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Abstract 

 

Abstract 
 
 
Purpose: Today's urbanization requires densification of cities, which can lead to removal of 
parking lots, green areas and sunlight. To build and live in inner cities is expensive because of 
high land prices, complicated projects and a high demand for housing. Homes today are 
designed according to the regulations SIS and BBR, which in the inner cities leads to 
complications, especially regarding accessibility qualities and light conditions. The aim of this 
work is therefore to abolish certain rules regarding accessibility, room height and lighting 
conditions in order to simplify densification and create a new proposal of a planned infill 
property where a varied apartment structure has been achieved together with a potential 
financial gain. 
 
Method: The research methods of this work are qualitative and consist of literature studies, 
document analyzes and interviews. These were performed to analyze today's densification and 
result in a sketch where building rules were abolished to simplify some densification. 
 
Findings: The work outline shows that a multiple apartment structure is achievable via the 
abolition of certain BBR requirements that have created different types of apartments, 
interesting volumes, two-storey apartments and surface-efficient floor plans. Abolition of rules 
to simplify densification affects people in one way or another. 
 
Implications: Abolishing construction requirements in densification contexts can remove 
qualities such as daylight and accessibility in homes. Short-term solutions to the parking  
shortage exist but densification with living ground floors is performed to solve the parking 
shortage in the long term by creating assets geographically close to people which reduces the 
need for car. Removing rules can lead to simpler planning and contribute with some economic 
advantage, but expensive new construction together with a high demand for central housing can 
make it difficult for low budgets and price reductions in housing. 
 
Limitations: The general result of this work on the elimination of rules works in densification 
contexts in other dense cities, but since the survey method is based on Jönköping's inner city 
and experiences and opinions linked to it, the general validity can be questioned. The sketch is 
based on one's own opinions and only suitable in this context. 
 
Keywords: Densify cities, infill, apartment buildings, urbanization, building rules, standard, 
accessibility, room height, lighting conditions, city center, inner city. 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
 
Syfte: Dagens urbanisering ger behov av förtätning av stadskärnor vilket kan leda till 
borttagande av parkering, grönområden och solljus. Att bygga och bo i innerstäder är dyrt på 
grund av höga markpriser, komplicerade projekt och en hög efterfrågan på bostäder. Bostäder 
idag utformas utefter regelverken SIS och BBR vilket i innerstäder kan få komplikationer. 
Målet med arbetet är därför att ifrågasätta vissa regler kring tillgänglighet, rumshöjd och 
ljusförhållanden i syfte att förenkla förtätning och skapa ett nytt förslag av en planerad infill-
fastighet där en varierad lägenhetsstruktur uppnåtts tillsammans med en potentiell ekonomisk 
vinst. 
 
Metod: Arbetets undersökningsmetoder är kvalitativa och består av litteraturundersökningar, 
dokumentanalyser och intervjuer. Dessa utfördes för att analysera dagens förtätning och 
resultera i en skissning där byggregler avskaffats för att förenkla viss förtätning. 
 
Resultat: Arbetets skissning visar att en mångfaldig lägenhetsstruktur är uppnåbar via 
avskaffande av vissa BBR-krav som skapat olika lägenhetstyper, intressanta volymer, 
tvåvåningslägenheter och yteffektiva planlösningar. Avskaffandet av regler för att förenkla 
förtätning påverkar inblandade på ett eller annat sätt. 
 
Konsekvenser: Att avskaffa byggkrav i förtätningssammanhang kan ta bort kvalitéer som 
dagsljus och tillgänglighet i bostäder. Kortsiktiga lösningar på parkeringsbristen finns men 
förtätning med levande bottenvåningar utförs för att lösa parkeringsbristen långsiktigt genom 
att skapa tillgångar geografiskt nära människor som minskar behovet av bil. Att avskaffa regler 
kan leda till enklare projektering och bidra med viss ekonomisk fördel, men dyr nybyggnation 
tillsammans med hög efterfrågan på centrala bostäder kan försvåra för låga budgetar och 
prissänkning av bostäder. 
 
Begränsningar: Det generella resultatet av arbetet gällande regelavskaffande fungerar i 
förtätningssammanhang i andra täta städer men då undersökningen är baserade på Jönköpings 
innerstad och erfarenheter och åsikter kopplade dit kan generella giltigheten ifrågasättas. 
Skissningen är baserad på egna åsikter och endast lämplig i detta sammanhang. 
 
Nyckelord: Förtätning, infill, flerbostadshus, urbanisering, byggregler, standard, 
tillgänglighet, rumshöjd, ljusförhållanden, stadskärna, innerstad. 
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SIS  Swedish standards institute, Sveriges standarder för 

byggnadsprojekt.  
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1 Inledning 
 
Examensarbetet skrivs som en slutlig del av ingenjörsutbildningen Byggnadsteknik; 
byggnadsutformning med arkitektur på Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet omfattar 15 
högskolepoäng och genomförs av två studenter under vårterminen 2019. Arbetet har utförts i 
samarbete med arkitektkontoret Arkitekthuset beläget i centrala Jönköping där byggnads-
ingenjören Krister Aldenholt bidragit med handledning. Rapporten handlar om möjligheter till 
en förenklad förtätning genom anpassning av dagens regelverk sett från ett 
stadsplaneringsperspektiv. Analyser och resultat i denna rapport baseras på ett kvarter kallat 
Humlan 3 beläget i centrala Jönköping där ett flerbostadshus planeras byggas för att fylla en 
lucka i Jönköpings stadsväv. 
 
1.1 Bakgrund 
 
I svenska samhället sker periodvis urbanisering vilket innebär att landets invånare flyttar in till 
städerna (Egelius, 2018) och förtätning anses som en lösning på urbaniseringen. Trots detta 
medföljer problem med förtätning såsom slopade ljuskvalitéer, grönområden och 
parkeringsmöjligheter. Bostadsprojekt regleras utefter svenska byggregler och standarder från 
Swedish standards institute och Boverkets byggregler vilket är regelverken inkluderade i detta 
arbete. Dessa regelverk minskar ofta flexibiliteten på bostadsbyggandet i samband med 
förtätning (Boverket, 2016) vilket kan leda till komplicerade och dyra projekt. Regler om 
tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden är utifrån ett teoretiskt perspektiv enkla att reglera 
vilket är en av anledningarna till att de inkluderats i examensarbetet. Ljusförhållanden är av 
intresse vid förtätning då förtätning ofta sker på bekostnad av dagsljustillgången i byggnader 
(Rogers, Tillberg, Bialecka-Colin, Österbring, & Mars, 2015). Reglerande av rumshöjd kan 
bidra till bostadskvalitéer såsom en högre takhöjd och minskandet av tillgänglighetskrav kan 
bidra till större bostadsytor. Reglerandet av dessa krav hade på så sätt kunnat vara ett sätt att 
öka mångsidigheten av flerbostadshusens lägenhetsstruktur. 
 
1.1.1 Swedish standards institute och Boverkets byggregler 
 
Swedish standards institute, SIS, driver och samordnar svenska standarder och riktlinjer. Syftet 
med standarderna är att skapa enhetliga rutiner branscherna är eniga om (Swedish standards 
institute, u.å.). SIS förklarar mått, längder och anpassningar till regler angivna i Boverkets 
byggregler, BBR, förväntade att tillämpas i bostadsprojekt. Tillgänglighets-, rumshöjds- och 
ljuskrav är exempel på områden BBR anger mått och föreskrifter för (Boverket, 2017). 
 
1.1.2 Förtätning 
 
Förtätning är idag ett vanligt sätt att bygga städer på för att ta vara på och exploatera små som 
stora markytor i stadsdelar. Det utförs ofta för att möjliggöra bostäder för fler invånare i 
städerna eftersom Sveriges procentuella befolkningsökning från millennieskiftet till 2017 var 
14% (SCB, 2018). Förtätning är intressant inom byggbranschen tack vare dess yteffektivitet 
och påverkan på transporter och miljö (Kummel, 2006). Det kan tyvärr påverka omgivningen 
negativt genom att minska tillgången till dagsljus, addera buller eller minska 
parkeringsmöjligheter.  
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Urbanisering 
 
Urbanisering innebär en process där människor flyttar från glesbygd till städer. På 1800-talet 
bodde cirka 90% av Sveriges befolkning i glesbygden och nu är cirka 85% av befolkningen 
bosatta i innerstäder. Urbanisering medför en tätare befolkning och stadskärna (SCB, 2015) 
vilket leder till bostadsbrist i vissa kommuner. Flera städer utvecklas genom att bygga staden 
utåt men detta har medföljande problem såsom bebyggelse av grönområden och jordbruksmark 
samt ett ökat bilberoende. För att utveckla städer på andra sätt och använda mindre markytor 
byggs staden istället inåt, alltså förtätas (Boverket, 2016).  
 
1.1.3 Kv. Humlan 3, Klippan 2 och EAST 
 
Analyser av de tre flerbostadshusen i Jönköping görs för att erhålla information om 
bostadsbyggande där regelverk och förtätning kombinerats. Trots att alla tre utförts i 
förtätningssyfte är de tre olika projekttyper som idag är i olika byggprocesskeden.  
 
