har också en central avstängning vid entrédörren som släcker alla
lampor i lägenheten.

Figur 36

Planlösning över Nyhems etta på 27 m2. Illustration: Nyhem.
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Figur 37

Planlösning över Nyhems tvåa om 40 m2. Illustration: Nyhem.

Figur 38

Planlösning över Nyhems trea på 82 m2. Illustration: Nyhem.
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Intervju med Robert Vagnstad
Robert Vagnstad71 grundade Nyhem 2014 tillsammans med Michael Malmborg med
övertygelsen om att det går att skapa mycket effektivare och billigare bostäder än vad som då
gjordes. Han menar att idén föddes för nästan 10 år sedan då han ofta möttes av kommentarer
att det inte gick att få ekonomi i att bygga hyresrätter. Med övertygelsen att det går att få ner
produktionskostnaden om man standardiserar och få ekonomi i projekt med hyresrätter utan att
hyrorna blir orimligt höga började konceptet utvecklas. Vagnstad påpekar att man är mån om att
konceptet skall kunna tillämpas även utanför storstadsregionerna. Konceptet som utvecklades
hämtade mycket inspiration från fordonsindustrin där man serietillverkar produkter med
begränsade valmöjligheter som tillverkar under ett par år innan någon större förändring sker.
Därför är Robert Vagnstad kritisk till att regelverket förändras så ofta. Han menar att det både
försvårar och gör produkten dyrare för bolag med en standardiserad produkt. Vidare menar
Vagnstad att de kommunala särkraven är en ytterligare försvårande faktor. Trots paragrafen i
Plan- och bygglagen som kom 2015 menar Vagnstad att kommunerna ställer egna krav. Han
menar att det finns kommuner som lägger in krav i markanvisningarna på till exempel en viss
typ av stomme.
En annan utmaning som Nyhem har haft är att hitta balansen mellan regelverk och standarder.
Robert Vagnstad menar att denna balansgång inte alltid medför att de bästa lösningarna tas
fram. Ett sådant exempel är badrummen i vissa Nyhems lägenheter, där var man tvungen att
sätta duschen vid dörren istället för att placera den längst in i badrummet. Anledningen var att
tillgänglighetskraven gjorde att det saknades tre centimeter för att duschen skulle anses vara
tillgänglig vid den önskade placeringen. Istället placerades duschen på en plats som medför en
viss risk för vattenskador. Vagnstad menar att det saknas en viss flexibilitet i systemet för denna
typen av problem, för att förhindra att en sämre produkt erhålls. Nyhem vill ha en produkt
som uppfyller alla krav som man inte behöver söka avsteg i varje projekt för. Därför föreslår
Robert Vagnstad att man bara skall behöva söka avsteg en gång och få produkten godkänd. Ett
annat förslag som han har är att man har en viss andel fullt tillgängliga lägenheter i ett projekt.
Vagnstad förtydligar att han tycker att alla projekt skall uppfylla alla tillgänglighetskrav men
bara i en andel av lägenheterna. Vidare förklarar han att han tycker att man i kontraktet skall
skriva in att det åligger hyresvärden att ordna en fullt tillgänglig bostad om det skulle krävas.
Ett annat problem som Nyhem stöter på är kommunernas ovilja att bygga billiga hyresrätter
menar Vagnstad. Rikspolitikerna vill att det skall byggas bostäder för alla i vårt samhälle
men kommunalpolitikerna vill bygga bostadsrätter för höginkomsttagare som kan bidra till
kommunalskatten. Många kommuner är rädda att billiga hyresrätter drar till sig människor
med sociala problem enligt Vagnstad. Han menar att det är ett av våra största samhällsproblem
idag. Robert Vagnstad tror att en del av förklaringen är att samhället idag blir mer och mer
individualiserat, vilket även har kommit att avspeglas i bostadspolitiken. Som ett förslag ger
Robert Vagnstad att man har vissa kommuner där låginkomsttagare bor, men han påpekar noga
att det skulle påverka hela vårat samhälle. Den typen av system påverkar hela vårat samhälle
menar Robert Vagnhall. Men för att få en förändring och att fler billiga bostäder byggs menar
han att vi måste våga lyfta diskussionen.

1Robert Vagnstad, VD och en av grundarna av Nyhem, telefonsamtal 16 oktober 2018.
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ZIP-Bostäder
Bakgrund
Zenergy (u.å.a) är ett företag beläget i Skillingaryd som tillverkar produkter med hög effektivitet
och energiprestanda. Företaget startades 2009 och har sedan dess utvecklat, tillverkat och sålt
komponenter till byggbranschen (Zenergy 2017).
Koncept
ZIP-bostäder tillverkas med Zenergys patenterade ZIP-element som är en sandwichkonstruktion
(Zenergy 2017). Elementet byggs upp av en polyisocyanuratkärna (PIR) som förseglas med
magnesiumoxidskivor på båda sidor (Zenergy 2017). Magnesiumoxidskivorna består till 52%
av återvinningsbart material och har enligt Zenergy en låg miljöpåverkan vid tillverkningen
(Zenergy u.å.a). Materialens egenskaper gör att konstruktionen är helt okänsliga för fukt
och mikrobiell tillväxt samt har blandklass EI60 (Zenergy u.å.c). Konstruktionens goda
isoleringsförmåga utan köldbryggor gör att antingen 15–30 % mer boarea/m2 kan erhållas
eller att byggnaden kan uppnå ännu högre energivärden (Zenergy 2017). Isoleringsförmågan i
konstruktionen gör att en årlig förbrukning av energi uppgår till 32–45 kWh/år och kvadratmeter
(Zenergy u.å.b). I Zenergys bostadsmoduler används ZIP-elementen i både väggar, tak- och
mellanbjälklag (Zenergy 2017).
Eftersom Zenergy tillverkar modulerna i egen fabrik med färdiga element är planlösningen
förhållandevis flexibel (Zenergy 2017). Även installationerna i husen är flexibla menar Peter
Koski8.1Alla moduler kan staplas tre i höjd utan att extra förstärkning behövs (Zenergy u.å.b).
På grund av modulstrukturen är modulerna lämpade för både tillfälliga och permanenta
bygglov menar Zenergy (u.å.b). Dessutom innebär Zenergys låga energiförbrukning att det
statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter kan sökas (Zenergy u.å.b). Eftersom
den genomsnittliga energiförbrukningen för en Zenergybostad enbart är mellan 38–53% av
Boverkets krav menar Zenergy (u.å.b).
Planer och illustrationer
Planlösningarna som visas i figurerna 38 och 39 visar skillnaden som erhölls när grundmodulen
(figur 39) breddades med 20 centimeter (figur 40). Genom denna förändringen erhölls en
sovalkov och lägenheten fick en bättre utformning. Detta är ett exempel på hur Zenergy lyssnar
på sina kunder och är flexibla menar Peter Koski.
Figur 41 visar Zenergys första projekt i egen regi, projektet har erhållit 8,6 miljoner kronor i
statligt investeringsstöd tack vare sin förväntade låga energiförbrukning (Magnusson 2018).

