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Abstract 
Purpose: In order to counteract the current housing shortage in Sweden there is a need 
for alternative ways to create new housing units. Converting the usage of different types 
of facilities to housing is such an alternative. All around former swedish industrial cities 
there are empty industrial premises containing a lot of quality. However, there is an 
issue finding a new usage for these buildings. This study investigates what problems 
and possibilities that are linked to the conversion of industrial premises in order to find 
strategies that can help ease the process. Through this the combination of preserving 
old buildings and creating new housing units is enabled. 

Method: To gather information from previous research within the subject, the first part 
of our research was literature study. This was complemented with a document analysis 
and interviews. The documents that were analyzed are from the Swedish National Board 
of Housing, Building and Planning. The interviews were carried out with developers 
and architects on three projects where industrial premises has been converted to 
housing. Besides interviewing people within these projects, an interview with the city 
architect in Norrköping has been performed. 
Findings: Converting industrial facilities into housing is a costly process where 
unexpected challenges occur in every project. Many times, there are demands on 
preserving existing cultural and architectural qualities of a building which complicates 
the process. Fulfilling demands and regulations of the Swedish building code often 
leads to expensive solutions when converting facilities into housing. However, the 
product of this kind of conversion is unique housing units that provide a new expression 
for the building as well as the area surrounding it. In addition to this, you avoid the 
emissions and pollutions that are linked with demolishing and re-building on the site. 
In order to help easing the process of converting industrial facilities to housing units 
these propositions are given: a new set of regulations for conversions of buildings in to 
housing, a new law regarding environmental impact and economical subvention for 
these types of projects. 
Implications: The suggestions that the study has resulted in are much alike what 
previous research has concluded: there should be a change in the building regulations, 
especially for conversion to housing. These changes should consider buildings with 
historical and cultural qualities which should be kept and compare these with the 
regulations that may conflict. A recommendation for future research is to investigate a 
proposal for these new regulations. 

Limitations: The study is limited to conversion of industrial premises to housing and 
the opportunities and problems with such projects. The case study includes three 
conversion projects which are centrally located and more or less have architectural 
values. The building regulations which has been focused on is: outdoor environment, 
noise pollution, accessibility and daylight. 
Keywords: Conversion, reconstruction, industrial premises, housing, building 
regulation. 
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Sammanfattning 
Syfte: För att motverka den rådande bostadsbristen krävs alternativa sätt till nybyggnad 
som kan skapa bostäder. Konvertering av olika former av lokaler till bostäder är ett 
sådant alternativ. Runt om i Svenska före detta industristäder står tomma 
industribyggnader som har goda kvaliteter men som är svåra att finna en ny användning 
för. Denna studie utreder vilka möjligheter och problem som är sammankopplat med 
konverteringen av industrilokaler för att sedan hitta strategier som kan underlätta 
processen och kombinera bevarandet av gamla byggnader med skapandet av fler 
bostäder 
Metod: För att ta del av tidigare forskning användes litteraturstudie som första 
datainsamlingsmetod. Detta kompletterades med dokumentanalys och intervjuer. 
Dokument som analyserats är från boverkets byggregler och intervjuerna har utförts 
med byggherrar och arkitekter på tre pågående konverteringsprojekt. Utöver 
intervjuerna från insatta i projekten har även en intervju utförts med stadsarkitekten i 
Norrköping. 
Resultat: Konverteringen av industrilokaler är en kostsam process där oväntade 
utmaningar för varje projekt är vanligt förekommande. Ofta finns det från kommun och 
länsstyrelse även krav på att bevara kulturella och historiska värden vilket komplicerar 
processen. Att dessutom uppnå de krav och regler som ställs på bostäder leder till dyra 
lösningar. Resultatet av en konvertering av detta slag är dock unika boenden som ger 
ett nytt uttryck för såväl byggnad som område samtidigt som man undviker de utsläpp 
som medföljer rivning och nybygge. För att underlätta konverteringen av 
industrilokaler till bostäder ges förslagen: nytt regelverk för konverteringar, en 
lagstiftning om miljöpåverkan och ekonomisk subvention. 
Konsekvenser: Förslag och strategier som studien har tagit fram är i linje med vad som 
föreslagits i tidigare forskning, nämligen att det bör ske en förändring i byggregler och 
lagstiftning gällande just konverteringar till bostäder. Dessa förändringar bör även 
beakta byggnader där det finns historiska och kulturella kvaliteter som bör bevaras och 
väga dessa mot byggregler. Att utreda hur ett regelverk som detta bör se ut 
rekommenderas till framtida forskning. 