Klippan 2 är ett färdigt och uthyrt flerbostadshus beläget på Klostergatan på Torpa. Huset består 
av 12 hyresrättslägenheter på 2 RoK fördelade på tre våningar, ritades av Arkitekthuset och 
uthyrs idag av Vätterhem. 
 
EAST är ett större projekt av fyra flerbostadshus kvadratiskt placerade med en central 
innergård. Husen ligger på Odengatan på Östra Centrum, ritade av Enter Arkitekter och ägs av 
Tosito som i dagsläget säljer bostadsrätterna. Projektet är byggproduktionsskedet och planeras 
vara färdigt våren 2020. 
 
Kv. Humlan 3, huvudunderlaget till examensarbetet, är ett så kallat “infill”-projekt planerat på 
Oxtorgsgatan på Västra Centrum. I dagsläget står tomten tom på grund av rivning av tidigare 
butiksfastighet. Arkitekthuset har färdiga bygghandlingar av flerbostadshuset där 37 
hyresrättslägenheter delats upp på sex våningar.  
  
1.2 Problembeskrivning 
 
Utmaningar och problem med förtätning är många för att uppnå en god bebyggd miljö. 
Områden som ofta slopas är grönområden och parkeringsplatser vilket på flera ställen redan är 
problematiskt. Parkeringsbristen bortkastar tid och bränsle eftersom föraren kan behöva åka 
runt och leta parkeringsplats vilket skapar ekonomiska problem (Mitsopoulou & Kalogeraki, 
2017). Stadsinvånare kan också ha svårt att äga en bil då parkeringsplats inte finns tillgänglig i 
bostädernas närhet vilket ihop med dagens stadsutformning kan bli problematiskt eftersom 
konsumentbehov inte finns inom gång- och cykelavstånd till bostäderna.  
 
BBR-krav kan vid förtätning vara svåra att uppnå, speciellt dagsljuskrav vilket gjort att vissa 
detaljplaner numera tillåter viss bebyggelse där dagsljuskraven inte kan åstadkommas (Rogers, 
Tillberg, Bialecka-Colin, Österbring, & Mars, 2015). En befintlig byggnad saknar ibland även 
skydd vid bebyggelse av nya byggnader omkring som skapar skuggor på fastigheten och 
minskar solljus på innergårdarna, men detta styrs av detaljplaner. Även en skalförändring sker 
vid bebyggelse på höjden för att utnyttja markyta vilket begränsar utsikt för närliggande 
byggnader (Boverket, 2016). Vid anpassning till byggkrav och råd kan det också vara 
problematiskt att lyckas hålla innerstäders bostadspriser låga eftersom anpassningar behöver 
genomföras under bostadsprojekteringen. 
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Exempel på lösningar av nämnda problem kommer studeras i bygghandlingar av specifika 
förtätningsprojekt, Kv. Humlan 3, Klippan 2 och EAST. Kv. Humlan 3, vilket är projektet 
examensarbetet bygger på, har av Arkitekthuset utformats utefter BBR, SIS och företagets egna 
utformningsstrategier. Eftersom det finns problematik att hålla priserna låga samtidigt som 
bostäder anpassas efter regelverk kommer ett nytt utformningsförslag av projektet ge bredare 
frihet genom eventuellt avskaffande av byggkraven om tillgänglighet, rumshöjd och 
ljusförhållanden. Varför Kv. Humlan 3 valts som underlag är tack vare Arkitekthusets tillåtelse 
av tillgång till deras färdigställda handlingar av projektet. Fastigheten anses intressant i 
sammanhanget eftersom det är en förtätnings- och “infill”-fastighet, på grund av dess centrala 
läge och placering mellan två befintliga byggnader där en tidigare rivits. En “infill” är också en 
fastighet där svårigheter såsom tillämpning av byggregler och anpassning till omgivning 
medföljer (Mornement & Biles, 2009). 

1.3 Mål och frågeställningar 
 
Målet med examensarbetet är att undersöka effekten av anpassade regler och krav angående 
tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden från BBR och SIS. En skissning av infill-projektet 
Kv. Humlan 3 utförs i syfte att skapa en mångfaldig lägenhetsstruktur med möjligheter till 
förenklad förtätning, lägre prissättning och långsiktiga lösningar på förtätningsproblem. 
 

1. Hur har BBR:s tillgänglighets-, rumshöjds- och ljuskrav uppfyllts i förtätnings- och 
infill-projekten Kv. Humlan 3, Klippan 2 och EAST i Jönköping? 

 
2. Vilka problem är vanligtvis förekommande vid förtätning av Jönköpings stad och vilka 

möjliga åtgärder har vidtagits för dessa? 
 

3. Vilka av kraven angående tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden i BBR och SIS 
kan anpassas och avskaffas i syfte att förenkla viss förtätning? 

 
1.4 Avgränsningar 
 
Examensarbetet kommer vid analys av SIS studera delarna om normalnivå och sänkt nivå av 
tillgänglighetsanpassning vilket betyder att höjd nivå varken kommer studeras eller tas hänsyn 
till. Höjd nivå av tillgänglighet innebär anpassning efter en större grupp funktionshindrade, 
sänkt nivå innebär utan krav på tillgänglighet dimensionerade för människor med full 
rörelseförmåga och normalnivån är anpassad för en manuell eller en mindre eldriven rullstol. 
Alla tillgänglighetskrav kommer inte vara del av arbetet eftersom exempelvis ramper, 
utomhusområden och publika lokaler inte berör ämnesområdet.  
 
Examensarbetet kommer inte behandla alla regler i BBR eftersom endast regler kring 
tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden anses relevanta i förtätningssyfte. Regler om 
driftutrymmen, brandskydd, användningssäkerhet och hygien prioriteras i alla byggnadsprojekt 
och planeras därför inte att ha lägre väsentlighet i detta arbete. Vid analys av ljusförhållanden 
kommer endast dagsljus och solljus hanteras och därför har artificiell ljussättning ingen 
resultatpåverkan. Ljusparametrar som på grund av svår mätbarhet inte kommer analyseras är 
reflekterat ljus, ljusnivåer och ljusfördelning. Ljudförhållanden är vid dokumentanalyser också 
svåra att mäta och kommer därför inte inkluderas i studien.  
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Arbetet kommer inte heller att studera Kv. Humlan 3:s omgivande byggnader, hur människor i 
området påverkas eller miljökonsekvenser såsom försurning av sjöar och liknande orsakade av 
förtätning. Vid skissning av nytt förslag kommer inte konstruktion eller specifik placering av 
installationer tas till hänsyn. 
 
 
1.5 Disposition 

 
• Kapitel ett inleder rapporten, förklarar bakgrund till 
ämnesområdet, problembeskrivning och mål tillsammans 
med arbetets frågeställningar följt av avgränsningar.  
 
• Kapitel två beskriver arbetets undersökningsstrategi 
och metodvalssyften. Avsnittet inkluderar data-
insamlingsinformation kopplad till frågeställningarna och 
trovärdighet motiveras. 
 
• Kapitel tre innehåller vetenskapliga grunder till 
rapportens ämnesområde som gett underlag till att besvara 
frågeställningarna och uppnå målet. 
 
• Kapitel fyra innehåller empiri från dokumentanalyser, 
intervjuer och skissning.  
 
• Kapitel fem innefattar analyser och resultat av 
examensarbetet kopplade till information kring 
ämnesområdet. 
 
• Kapitel sex diskuterar och drar sammanfattade 
slutsatser utifrån arbetets gång och resultat. Avslutningsvis 
ges förslag till vidare forskning. 
 

Figur 1; Rapportens disposition (Författarnas egna figur, 2019) 
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2 Metod och genomförande 
 
Förtätning analyserades utifrån ett aktuellt helhetsperspektiv och tankesätt vid förtätning i 
Jönköping studerades. Information och statistik samlades för att tydliggöra ämnet i syfte att 
vidta eventuella förenklingar i förtätningssammanhang. 
 
2.1 Undersökningsstrategi 
 
Arbetet stöds av fem dokumentanalyser, två intervjuer och en skissning. Metoderna är 
fallstudier eftersom de följer en undersökningsmetod utförd på ett begränsat område (Patel & 
Davidson, 2011). Metoderna är till största del kvalitativa då de studerar förtätning och 
byggbranschens regelverk på djupet. Informationen ger en tydlig bild kring ämnesområdet som 
vid ett givet resultat inte kan generaliseras men kan appliceras på liknande fall. 
 
2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 

datainsamling 
 

 
Figur 2; Frågeställningarnas koppling till metoder (Författarnas egna figur, 2019) 
 

1. Hur har BBR:s tillgänglighets-, rumshöjds- och ljuskrav uppfyllts i förtätnings- och 
infill-projekten Humlan 3, Klippan 2 och EAST i Jönköping? 

 
Via dokumentanalysen studerades tidigare förtätningsförslag för att identifiera ett mönster vid 
förtätning i Jönköping för att urskilja lösningar på utformning utefter BBR och SIS. 
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2. Vilka problem är vanligtvis förekommande vid förtätning av Jönköpings stad och vilka 

möjliga åtgärder har vidtagits för dessa? 
 
Litteratursökning gav bakgrund om tidigare identifierade problem vid förtätning och 
urbanisering lösta på olika sätt men kompletterbara genom addering av fler lösningar. 
Intervjuerna gav information utifrån två erfarna perspektiv inom branschen som kompletterade 
problem och lösningar utöver de funna genom litteratursökningen. 
 