1Peter Koski, marknadschef på Zenergy, intervju den 15 oktober 2018.
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Figur 39 Planlösning över studentlägenhet om
28 m2. Illustration Zenergy.

Figur 41

Figur 40 Planlösning över studentboende på 28 m2.
Illustration Zenergy.

Illustration över kvarteret Illern i Skillingaryd. Illustration av Zenergy.

66

Intervju med Peter Koski
Peter Koski9,1marknadschef på Zenergy, säger att företaget startades 2009 i Jönköping med
att utveckla ZIP-elementen, men det var inte förrän under de senaste åren som bolaget har
börjat tillverka bostäder. Koski menar att man nu har hittat sin nisch i byggbranschen. Zenergy
ser sig som framtidens bostadsfabrik och drar nytta av att de är små eftersom de då är mer
anpassningsbara efter kundernas önskemål enligt Koski. Ett exempel är en kund som kom och
ville utveckla en elektronisk plattform för att hyresgästerna skulle kunna tävla om att minska
sin energiförbrukning, vilket Zenergy gärna vill bidra till enligt Koski. Zenergys största styrka
menar Peter Koski är energiberäkningar och att alla projekt har en 90-årig underhållsplan, men
han menar att husen håller mycket längre om man följer underhållningsplanen. En annan styrka
företaget har är att de kan skapa en hög utnyttjandegrad av boarea, förutsatt att de kommer in
tidigt i processen säger Koski. Enligt Peter Koski kan en utnyttjandegrad om 92–93% erhållas,
vilket kan jämföras med 83 % som annars är vanligt.
Peter Koski ser byggreglerna som något positivt som de har lätt att anpassa sig efter.
Däremot menar Peter Koski att vissa kommuner lägger sig i mer än vad som behövs för att
upprätthålla myndighetskraven, något som han menar både fördröjer uppförandet av och höjer
kostnaderna för bostadsprojekt. Som exempel ger Peter Koski när kommunerna lägger stor
vikt vid fasadens utformande. Han menar att det kan vara förhållandevis små detaljer som gör
att byggprojekt fördröjs med månader eller till och med upp till ett år. Därför tycker Koski
att handläggningstiderna skall förkortas. Vidare ser han att lagen om förbud mot kommunala
särkrav måste implementeras bättre för att få en fullgod verkan.
Ett annat exempel som Peter Koski uppfattar som problematiskt är att bostadens uppvärmningssätt
påverkar hur lätt eller svårt det är att få statens investeringsstöd till hyresrätter. Han menar
att det är mycket svårare att få investeringsstödet godkänt om fastigheten måste anslutas
till fjärrvärme än om ett mindre miljövänligt alternativ väljs. Detta ser Koski som mycket
problematiskt och menar att stödet inte kommer till sin rätt på det viset. I övrigt är Koski
förhållandevis positivt inställd till utmaningar och ser det som ett sätt att utvecklas på. Han
menar att branschen generellt tycker att allt nytt är obehagligt i början, men samtidigt tror att
det gör att företaget växer.

BoLabb
Bakgrund
Ikano Bostad är en del av Ikano Group som i sin tur från början var en del av Ikea. (Ikano
Bostad u.å.c). Ikea grundades 1943 av Ingvar Kamprad och Ikano Group var en del av företaget
fram till 1988 (ibid.). Ikano Bostad (u.å.c) bygger bostäder som är kvadratsmarta, funktionella
och hållbara för alla stadier i livet.
Koncept
Ikanos koncept BoLabb är ett innovationskoncept där företaget undersöker hur framtidens
bostäder skall se ut (Ikano Bostad u.å.a). Programmet innehåller forskningsstudier och
intervjuer med boende (ibid.). Projektet startade 2014 när Ikano Bostad tillsammans med Ikea
skapade en testlägenhet, kallad Living Lab, i Malmö (Ikano Bostad u.å.a). Åtta familjer fick
bo två veckor vardera i lägenheten för att testa dess funktioner, under tiden utvärderades
1Peter Koski, marknadschef på Zenergy, intervju den 15 oktober 2018.

9

67

boendemiljön (Ikano Bostad u.å.a). Lägenheten hade fyra innovationslösningar; FlexFörvaring,
FlexEl, FlexLjus och FlexRum (ibid.).
FlexFörvaring bygger på att man har en vägg som är flyttbar, när den motordrivna väggen
flyttas ut skapas en klädkammare på baksidan (Ikano Bostad u.å.a). När väggen fälls ut tänds
automatiskt lampor i taket i utrymmet (Ikano Bostad u.å.a). Den mobila väggen har förberett
för installation av TV (ibid.). Anledningen menar Lotta Sjödin10 är att de flesta människor har
fri yta framför TV vilket gör att installationen blir enkel att använda. Vidare säger Sjödin att
lösningen kräver två väggar i 90° vinkel utan installationer för att fungera. FlexEl utvecklades
för att ny teknik utvecklas och vår livsstil förändras med den (Ikano Bostad u.å.a). Istället för
eluttag på fasta punkter förses alla rum utom badrum och eventuellt klädkammare med ellister
(ibid.). Längs de 120 mm höga listerna kan flexibla eluttag sättas fast vart man vill och de eluttag
som inte används kan lätt tas bort (Ikano Bostad u.å.a). FlexLjus innebär att strömbrytaren
vid entrédörren stänger av alla lampor i lägenheten (Ikano Bostad u.å.a). Ikano Bostad (u.å.a)
menar att detta är ett bra exempel på hur Living Lab verkligen har utvecklat konceptet. Från
början stängde strömbrytaren av all el i bostaden, men det medförde att de boende råkade
stänga av andra funktioner som diskmaskin och digitala klockor (ibid.). Genom dialoger med
boende togs istället nuvarande utformning fram (Ikano Bostad u.å.a). Den sista innovationen
har skapats för den ensamstående föräldern, personer som bor i en etta eller som av annan
orsak sover i de sociala delarna av hemmet (Ikano Bostad u.å.a). FlexRum är ett sängskåp som
dolts bakom en rörlig vägg (ibid.). Genom den rörliga väggen skapas ett mer privat utrymme i
rummet och precis som i FlexFörvaring finns det möjlighet att koppla in en TV i väggen (Ikano
Bostad u.å.a). Vidare har lösningen både förvaring ovanför det 90 centimeter breda sängskåpet
och på den rörliga väggen (ibid.). Utrymmet nås genom att trycka på en knapp som styr en
motor, varvid när väggen fälls ut tänds lampor i utrymmet (Ikano Bostad u.å.a).
Men Ikano Bostad jobbar inte bara med innovativa lösningar i hemmet utan deras undersökningar
visar att omgivningen runt hemmet är en viktig faktor för om man trivs i sitt hem (Ikano Bostad
u.å.a). I Rågsved tog man därför hjälp av de boende för att hitta lösningar som bidrar till en
ökad trivsel (ibid.). Projektet undersöker även hur man mer effektivt kan dela på olika saker så
som bilpool, gemensam snickarverkstad eller cykelverkstad (Ikano Bostad u.å.a).
Planer och illustrationer

