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Abstract 
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Abstract 

Purpose: The urban areas in Sweden are growing in a rapid pace, and the municipalities 

needs to find ways to satisfy the growing housing needs in a sustainable manner. 

Previous studies have concluded that increased standardization can boost the residential 

building and improve the residential housing quality. Standardized multifamily housing 

buildings is usually established outside the city center, and this investigation therefore 

aims to study the possibility to develop concepts that are adapted for urban 

environments not to claim surrounding territories. The investigation is conducted from 

the perspective of municipalities and the public housing sector and their perception of 

sustainable city planning, and results in a sketch proposal. 

Method: The investigation has a qualitative approach consisting of semi structured 

interviews with municipalities, the public housing sector and contractors. A literature 

study is conducted to define the current state of research and as basis for the interviews. 

Findings: The results show that standardized multifamily housing has the potential to 

become a tool for development outside the city circle, or in areas under development in 

the existing city. The challenge in urban areas is finding ways of implementing these in 

plots of varying dimensions and to make them adaptable to surrounding buildings. 

Implications: More standardized multifamily housing should be applied as a tool for 

the public housing sector, to meet the supply of housing by more flexible procurements, 

development planning, and reduced period of construction. Together, these factors 

could work as a template for framework procurements to facilitate the process in an 

already strained housing market. As many of the municipalities are working with urban 

densification strategy, there is a need for standardized concepts that are customized for 

urban areas that are flexible as well. 

Limitations: The study results in a sketch proposal based on interviews with employees 

at municipalities and public housing companies and may therefore contain the 

respondent's own personal opinions and values. The result may however be generalized 

to other cities due to the width of the interviews and respondents, in combination with 

the studied theories. The result is an overall design proposal, and needs to be further 

examined for economic and static plausibility, as well as operation management and 

land preparation. 

Keywords: Standardization, multifamily housing, public housing sector, Kombohus, 

adaptability, flexibility, urban environment, commercial ground floor  

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: Då Sveriges tätorter växer i snabb takt behöver kommunerna på kort tid finna ett 

hållbart sätt att tillgodose det ökande bostadsbehovet. En ökad grad av standardisering 

har i tidigare studier visat sig kunna öka bostadsbyggandet samt bidra till ökad 

byggnadskvalitet. Standardiserade flerbostadshus byggs till övervägande del utanför 

stadskärnan, och denna utredning syftar därför till att undersöka möjligheten att 

utveckla koncept som är bättre anpassade för stadsmiljöer för att inte göra anspråk på 

kringliggande mark. Detta görs utifrån kommuner och allmännyttiga bostadsföretags 

uppfattning om hur stadsbebyggelsen kan utvecklas, och mynnar i ett skissförslag. 

Metod: Utredningen genomförs med ett kvalitativt arbetssätt bestående av 

semistrukturerade intervjuer med kommuner, allmännyttiga fastighetsbolag och 

byggentreprenörer. Litteraturstudier används även för att definiera forskningsfronten 

samt som underlag för intervjuarbetet. 

Resultat: Resultatet visar på att standardiserade flerbostadshus har potential att 

användas som förtätningsverktyg vid bostadsbyggande i stadskärnans yttre lägen eller 

i utvecklingsområden inom den befintliga staden. Utmaningen med bostadshus i 

stadskärnan ligger i att byggnaden måste kunna anpassa sig till den befintliga 

bebyggelsen och unika tomtförutförutsättningar som inte förekommer i någon större 

utsträckning utanför städerna. En större anpassningsbarhet av fasadutformningen samt 

geometrisk- och volymmässig flexibilitet skulle kunna vara ett incitament för att kunna 

föra in fler standardiserade byggnader i städerna och på så sätt undvika att skapa städer 

som växer utåt.  

Att kunna avropa ett standardiserat flerbostadshus är något som efterfrågas hos 

allmännyttiga bostadsföretag, och fler sådana möjligheter skulle kunna bidra till ett ökat 

bostadsbyggande. Samtidigt finns också möjligheten att uppnå högre kvalitet och mer 

genomtänkta lösningar vid en upprepningsbar process.  

Konsekvenser: Fler standardiserade flerbostadshus borde tas fram som verktyg för 

allmännyttan att tillgodose marknadens bostadsbehov genom enklare upphandlingar, 

snabbare projekteringsprocesser och förkortad byggtid. Dessa kan med fördel utvecklas 

som ramavtal för att underlätta upphandling under en ansträngd byggmarknad. Då 

kommunerna arbetar med förtätning som hållbar stadsutveckling bör koncept som är 

speciellt framtagna för stadsmiljöer utvecklas, som tillåter en hög anpassningsbarhet. 

Begränsningar: Studien mynnar i ett skissförslag baserat på intervjuer med anställda 

hos kommuner och allmännyttiga bostadsföretag och innefattar därmed 

respondenternas personliga värderingar och åsikter. Bredden på intervjuunderlaget och 

sammanvägning med studerade teorier föranleder dock att resultatet till viss del kan 

generaliseras till andra jämförbara städer. Resultatet är ett övergripande 

utformningsförslag, och behöver vidare utredas för ekonomisk, statisk, driftmässig och 

grundläggningsmässig rimlighet. 

Nyckelord: Standardisering, flerbostadshus, allmännyttigt bostadsföretag, Kombohus, 

anpassningsbarhet, flexibilitet, stadsmiljö, kommersiell bottenvåning 
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1  Inledning 
Detta examensarbete om 15 hp görs som en del av utbildningen Byggnadsteknik - 

Byggnadsutformning med arkitektur vid Tekniska högskolan i Jönköping. Studien 

utförs i samarbete med Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, och utgår från 

deras standardiserade flerbostadshuskoncept Kombohus. 

 

Standardiserade flerbostadshus finns i flera varianter, med den gemensamma nämnaren 

att byggprocessen genomsyras av ett snabbt projekteringsförfarande tillika uppförande, 

med möjlighet till minskade kostnader. Syftet med studien är att utreda hur 

standardiserade bostadshus kan utformas med hänsyn till gestaltning och funktioner för 

att passa in i svenska städers stadskärnor. Arbetet mynnar i ett skissförslag baserat på 

utredningsarbetet.  

1.1 Bakgrund 
Sveriges byggbransch är trögrörlig och dåligt anpassad för att tillgodose det snabbt 

växande behovet av bostäder. Staten tillsammans med den svenska byggindustrin, har 

konstaterat att ökad standardisering krävs för att reducera både byggtider och kostnader, 

samt öka byggnadskvaliteten. (Viking & Stehn, 2015). Genom nyckelfärdiga koncept 

och ramupphandlingar kan man se att byggandet av allmännyttiga bostäder ökar (Heller 

& Winnberg, 2016), vilket kan vara en del av en lösning på den pågående bostadskrisen. 

 

I Boverkets Bostadsmarknadsenkät från 2016 har 240 av 290 kommuner i landet 

bedömt att det finns ett stort underskott på bostäder, en konsekvens av ökad befolkning 

i kombination med låg byggtakt. Det behövs enligt Boverket byggas omkring 700 000 

bostäder i landet mellan 2012 och 2025 för att möta bostadsbehovet från en växande 

befolkning. Då det konventionella byggandet ofta inriktar sig på lösningar anpassade 

för den del av befolkningen som har en starkare ekonomisk ställning på marknaden 

krävs lösningar för den del som har sämre möjligheter att investera i egna boenden, men 

har rätt till samma möjligheter till god boendekvalitet (SFS, 2010:879). 

 

Parallellt med bostadskrisen står samhället inför en kraftig urbanisering där mycket ny 

bebyggelse förläggs i städernas utkanter. Detta har medfört att städerna har växt utåt, 

s.k. “urban sprawl” vilket leder till ianspråktagande av skogs- och åkermark, samt ett 

ökat transportbehov (Svenska naturskyddsföreningen, 2006) vilket motarbetar den 

minskning av bilberoende man i många städer försöker uppnå. Genom att förtäta 

städerna, och utnyttja befintlig tomtmark till nyetableringar kan man undvika de 

negativa bieffekter som ökade transportkostnader (Oueslati, Alvanides & Garrod, 2015) 

och avskärmning som stadens utbredning orsakar, för att arbeta mot en mer hållbar 

stadsutveckling. 

Allmännyttan 
Allmännyttan är ett centralt begrepp som kommer upprepas i denna utredning. Allmän-

nyttan består av kommunala bostadsföretag med den huvudsakliga uppgiften att förse 

allmänheten med bostäder som är både hållbara och prisvärda. I lagen om Allmännyttan 

finns regler för hur allmännyttiga bostadsföretag ska arbeta med både affärsmässighet 

och samhällsansvar. Det allmännyttiga bolaget ska tillgodose bostadsbehoven med 

varierat utbud av god kvalité och även inkludera dem med svag ställning på marknaden 

(SABO, 2014B). 



Inledning 

2 

SABO och Kombohusen 
SABO är en bransch- och intresseorganisation för Sveriges allmännyttiga 

bostadsföretag, med ca 300 medlemsföretag. SABO arbetar för att ge sina 

medlemsföretag konkurrensmässiga fördelar på bostadsmarknaden, och bidrar med 

stöd, råd, utbildningar och konsulttjänster. För att underlätta nyproduktioner hos 

medlemsföretagen har SABO tagit fram typhuskonceptet “Kombohus” som ska bidra 

med ett förenklat upphandlingsförfarande och kortare projekterings- och byggtid. 

Kombohusen finns i utförandena Bas, Mini och Plus med upphandlingsstödet 

Kombohus Flex. Kombohusen upphandlas utifrån ramavtal som slutits med 

entreprenörer, där de allmännyttiga bostadsbolagen kan avropa dessa när de önskar 

under den tidsperiod ramavtalen är aktuella (SABO, 2014). Eftersom husen är 

standardiserade och gjorda för att uppföras enligt samma princip flera gånger kan man 

erhålla kortare bygg- och projekteringstider, och därmed i många fall även minskade 

byggkostnader. Flera medlemsföretag har uppgett att ramavtalen gynnat 

produktionsprocessen och därmed har risker och kostnader minimerats (Wimark & 

Andersson, 2015). 

1.2 Problembeskrivning 
Sveriges städer växer, och det faktum att de växer utåt i kombination med en ökande 

befolkning kan orsaka problem för samhället. Därför finns behovet av att utreda hur 

man kan arbeta med förtätning som verktyg för en hållbar stadsutveckling. 

Allmännyttan använder sig idag i viss utsträckning av standardiserade flerbostadshus, 

som kännetecknas av att genom återupprepningsbara processer kunna åstadkomma 

lägre produktionskostnader och tider utan att behöva “uppfinna hjulet på nytt” för varje 

enskilt projekt. Dock väljer man ofta att förlägga dessa utanför städerna på grund av att 

de av flera anledningar inte är anpassade för de miljöer stadskärnorna utgör.  

 

Den gatumiljö man eftersträvar i stadskärnorna kräver aktiva bottenvåningar med 

kommersiell eller annan verksamhet för att bidra till en aktiv och levande stad (Gehl 

2010). Samtidigt finns stora möjligheter att samutnyttja fastigheterna för olika 

funktioner, då behovet av samhällsservice ökar med ökad nyproduktion av bostäder 

(Boverket, 2016A). De standardiserade flerbostadshus som idag finns tillgängliga är 

inte anpassade för detta eftersom de har bostäder på alla plan inklusive bottenplan. 

Därför väljs de ofta bort i sammanhang som handlar om nyproduktion i centrala lägen. 

 

De har hittills även varit svåranpassade för trängre innerstads tomter, och man behöver 

därför arbeta mot högre grad av geometrisk flexibilitet av typhusen, för att passa 

varierande tomtförutsättningar (Olofsson et al. 2015). Detta är ytterligare en anledning 

till att de återfinns utanför stadskärnan. 

 

Standardiserade bostadshus är sedan länge ett etablerat fenomen i Sverige. Dock behövs 

mer forskning inom området då det saknas etablerade koncept för standardiserade 

flerbostadshus i stadsmiljöer. I denna utredning analyseras de faktorer som marknadens 

drivande krafter ser som incitament för att öka bostadsbyggandet i stadskärnorna genom 

standardiserade flerbostadshus. Detta för att arbeta mot förtätning som en del av 

bostadsbristens lösning med förhoppning att uppnå en socialt och ekologistkt hållbar 

utveckling av städerna. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att utifrån kommuner och allmännyttiga bostadsföretags synpunkter ta fram ett 

koncept för ett standardiserat flerbostadshus som är anpassat för stadsmiljöer, samt att 

undersöka möjligheterna för förenklade upphandlingsförfaranden vid upphandling av 

standardiserade flerbostadshus. 

 

1. Vilken syn har kommuner och allmännyttiga bostadsföretag på vilka egenskaper 

som är lämpliga för standardiserade flerbostadshus i stadsmiljö?   

2. Hur skulle ett sådant koncept kunna utformas med avseende på dessa 

egenskaper?  

3. Vilka möjligheter ser byggentreprenörer i att knyta ramavtal för 

standardiserade flerbostadshus för allmännyttan? 

1.4 Avgränsningar 
Skissförslaget redovisar volymer, exploateringsgrad och antalet lägenheter. Mark-, 

vatten-, el och ventilationsritningar redovisas inte. Ej heller beräkningar eller ritningar 

på byggnadens konstruktion. Viss ekonomisk beräkning redovisas för att rimlighettesta 

skissförslaget, men ingen fullständig produktionskalkyl utförs.  
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1.5 Disposition 
Figur 1 nedan presenterad översiktligt rapportens disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Rapportens disposition. 
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2  Metod och genomförande 
Kapitlet beskrivet hur arbetet leds mot att besvara frågeställningarna. Här redovisas hur 

datainsamlingen utförts och hur god trovärdighet uppnås. 

2.1      Undersökningsstrategi 
Undersökningen har utförts med kvalitativa metoder, där semistrukturerade intervjuer 

utförts. Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen, 

vilket möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & 

Solvang, 1997). 

2.2  Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
Vilken syn har kommuner och allmännyttiga bostadsföretag på vilka egenskaper som 

är lämpliga för standardiserade flerbostadshus i stadsmiljö? 

 

Frågeställning 1 besvaras genom intervjuarbete. Intervjuerna genomförs med 

fastighetsutvecklare på de allmännyttiga bolagen för att få en förståelse för hur man ser 

på den sociala utvecklingen av respektive stad och eventuella incitament till ökad 

produktion. Intervjuer hos kommunen genomförs med planansvarig för att utreda hur 

de upplever att dess stadskärna bör utvecklas, och hur ett koncept för ett standardiserat 

flerbostadshus bör yttra sig för att vara en del av detta.  

 

Hur skulle ett sådant koncept kunna utformas med avseende på dessa egenskaper?  

 

Frågeställning 2 besvaras av skissarbete baserat på utredningsarbete under 

frågeställning 1. Utifrån detta tas ett typhuskoncept fram på hur ett standardiserat 

flerbostadshus utifrån intressenternas uppfattning kan utformas. Arbetet sker i det BIM-

baserade programmet Revit. I detta skede utförs visst beräkningsarbete för att utreda 

buller och ungefärlig prisbild. 

 

Vilka möjligheter ser byggentreprenörer i att knyta ramavtal för standardiserade 

flerbostadshus för allmännyttan? 

 

Frågeställning 3 besvaras genom intervjuer av byggchefer på byggentreprenadföretag, 

för att få en uppfattning om hur de ser på ökad standardisering och dess konsekvenser 

på projektering och byggtid, samt om intresse finns för utveckling av ramavtal med de 

allmännyttiga bostadsföretagen. Intervjuerna genomfördes då utredningsarbetet under 

frågeställning 1 var färdigställt, eftersom resultatet av dessa ligger till grund för fortsatta 

intervjuer. 

2.3     Valda metoder för datainsamling 

Litteraturstudie 
Då projektet är tidsbegränsat inleddes arbetet med en litteratursökning (Bell, 2006) för 

att bilda en uppfattning om forskningsfronten samt som underlag för intervjuarbetet. 

Denna utfördes genom litteratursökning på högskolebiblioteket och dess databaser, 

samt vanliga sökmotorer. Litteraturstudien har pågått under hela arbetets gång. 
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Intervju 
För att nå undersökningen syfte har intervjuer använts som främsta 

datainsamlingsmetod då den erbjuder forskaren stor flexibilitet (Ahrne & Svensson, 

2011). En kunnig intervjuare kan nyansera en undersökning på sätt som inte är möjligt 

i en enkätundersökning. Semistrukturerade intervjuer har utförts, med frågor som i 

förväg formulerats men låtit avvika från frågeformuläret, med lämpliga uppföljnings- 

och sonderingsfrågor. Intervjuerna har skett via fysiska besök, dels för möjligheten till 

naturlig konversation och en mer bekväm respondent, men också för att erhålla en mer 

tillförlitlig datainsamlingsmetod. Detta då protokollförare noterar synpunkter av 

särskilt hög relevans, samtidigt som intervjun ljudinspelas. För att göra respondenterna 

införstådda i forskningen och sitt bidrag till denna, samt sina rättigheter att vara 

anonyma har förhandsinformation skickats ut före avtalad intervju tillsammans med 

intervjufrågorna. Denna information bör enligt Bell (2006) nå respondenten innan 

intervjuarbetet startar. 

Respondenterna består av kommunens planansvariga eller motsvarande i tre 

storleksmässigt jämförbara städer samt fastighetsutvecklare eller motsvarande hos 

allmännyttiga bostadsföretag i samma städer samt ytterligare tre. Intervjuer har även 

genomförts med två byggentreprenörer. Tabell 1 anger antal respondenter hos de olika 

respondentkategorierna. 

Tabell 1. Fördelning av respondenter inom olika yrkesgrupper för de olika städerna.  

Respondenttyp Jönköping Borås Norrköping Linköping Skövde Växjö Tot 

Kommunens plan 

ansvarige eller dyl. 

 
1   1 1 3 

Fastighetsutvecklare 

eller dyl. hos 

allmännyttiga 

bostadsföretag 

1 1 1 1 1 1 6 

Byggchef eller dyl. 

hos byggföretag 

2      2 

 

2.4     Arbetsgång 
Ämnesområdet har valts av författarna med hypotesen att det saknas standardiserade 

flerbostadshus i stadsmiljöer som ett verktyg att öka bostadsbyggandet i en pågående 

bostadsbrist genom standardisering och förenklade upphandlingsförfaranden. 

Under arbetets tidiga skeden lades fokus på att bilda en kunskapsbas inom det studerade 

området, som underlag för det fortsatta arbetet. Intervjufrågorna har sedan formulerats 

av författarna efter litteraturstudie, men även i samförstånd med SABO och handledare 

på skolan. Intervjufrågorna har successivt tematiserats och indelning i blockindelning 

har gjorts. Intervjufrågorna har formulerats enligt en trattmodell, med mer inledande 

grundläggande frågor och successivt ökad konkretiseringsgrad.  

 

I samtliga intervjuer finns tre deltagare; respondenten, en protokollförare och en 

intervjuare. Samtliga intervjuer spelades in via ljudinspelningsfunktionen på en 

mobiltelefon och har i efterhand transkriberats för en utförlig dokumentation samt goda 

förutsättningar till analys. Någon testintervju har inte genomförts. Respondenterna har 
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intervjuats utifrån förverkligandet av standardiserade flerbostadshus i stadsmiljö i 

respektive stad. Arbetet övergår då intervjuarbetet är genomfört till skissarbete, där ett 

skissförslag på ett typhus i form av en konceptuell modell utformas utifrån 

intervjumaterialet. I detta skede har vissa beräkningar utförts.  

2.5     Trovärdighet 
Validitet är ett mått på om en viss fråga eller företeelse mäter eller beskriver det man 

vill att den ska mäta eller beskriva (Bell, 2006). Arbetets validitet säkras genom att 

intervjuerna genomförs hos tre urvalsgrupper med två till sex respondenter i vardera 

yrkeskategorin. Antalet respondenter i vardera urvalsgruppen anses vara tillräckliga för 

att kunna besvara frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt, samtidigt som bredd 

fås i undersökningen. Yrkesgrupperna anses vara lämpligt valda utifrån 

undersökningens målformulering. Respondenterna har tagit del av 

intervjuhandledningen innan intervjun, vilket leder till mer genomtänkta svar. 

 
Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter (Bell, 2006). 

Intervjufrågorna har formulerats efter litteraturstudier, och baseras på den aktuella 

forskningsfronten. Eftersom att tre olika yrkeskategorier intervjuas, tas tre olika 

intervjuformulär fram och därmed besvarar samtliga inom varje yrkeskategori samma 

frågor, vilket innebär att vid återskapande av undersökningen bör samma utslag av 

intervjuerna erhållas. Reliabiliteten bör därmed med samma intervjufrågor vara 

tillfredsställande, dock kan andra resultat åstadkommas utifrån samma frågeställningar 

vid annorlunda formulerade intervjufrågor, samt beroende på klimat vid 

intervjutillfällena. Reliabiliteten stärks även av att båda författarna medverkat vid 

intervjuerna.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Här presenteras den aktuella forskningsfronten inom ämnet som ligger till grund för 

intervjuarbete och analys. Avsnittet behandlar fem ämnesområden som är nödvändiga 

för att uppnå förståelse för ämnet och därmed uppnå studiens mål. 

3.1     Koppling mellan frågeställningar och teori 
Kopplingen mellan frågeställningar och valda teorier presenteras i figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och teori. 

3.2 Standardiserat byggande 
Standardiserat bostadsbyggande innebär att man genom upprepning kan vinna fördelar 

inom byggprocessen. Standardisering definieras av Viking & Stehn (2015, s.1053) 

enligt: 

“Standardization is the extensive use of processes or procedures, products or 

components, in which there is regularity, repetition and a record of successful 

practice…” 

 

Detta kan utnyttjas inom byggindustrin som färdiga koncept för att upprepa samma 

byggnad flera gånger, givet liknande förutsättningar. Ökad standardisering inom 

bostadsbyggandet har föreslagits som en metod att tillgodose marknaden med bostäder, 

samtidigt som man håller rimliga hyreskostnader (Viking & Stehn, 2015). De finner 

dock en konflikt mellan standardiseringen och kommunernas och 

platsförutsättningarnas krav på flexibilitet som kan vara svåra att kombinera och leder 

till att upprepningsfördelarna med olika typhus inte kan utnyttjas fullt ut. I en studie av 

Viking och Stehn (2015) som utreder kommunernas syn på standardiserat byggande 

hade många en negativ inställning som grundar sig på miljonprogrammets 

misslyckanden med bland annat överstandardisering. Dock fann man att många ändå 

ansåg standardisering som något nödvändigt och positivt. 

 

Flera aktörer har tagit fram standardiserade flerbostadshus som återupprepningsbara 

koncept. Det är både byggentreprenörer som NCC, intresseorganisationer som SABO 

och även möbelföretaget IKEA som har arbetet med utvecklingen av prisvärda 

konceptbostäder som flerbostadshus. Ett urval av dessa presenteras nedan. 
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Kombohus 
SABO har utvecklat en serie nyckelfärdiga standardiserade flerbostadshus i syfte att 

pressa byggpriserna. Husen uppförs som lamell-, punkt-, eller stjärnhus och finns i 

utföranden mellan 2 till 8 våningar med varierande lägenhetsstorlekar. Bostäderna 

upprättas som hyresbostäder och finns endast tillgängliga för anslutna allmännyttiga 

fastighetsföretag. Kombohusen finns idag inte som kvartersstrukturer, och är inte heller 

tillgängliga med några andra funktioner på bottenplan än bostäder. Figuren 3 nedan 

visar ett foto av Kombohus Bas i fyra våningar, fasadens utformning är typisk för 

samtliga Kombohustyper. 

 

 
 

         Figur 3. SABO (u.å.). Kombohus Bas [Foto]. 

3.3 Stadsbild 
Dagens stadsplaneringsideal har gått från stort fokus på bilism och städer som planerats 

utifrån tillgänglighet med bil där funktioner som handel, bostäder och arbeten 

separerades, till städer där en funktionsblandning är idealet (Boverket, 2004). Både 

variation av stadens utbud och den gestaltningsmässiga variationen ses inom 

stadsplaneringen som något positivt (Boverket, 2010) som bidrar till den ekologiska 

och sociala hållbarheten i växande städer. 

Urbanisering 
Sverige genomgår en omfattande urbanisering, där allt fler väljer att flytta till 

storstadsområdena. I takt med detta ökar enligt Boverket (2012) behovet av bostäder 

service och kommunikationer. För att inte städerna ska göra anspråk på värdefull skogs 

och åkermark genom att växa utåt, s.k. “urban-sprawl” behöver framtidens 

stadsplanering arbeta med förtätning (Svenska naturskyddsföreningen, 2006). Detta 

innebär att såväl ytorna som byggnaderna behöver samutnyttjas i städerna för att fylla 

fler än en funktion. Ett exempel kan vara bostadsbyggnader med publika bottenvåningar 

där samhällsservice som förskolor bedrivs på dagarna, och sedan utnyttjas av 

föreningsliv på kvällstid (Boverket, 2015B). 

Förtätning 

Avgörande för en hållbar stadsutveckling är en tät bebyggelsestruktur centraliserad 

kring stadens kärna, som tar tillvara på kollektivtrafik och alternativa färdsätt för att 

undvika biltrafik (Kenworthy, 2006). Förtätning används som planeringsverktyg av 

flera svenska kommuner. Ett exempel är Stockholm regions utvecklingsplan där man 

arbetar med förtätning av den befintliga stadskärnan samtidigt som man utvecklar den 
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regionala strukturen till att innehålla flera kärnor, som komplement till den centrala 

stadskärnan (Regionplanekontoret Stockholms läns landsting, 2009). Man vill med 

detta utnyttja det befintliga kollektivtrafiknätet och minska bilberoendet. Flera 

kommuner använder denna eller liknande utvecklings- och förtätningsstrategier där 

man styr bebyggelsen till noder eller stråk för att koncentrerar bebyggelsen (Jönköpings 

kommun, 2016; Borås, 2016). 

Kommunernas gestaltningsmål 
Sveriges kommuner har enligt Plan och bygglagen (PBL) skyldighet att hantera 

markplaneringen och städernas utveckling via översiktsplaner. Denna redovisar 

kommunens markanvändning och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras (Boverket, 2016B). 

 

De svenska kommunerna arbetar ofta utefter en egen målbild av hur man vill utveckla 

staden och stadskärnan. Vissa vill bevara arkitektoniska och historiska kvaliteter, eller 

andra målbilder av hur staden gestaltas. Inom Jönköpings kommun strävar man efter 

hög kvalitet på arkitektur och utformning av offentliga rum, samt känsla av historisk 

kontinuitet och bevarande av värdefulla stadsmiljöer (Jönköpings kommun, 2016). I 

Borås nya översiktsplan beskrivs att “Textilindustrins kulturmiljöer, bebyggelse och 

arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den tätare stadsmiljön.” (Borås 

kommun, 2016). I Växjö tar man extra hänsyn till rutnätsstrukturen i de centralaste 

delarna, som anses vara ett bra exempel på den klassiska rutnätsstaden och är därmed 

klassat som riksintresse. Man har även som mål att 50 % av ny kommunbebyggelse ska 

byggas i trä år 2020 (Växjö kommun, 2017). 

3.4 Allmännyttan 
Enligt lagen om allmännyttan ska kommunala fastighetsbolagen huvudsakligen förvalta 

bostadsbyggnader upplåtna som hyresrätter. De ska även främja bostadsförsörjningen i 

sin kommun samtidigt som verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga principer (SFS, 

2010:879). Utöver detta tar många allmännyttiga fastighetsbolag ytterligare 

samhällsansvar genom att utveckla särskilt utsatta områden (SABO, 2015). 

Allmännyttan står för ca 40 % av nyproduktionen av hyresrätter, och totalt 13 % av den 

totala volymen nyproduktion i Sverige (Konkurrensverket, 2015; SOU, 2015:105). 

Upphandling inom allmännyttan 
När allmännyttan står inför upphandling av nybyggnadsprojekt väljer majoriteten att 

utföra projektet som totalentreprenad. Den tilldelningsgrund som tillämpas mest är 

“lägst pris” enligt Konkurrensverket (2015). För att förenkla för fastighetsbolagen vid 

upphandling av nyproduktion har både SABO och Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) utarbetat ramavtal för standardiserade flerbostadshus.  