3. Vilka av kraven angående tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden i BBR och SIS 
kan anpassas och avskaffas i syfte att förenkla viss förtätning?  

 
Dokumentanalyser visade hur BBR och SIS har tagits till hänsyn i praktiken. Detta gav underlag 
till vilka av reglerna angående tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden som kan avskaffas 
i projekt och då specifikt i förtätningssammanhang. Under denna frågeställning bidrog 
litteratursökningen med en grund till reglernas syfte och eventuella möjligheter för att kunna 
uppnå en god bostadsmiljö trots bortprioritering av riktlinjer. Skissningen av nytt förslag gav 
utrymme för tillämpning och egna slutsatser angående följandet av regelverk vid 
bostadsprojektering. 
 
2.3 Litteraturstudie 
 
Litteratursökning skedde löpande under arbetets gång. Böcker, vetenskapliga rapporter, 
publikationer och konferensbidrag hittade i de forskningsbaserade databaserna Google Scholar, 
Libris, Primo och Scopus användes. Denna vetenskapliga grund byggde problembeskrivningen 
och skapade underlag för arbetets uppkomst. Den var nödvändig för att utföra resterande 
metodval korrekt och vetenskapligt.  
 
Tabellen nedan visar litteratursökningens begränsningar i form av sökord och utgivningsår där 
publikationer maximalt fem år gamla ansågs relevanta. För att begränsa sökningar och öka 
relevansen förekom sökningar av endast tre år gamla publikationer. 
 
Tabell 1; Litteratursökning i databaser. 

 
 
2.4 Valda metoder för datainsamling 
 
Kapitlet förklarar valda metoder för datainsamling. 
 
2.4.1 Dokumentanalys 
 
Tre dokumentanalyser genomfördes som informationsunderlag. Huvudsakligt analyserat 
projektet var Kv. Humlan 3, ett planerat infill-projekt med färdiga bygghandlingar och påbörjad 
byggnation. De två andra analyserna baserades på Arkitekthusets bygghandlingar av Klippan 2 
samt Tositos bygghandlingar av EAST. Som underlag till dessa analyser studerades Boverkets 
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byggregler, BBR (Boverket, 2018a), och Swedish standards institute, SIS (Swedish standards 
institute, 2006). Statistik kring befolkningstäthet stärkte arbetet med aktuella siffror för att 
kunna uppfatta och jämföra Jönköping. Dokumenten var få och genomgick noggranna analyser 
och metoden räknas som kvalitativ medan statistiken adderade kvantitativ information (Patel & 
Davidson, 2011). 
 
2.4.2 Intervjuer 
 
Två intervjuer utfördes som informationssamling för att ackumulera information från erfarna 
individer ständigt arbetande med ämnet i Jönköping. Intervjuerna var kvalitativa tack vare 
frågornas öppna svarsalternativ (Patel & Davidson, 2011) med avsikt att eventuellt uppta 
nyanserad information sett från andra perspektiv. 
 
2.4.3 Skissning 
 
Examensarbetesskribenternas förslag av infill-projektet Kv. Humlan 3 är en del av arbetets 
datainsamling kallad skissning. Det genomfördes i Autodesks Revit, en programvara utformad 
för konstrueringen av BIM-projektering i form av 3D-modeller (Autodesk, u.å.). Skissningen 
innehåller ett flerbostadshus med en mångfaldig lägenhetsstruktur samt en tolkning av BBR:s 
och SIS:s regler angående tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden. 
 
2.5 Arbetsgång 
 
Arbetsgångens metoder beskrivs nedan för att stärka arbetets trovärdighet och vara tillgänglig 
som underlag för liknande undersökningar. 
 
2.5.1 Dokumentanalys 
 
Analyser pågick löpande under arbetet gång då relationshandlingar, idéskrifter, lagar och regler 
studerades. Delarna som studerades var tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden ur BBR 
och tillgänglighetsmått i SIS. Dessa användes som underlag för analys av relationshandlingarna 
av de tre förtätningsprojekten. 
 
2.5.2 Intervjuer 
 
Intervjuernas respondenter bestämdes via tips av företagshandledare. Intervjuernas frågor 
följde en specifik ordning vid intervjutillfällena men följdfrågor uppstod vilket gav en 
semistrukturering och låg grad av standardisering (Patel & Davidson, 2011). Intervjuerna gav 
respondenterna möjlighet att uttrycka sig och sina synpunkter vilket skapade en relevant 
informationsinsamlingsmetod specifik till rapportens andra frågeställning. 
 
Några dagar innan intervjutillfällena skickades mejl till respondenten där syfte med intervjun 
och en kort beskrivning om intervjuns upplägg beskrevs. Innan frågorna ställdes under 
intervjutillfället förklarades informationen igen. Detta gjordes för att undvika eventuella 
missförstånd, tala öppet om arbetet och för att ge intervjupersonen möjligheten att välja 
angående anonymitet och inspelning. Frågor och svar vid intervjutillfällena har skribenterna 
valt att använda och skriva i rapporten vilket avskaffade en konfidentiell hantering av 
information (Patel & Davidson, 2011). Detta och respondentens bidrag förklarades också innan 
intervjun.  
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Båda skribenter medverkade under intervjuerna och förde anteckningar under intervjuernas 
gång. Som komplement till anteckningarna och senare analys spelades intervjuerna in via appen 
Röstmemon på Iphone vilket gjordes på två enheter i syfte att stärka sparandet av insamlad 
information. 
 
2.5.3 Skissning 
 
Skissning utfördes av båda examensarbetesskribenterna genom en centralfil skapad i 
programvaran Autodesk Revit (Autodesk, u.å.). Centralfilen gav möjlighet för gruppen att 
arbeta med modellen samtidigt och löpande uppdateras med varandras arbete genom 
synkronisering. Modellens underlag togs från dokumentanalysen av projektet Kv. Humlan 3:s 
ritningar där skala identifierades och användes för att utvinna ritningens korrekta mått. 
Skissningen baserades på dokumentanalyserna av alla projekt och regelverksskrifter. 
 
2.6 Trovärdighet 
 
Resultat och slutsatser av litteraturundersökning, intervjuerna och dokumentanalyserna 
besvarar arbetets tre frågeställningar vilket stärker arbetets validitet tack vare att frågorna är 
utformade utefter en problembeskrivning baserad på tidigare undersökningar. Områden arbetet 
fokuserar på är förtätning, dess problematik, eventuella åtgärder och svårigheter i kombination 
med BBR:s och SIS:s råd och regler angående tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden. 
Detta har tagits till hänsyn vid litteratursökningen, dokumentanalyser, skissning och utformning 
av intervjufrågor. All litteratursökning relevant till ämnet visar också på att förtätning anses 
som något positivt i byggsammanhang men att det kan medföra svårigheter och komplikationer 
gällande bevarandet av tillgänglighetskvalitéer, parkering, naturligt ljus och grönområden även 
om den sistnämnda komplikationen inte är något detta arbete kommer studera. Det systematiska 
beskrivandet av arbetets datainsamling och urval till den kvalitativa studien stärker arbetets 
validitet och reliabilitet (Infovoice, 2002). 
 
Gruppmedlemmarna hjälptes åt med datainsamlingens olika metoder i form av samarbete vid 
genomförande och kontroller av varandras arbete i syfte att uppnå en hög reliabilitet i arbetet 
(Infovoice, 2002). Intervjuerna spelades in och både frågor och svar diskuterades före, efter och 
under intervjutillfället för att undvika eventuella missförstånd. De statistiska värden använda i 
rapporten kommer från Statistiska centralbyrån, SCB, där statistiken är av hög kvalité tack vare 
företagets kvalité- och miljöcertifiering. 
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3 Teoretiskt ramverk 
 
Kapitlet presenterar vetenskaplig grund för problembeskrivning. 
 
3.1 Koppling mellan frågeställningar och område 
 

 
Figur 3; Frågeställningarnas koppling till teorier (Författarnas egna figur, 2019) 
 
Förtätning innebär information för besvarandet av frågeställning 1 och 2 där det ses 
problematisk och i ständigt sökande av eventuella lösningar. Boverket (2016) har intervjuat 
flera individer delaktiga i olika städers förtätningsutveckling för att få ett perspektiv av 
prioriteringar vid förtätning och möjliga lösningar av urbaniseringen. Respondenternas svar har 
gett underlag till fortsatta problemlösningar nyttjade i detta arbete.  
 
Förtätningsmetoden “infill” ger underlag till frågeställning 1 och 3 då examensarbetets 
huvudsakliga projekt Kv. Humlan 3 är ett exempel på denna metod. “Infill” kan orsaka 
svårigheter gällande tillgänglighets, rumshöjds- och ljuskrav (Boverket, 2016) trots detta finns 
idag flera bra lösningar på denna fastighetstyp. För att underlätta utformningen av infills och 
eventuellt bidra till billigare lägenheter kommer flera av byggkraven slopas under skissningen.  
 