Figur 42
Illustration över innergården i ett projekt med Flex-lösningar.
Illustration: Ikano Bostad.

Lotta Sjödin, ansvarig för innovationsprogrammet BoLabb på Ikano Bostad, intervju den 26
oktober 2018.
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Figur 43

Planlösning i en lägenhet med Flex-rum. Illustration: Ikano Bostad

Figur 44 En illustration över hur FlexEl fungerar i
praktiken. Illustration: Ikano Bostad.

Figur 45 Genom en strömbrytare vid entrédörren kan ljuset
i hela lägenheten styras. Illustration: Ikano Bostad.

Figur 46 FlexRum i utfällt läge, rummet innehåller både
säng och förvaring. Illustration: Ikano Bostad.

Figur 47 Genom en styrenhet på FlexFörvaringens kortsida
kan konstruktionen öppnas och stängas. Illustration: Ikano
Bostad.

69

Intervju med Lotta Sjödin
Lotta Sjödin11 är ansvarig på Ikanos innovationsprogram BoLabb. Hon menar att idén
togs fram för att hitta de framtida urbana boendena. En viktig förutsättning är att det idag
efterfrågas mer flexibla boenden eftersom familjeförhållandena inte är lika statiska längre
menar Sjödin. Samtidigt menar hon att det också är ett sätt att skapa mer hållbara lägenheter,
både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Mindre lägenheter som har bibehållna
kvalitéer innebär att mindre material behövs och därmed minskas kostnaden för boendet. En
av grundtankarna är att man skall återanvända ytor och volymer till flera olika funktioner och
aktiviteter menar Sjödin.
Sjödin säger att BoLabb inte är ett låst koncept utan att man jobbar med flera olika lösningar
och planer. Däremot måste vissa förutsättningar finnas för att de olika lösningarna skall kunna
användas, som nämnts under konceptet. Lotta Sjödin säger att den viktigaste delen i konceptet
för Ikano Bostad var att en TV skulle kunna monteras på de rörliga väggarna. Anledningen
är att Ikano Bostad har sett att de flesta har tom golvyta just framför TV och att det därmed
blir ett naturligt sätt att maximera ytan menar Sjödin. Vidare menar hon att man skall se Flexlösningarna som en optimering av lägenheterna eftersom vare sig FlexRum eller FlexFörvaring
kan anses tillgängliga. Därför menar Sjödin att alla Ikano Bostads lägenheter i grundutförandet
uppfyller tillgänglighetskraven och att Flex-lösningar skapar mervärde för kunden.
Även om Lotta Sjödin tycker att regelverket är bra ur aspekten att en god boende kvalité kan
säkerställas menar hon att regelverket är föråldrat. Enligt Sjödin utfördes omfattande forskning
kring boende på 50- och 60-talet när grunden till regelverket lades. Trots att samhället har
förändrats mycket sedan dess är det fortfarande de reglerna som styr hur det byggs idag menar
hon. Ikano bedriver själva en del hembesök hos kunder för att skapa en egen kunskapsbank
kring hur deras bostäder används säger Sjödin. Det är då man har uppmärksammat att det finns
ett behov att hitta smidiga lösningar för exempelvis ensamstående föräldrar, vilket FlexRum
är en del av enligt Lotta Sjödin. Förutom att regelverket är föråldrat menar Sjödin att många i
branschen är rädda för förändringar och nya idéer. Ofta blir svaret nej på frågan om man kan
göra på ett nytt sätt. Då får frågan omformuleras till om det står någonstans att man inte får
göra på ett nytt sätt så menar hon. Sjödins tankar grundar sig i Ikano Bostads vilja att förändra
regelverket.
Ikano Bostad (u.å.b) har identifierat tre problemområden som man upplever behöver ändras.
Det första är att regelverket tolkas olika av olika aktörer i branschen och man upplever att
det är svårt att ifrågasätta tolkningarna (Ikano Bostad u.å.b). Ikano Bostad (u.å.b) menar
att om man vill se innovation och förändring på marknaden kan inte olika kommuner tolka
regelverket så olika eftersom det ger en för liten marknad. Det andra problemområdet är att råd
och standarder ses som lagkrav och dessutom även här tolkas olika (Ikano Bostad u.å.b). Detta
medför fördröjningar och onödiga kostnader menar Ikano Bostad (u.å.b). Det tredje och sista
problemet är att man, som Lotta Sjödin påpekar, ser regelverket som föråldrat och obalanserat
(Ikano Bostad u.å.b). Idag har vi helt andra levnadsvanor och beteenden jämfört med när många
av reglerna stiftades (ibid.). Dessutom bedrivs ingen forskning på hur vi bor idag, något som
Ikano Bostad (u.å.b) menar borde ske kontinuerligt. Konsekvensen blir att bostäderna inte
motsvarar de önskemål och krav som kunderna har (Ikano Bostad u.å.b).
Lotta Sjödin, ansvarig för innovationsprogrammet BoLabb på Ikano Bostad, intervju den 26
oktober 2018.
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För att möta de svårigheter som Ikano Bostad har identifierat har de tagit fram ett par
lösningsförslag (Ikano Bostad u.å.b). Om de besked som lämnas under bygglovsprocessen
blir bindande förkortas processen och därmed blir det billigare att bygga. Vidare föreslår
Ikano Bostad (u.å.b) att man skall tydliggöra byggnadsnämndens och bygglovshandläggares
uppdrag. För att ytterligare underlätta processen önskar Ikano Bostad att en ”BBR helpdesk”
skall införas, där man skall få snabba svar som är nationellt bindande (ibid.). Detta förslag
skall bidra till att motstridiga tolkningar förhindras och att samma förutsättningar gäller i hela
landet (Ikano Bostad u.å.b). För att underlätta arbetet för bygglovshandläggarna tycker Ikano
Bostad att man skall utbilda speciella fristående bygglovsbesiktningsmän som kontrollerar
handlingarna innan ansökan av bygglov sker (ibid.). Ett nästa steg för att möta samhällets
behov är att regelverket ses över och kravbilden ställs mot konsekvenserna av att det följs
samt att regelverket anpassas efter dagens behov (Ikano Bostad u.å.b). En del i regelverket
som Ikano Bostad syftar på är tillgänglighetskraven där de istället föreslår att en nationell fond
skapas för att säkerställa att tillgängligheten kan anpassas efter behov (ibid.). Dagens krav
på tillgänglighet menar Ikano Bostad istället motverkar boenden som är tillgängliga för alla
då kostnaderna för projektet höjs (Ikano Bostad u.å.b). Därför menar Ikano Bostad (u.å.b) att
man kan uppnå en individuell anpassning av bostaden istället för en allmän kompromiss som
inte täcker alla behov. Som ett sista förslag för att förbättra byggreglerna föreslås det att ett
nationellt bostadsutvecklingsprojekt skall skapas (Ikano Bostad u.å.b). Ikano Bostad (u.å.b)
menar att man i ett sådant projekt skall forska på hur beteenden förändras och hur ny teknik kan
tillämpas i hemmen, helt enkelt ett nationellt BoLabb. Genom dessa förändringar tror Ikano
Bostad (u.å.b) att man kan möta samhällets krav på mer kvadratsmarta lägenheter och en bättre
utveckling av urbana samhällen.