 

SABO’s Kombohus Flex är ett upphandlingsstöd för typhusupphandling, som syftar till 

att uppnå ökad standardisering av såväl upphandlingsprocess som byggdelar. Målet är 

att pressa priserna under såväl upphandling som byggskede genom återupprepningsbara 

processer och locka fler aktörer att använda industriellt byggande (SABO, u.å.). Heller 

& Winnberg (2016) fastställer att det förenklade upphandlingsförfarandet har bidragit 

till ett ökat bostadsbyggande. Slutsatsen av detta är att ramavtal för standardiserade 

bostadshus för allmännyttan kan bidra till att lösa en pågående bostadskris (Heller & 

Winnberg, 2016).  
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SKL har tagit fram ett ramavtal för standardiserade flerbostadshus som börjar gälla 

2017, vilket gör det enklare att bygga bostäder snabbt och till lägre priser. I en 

undersökning som genomförts innan avtalet fastställts visar att 86 % av Sveriges 

kommuner skulle vara intresserade av ett förenklat upphandlingsförfarande för 

standardiserade flerbostadshus (SKL, 2016). 

 

En rapport från konkurrensverket (2015) visar att SABO’s Kombohus Flex har 

möjlighet att pressa byggpriserna, samt att en samordning av allmännyttans 

upphandlingar av nyckelfärdiga standardhus kan stimulera bostadsbyggandet och det 

industriella byggandet. 

3.5 Tomtanpassning 

Kvartersstruktur 
De vanligast förekommande kvartersstrukturerna i svensk stadsplanering är lamellhus, 

punkthus och sluten kvartersbebyggelse. Dessa är av olika karaktär och lämpar sig för 

olika typer av innerstadstomter med avseende på buller och ljus men också av 

stadsbyggnadshistoriska skäl. Lamellhus består av friliggande längor med två till tre 

trapphus. Punkthus är friliggande flerbostadshus med ett trapphus, där 

hörnlägenheterna har utblick i två väderstreck. Dessa uppförs i fyra till fem våningar 

och är en vanlig hustyp i städernas utkanter, där de oftast är samlade i grupper (Björk 

et al. 2012). 

 

Sluten kvartersbebyggelse är typisk för den äldre stenstaden och består av 

sammanbyggda flerbostadshus i tomtgräns mot gatan. Kvarterstypen är vanligtvis 

placerad i den traditionella rutnätsplan som ger en rätvinklig och lättorienterad 

stadsplan. Den slutna kvartersbebyggelsen är som vanligast i innerstadsmiljöer av såväl 

stadsbyggnadshistoriska skäl som ur bullersynpunkt. Ett hinder för standardiserade 

koncept är att de inte går att tillämpa i den kvartersstruktur som dagens detaljplaner är 

utformade för, vilket Gabriel Dursun (2010) konstaterar i sin masteruppsats. 

Gestaltning 
PBL innehåller paragrafer som reglerar hur bebyggelse bör utformas, med hänsyn till 

kulturvärden, stads- och landskapsbild. Byggnaden ska vara estetiskt tilltalande till 

form och färg (SFS 2010:900). Detta behandlas i en utredning gjord av Nacka kommun, 

“Får det lov att vara fult?” där det beskrivs hur den samlade erfarenheter av rättspraxis 

har visat att en av faktorerna som väger tyngre vid utformningsfrågor är 

fastighetsägarens egna intressen. En av kommunerna som deltagit i undersökningen 

menade att förutsättningarna för en god arkitektur handlar om kunskap och inte pengar, 

då det ska vara möjligt att erhålla god arkitektur utan att vara kostnadsdrivande (Nacka 

kommun, 2015). 

 

Ett problem med Kombohusen eller liknande standardiserade flerbostadshus är 

inpassningen i redan bebyggda stadsmiljöer. Som arkitekten Per Haupt konstaterar 

finns det risk att de förfular stadsbilden och slår sönder stadsstrukturer vilket på sikt 

kan få konsekvenser för städers vitalitet. Vidare konstateras att ett monotont byggande 

av punkthus är en kortsiktig lösning av den aktuella bostadsbristen, där istället nya 

strategier behöver tas fram för att motarbeta utvecklingen av dessa (Haupt. P, 2014). 
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3.6 Lag- och funktionskrav 
För att få utföra ett byggprojekt måste byggnaden förhålla sig till de lagar och 

standarder som gäller. PBL reglerar i första hand var och under vilka förhållanden 

byggnaden får byggas. Det är kommunen via stadsbyggnadskontoret som ansvarar för 

att PBL upprätthålls och efterlevs genom att tillhandahålla översiktsplaner och 

detaljplaner som bygglovsansökningar jämförs med.  

 

Byggnaden ska även förhålla sig till Boverkets Byggregler (BBR) som reglerar 

utformning med hänsyn till brand, buller, tillgänglighet, energihushållning, med mera. 

För bostäder i innerstadsmiljö blir ljusinsläpp och buller frågor som måste behandlas 

med stor eftertanke. Kraven på tillgänglighet enligt BBR konkretiseras ytterligare i 

Svensk Standard (SIS, 2006) som fungerar som hjälpmedel för att skapa en tillgänglig 

miljö. 

 

För att uppnå bullerkraven som ställs i BBR krävs ibland att byggnaden har en tyst sida, 

vilket ofta resulterar i huskroppar med slutna kvarter. Men det finns också möjlighet att 

påverka akustiken som utövas på och av byggnaden genom att fasaden väljs med 

omsorg vad gäller material och vinklar där ett sätt är att implementera gröna tak och 

fasader (Boverket, 2015B). Akustiken kan påverkas av byggnadens design på åtta olika 

sätt enligt tabell 2. Ett vanligt sätt att bullerskydda delar av en byggnad är burspråk som 

fungerar som bullerskärmar. Detta kan reducera bullerstyrkan med upp till 15 dBA. 

Tabell 2. Bulleråtgärder 

 
Bearbetad från Rätt tätt (s. 25) av Boverket, 2015B. 
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3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Teorin tomtanpassning kan knytas till samtliga övriga teorier som alla behandlar 

problematiken kring detta. Standardiserat byggande belyser svårigheterna med att 

utveckla ett koncept som är gångbart under olika förutsättningar. Lag- och 

funktionskrav beskriver under vilka förutsättningar man får lov att uppföra byggnader, 

vilket ökar komplexiteten för tomtanpassningen. För kommunernas och PBL krav på 

utformning och samhälls-och stadsplanering finns ytterligare krav som ska beaktas, 

under Stadsbild. Allmännyttan är kommunernas verktyg för att uppnå målen med 

bostadsbyggandet och därmed även målen för stadsbilden. Kopplingen mellan teorierna 

redovisas i figur 4. 

 

 
Figur 4.  Koppling mellan teorier. 
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4  Empiri 
Kapitlet presenterar en sammanfattning av utförda intervjuer, där utredningens 

viktigaste frågor lyfts fram. Intervjuerna finns bifogade i sin helhet som bilagor. 

Intervjuerna presenteras per respondent och är uppdelade i de tre block intervjuerna 

utförts inom, se tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Intervjuernas blockuppdelning 

 
 

4.1     Intervjuer kommuner 

4.1.4     Borås kommun (Respondent 1) 
Block 1 

Kommunen har ett underskott av bostäder. Man behöver bygga 700-750 bostäder/år för 

att tillgodose behoven. Ca 1000 byggrätter finns färdiga och man räknar med att 

producera ca 2000 under nästa år. Brist på resurser hos byggindustrin, samt en kedja av 

sinkande processer hos kommunen hämmar bostadsbyggandet. För att öka 

bostadsbeståndet arbetar man med sitt kommunala bostadsbolag, samt i samarbete med 

näringslivet. 

 

Block 2 

Standardiserade flerbostadshus kännetecknas av att de är fabriksbyggda av element 

eller moduler. De kan vara svåra att få in i rutnätsstaden då de är svåra att anpassa efter 

detta. De skulle säkert passa bättre strax utanför den direkta stadskärnan. Om man 

skulle applicera dem i stadskärnan skulle man behöva anpassningsbara fasadmaterial 

och anknytning till övriga kvarteret. En funktionsblandning eftersträvas och man ser 

gärna aktiva bottenplan med direkt angöring till gatan.  Styrdokumentet “2025” leder 

kommunens förtätningsarbete, och man arbetar i nära samarbete med näringslivet. För 

att undvika att “sprawla ut” siktar man på förtätning i stråk med egna centrum och 

befintlig kollektivtrafik. Om fler nyckelfärdigt hus fanns tillgängliga skulle byggskedet 

i centrala stadsdelar kunna gå smidigare pga. effektivare logistik, och möjlighet att 

skynda på planprocessen samt efterkontroller om handläggare var bekanta med 

byggnaden.  

 

Block 3 

Kommunen har ett gestaltningsprogram där man vill bygga tätt och funktionsblandat. 

En blandning av kontor och bostäder förespråkas för liv och rörelse dygnet runt. 
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4.1.2     Växjö kommun (Respondent 2) 
Block 1 

Man har ett underskott på bostäder i kommunen. För att tillgodose bostadsbehoven 

saknas 500 bostäder per år. I kommunen finns detaljplaner färdiga men det är svårt att 

hitta entreprenörer som kan åta sig projekten. Man ser därför gärna en ökning av 

byggentreprenörer i staden. För att tillgodose marknaden med de bostäder som saknas 

trycker man på allmännyttans politik. 

 

Block 2 

Standardiserade flerbostadshus kännetecknas av att de är byggda i betong och förhåller 

sig till BBR-kraven. Till sin utformning är det punkthus som inte är anpassningsbara 

och man stöter på problem med b.la. balkonger. Standardiserade flerbostadshus är 

svårimplementerade då en färdig produkt inte är anpassat till gaturum, parkrum och 

torgrum. Man behöver förhålla sig till omgivningen på ett helt annat sätt än utanför 

stadskärnan, såväl volym- som materialmässigt. Idag finns inget läge i staden där ett 

sådant koncepthus kan implementeras. I bullerutsatta områdena krävs en tyst sida och 

en sluten bebyggelse, vilket även ett koncepthus måste förhålla sig till. Vid förtätning 

arbetar man mycket där kommunen äger marken dvs. längs med vägarna som utgör 

noderna mellan centrum, universitetet och köpcentret Samarkand. Länkarna mellan 

dessa är de primära förtätningsplatserna men det förtätas även i centrum. 

 

Block 3 

Växjö kommun har inget gestaltningsprogram för bostadsbyggnation inom stadskärnan 

men det finns för enskilda, nya stadsdelar. Avsaknaden av gestaltningsprogram anses 

vara en brist, då den kan svara på många frågor.  

4.1.3     Skövde kommun (Respondent 3) 
Block 1 

Kommunen har ett underskott av bostäder, men respondenten understryker att det är 

svårt att prata om en balans på bostadsmarknaden, eftersom många faktorer spelar in. 

Det ska finnas två årsförbrukningar planlagd mark i reserv, där årsförbrukningen ligger 

på ca 300-350 nyproducerade bostäder. Man har möjlighet att prioritera allmännyttan 

vid markförsäljning och erbjuda lägre priser eftersom man vill blanda upplåtelseformer. 

 

Block 2 

En av fördelarna med standardiserade flerbostadshus är att de uppfyller BBR kraven, 

och att de är väl genomarbetade till skillnad från en byggnad som endast uppförs en 

gång. Nackdelarna är att man inte tar tillvara på platsens förutsättningar t.ex. orientering 

av entréer. Entréer och bottenvåning är viktiga i ett sammanhang då man bygger i 

stadskärnan. Man kan inte ha bostäder på bottenplan, och entréerna måste ha direkt 

anslutning till gatan för att skapa en kontinuitet i gaturummet. Om byggnaden kan 

anpassa sig till gatumiljön vad gäller entréer och fasader finns inga hinder för att bygga 

dem i stadskärnan. För fasader finns speciella inga krav förutom att den ska anpassa sig 

till omgivningen. 

 

Kommunen arbetar med förtätning som utvecklingsstrategi, där man omvandlar bl.a. 

industrimark till bostadsområden. Man har även diskussioner om att minska biltrafiken 

i centrum och kanske på sikt stoppa biltrafiken i rutnätet. 
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Block 3 

Kommunen har inget gestaltningsprogram, men eftersom man accepterar det mesta är 

det lätt för marknaden att komma till kommunen med förslag på nya byggnader. Man 

önskar dock variation av hustyp vad gäller punkthus/lameller mm. 

 

4.2     Intervjuer allmännyttiga bostadsföretag 

4.2.1     AB Bostäder i Borås (Respondent 4) 
Block 1 

Målet är att producera 100-150 bostäder/år under en 5 års period. Det största hindret för 

bostadsbyggandet är att finna byggbar mark då staden äger ca 90 % av den byggbara 

marken och en politisk ovilja kan vara anledningen till att de ej släpper denna. Man 

arbetar istället med förtätning på egen mark. 

 

Block 2 

Man upphandlar styrd totalentreprenad för sina bostadsprojekt och har även tittat på 

Kombohus Flex då man behövt bygga med lägre prisbilder. Tror typhus/koncepthus 

kan vara bra i vissa lägen, men kanske inte på stans bästa gata, där gestaltningsfrågan 

är central. Det blir mer komplext än om man förtätar utanför stadskärnan. Trots att 

marknaden är ansträngd brukar man få in ca 4-6 anbud, vilket anses vara en bra mängd. 

 

Block 3 

Det är smart och ekonomiskt att bygga prefabricerat och standardiserat ur kostnads och 

tidssynpunkt, för att inte behöva börja på nytt varje gång. Hela branschen måste gå mot 

en högre grad av standardisering och plattformstänk. Fördelen med Kombohusen är att 

de har en bas, och man skulle kanske sedan kunna välja olika fasader. Via ramavtal kan 

man få större konkurrensutsättning och öka intresset för att lämna anbud. Kombohusen 

är ett bra verktyg att förtäta och komplettera befintlig bebyggelse med, samt för mindre 

företag som saknar resurser att bygga utan ramavtal. De saknar dock gestaltningen för 

att passa i stadskärnorna och man behöver anpassa dem efter befintliga byggnader och 

infrastruktur. Man försöker generellt sett bygga yteffektiva bostäder, storlekarna på 

lägenheterna varierar utan specifika krav på rumsantal. Kvaliteten från 

hållbarhetsperspektiv är viktig, då detta påverkar kostnaderna i det långa loppet. 

Nyproduktionerna ligger ofta på ca 25 000 kr/kvm. 

 

4.2.2     Växjöbostäder (Respondent 5) 
Block 1 

Man har ett mål om att producera 400 bostäder/år i de kommunala bolagen. För att klara 

målen arbetar man med att hitta förtätningsbar mark, samt markanvisningstävlingar. Ett 

incitament till ökat bostadsbyggande skulle kunna vara en smidigare 

överklagandeprocess eftersom dessa ofta drar ut på tiden. Man upplever ej några hinder 

hos kommunen vad gäller att producera detaljplaner, men det kan vara svårt att 

konkurrera om marken när man bygger hyresrätter. 

 

Block 2 

Vid entreprenadupphandling använder man sig oftast av totalentreprenad eller styrd 

totalentreprenad. I Växjö finns ca 10 företag med kapaciteten att ta totalentreprenader i 

den storlek de brukar upphandla men man får ofta inte in fler än 3 anbud. De som bygger 
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för Växjöbostäder är mellanstora regionala företag och sällan någon av ”de stora”. Vid 

upphandling av entreprenörer är den största begränsningen i dag att alls få in anbud. 

Standardiserade lösningar hade nog inte underlättat det eftersom man de senaste åren 

enbart byggt på tomter med unika förutsättningar. 

 

Block 3 

Standardiserade flerbostadshus kännetecknas av möjligheten till upprepning, att kunna 

använda samma hus/koncept igen. De kan underlätta för mindre företag utan 

projekteringsvana. Utmaningen ligger i att hitta ett koncept som är hållbart under lång 

tid, då nya krav på byggnaderna kommer ofta. Och om för mycket är flexibelt är det 

inte längre ett koncept. Att applicera Kombohus/standardiserade flerbostadshus i 

stadskärnan kan bli svårt då de inte är anpassade geometriskt för de ofta speciella 

tomtförutsättningarna, de kan nog fungera bra i de nyare citynära stadsdelarna. Allra 

bäst hade varit om man kunde arbeta med geometrier och lägga till/ta bort delar för att 

passa in byggnaden. Även flexibilitet av fasaderna krävs då Växjöbostäder arbetar med 

höga krav på arkitektur och boendestandard. Man ska inte kunna se utifrån att 

byggnaden tillhör allmännyttan. Man bygger mest 1:or, 2:or och 3:or, och ser stor 

efterfrågan av “enpersonstvåor”. Det finns ingen prioritet kring var man bygger 

någonstans, man bygger där behov finns. Ibland krävs en kommersiell bottenvåning, 

och man har därför lokalförvaltning i företaget. En rimlig pris för ett Kombohus är 22-

23 000 kr/kvm, vilket ligger nära deras egna produktionskostnader. Kombohusens 

styrka ligger dock i en smidigare och snabbare projektering, snarare än priset. 

4.2.3     AB Stångåstaden (Respondent 6) 
Block 1 

Man har ett ägardirektiv på 500 lägenheter/år. Utmaningen är hitta byggbar och 

detaljplanelagdmark i tillräcklig omfattning. Kommunen producerar ca 1500 byggrätter 

per år, vilka fördelas mellan olika upplåtelseformer. Det finns en vilja från kommunens 

sida att få fram fler byggrätter, men resursbrist i form av detaljplanehandläggare och 

överklagandeprocessen sinkar bostadsbyggandet. 

 

Block 2 

Vid upphandling av entreprenader arbetar man med totalentreprenader, eftersom man 

via strategisk partering kan hålla kostnadsbilden nere. Bostadsbyggandet har 

accelererat i regionen vilket lett till resursbrist hos byggentreprenaderna. Därför lämnar 

endast några enstaka entreprenörer anbud, trots att betydligt fler är verksamma på orten. 

 

Block 3 

Standardiserade flerbostadshus kännetecknas som ett kostnadseffektivt och 

produktionsanpassad koncept där nackdelen är bristen på valmöjligheter. Det kan också 

finnas ett inbyggt motstånd hos kommunala tjänstemän om koncepthusens gestaltning. 

Eftersom bostadsbyggandet behöver öka ser man behovet av både standardiserade 

flerbostadshus och flerbostadshus av unik karaktär. Det som krävs för att bygga 

standardiserade flerbostadshus i staden är en ökad anpassningsbarhet av både husets 

geometri och gestaltning. De hamnar ofta i ytterstadslägen då de redan är ritade, och 

faller bort i innerstadslägen pga. anpassningsbarheten. Man tittar på lokala byggare och 

deras plattformar för att öka återupprepningsbarheten i framtida projekt. I 

verksamhetsområdet ingår lokalförvaltning, och lokaler bör finnas om man tar in ett 

typkoncept till innerstaden. En fördel vid upphandling av flerbostadshus är förenklade 

upphandlingsförfaranden av typhuskoncept som Kombohus och SKL:s koncept, där 
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stora delar av upphandlingen redan är gjord och skulle vara ett incitament till att man 

ökar produktionen. Ett rimligt kvadratmeterpris för ett Kombohus i stadsmiljö är 35 000 

- 40 000 kr/kvm. 

 

4.2.4     Hyresbostäder i Norrköping AB (Respondent 7) 
Block 1 

Målet för nyproduktion ligger på 1000 bostäder på fem år. För att nå målet arbetar man 

med att öka sitt markinnehav och ha planarbeten igång. Om man skulle misslyckas med 

måluppfyllelsen skulle detta sannolikt bero på resursbrist inom byggbranschen eller på 

avsaknad av planer från kommunen. Plan- och överklagade processen hos kommunen 

är det man ser kan sinka byggandet överlag. 

 

Block 2 

Vid upphandling av entreprenörer för nyproduktion använder man sig av 

totalentreprenader med partnering/samverkansavtal. Det finns många entreprenörer 

med kapacitet att hantera storleken på projekten, både “de stora” och mellanstora 

regionala entreprenörer.  

 

Block 3 

Standardiserade flerbostadshus kännetecknas av upprepning, och betraktas som 

någonting positivt. I Norrköping skulle det vara svårt att bygga ett “Kataloghus” i 

stadskärnan då det anses vara fult och tråkigt, men det är snarare graden av 

standardisering som avgör. Det hade varit en bra idé att tänka i moduler eller 

våningsplan. För att kunna bygga Kombohus/standardiserade flerbostadshus i 

stadskärnan krävs större flexibilitet för att passa in i omgivningen, det hade nog varit 

lättare att få in dem strax utanför stadskärnan. Det finns ingen prioritet på att bygga i 

stadskärnan, man bygger där det finns mark. Man kanske även skulle kunna 

standardisera själva bygglovsprocessen för generella bygglov då man upprepar samma 

byggnad flera gånger. Även om de själva skulle kunna utveckla ett liknande koncept är 

det bättre att man slipar på ett koncept och gör det bra, istället för att alla jobbar på olika 

håll.  

“Samtidigt pratar man ofta om alla byggfel och byggfusk. Ökad standardisering 

skulle vara en chans att utveckla branschen. Ska man göra en ny prototyp varje 

gång så är det klart att det blir fel.” 

 

Kombohusen håller generellt sett hög kvalitet, men utsidan har en tråkighetsfaktor. I 

Norrköping är det av stor vikt att byggnaderna anpassas till omgivningen, och man 

lägger stor möda vid att efterleva detta. Man bygger mest yteffektiva 2:or, 3:or och 4:or. 

Lägenheterna måste vara flexibla för att passa olika konstellationer av boende. I 

verksamheten finns möjlighet att förvalta lokaler om det skulle krävas.  

 

4.2.5     Vätterhem Bostads AB (Respondent 8) 
Block 1 

Vätterhem har ett ägardirektiv på 150-200 nya lägenheter/år. De har utarbetat en plan 

för de egna fastigheterna för att hitta infyllnadsprojekt, med 2500 potentiella bostäder. 

För att nå målen kommer man påbörja en strategisk partneringupphandling för att knyta 

an entreprenörer. Det finns mycket mark men många gånger avser detaljplanerna andra 
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ändamål än bostäder, och man önskar mer mark för bostadsändamål. Detaljplane- och 

överklagandeprocessen är något som sinkar, då kommunens granskningstider är långa.  

 

Block 2 

Vid upphandling av entreprenörer till nyproduktion använder man sig av strategisk 

partering för att undvika nya upphandlingar för varje enskilt projekt. Vid 

totalentreprenader finns ett tiotal entreprenörer som kan ta dessa, oftast lämnar 3-5 

anbud. Ramupphandlingar anses sannolikt kunna öka bostadsbyggandet 

 

Block 3 

Standardiserade flerbostadshus kännetecknas av att de är “utanförskapshus” och är inte 

vanliga inslag i stadskärnan eftersom formen är svåranpassad till platsen både volym-

och gestaltningsmässigt. De är inte heller anpassade till organisationen, då man byggt 

upp ett system på styr- och ventilationssidan. Man är generellt sett positiv till industriellt 

byggande och arbetar med att utveckla ett “Vätterhemshus” i samarbete med NCC. Det 

finns störst behov av 1, 2 och 3 rum och kök. Lägenheterna ska vara kvadratsmarta men 

inte ha för öppna planlösningar. Gestaltningsmässigt har man höga krav och tegel är 

det generella valet av fasadmaterial ur hållbarhetsperspektiv. Ett kombohus i staden bör 

ha hög grad av anpassning till intilliggande fastigheter, gärna med ett modernt intryck. 

En större flexibilitet av Kombohusens gestaltning skulle vara ett incitament till ökad 

produktion av dessa i stadskärnan. Det finns möjlighet att förvalta verksamheter, det 

kan dock vara problematiskt. Nyproduktionen kostar i snitt 27 000 - 28 000 kr/kvm 

inkl. mark. 

 

4.2.6     Skövdebostäder AB (Respondent 9) 
Block 1 

Målet är att producera ca 220 nya lägenheter per år. För att nå målen arbetar man 

proaktivt och har tagit fram ett idéprogram med 9000 potentiella lägenheter. Mer 

byggbar mark och detaljplaner, samt utredningar kring vilka kvaliteter de boende 

eftersöker önskas från kommunen för att öka bostadsbyggandet.  

 

Block 2 

Man arbetar generellt med två typer av entreprenadformer; markanvisningstävlingar 

som totalentreprenad, samt styrd totalentreprenad. Man brukar få in ca 3-4 anbud från 

stora och medelstora entreprenörer, vilket anses vara tillräckligt. En begränsning är att 

man vid bygglovssökningen låser utformningen, och man hade gärna sett mer öppna 

detaljplaner som tillåter små ändringar som ofta uppstår vid längre projekteringstider. 

 

Block 3 

Standardiserade flerbostadshus kännetecknas av låg flexibilitet, men även hög 

effektivitet med smarta yteffektiva och genomtänkta lösningar. Koncepttänket är bra, 

man kan korta byggtiden men man blir även ganska låst. Det är svårt att skräddarsy 

utifrån buller och solljus mm. Det är nog pga. den låga flexibiliteten de inte är vanliga 

inslag i stadskärnorna, man måste kunna anpassa sig efter omgivningen. De passar nog 

bra i nya stadsdelar. Helst bygger man fristående byggnader som punkthus, och inte 

slutna kvarter. Slutna kvarter passar inte företagets bostäder, då det kräver förgårdsmark 

när man har bostäder i bottenplan vilket inte passar i en rutnätsstruktur. Man förvaltar 

helst inte kommersiella ytor men kan om det inte krävs. Städer byggs inifrån och ut, 
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och Skövdebostäder har därför en prioritet att bygga inne i den befintliga staden och 

försöker hitta förtätningsprojekt.  

 

“...luckor är barriärer i staden. Vi arbetar med att knyta an ytterstadsområden med 

innerstad och på så sätt skapar mer liv och rörelse i staden.” 

 

Man bygger lägenheter i alla storlekar och kombinerar ofta kök och vardagsrum 

eftersom det finns en efterfrågan på det samtidigt som det sparar yta. Man har även hög 

prioritet på gestaltningsmässig kvalitet med fasader och markplanering  

 

“Vi skalar inte ner på kvaliteterna, utan tänker långsiktigt och väljer hållbara material 

om man kan motivera att det lönar sig i längden driftmässigt”. 

 

Om man haft möjlighet att klippa och klistra i planlösningarna och sedan välja 

fasadmaterial hade man varit intresserade av ett Kombohus. Men man bygger idag för 

ungefär samma kvadratmeterpris och man ser därför ingen nytta i det, men tror på 

fördelar med ramupphandlingar/förenklade upphandlingsförfaranden för snabbare 

produktion.  

 

4.3 Intervjuer byggentreprenad 

4.3.1     Blue Wall Construction AB (Respondent 10) 
Block 1  

Blue Wall kan tänka sig att ingå ett avtal om strategisk partering, det är nog så man 

måste arbeta i framtiden. Ramupphandlingar/förenklade upphandlingsförfaranden är ett 

sätt att effektivisera produktion och projektering och en högre grad av standardisering 

är en fördel. De har aldrig lämnat anbud i en ramupphandling, men kan tänka sig att 

ingå ramavtal med allmännyttan. 

 

Block 2 

Blue Wall har inte någon erfarenhet av Kombohus/liknande typhuskoncept, men har 

arbetat med viss grad av standardisering inom tidigare projekt, och hoppas nu kunna 

återupprepa denna byggnad på fler ställen och på så vis göra den till ett eget koncept. 