BBR och SIS har betydelse i sammanhanget då teorin innefattar dagens grundläggande 
regelverk, föreskrifter och allmänna råd lämpade för byggnadsprojekt. Regelverken kan vara 
utmanande att fullfölja specifikt vid förtätning då det enligt Boverket (2016) kan leda till 
dilemman.  
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Urbanisering innebär att människor flyttar från landsbygden till städerna, vilket förtätning är en 
lösning på. Urbanisering skapar problem eftersom det orsakar hög efterfrågan på bostäder i 
stadskärnor och priserna därför ökar (Rogers, Tillberg, Bialecka-Colin, Österbring, & Mars, 
2015). 

3.2 Urbanisering 
 
Urbaniseringen sker på flera ställen i världen och Sverige är inget undantag. Inflyttning till 
städerna medför behov av fler bostäder, kommunikationer och service. Detta ska göras så att 
belastning på natur, kultur och befintlig byggnation reduceras (Boverket, 2012). Att 
urbaniseringstakten är snabb medför utmaning för samhällsplanering och stadsplanering. I 
Boverkets rapport Rätt tätt nämns sätt att inkludera samhällsservice i staden. Det kan vara 
lokaler på bottenvåningarna i flerbostadshus i centrala delar av städer och skapandet av 
gemensamma ytor (Boverket, 2016).  
 
Vad människor anser vara attraktivt med urbanisering är närhet till stadskärnan, tjänster, 
konsumentvaror och kultur. Att bo på attraktiva och estetiska platser anses vara något folk 
prioriterar och flyttar därför in till städerna (Andersson, Larsson, Wernberg, 2017). År 2015 var 
antalet invånare per kvadratmeter cirka 0,09 i Jönköpings kommun. Stockholms innerstad hade 
samma år 5,1 invånare per kvadratmeter, Linköping 0,107 invånare per kvadratmeter och 
Kalmar 0,069 (SCB, 2017) vilket i jämförelse med Jönköping ger kommunen ett medelmåttigt 
värde på befolkningstäthet. 
 
3.3 Förtätning 
 
Förtätning sker där ytor bebyggs i syfte att uppnå en maximal användning av markytor i 
stadskärnor. Eftersom markpriser i storstadsområden under senaste åren drastiskt ökat och 
kvadratmeterpriset slagit rekord har fastighetsägare strävat efter att använda varenda 
kvadratmeter (Rogers, Tillberg, Bialecka-Colin, Österbring, & Mars, 2015) vilket har gjort 
förtätningsprojekt mycket värdefulla.   
 
Förtätning medför problem och svårigheter som kommuner under flera års tid efterfrågat 
åtgärder för. Åsikter kring prioriteringar i förtätningssammanhang är delade gällande 
bevarandet av exempelvis grönområden, ljuskvalitéer eller bullerdämpade miljöer (Boverket, 
2016). Lösningar till dessa uppkomna problem har varit bullerskydd i form av gröna väggar, 
dubbelanvändning av befintliga grönområden och flexibla regler för dags- och solljusmängden. 

3.4 Infill 
 
“Infill” beskrivs som en industriell term av utveckling av småskaliga markytor i redan bebyggda 
områden (Mornement & Biles, 2009). Infill, på svenska slarvigt översatt till 
infyllningsbyggnad, kallas av Egelius (2018) “pincett- och frimärkemetoden” vilket innebär 
nya hus som placeras i stadsvävens tomma luckor. Detta utförs på tomma markytor mellan två 
eller fler befintliga byggnader eller där en tidigare byggnad av någon anledning rivits 
(Mornement & Biles, 2009). 
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3.5 SIS och BBR 
 
I dagens svenska byggbransch tas det för givet att alla projekt uppnår krav och standarder i SIS 
och BBR. Dessa regelverk kan i kombination med förtätning anses skapa komplikationer 
(Boverket, 2016) och addera svårigheter gällande bostadsutformning och variation i 
lägenhetsstrukturer. För att förenkla byggandet i täta städer, specifikt förtätningsbyggnation, 
kan minimering av exempelvis ljusförhållandekrav och liknande vara ett exempel på en lösning 
som dessutom kunnat effektivisera och bidra till billigare projektering. 
 
SIS standarder innehåller mått, betjäningsareor och moduler av fast inredning och vitvaror 
vilket anses kunna anpassas med avsikt att ge utrymme för lägre priser vid ny- och 
ombyggnation av bland annat hyres- och bostadsrätter. Måtten i SIS är angivna efter olika 
nivåer av tillgänglighet, normalnivå, höjd nivå och sänkt nivå. Den normala nivån innehåller 
grundläggande tillgänglighet som tillämpas i de flesta byggnader. Den höjda nivån utökar 
tillgängligheten och den sänkta nivån, utan krav på tillgänglighet, tillämpas på ställen som till 
exempel ett extra badrum eller sovrum i en bostad där redan grundläggande tillgänglighet 
uppnås (Swedish standards institute, 2006).  
 
BBR är regelverket, föreskrifterna och allmänna råden som används inom Sveriges 
byggbransch och BBR styr utformningen av tillgänglighet, ljud, ljusförhållanden, 
rumsutformning, brand och liknande vid skissning, planritning och projektering av bland annat 
bostäder, kontor och lokaler (Boverket, 2018a). 
 
3.5.1 Tillgänglighet 
 
Bostadsanpassning för rörelsehindrade startades i mitten på 1900-talet och på 1980-talet 
ställdes flera normer och krav gällande tillgänglighet i bostäder vilket blev grunden till 
utredningsbetänkandet “Bo på egna villkor”. Detta innebar att alla i samhället oberoende av 
behov av stöd och hjälp hade rätt till en bostad med god tillgänglighet (Persson B. & Sjöberg, 
2012). 
 
3.5.2 Rumshöjd 
 
Rumshöjdskrav varierar beroende på byggnadstyp. Publika lokalers krav skiljer sig från kraven 
för en bostad eller kontorsbyggnad. BBR:s krav angående rumshöjder är att de ska 
dimensioneras och vara tillräckliga för att inte skapa besvär för människor. Kraven utgår i de 
flesta fall från de rum människor vistas mer än tillfälligt i (Boverket, 2018c). 
 
3.5.3 Ljusförhållanden 
 
Under 1900-talets funktionalism blev naturligt ljus i bostäder en väsentlig del tack vare dess 
symboliserande av hälsa och hygien. Bostädernas fönsterkvantitet påverkades av 1970-talets 
energisparnormer då fönsterarean bestämdes till ett maxvärde på 15% av omslutande väggars 
area vilket på 80-talet åter kunde ökas (Nylander, 1999) tack vare insikten av solinstrålningens 
gratisenergi. Dessa normer blev grunden för Boverkets nybyggnadsregler som trädde i kraft 
1989 (Boverket, 2014) och som 1994 ersattes av BBR (Boverket, 2018b).  
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3.6 Sammanfattning av valda teorier 
 
Förtätning är arbetets huvudsakliga teori vilket anses vara en lösning på urbanisering och skapar 
en koppling mellan dessa teorier, se figur 4. Projektet baseras på ett infill-projekt som utförs i 
förtätningssyfte samt anses som en bra lösning på urbanisering då yteffektiviteten ökar via 
bebyggelse av en ineffektiv tomtyta. Vid utförandet av infill-projekt följs vanligtvis BBR och 
SIS vilket skapar en koppling mellan dessa. 

 
 

Figur 4; Koppling mellan valda teorier (Författarnas egna figur, 2019) 
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4 Empiri 
 
Nedan beskrivs insamlad empiri från dokumentanalyser och intervjuer. 
 
4.1 Dokumentanalyser 
 
Dokumentanalyser har utförts på två regelverk och relationshandlingar av tre projekt. 
 
4.1.1 SIS och BBR 
 
Relevanta regler, standarder och råd har samlats ur BBR och SIS för att kunna jämföras med 
relationshandlingarna.  
 
Tillgänglighet 
 
BBR förklarar tillgänglighetskraven i alla delar av bostaden som utgår från normalnivån, 
grundläggande tillgänglighet, se figur 5, (Boverket, 2017). I badrum, sovrum, vardagsrum, hall 
och kök ska det finnas plats för en inomhusrullstol att vända på utsedda platser med ett 
vändningsmått på 1300 mm i diameter samt utrymme för möblering, se figur 6. I passager 
mellan vägg och möbel är standardmåttet 900 mm och i korridorer 1100 mm (Swedish 
standards institute, 2006). 
 
Typexempel för tillgänglighetsanpassade badrum, sovrum, kök, hall och vardagsrum hittas i SS 
91 42 21 med mått och dimensioner som följer normalnivån.  
 

 
Figur 5; Förklaring av normalnivå i standarden SS 91 42 21 (Swedish standards institute, 
2006) 
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Figur 6; Standard för mått och dimensioner för utrymme vid sovplats och matplats (Swedish 
standards institute, 2006) 
 
Rumshöjd 
 
Rumshöjdskrav benämns i BBR 3:3. Under avsnitt 3:311 är kravet 2400 mm i rum där 
människor vistas mer än tillfälligt, i källare och vindsutrymmen 2300 mm och 1900 mm vid 
snedtak. I avsnitt 3:312 är kravet 2100 mm där människor endast vistas tillfälligt, såsom hall 
och badrum. 
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Ljusförhållanden 
 
BBR beskriver att tillfredsställande ljusförhållanden ska vara möjliga att uppnå i bostaden utan 
risker för skador samt besvär för människors hälsa. Ljusförhållanden är uppnådda när ljusstyrka 
och ljushet är tillräcklig och inga störande bländningar eller reflektioner uppkommer. 
 