Begränsningar: Arbetet är avgränsat till konverteringen av industrilokaler till bostäder 
och de möjligheter och problem som finns med sådana projekt. Fallstudien har utförts 
på tre konverteringsprojekt som alla ligger centralt och har i mindre eller större 
utsträckning arkitektoniska värden som man vill bevara. De byggregler som varit i 
fokus är utemiljö, buller, tillgänglighet och dagsljus. 
Nyckelord: Konvertering, ombyggnad, industrilokaler, bostäder, byggregler. 
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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng, vilket är en del av det 
treåriga högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med 
arkitektur på Jönköping University. Arbetet utförs i samarbete med Karin Milles på 
stadsbyggnadskontoret i Norrköping som bistår med information och handledning. 
I detta kapitel beskrivs den stundande bostadskrisen och hur konverteringar är ett 
alternativ som kan skapa fler bostäder. 

 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Bostadsbrist 
Det råder idag bostadsbrist i Sverige (Sverigeförhandlingen, 2016) och enligt boverket 
beräknas behovet vara 710 000 nya bostäder år 2025, där en stor del av dessa kan 
behövas redan år 2020 (Boverket, 2016). Detta är ett komplext problem som skapar 
stora utmaningar för det svenska samhället. Orsakerna till bostadsbristen är många, 
exempel på bidragande faktorer är urbanisering, en ökande befolkning samt ett för lågt 
bostadsbyggande (Ekstam, 2016). Utbudet av bostäder möter helt enkelt inte efterfrågan 
i Sveriges storstadsregioner vilket skapar stora problem inom flera områden (Boverket, 
2016). Dessutom betraktar man att mark i centrala delar har tagits fullt anspråk på, därav 
pågår diskussionen om hur man ska effektiviseramarkanvändningen (Netzell, 2015). 

 
1.1.2 Konvertering av industrilokaler 
Runt om i Europa har det skett en reformation i stadsplanering de senaste årtiondena, 
där industriområden flyttas utanför städerna. Detta har resulterat i att industrilokaler i 
många städer ekar tomma i vad som ofta är väldigt attraktiva lägen. Ett alternativ till att 
skapa fler bostäder är konvertering av dessa lokaler. Att konvertera istället för att riva 
en byggnad är enligt Conejos et. al (BRI, 2016) ett hållbart alternativ då bevaringen av 
resurser och energiåtgång inte kan uppnås på samma vis genom nybyggnad och rivning. 

 
1.2 Problembeskrivning 

Att konvertera lokaler till bostäder är inte ett nytt fenomen i Sverige, utan är en trend 
som växer sig starkare. Detta gäller dock främst kontorslokaler och butiker (Arfwidsson 
et. al., 2016). Att investera i en konvertering av lokaler till bostäder är något som 
bevarar både det arkitektoniska värdet, ger närområdet nytt liv och sparar på miljön i 
jämförelse med en rivning (Petkovic et. al., 2016). Fördelarna med att konvertera kan 
vara såväl ekonomiska och sociala som ekologiska beroende på utförandet och 
planeringen (De Silva et.al. 2019). Det förkortar även leveranstiden av nya bostäder 
betydligt i jämförelse med nybygge (Tan, Shuai och Wang, 2018). 
Konverteringen från lokal till bostäder är dock en kostsam och komplex process då det 
är svårare att uppnå svenska krav och standarder än vid en nybyggnation. Det är många 
faktorer som påverkar förverkligandet av en konvertering, bland annat läge, ekonomisk 
lönsamhet, vakansgrad och byggnadens fysiska egenskaper (Bruce et. al. 2014). 
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Med rätt läge menas i detta fall att bostadspriserna kan komma att bli tillräckligt höga 
med hänsyn till det geografiska läget för att motivera konverteringen. Enligt Remøy 
och Van der Voort (2014) är det även centralt att planlösningen är anpassningsbar samt 
att det finns stöd från kommunens sida om konverteringen ska bli lönsam och lyckad. I 
jämförelse med kontorslokaler och butiker där vissa funktioner som är användbara i 
bostäder har tagits hänsyn till är processen med industrilokaler en något större 
utmaning. 
Beroende på byggnadens karaktär och tidigare syfte kan faktorer som just öppna ytor, 
dagsljusförhållanden och skapandet av nya schakt skapa problem av olika grad vid 
konverteringen av industrilokaler till bostäder (Petkovic et. al., 2016). Svenska krav och 
standarder på exempelvis dagsljus, utemiljö, buller och tillgänglighet måste uppfyllas 
och utformningen ska vara i linje med kommunens bestämmelser, vilket skapar 
ytterligare en dimension i en redan komplex process. Dessa komplikationer kan leda 
till att man som byggherre väljer att riva existerande byggnad och bygger nytt. 
Sammanfattningsvis behöver samspelet mellan samtliga aktörer vara välfungerande 
för att ett konverteringsprojekt ska kunna ses som en lyckad produkt. Byggherre och 
arkitekt måste samspela med såväl varandra som kommunen för att bevara 
byggnadens arkitektoniska och kulturella värden samt för att följa de bestämmelser 
som finns. 