Kommunen har stort behov att bygga bostäder, och har man ett färdigt koncept kan man 

bara kopiera det. Kombohusens pris på 12 000 kr/kvm känns rimligt att uppnå även om 

det är tufft, man kan behöva tumma på standarden. Man vill på sikt utveckla en 

kompetens inom företaget för högre grad av standardisering, men man kommer inte gå 

över till att enbart bygga standardiserat. Graden av standardisering beror på hur flexibel 

byggnaden ska vara. För att kunna ge ett exakt pris måste man standardisera allt inkl. 

installationer. Ska man bygga i stadsmiljöer måste man även kunna anpassa fasader, 

och då får man acceptera ett högre pris. 
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4.3.2     Tage & Söner AB (Respondent 11) 
Block 1 

Tage & söner ingår för vissa projekt avtal om strategisk partnering eftersom risknivån 

sänks och beställarens prisbild kan sänkas, det kräver dock resurser i form av 

tjänstemän. Man brukar även vara med som anbudsgivare vid ramupphandlingar, och 

kan tänka sig ingå ramavtal med allmännyttan. Förenklade upphandlingsförfaranden 

och ramupphandlingar skulle kunna vara ett sätt att effektivisera projekteringen och 

produktionen då det idag är svårt att få tag på konsulter, vilket sinkar arbetet. Sedan är 

det inte så enkelt som att man kan ställa ner ett standardiserat hus vart som helst, men 

det finns fördelar.  

 

Block 2 

Tage & Söner har inga tidigare erfarenheter av standardiserade koncepthus, men känner 

till konceptet Kombohus och kan tänka sig att man kan utveckla ett liknande koncept. 

Eftersom branschen går på högvarv hade det varit bra att ha ett sådant idag. 

Kombohusens pris om 12 000 kr/kvm tror man går att matcha om man håller det enkelt 

med få materialval och enkla geometrier. Kompetensen för koncepthus finns inom 

företaget redan idag via ett systerbolag och man tror att ett eget koncept kommer. 

Respondenten tror att en lämplig grad av standardisering av ett flerbostadshus är 

stomme och installationer, och därefter flexibla fasader, planlösningar och 

stomkompletteringar. 
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4.4 Sammanfattning av empiri 
Den insamlade empirin består av elva sammanfattade intervjuer inom tre 

yrkesområden. Intervjufrågorna skiljer sig mellan de olika respondenttyperna men 

många likheter i erfarenheter och åsikter kan identifieras. Avsnittet presenterar en 

sammanfattning av den insamlade empirin och samband åskådliggörs. 

Samtliga av de tre intervjuade kommunerna anser att de har ett underskott av bostäder, 

detta trots att samtliga även anser att kommunen har god tillgång på planlagd mark. Två 

av tre kommuner tror att resursbrister inom byggindustrin kan vara en orsak till det låga 

bostadsbyggandet, och en kommun hade önskat fler aktörer på orten i form av 

byggentreprenörer för att stimulera bostadsbyggandet.  

Tre av sex intervjuade allmännyttiga bostadsföretag har svårt att få in anbud för sina 

nyproduktionsprojekt, vilket gör att det kan vara svårt att nå de uppsatta målen för 

nyproduktion. Samtidigt finns det hos båda av de två intervjuade byggföretagen ett 

intresse av att knyta ramavtal med allmännyttan. Tre av de allmännyttiga 

bostadsföretagen anser också att bristen på byggbar mark sinkar deras 

bostadsbyggande, och fyra att även kommunernas detalj och överklagande process 

bidrar till att fördröja produktionen av nya bostäder. 

Samtliga tre kommuner arbetar med förtätning inom stadskärnan eller längst 

utvecklingsstråk kring staden, för att antingen undvika att staden växer utåt, eller för att 

gynna hållbara transporter. Två av kommunerna tror att standardiserade flerbostadshus 

liknande Kombohus kan fungera inom staden, dock med tyngdpunkt på att byggnaden 

måste anpassa sig till gaturummet och omgivande bebyggelse. Samtidigt tycker 

samtliga av de sex intervjuade allmännyttiga fastighetsbolagen att Kombohus/ 

standardiserade flerbostadshus kan fungera inom staden, där man har liknande åsikter 

som kommunerna om att byggnaden då måste gå att anpassa till sin omgivning med 

alternativa fasadutformningar. Tre av bostadsföretagen ser även ett behov av att kunna 

anpassa byggnadens geometri till varierande tomtförutsättningar och kvartersstrukturer. 

De två intervjuade byggföretagen ser båda möjligheter att utveckla egna 

standardiserade flerbostadshus för att förenkla projekteringsprocessen, och de tror även 

båda att detta går att göra till motsvarande eller lägre pris än dagens Kombohus, där en 

av respondenterna menar att det handlar om att hålla sig till enkla geometrier och 

materialval. 
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5 Analys och resultat 
Kapitlet redovisar inledande resultatet från intervjuarbetet och slutsatserna som kan 

dras av detta. Vidare presenteras arbetsgången och de olika analyser som genomförts 

för att nå ett skissförslag utifrån analys av intervjuer. Slutligen presenteras 

undersökningens resultat kopplat till frågeställningar och målformulering. 

5.1 Analys 

5.1.1  Kommunens och allmännyttans intressen 
Avsnittet syftar till att tydliggöra den insamlade empirin från intervjuarbete med 

kommuner och allmännyttiga bostadsföretag. Den för utredningen mest relevanta 

informationen har plockats ut och kategoriserats för att göra materialet överskådligt. 

Tabell 4 redovisar vilket läge i staden respondenterna anser att ett Kombohus eller 

liknande skulle kunna passa in, under förutsättningen att fasaden är anpassningsbar till 

byggnadens omedelbara närhet. 

Tabell 4. Byggnadens lokalisering i staden enligt respondenter 1-9 

 
 

Tabellen visar att majoriteten av respondenterna kan föreställa sig ett standardiserat 

flerbostadshus i staden, men utanför den omedelbara stadskärnan. Flera av 

respondenterna kan dock se möjligheter vid utvecklingen av den nyare centrumkärnan 

och förtätning längs stadens utbyggnadsstråk. Vidare visar intervjuerna att den största 

anledningen till att man inte ser standardiserade flerbostadshus som ett vanligt inslag i 

stadskärnan är avsaknad av anpassningsmöjligheter till sin omgivning vad gäller 

fasadutformning och geometrier, vilket redovisas i tabell 5. Tabellen redovisar de 

utmaningar Kombohus eller liknande standardiserade flerbostadshus har i stadsmiljöer 

och dess frekvens. Respondenterna kan ha uppgivit flera olika utmaningar. 
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Tabell 5. Utmaningar för Kombohus i stadsmiljöer enligt respondenter 1-9 

 
 

Tabellen visar att en anpassningsbar gestaltning är lika viktigt för båda 

respondentgrupper, även volym och geometrisk anpassning förekommer hos båda 

respondentgrupper. Kommunerna har dock ett större intresse av att byggnaden ska 

anknyta väl till sin omgivning och i rutnätet, samt att entréer ska vara välplacerade 

m.h.t. gatumiljön. 

 

Samtidigt som det finns utmaningar för standardiserade flerbostadshus i stadskärnan 

kan en generell positivism till en ökad standardiseringsgrad identifieras. Flera 

respondenter anser att nyckelfärdiga flerbostadshus kan bidra till ett ökat 

bostadsbyggande. Dels till följd av förkortat projekteringsarbete som ger mindre företag 

möjlighet att investera i nyproduktion av bostäder. Även byggtiden kan förkortas med 

effektivare bygglogistik. Man ser också fördelar i möjligheten att ta fram ett 

genomarbetat och väl utfört koncept som uppfyller BBR-kraven, och på så sätt undvika 

att utföra samma arbete flera gånger. Ett genomarbetat koncept kan även minska risken 

för fel. 

 

Majoriteten av de allmännyttiga bostadsföretagen anser också att en förenklad 

planprocess och framtagandet av byggbar mark kan hjälpa dem att öka sitt 

bostadsbyggande och nå ägardirektiven. Tabell 6 redovisar de faktorer hos kommunen 

respondenterna anser kan främja bostadsbyggandet hos allmännyttan. De redovisade 

faktorerna är författarnas tolkningar av respondenternas intervjusvar och baseras på 

öppet ställda intervjufrågor, där respondenterna kan ha angivit flera faktorer. För att 

kommunen ska hålla takten med det accelererade bostadsbyggandet saknas bland annat 

resurser i form av planhandläggare vilket påverkar projektets längd då byggstarten 

riskerar att senareläggas. En påtaglig brist är avsaknad av byggbar mark, vilket både 

bostadsbolag och kommuner uppger. Förslag från allmännyttiga bostadsföretag för ett 

effektivare planarbete innefattar bland annat standardiserade bygglov för 

återupprepningsbara byggnader, samt möjlighet till mindre förändringar av detaljplanen 

som inte ska påverka byggstarten. Man dock ej hos kommunen identifiera samma vilja 

att förändra planprocessen, där man istället ser behovet av att låta marknaden påverka 

byggtakt och utbud. 
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Tabell 6. Hur kommunerna kan främja ett ökat bostadsbyggande hos allmännyttan. 

 

5.1.2  Ramupphandlingar 
Kategorier har skapats utifrån intervjuunderlagen från allmännyttiga bostadsföretag och 

byggentreprenörer för att kunna jämföra behoven och förmågan hos de olika 

respondenttyperna. Resultatet visar enligt tabell 7, att samtliga sex bostadsföretag 

upphandlar entreprenörer som någon form av totalentreprenad, och fem av sex tror även 

att ramavtal och förenklade upphandlingsförfaranden kan underlätta produktionen som 

följd av en förkortad projekteringsprocess. 

 

Tabell 7. Upphandlingar enligt allmännyttiga bostadsföretag 

 
 

Vid intervju med byggentreprenörer har syftet varit att utreda huruvida man kan tänka 

sig att samarbeta med allmännyttan kring förenklade upphandlingsförfaranden för att 

kunna nå en högre produktionstakt och effektivitet i projekteringen. Detta utifrån Heller 

& Winnbergs (2016) slutsats om att ramavtal kan bidra till ett ökat bostadsbyggande 

och därmed till att färre kommuner drabbas av bostadsbrist. Samtidigt upplever hälften 

av de allmännyttiga bostadsföretagen svårigheter att få in anbud vid 

nyproduktionsprojekt som en följd av en överhettad byggbransch. Tabell 8 redovisar 

hur de intervjuade byggentreprenörerna skulle ställa sig till att arbeta med givna 

förutsättningar, oberoende av om de tidigare gjort det. 
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Tabell 8. Byggentreprenörernas inställning till möjliga arbetssätt. X markerar positiv 

inställning till angivna arbetssätt. 

 
 

De intervjuade byggentreprenörerna tror båda på att en ökad grad av standardisering 

och att det egna företaget i framtiden ska kunna erbjuda någon typ av standardiserat 

flerbostadshus. De anser båda dessutom att ett sådant koncept kan möta den prisbild 

Kombohusen erbjuder om 12 000 kr/BOA.  

 

Graden av standardisering byggentreprenörerna anser att man bör arbeta med skiljer sig 

åt mellan respondenterna. En respondent anser att hela byggnaden behöver 

standardiseras för att kunna utgöra ett koncept. Den andra respondenten anser att en 

färdig stomme samt installationer krävs, och att fasader ska gå att variera. 

5.1.3  Skissarbete 
Här presenteras de olika faktorer som tagits i beaktande för att nå ett skissförslag baserat 

på intervjuarbetet. Här beskrivs utvecklingen av skissförslaget, och motiveringar till 

dess utformning. 

Bullerutredning 

För att maximera ytan på varje våningsplan och kvoten BOA/BYA vill tyst sida 

undvikas, för möjligheten att förlägga trapphus i mitten av byggnaden. Ljudkraven får 

då ej överstiga 55dBA nattetid vid fasaden, i annat fall bör tyst sida anläggas (Boverket, 

2016C). Då byggnaden i vår utredning är tänkt att placeras i en innerstadsmiljö 

undersöks bullerförutsättningarna med utgångspunkt i att minst en vältrafikerad gata 

finns i byggnadens omedelbara närhet. Enligt tabell i ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” 

av Boverket och SKL (2016D) erhålls ljudnivå vid fasad 65 dBA under förutsättningar 

presenterade i tabell 9. 

 

Tabell 9. Förutsättningar för beräkning av trafikbuller 

 
 

Eftersom ljudnivån överstiger 55 dBA, ska tyst sida anläggas. Alternativt måste 

ljudreducerande yttre åtgärder för att sänka bullernivån med 10 dBA utredas. Val av 

volymer, fasadmaterial och yttre åtgärder kan enligt Boverket (2015B) reducera 

bullernivåerna, för att lättare kunna bebygga bullerutsatta innerstadstomter. Då vi ej kan 

påverka kommunernas utformning av gaturummets möjlighet till avskärmning, eller 
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inom ramen för detta arbete utföra några omfattande beräkningar för hur 

bullerreducerande en grön fasad kan verka har vi valt att arbeta med byggnadens 

geometri. I hörndelarna finns därför bulleravskärmande burspråk där boningsrum ej 

ligger mot tyst sida. 

 

Standardisering och prefabricering 

Utöver möjligheten till ett snabbt projekteringsförfarande ger en standardiserad 

byggnad möjligheter att utnyttja prefabricerade lösningar för en effektivare produktion. 

Vi använder en prefabricerad betongstomme i det presenterade skissförslaget, detta då 

betong är enkel i sin utformning och mer platseffektiv än en träkonstruktion. Ytterligare 

tids och därmed även kostnadsbesparingar kan erhållas vid återupprepningsbara köks 

och våtrumslösningar. Detta kan uppnås både via fabrikstillverkade volymelement, 

eller vid platsmonterade lösningar. Fönster, dörrar och trapphus har få eller inga 

variationer. 

Generellt om byggnadskropparna 

Skissförslaget som utarbetats innehåller förslag på hur olika volymer kan användas för 

att uppnå en hög flexibilitet i geometri och area. Förslaget är ett resultat av initiala 

jämförelser mellan loftgångshus och inbyggda trappuppgångar. Överslagsmässiga 

beräkningar visar högre kvot BOA/BYA för en byggnad med invändiga trapphus 

jämfört med ett loftgångshus (se Bilaga 1). 

Fyra huskroppar har utarbetats; en hörndel samt tre lamelldelar i olika storlekar. 

Majoriteten av respondenterna föreställde sig ett standardiserat flerbostadshus utanför 

den omedelbara stadskärnan, därför förläggs kommersiella delar endast i hörndelen, för 

att det annars inte anses vara tillräckligt lönsamt vid lokalisering utanför den tätaste 

stadskärnan. Respondenterna från de allmännyttiga bostadsföretagen har möjlighet att 

förvalta lokalytor trots att bostäder är huvudverksamheten. Bottenvåningen har en 

högre takhöjd för att möjliggöra upphöjda insynsskyddade bostäder samt för att 

underlätta anläggning för garage under gårdsplanen och huskropparna. Två 

fasadförslag har utarbetats för att erbjuda möjlighet att anknyta till byggnadens 

omgivning; tegelfasad, eller putsfasad med cederträ på bottenplan. Dessa visualiseras i 

figurer 5 och 6. En överslagsmässig prisjämförelse mellan dessa ges i slutet av kapitlet.  

 

Huskropparna som tagits fram benämns i fortsättningen som “Hörndel”, “Lamell Stor”, 

”Lamell Mellan” och “Lamell Liten”. Hörndelen är förlängningsbar för att tillåta 

ökning av antalet rum i lägenheterna (se figur 7). Även Lamell stor är förlängningsbar 

på decimeternivå, för att tillåta högre anpassningsbarhet till tomten. Lamell mellan och 

liten är ej förlängningsbara med hänsyn till installationer som då skulle kräva nytt 

projekteringsarbete vid varje projekt. Då en hög grad av exploatering efterfrågas 

används BOA/BYA som mått på tomtens exploateringsgrad. Dessa återfinns i tabell 10 

och 11. Mått anges i millimeter. 

 

Utifrån intervjusvar och lag- och funktionskrav har byggnadskropparna utformats 

utifrån nedan principer; 

1. Trapphus med bårhiss 

2. 1-4 R.O.K.  

3. Möjlighet till tyst sida, undantag i hörndelen 

4. 12 m breda, 17-27 meter långa  
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Figur 5. Kvartersvy, fasadmaterial cederträ och puts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Kvartersvy, fasadmaterial tegel   
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Hörndel, plan 1 

Entréer för boende är avskilda från verksamheterna och samtliga trapphus har kontakt 

med innergården via en korridor ett halvplan upp. Se figur 7. 

 

 
Figur 7. Kommersiell hörndel, bottenvåning. 

 

Hörndel, plan 2 

Lägenheter om 2-3 R.O.K med möjligheten till eventuell förlängning om ca fyra meter 

på sidorna för ökad flexibilitet. Bullerproblematiken i lägenheter utan tillgång till tyst 

sida kan lösas med burspråk (Figur 8). 

 
Figur 8. Hörndel med eventuell förlängning, plan 2.  
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Lamell “Stor”, plan 1 

Fyra lägenheter fördelade på en 1 R.O.K, en 2 R.O.K, en 3 R.O.K och en 4 R.O.K. 

(Figur 9). 

 
Figur 9. Lamell Stor, bottenvåning 

 

Lamell “Stor”, plan 2 

Fyra lägenheter fördelade på två 4 R.O.K och två 2 R.O.K. (Figur 10). 

 

 
Figur 10. Lamell Stor, plan 2 
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Lamell “Mellan”, plan 1 

Fyra lägenheter fördelade på två 1 R.O.K, en 2 R.O.K, samt en 3 R.O.K. (Figur 11). 

 

 
Figur 11. Lamell Mellan, bottenvåning. 

 

Lamell “Mellan”, plan 2 

Fyra lägenheter fördelade på två 3 R.O.K och två 1 R.O.K. (Figur 12). 

 

 
Figur 12. Lamell Mellan, plan 2. 
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Lamell “Liten”, plan 1 

Tre lägenheter fördelade på en 1 R.O.K, och två 2 R.O.K. (Figur 13). 

 

Figur 13. Lamell Liten, bottenvåning 

 

Lamell “Liten”, plan 2 

Fyra smålägenheter fördelade på två 2 R.O.K och två 1 R.O.K. (Figur 14). 

 

 
Figur 14. Lamell liten, plan 2 
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Tabell 10. Huskropparnas exploatering per en våning bostäder 

 
 

Tabell 11. Huskropparnas exploatering per en våning i bottenplan 
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Kvartersstruktur 

Kvarterens storlek och sammansättning kan varieras utifrån aktuell tomt. Beroende på 

sammansättning varierar längden på byggnadskropparna, för att kunna anpassa 

geometrin till en för tomten lämplig storlek. Skissförslagets olika delar kan 

sammansättas till en sluten-, U- eller L- formad kvartersstruktur, exempel illustreras i 

Figur 15. Tabell 12 visar variationen mellan den minsta möjliga storleken och den 

största möjliga storleken vid en sluten kvartersstruktur.  

 

Tabell 12. Variation i kvartersstrukturens storlek vid slutet kvarter 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 15. Lamell och hörndelar sammansatta till slutet kvarter samt U-format kvarter  
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Prisbild 
En kostnadsuppskattning har gjorts med stöd av kontaktperson hos SABO, för att 

jämföra det framtagna skissförslaget, och SABOs Kombohuskoncept (tabell 13). 

Kalkylen är baserad på “Lamell Liten” och ”Hörndel” men kan generaliseras för att 

tillämpas på samtliga byggnadskroppar i skissförslaget. 

Tabell 13. Kostnadsuppskattning per våningstyp  

 
(Priser är exklusive moms och innefattar endast inbyggnadsmaterial, installationer 

och arbetskraft. Markkostnader, projekteringskostnader, markarbeten och 

komplementbyggnader ingår ej) 

 

Ett Kombohus om fyra våningar (figur 2) med 16 lägenheter prissätts till 13 350 000 kr 

exklusive moms, vilket ger ett pris om 12 618 kr/BOA (SABO, 2014A). Detta kan 

jämföras med likvärdigt exempel från skissförslag “Lamell Stor” i puts och cederträ i 

fyra våningar med snarlik BTA, med 16 lägenheter, där priset per BOA är 11 427 kr 

enligt tabell 13. Kostnaden för hela byggnaden blir då 10 855 650 kr. Att 

kostnadsbilden blir lägre i skissförslaget än Kombohusens redan snäva prisbild kan 

understödjas av de intervjuade byggentreprenörernas uppfattning om att de själva skulle 

kunna ta fram ett liknande koncept för en lägre summa än 12 000 kr/BOA. 

Kombohusens pris är dock marknadspriser, medan skissförslaget ej innehåller några 

marknadsmässiga tillägg. Jämförelsen används således endast för att visa 

skissförslagets rimlighet, och ej för att konkurrera med Kombohusens prisbild. 
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5.2     Frågeställning 1 
Frågeställning 1: Vilken syn har kommuner och allmännyttiga bostadsföretag på vilka 

egenskaper som är lämpliga för standardiserade flerbostadshus i stadsmiljö?   

 

Resultatet från intervjuarbete med kommun och allmännyttiga bostadsföretag visar på 

att båda respondentgrupperna övervägande saknar en större flexibilitet hos 

Kombohusen och liknande standardiserade flerbostadshus. Då kommunen ska värna 

om stadsmiljön och dess gestaltning krävs att nya byggnader kan anpassas till sin 

omgivning, vilket är en utmaning hos alla typer av nyckelfärdiga bostadsbyggnader. Ett 

intresse av samma typ går att finna hos de allmännyttiga bostadsföretagen som ofta är 

måna om att byggnadens gestaltning inte ska spegla en förutfattad bild av allmännyttan, 

och man lägger stor vikt vid utformningen av byggnaden och inpassningen till 

omgivningen. Man måste också kunna erbjuda en bottenvåning som bidrar till stadens 

liv och rörelse och byggnaden ska passa in i det befintliga gaturummet, vilket är svårt 

med dagens standardiserade flerbostadshus eftersom de har bostäder i markplan. I stora 

drag är alla respondenter positivt inställda till idén med högre standardisering av 

bostadsbyggandet, dock under förutsättningen att byggnaden kan anpassa sig till sin 

omgivning och tomten på ett tillfredsställande sätt. 

5.3     Frågeställning 2 
Frågeställning 2: Hur skulle ett sådant koncept kunna utformas med avseende på 

dessa egenskaper?  

 

Ett skissförslag har tagits fram där volymer och fasader är flexibla, och kan väljas 

utifrån varierande tomtförutsättningar. Fyra olika huskroppar kan tillsammans bilda 

olika stora kvartersstrukturer. Fasader måste vara valbara för att angöra väl till 

intilliggande bebyggelse, samtidigt som man önskar hållbara material med låga krav på 

underhåll för att nå besparingar under drifttiden. Byggnadens utformning kommer även 

att påverkas av platsspecifika förutsättningar som buller och ljusförhållanden, men bör 

utformas med tyst sida för att uppfylla bullerkraven oberoende av placering inom 

staden. Byggnadens bottenplan kräver verksamhetsytor i viss utsträckning, man kan 

dock ej förlägga kommersiella ytor i hela bottenplan då detta ej är ekonomiskt 

försvarbart utanför stadens mest täta stadskärna. Man bör ej heller placera bostäder i 

markplan då detta skulle utgöra ett dåligt möte med gatan. Entréer bör mynna direkt 

mot gata utan förgårdsmark för att inte göra anspråk på, eller förändra gatumiljön. 

Bottenplanens ytor kan alternativt nyttjas av samhällsfunktioner som barnomsorg utan 

att byggnaden inverkar negativt på en levande gatumiljö. 

5.4     Frågeställning 3 
Frågeställning 3: Vilka möjligheter ser byggentreprenörer i att knyta ramavtal för 

standardiserade flerbostadshus för allmännyttan? 

 

Då Kombohusen erbjuds till de allmännyttiga bostadsföretagen via ramavtal har de 

även ett utgångsdatum för när avtalet inte längre gäller. För att kunna tillgodose 

bostadsbehovet är ramavtal och förenklade upphandlingsförfaranden med hög grad av 

standardisering ett sätt att underlätta för de allmännyttiga bostadsföretagen. Även 

byggentreprenörerna ser detta som ett sätt att öka och effektivisera sin egen produktion, 

och man tror att detta kommer vara ett allt vanligare arbetssätt i framtiden. Man ser 

även strategisk partering, vilket efterfrågas i hög grad av allmännyttan, samt ramavtal 

som samarbetsmöjligheter som kan gynna båda parter. De intervjuade 
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byggentreprenörerna arbetar även mot att ta fram egna koncept för standardiserade 

flerbostadshus för att snabbt kunna erbjuda en produkt som prismässigt kan jämföras 

med Kombohusen.  

5.5     Koppling till målet 
Tidigare forskning visar dels på att nyckelfärdiga koncept kan stimulera 

bostadsbyggandet, samt att ramupphandlingar liknande Kombohus kan bidra till ett 

ökat bostadsbyggande. Intervjuarbetet har visat att detta även efterfrågas hos de 

allmännyttiga bostadsföretagen, och att både de och byggentreprenörerna ser en fördel 

i att knyta ramavtal samt att utveckla nyckelfärdiga koncept för att underlätta 

projekteringsprocessen.  

För att Kombohus eller liknande standardiserade flerbostadshus ska kunna närma sig 

stadskärnan i högre utsträckning än i dag krävs högre flexibilitet i utformningen, samt 

större anpassningsbarhet till varierande tomtförutsättningar. Intervjuarbetet visar dock 

även på att dessa byggnader kan vara svåra att få in i stadens gamla stadskärna, utan 

bör förläggas till stadens nya stadskärna och utvecklingsområden. Ett skissförslag har 

tagits fram utifrån de synpunkter som framkommit under intervjuarbetet, som ett förslag 

på hur ett standardiserat flerbostadshus i stadsmiljö skulle kunna utföras.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en avslutande reflektion kring utredningens resultat och de metoder som 

använts. Arbetets begränsningar och förslag till vidare forskning behandlas i slutet av 

kapitlet. 

6.1     Resultatdiskussion 
Arbetet anses uppfylla god validitet då undersökningen utrett vad som avsetts. Empirin 

som ligger till grund för resultatet och måluppfyllelsen består till största delen av 

intervjuer. Dessa har genomförts genom fysiska möten där båda författarna varit 

närvarande för att minska risken för feltolkningar, respondenterna har även fått ta del 

av intervjuunderlaget före intervjuerna. Detta i kombination med att samtliga intervjuer 

spelats in och sedan transkriberats stärker arbetets validitet.  

 

Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade, och därmed har respondenterna 

givits utrymme att formulera sina egna svar, vilket kan leda till svårigheter att jämföra 

svar från olika respondenter. Om studien utförs igen bör samma resultat kunna uppnås, 

om intervjufrågorna är formulerade likvärdigt. Resultatet från de genomförda 

intervjuerna anses vara applicerbart vid framtagande av liknande koncepthus som det 

framtagna skissförslaget, även om dess gestaltning sannolikt hade kunnat utformas 

annorlunda. Eftersom respondenter från flera städer intervjuats bör även resultatet 

kunna generaliseras till att gälla storleksmässigt jämförbara städer. 

 

Frågeställningarna som formulerats har varit korrekt ställda för att leda arbetet mot det 

uppsatta målet, som bidrar med ny kunskap inom utvecklingen av standardiserade 

flerbostadshus. De valda respondentgrupperna är lämpliga i förhållande till målet, och 

anses vara de yrkesgrupper som har bäst erfarenhet och kunskap inom området. 

6.2     Metoddiskussion 
Den kvalitativa undersökningen och datainsamlingen, som bestått av intervjuer anses 

lämpliga då frågeställningarna är baserade på erfarenheter från nyckelpersoner med för 

studien passande erfarenhet och kompetens. 

 

Under utredningen svarade respondenterna på intervjufrågorna på olika sätt och i vissa 

fall på komplexa sätt som har varit svårtolkade eller inte varit till någon fördel för 

utredningen vilket är en av riskerna med kvalitativa undersökningar som metod. Vissa 

intervjufrågor har i efterhand ansetts ej användbara då dessa inte bidrog med 

information. Vissa frågor hade kunnat formuleras annorlunda för att undvika att 

respondenten spekulerar fram sina svar. 

 

Mer kunskap inom intervjuteknik före datainsamling hade varit ett verktyg för att på ett 

mer utförligt sätt erhålla information som är av relevans för utredningen. Eftersom 

intervjuarbetet har varit omfattande har denna påbörjats i ett tidigt skede av skälet att 

tiden har varit begränsad, men hade gynnats av att påbörjas senare med bättre kunskaper 

i intervjuteknik, detta genom exempelvis en fokusgrupp före själva intervjuarbetet för 

att formulera bättre frågor. 
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6.3     Begränsningar 
Då resultatet baseras på intervjuer med tre yrkesgrupper kan man inte utgå från att 

samma resultat hade erhållits utifrån andra yrkesgruppers perspektiv. Resultaten är även 

färgade av respondenternas personliga åsikter och förutfattade meningar.  