 
 
Rum där människor vistas en längre tid ska gestaltas och positioneras så att rummet har 
möjlighet till god tillgång av direkt dagsljus, se definition 6:311 ovan. Direkt solljus ska finnas 
tillgängligt i de rum och de avskiljbara delarna i rum där människor vistas en längre tid 
(Boverket, 2018a). 
 
För att nå kravet på dagsljus används en förenklad metod av SS 91 42 01 där fönsterglasarean 
bör vara minst 10% av rummets golvarea (Boverket, 2018a). Dessa förutsättningar innebär att 
vinkeln mellan horisontalplanet och en linje från fönstrets mittpunkt till högsta skärmande 
punkt på en annan byggnad eller liknande är mellan 0-30° (Swedish standards institute, 1988). 
 
 

 
Figur 7; Infallsvinkel för närliggande byggnad (Swedish standards institute, 1988) 
 
4.1.2 Kv. Humlan 3 
 
Kv. Humlan 3 är ett flerbostadshus med 37 lägenheter upp till 35 kvadratmeter. Husets 
källarplan försörjer lägenheterna med förråd och entréplan består av en gemensam tvättstuga, 
miljörum, teknikrum och cykelförråd med plats för 35 cyklar. Entréplan har även en lokal för 
uthyrning av valfri verksamhet, även kallat bokal, försedd med ett badrum. Inga extra 
parkeringsplatser har planerats i byggnaden eller dess område vilket kan bero på att det ses som 
överflödigt vid studentboenden.  
 
Husets större lägenheter har en sovalkov som inte följer tillgänglighetskraven för 
enkelsängsutrymme. För att tillgängliggöra dessa lägenheter krävs en möblering likt husets 
mindre lägenheter genom placering av sängen i samma del av lägenheten som kök och 
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vardagsrum. Lägenheternas badrum följer standard inom tillgänglighetskrav om 
tvättmaskinsutrymmet inte väljs att användas, se figur 8. 
 

  
 
Figur 8; Standard för badrumsdimensioner i SS 91 42 21 (Swedish standards institute, 2006) 
i förhållande till badrum i Kv. Humlan 3 
 
Enligt sektionsritningar är rumshöjden 2500 mm i bostäderna och 3500 mm på entréplan vilket 
medför att byggnaden klarar kraven.  
 
Dagsljus i lägenheter mot söder uppnår schablonvärdet i BBR och klarar ljuskraven. Flera av 
lägenheterna med fönster mot innergård uppnår inte dagsljuskrav eftersom intilliggande 
byggnad inkräktar på infallsvinkeln mellan horisontalplanet och intilliggande byggnads högsta 
punkt. Alla lägenheter har inte tillgång till direkt solljus men eftersom lägenheterna är 
studentlägenheter högst om 35 kvadratmeter krävs inte detta enligt BBR 6:323 (Boverket, 
2018a). 
 
4.1.3 Klippan 2 
 
Klippan 2 består av 12 tvårumslägenheter fördelade på tre våningar, alla större än 35 
kvadratmeter och mindre än 55. Husets fjärde våning innehåller förråd till samtliga lägenheter 
och en gemensam tvättstuga. Möjlighet till parkering finns inte i byggnaden utan hyresgästerna 
får dela denna tillgång med kvarterets allmänna parkeringsplatser. 
 
Tillgänglighetskraven följs, dock inte i sovrummen utefter avståndskrav givna i SIS vid 
användning av parsäng. Passagemåttet på 600 mm som förekommer i ritningens södra sovrum, 
tillhörande en intilliggande lägenhet, och 500 mm i norra, se figur 9, uppnår inte krav på 
tillgänglighet då passage mellan möbel och vägg för rullstolsburen kräver ett avstånd på 900 
mm. Däremot räknas 600 mm som avstånd mellan vägg och sängens fotände godkänt vid 
användning av en enkelsäng och eftersom lägenheten inte är större än 55 kvadratmeter kan 
inredning med parsäng uteslutas enligt BBR 3:222 (Boverket 2018a). 
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Figur 9; Standard för parsängsdimensioner i SS 91 42 21 (Swedish standards institute, 2006) 
i förhållande till parsängsutrymme i Klippan 2  
 
Utifrån dokument av Klippan 2 kan rumshöjden utläsas till 2500 mm mellan golv och tak inne 
i bostäderna vilket följer kraven i BBR:s avsnitt 3:311 (Boverket, 2018a).  
 
Klippan 2 följer dagsljuskraven i alla lägenheter enligt SS 91 42 01. Alla rum där människor 
vistas mer än tillfälligt har även tillgång till direkt solljus. 
 
4.1.4 EAST 
 
EAST består av 126 bostadsrätter varav 78 stycken 2 rum och kök, 33 stycken 3 RoK, 14 
stycken 4 RoK och en 5 RoK. Lägenheterna är alla större än 35 kvadratmeter och fördelade på 
6 plan med parkering, en övernattningslägenhet, förråd och teknikrum i källarplan. Entréplan 
innehåller två bokaler. Källarplan består av 77 parkeringsplatser varav 3 handikappsanpassade 
vilket har möjliggjort parkeringsplats för flera av husets boende.  
 
Tillgänglighetskrav uppnås i alla lägenheter. Det enda som noterats är trappor till upphöjd 
innergård där ramp saknas och rullstolsburna måste använda trapphusens hiss för tillgång. Detta 
uppnår ställda krav men kan tänkas försvåra för rörelseförhindrade. Entréer mot gatan via 
halvtrappor till lägenheterna på bottenplan i hus 2 och 4 bryter tillgängligheten och 
rullstolsburen person måste använda hiss i trapphus och därefter lägenhetens balkongdörr till 
uteplats mot innergård för att ta sig in i lägenheten. Detta klarar tillgänglighetskraven men tar 
bort tillgänglighetskvalitéer, se figur 10.  
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Figur 10; Röd streckad linje visar entréväg via uteplats för rörelseförhindrade på plan 1 i hus 
4 i EAST  
 
Husens lägenheters rumshöjd är i hall och badrum 2250 mm och därför godkänt. Lägenheterna 
på plan 1 till 5:s övriga utrymmen har en rumshöjd på 2500 mm vilket också är godkänt. I 
lägenheterna på husens toppvåning är rumshöjden 3000 mm till 1050 mm som lägst i 
sovrummen på grund av snedtak, se figur 11, vilket uppfyller kraven. 
 

 
Figur 11; Lägenhetstyp i EAST med snedtak 
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Hus 4 i EAST innehåller ett trapphus i söderläge vilket skapat fönstersättning endast mot norr, 
se figur 12, för fem lägenheter ovanpå varandra. Denna lägenhetstyp består av 2 rum och kök 
på 50,5 kvadratmeter och benämns ingenstans vara en studentlägenhet. I BFS, Boverkets 
nybyggnadsregler, nämns att lägenheter med 2 RoK eller mer ska vara utformade med fönster 
i två riktningar under avsnitt 2:25 Fönster i syfte att uppnå bra solljusförhållanden (Boverket, 
1989). Även om detta inte är ett krav i dagens aktuella BBR antas fönstersättning åt mer än ett 
väderstreck fortfarande vara en kvalité. På grund av avsaknandet av solljus är dock denna 
lägenhet inte godkänd enligt BBR. 
 

 
Figur 12; Lägenhetstyp i EAST med fönster endast mot norr 
 
4.2 Intervjuer 
 
Empiri från intervjuer sammanfattar information utifrån respondenternas svar. Se bilaga 1 och 
2 för hela intervjuer inklusive frågor. 
 
4.2.1 Intervju med stadsarkitekt 
 
Första intervjun utfördes med Jönköpings stadsarkitekt Bengt M. Carlsson. Han arbetar 
dagligen med utvecklingen av Jönköping och stadens stadsbyggnadsvision och påbörjade sitt 
arbete i Jönköping för ett och ett halvt år sedan. Intervjun hölls 6 mars 2019 på Jönköpings 
stadsbyggnadskontor och varade i cirka 50 minuter. 
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Carlsson hade enligt uttalande en positiv syn på förtätning. Han föredrar förbättring som en 
intressantare ord då fler bostäder bildar en bättre innerstad genom tryggare platser, naturliga 
stråk och vackrare miljöer. Han nämnde att förtätning i långsiktigt perspektiv kan bidra till ett 
minskat behov av bil trots att detta kan bli komplicerat i Jönköping på grund av sjöar och få 
passager över dessa.  
 
Förtätning innebär för Carlsson också negativa handlingar som att dammsuga städer efter 
tomma ytor vilket kan leda till borttagande av kvalitéer såsom grönområden. Fler bostäder 
innebär fler funktioner som skolor och vårdcentraler vilket kräver fler ytor. Ett ständigt problem 
vid förtätning är att projekten påverkar människors befintliga miljö. Carlsson förklarade då det 
väsentliga med att berätta syftet med förtätningsprojekten för att skapa förståelse för eventuellt 
berörda boende i närheten.  
 