Sammanfattning
Ur intervjuerna har det framkommit olika områden som har skapat problem för projekten eller
som har varit extra viktiga för projektet. Dessa har kategoriserats och sammanställts i tabell 3.
Tabell 3 Tabellen visar områden som antingen anses problematiska för nyproduktion eller som är extra viktiga för
projekten. Ett kryss i rutan betyder att referenspersonen har uttryckt att området är problematiskt eller viktigt för projektet.
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Analys
Utifrån den teoretiska referensramen samt fallstudien har sex områden identifierats. Dessa områden
upplevs som problematiska av referenspersonerna eller är särskilt intressanta mot bakgrund till
litteraturen.

Vid intervjuerna framkom framförallt sex områden som ansågs vara extra problematiska eller
intressanta för utvecklandet av innovativa och billiga bostäder. Dessa områden är tillgänglighet,
kommunala särkrav, regler, råd och tolkningar, energi, innovation och utveckling samt bygga
för alla.

Tillgänglighet
Tillgänglighetsanpassning väcker många känslor, alla respondenter har haft åsikter om hur
regelverket har behandlat tillgänglighetsaspekten. Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
skall en byggnad vara tillgänglig för en person med nedsatt orientering- eller rörelseförmåga.
Boverket preciserar att utomhusmiljön och allmänna delar av byggnader skall dimensioneras
efter en mindre eldriven utomhusrullstol medan enskilda bostadslägenheter skall dimensioneras
efter en inomhusrullstol. Ikano Bostad menar kraven på att alla bostadslägenheter skall vara
full tillgängliga medför att projektkostnaderna höjs. Dyrare projekt innebär dyrare hyror
vilket i sin tur innebär att projekten inte blir tillgängliga för alla av ekonomiska skäl (Ikano
Bostad u.å.b). Magnus Cederberg håller med och tycket att man skall införa en procentuell
fördelning av lägenheterna som skall vara helt tillgängliga vilket flera andra europeiska länder
har, däribland Norge. På så sätt menar Cederberg att man inte bara får ner byggkostnaderna
utan att man också kan utnyttja bostadshusen på ett effektivare sätt. Idag läggs yta till för
att uppfylla tillgänglighetskraven. Den döytan, som Cederberg uttrycker det, är inte deras
hyresgäster villiga att betala för. Maria Strandberg ser regelverket som något positivt eftersom
hon menar att det ger en nationell lägsta standard för boende. Vidare tycker hon att många
aktörer inom branschen har ett kortsiktigt förhållningssätt till byggandet och vill hitta lösningar
som fungerar bra idag men som kanske inte är hållbara om 50 eller 100 år. Christina Östergren
är av samma uppfattning, efter att ha haft diskussioner med ett handikappförbund tycker hon
att det är väldigt viktigt att ingen skall exkluderas på grund av hur platserna är utformat. Robert
Vagnstad menar å andra sidan att regelverket kan medföra konsekvenser om det inte finns
någon typ av flexibilitet alls i systemet. Risken är då att alla får en produkt som är sämre men
uppfyller kraven än om det skulle finnas någon typ av anpassbarhet. Tidigare har problematiken
kring Nyhems badrum beskrivits vilket beskriver komplexiteten i regelverket. Kraven på
tillgänglighet begränsar Boverkets (2016) krav om fuktsäkerhet och risk för skador orsakade
av fukt. Istället föreslår Vagnstad att man som hyresvärd skulle åta sig att ordna ett anpassat
boende om hemmet inte går att anpassa tillräckligt. Svensson (2015) menar dock att de kraven
som finns idag inte är tillräckligt hårda för att uppnå en god tillgängligmiljö, dock tycker ingen
av respondenterna att kraven skall skärpas ytterligare.

Kommunala särkrav
I Plan- och bygglagen (SFS 2014:900) infördes 2015 en paragraf som förbjuder kommuner
att införa särkrav i någon del av planprocessen. Trots detta vittnar flera av referenspersonerna
att de stöter på kommuner som ställer egna krav. Robert Vagnstad hävdar att flera kommuner
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lägger in egna krav i markanvisningarna, där en vanligt förekommande är krav på trästomme.
Vidare menar även Peter Koski att kommuner ställer krav som inte är förenliga med lagen. Han
menar att det ofta ter sig genom väldigt detaljerade utformningskrav som gör att byggprojekt
kan bli upp till ett år försenat. Svensson och Torbäcks (2016) studie visade att hela 57% av
kommunerna bryter mot denna lag genom att ställa tuffare krav än vad regelverket medger. Trots
att särkrav från kommunerna enligt Plan- och bygglagen (SFS 2014:900) är verkningslösa menar
Ikano Bostad att det är svårt att ifrågasätta kommuners beslut om tolkningar av regelverket.