 

Skissförslaget som tagits fram har begränsningar i att det inte går anta vara applicerbart 

utan geotekniska undersökningar. Det har heller ej utförts några närmare konstruktiva 

beräkningar. En kostnadskalkyl har utförts för att rimlighetstesta förslaget och kunna 

göra enkla prisjämförelser, i denna ingår endast inbyggnadsmaterial och arbetskraft och 

kan ej anses utgöra kostnadsunderlag för ett helt projekt. 

6.4     Slutsatser och rekommendationer 
Studien bidrar till att utreda vad branschens intressenter ser som viktiga egenskaper hos 

ett flerbostadshus i stadskärnan. Denna kunskap kan ligga till grund för att utveckla ett 

koncepthus som är upprepningsbart och kan därmed bidra med en högre grad av 

standardisering inom bostadsbyggandet. Standardiserade produkter på 

bostadsmarknaden som inte kräver nya processer och idéer för varje byggprojekt 

medger större möjligheter att utveckla genomarbetade och väl fungerade produkter och 

därmed högre kvalitet.  

Utvecklandet av konceptbyggnader som fungerar i stadskärnan är viktigt för en hållbar 

utveckling av städerna, och man måste titta på vilka egenskaper en stadskärna kräver 

av en byggnad. Att inpassningen till omgivningen är A och O är huvudslutsatsen i denna 

utredning. Både kommuner och allmännyttiga bostadsföretag ser utvecklingen av 

nyckelfärdiga flerbostadshus som ett sätt att förtäta staden och undvika att expandera 

städerna utåt. 

6.5     Förslag till vidare forskning 
- En stark rekommendation är vidare framtagning av standardiserade koncept för 

flerbostadshus som är anpassningsbara till sin omgivning. 

- Man bör arbeta ytterligare med att identifiera och minimera risker med 

tillämpning av industriella koncept på färdiga detaljplaner. 

- Det behövs mer forskning inom ekonomiskt försvarbara bulleråtgärder i stadsnära 

lägen, som möjliggör en mer effektiv exploatering.
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Arbetare 5,97 tim

Armerad plastfolie, t=0,2 mm 123,05 m2

Armering K500C-T, d=12 mm 333,46 kg

Armeringsnät NK500AB-W 5150 414,84 m2

Armeringsnät NK500AB-W 5200 238,80 m2

Armeringsnät NK500AB-W 6150 238,80 m2

Badrumsskåp 9 Tvilling1 650 trä/vit 4,00 st

Balkongplatta, betongelement 30,00 m2

Balkongräcke, h=1100 mm, med aluminiumfyllning 23,00 m

Bänkskåp b=800 mm, slät, målad 4,00 st

Bänkskåp, b=400 mm, slät, målad 6,00 st

Bänkskåp, b=600 mm, slät, målad 6,00 st

Bänkskiva, laminat 10,80 m

Bärprofil GK 1 Gyproc 90,14 m

Betong C25/30, d max 16 mm, XC1 58,08 m3

Betong C28/35, d max 32 mm, XC2 31,79 m3

Betongarbetare 133,93 tim

Betongkloss, h=25, d=50 mm 995,00 st

Betongpelare, 300x300 mm, bultinfäst 5,00 m

Board t=6,4 mm, oljehärdad 115,56 m2

CD-sprit 908,40 kg

Cellplastisolering EPS, 80 kPa, t=100 mm, falsad 421,88 m2

Cellplastisolering XPS, 200 kPa, t=70 mm 73,33 m2

Cellplastisolering XPS, 250 kPa, t=100 mm, falsad 210,94 m2

Cementbruk Floor 319 fin, Weber 10,45 m3

Diskbänksplåt H-16 4,00 st

Diskbänksskåp b=800 mm, slät, målad 4,00 st

Diskmaskin, vit 4,00 st

Dörrstoppare av gummi på golv 11,00 st

Dörrtrycke Assa 6696 11,00 par

Dräneringslager av tvättad makadam, t=150 mm 199,00 m2

Duschdraperistång ER 110, 1350-1900 mm, rak, vit 4,00 st

Fasadbruk 1 514,00 kg

Fast fönster, 13x14, trä, färdigmålat 6,00 st

Fast fönster, 14x15, trä, färdigmålat 1,00 st

Fast fönster, 21x8, trä/aluminium 5,00 st

Fästmassa X 7 Ardex 1 081,92 kg

Fästmaterial 9 229,73 x

Fästmaterial för putsskiva 302,80 st

Fiberduk bruksklass N1 204,97 m2

Fjädersprint GK 29 Gyproc 140,28 st

Fläktskåp, b=600 mm, slät, målad 6,00 st

Flytspackel, t<7 mm 199,00 m2

Fogbruk kakelfog FB 24, vit, fogbredd 2-6 mm, CC Höganäs 58,80 kg

Fönsterdörr, 10x21-12, trä/aluminium 2,00 st

Fönsterdörr, 10x21-13, trä, färdigmålad 4,00 st

Formolja, bruksfärdig 48,40 l

Frys vit, h=1550 mm 4,00 st
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Fyllning av komprimerat grus 4,47 m3

Garderob , b=600 mm, slät, målad 8,00 st

Gipsskiva, t=13, b=1200 mm, normal 373,36 m2

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 224,64 m2

Gipsskiva, t=15, b=900 mm, brand 709,78 m2

Gipsskiva, t=9, b=1200 mm, ute 81,76 m2

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 8 305,50 st

Gipsskruv 3,5X41 mm,  stål, FZB 6 572,00 st

Gipsskruv 4,2X32 mm, kombi, ute 1 135,50 st

Grytskåp, b=500 mm, slät, målad 4,00 st

Handdukshängare 1803, 4 krokar, krom 10,00 st

Handledare vid trappa 10,00 m

Hängränna 100 mm L=2 m, vit 19,00 m

H-profil, plast, H 13 Gyproc 30,28 m

Inbyggnadsugn, vit 4,00 st

Isolering, t=145 mm, mineralull, regelskiva kl 0,037 366,44 m2

Isolering, t=80 mm, mineralull, putsskiva 10 kPa kl 0,037 79,49 m2

Justerbar upphängning bas GK 26-01 Gyproc 140,28 st

Kakellist, 16x120 mm, mdf, fabriksbehandlad 6,60 m

Kakelplattor standard, 150x150 mm 117,60 m2

Kantskena GK-C Gyproc 106,05 m

Karmskruv, l=70 mm 230,00 st

Klädhylla enkel BB82 l=800 mm 4,00 st

Klinkerfog 283,92 kg

Klinkerplattor standard, 200x200 mm 218,40 m2

Kommod för tvättställ, bok, inkl tvättställ 6,00 st

Kopplingsbeslag GK 22 Gyproc 101,00 st

Krönlist profilerad, målad 6,00 m

K-virke C24, 45x145 mm 152,11 m

K-virke C24, 45x220 mm 196,17 m

Kyl/frys, fullhöjd, vit 2,00 st

Kyl/sval, h=1550 mm, vit 4,00 st

Lådfack, b=400 mm, slät, målad 6,00 st

Lägenhetsdörr EI30/Rw35dB 9x21, inbr. klass 2, målad 4,00 st

Läkt, 28x70 mm, råhyvlad 916,85 m

Långstav, t=14 mm, ek 208,95 m2

Lätt innerdörr, 9x20, slät, målad 6,00 st

Ljudtätning GPD 95/4, polyetenduk, för stålregel 164,30 m

Ljusramplist profilerad, målad 6,00 m

L-kantelement EPS 200, h=400 mm, t=100 mm, fiberarmerad betong 121,07 m

Lösull, mellanbjälklag 41,52 m3

Målning latex 26-00010, slät btg/lbtg 290,00 m2

Markdistans täckskikt, t=40-50 mm 995,00 st

Microvågsugn manuell, vit 6,00 st

Murarbetare 402,82 tim

Plastfolie, t=0,2 mm 228,85 m2

Postbox 800x400x1900mm,mont på sockel, 22 fack 0,20 st

Prefab betongbjälklag, antal 199,00 st

Rak trappa, h=1500, b=900 mm, betong, halvlopp 5,00 st

Skarvbeslag GK 20 GK 20 Gyproc 101,00 st
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Skohylla BB82S, l=800 mm 4,00 st

Sockellist, 12x56 mm, björk, fabriksbehandlad 348,40 m

Sparksockel, målad 6,00 m

Spis med glashäll, vit 6,00 st

Spisfläkt vit 6,00 st

Städskåp, b=600 mm, slät, målad 4,00 st

Stålnät för puts 87,06 m2

Stålprofil T 50/10, t=0,56 mm, T-kortling 200,12 m

Stänkskydd av kakel vita (UE) 12,00 m2

Stuprör, 110 mm L=3000, vit 6,50 st

Syllisolering, b=150 mm 138,28 m

Tak-/fasadprofil 20-105, t=0,6 mm, Stål, HC 25 109,14 m2

Takstege inf. för profilerad plåt, lack 2,00 m

Tätband tricom sk 12, b=12 cm Ardex 59,40 m

Tillägg betong, pumpbetong 89,87 m3

Toalettpappershållare 3410, fast rullhållare, krom 6,00 st

Torktumlare kondens, tidsstyrd 4,00 st

Träarbetare 989,41 tim

Träregel, 45x145 mm, råhyvlad 1 102,78 m

Träregel, 45x45 mm, råhyvlad 196,17 m

Träregel, 45x70 mm, råhyvlad 235,40 m

Träregel, 45x95 mm, råhyvlad 487,97 m

Tvålkorg, krom 4,00 st

Tvärprofil GK 2 Gyproc 265,13 m

Tvättmaskin 1000 rpm 4,00 st

Underlagsbruk 1 514,00 kg

Underlagsmatta, t=1,8 mm, PE-foam 208,95 m2

Underlagstäckning, Armerad plastduk 112,35 m2

Upphängningstråd GK 250 mm, Gyproc 140,28 st

Väggdistans, täckskikt, 15-20 mm 1 728,50 st

Väggelement , t=200 mm, btg, innervägg 199,70 m2

Väggform av element 691,40 m2

Väggskåp, b=300 mm, slät, målad 4,00 st

Väggskåp, b=400 mm, slät, målad 4,00 st

Väggskåp, b=500 mm, slät, målad 8,00 st

Våtrumsmembran Tricom SK 12, b=120 mm Ardex 221,76 m

Våtrumsmembran, akryldispersion + reaktionspulver, 2-komponent tätskikt, 8+9 Ardex 247,28 kg

Våtrumsmembran, cementbaserad, flexibelt, S7 Ardex 32,97 kg

Vindskydd, fiberduk 297,00 m2

Wc-behör Assa 9265, förn, hkp 11,00 st

Ytterdörrsparti gångdörr o sidoljus, lackad alu, glasad 4,00 m2

Ytterpanel, 17,5x143 mm, ceder, dubbelfasspont 35,00 m

Ytterpanel, 21x100 mm, ceder 4,18 m

Ytterpanel, 28x95 mm, grundmålad 71,50 m

Totalt :
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Sida 1

SlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsidaSlutsida

ProjektbenämningProjektbenämningProjektbenämningProjektbenämningProjektbenämningProjektbenämningProjektbenämningProjektbenämning ProjektkodProjektkodProjektkodProjektkod

Lamell liten tegelLamell liten tegelLamell liten tegelLamell liten tegel

BeställareBeställareBeställareBeställareBeställareBeställareBeställareBeställare OrtOrtOrtOrt

Skapad datumSkapad datumSkapad datumSkapad datum HandläggareHandläggareHandläggareHandläggare GranskareGranskareGranskareGranskare

2017-04-262017-04-262017-04-262017-04-26

KOLLEKTIVLÖNERKOLLEKTIVLÖNERKOLLEKTIVLÖNER Netto+Offert (inkl objtg)Netto+Offert (inkl objtg)Netto+Offert (inkl objtg)Netto+Offert (inkl objtg) 1 2701 270 timtim 1,0001,000 ObjektsfaktorObjektsfaktorObjektsfaktor

OmkostnadskalkylOmkostnadskalkylOmkostnadskalkylOmkostnadskalkyl 00 timtim 380380 kr MedeltimkostnadMedeltimkostnadMedeltimkostnad

Etablering och diverseEtablering och diverseEtablering och diverseEtablering och diverse timtimtimtimtimtimtimtim

Summa arbetstidSumma arbetstidSumma arbetstidSumma arbetstid 1 2701 270 timtimtimtimtimtimtimtim

SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: 482 658482 658 krkrkrkrkrkr

NETTOKOSTNADERNETTOKOSTNADERNETTOKOSTNADER MaterialMaterialMaterialMaterial 1 489 3181 489 318 krkrkrkrkrkrkrkr

Maskiner Maskiner Maskiner Maskiner 00 krkrkrkrkrkrkrkr

Tjänstemän + JusteringTjänstemän + JusteringTjänstemän + JusteringTjänstemän + Justering 00 krkrkrkrkrkrkrkr

SUMMA NETTOKOSTNADER:SUMMA NETTOKOSTNADER:SUMMA NETTOKOSTNADER:SUMMA NETTOKOSTNADER: 1 489 3181 489 318 krkrkrkrkrkr

OMKOSTNADEROMKOSTNADEROMKOSTNADER Omk.kalkyl inkl. Just.Omk.kalkyl inkl. Just.Omk.kalkyl inkl. Just.Omk.kalkyl inkl. Just. 00 krkrkrkrkrkrkrkr

ArbetsledningArbetsledningArbetsledningArbetsledning 96 53296 532 krkrkr 20 % på lönekostnadenpå lönekostnadenpå lönekostnaden

Maskiner diverseMaskiner diverseMaskiner diverseMaskiner diverse 12 70212 702 krkrkr 10 kr / tim på arbetstidpå arbetstidpå arbetstid

FörbrukningsmaterialFörbrukningsmaterialFörbrukningsmaterialFörbrukningsmaterial 74 46674 466 krkrkr 5 % på materialpå materialpå material

TransporterTransporterTransporter krkrkrkrkrkrkrkr

Bodar/containerBodar/containerBodar/container krkrkrkrkrkrkrkr

AvfallshanteringAvfallshanteringAvfallshantering krkrkrkrkrkrkrkr

SUMMA OMKOSTNADER:SUMMA OMKOSTNADER:SUMMA OMKOSTNADER:SUMMA OMKOSTNADER: 183 699183 699 krkrkrkrkrkr

UEUEUE UE  (Nettokalkyl) (Nettokalkyl) (Nettokalkyl) 718 480718 480 krkrkrkrkrkrkrkr

MarkMarkMark krkrkrkrkrkrkrkr

SmideSmideSmide krkrkrkrkrkrkrkr

PlåtslageriPlåtslageriPlåtslageri krkrkrkrkrkrkrkr

MålningMålningMålning krkrkrkrkrkrkrkr

MattläggningMattläggningMattläggning krkrkrkrkrkrkrkr

Kakel/klinkerKakel/klinkerKakel/klinker krkrkrkrkrkrkrkr

ÖvrigtÖvrigtÖvrigt krkrkrkrkrkrkrkr

INSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONER ElElEl krkrkrkrkrkrkrkr

RörRörRör krkrkrkrkrkrkrkr

VentVentVent krkrkrkrkrkrkrkr

Styr och reglerStyr och reglerStyr och regler krkrkrkrkrkrkrkr

KylaKylaKyla krkrkrkrkrkrkrkr

HissHissHiss krkrkrkrkrkrkrkr

A- och K-handlingarA- och K-handlingarA- och K-handlingar krkrkrkrkrkrkrkr

InstallationshandlingarInstallationshandlingarInstallationshandlingar krkrkrkrkrkrkrkr

Install.samordnareInstall.samordnareInstall.samordnare krkrkrkrkrkrkrkr

SUMMA UE / KONSULT:SUMMA UE / KONSULT:SUMMA UE / KONSULT:SUMMA UE / KONSULT: 718 480718 480 krkrkrkrkrkr

OFFERTKALKYL:OFFERTKALKYL:OFFERTKALKYL: 00 krkrkrkrkrkr

PROJEKTKOSTNAD:PROJEKTKOSTNAD:PROJEKTKOSTNAD: 2 874 1552 874 155 krkrkrkr

FörsäkringarFörsäkringar krkrkrkr

BankgarantiBankgaranti krkrkrkr

ADMIN. / VINSTADMIN. / VINSTADMIN. / VINST MaterialMaterialMaterialMaterial 1010 %% 148 932148 932 krkrkrkr

UE / KonsultUE / KonsultUE / KonsultUE / Konsult 55 %% 35 92435 924 krkrkrkr

OmkostnaderOmkostnaderOmkostnaderOmkostnader 55 %% 9 1859 185 krkrkrkr

KollektivlönerKollektivlönerKollektivlönerKollektivlöner 55 %% 24 13324 133 krkrkrkr

JusteringJustering krkrkrkr

ANBUDSSUMMAANBUDSSUMMAANBUDSSUMMA  EXKL MOMS: EXKL MOMS: 3 092 3293 092 329 krkrkrkr

ANBUDSSUMMAANBUDSSUMMAANBUDSSUMMA INKL MOMS:INKL MOMS: 3 865 4113 865 411 krkrkrkr

PROJEKTDATAPROJEKTDATAPROJEKTDATAPROJEKTDATAPROJEKTDATAPROJEKTDATAPROJEKTDATA NYCKELTALNYCKELTALNYCKELTALNYCKELTALNYCKELTALNYCKELTALNYCKELTALNYCKELTALNYCKELTALNYCKELTAL

BruttoareaBruttoarea (BTA)(BTA) 0 kr / m²kr / m² tim / m²tim / m²tim / m²tim / m²

BruttovolymBruttovolym (BTV)(BTV) kr / m³kr / m³ tim / m³tim / m³tim / m³tim / m³

BoareaBoarea (BOA)(BOA) 137 22 57222 572 kr / m²kr / m² 9,279,27 tim / m²tim / m²tim / m²tim / m²



Arbetare 5,97 tim

Armerad plastfolie, t=0,2 mm 123,05 m2

Armering K500C-T, d=12 mm 333,46 kg

Armeringsnät NK500AB-W 5200 238,80 m2

Armeringsnät NK500AB-W 6150 238,80 m2

Badrumsskåp 9 Tvilling1 650 trä/vit 4,00 st

Balkongplatta, betongelement 30,00 m2

Balkongräcke, h=1100 mm, med aluminiumfyllning 23,00 m

Bänkskåp b=800 mm, slät, målad 4,00 st

Bänkskåp, b=400 mm, slät, målad 6,00 st

Bänkskåp, b=600 mm, slät, målad 6,00 st

Bänkskiva, laminat 10,80 m

Bärprofil GK 1 Gyproc 90,14 m

Betong C28/35, d max 32 mm, XC2 31,79 m3

Betongarbetare 92,95 tim

Betongkloss, h=25, d=50 mm 995,00 st

Betongpelare, 300x300 mm, bultinfäst 5,00 m

Board t=6,4 mm, oljehärdad 115,56 m2

Cellplastisolering EPS, 80 kPa, t=100 mm, falsad 421,88 m2

Cellplastisolering XPS, 200 kPa, t=70 mm 73,33 m2

Cellplastisolering XPS, 250 kPa, t=100 mm, falsad 210,94 m2

Cementbruk Floor 319 fin, Weber 10,45 m3

Diskbänksplåt H-16 4,00 st

Diskbänksskåp b=800 mm, slät, målad 4,00 st

Diskmaskin, vit 4,00 st

Dörrstoppare av gummi på golv 11,00 st

Dörrtrycke Assa 6696 11,00 par

Dräneringslager av tvättad makadam, t=150 mm 199,00 m2

Duschdraperistång ER 110, 1350-1900 mm, rak, vit 4,00 st

Färgat bruk tegelmurverk 22 680,00 kg

Fast fönster, 13x14, trä, färdigmålat 6,00 st

Fast fönster, 14x15, trä, färdigmålat 1,00 st

Fast fönster, 21x8, trä/aluminium 5,00 st

Fästmassa X 7 Ardex 1 081,92 kg

Fästmaterial 4 806,03 x

Fiberduk bruksklass N1 204,97 m2

Fjädersprint GK 29 Gyproc 140,28 st

Fläktskåp, b=600 mm, slät, målad 6,00 st

Flytspackel, t<7 mm 199,00 m2

Fogbruk kakelfog FB 24, vit, fogbredd 2-6 mm, CC Höganäs 58,80 kg

Fönsterdörr, 10x21-12, trä/aluminium 2,00 st

Fönsterdörr, 10x21-13, trä, färdigmålad 4,00 st

Frakt tegel 40,54 ton

Frys vit, h=1550 mm 4,00 st

Fyllning av komprimerat grus 4,47 m3

Garderob , b=600 mm, slät, målad 8,00 st

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 224,64 m2

Gipsskiva, t=15, b=900 mm, brand 709,78 m2
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Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 3 120,00 st

Gipsskruv 3,5X41 mm,  stål, FZB 6 572,00 st

Grytskåp, b=500 mm, slät, målad 4,00 st

Handdukshängare 1803, 4 krokar, krom 10,00 st

Handledare vid trappa 10,00 m

Hängränna 100 mm L=2 m, vit 19,00 m

Inbyggnadsugn, vit 4,00 st

Justerbar upphängning bas GK 26-01 Gyproc 140,28 st

Kakellist, 16x120 mm, mdf, fabriksbehandlad 6,60 m

Kakelplattor standard, 150x150 mm 117,60 m2

Kantskena GK-C Gyproc 106,05 m

Karmskruv, l=70 mm 230,00 st

Klädhylla enkel BB82 l=800 mm 4,00 st

Klinkerfog 283,92 kg

Klinkerplattor standard, 200x200 mm 218,40 m2

Kommod för tvättställ, bok, inkl tvättställ 6,00 st

Kopplingsbeslag GK 22 Gyproc 101,00 st

Krönlist profilerad, målad 6,00 m

K-virke C24, 45x220 mm 196,17 m

Kyl/frys, fullhöjd, vit 2,00 st

Kyl/sval, h=1550 mm, vit 4,00 st

Lådfack, b=400 mm, slät, målad 6,00 st

Lägenhetsdörr EI30/Rw35dB 9x21, inbr. klass 2, målad 4,00 st

Läkt, 28x70 mm, råhyvlad 411,95 m

Långstav, t=14 mm, ek 208,95 m2

Lätt innerdörr, 9x20, slät, målad 6,00 st

Ljudtätning GPD 95/4, polyetenduk, för stålregel 164,30 m

Ljusramplist profilerad, målad 6,00 m

L-kantelement EPS 200, h=400 mm, t=100 mm, fiberarmerad betong 121,07 m

Lösull, mellanbjälklag 41,52 m3

Målning latex 26-00010, slät btg/lbtg 290,00 m2

Markdistans täckskikt, t=40-50 mm 995,00 st

Microvågsugn manuell, vit 6,00 st

Murarbetare 546,75 tim

Plastfolie, t=0,2 mm 228,85 m2

Postbox 800x400x1900mm,mont på sockel, 22 fack 0,20 st

Prefab betongbjälklag, antal 199,00 st

Rak trappa, h=1500, b=900 mm, betong, halvlopp 5,00 st

Skarvbeslag GK 20 GK 20 Gyproc 101,00 st

Skohylla BB82S, l=800 mm 4,00 st

Sockellist, 12x56 mm, björk, fabriksbehandlad 348,40 m

Sparksockel, målad 6,00 m

Spis med glashäll, vit 6,00 st

Spisfläkt vit 6,00 st

Städskåp, b=600 mm, slät, målad 4,00 st

Stålprofil T 50/10, t=0,56 mm, T-kortling 200,12 m

Stänkskydd av kakel vita (UE) 12,00 m2

Stuprör, 110 mm L=3000, vit 6,50 st

Tak-/fasadprofil 20-105, t=0,6 mm, Stål, HC 25 109,14 m2

Takstege inf. för profilerad plåt, lack 2,00 m
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Tätband tricom sk 12, b=12 cm Ardex 59,40 m

Tegel, 250x120x62 mm, murtegel 15 592,50 st

Tillägg betong, pumpbetong 31,79 m3

Tillägg för frilagd ballast väggelement sandwich 270,00 m2

Toalettpappershållare 3410, fast rullhållare, krom 6,00 st

Torktumlare kondens, tidsstyrd 4,00 st

Träarbetare 624,48 tim

Träregel, 45x45 mm, råhyvlad 196,17 m

Träregel, 45x70 mm, råhyvlad 235,40 m

Träregel, 45x95 mm, råhyvlad 487,97 m

Tvålkorg, krom 4,00 st

Tvärprofil GK 2 Gyproc 265,13 m

Tvättmaskin 1000 rpm 4,00 st

Underlagsmatta, t=1,8 mm, PE-foam 208,95 m2

Underlagstäckning, Armerad plastduk 112,35 m2

Upphängningstråd GK 250 mm, Gyproc 140,28 st

Väggelement , t=200 mm, btg, innervägg 86,30 m2

Väggelement 70/150/60 mm, btg/mineralull, ej bärande 270,00 m2

Väggskåp, b=300 mm, slät, målad 4,00 st

Väggskåp, b=400 mm, slät, målad 4,00 st

Väggskåp, b=500 mm, slät, målad 8,00 st

Våtrumsmembran Tricom SK 12, b=120 mm Ardex 221,76 m

Våtrumsmembran, akryldispersion + reaktionspulver, 2-komponent tätskikt, 8+9 Ardex 247,28 kg

Våtrumsmembran, cementbaserad, flexibelt, S7 Ardex 32,97 kg

Wc-behör Assa 9265, förn, hkp 11,00 st

Ytterdörrsparti gångdörr o sidoljus, lackad alu, glasad 4,00 m2

Ytterpanel, 21x100 mm, ceder 4,18 m

Ytterpanel, 28x95 mm, grundmålad 71,50 m

Totalt :
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STANDARDISERADE FLERBOSTADSHUS I STADSMILJÖ-
EN UTREDNING OM EN HÅLLBAR FÖRTÄTNING AV 

STADSKÄRNAN

Denna intervju görs som en del av vårt examensarbete om 15 hp inom byggnadsteknik vid 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet görs i samarbete med SABO, Sveriges 
Allmännyttiga Bostadföretag. Syftet med intervjuerna är att få en förståelse för hur 
branschens olika aktörer ställer sig till implementering av standardiserade flerbostadshus 
(SABO’s kombohus), samt hur man arbetar för ett ökat bostadsbestånd i kombination med 
en hållbar stadsutveckling i respektive stad. 

Intervjuer genomförs med planansvarig eller dylikt hos kommun samt fastighetsutvecklare 
eller dylikt hos allmännyttiga bostadsföretag i fem storleksmässigt jämförbara svenska 
städer. Materialet kommer att användas vid framtaget av ett typkoncept av ett Kombohus 
som kan tillämpas i stadsmiljöer, och kommer även att vara en del av rapportens resultat. 

Du som respondent har rätt att vara anonym om så önskas, i annat fall kan ert namn komma 
att nämnas i utredningen. 

Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta oss enligt nedan uppgifter: 

Amanda Kronkvist 
kram1400@student.ju.se 
0761-61 06 92 

Damir Omerovic 
omda1494@student.ju.se 
0736-41 53 36 

Tack för att du tagit dig tid att hjälpa oss i vårt arbete! 

BILAGA 3



BLOCK 1: Nyproduktion 

Har ni mål gällande er nyproduktion?
- Hur ser de ut?
- Klarar ni era mål?
- Om nej, varför inte?
- Hur arbetar ni för att nå era mål?

Vad tror ni generellt skulle bidra till ett ökat bostadsbyggande (och ökat bostadsbestånd)?
- Byggbar mark
- Detaljplaner
- Byggregler
- Överklagandeprocessen
- Politisk vilja
- Kommunens tjänstemän

BLOCK 2: Strategi för entreprenörer

Har ni någon strategi för hur ni upphandlar entreprenader vid nybyggnad av bostäder?
- Egna ramavtal
- Partnering
- Totalentreprenader
- Generalentreprenader
- CM

Hur många entreprenörer finns det som kan ta totalentreprenader i den storlek ni brukar 
handla upp? 