Handeln och levande innerstäder var ämnen Carlsson tog upp då förtätning med lokaler i 
bottenvåningar kan skapa attraktiva gatumiljöer vilket i dagens samhälle anses svårt då handeln 
mestadels sker via internet och köpcentrum. Utan lokaler i innerstaden är den inte levande och 
invånare måste förstå att de samverkar. EAST är ett exempel på ett kvarter med syfte att uppnå 
levande bottenvåning genom två lokaler och i framtiden menar Carlsson att Odengatan som för 
tillfället är väldigt bred och trafikerad bör omvandlas till en innerstadsgata med lägre 
hastigheter och aktiviteter längs sidorna.  
 
Senaste 50 åren har bebyggelse av innerstäder avstannat vilket enligt Carlsson skapat 
särintressen och försvårat anpassningen av byggen för alla, bejakandet av nya krav kan 
dessutom försvåra för befintliga krav. Han menar att det måste finnas kurage att reformera 
dagens byggregler eftersom dessa lämpar sig bättre på öppna ytor utan intilliggande fastigheter. 
Det måste finnas utrymme för experiment med misslyckade resultat för att främja innovation 
och experimentlust. Sänkta krav behöver inte vara lösningen till bredare innovation eftersom 
kraven är något att förhålla sig till. 
 
Carlsson påstod sammanfattningsvis att all nybyggnation är dyr även om det skiljer sig från 
projekt till projekt. Lägre krav på bostäder gynnar inte speciellt mycket ekonomiskt då de 
kravgodkända bostäderna är bra ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. 
 
4.2.2 Intervju med arkitekt 
 
Andra intervjun hölls med VD:n på Arkitekthuset, Thomas Hultegård, som tidigare studerat till 
byggnadsingenjör och arkitekt. Hultegård har varit delaktig i flera olika projekt i Jönköping och 
har bred kunskap om stadens uppbyggnad. Intervjun utfördes 14 mars 2019 på Arkitekthusets 
kontor och varade cirka 1 timme och 15 minuter.  
 
För Hultegård innebär förtätning mindre transporter med bil och mer gång och cykel. Det 
främjar handel mixad i staden och en kvarterstad som Hultegård förklarade som en positiv 
sinnesbild av den goda staden. Förtätning innebär jämkning och ofta mellan boenden, trafik och 
miljö där kompromisser ständigt görs vilket innebär att perfektion aldrig kan åstadkommas. 
Tätare bebyggelse leder till mindre individualitet och kräver ytterligare jämkning. Siktet vid 
utformandet av en kvarterstad är livliga gator och kommunikation mellan grannar, men för att 
uppnå detta måste enligt Hultegård skillnaden på privata och offentliga tomtytor minskas och 
låsta avgränsningar bli mer diffusa.  
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Det negativa med kvarterstad enligt Hultegård är den automatiska segregationen som uppstår 
vid skiljande på innerstad och förort. Förort kan bli en negativ laddad term då det enligt 
generalisering framstås vara osäkrare i förorter på grund av friare rörelse bland bostadsområden 
och färre bevakade områden vilket kan leda till kriminalitet. Det uppstår ofta krockar mellan 
människor vilket kan bilda konflikter samtidigt som det är positivt med interaktion. Denna typ 
av möjlighet till kommunikation har stängts av i flera större och tätare städer där “gated 
communities” är ett sätt att skapa kvarter på. Hultegård anser att så länge grindarna till gårdarna 
är öppna har vi ett bra samhälle, men dagen de stängs litar inte folk längre på varandra.  
 
Hultegård nämnde urbana miljöer som en del av förtätning, vilket innebär att det byggs mer 
och högre i ett samhälle bestående av trottoarer och hus utan sporadiska grönområden. De 
urbana miljöerna bidrar till stadsmässighet vilket innebär verksamheter i bottenvåningar av 
flerbostadshus, ökar attraktiviteten i ett område och skapar mer “city life” där människor 
samlas.  
 
Det som försvårar förtätning och skapandet av drömstaden är boende i närheten och 
intressenters rättigheter. Generellt gillar inte folk förändring eller borttagande av exempelvis 
grönområden, och enligt Hultegård har alla olika miljöpreferenser vilket innebär jämkning. 
Ekonomiska frågor kan vid förändrade bostadsvärden också uppstå på grund av exempelvis 
slopade utsikter. Fler bostäder och publika lokaler ses ofta positivt men så fort de planeras för 
nära blir människor mer medvetna om ansvar och konsekvenser vilket Hultegård nämnde som 
NIMBY, not in my back yard. Detta innebär att människor uppskattar enkel tillgång till 
offentliga miljöer men ingen vill ansvara för dem.  
 
Parkering menar Hultegård vara något boende prioriterar i nya bostadsområden och att allt från 
parkering till miljövänlighet är möjligt om pengarna finns. Det finns flera som lyckats med allt 
detta utan en tanke på pengarna men om pengar inte finns kan ingenting lösas och när människor 
har egna pengar fixar de sitt drömboende ändå.  
 
Hultegård berättade om bygglov för nya kvarter han varit delaktig i som inte varit godkända på 
grund av svårigheter med tillgänglighets- och ljuskrav ur BBR. Han berättade att majoriteten 
av Sveriges bostäder inte uppfyller dagens BBR eftersom de är byggda efter dåtidens krav. Det 
räcker att ett rum i nya kvarter inte klarar dagsljuskravet för hela kvarteret att förlora sin 
kravuppfyllelse, då blundar delaktiga i projektet tills felet upptäcks. Samtidigt menar Hultegård 
att medvetna fel är bättre än att på grund av bristande kunskap inte förstå felen alls. Med hårdare 
lagtext blir kvarterstadens utformning svårare. Lagtextskunskap kan kännas som en tung 
ryggsäck i början som med tid utvecklas till en verktygslåda. Hultegård ser BBR som ett 
skyddsnät, som en hastighetsskylt, då en bedömning gjorts kring lämpligt och hållbart i 
bostäder. Kraven är svåra att implementera i en kvarterstad då det innebär lösningar ingen vill 
betala för vilket blir ohållbart eller surrealistiskt. Hultegård berättade att förslag som inte följer 
BBR i detalj ibland godkänns ändå eftersom efterfrågan på bostäder i centrum är hög. 
 
Det fungerar att utforma lägenheter utan kravuppfyllelse men frågan enligt Hultegård är vem 
som är villig att ansvara för dem eftersom hyresgäster i efterhand kan kräva kompensationer. 
Brist på naturligt ljus kan medföra allvarliga konsekvenser som den så kallade engelska sjukan, 
rakit, som uppstod under industrialiseringen av England då människor bodde trångt i fabrikerna 
och barn fick d-vitaminbrist. Trånga lägenheter kan medföra dåliga ergonomiska förhållanden 
för hemtjänstpersonal anställda för äldre eller sjuka människor vilket ingen vill ansvara för. I 
stort sett är i projekteringen medvetenhet och överenskommelser om ouppfyllda krav viktigt 
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och att en ansvarig bestäms. Som slutsats menar Hultegård att BBR-krav kan sänkas men att 
det medför konsekvenser. 
 
4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
 
Empiri består av två kvalitativa intervjuer utifrån två olika perspektiv av Jönköpings 
stadsplanering, tre dokumentanalyser av tre förtätningsprojekt samt en dokumentanalys av SIS 
och BBR.  
 
SIS och BBR har kunnat tillämpas i analys av ritningarna där uppfyllda och ouppfyllda krav 
identifierats. Särskilda krav har visat att majoriteten av ställda krav på lägenheter uppfylls men 
att krav angående ljusförhållanden på flera ställen bortprioriterats. Detta antyds i Kv. Humlan 
3 vars tomtyta är begränsad med höga närliggande byggnader. Att ljuskrav är krångliga 
nämndes även av intervjuernas båda respondenter. 
 
Intervjufrågor skiljer sig lite från de två tillfällena men respondenternas svar har likheter 
angående förtätning och regelverk. Båda ser förtätning positivt i hållbarhetssyfte då det bidrar 
till en attraktiv innerstad med central handel som i framtiden minskar bilanvändandet. Båda 
respondenter var överens om att begränsningar med dagens förtätning är boende i närheten och 
intressenter och deras rättigheter vilket kräver jämkning och överenskommelser från alla parter. 
Två av dokumentanalysernas projekt visar lokaler i bottenvåning vilket främjar central handel 
och livliga gator. Båda respondenter såg byggregler positivt och någonting som bör efterliknas 
i nya projekt. De tyckte dock att en diskussion bör hållas igång för att underlätta utvecklandet 
av innerstäder.  
 
Empirin har visat att avskaffandet av byggregler kan underlätta byggandet av innerstäder men 
inte har en större betydelse för byggkostnader och senare prissättning av flerbostadshus. 
Avskaffandet kan leda till konsekvenser ingen är villig att ansvara för. 
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5 Analys och resultat 
 
Kapitlet presenteras analyser och resultat utifrån empiri och teoretisk referensram. 
 
5.1 Analys 
 
I följande kapitel presenteras insamlad empiri kopplad till teori samt en skissning av eget 
förslag av Kv. Humlan 3 baserat på egna analytiska slutsatser dragna från empiriska data. 
 