Regler, råd och tolkningar
Örnhall (2017) menar att den allmänna uppfattningen av regelverket idag är att det är spretigt.
Detta håller Ikano Bostad (u.å.b) med om, som upplever att regelverket tolkas olika av
olika aktörer i branschen. Vidare menar de att det dessutom är svårt att ifrågasätta de olika
tolkningarna som kommuner gör. Enligt Svensson (2014) är det bara Plan- och bygglagen,
Plan- och byggförordningen samt Boverkets Byggregler som är bindande. De allmänna råden
och standarder som SIS föreskriver är inget annat än rekommendationer och inget som måste
tillämpas. Ändå menar Ikano Bostad (u.å.b) att de ses som lagkrav och om det finns invändningar
mot tillämpningssättet så är det svårt att bestrida dessa, vilket Magnus Cederberg håller med
om. Därför föreslår Ikano Bostad att det skall införas en rikstäckande bygglovsenhet som
kan ge nationellt bindande svar på tolkningsfrågor och lagkrav. Vidare vill man att de besked
som lämnas under bygglovsprocessen skall vara bindande för att processen skall förkortas
och därmed kostnader kapas (Ikano Bostad u.å.b). Detta håller Robert Vagnstad med om och
menar att det skulle skapa en trygghet hos de aktörer i branschen som har standardiserade
produkter. Vagnstad vill också att en sådan enhet skall kunna godkänna mindre avsteg så att
de blir nationellt godkända. Problemet enligt Gustafsson (2017) är dock att vad som anses
vara en mindre avvikelse är otydligt och det finns otaliga rättsfall där saken har prövats. Enligt
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) får mindre avvikelser bland annat godkännas om sådana
godtagits i en tidigare prövning. Nya avvikelser får godkännas om avvikelsen anses vara liten
eller krävs för att byggnaden skall kunna uppföras och användas ändamålsenligt. Boverket
(2018a) förtydligar att vissa större avvikelser också får godkännas om det sker i experimentellt
syfte. Däremot får en dispens aldrig leda till risker för människors säkerhet och hälsa (Boverket
2018a).

Energi
Boverkets byggregler ställer krav på att en byggnad skall formas på så vis att behovet av
tillförd energi minskas (Boverket 2016). Högsta tillåtna primärenergital är 85 kWh/m2 och
år (ibid.). Att kravet bygger på kvadratmeter skapar problem för aktörer som vill bygga små
lägenheter menar Magnus Cederberg. Anledningen är att den mesta energin förbrukas i köket
eller i badrummet och är i första hand inte knuten till bostadens storlek. Cederberg menar att
systemets uppbyggnad uppmuntrar till att bygga större bostäder eftersom det då är väsentligt
mycket lättare att uppnå bra energivärden. I stället för att uppnå väldigt god energiprestanda
som man satsade på i början av projektet fick man kämpa för att uppnå Boverkets krav.
Därför föreslår Cederberg att energianvändningen mäts på ett annat sätt, exempelvis genom
att mäta energi per person som bostaden är ämnad för. Samtidigt är det en komplex fråga
med många aspekter och det är svårt att bygga ett rättvist system menar Cederberg. Även
Peter Koski upplever att energikravens utformning skapar problem. Han menar att regelverkets
utformning bidrar till att gynna en mindre miljövänlig uppvärmningsmetod. Koski refererar till
Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, där ett extra investeringsstöd kan ges om
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energiförbrukningen uppgår till maximalt 56% av Boverkets krav. Han menar att det är
väldigt svårt, i stort sätt omöjligt att kunna uppfylla kraven om huset måste anslutas till
fjärrvärme där kraven är mycket strängare.

Innovation och utveckling
För att stödja innovation och utveckling har regeringen beslutat om att ge stöd till projekt som
på olika sätt främjar innovation eller hållbarhet (Boverket 2018d). Boverket (2018d) beskriver
att stödet skall ges till organisationer för att utveckla boenden och skapa mer effektiva bostäder.
Både Lotta Sjödin och Maria Strandberg menar dock att regelverket som det ser ut idag är
föråldrat och påverkar innovation negativt. Sjödin menar att regelverket bygger på forskning om
hur vi levde på 50/60-talet men sedan dess har det mer eller mindre inte skett någon forskning
alls. Därför menar hon att regelverket måste uppdateras så att mer flexibla urbana miljöer kan
skapas för att ge en mer miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av samhället. Som
exempel säger hon att vi måste tillåta lösningar som medger mindre lägenheter för att minska
både kostnaden och materialåtgången. Därmed menar Sjödin och Ikano Bostad inte att kvalitén
skall försämras utan bara att man har en högre utnyttjandegrad av kvadratmetrarna i bostaden.
Maria Strandberg menar att regelverket inte är anpassat efter framförallt ungas levnadsvanor.
En stor del av reglerna är anpassade efter kärnfamiljen, vilken inte är lika beständig längre.
Mot unga slår det extra hårt enligt Strandberg. Om man vill dela en bostad med en eller
flera kompisar så blir det väldigt konstigt att ett sovrum är mycket större än de andra menar
Strandberg. Samtidigt poängterar hon att regelverket inte får ändras så att man öppnar upp för
vad hon kallar en andra klassens boende. Robert Vagnstad menar å andra sidan att regelverket
ändras för ofta. Enligt Boverket (2018b) har Boverkets byggregler ändrats åtta gånger sedan
2011. För företag som har standardiserade produkter menar Vagnstad att det är alldeles för ofta
och bidrar till en ökning av kostnaderna. Som en del i att möta samhällets behov av boenden
tycker ändå Ikano Bostad (u.å.b) att ett nationellt utvecklingscenter för boende skall skapas.
Där skall forskning bedrivas om hur vi bor idag och regelverket uppdateras efter vad som
därvid framkommer.