Hur många entreprenörer offererar er?
- Vilka?
- Vilka entreprenörer bygger nyproduktion åt er?

Föredrar ni att handla upp större entreprenader eller mindre?

Vilka är begränsningarna vid upphandling? 

BLOCK 3: Typhus eller bostadskoncept 

Vad kännetecknar ett standardiserat flerbostadshus för dig?

Vad har ni för inställning gentemot Kombohus och/eller liknande typhus?

Varför tror du att Kombohus/nyckelfärdiga standardhus generellt sett inte är ett vanligt inslag 
i stadskärnorna i många svenska städer?

Vilka kvaliteter strävar ni efter att uppnå i era hyresbostäder avseende: 
- Boendestandard
- Gestaltning



 

Upplever ni att det är svårt att uppnå hög kvalitet vid upphandling av entreprenad med låga 
anbudsbelopp? 
 
Vilka lägenhetsstorlekar och lägenhetstyper (senior, student mm) finns det störst behov av? 
 
Vilka egenskaper ser ni att ett Kombohus i er stad bör ha med avseende på? 
 - Geometri 
 - Volym 
 - Fasader 
 - Gestaltning 

- Kvartersbildning 
 - Eventuella verksamheter 
 
Vad har ni för energi- och miljökrav? 
 
Prioriterar ni att bygga i stadskärnorna istället för utanför eller tvärtom? Varför? 
 
Hur ser ni helst att man löser parkeringsfrågan vid centralt belägna nyproduktioner (p-
hus/garage/gata mm)? 
 
Hur ser ni på en kommersiell bottenvåning? Är en tredimensionell fastighetsuppdelning där 
man säljer av lokalerna ett alternativ, eller finns det möjlighet att förvalta dessa själva? 
 
Tror du att en större flexibilitet av Kombohusens gestaltning och arkitektur skulle kunna vara 
ett incitament till en ökad produktion av dessa i stadskärnorna? 
 
Vad ser ni som en fördel vid upphandling av flerbostadshus? Exempelvis förenklat 
upphandlingsförfarande, pris, gestaltning mm. 
 
Skulle ett förenklat upphandlingsförfarande/förenklade ramavtal vara ett incitament till att 
man ökar produktionen? (ja/nej) 
 
Vad anser du är ett rimligt kvadratmeterpris för nyproduktion av Kombohus el liknande? 
 
Vad kostar er nyproduktion i snitt (total produktionskostnad inkl. moms) 
 - Varav mark 
 - Varav entreprenadkostnad 
 
Vilka kostnader har ökat mest? 
 

Vilka parametrar har störst inverkan på hyrorna? 
 
Har ni byggt eller ritat något projekt som kan jämföras med ett Kombohus vi kan få ta del av? 
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BLOCK 1: En fungerande bostadsmarknad 
 
Hur fungerar er bostadsmarknad idag? 
 
Vad saknas för att bostadsmarknaden ska fungera optimalt? 
 
Hur arbetar ni för att nå en bättre bostadsmarknad? 
 
Vilka numerära mål finns gällande: 
 
 - Antal byggrätter som ska detaljplaneläggas per år? 
 - Antal bostäder som ska färdigställas per år? 
 - Andra mål? 
 
Når ni era mål? Om inte, varför? 
 
Hur arbetar ni er i er kommun för att tillgodose marknaden med de bostäder som saknas? 
 
Hur arbetar ni för att öka hyresrättsbeståndet? 
 
Hur arbetar ni med ert kommunala bostadsbolag för att nå kommunens mål? Vad kan bli 
bättre? 
 
 
BLOCK 2: Typhus/standardiserade flerbostadshus (Kombohus) 
 
Vad kännetecknar ett standardiserat flerbostadshus för dig? 
 
Varför tror du att Kombohus/nyckelfärdiga standardhus generellt sett inte är ett vanligt inslag 
i stadskärnorna i många svenska städer? 
 
Hur hade ni ställt er till att ett typiskt Kombohus (punkthus med bostäder på alla plan samt 
ev. lokaler på bottenplan) uppförts i er stadskärna? 
 
Vad skulle ni kräva av ett Kombohus/nyckelfärdigt flerbostadshus för att detta skulle få 
byggas i er stadskärna? 
 
Arbetar ni med förtätning som en hållbar utveckling av er stad? Om ja, hur föreställer ni er att 
målbilden ser ut? 
 
Vad har ni för förtätningsstrategi? Prioriterar ni att bygga inne i stadskärnan eller i dess 
ytterkanter? 
 
Vad behövs för att komplettera er stad med avseende på gestaltning, funktioner och en 
levande stadskärna? Finns det några ideal man arbetar mot? 
 
Vilka möjligheter ser ni för infyllnadsprojekt i er stadskärna? 
 
Vilka problem/hinder har ni tidigare stött på vid infyllnadsprojekt i stadskärnan? 
 
 - Vad avser byggregler tex: Trafikbuller 
 - Vad avser marknadens intresse 
 - Parkeringsfrågan 
 - Byggkostnader 
 



Hade ni sett större möjligheter till förtätning av er stad om fler nyckelfärdigt koncept fanns 
tillgängliga? 

 
Vad kan ni på kommunen acceptera som typhus med avseende på: 
 

- Volym  
- Byggnadshöjd 
- Gestaltning 
- Typ av boende - seniorbostäder, studentbostäder el. dyl.  
- Lägenhetsstorlekar/rum 

 
Finns det något “typkvarter” i staden? Hur hade idealet av ett kvarter i er stadskärna sett ut 
för dig? 
 
Vilken ambition har er stad gällande trafikplanering i stadskärnan? 
 
Hur ser ni helst att man löser parkeringsfrågan vid centralt belägna nyproduktioner (p-
hus/garage/gata mm) 
 
 
BLOCK 3: Generella gestaltningskrav i stadskärnan 
 
Har ni något gestaltningsprogram för bostadsbyggnation inom stadskärnan? 
 
Om ni har, kan vi få ta del av det? Om ni inte har, varför? 
 
Om ni inte har, hur kommunicerar ni till marknaden hur och vad ni önskar förtäta staden 
med? 
 



STANDARDISERADE FLERBOSTADSHUS I STADSMILJÖ- 
EN UTREDNING OM EN HÅLLBAR FÖRTÄTNING AV STADSKÄRNAN 

Denna intervju görs som en del av vårt examensarbete om 15 hp inom byggnadsteknik 
vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet görs i samarbete med SABO, Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag. Syftet med intervjuerna är att få en förståelse för hur 
branschens olika aktörer ställer sig till implementering av standardiserade 
flerbostadshus (SABO’s kombohus), samt hur man arbetar för ett ökat bostadsbestånd i 
kombination med en hållbar stadsutveckling i respektive stad. 

Intervjuer genomförs med planansvarig hos kommun samt fastighetsutvecklare eller 
dylikt allmännyttiga bostadsföretag, och tre byggentreprenörer i fem storleksmässigt 
jämförbara svenska städer. Materialet kommer att användas vid framtaget av ett 
typkoncept av ett Kombohus som kan tillämpas i stadsmiljöer, och kommer även att vara 
en del av rapportens resultat. 

Du som respondent har rätt att vara anonym om så önskas, i annat fall kan ert namn 
komma att nämnas i utredningen. 

Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta oss enligt nedan uppgifter: 

Amanda Kronkvist 
kram1400@student.ju.se 
0761-61 06 92 

Damir Omerovic 
omda1494@student.ju.se 
0736-41 53 36 

Tack för att du tagit dig tid att hjälpa oss i vårt arbete! 
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BLOCK 1: Upphandling 
 
Skulle ni kunna tänka er att ingå ett avtal med entreprenadformen strategisk partnering 
som totalentreprenad? (Varför/varför inte?) 
 
Har ni varit med som anbudsgivare vid ramupphandlingar?  
 
Kan ni se förenklade upphandlingsförfaranden och ramupphandlingar för 
standardiserade koncept som ett sätt att effektivisera ert projekteringsförfarande och 
produktion? 
 
Kan du föreställa dig att ert företag skulle kunna ingå i ett ramavtal med allmännyttan? 
 

BLOCK 2: Standardiserade koncept 
 
Har ni några tidigare erfarenheter av SABO:s Kombohuskoncept eller andra 
standardiserade flerbostadshus? 
 
SABO:s Kombohus har ett kvadratmeterpris om 12 000 kr/kvm (produktionskostnad), 
skulle ni kunna ta fram ett standardiserat koncept för en summa motsvarande eller lägre 
än detta? 
 
Skulle ni se någon vinning i att utveckla ett eget standardiserat koncept? 
 
Ser ni någon möjlighet att ha en speciell kompetens inom företaget som specialiserar 
sig mot standardiserade flerbostadshuskoncept? 
 
Ser ni någon ekonomisk nackdel för ert företag i att arbeta med högre grad av 
standardiserade konceptbostäder? 
 
Kan du se några uppenbara sårbarheter vid en eventuell produktion av dessa 
koncepthus? 
 
I vilken utsträckning anser du att man kan standardisera ett flerbostadshus? 
(1. För låg grad standardisering, 5. För hög grad av standardisering) 
 

1. Endast stomme 
2. Planlösningar 
3. Fasadutformning 
4. Installationer 
5. Stomkomplettering och ytskikt 

 



Borås kommun
Respondent: Rickard Matsson, Stadsarkitekt
Datum: 28/2-2017

Block 1
1. Hur fungerar er bostadsmarknad idag?

Har ett underskott av bostäder. Nästa år detaljplaneläggs ca 2000 lägenheter, det finns 
redan 1000 lägenheter detaljplanelagda. Man skulle behöva bygga ca 700-750 lgh/ år 
för att tillgodose marknaden, men idag byggs ca 400 lgh/år.

2. Vad saknas för att bostadsmarknaden ska fungera optimalt?

Fler bostäder behöver byggas, dock hindras detta delvis av en stark prisökning av 
byggkostnader och entreprenörer. Resurser saknas i form av byggentreprenader som 
kan ta på sig jobb, men även i form av personal på kommunen. Det är även en lång 
process hos kommunen innan man kan börja bygga, man ska bli godkänt hos många 
avdelningar.

3. Hur arbetar ni för att nå en bättre bostadsmarknad?

Har ett bostadsbyggnadsprogram för varje år där det fastställs vad som ska byggas och 
vad som ska detaljplaneläggas. Har ett gott samarbete med fastighetsägare och 
näringsliv, det hjälper att kommun och byggare har en gemensam bild och arbetar med 
samverkan. Initierar forum med näringsliv där ideer kan komma fram som har fått 
positiv respons.

4. Vilka numerära mål finns gällande:
- Antal byggrätter som ska detaljplaneläggas per år?
- Antal bostäder som ska färdigställas per år?
- Andra mål?

700-750 byggrätter ska detaljplaneläggas per år. Befolkningsökningen är ca 1000-1500
peroner/år till staden. Ligger idag på ca 400 detaljplaner/år idag. Har ett internt mål på
ca 1000-1100 bostäder som ska detaljplaneläggar/år. Arbetar med antal lägenheter/år
som mätverktyg för numerära mål.

5. Når ni era mål? Om inte, varför?

Nej, man ligger på ca hälften av vad som skulle behövas.

6. Hur arbetar ni er i er kommun för att tillgodose marknaden med de bostäder som
saknas?

Jobbar med de kommunala bostadsbolaget för att ta hyresrätter. 
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Jobbar med de kommunala bostadsbolaget för att ta hyresrätter. 

7. Hur arbetar ni för att öka hyresrättsbeståndet?

Har en önskan när man gör detaljplaner att man vill ha 50/50 hyresrätter/bostadsrätter.

8. Hur arbetar ni med ert kommunala bostadsbolag för att nå kommunens mål? Vad kan 
bli bättre?

Block 2
9. Vad kännetecknar ett standardiserat flerbostadshus för dig?

Byggt på fabrik med olika typer av element tex betong eller träelement. Tänker även på 
lösningar i flera våningar (moduler) där man fabriksbygger nästan ett helt hus. Hade 
önskat att det kund byggas mer trähus överlag i Sverige.

10. Varför tror du att Kombohus/nyckelfärdiga standardhus generellt sett inte är ett vanligt 
inslag i stadskärnorna i många svenska städer?

Rutnätsstaden/stenstaden är ofta mycket äldre, och blir det luckor behöver man 
anpassa de nya byggnaderna efter detta, vilket kan vara svårt att göra med ett 
standardiserat hus. Harmoniserar inte med omgivningen. Kvartersstrukturen är 
anpassad efter ca 3-4 våningar utifrån solförhållanden, det kan vara svårt att få in i 
kvartersstrukturen. Man skule säkert dock kunna bygga standardiserade flerbostadshus 
i ett stadsnära läge som inte är den direkta stadskärnan. 

11. Hur hade ni ställt er till att ett typiskt Kombohus (punkthus med bostäder på alla plan 
samt ev. lokaler på bottenplan) uppförts i er stadskärna?

Jobbar mycket med funktionsblandning i stadsplaneringen då det berikar stadsrummet 
runtomkring. Tror inte på höga punkthus i rutnätstaden, och det måste även kunna låsa 
av till övriga kvarteret. Kan vara svårt att hitta tomter för punkthus eftersom att 
bebyggelsen runtomkring är lägre. Det är dock inte en omöjlighet om man kan titta på 
fasadmaterial som passar in i omgivningen. Hela kvartersstrukturer med 
standardiserade flerbostadshus är en ide man gillar mer. Man har byggt endel slutna 
kvarter utanför stadskärnan med stängt bottenplan med garage men det funkar inte alls 
i gaturummet.

12. Vad skulle ni kräva av ett Kombohus/nyckelfärdigt flerbostadshus för att detta skulle få 
byggas i er stadskärna?

Kunna låsa an till omkringliggande kvarter vad gäller både volymer och fasadmaterial



Kunna låsa an till omkringliggande kvarter vad gäller både volymer och fasadmaterial

13. Arbetar ni med förtätning som en hållbar utveckling av er stad? Om ja, hur föreställer ni 
er att målbilden ser ut?

Ja, arbetar med dokumentet "2025". 

14. Vad har ni för förtätningsstrategi? Prioriterar ni att bygga inne i stadskärnan eller i dess 
ytterkanter?

Vill bli tre gånger fler inne i stadskärnan/rutnätstaden än vad man är idag. Borås har en 
ganska liten stadskärna som man vill bevara, istället för att "sprawla ut"

15. Vad behövs för att komplettera er stad med avseende på gestaltning, funktioner och en 
levande stadskärna? Finns det några ideal man arbetar mot?

Trafikmässigt ligger köpcentret knalleland fel, ligger på motsatt sida staden så man 
måste dra trafiken ifgenom. Sedan att det ligger så nära tar död på centrum, det är 
svårt att få ett bra tryck i centrum. Man hoppas dock att man får ett större invånarantal 
inom snar framtid vilket ger bättre förutsättningar för centrumdelarna. 
Gestaltningsmässigt är Borås en ganska brokig stad, det finns luckor i staden efter att 
man rivit av gammal industril. Ganska splittrad arkitektur som ger stora möjligheter till 
unik gestaltning.

16. Vilka möjligheter ser ni för infyllnadsprojekt i er stadskärna?

Finns endel lucktomer ut spridda och även mycket markparkeringar. En ny 
parkeringsnorm i kommunen medger att man kan bygga hus helt utan att skapa 
parkeringsplatser, man kan istället köpa loss dem så går pengarna till att bygga p-hus. 
Runt motorvägen finns mycket luckor, man måste bara lösa bullerproblemet. 

17. Vilka problem/hinder har ni tidigare stött på vid infyllnadsprojekt i stadskärnan?
- Vad avser byggregler tex: Trafikbuller
- Vad avser marknadens intresse
- Parkeringsfrågan
- Byggkostnader

Trafikbuller är ofta ett problem, speciellt vid högre bebyggelse, nya normer som tillåter 
högre bullernivåer för mindre lägenheter ger större möjligheter. Staden är väldigt rund, 
och trafiklederna går som ekrar utåt, vilket innebär att man är bullerutsatt överallt.

18. Hade ni sett större möjligheter till förtätning av er stad om fler nyckelfärdigt koncept 
fanns tillgängliga?



Spontant skulle det kunna göra processen snabbare. Även om detaljplanearbetet skulle 
ta lite längre tid skulle själva byggnationen gå snabbare. Det hade kunnat underlätta 
logistiken vid nybyggnationer i centrala lägen då byggdelarna kan komma som paket 
och färre antal leveranser krävs. Man hade kanske även kunnat standardisera 
bygglovsprocessen då planhandläggarna börjar känna igen byggnaderna, men andra 
omständigheter spelar fortfarande in, blir svårt att generalisera. Även för 
bygginspektörer som kommer då byggnaden är klar kan det underlätta att man känner 
till byggnaden sedan tidigare. Tror i det stora hela att det kan finnas vinster med 
standardiserade bygglov.

19. Vad kan ni på kommunen acceptera som typhus med avseende på:
- Volym
- Byggnadshöjd
- Gestaltning
- Typ av boende - seniorbostäder, studentbostäder el. dyl.
- Lägenhetsstorlekar/rum

8 våningar, eftersom att resten av staden är ca 5 våningar. Vill hålla rutnätet intakt. 
Både senior och studentlägenheter efterfrågas. Speciellt seniorbostäder kommer ställas 
höga krav på i framtiden med hög standard i centrala lägen.

20. Finns det något “typkvarter” i staden? Hur hade idealet av ett kvarter i er stadskärna
sett ut för dig?

I Borås byggs ofta byggnaderna med en högre och en lägre sida, detta upprepas sedan 
för flera byggnader, för att få bra dagsljusförhållanden. Behåller gärna rutnätet.

21. Vilken ambition har er stad gällande trafikplanering i stadskärnan?

I översiktplanen behandlas frågan om ett begynannde trafikproblem. 40:an som går 
genom staden används av många boråsare eftersom att det inte finns någon 
förbifartsväg. Man måste styra folk till andra färdsätt för att inte trafiknätet ska bli 
överbelastat. Jobbar aktivt med att bygga cykelbanor som sitter ihop, bygger hellre 
cyklelvägar än förbifarter. Vill gärna jobba mot en bifri stadskärna men man måste först 
få invånarna att acceptera det.Har kollektivtrafik i stråk ut från staden, där man gärna 
ser att folk bosätter sig för att utnyttja det befintliga kollektivtrafiknätet. Kring dessa 
kärnor ser man också möjlighet att förtäta med egna centrum, för att inte "sprawla ut". 
villabebyggelse vill man koncentrera kring ståken. Tror standardiserade flerbostadshus 
skulle göra sig bätre i dessa områden

22. Hur ser ni helst att man löser parkeringsfrågan vid centralt belägna nyproduktioner (p-
hus/garage/gata mm)

Block 3
23. Har ni något gestaltningsprogram för bostadsbyggnation inom stadskärnan?



Har ett arkitekturprogram som ska ut 2017, man ska bygga tätt och bra, 
funktionsblandat och möjliggöra för möten mellan människor. Entreer ska gärna riktas 
mot gatan, ingen förgårdsmark i rutnätsstaden. Butikslokaler i botten. Kontor blandat 
med bostäder för att få liv och rörelse hela dygnet.

24. Om ni har, kan vi få ta del av det? Om ni inte har, varför?

25. Om ni inte har, hur kommunicerar ni till marknaden hur och vad ni önskar förtäta staden
med?

Tät dialog med näringsliv och arkitekturprogrammet. Viktigt med plan för grönområden 
och man försöker få till detta, samt ett program för hur man smyckar gaturummet med 
bänkar, belysning mm.



Växjö kommun 
Respondent: Henrik Wibroe 
Datum: 7/2-17 

BLOCK 1: En fungerande bostadsmarknad 

Hur fungerar er bostadsmarknad idag? 
- Tillskott på 1000-1500 som flyttar in i kommunen idag
- Bygger knappt 500 bostäder/år
- Inga lediga bostäder, högt tryck
- Flest bostadsrätter som byggs
- Fungerar bra sett ifrån ekonomin, men dåligt ut boendeperspektiv

Vad saknas för att bostadsmarknaden ska fungera optimalt? 
- Saknas 500 bostäder/år för balans

Hur arbetar ni för att nå en bättre bostadsmarknad? 
- Otroligt mycket detaljplaner som ligger färdiga för att bygga på
- Svårt att få tag i entreprenörer som kan åta sig att bygga
- 2016 - Över 1000 bostäder som fått startbesked, därför svårt för byggherrar att få tag på
byggentreprenörer. Ser gärna att det kommer ett tillflöde av byggherrar till staden som får
med sig entreprenörer som inte varit här tidigare. 15000 bostäder i de planerna som ligger
färdiga.

Vilka numerära mål finns gällande:
- Antal byggrätter som ska detaljplaneläggas per år?
Nej, behövs inte för att möjligheterna är stora i kommunen. Staden förtätas, vilket gör att
detaljplaneavdelningen har mer att göra än någonsin. Man frågar efter nya detaljplaner som
inte ingår i hur staden växer, som många tankar inom den färdiga staden.

- Antal bostäder som ska färdigställas per år?
Finns mål från kommunstyrelsen. Vet inte om det är 500 eller om det är ännu högre.

1. Mål att bygga i trä, minst 50%. Kommunala fastighetsbolagen men också skolor osv skall
bygga 50% träbaserat fram till 2020. Målet år 2010 var att 25% skulle vara träbaserat,
uppnådde 44% i trä.
2. Mark som pekats ut (Vellebroar?) där man kan få en markanvisning om man bygger i trä.
Gäller flerbostadshus om max 8 våningar. Detta kommer att ”rädda världen”. Liten marknad
dock, släpptes 1994 att man kunde bygga fler än 2 våningar i trä. Gynnar den regionala
produktionen. Samarbete med industrin?
Kommunalt bostadsbolag som bygger 8 våningar med en betongvåning för ICA i
bottenvåning och 7 våning där Vidar (husleverantör) levererar modulerna till resterande
våningar – samarbete med regionala leverantörer.

Når ni era mål? Om inte, varför?

Hur arbetar ni er i er kommun för att tillgodose marknaden med de bostäder som saknas? 
- Allmännyttans politik som trycker på att de ska producera ett antal bostäder per år.
Försöker trycka på detta för att få upp den typen av bostäder, dvs. hyresrätter.
Marknaden styr farten.

Hur arbetar ni för att öka hyresrättsbeståndet?
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Hur arbetar ni med ert kommunala bostadsbolag för att nå kommunens mål? Vad kan bli 
bättre? 
 
 
BLOCK 2: Typhus/standardiserade flerbostadshus (Kombohus) 
 
Vad kännetecknar ett standardiserat flerbostadshus för dig? 
- Betong, BBR-krav, punkthus, problem med balkonger, inte så välanpassat till platsen. 
 

Varför tror du att Kombohus/nyckelfärdiga standardhus generellt sett inte är ett vanligt inslag 
i stadskärnorna i många svenska städer? 
- Det går inte att implementera en färdig produkt när det handlar om stadskärnan för där är 
det så välanpassat till gaturummet, parkrummet och torgrummet. Man behöver förhålla sig till 
omgivningen på ett helt annat sätt, b.la materialmässigt också. Det måste vara 
anpassningsbart. 
 

Hur hade ni ställt er till att ett typiskt Kombohus (punkthus med bostäder på alla plan samt 
ev. lokaler på bottenplan) uppförts i er stadskärna? 
- Det funkar inte, finns inget sådant läge. Jobbar inte bara med staden som stadskärna utan 
”årsringen” runt staden som stadskärna. Trots utanför stadskärnan så jobbar man ändå 
stadsmässigt och vill inte bygga på något annat sätt än att man har ordning på gaturummet. 
Bullerutsatta områden kring ex. järnväg som kräver en tyst sida och en sluten bebyggelse.   
 

Vad skulle ni kräva av ett Kombohus/nyckelfärdigt flerbostadshus för att detta skulle få 
byggas i er stadskärna? 
- Ska klara de tekniska bitarna, stå på rätt ställe i förhållande till det rum som det bildar 
runtomkring sig, välanpassat till höjd, volym och material. = Förhållande till omgivningen 
 
Arbetar ni med förtätning som en hållbar utveckling av er stad? Om ja, hur föreställer ni er att 
målbilden ser ut? 
- Ja, översiktsplanen från 2010 visar de olika noderna som centrum, universitet, Samarkand 
– länkarna mellan dessa är de primära förtätningsplatserna, men förtätas även i centrum. 
Förtätas mycket där kommunen äger marken dvs längs med vägarna.  
- Staden är 4 våningar generellt, solen kommer ner bra, översiktsplan från 1905 som sa tre 
våningar med indragen vind – kulturmiljö, historia, riksintresse att vårda det. 
- Gått upp till 9 våningar i stan kring spåren,  
- Finns privata aktörer som vill bygga på en eller två våningar och det är kommunen positiva 
till. 
- Mellan noderna byggs lite högre där buller dock är ett problem så det blir lamellhus på 
dessa platser. 
 
Vad har ni för förtätningsstrategi? Prioriterar ni att bygga inne i stadskärnan eller i dess 
ytterkanter? 
 

Vad behövs för att komplettera er stad med avseende på gestaltning, funktioner och en 
levande stadskärna? Finns det några ideal man arbetar mot? 
- Ingen stark ingång, men har lite som nisch med att vara en ”trästad”. Ingen direkt 
byggnadstradition, alltid varit öppna och tillåtande. Enbart riksintressen med rutnätsstaden - 
”Stad möter land”.  
- Ställer krav ibland i detaljplanen såsom verksamhet i bottenplan vilket är svårt att efterleva, 
byggare och byggherre försöker hitta sätt att motarbeta detta.   
 
Vilka möjligheter ser ni för infyllnadsprojekt i er stadskärna? 



- Finns privata tomter, men dessa aktörer tjänar mer på att låta bli att bygga. Kommunen 
äger inte infyllnadsprojekt. 
 

Vilka problem/hinder har ni tidigare stött på vid infyllnadsprojekt i stadskärnan? 
- Vad avser byggregler tex: Trafikbuller 
- Vad avser marknadens intresse 
- Parkeringsfrågan 
Parkeringsnorm från 1995 som man fortfarande jobbar efter som håller på att revideras. 
Kommunen och tekniska har jobbat fram en strategi för hur innerstaden ska fungera 
trafikmässigt. Den gamla parkeringsnormen säger 0,5 p-platser per bostad i centrumkärnan. 
Måste gå hand i hand med hur man cyklar och kollektivtrafik. Politiken säger att man ska 
minska antalet parkeringsplatser. Det är också en bygglovsfråga. 
 
- Byggkostnader 
Inga större problem, alla vill bygga bostäder och det lönar sig. Samtidigt ställer staden krav 
på att man inte kan bygga för högt pga. buller, då kanske kostnaderna blir för höga i 
förhållande till det man kan bygga och då lönar det sig inte. 
 
Hade ni sett större möjligheter till förtätning av er stad om fler nyckelfärdigt koncept fanns 
tillgängliga? 
- Nej, tror inte att det är där problemet ligger. Kommunen ställer högre krav på tillgänglighet 
än BBR, vilket kräver större mått och är ett hinder för sådana nyckelfärdiga koncept.  
 

Vad kan ni på kommunen acceptera som typhus med avseende på: 
a) Volym  
b) Byggnadshöjd 
c) Gestaltning 
f) Typ av boende - seniorbostäder, studentbostäder el. dyl.  
- Bovieran aktuellt inom träbyggarområdet men undantag har gjorts och betong tillåtits.  
- Växjöbostäder bygger 248 studentbostäder. Stora projekt för att få ekonomin i det. 
g) Lägenhetsstorlekar/rum 
- Kommunen låter marknaden vid markanvisningar bestämma, med beblandning av olika 
storlekar och upplåtelseformer. Marknaden bestämmer men kommunen gör valet utifrån 
detta. 
 