5.1.1 Dokumentanalyser 
 
Tabellen nedan visar sammanfattad empiri från dokumentanalyser av projekten i förhållande 
till uppfyllelse av krav av BBR och SIS. Markerat kryss står för kravuppfyllelse, tom ruta står 
för inte uppfyllt krav och vid streck är kravet vid utrymmet inte behövande. Husens ytor är i 
tabellen uppdelade per våningsplan och där kravet inte är uppfyllt kan anledningen vara endast 
ett rum i en lägenhet där kravet inte uppnås till 100 %.  
 
Tabell 2; Analysresultat av tre byggprojekt med hänsyn till regelverk. 
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5.1.2 Intervjuer 
 
Tabellen sammanfattar relevant information från intervjuerna. Kryssmarkering i tabellen visar 
faktorer respondenten nämnt och vid tom ruta har denna faktor i förhand antagits nämnas men 
av respondenten inte gjorts. Faktorer skrivna i svart text är de skribenterna förutsatt nämnas och 
de med blå text är faktorer respondenterna nämnt utan skribenternas initiativ.  
 
Tabell 3; Svarsresultat av utvalda faktorer vid intervjuer. 

 
 
5.1.3 Skissning 
 
I arbetets skissning har vissa byggstandarder och krav ur BBR och SIS avskaffats gällande mått 
för bostäders tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden. Mått för ytterväggar, trapphus, 
källarplan och bottenplan identifierade från relationshandlingar av Kv. Humlan 3 har använts i 
det nya förslaget. Befintligt förslag bestod av 37 lägenheter mindre än 35 kvadratmeter och 
detta har i nytt förslag ändrats till 22 lägenheter med olika storlekar.  
 
Kvarteret Humlan 3:s infillbyggnad består numera av flera lägenhetstyper för att anpassas efter 
studenter, tvåbarnsfamiljer, nyblivna par och flera andra potentiella hyresgäster, se bilaga 3. 
Lägenhetsstrukturen på plan 12-15 är varierad tack vare rumshöjdsskillnader som skapat 
intressanta volymer i flera av lägenheterna. Kravanpassning gällande tillgänglighet och 
ljusförhållanden har även bidragit till skapandet av fler rum på färre kvadratmeter, attraktiva 
tvåvåningslägenheter, se bilaga 3, och många möbleringsmöjligheter. Flera sovrum består 
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numera bara av indirekt dagsljus eller inget alls för människor som föredrar möjligheten till ett 
mörklagt sovrum eller som sover under dagen. Varje lägenhet är försedd med egen balkong 
vilket kan anses som ett komplement, se bilaga 3. 
 
Husets källarplan, plan 09, förser alla lägenheter med varsitt förråd där första raden av förråd 
är tillgänglighetsanpassad, se bilaga 3. Plan 10, entréplan, innehåller utöver bokalen mot gatan 
ett teknikrum, cykelrum, miljörum samt aktivitetsrum för hyresgästerna, se bilaga 3. 
Tvättstugan från projektets originalritningar har slopats då alla husets lägenheter försetts med 
egna tvättmöjligheter. De större lägenheterna har även försetts med diskmaskin för att addera 
kvalitéer. 
 
Tabell 4. Antal lägenhetstyper per våningsplan i nytt förslag av Kv. Humlan 3. 

 
 
Husets första våning, plan 11, innehåller 5 lägenheter, se tabell 4, utformade utefter standarder 
och krav i BBR och SIS gällande tillgänglighet och rumshöjd. Detta gjordes för att 
tillgängliggöra några bostadsmöjligheter för människor med nedsatt rörelseförmåga och på så 
sätt undvika total diskriminering i projektet. 
 
 
5.2 Frågeställning 1 
 
Hur har BBR:s tillgänglighets-, rumshöjds- och ljuskrav uppfyllts i förtätnings- och infill-
projekten Kv. Humlan 3, Klippan 2 och EAST i Jönköping? 
 
BBR:s krav gällande tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden möjliga att tyda från 
relationshandlingar har uppfyllts i alla tre projekt bortsett från i Kv. Humlan 3 där lägre 
våningsplan med fasad mot innergård inte uppnår dagsljuskravet på grund av höga intilliggande 
byggnader. Detta har också gjort att solljus inte når in till majoriteten av husets lägenheter vilket 
är löst genom dimensionering av lägenheterna till max 35 kvadratmeter stora studentlägenheter. 
Vid dessa förutsättningar krävs nämligen inget direkt solljus i bostaden enligt BBR 6:323 
(Boverket, 2018a). Det finns utrymme för privata tvättmöjligheter i lägenheternas badrum men 
om detta önskas bryts tillgängligheten då rullstolar inte får tillräckligt med svängutrymme runt 
toalettstolen. En gemensam tvättstuga finns i husets bottenplan vilket har löst tvättmöjligheter 
för de behövande av tillgänglighetsutrymmet i badrummen. Kraven på rumshöjden har uppnåtts 
i husets alla utrymmen.  
 
Flerbostadshuset Klippan 2 följer alla krav och standarder enligt BBR och SIS. 
Relationsritningar visar parsäng i sovrummen vilket bryter tillgänglighetskraven på utrymme 
mellan möbler och vägg. Att alla husets lägenheter är mindre än 55 kvadratmeter bidrar dock 
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till att en parsäng i lägenheterna enligt BBR 3:223 inte är ett krav och med en enkelsäng uppfylls 
kraven (Boverket, 2018a). 
 
Enligt underlag av EAST har en kvalité valts att bortprioriteras där som tidigare nämnts entré 
till lägenheter på första plan i hus 2 och 4 sker via egna halvtrappor. Detta gör att 
rörelseförhindrade måste använda gemensam hiss till innergård och därefter uteplatsens dörr 
som entré för tillgång till bostaden. 
 
5.3 Frågeställning 2 
 
Vilka problem är vanligtvis förekommande vid förtätning av Jönköpings stad och vilka möjliga 
åtgärder har vidtagits för dessa? 
 
På grund av Sveriges urbanisering blir städer tätare och Jönköping är inget undantag. Genom 
intervju med Jönköpings stadsarkitekt och en arkitekt involverad i flera av stadens projekt har 
boende i närhetens klagomål lyfts som ett stort problem vid förtätning av stadskärnan då 
människors egna utrymme påverkas. Detta åtgärdas genom tydliga direktiv om projektens 
syften och eventuell jämkning från båda parter. Borttagande av grönområden är även ett 
problem som skapas vid förtätning vilket har lösts genom strukturerade parker. 
 
Under intervjuerna lyftes även problemet med parkering i samband med förtätning fram. De 
flesta önskar parkeringsplats i anslutning till sin bostad och den kortsiktiga lösningen enligt 
respondenterna och litteraturundersökning är bilpooler samt möjligheter till att hyra 
parkeringsplats i andra områden. Den långsiktiga lösningen är att minska bilanvändningen 
genom att med hjälp av förtätning av staden skapa levande bottenvåningar med lokaler. Detta 
skulle innebära att det människor behöver finns i närheten av bostaden och behovet av bil 
minskar. 
 
I Boverkets idéskrift Rätt tätt (2016) diskuteras ljusförhållandekrav som ett problem vid 
förtätning och att byggnader inte har skydd mot skuggning av intilliggande nybyggnationer. I 
dagsläget finns ingen lösning på problemet utöver sänkning av kraven eller uppehåll av 
förtätning för att uppnå dem. Det diskuteras om kraven bör variera beroende på stadsdel som 
byggs och dess folktäthet. Denna kravvariation hade exempelvis kunnat appliceras för att 
förenkla planering av bostäder i Stockholms innerstad där krav på ljusförhållanden, enligt 
Carlsson och Hultegård, är svåruppnådda. 
 
5.4 Frågeställning 3 
 
Vilka av kraven angående tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden i BBR och SIS kan 
anpassas och avskaffas i syfte att förenkla viss förtätning? 
 
Frågeställningen har besvarats genom skissning och dokumentanalyser där tillgänglighets-, 
rumshöjds- och ljuskrav har till viss del avskaffats för att förenkla förtätning. 
Tillgänglighetskraven kan appliceras på ett flerbostadshus nedre plan och avskaffas på övriga 
för att utnyttja ytan samt förenkla utformningen av lägenheter. Detta kan tänkas bidra till större 
ytor människor vistas mer än tillfälligt på, exempelvis vardagsrum, och slopa överflödig yta i 
exempelvis badrum. 
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Rumshöjd kan anpassas genom minskning av rumshöjd i bland annat sovrum där människor 
spenderar majoriteten av sin tid liggandes. Detta kan ge kvalitéer i andra delar av huset såsom 
en högre takhöjd i vardagsrum, se bilaga 3.  
 
Litteraturundersökning och skissning bevisar att ljuskrav kan avskaffas i utrymmen där 
konstant daglig närvaro inte förekommer i syfte att förenkla utformningen av lägenheter.  
Ett exempel kan vara sovrum där människor spenderar sin tid huvudsakligen under dygnets 
mörka timmar och då inte begär direkt naturligt ljus. 
 