Bygga för alla och kommuners ovilja
Lind, Annadotter, Björk, Högberg och af Klintberg (2016) menar att målgruppen för nyproduktion
måste vidgas till en större del av samhället. Robert Vagnstad menar dock att Nyhem vid flertalet
gånger har stött på att kommuner är ovilliga till att bygga billiga bostäder. Han menar att
det finns en skillnad mellan bostadspolitiken bland rikspolitikerna och kommunpolitikerna.
Vagnstad är mycket oroad över utvecklingen och vilka konsekvenser den kan få. I värsta fall
menar har att man kanske måste styra i vilka kommuner man har billiga bostäder. Samtidigt
kan det få stora konsekvenser för samhället och skattesystemet som vi har idag enligt Vagnstad.
Christina Östergren tycker att det viktigaste vid samhällsplanering är att den är inkluderande
så att alla människor i samhället kan vara en del av den. Maria Strandberg håller med, men
lägger till att de bostäder som byggs skall hålla en sådan kvalité så att man förhindrar att en
andra klassens bostäder skapas. Det är där regelverket kommer in och hon menar att det styr
den lägsta godtagbara nivån oavsett vilken typ av boende som skapas eller vilka aktörer som
är inblandade.
Ett annat problem som många aktörer stöter på är kommunernas långa handläggningstider
menar Olander (2005). För många mindre aktörer är det en så stor osäkerhet att man till och
med inte engagerar sig i nyproduktion överhuvudtaget (Olander 2005). Både Ikano Bostad och
Snabba Hus har stött på problem med långa handläggningstider. En del i att konceptet Snabba
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Hus utvecklades grundar sig till och med i långa handläggningstider under planprocessen. Maria
Strandberg menar dock att deras koncept ändå stöter på problem eftersom grannar har en rätt
att överklaga beslut. För jagvillhabostad.nu (2017b) har grannars överklaganden inneburit en
försening med två år i två projekt. Ikano Bostad (u.å.b) upplever istället att det är kommunernas
handläggningstider i sig som är det största problemet och att bygglovshandlingar ofta
underkänns av stadsbyggnadskontoren. Det innebär att handlingarna måste ändras och lämnas
in igen, vilket gör att processen förlängs. Därför föreslår Ikano Bostad (u.å.b) att man skall
införa fristående bygglovsbesiktningsmän som är certifierade av ett centralt certifieringsorgan.
På detta vis hoppas företaget på att man skall kunna snabba på byggprocessen.

75

Diskussion
Denna del i arbetet resoneras det kring hur valet av metod har påverkat arbetet. Vidare kommer
även forskningsfrågorna besvaras och förslag på vidare studier presenteras.

Metodval
För den teoretiska referensramen begränsades vilka delar av regelverket som skulle studeras. Av
de tvingande myndighetsreglerna studerades Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler,
medan Plan- och byggförordningen valdes bort. Anledningen är att Plan- och byggförordningen
förtydligar Plan- och bygglagen, som i sin tur förtydligas i Boverkets byggregler. Därför ansåg
jag att man även utan Plan- och byggförordningen får en helhetsbild av regelverket. En annan
bidragande anledning var att begränsa arbetet så att det kunde täckas inom ramen för detta
examensarbete. Detta är även anledningen att entreprenadbestämmelserna och branschreglerna
inte har studerats.
I detta arbete har ett kvalitativt förhållningssätt tillämpats, detta har inneburit att ett begränsat
antal referensobjekt har studerats. Utifrån perspektivet innovation har detta varit fördelaktigt
anser jag eftersom det dels inte finns obegränsat antal bostadsprojekt som kvalificerar
sig till undersökningen, dels eftersom denna metod innebär att jag har kunnat göra mer
djupgående undersökningar av projekten. Å andra sidan har det inneburit ett begränsat antal
intervjuer eftersom respondenterna har varit nyckelpersoner i projekten. Man hade möjligen
kunnat tillämpa en kvalitativ undersökning av referensobjekten och en kvantitativ studie av
intervjuerna. Samtidigt hade det gett en mindre omfattande helhetsbild av referensprojekten då
man i det fallet hade behövt fler respondenter än referensobjekt. Jag menar att man då inte får
samma koppling till innovation och hållbarhet. Risken hade dessutom varit att intervjuerna inte
hade gett lika mycket eftersom en kvantitativ metodik inte medger lika djupgående frågor och
diskussioner. Man skulle också kunna se det som att en vidareutveckling av denna studie skulle
kunna tillämpa en kvantitativ metodik för att undersöka vilka problemområden som upplevs
mest som ett hinder för branschen som helhet. Denna studie skulle då fungera som en slags
förstudie till en mer omfattande studie som inte täcks in inom ramen av ett examensarbete.
Till denna studie användes en semistrukturerad intervjuteknik vilket möjliggjorde att
respondenterna kunde få ta del av intervjumaterialet på förhand och på så vis vara mer
förberedda vid samtalet. Däremot fick de prata fritt kring frågorna och på så sätt kunde ämnen
som inte jag hade tänkt på komma upp. Jag tycker att denna metod vad väldigt bra lämpad för
denna typ av studie.