Finns det något “typkvarter” i staden? Hur hade idealet av ett kvarter i er stadskärna sett ut 
för dig? 
- Slutna kvarter i innerstaden. För nya områden så tar man centrums kvartersstorlekar och 
lägger över den på nya området. Man använder centrumkvarteren som en ”skalstock”. 
Typkvarteren beror på om det ligger på huvudgatan eller sidogatan. Det finns en idé om vad 
skalan är i förhållande till det centrala. 
 
Vilken ambition har er stad gällande trafikplanering i stadskärnan? 
 

Hur ser ni helst att man löser parkeringsfrågan vid centralt belägna nyproduktioner (p-
hus/garage/gata mm) 
- På egen fastighet i första hand, inte offentlig plats eller gata. Källargarage i de centrala 
delarna men har blivit så centralt att man nu undviker det istället. Ger bygglov för ha servitut 
på andra fastigheter att parkera, eller att man kan bygga parkeringshus. Kommunen erbjuder 
p-köp för i vissa delar där man betalar en summa till kommunen för att tillverka en 
parkeringsplats på området – gata, torg eller som parkeringshus.  
 
 
BLOCK 3: Generella gestaltningskrav i stadskärnan 



 
Har ni något gestaltningsprogram för bostadsbyggnation inom stadskärnan? 
- Nej. Finns för nya stadsdelar men inte för bostadsbyggnadsprogram i stadskärnan.  
 
Om ni har, kan vi få ta del av det? Om ni inte har, varför? 
 
Om ni inte har, hur kommunicerar ni till marknaden hur och vad ni önskar förtäta staden 
med? 
- Henrik tycker att det är en bristvara att det inte finns något gestaltningsprogram eftersom 
gestaltningen ser brokig ut i sammanhanget så det blir svårt att skriva den. Samtidigt skulle 
den svara på en gång på om ex. någon skulle vilja bygga ett 1890-hus a là Stockholm och då 
hade gestaltningsprogrammet sagt nej på en gång. Det är en balansgång – 
Gestaltningsprogram i botten och sen avsteg med motivering. 
 
EXTRA: 
Möjlighet till standardisering av bygglovsprocessen? 
- Nej, tror inte det. Finns standardiserade villor, finns snabbspår för dessa, men skillnaden är 
marginell. Finns andra problem i bygglovshanteringen som gör att processen är så trög som 
den är. 
 
	



Skövde kommun
Respondent: Clas Claussen
Datum: 28/4-2017

Block 1
1. Hur fungerar er bostadsmarknad idag?

Jag tror ingen kommun man frågar säger att de har ett överskott. Man rev mycket 
byggnader för knappt 10 år sedan i småland. Frågar man nu samma kommuner som 
rev bostäder så har de idag bostadsbrist. Det är alltå svårt att få en helthetssyn på det, 
och det har gått från att han blivit en planerad situation till en marknadssituation. Vi 
bygger ju inte egna bostäder, utan förlitar oss på marknaden att vilja göra det. Det går 
inte prata om en balans i bostadsmarknaden, vi har idag ett underskott på bostäder i 
kommunen. Det behöver defivitivt produceras bostäder, men det drivs inga frågor om 
att man ska låta bostäder stå tomma som det gjorde för 15 år sedan.

2. Vad saknas för att bostadsmarknaden ska fungera optimalt?

En kunskap om vilka boendeformer och typer av bostäder som är attraktiva just nu. 
Attraktivitet för olika kundgrupper i form av pris, läge och närhet till olika funktioner. Det 
måste finnas ett brett utbud som funkar för många. Skapa platsers identitet som 
boende kan identifiera sig med.

3. Hur arbetar ni för att nå en bättre bostadsmarknad?

Vi jobbar mycket med att försöka hitta vad som kan funka i olika sammanhang, 
platserna vi erbjuder ska möta de behov som kan finnas, och även hinna vara proaktiv.

4. Vilka numerära mål finns gällande:
- Antal byggrätter som ska detaljplaneläggas per år?
- Antal bostäder som ska färdigställas per år?
- Andra mål?

Det ska finnas motsvarande två årsproduktioner av bostäder i reserv av planlagd mark. 
Vi ska ligga på en byggtakt på ca 300-350 nya bostader per år. Det finns ca 1500 
byggrätter som går att plocka fram om det skulle behövas.

5. Når ni era mål? Om inte, varför?

Ja, målet är satt utefter en uppskattad befolkningsökning till 2025, och det rullar på rätt 
så bra.

6. Hur arbetar ni er i er kommun för att tillgodose marknaden med de bostäder som
saknas?

BILAGA 8



Marknaden får göra bedömningen eftersom det är de som kommer bygga. Vi behöver 
inte informera dem om att det behöver produceras bostäder, de kommer till oss ändå 
och presenterar olika projekt. Vi måste dock jobba med att ta fram nya 
exploateringsområden då vi nu har lite svårt med mark. vi har också stort fokus på 
förtätning, och då måste det ofta tas fram unika detaljplaner för just de objekten.

7. Hur arbetar ni för att öka hyresrättsbeståndet?

Vi arbetar med våra markanvisningsavtal, och kan även diskutera priset då vi säljer 
mark i förhållande till bostadsrätter. Där vi saknar hyresrätter diskuterar vi möjligeterna 
att få in fler hyresrätter och kan då ge ett bra pris på marken eftersom att vi gärna vill 
blanda upplåtelseformer.

8. Hur arbetar ni med ert kommunala bostadsbolag för att nå kommunens mål? Vad kan 
bli bättre?

Kommunstyrelsen har en målstyrning med bolaget. Men de verkar på marknaden som 
vilket bostadsbolag som helst, fast med ett annat koncept. Man arbetar aktivt med dem 
som en part. De vill ofta bygga en viss volym för att få stordriftsfördelar och enklare 
förvaltning medans andra byggherrar vill annat.

Block 2
9. Vad kännetecknar ett standardiserat flerbostadshus för dig?

Jag tror att det är ett hus som visar på möjligeter att lösa BBR på ett bra sätt, man kan 
utveckla lösningar som är genomarbetade. Sedan finns det brister i att man inte tagit 
vara på platsens förutsättningar, inte orienterat huset och entreerna i förhållande till 
kvaliteter/störningskällor. Fördelen är att man jobbat igenom lösningarna och har bra 
logistik i huset, byggnaden blir mer genomarbetad när man inte gör det på nytt varje 
gång. ett typhus kan inte blir särskilt stort och måste ha en begränsning i antal 
lägenheter för att det ska kunna bli attraktivt. Man kan inte ha det som planeringsfilisofi 
heller att man alltid bygger samma hus vid infillprojekt, det skulle bli värre än 
miljonprogrammet.

10. Varför tror du att Kombohus/nyckelfärdiga standardhus generellt sett inte är ett vanligt 
inslag i stadskärnorna i många svenska städer?

Det vi bygger baseras ju på att man klarar BBR mm, men även kombohus bör ju kunna 
klara det. Vad gäller utformning och gestaltning borde det ju kunna gå att variera i ett 
Kombohus så det passar in. Problemet me andra koncepthus som vi tittat på är att man 
bygger entreer på ett sådant sätt att de inte ligger i fasaden så de kan inte ha entre 
direkt mot gatan utan från gård eller förgårdsmark vilket går mot det vi vill i standen. Vi 
vill han en kontinuitet hos våra gemensamma gator, och där passar inte volymer som 
behöver ett privat rum i anslutning till den offentliga ytan. Det funkar heller inte att ha 
bostäder på bottenvåning då de blir störda av aktiviteten på gatorna. De husen passar 
bättre i en anna typ av stadmiljö med andra planeringsideal

11. Hur hade ni ställt er till att ett typiskt Kombohus (punkthus med bostäder på alla plan 
samt ev. lokaler på bottenplan) uppförts i er stadskärna?

Det kan vi acceptera så länge den anpassar sig till gatumiljön.



Det kan vi acceptera så länge den anpassar sig till gatumiljön.

12. Vad skulle ni kräva av ett Kombohus/nyckelfärdigt flerbostadshus för att detta skulle få 
byggas i er stadskärna?

Entreer direkt mot gatan. Måste anpassa sig till rutnätet och sin omgivning. Sedan vet 
jag ju inte hur stor efterfrågan an bli för att bygga samma hus i flera stadskärnor i 
Sverig. Men ser inga hinder för att man skulle kunna möta kraven för att kunna bygga 
dem. Man har i många år använt sig av olika grader av standardisering i olika tider.

13. Arbetar ni med förtätning som en hållbar utveckling av er stad? Om ja, hur föreställer ni 
er att målbilden ser ut?

Ja. Målbilden är rörlig, vi vill hålla ögonen öppna och se vad som händer. Man måste 
hela tiden möta krav från ny invånare. Just nu finns krav på kultur och idrott som är på 
gång, och även sociala sammanhang när man har en befolkningstillväxt. Man ändrar 
även sina krav när man växer upp. Det pågår ständiga diskussioner som hur vi vill 
utvecklas. standskärnan i sig växer inte, men de centrumnära delarna kan utvecklas 
och ta över mer perifiera delar som man omvandlar till bostadsområden tex ställa om 
gamla industriområden.

14. Vad har ni för förtätningsstrategi? Prioriterar ni att bygga inne i stadskärnan eller i dess 
ytterkanter?

vi försöker överallt där det är möjligt. Vi har en ÖP som visar på en utbyggnad i nordöst, 
och har även en fördjupas ÖP som visar potentiella bostäder i centrala delar. 

15. Vad behövs för att komplettera er stad med avseende på gestaltning, funktioner och en 
levande stadskärna? Finns det några ideal man arbetar mot?

Vi behöver möta de behov som uppstår, och de skifta lite över tiden. vi behöver 
kulturella inslag och utveckling och kunna vara stolta över vår stad. Erbjuda bra 
stadsmiljö för evenemang, torghandel mm. Vi vill gärna plocka bort lite trafik och få mer 
harmoniskt centrum för att gynna mötet mellan människor.

16. Vilka möjligheter ser ni för infyllnadsprojekt i er stadskärna?

Finns en fördjupad ÖP med ca 1000 möjliga bostäder

17. Vilka problem/hinder har ni tidigare stött på vid infyllnadsprojekt i stadskärnan?
- Vad avser byggregler tex: Trafikbuller
- Vad avser marknadens intresse
- Parkeringsfrågan
- Byggkostnader



Alla punkter kan utgöra hinder. Man vill gärna bygga på parkeringsplatser om det går, 
och hitta nya ytor. Det är konflikter kring marken hela tiden och vi vill använda den på 
bästa sätt. Buller är inte ett jättestort problem men vi är medvetna om det. 

18. Hade ni sett större möjligheter till förtätning av er stad om fler nyckelfärdigt koncept 
fanns tillgängliga?

19. Vad kan ni på kommunen acceptera som typhus med avseende på:
- Volym
- Byggnadshöjd
- Gestaltning
- Typ av boende - seniorbostäder, studentbostäder el. dyl.
- Lägenhetsstorlekar/rum

Vi har inte så tydligt satta höjder, men det finns ofta en referens tex kyrkan i stan eller 
något punkthus i närheten som kan kan försöka möta höjdmässigt. Staden har ganska 
många höga byggnader, och man har ingen maximal gräns för hur högt man får bygga, 
omgivningen avgör. Vi tror på täthet, även om höga hus inte alltid är optimala mht blåst 
och skuggning. Vi har inga krav på gestaltning, skövde är en stad som omfamnar 
förändring, och man har blandad bebyggelse fast med kvalitet. Det kommre nog 
behövas fler studentbostäder eftersom högskolan är framgångsrik. Äldreboenden kan 
vara svårt eftersom att de måste vara mer attraktiva och finnas ett varierat utbud och 
servicenivå. Vi försöker bygga alla sorter och vill utveckla vissa områden mer.

20. Finns det något “typkvarter” i staden? Hur hade idealet av ett kvarter i er stadskärna 
sett ut för dig?

21. Vilken ambition har er stad gällande trafikplanering i stadskärnan?

En av de större genomfartslederna vinns det diskussioner om man ska göra om till 
gatan, och därmed sänka hastigheten och kunna bygga närmare. Man kan ju även 
avskärma buller med tex kontorsbyggnader eller bostäder med tyst sida. Det är svårt att 
ändra saker omedelbart med hänsyn till invånare. Tanken finns även att stänga av och 
göra gågator i city, men även där är det svårt att genomföra.

22. Hur ser ni helst att man löser parkeringsfrågan vid centralt belägna nyproduktioner (p-
hus/garage/gata mm)

Bostäderna måste lösa sitt behov under mark på fastigheten. Sedan försöker vi öppna 
upp mer för bilpooler och kollektivtrafik. Vid nya projekt blir det momentant mycket bilar 
innan man bott in sig och inser att man kanske inte behöver bil. Vi vill minska 
bilberondet för de boende, men det är ju en process. Man kanske behöver göra det lite 
bökigt för de som bor där att ha bil, men samtidigt inte för bökigt, och samtidigt som 
man erbjuder andra alternativ. Man skulle också kunna lägga p-hus utanför 
stadskärnan och så får man gå.



Bostäderna måste lösa sitt behov under mark på fastigheten. Sedan försöker vi öppna 
upp mer för bilpooler och kollektivtrafik. Vid nya projekt blir det momentant mycket bilar 
innan man bott in sig och inser att man kanske inte behöver bil. Vi vill minska 
bilberondet för de boende, men det är ju en process. Man kanske behöver göra det lite 
bökigt för de som bor där att ha bil, men samtidigt inte för bökigt, och samtidigt som 
man erbjuder andra alternativ. Man skulle också kunna lägga p-hus utanför 
stadskärnan och så får man gå.

Block 3
23. Har ni något gestaltningsprogram för bostadsbyggnation inom stadskärnan?

Nej. Finns för offentlig gatumiljö men inte för byggnader.

24. Om ni har, kan vi få ta del av det? Om ni inte har, varför?

25. Om ni inte har, hur kommunicerar ni till marknaden hur och vad ni önskar förtäta staden 
med?

Eftersom man kan acceptera det mesta är det inte heller svårt för 
marknaden/näringslivet att komma med förslag till kommunen. Vi har stor variation med 
både punkthus och lameller mm. 



Respondent: Bengt Engberg, Affärsutvecklingschef

Datum: 22/2-2017

Block 1

1. Har ni mål gällande er nyproduktion?

- Hur ser de ut?

- Klarar ni era mål?

- Om nej, varför inte?

- Hur arbetar ni för att nå era mål?

2.

Vad tror ni generellt skulle bidra till ett ökat bostadsbyggande (och ökat bostadsbestånd)?

- Byggbar mark

- Detaljplaner

- Byggregler

- Överklagandeprocessen

- Politisk vilja

- Kommunens tjänstemän

Block 2

3. Har ni någon strategi för hur ni upphandlar entreprenader vid nybyggnad av bostäder?

- Egna ramavtal

- Partnering

- Totalentreprenader

- Generalentreprenader

- CM

4. Hur många entreprenörer finns det som kan ta totalentreprenader i den storlek ni brukar

handla upp?

AB Bostäder Borås

Skanska och PEAB finns i regionen och brukar lämna anbud. Sedan finns regionala bolag

som Wästbygg som brukar lämna anbud, RO gruppen och Byggarvid. Ca 4-6 anbud

brukar komma in, så det brukar inte vara så svårt att hitta någon som vill bygga trots att

marknaden är ansträngd.

Företaget verkar inne i Borås tätort, och kan svårt att komma över mark. Man arbetar med 

förtätning på egen mark. Respondenten tycker att staden kunde vara mer generös med 

mark, då de äger uppskattningsvis 90 procent av den byggbara marken i standen och 

resten äger PEAB. Detta kan sammanfattas som politisk ovilja, och bottnar i att det inte 

finns ett majoritersstyre i kommunen. Man har på senare tiden haft workshops och olika 

aktiviteter med näringsliv och kommun för att arbeta åt rätt håll.

Har ett "AB Bostäder koncept" som sätter en kvalitetsnivå på vad som ska byggas, tex 

alltid lågenergihus, blandade storlekar mm, för att inte "uppfinna hjulet" gång på gång. 

Upphandlar styrd totalentreprenad för sina projekt där man själva styr över installatioer och 

schakt och planlösningar. Har tittat på Kombohus Flex som alternativ när man behövt 

bygga med lägre prisbilder. Tror det kan vara bra i vissa lägen, men kanske inte på stans 

bästa gata, där gestaltningsfrågan är central och man kanske utlyser arkitekttävlingar. Det 

blir mer komplext än om man förtätar utanför stadskärnan.

Målet är att bygga ca 100-150 lägenheter/år under de kommande 5 åren. De har byggt ca 

800 lägenheter sedan 2008, vilket är en kombination av nyproduktion och ombyggnad. Det 

har varit svårt att komma över byggbar mark. Inga projekt blir färdiga i år, men nästa år 

kommer det endel. 

BILAGA 9



5. Hur många entreprenörer offererar er?

- Vilka?

- Vilka entreprenörer bygger nyproduktion åt er?

6. Föredrar ni att handla upp större entreprenader eller mindre?

7. Vilka är begränsningarna vid upphandling?

Block 3

8. Vad kännetecknar ett standardiserat flerbostadshus för dig?

9. Vad har ni för inställning gentemot Kombohus och/eller liknande typhus?

10. Varför tror du att Kombohus/nyckelfärdiga standardhus generellt sett inte är ett vanligt 

inslag i stadskärnorna i många svenska städer?

Det har helt och hållet med gestaltningen och de arkitektoniska frågorna att göra. 

Stadsarkitekten skulle inte gå med på att smälla upp ett Kombohus på stadens bästa gata, 

utan man behöver anpassa sig till befintlig infrastruktur och byggnader. Men det är ett bra 

sätt att förtäta och komplettera befintlig bebyggelse ute i stadsdelarna. Det är bra för de 

mindre byggföretagen som inte har resurser att bygga annars att kunna köpa utifrån 

Det är bra ekonomiskt, och smart att prefabricera produktionen jämfört med att börja på 

nytt varje gång. Det är bra med tex. Kombohusen att man har en bas, och sedan skulle 

man kunna välja mellan olika fasader. Varje gång blir det dock komplext att hitta schakt 

och ledningsnät för installationer utan att få för långa sträckor. Det finns nog både bra och 

dåliga varianter på "Kataloghus". Prefabriceringen handlar väldigt mycket om byggtiden, 

och då är det rätt smart att bygga med prefab.Tror att industrin måste gå mot högre grad 

av standardisering och plattformstänkande. Både kostnads och tidsaspekten av att varje 

gång  dra lärdom av det man gjorde förra gången är inte effektivt.

Ca 4-6 anbud brukar komma in, så det brukar inte vara så svårt att hitta någon som vill 

bygga trots att marknaden är ansträngd.

Ju mindre projekt desto dyrare per kvadratmeter, man får mer skalfördelar om man bygger 

större. Det som är styrande är vad marknaden efterfrågar och att få ihop det ekonomiskt. 

Man föredrar större projekt överlag.



11. Vilka kvaliteter strävar ni efter att uppnå i era hyresbostäder avseende:

- Boendestandard

- Gestaltning

12. Upplever ni att det är svårt att uppnå hög kvalitet vid upphandling av entreprenad med låga 

anbudsbelopp?

13. Vilka lägenhetsstorlekar och lägenhetstyper (senior, student mm) finns det störst behov 

av?

14. Vilka egenskaper ser ni att ett Kombohus i er stad bör ha med avseende på?

- Geometri

- Volym

- Fasader

- Gestaltning

- Kvartersbildning

- Eventuella verksamheter

15. Vad har ni för energi- och miljökrav?

16. Prioriterar ni att bygga i stadskärnorna istället för utanför eller tvärtom? Varför?

Mixen på lägenhetstyper är viktig, men även kvaliteten från ett hållbarhetsperspektiv. Man 

måste bygga ekonomiskt hållbart, och inte billigt, det kan snarare bli mycket dyrare i det 

långa loppet.

Eftersom man använder styrd totalentreprenad är kvaliten redan bestämd, utmaningen 

handlar istället om att se till att få den kvalitet som avtalats. Det kan vara speciellt svårt vid 

lågenergihus att få korrekta injusteringar av exempelvis ventilation och andra installationer.

Försöker ha en bra balans på 2:or, 3:or och 4:or eftersom man redan har ett stort bestånd 

med 1:or, men nischar sig inte specifikt på något typboende. Man försöker få till smarta 

och effektiva lösningar där man prioriterar förvaring.

Folk vill ha bra uteplatser och terrasser. Försöker alltid ha bättre förvaring än lägsta 

standardkraven , så man försöker alltid få in en klädkammare i lägenheterna vid 

nyproduktion, samt även garderober. Övrig standard lägenheterna är bra 

bostadsrättstandard med klinker, parkett och TT/TM i lägenheten samt glashäll och 

diskmaskin i kök. Det blir billigare i längden att hålla en hög standard från början än att 

kunderna får göra individuella val. Man får räkna baklänges från maxhyra som kunderna 

vill betala för att få en produktionkostnad per kvadratmeter. Vad gäller gestaltning försöker 

man alltid sträva efter så bra arkitektur som möjligt och har ramavtal med arkitekter som 

f b



17. Hur ser ni helst att man löser parkeringsfrågan vid centralt belägna nyproduktioner (p-

hus/garage/gata mm)?

18.

Hur ser ni på en kommersiell bottenvåning? Är en tredimensionell fastighetsuppdelning där 

man säljer av lokalerna ett alternativ, eller finns det möjlighet att förvalta dessa själva?

19. Tror du att en större flexibilitet av Kombohusens gestaltning och arkitektur skulle kunna 

vara ett incitament till en ökad produktion av dessa i stadskärnorna?

20. Vad ser ni som en fördel vid upphandling av flerbostadshus? Exempelvis förenklat 

upphandlingsförfarande, pris, gestaltning mm.

21. Skulle ett förenklat upphandlingsförfarande/förenklade ramavtal vara ett incitament till att 

man ökar produktionen? (ja/nej)

22.

Vad anser du är ett rimligt kvadratmeterpris för nyproduktion av Kombohus el liknande?

Har ännu ej genomfört tredimensionell uppdelning, men man är inte främmande för det. 

Det finns dock lokaler i beståndet som man själva förvaltar.

Det är bra att få en större konkurrensutsättning på själva entreprenaden, men det ökar 

också intresset för att komma till Borås och lämna anbud, annars blir det lätt bara de som 

är lokala.



23. Vad kostar er nyproduktion i snitt (total produktionskostnad inkl. moms)

- Varav mark

- Varav entreprenadkostnad

24. Vilka kostnader har ökat mest?

25. Vilka parametrar har störst inverkan på hyrorna?

26. Har ni byggt eller ritat något projekt som kan jämföras med ett Kombohus vi kan få ta del 

av?

Nyproduktionnen har det senaste legat på ca 24-25 000 kr/ kvm totalkostnad. Det är även 

takpriset på vad det får kosta utifrån en hyresnivå på 1500kr/kvm/år. Studentlägenheter 

brukar dock bli dyrare, eftersom det är fler installationer och lägre hyresnivå. 

produktionskostnaden är störst, men markpriset ökar i hela Sverige. Detta dels till följd av 

att priset på bostädsrätter sticker ivär, och de är inte lika priskänsliga med markpriser som 

hyresrätter är. Det kan göra att det blir svårt att konkurera om marken.

Förhållande mellan BOA och BTA, alltså yteffektiviteten.

Bygglov har ökat mest sedan senaste PBL, men även markkostnader ökar fort. Även 

entreprenadkostnader ökar snabbt.



Respondent: Carina Herbertsson, Projektchef

Datum: 7/3-2017

Block 1

1. Har ni mål gällande er nyproduktion?

- Hur ser de ut?

- Klarar ni era mål?

- Om nej, varför inte?

- Hur arbetar ni för att nå era mål?

2.

Vad tror ni generellt skulle bidra till ett ökat bostadsbyggande (och ökat bostadsbestånd)?

- Byggbar mark

- Detaljplaner

- Byggregler

- Överklagandeprocessen

- Politisk vilja

- Kommunens tjänstemän

Block 2

3. Har ni någon strategi för hur ni upphandlar entreprenader vid nybyggnad av bostäder?

- Egna ramavtal

- Partnering

- Totalentreprenader

- Generalentreprenader

- CM

Växjö bostäder

400 bostäder/år totalt för de två kommunala bolagen. Tidigare (innan oktober 2016) har det varit 

200 bostäder/år och därför kommer man inte klara målet år 2017 och 2018, eftersom det tar tid 

att planera för byggnationer och det blir förskjutningar. Tror man kommer klara målen till 2019. 

2016 klarade man det gamla målet på 200, men tror inte man kommer göra det 2017. För att nå 

målen arbetar vi med en projektportfölj där man fyller på med egen mark som man vill förtäta. Vi 

jobbar även med markanvisningstävlingar och strategiska markköp, men det är svårt att 

konkurrera om marken när man ska bygga hyresrätter. I dagsläget ligger projektportföljen på ca 

1000 lägenheter och den ska fyllas på i ungefär samma takt som den utnyttjas.

Det är olika och beror på, ofta saknas inte detaljplaner utan det är överklagandeprocessen som 

kan bli problematisk även att kommunen jobbar på med detaljplanearbetet. Den poilitiska viljan 

är inte heller ett problem utan det är tillgången på mark som kan vara svår efterdom att man har 

samma villkor som andra byggherrar. De förhöjda kraven på tillgänglighet är inte ett hinder för 

att bygga, men de höjer kostnaderna. Man har också i dagsläget svårt att få in anbud eftersom 

entreprenörer kan anse att det är krångligare att bygga för kommunen än privata byggherrar.

Totalentreprenader och styrda totalentreprenader används mest för att få koll på energikrav och 

speciella omständigheter. Använder även partnering vid vissa byggen som tex. 

vårdanläggningar. Använder inte generalentreprenader alls eftersom man inte vill riskera att 

behöva förkasta projekteringsarbetet. Entreprenörerna arbetar också hellre som 

totalentreprenad eftersom att de då kan påverka sina egna kostnader.

BILAGA 10



4. Hur många entreprenörer finns det som kan ta totalentreprenader i den storlek ni brukar handla 

upp?

5. Hur många entreprenörer offererar er?

- Vilka?

- Vilka entreprenörer bygger nyproduktion åt er?

6. Föredrar ni att handla upp större entreprenader eller mindre?

7. Vilka är begränsningarna vid upphandling?

Block 3

8. Vad kännetecknar ett standardiserat flerbostadshus för dig?

9. Vad har ni för inställning gentemot Kombohus och/eller liknande typhus?

Upprepningsmöjligheten, att kunna använda samma princip/hus igen. Man måste hitta ett 

koncepthus som verkligen går att ågteranvända udnder olika förutsättningar och på olika 

platser. Man behöver titta på olika moduler, men börjar man ändra på för mycket så är det ju 

inget koncept längre. Man kanske kan återanvända konstruktionsritningar och arkitektritningar, 

men eftersom utvcklingen går fort med kravställningar tex energikrav är det svårt att hålla ett 

koncept som inte snabbt blir inaktuellt. Det är en utmaning för branschen att hitta koncept som 

går att göra lika flera gånger pga ständigt nya krav (och tomter). Vi har svårt att använda 

Att få in anbud under rådande marknadsförutsättningar. Tror inte att standardiserade 

flerbostadshus hade underlättat i Växjö eftersom att alla byggena de senaste åren haft så unika 

förutsättningar med tomtgeometrier. Även hög bullerbelastning hade varit ett hinder för 

typhusen.

Ställer krav på kvalitet och kunskapskrav och när man ställer för höga krav eller trycker på så 

lämnar inte de mindre entreprenörerna anbud. Det blir naturligt stora entreprenörer vid stora 

projekt för de små klarar inte av det. LOU begränsar.

Det varierar hur många som lämnar anbud, men max ca 3 st de senaste åren. de som bygger 

nyproduktion just nu är de mellanstora företagen GBJ bygg, Värends entreprenad och Dynacon. 

De stora PEAB, NCC och Skanska lämnar i princip aldrig anbud även om de är aktiva på orten.

Ca 10 st skulle kunna, men alla lämnar ej anbud.