5.5 Koppling till målet 
 
Nordlig del av befintligt förslag av Kv. Humlan 3 uppnår inte dagens dagsljuskrav på grund av 
hög intilliggande byggnad vilket är ett bevis på att ljusförhållanden bortprioriterats. 
Skissningens avskaffande av delar ur regelverken bidrog till en enkel och effektiv utformning 
av flerbostadshuset Kv. Humlan 3 då exempelvis alla sovrum inte behövde dimensioneras med 
fönster. Denna typ av utformning kan för företag betyda effektiva projekt tack vare sparandet 
av tid under planlösningsutformning. Kravanpassningen visar sig dock inte i senare skede 
kunna bidra till prissänkning vid köp och uthyrning av lägenheter vilket kan bero på att priserna 
styrs utifrån tillgång och efterfrågan. Lägenhetsstrukturen är tack vare fler lägenhetstyper mer 
varierad än i originalförslaget. Detta gjordes möjligt tack vare avskaffande av ljuskrav då 
varken solljus eller dagsljus oberoende av lägenhetsstorlek längre behöver nå lägenheternas 
rum där människor vistas mer än tillfälligt.  
 
Att bygga flerbostadshus med bottenvåningar bestående av bokaler ger utrymme för attraktiva 
stadsdelar med liv och rörelse på gatorna som på sikt kan tänkas minska behovet av transport 
med bil. Bokaler kan genom att ockupera husets bottenplan också tänkas öka tryggheten för de 
boende genom att minska inbrottsrisken av lägenheter då 70% av lägenhetsinbrott drabbar 
husets bottenvåningar (Folksam, 2013). Befintligt och nytt förslag av Kv. Humlan 3 anses som 
ett bra exempel på detta då de båda innehåller en bokal mot gatan och funktioner i bottenplan 
för att behålla bostäderna minst en trappa upp i fastigheten. 



Diskussion och slutsatser 
 

 36 

6 Diskussion och slutsatser 
 
Nedan diskuteras arbetets resultat och metod, följt av arbetets begränsningar. Därefter dras 
sammanfattade slutsatser och rekommendationer och slutligen ges förslag till vidare 
forskning. 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Resultat anses vara trovärdigt tack vare en hög validitet då arbetets inblandade är bekanta med 
arbetets huvudämnen förtätning och regelverk. De studerade projekten i arbetet var 
rekommendationer från handledare på Arkitekthuset. Enligt handledare Aldenholt som var med 
vid arbetets uppstart var projekten relevanta för arbetet. Reliabiliteten är hög tack vare ständigt 
samarbete utan tekniska problem eller missuppfattningar.  
 
Resultat av regelavskaffandet kan vara användbart vid andra tillfällen, men ett förslag om 
avskaffande av regler och krav kan vara svårt att få igenom då avskaffandet, enligt 
intervjurespondenterna Carlsson och Hultegård, kan få konsekvenser. Arbetets resultat visar på 
konsekvenser av regelavskaffande såsom bristande tillgänglighet och dagsljus, men även 
grönområden och parkeringsmöjligheter påverkas. Att grönområden minskar är en direkt 
konsekvens av förtätning vilket Carola Wingren nämner i Boverkets rapport Rätt Tätt 
(Boverket, 2016). Denna tanke kan vara svår att inkludera i byggprojekt då förtätning strävar 
efter att bygga mer och tätare, som examensarbetets syfte också behandlat. Just 
dagljusproblematiken menade Hultegård kan medföra 1800-talets dagsljusbristande 
hälsokonsekvenser och avsaknaden av dagsljus kan även enligt Marie Claude-Bois (Boverket, 
2016) leda till ohälsa. Enligt Claude-Bois är dock den största anledningen till ohälsa stress och 
en stillasittande livsstil. Att dagsljustillgång i flera av skissningens sovrum har minskats eller 
tagits bort kan därför diskuteras utifrån hälsoaspekter, men eftersom sovrum oftast används för 
sömn och majoritet av människors vakna timmar antas spenderas på arbetsplatser alternativt 
skolor kan denna minskning av dagsljustillgång inte tänkas skapa några större konsekvenser. 
Parkeringsmöjligheter är enligt Hultegård något människor önskar men som bortprioriteras vid 
förtätning då tätare städer, enligt Carlsson, strävar efter mer gång och cykel. Då tätare städer 
eftersträvas kan mark användas för bostäder där parkering tidigare har funnits. Detta löses i täta 
städer enligt rapporten Efficient parking allocation for SmartCities (Mitsopoulou & Kalogeraki, 
2017) med bilpooler vilket även Carlsson nämnde som ett exempel. Bortsett från dessa 
allmänna konsekvenser och diskussioner kring förtätning är resultat och slutsatser från 
referensprojektet Kv. Humlan 3 specifika för detta geografiska läge och gör dem oanvändbara 
i andra projekt.  
 
Frågeställningarna är kopplade till arbetets mål genom att svar på frågeställningar gav underlag 
till arbetets skissning. Frågorna är uppdaterade flera gånger för att behålla sin relevans och 
tydlighet. Målet innehåller aspekter angående ekonomi och mångfaldig lägenhetsstruktur vilket 
inte nämns i frågeställningarna vilket gör att en del av målet inte besvaras. För att besvara denna 
del hade ekonomiska förhållanden av projekten kunnat studeras och jämföras med exempel på 
projekt med mångfaldiga lägenhetsstrukturer. 
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6.2 Metoddiskussion 
 
De kvalitativa intervjuerna anses väl passande för slutresultatet då de bidrog med fler faktorer 
gällande problem och möjligheter med förtätning i Jönköping. Intervjurespondenterna anses 
passande för slutresultatet då deras yrke är på två olika sidor av byggbranschen angående 
regelverk. Enligt Hultegård har arkitektkontor i uppgift att följa regelverken vid projektering 
och en stadsarkitekt, såsom Carlsson, analyserar därefter projekten utifrån regelaspekter. Två 
intervjuer kan dock ses som få eftersom fler intervjuer och respondenter hade kunnat göra 
resultatet mer generaliserbart och på så sätt mer trovärdigt.  
 
Dokumentanalyser av de tre projekten hade kunnat kompletteras med fysiska observationer för 
att identifiera ytterligare tillgänglighetskrav såsom handtag i duschen vilket enligt Hultegård 
var ett exempel på en ofta bortprioriterad tillgänglighet. Att intervjua de som varit delaktiga vid 
projekteringen hade också kunnat ge relevant information angående tankesätt och eventuella 
problem och lösningar som uppstått för att anpassa flerbostadshusen efter regelverken.  
 
För att komplettera information kring problem och möjligheter vid förtätning hade liknande 
intervjuer och dokumentanalyser kunnat utföras i en jämförelsestad där förtätningsprojekt 
enligt intervjurespondenterna kan vara mer komplicerade, exempelvis Stockholm. 
 
6.3 Begränsningar 
 
Resultat av dokumentanalyser tillsammans med intervjusvar anses till viss del generellt giltigt 
vid förtätning då avskaffande av tillgänglighets- och ljuskrav skulle passa bra vid planering av 
bostäder på trånga utrymmen med höga intilliggande byggnader såsom i Stockholms och 
Göteborgs innerstad. Undersökningsmetoderna är utförda endast med Jönköping som 
referensstad och resultat från intervjuer innefattar endast respondenternas egna åsikter och 
erfarenheter vilket påverkar den generella giltigheten. Vid planering av Kv. Humlan 3 anses 
dock resultatet endast tillämpligt i detta fall då projektet är baserat på egna åsikter och slutsatser 
samtidigt som det är specifikt planerat för denna tomt och dess förhållanden.  
 
6.4 Slutsatser och rekommendationer 
 
Att avskaffa byggregler för att förenkla förtätning kan resultera i borttagande av kvalitéer i 
bostaden såsom ljusförhållanden och tillgänglighet. Uteslutande av tillgänglighet kan uppfattas 
diskriminerande när hela bostaden inte är beboelig för rörelseförhindrade och saknandet av 
dagsljus i bostäder kan bli hälsoproblematiskt i kombination med Sveriges mörka årstid.  
 

• Krav och standarder gällande tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden enligt BBR 
och SIS har tagits hänsyn till vid planering av Jönköpings förtätningsprojekt. Krav för 
solljus och plats för sängstorlek beror på lägenhetstyp och storlek och har specifikt i 
Klippan 2 och Kv. Humlan 3 förenklat utformningen.  

 
• Ett huvudsakligt problem vid förtätning är parkering som tillfälligt löses genom 

bilpooler och hyrandet av parkeringsplats i intilliggande kvarter. Långsiktigt anses 
förtätning som en lösning på parkeringsbristen då levande bottenvåningar kan minska 
bilbehovet.  
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• Anpassandet av vissa delar ur regelverk kan förenkla förtätning och effektivisera 
projektering. Att all nybyggnation är dyr är däremot ett faktum svårt att komma ifrån 
vilket i kombination med hög efterfrågan av lägenheter i stadskärnor kan leda till att 
priser på försäljning och uthyrning av bostäder är svåra att hålla på låga nivåer. 
Dessutom är anpassandet av krav en risk att ta då kraven säkerställer en grund för 
långsiktigt hållbara bostäder. 

 
6.5 Förslag till vidare forskning 
 
Då arbetet avskaffade byggkrav i ett planerat projekt hade konsekvenser av ett likvärdigt färdigt 
projekt varit relevant att studera i senare skeden. Skissningen som resultat med avskaffande av 
regler bör fortsätta studeras med tanke på hur hyresgäster påverkas och husets ekonomiska vinst 
både under projektering och förvaltning. Resultat av dessa studerande hade sedan behövt 
jämföras med liknande projekt för att identifiera ekonomiska resultat.  
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