Forskningsfrågor
Hur påverkas byggandet i Sverige av gällande lagar och regler?
All nyproduktion av flerbostadshus i Sverige omfattas av ett ansenligt regelverk, vilket enligt
de intervjuade personerna påverkar byggprocessen på flera olika sätt. Ur intervjuerna har det
framkommit framförallt sex ämnesområden som har särskilt stor påverkan på nyproduktionen.
Den första är tillgänglighet och jag uppfattar tillgänglighetsaspekten som mycket komplex.
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Flera referenspersoner menar att tillgänglighetskraven innebär en ökad kostnad för
nyproduktionen. I ett fall uttrycktes det till och med att dagens tillgänglighetskrav innebär
att bostäderna blir mindre tillgängliga för en större grupp. Resonemanget bakom går ut på att
tillgänglighetskraven innebär ökade kostnader för byggprojektet. För de ökade kostnaderna
måste byggherren ta betalt, vilket naturligt innebär höjda hyror eller ökade priser för bostaden.
Vidare innebär dyrare boendekostnader att en stor grupp mindre bemedlade inte har råd
att på i nyproduktion. Av detta skäl menar referenspersonen att en större grupp människor
utesluts på nyproduktionsmarknaden än vad gruppen som drar nytta av kraven påverkas
positivt. Samtidigt, som också har framkommit vid intervjuerna, är reglerna till för att skapa
ett inkluderande samhälle. För att möjliggöra för nyproduktion av billigare bostäder skulle
en lösning kunna vara att man inför ett system liknande exempelvis Norges, där en del av
lägenheterna skall vara fullt tillgängliga. Vid en intervju framkom ett förslag på att man då
i hyreskontraktet mellan hyresvärd och hyresgäst skriver in att det åligger hyresvärden att
antingen tillgänglighetsanpassa lägenheten i den mån det går och om det inte skulle räcka
att hyresvärden då skall ansvara för att hyresgästen får byta till en fullt tillgänglig lägenhet.
Ett annat förslag skulle innebära att en nationell tillgänglighetsanpassningsfond skapas där
det finns medel för en mer individuell anpassning av boendet. För att kunna trygga att de
som behöver ett tillgängligt boende prioriteras skulle en särskild kommunal bostadskö med
tillgängliga bostäder skapas där personer med funktionsvariationer har företräde.
En annan återkommande åsikt är regelverkets förnyande. Flera referenspersoner har uttryckt att
de anser att regelverket är föråldrat. Grunden till hur en bostad skall utformas härstammar från
forskning från 50- och 60-talet då den generella boendestrukturen såg helt annorlunda ut. Flera
respondenter menar att systemet behöver uppdateras för att motsvara hur människor bor idag.
Vid undersökningen av befintlig litteratur framkom det en viss tvetydighet i Boverkets visioner
jämfört med Boverkets byggregler. I bidraget ”Stöd för innovativt och hållbart byggande”
skriver Boverket att man vill främja utvecklandet av ”innovativa och smarta lösningar med
yteffektiva bostadsutformningar som kan leda till minskad miljöpåverkan och kan även främja
sociala relationer och umgänge”. Detta anser jag delvis motverkas av Boverkets krav på
bostadens utformning. Därför bör det utföras omfattande forskning på hur människor i Sverige
vill bo idag. Ett exempel som har uppkommit är ett nationellt boendeforskningscenter. Vid
ett sådant skulle man kontinuerligt undersöka hur boendemönster förändras för att basera
förändringar i regelverket på forskning. Ett annat förslag är man använder sig av innovation
för att skapa anpassningsbara boenden. Vid en intervju uppkom det att det är ett problem att
regelverket uppdateras så ofta för industriella byggare. En lösning på detta skulle kunna vara
att man samlar upp alla ändringar som görs i exempelvis Boverkets byggregler för en större
uppdatering exempelvis vart femte år. På så vis får industriella byggare större chans att justera
sin produkt utan att det medför en kostnadsökning. Vidare anser jag att hela branschen skulle
gynnas av att regelverket uppdateras mer sällan. Jag tror dessutom att förändringarna skulle få
en större verkningskraft om uppdateringarna skulle ske på detta sätt.
En annan, också komplex, fråga som har uppkommit är grannars rätt att överklaga bygglov.
Att begränsa denna rätt innebär också en begränsning av varje medborgares demokratiska
rättigheter. Samtidigt innebär rätten en väsentlig kostnadsökning av projekten och en markant
tidsfördröjning av projektet. Vid en intervju kom det fram att ett projekt hade försenats med två
år på grund av detta.
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Hur kan man vara innovativ inom ramarna för regelverket?
På ett eller annat sätt har alla referensobjekten legat i framkant när det kommer till
bostadsutvecklingen. Gemensamt för de olika referensobjekten är att i alla projekt har ett
huvudsakligt problem identifierats, från vilket en produkt har utvecklats ifrån. Projekten i
studien har visat på att man har identifierat problem i olika delar av byggprocessen och därmed
också funnit olika lösningar. Jag anser att alla projekt är goda exempel på hur kreativiteten kan
skapa mer effektiva bostäder åt fler. Oavsett om det innebär att utveckla en produkt, återanvända
en container, hitta outnyttjad mark där tillfälliga boenden kan uppföras på, analysera på hur
liten yta det går att bo på, hitta smarta planlösningar eller andra smarta lösningar i hemmet.
Alla referensobjekten visar på hur bostadsbyggandet kan utvecklas för att fler skall ha råd att bo
bättre snabbare. De visar att det inte finns en lösning på problemet utan att man kan hitta olika
lösningar för att nå ett och samma mål: bättre bostäder åt fler.

Förslag på vidare studier
Detta examensarbete har varit en övergripande studie för att få en helhetsbild över regelverket
samt en inblick i hur hållbara och effektiva bostäder kan skapas. Det innebär också att det finns
delar i arbetet som kan undersökas vidare i djupare studier. Eftersom tillgängligheten har varit
ämne för diskussioner skulle det vara intressant med en djupare studie på regelverkets påverkan
och om krav kan förändras samtidigt som tillgängligheten kan bibehållas. Ytterligare ett ämne
som delvis tagits upp under denna studie men som kan undersökas närmare är hur energikraven
påverkar nyproduktionen och vad de får för konsekvenser. Väljs vissa primärenergikällor
framför andra? Hur påverkas bostäders storlek av energikrav? Finns det innovativa lösningar
för förbättrad energiprestanda?
Ett annat intressant ämne är att kartlägga vilka godkända avsteg från detaljplanen och
regelverket som olika kommuner har godkänt och hur det påverkar byggandet. Vilken inverkan
har avsteg på nyproduktionen? En annan intressant infallsvinkel är att undersöka vilka faktorer
som påverkar byggprocessen negativt. Var i processen hindras bostadsproduktionen mest?
Vilka faktorer leder till mest och flest kostnadsökningar?
Ett sista förslag för vidare studier är ett sidospår till detta arbete. I detta arbete har bland
annat tagits upp hur innovativ man kan vara innovativ med byggreglerna med målet att skapa
billiga bostäder för fler. Vilka är fler? Hur ser marknaden ut? Om man jämför den svenska
bostadsmarknaden med andra europeiska, hur mycket lägger av bruttoinkomsten lägger
svenskar då på boende jämfört med boenden i andra europeiska länder?
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Slutsats
I den avslutande delen av detta arbetet summeras studien ihop.
I denna studie har regelverket, genom den teoretiska referensramen, studerats och sedan
förtydligats med hjälp av annan litteratur. Därefter har sex olika referensprojekt studerats, alla
har på något vis arbetat med innovation i byggprocessen oavsett om det är under planprocessen
eller genom byggtekniska innovationer. Jag tycker att det är viktigt att belysa att det inte
finns ett svar eller en lösning på forskningsfrågorna utan att det finns flera sätt att jobba med
innovation. För att tillgodose behovet på bostadsmarknaden behöver branschen jobba med
innovation på olika sätt. Från genomförda intervjuer är det dock tydligt att det inte räcker att
branschen jobbar med innovativa lösningar för att bromsa och lösa bostadsbristen. Det krävs
även kontinuerlig statlig forskning på hur människor lever och bor idag samt att regelverket ses
över för att möta dagens och morgondagens krav. Först när branschen och de beslutsfattande
börjar arbeta tillsammans kan bostadsbristen lösas.
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Bilagesamling
B laga

Begre

o h de

t o er

I detta arbete används en del begrepp och ord som måste definieras för att öka förståelsen för
studien. Dessa presenteras i alfabetisk ordning nedan:
Allmän plats – platser som är avsatta för gemensamma behov som gata, väg, park, torg eller

dylik plats. Definitionen följer PLB (2010:900) 1 kap. 4§.