Bra att de finns eftersom alla allmännyttiga bostadsföretag kanske inte har kompetensen eller 

erfarenheten att driva ett byggprojekt. Modellen är en jättebra grundtanke men de hade inte 

passat i Växjö. Man måste även se till att det funkar i drift och underhållsskedet hos alla som 

bygger dem. SABO's Kombohus är väl utförda och grundligt granskade om man jämför med 

vissa andra typhus. Vissa koncept som kan bli för billiga uppfyller dock ofta inte hög kvalitet och 

man går inte med allt man behöver i priset. Tror det kan vara svårt att bygga Kombohus som 

kvartershus.



10. Varför tror du att Kombohus/nyckelfärdiga standardhus generellt sett inte är ett vanligt inslag i 

stadskärnorna i många svenska städer?

11. Vilka kvaliteter strävar ni efter att uppnå i era hyresbostäder avseende:

- Boendestandard

- Gestaltning

12. Upplever ni att det är svårt att uppnå hög kvalitet vid upphandling av entreprenad med låga 

anbudsbelopp?

13.

Vilka lägenhetsstorlekar och lägenhetstyper (senior, student mm) finns det störst behov av?

14. Vilka egenskaper ser ni att ett Kombohus i er stad bör ha med avseende på?

- Geometri

- Volym

- Fasader

- Gestaltning

- Kvartersbildning

- Eventuella verksamheter

Dom är inte anpassade, det krävs högre flexibilitet för olika förutsättningar. Kan nog funka bra 

för kvartersbildningar i nya stadsdelar, men inne i stadkärnan är ofta den byggbara marken 

väldigt speciell. Det är inte gestaltningen vad gäller exempelvis fasadmaterial som är problemet, 

det går alltid få till en anna fasad, men ett arkitektoniskt uttryck som är svårt att efterleva. Man 

hade säkert kunna ta fram tex 3 olika fasadmaterial att välja på för att tillgodose omgivningen. 

Men det är svårt att få fram en standardiserad geometri.

Boendestandarden är ganska normal, med parkett, kakel, klinker och TT/TM i lägenheten. 

Gestaltningsmässigt ska det inte synas att byggnaderna är allmännyttiga, utan vi strävar efter 

god arkitektur.

Vi får den kvaliten vi frågar efter, annars tackar vi nej. 

Ett stort projekt med studentbostäder är igång nu, men vi kommer behöva titta mer på 

seniorboenden och trygghetsboenden. Vi bygger ändå allra mest av 1:or, 2:or och 3:or, större 

lägenheter är svårt att få ihop ekonomiskt. "Enpersons tvåor" går väldigt bra, de är planerade för 

en person och uppfyller de kraven, men man bor ändå två personer där och får på så sätt lägre 

hyra en en "tvåpersons tvåa". 

Geometri är omöjligt att svara på eftersom att det alltid är olika. Inne i Växjö går det inte att 

komplettera med någon hel kvartersbildning för de ytorna finns inte. Om man däremot skulle 

titta på de delarna av städer som ligger utanför själva stadskärnan men fortfarande i stadsnära 

läge finns helt andra förutsättningar. Då skulle man behövaa titta på geometrier där man kan 

plocka bort/lägga till en del beroende på förutsättningarna. Vad gäller volymer är det ju 

detaljplanerna som styr, men vi bygger ju gärna så högt det går utifrån hur kvarteret ser ut. Vill 

gärna ha mer ärn 3 våningar för lönsamhet.



15. Vad har ni för energi- och miljökrav?

16. Prioriterar ni att bygga i stadskärnorna istället för utanför eller tvärtom? Varför?

17. Hur ser ni helst att man löser parkeringsfrågan vid centralt belägna nyproduktioner (p-

hus/garage/gata mm)?

18. Hur ser ni på en kommersiell bottenvåning? Är en tredimensionell fastighetsuppdelning där man 

säljer av lokalerna ett alternativ, eller finns det möjlighet att förvalta dessa själva?

19. Tror du att en större flexibilitet av Kombohusens gestaltning och arkitektur skulle kunna vara ett 

incitament till en ökad produktion av dessa i stadskärnorna?

20. Vad ser ni som en fördel vid upphandling av flerbostadshus? Exempelvis förenklat 

upphandlingsförfarande, pris, gestaltning mm.

21. Skulle ett förenklat upphandlingsförfarande/förenklade ramavtal vara ett incitament till att man 

ökar produktionen? (ja/nej)

Det blir priset som styr eftersom styrd totalentreprenad används. Då är arkitektur och gestaltning 

redan styrt sedan innan.

Ja det är det som krävs. Detss tälls högre krav på arkitekturen ju längre in i stadskärnan man 

kommer.

Vi bygger p-hus nu, även om det är väldigt dyrt. Kommunen vill inte ha parkering på mark i 

stadskärnan, men man måste även diskutera vem som ska betala p-hus när man nu börjar 

bygga nya områden utanför stadskärnorna. Tekniska kontoret tycker vi bygger för lite 

parkeringsplatser, men om vi vill gå mot en stad med mindre bilberoende måste man börja 

någonstans. Ser inte möjlighet att samutnyttja parkeringar eftersom man har inte verksamheter 

som gå ihop. Kalmar kommun har en bra p-norm om ni vill titta vidare på det.

Vi har kommersiella ytor då det krävs för tex detaljplan, även om det inte är vårt huvudsakliga 

uppdrag att förvalta lokaler. Vi har även tillämpat 3 dimensionell fastighetsuppdelning.

Miljöbyggnad silver, samt 50% i trä.

Har inte den typen av prioritet, vi verkar i hela centrala växjö och alla stadsdelar, både centralt 

och mindre centralt. Vi bygger där det finns behov och efterfrågan.



22. Vad anser du är ett rimligt kvadratmeterpris för nyproduktion av Kombohus el liknande?

23. Vad kostar er nyproduktion i snitt (total produktionskostnad inkl. moms)

- Varav mark

- Varav entreprenadkostnad

24. Vilka kostnader har ökat mest?

25. Vilka parametrar har störst inverkan på hyrorna?

26.

Har ni byggt eller ritat något projekt som kan jämföras med ett Kombohus vi kan få ta del av?

Alla kostnader på entreprenadsidan inklusiver UE har ökat; personal, löner, material och dylikt 

till följd av ett ökat konsumentprisindex. Även konsulter, dagvattentaxor, anslutningasvgifter, 

bygglovsavgifter, och markpriser har ökat.

Entreprenadkostnaden har störst inverkan på hyrorna. Vi tänker på långsiktig förvaltning, så 

helheten blir viktig istället för de korta besparingarna.

Nej vi har inte byggt något likande projekt, alla våra nyproduktioner de senaste åren har varit 

special.

Vår totala produktionskostnad ligger på ca 23-30 000 kr/m2, varav markkostnader ca 2000 

kr/m2 och entreprenadkostnad mellan ca 16-20 000 kr/m2.

Då vi räknat på det ligger SABOs kombohus runt 22-23 000 kr/m2 och det är väl någonstans 

där som är rimligt. Kombohusens största fördel ligger dock i att man kan spara tid, så man 

slipper göra hela utformningen själv. Det är det som skulle kunna vara incitament till att man 

väljer det, inte priset, för det är inte alltid lägre än den egna totalkostnaden. Dock vill man ju 

helst att de ska ligga lägre i pris än vad man kan projektera själv. 



AB Stångåstaden 
Respondent: Michael Stenberg, Fastighetschef
Datum: 27/2-2017

Block 1
1. Har ni mål gällande er nyproduktion?

- Hur ser de ut?
- Klarar ni era mål?
- Om nej, varför inte?
- Hur arbetar ni för att nå era mål?

Har ett ägardirektiv på 500 lägenheter per år. Målen har inte nåtts sett varje enskilt år men över tid mellan 2015-
2018 så kommer vi klara snittet 500/år. I dagsläget 800/år. 

2. Vad tror ni generellt skulle bidra till ett ökat bostadsbyggande (och ökat bostadsbestånd)?
- Byggbar mark
- Detaljplaner
- Byggregler
- Överklagandeprocessen
- Politisk vilja
- Kommunens tjänstemän

Hållt en hög takt. Det vi ser nu är utmaningen byggbar detaljplanelagd mark i tillräcklig omfattning för att få igång 
projekten. Nu förtätar vi i dem områden som vi har, och komma åt ny mark att detaljplanelägga. Kommunen har en 
hög ambition att få fram detaljplanelagd sen ska många slåss om den. Kommunen får fram 1500/år, går också till 
bostadsrätter och villabebyggelse. Viljan finns, i viss mån brist på resurer på kommunen ex detaljplanehandläggare. 
Överklagandeprocessen påverkar tidsmässigt. 

Block 2
3. Har ni någon strategi för hur ni upphandlar entreprenader vid nybyggnad av bostäder?

- Egna ramavtal
- Partnering
- Totalentreprenader
- Generalentreprenader
- CM

Ingen uttalad strategi, men mest förkommande totalentreprenader för varje enskilt projekt. Oroväckande hög 
kostnadsutveckling. Jobbar på någon strategi för entreprenadupphandlingar, typ strategisk partnering, omfattande 
flera år och större antal med fler entreprenörer, knyta upp sig till ett samarbete för att hjälpas åt att hålla 
kostnadsbilden i schack. 

4. Hur många entreprenörer finns det som kan ta totalentreprenader i den storlek ni brukar handla upp?

Fler fler än de som faktiskt lämnar anbud, finns rätt många. För några år sen kunde vi få 5-6 anbud men nu kanske 
ett anbud. Det byggs överallt så blir en resursfråga för entreprenörerna med, så de väljer att avstå i många fall.

5. Hur många entreprenörer offererar er?
- Vilka?
- Vilka entreprenörer bygger nyproduktion åt er?

Skanska, NCC, Ohlin & Ekeroth, Gärahov

BILAGA 11



6. Föredrar ni att handla upp större entreprenader eller mindre?

Nej, handlar om stabilitet i bolaget. Klarar av de av det byggtekniskt så går det absolut att jobba med mindre och 
lokala.

7. Vilka är begränsningarna vid upphandling?

Resurser i form av personal. Vi behöver som byggherre ihop med kommun kolla på andra förutsättningar i 
byggandet. Kanske går det att att bygga effektivare genom att sätta andra bullerkrav och tillgänglighetskrav som 
driver upp ytor där man hade kunnat bygga fler lägenheter. Det finns ny teknik som man skulle behöva titta på för att 
lösa sådana problem. Alla hyresgäster behöver inte de extra kvadratmeterna, men detta behöver ses på ihop med 
kommun.

Block 3
8. Vad kännetecknar ett standardiserat flerbostadshus för dig?

Kostnadseffektivt, produktionsanpassad till viss del, till nackdel att det inte finns tillräckligt med valmöjligheter. Gillar 
alla dessa delar dock, behöver jobba på detta. Att återanvända hustyper på flera ställen. Nackdelen 
gestaltningsmässigt är att det finns ett inbyggt motstånd hos kommunala tjänstemän att inte kunna påverka.

9. Vad har ni för inställning gentemot Kombohus och/eller liknande typhus?

Behöver få upp bostadsbyggandet, där vissa kommer vara av unik karaktär men många av dessa måste vara av 
kombohuskaraktär för att nå målen med bostadsproduktionen.

10. Varför tror du att Kombohus/nyckelfärdiga standardhus generellt sett inte är ett vanligt inslag i stadskärnorna i 
många svenska städer?

Tråkiga lådaktigahus, inte så mycket unika inslag. När man har en innerstadstomt så ritar man en tomt specifikt för 
den platsen, därför hamnar tyvärr dessa hus ofta i ytterstadslägen då husen redan är ritade. När man pratar 
innerstadslägen så faller dessa bort pga anpassningsbarheten.

11. Vilka kvaliteter strävar ni efter att uppnå i era hyresbostäder avseende:
- Boendestandard
- Gestaltning

Boendestandard - Samma standard som i bostadsrätter. Hyresrätter tävlar med bostadsrätter speciellt i innerstaden 
där olika uppletelseformer byggs. Hög standard i början. Gestaltning - God gestaltning utifrån lägen. Tror inte man 
skulle kunna se någon skillnad invändigt och utvändigt på vilket hus som är bostadsrätt och hyresrätt.



12. Upplever ni att det är svårt att uppnå hög kvalitet vid upphandling av entreprenad med låga anbudsbelopp?

Tomter i innerstadslägen är en exklusiv produkt med hög produktionskostnad, här blir det dyrare. Kostar att rita det 
och projektera samt att bygga det om man inte byggt det förut. Försöker få igång detaljplaneläggning på mark där 
man kommer bygga fler Kombohus och SKL:s nya koncept. Försöker titta på lokala byggare och deras plattformar 
för att öka "återanvändningen" och effektivisera processen.

13. Vilka lägenhetsstorlekar och lägenhetstyper (senior, student mm) finns det störst behov av?

Beror på läge men främst 2:or och 3:or, fler smålägenheter i innerstaden. 

14. Vilka egenskaper ser ni att ett Kombohus i er stad bör ha med avseende på?
- Geometri
- Volym
- Fasader
- Gestaltning
- Kvartersbildning
- Eventuella verksamheter

Ligger i verksamhetsområdet att förvalta lokaler. Behöver diskuteras med kommun hurvida det behöver finnas 
lokaler överallt och hela tiden, men ska finnas möjlighet med det om man tar in ett typkoncept till innerstaden. Fasad 
och fasadbeklädnad behöver kunna anpassas till ett området, men det standardiserade får gälla det som finns på 
insidan. Bör finnas mer i moduler (ett lego) där man kan lägga till och ta bort. Lösningen till problematiken är om 
man hittar en sätt där utseende inte driver kostnad. 

15. Vad har ni för energi- och miljökrav?

Jobbar med miljömärkning så länge det går och är ekonomiskt försvarbart. Miljöbyggnad Silver är en rimlig nivå. 
Guld går inte i innerstadsmiljöer. 

16. Prioriterar ni att bygga i stadskärnorna istället för utanför eller tvärtom? Varför?

Prio att vara en aktör i alla delar av staden. Både förtäta i ytterområden och innerstad. Som kommunal aktör är 
målet att vara med överallt då behovet av bostäder finns i alla delar av kommunen.

17. Hur ser ni helst att man löser parkeringsfrågan vid centralt belägna nyproduktioner (p-
hus/garage/gata mm)?

Parkeringsnormer behöver ses över, parkeringsplatser driver kostnader i vissa projekt. Man behöver hitta effektivare 
nyttjande av parkeringsplatser, och hitta samnyttjande kring såna ytor som idag kanske bara nyttjas halva tiden. Vi 
vill bygga så lite parkeringsplatser som möjligt dels för att trycka på andra transportmetoder men också för att 
minska på kostnaderna. Är det inne i staden måste man neråt och det blir väldigt dyrt. Måste bygga så optimalt som 
möjligt och nyttja de nuvarande parkeringarna bättre. 

18. Hur ser ni på en kommersiell bottenvåning? Är en tredimensionell fastighetsuppdelning där man säljer av lokalerna 
ett alternativ, eller finns det möjlighet att förvalta dessa själva?



19. Tror du att en större flexibilitet av Kombohusens gestaltning och arkitektur skulle kunna vara ett incitament till en 
ökad produktion av dessa i stadskärnorna?

Ja

20. Vad ser ni som en fördel vid upphandling av flerbostadshus? Exempelvis förenklat upphandlingsförfarande, pris, 
gestaltning mm.

Fördel med Kombohus och SKL, där stora delar av upphandlingen redan är gjord. 

21. Skulle ett förenklat upphandlingsförfarande/förenklade ramavtal vara ett incitament till att man ökar produktionen? 
(ja/nej)

Ja

22. Vad anser du är ett rimligt kvadratmeterpris för nyproduktion av Kombohus el liknande?

Det är mer kopplat till vilken plats man bygger på. Ett Kombohus i ett ytterområde kostar en viss peng pga. 
betalningsviljan. Ett mer flexibelt koncept i innerstadsmiljö där man är villig att betala mer så får det också kosta 
mer. Skillnaden i hyra ger oss möjlighet till spännvidd på mycket vi kan investera. I ytterområden är det max 12000 
kr/kvm exkl. mark. 

23. Vad kostar er nyproduktion i snitt (total produktionskostnad inkl. moms)
- Varav mark
- Varav entreprenadkostnad

24000 kr/kvm inkl. mark på ett tidigare Kombohusprojekt utanför stadskärnan, ett annat projekt 28000 kr/kvm. Unika 
produkter i stadskärnan 40000-50000 kr/kvm. Har i ett projekt tillkommit 10mkr bara för arkeologi. Lämpligtvis 35-
40000 k/kvm för innerstad Kombohus.

24. Vilka kostnader har ökat mest?

Entreprenadkostnader har ökat mest och i snabbast takt.

25. Vilka parametrar har störst inverkan på hyrorna?

Både produktionskostnaderna men också reglerna som ökar yta. Kostar det 2000 kr/kvm i hyra och man kan bygga 
en lgh 5 kvm mindre så gör det en stor skillnad i hyra speciellt för dem som inte behöver de extra kvadratmetrarna. 
Ex: Ljudkrav - Addera ett par kvadratmeter och det blir 1000 kr dyrare i månaden. 



Både produktionskostnaderna men också reglerna som ökar yta. Kostar det 2000 kr/kvm i hyra och man kan bygga 
en lgh 5 kvm mindre så gör det en stor skillnad i hyra speciellt för dem som inte behöver de extra kvadratmetrarna. 
Ex: Ljudkrav - Addera ett par kvadratmeter och det blir 1000 kr dyrare i månaden. 

26. Har ni byggt eller ritat något projekt som kan jämföras med ett Kombohus vi kan få ta del av?

Återkommer.



Respondent: Veronica Zetterberg, Byggchef

Datum: 21/2-2017

Block 1

1. Har ni mål gällande er nyproduktion?

- Hur ser de ut?

- Klarar ni era mål?

- Om nej, varför inte?

- Hur arbetar ni för att nå era mål?

2.

Vad tror ni generellt skulle bidra till ett ökat bostadsbyggande (och ökat bostadsbestånd)?

- Byggbar mark

- Detaljplaner

- Byggregler

- Överklagandeprocessen

- Politisk vilja

- Kommunens tjänstemän

Block 2

3. Har ni någon strategi för hur ni upphandlar entreprenader vid nybyggnad av bostäder?

- Egna ramavtal

- Partnering

- Totalentreprenader

- Generalentreprenader

- CM

4. Hur många entreprenörer finns det som kan ta totalentreprenader i den storlek ni brukar

handla upp?

Hyresbostäder i Norrköping AB

Ska bygga 1000 lgh på 5 år. Tror att man kommer att klara målet. Om man ej når målen 

skulle det kunna bero på en resursbrist i byggbranschen pga högkonjuktur, eller brist på 

planer från kommunen. Arbetar med att öka markinnehav och ha planarbeten igång för att 

nå målen.

Detalplaner och en kortare överklagandeprocess. Kritisk till planprocesser som tar flera år. 

Man tecknade ett samverkansavtal/partnering för ca 1 år sedan, de arbetar ihop med 

entreperenören, trots att man ej bara använder samverkan utan "vanliga" avtal också.De 

tycker det fungerar väldigt väl i dagsläget när byggmarknaden är ganska ansträngd. All 

nyproduktion är som totalentreprenader.

Finns gott om entreprenörer som har kapaciet, bland annat är "de stora" (syftar PEAB,

NCC och Skanska) representerade i regionen. Det finns även flera ganska stora lokala

företag i östergötland, ca 3-4 st som även har kapacitet.

BILAGA 12



5. Hur många entreprenörer offererar er?

- Vilka?

- Vilka entreprenörer bygger nyproduktion åt er?

6. Föredrar ni att handla upp större entreprenader eller mindre?

7. Vilka är begränsningarna vid upphandling?

Block 3

8. Vad kännetecknar ett standardiserat flerbostadshus för dig?

9. Vad har ni för inställning gentemot Kombohus och/eller liknande typhus?

10. Varför tror du att Kombohus/nyckelfärdiga standardhus generellt sett inte är ett vanligt 

inslag i stadskärnorna i många svenska städer?

För respondenten kännetecknas standardisering som någon typ av upprepning och hon 

ser standardisering som någonting positivt.Hon tror att många har en förutfattad mening 

om att många tycker det är fult, tråkitgt och eländigt men tycker inte att det behöver vara 

så utan det beror på graden av standardisering. Hon skulle önska att det vore mer flexibelt, 

och tror att det är vad som krävs för att få in standardiserade flerbostadshus i stadskärnan. 

Hon anser att även bygglovsprocessen borde bli standardiserad, förutom bara själva 

bygget. Just Kombohusen borde kunna få ett generellt bygglov för själva byggnaden 

Man började bygga nyproduktioner i Norrköping först 2013, och därför fanns det en viss 

ovana hos både de regionala och nationella byggföretagen. Man delade upp det första 

projektet i optioner för att entreprenörerna inte skulle behöva börja med för stor del 

eftersom att de på ett viss behövde lära sig.

Storleken på projektet och platsen som ska bebyggas avgör om man väljer stor eller liten 

entreprenör. 

Har använt sig av entreprenörer som SEFAB, ED bygg, Skanska och Erlandssons bygg. 

Jobbade med NCC vid kombohuset. Jobbar med både nationella och regionala 

byggentreprenörer. Det är i dagsläget tur att man har samverkansavtalet, eftersom att 

många idag annars tackar nej.

På Hyresbostäder Norrköping var man positivt inställd och var även angelägna om att få 

bygga ett. Dock hade de problem i början då alla byggföretag tackade nej, detta ledde till 

att det tog för lång tid både med anbud och leverans. Vill jobba med olika produkter för att 

kunna bidra med bostäder till en bred del av befolkningen. Hon tror att de själva antagligen 

skulle kunna tagit fram ett Komohus koncept, men det skulle underminera principen med 

att göra ett visst koncept extra vasst istället för att alla ska jobba på eget håll. Detta leder 

till att konceptet får lite mer tyngd.

g g g , p g

det vara en skymf, det är knappt att man får bygga dem i utkanten. "Kataloghus" är 

skällsord i kommunen, allt som är standardiseras likställs med att vara fult. Samtidigt 

pratar man ofta om alla byggfel och byggfusk, och en ökad standardisering skulle ge en 

chans att utveckla branschen. Ska man göra en ny prototyp varje gång så är det klart att 

det blir fel.



11. Vilka kvaliteter strävar ni efter att uppnå i era hyresbostäder avseende:

- Boendestandard

- Gestaltning

12. Upplever ni att det är svårt att uppnå hög kvalitet vid upphandling av entreprenad med låga 

anbudsbelopp?

13. Vilka lägenhetsstorlekar och lägenhetstyper (senior, student mm) finns det störst behov 

av?

14. Vilka egenskaper ser ni att ett Kombohus i er stad bör ha med avseende på?

- Geometri

- Volym

- Fasader

- Gestaltning

- Kvartersbildning

- Eventuella verksamheter

15. Vad har ni för energi- och miljökrav?

16. Prioriterar ni att bygga i stadskärnorna istället för utanför eller tvärtom? Varför?

Eftersträvar en hög standard eftersom att de sedan förvaltar byggnaden. Standarden är 

högre än i bostadsrätter med parkett och helkaklade badrum med TT/TM i lägenheter. det 

är ofta det bakomliggande materialet som har stor betydelse gällande kvalitet, ytskiktet gör 

egentligen ingen skillnad på kostnaden. Vad gäller gestalning har Norrköping höga krav 

pga den gamla arkitekturhistorian. Man har ganska stora pampiga byggnader, vilket är 

väldig viktigt även för Norrköping Hyresbostäder. Inpassningen av byggnaderna i 

stadsmiljön är viktig.  

Kombohusen har generellt sett hög kvalite, men de har en tråkighetsfaktor. respondenten 

resonerar kring att 30-tals funkishus som kan anses vara fula passar väl in i stilnyckeln 

och det är få som klagar på dem idag. 

Högt tryck från kommunen vad gäller äldreboenden/trygghetsboenden, har öven varit högt 

tryck på studentbostäder. Kategoriboenden överlag är eftertraktat. de "vanliga" bostäder 

de bygger är ca 40% 2:or, 40% 3:or och 20% 4:or. Övervikt för mindre lägenheter. Blir ofta 

yteffektiva och kompakta lägenheter. Man inser att det inte finns någon "typfamilj" utan 

konstellationen av boenden i lägenheterna varierar och alla har olika behov. Lagen och 

normerna stämmer inte med hur folk lever, ytorna kan användas effektivare om man hade 

möjlighet att anpassa normer efter människors faktiska boendesituation.

Miljöbyggnad Silver som utgångsläge.

Mer flexibilitet vad gäller allt, speciellt utsidan. Byggnaden måste kunna anpassas till 

platsen och vart i staden man är. I innerstaden kan det vara svårt, men i den yttre ringen 

där staden växer kan det vara möjligt med hänsyn till en stadsmässig karaktär med tex 

husen mot gatan. Det finns även delar i staden som går mer mot trädgårdsstaden och hus 

Det är lika dyrt att bygga oavsett vart man bygger det. Vart man bygger är en kombination 

mellan vart man hittar mark och vart det finns planer, så någon direkt prioritering finns inte.



17. Hur ser ni helst att man löser parkeringsfrågan vid centralt belägna nyproduktioner (p-

hus/garage/gata mm)?

18.

Hur ser ni på en kommersiell bottenvåning? Är en tredimensionell fastighetsuppdelning där 

man säljer av lokalerna ett alternativ, eller finns det möjlighet att förvalta dessa själva?

19. Tror du att en större flexibilitet av Kombohusens gestaltning och arkitektur skulle kunna 

vara ett incitament till en ökad produktion av dessa i stadskärnorna?

20. Vad ser ni som en fördel vid upphandling av flerbostadshus? Exempelvis förenklat 

upphandlingsförfarande, pris, gestaltning mm.

21. Skulle ett förenklat upphandlingsförfarande/förenklade ramavtal vara ett incitament till att 

man ökar produktionen? (ja/nej)

22.

Vad anser du är ett rimligt kvadratmeterpris för nyproduktion av Kombohus el liknande?

23. Vad kostar er nyproduktion i snitt (total produktionskostnad inkl. moms)

- Varav mark

- Varav entreprenadkostnad

Ja, även om man inte kommer åt stadskärnan kommer man ändå närmare den. Även 

standardisering i fler steg, som klossar och våningsplan hade varit bra.

Jobbar inte med lokaler främst utan försöker ju undvika det trots att man har 

lokalförvaltning inom företaget. Det blir dock så när staden växer att man inte vill bo på 

bottenplan mitt i stan, så då måste man ha lokaler där. Man sätter annars gärna 

tvättstugor, förråd eller dyl i bottenplan. 3 dimensionell fastighetsuppdelning skulle kunna 



24. Vilka kostnader har ökat mest?

25. Vilka parametrar har störst inverkan på hyrorna?

26. Har ni byggt eller ritat något projekt som kan jämföras med ett Kombohus vi kan få ta del 

av?



Respondent: Henrik Möller, Bygg och upphandlingschef

Datum: 10/3-2017

Block 1

1. Har ni mål gällande er nyproduktion?

- Hur ser de ut?

- Klarar ni era mål?

- Om nej, varför inte?

- Hur arbetar ni för att nå era mål?

2.

Vad tror ni generellt skulle bidra till ett ökat bostadsbyggande (och ökat bostadsbestånd)?

- Byggbar mark

- Detaljplaner

- Byggregler

- Överklagandeprocessen

- Politisk vilja

- Kommunens tjänstemän

Block 2

3. Har ni någon strategi för hur ni upphandlar entreprenader vid nybyggnad av bostäder?

- Egna ramavtal

- Partnering

- Totalentreprenader

- Generalentreprenader

- CM

4. Hur många entreprenörer finns det som kan ta totalentreprenader i den storlek ni brukar handla

upp?

Vätterhem

Finns det mer byggbar mark så självklart bidrar det, finns mycket mark men många gånger 

avser detaljplanerna andra ändamål, ex Råslätt - Garage. Behövs planarbete som tar lång tid, 

så mycket handlar om detaljplane-och överklagandeprocessen. Möjlighet att göra egna 

detaljplaner. Kommunens granskningstider ställer högre krav än PBL, dvs 8 veckor iställer för 3 

veckor. Tar 1,5 år innan man kan komma igång med byggandet. Ett statligt konsultbolag ser till 

att man kan spara in 3 månader åtminstone. Skulle man se över sina rutiner skulle kan spara 

mer tid, man är lite mer traditionell och van att handla i långsammare takt.