Allmänna utrymmen inom byggnaden – begreppet avser utrymmen alla utrymmen
inom byggnaden som boende har tillgång till, exempel är entréer, trapphallar, korridorer,
tvättstugor, cykelrum och förråd. Exempel på utrymmen som inte infattas i begreppet är
lokaler för drift och underhåll så som fläktrum, undercentral och maskinrum till hiss.
Avluft – luft som lämnar byggnaden.
Avskiljande konstruktion (brand) – innebär konstruktioner som väggar samt bjälklag och

inkluderar genomföringar eller anslutningar och liknande. Definitionen följer BBR (2016)
5:232.
Brandcell – en del av en byggnad i vilken ett helt eller en del av brandförlopp kan pågå utan

att sprida sig till andra delar av byggnaden. Brandcellen skall vara avskild från annan del av
byggnaden genom golv, väggar och tak eller liknande konstruktionsdelar. Definitionen följer
BBR (2016) 5:242.
Brandsektion – är en avskild del av en byggnad som kan bestå av en eller flera brandceller.

Brandssektioner skall omslutas av bjälklag och brandväggar. Definitionen följer BBR (2016)
5:243.

Brandsluss – är en egen brandcell vars syfte är att förhindra brand- samt brandgasspridning.

Definitionen följer BBR (2016) 5:241.

Brandvägg – en vägg som skall vara tillräckligt tillförlitlig för att kunna begränsa en brand
utan en insats från räddningstjänsten. Definitionen följer BBR (2016) 5:244.
Byggnadens energianvändning – den köpta energin som byggnaden förbrukar under ett

normalår på värme, kyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Definitionen följer BBR
(2016) 9:12.

Direkt dagsljus – ljus som släpps in via fönster direkt utifrån. Definitionen följer BBR (2016)

6:311.

Driftutrymmen – utrymmen som krävs för att driva funktioner i samt underhålla byggnaden,

exempelvis fläktrum, hissmaskinsutrymmen, undercentral och så vidare. Definitionen följer
BBR (2016) 3:411.

I

Driftutrymmen – utrymmen som krävs för att driva funktioner i samt underhålla byggnaden,

exempelvis fläktrum, hissmaskinsutrymmen, undercentral och så vidare. Definitionen följer
BBR (2016) 3:411.

DVUT – dimensionerande vintertemperatur, påverkas av ortens klimat och byggnadens

tidskonstant. Byggnadens tidskonstant är ett mått på byggnadens isoleringsförmåga om
värmetillförsel uteblir.

Frånluft – förorenad luft som tas från ett rum.
Fuktkvot – halten fukt i ett material. Definitionen följer BBR (2016) 6:511.
Indirekt dagsljus – ljus som strålar in i ett rum utan ett fönster från det fria, detta kan ske

exempelvis genom ljusspridning mellan rum. Definitionen följer BBR (2016) 6:311.

Insatstid – tiden det tar för räddningstjänsten att påbörja ett arbete från det att larmet inkom.
Kritiskt fukttillstånd – Den punkt då ett materials egenskaper eller funktion inte längre

uppfylls på grund av fukt. Vid denna punkt och en fuktkvot däröver kan mikrobiell tillväxt
ske.

Kvartersmark – mark eller vattenområde som inte kan anses utgöra allmän plats. Definitionen

följer PLB (2010:900) 1 kap. 4§.

Luftsluss – är en del av en brandcell som förbinder utrymmen där speciella krav ställs på
skydd mot spridning av brand och brandgaser. Definitionen följer BBR (2016) 5:241.
Matlagning – begreppet innefattar både tillagning och förvaring av livsmedel, i enighet med

BBR (2016) 3:212.

Referensobjekt – objekt som på ett eller annat sätt har tillämpat regler och myndighetskrav

på ett innovativt sätt.

Respondent – personer som deltar i intervjuer för studiens räkning.
Skadedjur – djur som orsakar skador, lukt eller mikrobiell tillväxt vilket påverkar människors

hälsa och hygien. Definitionen följer BBR (2016) 6:81.

Strålningsasymmetri – är skillnaden i värmestrålning till omgivande miljö. Definitionen

följer BBR (2016) 6:412.

Tappvatten – samlingsnamn för vatten av drickbar kvalité, om vattnet är kallt kallas det

tappkallvatten medan uppvärmt vatten kallas för tappvarmvatten.

Tillgängligt – med tillgängligt avses tillgängligt för personer med nedsatt funktion i
exempelvis händer, armar ben eller bål. Begreppet innefattar även personer med exempelvis
nedsatt rörelseförmåga och orienteringsförmåga, så som nedsatt kognitiv förmåga, hörsel
eller syn. Definitionen följer BBR (2016) 3:112.

II

Tilluft – ny luften som förses i ett rum.
Uteluft – luft som tas in till byggnaden utifrån.
Utrymningsplats – en säker plats i anslutning till en brandcell där personer med nedsatt
rörelse och orienteringsförmåga kan samlas i väntan på fortsatt utrymning. Definitionen följer
BBR (2016) 5:248.
Vägledande markering (brand) – skyltar eller liknande som visar vägledning vid utrymning.

utrymning. Definitionen följer BBR (2016) 5:341.

III

Bilaga 2 – Intervjufrågor
Intervjuerna som presenteras i fallstudien baseras på följande frågor:
1. Hur föddes idén?
2. Hur kom ni fram till planlösningen?
3. Vilka installationer har huset?
4. Har ni anpassat projektet för tillgänglighet?
5. Hur tog ni er an de byggregler som finns idag?
6. Ser ni regelverket som ett hinder eller en möjlighet?
a. Vad tycker ni är den största styrkan?
b. Vad är den största svagheten?
7. Vilken var den största utmaningen med projektet?
8. Stötte ni på några svårigheter?
a. Vilka i så fall?
9. Vad ser ni som en viktig förändring/utveckling/anpassning av regelverket för
möjligheten att bygga bra och billiga bostäder framöver?
För vidare frågor kring intervjuerna vänligen kontakta författaren.

IV