Strategisk partnering, där man knyter ett antal (två-tre) stora företag till oss som tomterna 

fördelas mellan. 

Ganska många, ett tiotal.

Har ett ägardirektiv på 150-200 lägenheter per år fram till 2023. Snitt 50-75 per år sedan 2005. 

Kommer påbörja med en strategisk parteringupphandling för att knya an entreprenörer. Gjort en 

plan för de fastigheter som de äger där de försöker få fram infill projekt i de områdena. Kan 

vaska fram 2500 lägenheter. 

BILAGA 13



5. Hur många entreprenörer offererar er?

- Vilka?

- Vilka entreprenörer bygger nyproduktion åt er?

6. Föredrar ni att handla upp större entreprenader eller mindre?

7. Vilka är begränsningarna vid upphandling?

Block 3

8. Vad kännetecknar ett standardiserat flerbostadshus för dig?

9. Vad har ni för inställning gentemot Kombohus och/eller liknande typhus?

10. Varför tror du att Kombohus/nyckelfärdiga standardhus generellt sett inte är ett vanligt inslag i

stadskärnorna i många svenska städer?

Pris styrande, tittar på organisationer och referensprojekt. Så länge organisationen är tillförlitlig

spelar det ingen roll.

Positivt till industriellt byggande generellt sätt. Försöker få fram något Vätterhemshus. Byggt ett

par hus med NCC som de ritat, "NCC-huset". Vid jämförelse med Kombohus var NCC-huset

billigare.

LOU, ramupphandlingar hade underlättat.

Tråkiga, ej anpassade till vår organisation. Byggt upp system på styrsidan och ventilationsidan.

På ett standardhus måste all köpas till. Då stiger husets pris.

3-5 anbud, överhettat så det blir en resursbrist. Skanska, NCC, PEAB, Tage & Sönder, LJ Bygg,

"Utanförstadshus", stereotypiska så blir tråkiga, en fyrkantig kartong svårt att anpassa till

platsen, både volym-och arkitektoniskt.



11. Vilka kvaliteter strävar ni efter att uppnå i era hyresbostäder avseende:

- Boendestandard

- Gestaltning

12. Upplever ni att det är svårt att uppnå hög kvalitet vid upphandling av entreprenad med låga 

anbudsbelopp?

13.

Vilka lägenhetsstorlekar och lägenhetstyper (senior, student mm) finns det störst behov av?

14. Vilka egenskaper ser ni att ett Kombohus i er stad bör ha med avseende på?

- Geometri

- Volym

- Fasader

- Gestaltning

- Kvartersbildning

- Eventuella verksamheter

15. Vad har ni för energi- och miljökrav?

16. Prioriterar ni att bygga i stadskärnorna istället för utanför eller tvärtom? Varför?

Bostadsrättsstandard, hel kyl o frys även i två rum o kök. Uteplatser ofta inglasade balkonger 

vid vinterutTsata områden. Gestaltning - Otroligt höga krav på hur det ska se ut. Ingen puts, 

generellt tegel, hållbara material, försvarbart med tegel ur en livscykel perspektiv. Sedumtak på 

alla komplementbyggnader och förråd, solceller på tak i söderläge. 

Får inte så låga anbud pga. att vi ställer högre krav. Man förväntar sig mycket av en 

hyreslägenhet. Man är beredd att betala 1000 kr mer i månaden för ordentlig standard.

1,2,3 och färre 4or. Kvadratmetersmarta men inte för öppna planlösningar, separat kök- och 

vardagsrumsdel.

Miljöcertifierade enligt ISO 14001. Hållbarhetsavdelning som jobbar med byggmaterial och 

kemikalieinspektionskrav. Bilpool, cykelpool. Slottskajen är miljöbyggnad silver. Vi kommer inte 

gå efter någon certifiering, ställer upp egna krav pga dyrt och krångligt efter tvåårsperioden. 

Kostar hundratusentals i konsultkostnader. 

Bygger gärna i stadskärnan pga hög efterfrågan, dock avsaknad av byggbar mark.

Anpassning till intilliggande fastigheter. Får gärna ha ett modernt intryck. I centrum förvaltar vi 

mycket fastigheter, 110000 kvm lokaler. En högre bottenvåning för bottenplan för kombohus i 

stadsmiljö. Kravet med verksamheter i bottenplan är svårt. Hyresgästerna får subventionera för 

en kommersiell bottenvåning. 



17. Hur ser ni helst att man löser parkeringsfrågan vid centralt belägna nyproduktioner (p-

hus/garage/gata mm)?

18. Hur ser ni på en kommersiell bottenvåning? Är en tredimensionell fastighetsuppdelning där man 

säljer av lokalerna ett alternativ, eller finns det möjlighet att förvalta dessa själva?

19. Tror du att en större flexibilitet av Kombohusens gestaltning och arkitektur skulle kunna vara ett 

incitament till en ökad produktion av dessa i stadskärnorna?

20. Vad ser ni som en fördel vid upphandling av flerbostadshus? Exempelvis förenklat 

upphandlingsförfarande, pris, gestaltning mm.

21. Skulle ett förenklat upphandlingsförfarande/förenklade ramavtal vara ett incitament till att man 

ökar produktionen? (ja/nej)

22. Vad anser du är ett rimligt kvadratmeterpris för nyproduktion av Kombohus el liknande?

23. Vad kostar er nyproduktion i snitt (total produktionskostnad inkl. moms)

- Varav mark

- Varav entreprenadkostnad

24. Vilka kostnader har ökat mest?

I centrala lägen gäller p-garage. Ett centralt p-hus där varje fastighetsägare får köpa in sig för 

att täcka sitt p-behov. Alla som hyr vill ha minst 1 p-plats per lägehet. 

Ja, absolut. 

Ja, absolut. Strategisk partnering är för att slippa göra en upphandling för varje projekt. För en 

upphandling så kan den överprövas som kan göra processen 5-6 månader längre. 

Strategisk partnering, projektet behöver inte vara beskrivet innan. Förenklat 

upphandlingsförfarande hade förenklat.

27-28 k/kvm

5 år tillbaka i tiden 20000 kr/kvm, idag närmare 30000 kr/kvm för konventionella byggnader. Inkl 

mark, moms och bygg - 25.000 kr/kvm



25. Vilka parametrar har störst inverkan på hyrorna?

26.

Har ni byggt eller ritat något projekt som kan jämföras med ett Kombohus vi kan få ta del av?

NCC-huset.

Produktionskostnaden, att man vill bygga överhuvudtaget. Hyresnivå 1600 kr/kvm, i detta är 

produktionskostnaden inräknad, men också administration, drift och underhåll. 

Entreprenadkostnader och markkostnad främst. Entreprenad 65-70%, kommunalakostnader 

(markkostnader), byggherrekostnader 15-20%, moms 20%



Skövdebostäder
Respondent: Morgan Arvidsson
Datum: 28/5-2017

Block 1
1. Har ni mål gällande er nyproduktion?

- Hur ser de ut?
- Klarar ni era mål?
- Om nej, varför inte?
- Hur arbetar ni för att nå era mål?

Man har tidigare haft ett mål om 80 lgh/år, nu går det över på ca 220 lgh/år. Man ska 
producera 700 bostäder på affärsplaneperioden 2016-2019 vilket är mål som taktas. Senast 
projektet Aspö har man planerat i 15-20 år och kommer generera många bostäder fram till 
2018. Man har tagit fram ett program med 50 olika ideplatser där man skulle kunna bygga 
totalt 9000 lägenheter. För att nå målen jobbar man proaktivt, och även i samverkan med 
kommunen och är med i markresrevationstävlingar.

2. Vad tror ni generellt skulle bidra till ett ökat bostadsbyggande (och ökat bostadsbestånd)?
- Byggbar mark
- Detaljplaner
- Byggregler
- Överklagandeprocessen
- Politisk vilja
- Kommunens tjänstemän

Byggbar mark/detaljplaner, där kommunen måste se över var folk vill bo och vad de vill 
betala för kvaliteter. Kundperspektivet är viktigt, att ta reda på mad den lokala marknaden i 
Skövde värderar. Det behövs även mer resurser i form av tjänstemän i form av ingenjörer 
hela branschen, Det har blivit lite växtvärk i branschen.

Block 2
3. Har ni någon strategi för hur ni upphandlar entreprenader vid nybyggnad av bostäder?

- Egna ramavtal
- Partnering
- Totalentreprenader
- Generalentreprenader
- CM

Varje projekt är unikt, men generellt har vi jobbat med markanvisningstävlingar som 
totalentreprenad, och även med styrd totalentreprenad. 

4. Hur många entreprenörer finns det som kan ta totalentreprenader i den storlek ni brukar
handla upp?

Ca 6-7 stycken har potential

BILAGA 14



Ca 6-7 stycken har potential

5. Hur många entreprenörer offererar er?
- Vilka?
- Vilka entreprenörer bygger nyproduktion åt er?

Det varierar, men vi brukar få in ca 3-4 anbud från en blandning av stora och mellanstora 
företag så vi tycker vi har en fungerande entreprenadmarknad. Man har jobbat med alla ”
stora” och även lokala som asplunds, kalles bygg, och erlandssons bygg.

6. Föredrar ni att handla upp större entreprenader eller mindre?

Föredrar stora eller mellanstora, eftersom små företag inte har resurserna att bygga 
projekten och de har heller inte omsättningen eller stabiliteten i ett historiskt perspektiv.

7. Vilka är begränsningarna vid upphandling?

Kostnadsutvecklingen idag är tuff, och det kan vara svårt att få ihop kalkylerna för att sätta 
en rimlig hyra. Det krävs många gånger en hög flexibilitet i detaljplanerna eftersom mycket 
kan ändra under projekteringstiden som kan hålla på i 2 år,tex små justeringar i husets läge 
eller gestaltning. Det skulle vara bra att jobba med öppnare detaljplaner för att ge rum för 
sådana ändringar.

Block 3
8. Vad kännetecknar ett standardiserat flerbostadshus för dig?

Det är en låg flexibilitet men också även hög effektivitet med smarta lösningar, yteffektivt och 
genomtänkt.

9. Vad har ni för inställning gentemot Kombohus och/eller liknande typhus?

Jag tycker standardiserade koncept är bra, man får en kort byggtid och kan hitta ett ”
Sverigehus”. Man kan dock bli mycket låst vid nånting. Man låser utseendet ganska tidigt i 
projektet då man måste skicka in bygglovet till kommunen, man man vill ibland kunna 
skräddarsy huset när man bygger centrelt utifrån vägar, buller och solljusförhållanden vilket 
är en av anledningarna till att man inte kommit in på något standarsdiserat ännu. den andra 
anledningen är kostnad.

10. Varför tror du att Kombohus/nyckelfärdiga standardhus generellt sett inte är ett vanligt inslag 
i stadskärnorna i många svenska städer?

Jag tror det är den låga flexibiliteten. Även då man måste utgå från tomten då man 
nyproducerar och utgå från dess förutsättningar med läge om omgivningen, då det svårt med 
kataloghus. Jag tror mer på nya områden lite utanför där kommunen tittar på nya stadsdelar. 
När man bygger inne i stadskärnan blir lokaler i bottenplan nästan ett krav.



Jag tror det är den låga flexibiliteten. Även då man måste utgå från tomten då man 
nyproducerar och utgå från dess förutsättningar med läge om omgivningen, då det svårt med 
kataloghus. Jag tror mer på nya områden lite utanför där kommunen tittar på nya stadsdelar. 
När man bygger inne i stadskärnan blir lokaler i bottenplan nästan ett krav.

11. Vilka kvaliteter strävar ni efter att uppnå i era hyresbostäder avseende:
- Boendestandard
- Gestaltning

Kvaliteter som man brukar ha är: Parkett, klinker i hall, kakel/klinker i badrum, TT/TM i lgh 
förutom i student/ungdomsbostäder, DM som tillval, normal tillgänglighet förutom i 
kategoriboenden. Gestaltningsmässigt försöker man hitta identiteten hos bostäderna och 
anpassa efter detta och omgivningarna. Lägger stor fokus på gestaltning och markplanering 
kring bostäderna. Det kan vara värt att spendera lite extra på fasadutformning om man 
erhåller en längre livslängd och en uppskattad byggnad.

12. Upplever ni att det är svårt att uppnå hög kvalitet vid upphandling av entreprenad med låga 
anbudsbelopp?

Kan oftast upphandla med relativt låga anbudsbelopp och ändå upprätthålla hög kvalitet. En 
av våra styrkor är att vi hållt på under lång tid, vi har erfarenhet och vet vad kunderna vill.

13. Vilka lägenhetsstorlekar och lägenhetstyper (senior, student mm) finns det störst behov av?

Bygger ungdomslägenheter med fokus på låg hyra, yteffektiva lägenheter med något lägre 
standard. Jobbar brett med lägenhetsstorlekar, väver in olika typer i olika delar av beståndet. 
Bygger alla möjliga olika typer av bostäder, i ”normalbostadsbeståndet” blir det 2-5 rok. 
Jobbar med att slå ihop kök och vardagsrum eftersom det ofta efterfrågas och man vill spara 
kvadratmeter.

14. Vilka egenskaper ser ni att ett Kombohus i er stad bör ha med avseende på?
- Geometri
- Volym
- Fasader
- Gestaltning
- Kvartersbildning
- Eventuella verksamheter

Man har inget "typkvarter", men vill gärna bygga fristående punkthus, och helst inte slutna 
kvarter, vilket är tvärtom vad kommunen vill. Det passar inte oss eftersom vi gärna vill ha en 
förgårdsmark för att inte bostäderna ska vätta rakt ut mot gatan.
Vi är bäst på bostäder, men kan förvalta lokaler i värsta fall, men vill helst inte om det inte 
absolut behövs. Det kan vara svårt att få ekonomi i kommersiella ytor om det inte ligger 
jättecentralt. Fasader bör vara flexibla och likaså planlösningar. 

15. Vad har ni för energi- och miljökrav?



44,8 kwh/m2/år = miljöbyggnad silver, jobbar med feby12 för passivhus, solceller på alla 
bostäder ska införas, även på det befintliga beståndet. Ska ha förpackningsinsamling i 
bostadsområdena. Man siktar på att vara koldioxidneutrala till 2019.

16. Prioriterar ni att bygga i stadskärnorna istället för utanför eller tvärtom? Varför?

Prioriterar att bygga i stadskärnan, i en stad bygger man inifrån och ut. Vi tittar på 
förtätningsprojekt i staden och försöker hitta luckor. Det finns studier som visar på att luckor 
är barriärer i staden. Vi arbetar med att knyta an ytterstadsområden med innerstad och på så 
sätt skapar mer liv och rörelse i staden. Man arbetar på kommunen med att rita 
trädgårdsstaden, och där tror jag att SABO husen kan funka om man stoppar in det i tid. Jag 
tror att man bestämmer sig för vilket hus det ska bli där man drar första pennsträcket, om 
man ska kolla i SABOs katalog eller anlita en arkitekt.

17. Hur ser ni helst att man löser parkeringsfrågan vid centralt belägna nyproduktioner (p-
hus/garage/gata mm)?

Inne i centrum behöver parkeringsplatserna vara under mark även om det är en dyr lösning. 
Ovan mark vid stadsnära ytterkantslägen.

18. Hur ser ni på en kommersiell bottenvåning? Är en tredimensionell fastighetsuppdelning där 
man säljer av lokalerna ett alternativ, eller finns det möjlighet att förvalta dessa själva?

19. Tror du att en större flexibilitet av Kombohusens gestaltning och arkitektur skulle kunna vara 
ett incitament till en ökad produktion av dessa i stadskärnorna?

Ja det tror jag. Det finns säkert väldigt bra planlösningar i Kombohusen, skulle vara bra om 
man kunde klippa och klistra lite med dem, och sedan kunna välja fasadmaterial.

20. Vad ser ni som en fördel vid upphandling av flerbostadshus? Exempelvis förenklat 
upphandlingsförfarande, pris, gestaltning mm.

Priset värderas högst vid upphandling. Smart projektupplägg och smidig produktion ger en 
synergieffekt för både oss och byggentreprenören.

21. Skulle ett förenklat upphandlingsförfarande/förenklade ramavtal vara ett incitament till att 
man ökar produktionen? (ja/nej)



Ja, generellt. Men vi bygger idag lite billigare än SABOs pris varför vi inte har byggt något 
sådant. SABO husen har ju ett sverige pris så det kostar lika mycket överallt och man har 
inte med grundläggning. Det hade varit bra om mer kostnader fanns med i paketet från 
början, tex förråd och en enkel grundläggningskostnad, det ser billigare ut i början än vad det 
blir när man lägger på alla kostnader. Men det skulle kunna vara intressant i framtiden för ett 
annat pris. Det kan ju även bero på hur det ser ut med våra byggbolag i framtiden, om vi inte 
får in anbud eller annat.

22. Vad anser du är ett rimligt kvadratmeterpris för nyproduktion av Kombohus el liknande?

23. Vad kostar er nyproduktion i snitt (total produktionskostnad inkl. moms)
- Varav mark
- Varav entreprenadkostnad

Exempel projekt aspö från 2014, entreprenadkostnad exkl mark: 12 400/BTA, 17 600/BOA. 
Inkl mark: 24 500/BOA, 17400/BTA 

24. Vilka kostnader har ökat mest?

Mark och entreprenadkostnader, och kommunens plankostnader har ökat. Plankostnaderna 
har dragit iväg eftersom att det krävs mer tjänstemannaktid. Produktionskostnaden ökar då 
alla entreprenörer lägger på några procent i varje led. Men mest har entreprenadkostnad 
ökat i pengar.

25. Vilka parametrar har störst inverkan på hyrorna?

På Skövdebostäder tänker man helhetsmässigt, man brukar prata om 100 år. Vi skalar inte 
ner på kvaliteterna, utan tänker långsiktigt och väljer hållbara material om man kan motivera 
att det lönar sig i längden driftmässigt (mindre snöröjning eller trappstädning eller annat). Det 
är viktigt att få hyresgäster att trivas eftersom det påverkar förvaltningen och ekonomin för 
företaget om folk flyttar ofta/skadegörelse mm. Pengarna ligger i att skapa ett hållbart 
samhälle. Avksatsningen på projektet kan mycket stor påverkan på hyran, om räntan går upp 
blir hyran högre.

26. Har ni byggt eller ritat något projekt som kan jämföras med ett Kombohus vi kan få ta del av?



Respondent: Mattias Carlsson, VD

Datum: 4/4-2017

Block 1

1.

Skulle ni kunna tänka er att ingå ett avtal med entreprenadformen strategisk partnering som 

totalentreprenad? (Varför/varför inte?)

Ja. Jag tror vi måste jobba så framöver, att man inte låser sig på något sätt utan tar fram en 

lösning tillsammans där man har ett gemensamt slutmål. Man kan jobba med en gemensam 

budget och får inte det förhållanddet där man stångas och slåss med varandra utan jobbar 

istället tillsammans. Ser bara det om en fördel.

2. Har ni varit med som anbudsgivare vid ramupphandlingar?

Ja, för servicearbeten, men ej nyproduktion.

3.

Kan ni se förenklade upphandlingsförfaranden och ramupphandlingar för standardiserade

koncept som ett sätt att effektivisera ert projekteringsförfarande och produktion?

Ja självklart. Ser fördelar men att kunna köpa in i större volymer och därmed kunna spara in

exempelvis materialkostnader. Ser bara en högre grad av standardisering som en fördel.

4. Kan du föreställa dig att ert företag skulle kunna ingå i ett ramavtal med allmännyttan?

Ja visst. Det vore roligt. Det blir dock om man ska bygga inne i stan högre krav på

utformning, jämfört med om man bygger på en åker.

Block 2

5.

Har ni några tidigare erfarenheter av SABO:s Kombohuskoncept eller andra standardiserade

flerbostadshus?

Har tidigare erfarenheter från NCC, där man tog fram konceptet "det ljuva livet", som var

tvåvåningshus byggnade med volymelement som byggdes ett antal i kommuner. De hade en

ganska vass kostnadsbild. Inom Blue Wall har man harbetat med en viss grad av

standardisering vid ett radhusprojekt där vissa ingående delar och byggdelar varit

standardiserade. Man vill nu jobba vidare med dessa hus och hoppas kunna bygga dem

igen i Jönköping och göra den till ett slags koncept. En svårighet med koncept kan tex vara

att få fönstersättning att gå ihop

6.

SABO:s Kombohus har ett kvadratmeterpris om 12 000 kr/kvm (produktionskostnad), skulle

ni kunna ta fram ett standardiserat koncept för en summa motsvarande eller lägre än detta?

Tycker priset känns rimligt även om det är tufft. Får man dock en standiserisering och

upprepning går det nog. Då beställare vill ha hög standard på ytskikat mm blir kostnaden

högre, kan de dock tänka sig att sänka standarden går ju priset ner. Eftersom att vi i Sverige

är vana vid hög standard är det nog dock svårt att sälja in det.

7. Skulle ni se någon vinning i att utveckla ett eget standardiserat koncept?

Ja. Hoppas kunna göra det i och med radhusen som man vill upprepa i Jönköping. Man ser

att kommunen har ett jättebehov av att bygga bostäder, och om vi har nånting fördigt kan vi

bara kopiera det och behöver inte sätta oss att projektera.

8.

Ser ni någon möjlighet att ha en speciell kompetens inom företaget som specialiserar sig

mot standardiserade flerbostadshuskoncept?

Vi är för små för att ha någon som bara sitter med det, men man försöker bygga upp en

kunskap inom andra funktioner som kalkyl och inköp. Men behover av att kompetensen

finns i företaget finns. I framtiden när företaget expanderar kan man ha en central funktion

som inriktar sig mot detta.

Blue Wall construction AB
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9.

Ser ni någon ekonomisk nackdel för ert företag i att arbeta med högre grad av 

standardiserade konceptbostäder?

Blue Wall kommer nog aldig gå över till det helt och hållet men man kommer definitivt ha de 

som komplement till det konventionella byggandet

10.

Kan du se några uppenbara sårbarheter vid en eventuell produktion av dessa koncepthus?

Kan vara svårt att anpassa i en stadsmiljö där man bygger mot befintliga hus, och det ställs 

krav i detlajplaner på tex utformning. Det kan finnas fördomat om standardiserade 

byggnader att det blir en väldigt tråkig produkt som man måste övervinna. Om man kan visa 

goda exempel är det bra att framhäva dessa. Man måste få med sig kommun och 

tjänstemän och avsätta mark för att bygga detta, men byggbar mark finns inte och är mycket 

svårt att få fram.

11.

Om man ska kunna sätta ett pris på 12 000 kr/kvm måste man dra gränsen vid 

installationerna (4.) Ju mer flexibel man ska vara desto dyrare blir det. För att kunna bygga 

dem i stadsmiljö måste man ha anpassningabara fasader, och då får man dra gränsen efter 

2. men även då acceptera ett högre pris.

I vilken utsträckning anser du att man kan standardisera ett flerbostadshus?

(1. För låg grad standardisering, 5. För hög grad av standardisering)

1. Endast stomme

2. Planlösningar

3. Fasadutformning

4. Installationer

5. Stomkomplettering och ytskikt



Respondent: Herman Johansson

Datum: 27/4-2017

Block 1

1.

Skulle ni kunna tänka er att ingå ett avtal med entreprenadformen strategisk partnering som 

totalentreprenad? (Varför/varför inte?)

Ja det kan vi tänka oss, och det gör vi redan idag. Den största fördelen med det är att det 

egna risktagande blir mindre, och nackdelen är att det att krävas fler tjänstemän för att göra 

det bra, det är mer resurskrävande. Den totala prisbilden tror jag även blir billigare för 

beställaren. Man har öppen redovisning, och betällaren har tillgång till vårt ekonomisystem, 

så även om det inte blir billigare blir det en ärligare prisbild.

2. Har ni varit med som anbudsgivare vid ramupphandlingar?

Ja det har vi och är fortfarande.

3.

Kan ni se förenklade upphandlingsförfaranden och ramupphandlingar för standardiserade

koncept som ett sätt att effektivisera ert projekteringsförfarande och produktion?

Absolut. Det är idag svårt att få tag i konsulter, och vi har svårt att få tag på konsulter till

pågående projekt. Hade det varit klart hade vi kunnat gräva imorgon. Sedan måste man ta

hänsyn till vart man vill bygga någonstans, man kan inte bara ta ett hus och sedan ställa ner

det någon annanstans. Man kanske kan ta bort ett par timmar från projekteringen iallafall.

Det finns absolut fördelar med det.

4. Kan du föreställa dig att ert företag skulle kunna ingå i ett ramavtal med allmännyttan?

Ja absolut. Det kan dock vara svårt där man jobbar men allmännyttan att tex kunna påverka

materialval, dom kan vara rätt stela. Man har storleken och resusrserna för att kunna ta ett

ramavtal med allmännyttan.

Block 2

5.

Har ni några tidigare erfarenheter av SABO:s Kombohuskoncept eller andra standardiserade

flerbostadshus?

Nej det har vi inte, men känner till konceptet. Vet ett annat projekt i Jönköping där SABO

varit inblandade, men där har även en arkitekt varit inblandad som kanske tänker lite för

mycket och har många materialval. Produktionsmässigt kan man inte välja så mycket

material om man vill ha ner priser, för det är mekkigt att bygga in allt i fasaden.

6.

SABO:s Kombohus har ett kvadratmeterpris om 12 000 kr/kvm (produktionskostnad), skulle 

ni kunna ta fram ett standardiserat koncept för en summa motsvarande eller lägre än detta?

Generellt ligger det mellan 23-25 000/kvm netto inklusive allt. 12 000 kr/kvm är genomförbart 

med de material som finns på marknaden idag, men lägre går inte. Jag tror på enkelheten i 

det hela (om man vill pressa priserna), så lite blandning av material som möjligt gör det 

billigare, prefab som gäller före platsgjutet. Så mycket enkelhet som möjligt. Man får låta bli 

att bygga källare eftersom det måste gjutas och tar längre tid. Ljud och buller riskerar att bli 

stora problem när man ska lyfta in Kombohusen i stadsmiljö

7. Skulle ni se någon vinning i att utveckla ett eget standardiserat koncept?

Tage & söner
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Ja jag kan se en vinning i att utveckla ett eget koncept. Hade vi harft tid och ork så hade vi 

gjort det, men det finns många andra som gör det och som lyckats och gör det bra. 

Hökerums bygg tex bygger mycket standardiserat. Har inget nu men man kanske skulle 

börja tänka i de banorna nu när byggbranschen är på uppsving. Hade man varit lite 

förutseende så skulle man ha haft ett koncept som man kunde erbjuda.

8.

Ser ni någon möjlighet att ha en speciell kompetens inom företaget som specialiserar sig 

mot standardiserade flerbostadshuskoncept?

Ja, det har vi redan delvis. Vi äger hälften av ett företag som har den kompetensen, de 

kommer nån gång hitta en hustyp som går att upprepa.

9.

Ser ni någon ekonomisk nackdel för ert företag i att arbeta med högre grad av 

standardiserade konceptbostäder?

Nej. Om man får igång det ordentligt kan det snarare bli tvärtom att det rullar på, då kan det 

bara gå bra.

10.

Kan du se några uppenbara sårbarheter vid en eventuell produktion av dessa koncepthus?

Nej inte direkt, har man ett komcept som funkar så ska det ju funka på flera ställen. Det 

borde snarare vara tvärtom att det finns mindre sårbarheter eftersom man bara repeterar ett 

hus man redan byggt.

11.

Stommen ska man kunna göra standardiserat, kan man även standardisera installationer är 

det fördelaktigt eftersom dom nästan hör ihop med stommen. Rangordnar stomme och 

installationer som mest standardiserbart, sedan fasade, sedan planlösningar och sist 

stomkompl. och ytskikt. Fast om man kan ändra planlösningarna för mycket blir det ju ett 

helt annat hus.

St

I vilken utsträckning anser du att man kan standardisera ett flerbostadshus?

(1. För låg grad standardisering, 5. För hög grad av standardisering)

1. Endast stomme

2. Planlösningar

3. Fasadutformning

4. Installationer

5. Stomkomplettering och ytskikt
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