 
1.3 Mål och frågeställningar 

Syftet är att identifiera problem och möjligheter med att konvertera en industrilokal till 
bostäder samt att utefter dessa ta fram lämpliga strategier som kan underlätta processen. 
För att uppfylla detta syfte besvaras följande frågeställningar: 

1. Vilka möjligheter finns med att konvertera en industrilokal till bostäder? 
2. Vilka problem och risker finns i konverteringen av en industrilokal till bostäder? 
3. Hur kan konverteringen av industrilokaler underlättas för att producera fler 

bostäder? 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet begränsas till konverteringen av industrilokaler till bostäder. I den teoretiska 
bakgrunden undersöks även generella problem och möjligheter som identifierats vid 
konverteringar av andra typer av lokaler i olika länder. De svenska krav och standarder 
som undersöks begränsas till krav på dagsljus, buller, utemiljö och tillgänglighet. 
Fallstudien begränsas till svenska, aktuella konverteringsprojekt. 
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1.5 Disposition 
I följande avsnitt beskrivs rapportens disposition. 

1. Bakgrund, syfte och frågeställningar - Det första kapitlet täcker bakgrund till 
problemet, syftet med arbetet, frågeställningar som ska besvaras och 
avgränsningar som tagits. 

2. Metod - I det andra kapitlet beskrivs de vetenskapliga metoderna som använts 
för att besvara rapportens frågeställningar. Även trovärdigheten och 
arbetsgången beskrivs i detta kapitel. 

3. Teoretiskt ramverk - I detta kapitel redovisas befintlig forskning som lägger en 
vetenskaplig grund för arbetet. 

4. Empiri - Den insamlade empirin genom intervjuer och dokumentanalys 
redovisas i det fjärde kapitlet. 

5. Analys och resultat - Resultatet av den insamlade empirin analyseras och 
frågeställningarna besvaras. 

6. Diskussion och slutsatser - Rapporten sammanfattas, diskuteras och förslag på 
vidare forskning ges. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver arbetets genomförande och vilka datainsamlingsmetoder som 
används för att besvara frågeställningarna samt hur trovärdigheten hos arbetet säkras. 

 
2.1 Undersökningsstrategi 

Studien är av kvalitativ typ där målet är att fokusera på en mindre mängd data av 
kvalitativt innehåll snarare än mängder av data. Syftet med en kvalitativ studie är att 
identifiera en individs uppfattning av en objektiv sanning snarare än att direkt tolka den 
objektiva sanningen (Backman, 2015). Då syftet med arbetet är att identifiera eventuella 
mönster och efter det utforma förslag på strategier för att konverteringar ska underlättas 
har en fallstudie utförts. 
En fallstudie är en undersökning på en avgränsad, mindre grupp. Ett “fall” kan utspela 
sig som en organisation, ett projekt, ett företag, en individ eller en grupp. Det är vanligt 
att olika typer av information samlas in för att ge en så tydlig bild som möjligt av det 
specifika fallet (Davidsson och Patel, 2011). 
I litteraturstudien har kunskap från tidigare undersökningar inom området hämtats. 
Detta har underlättat processen att identifiera vad som är aktuellt och således har 
undersökningen lättare kunnat avgränsas. 
En av de vetenskapliga metoder för datainsamling till fallstudien som har använts är 
intervjuer och dessa har genomförts med en låg grad av standardisering vilket innebär 
att frågorna ställs i den ordning som är lämplig för en viss intervjuperson. Intervjuerna 
har varit semistrukturerade vilket innebär att intervjuaren har en lista med ämnen som 
frågorna ska beröra men ger utrymme för intervjupersonen att svara med helt egna ord 
(Davidsson och Patel, 2011). 
Den sista insamlingsmetoden som har använts är dokumentanalys där syftet är att tolka 
data som är relevant för problemformuleringen och frågeställningarna. De källor som 
analyserats är primärkällor. Dokument som har undersökts är Boverkets byggregler. 
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta avsnitt kopplas de undersökningsmetoder för datainsamling som använts föratt 
besvara studiens frågeställningar. 

 
Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling 

 
2.3 Litteraturstudie 

I det första skedet användes databasen Google Scholar med sökorden “conversion of 
industrial buildings” för att hitta relevant litteratur. Detta möjliggjorde identifierandet 
av sökord och litteratur med samma författare. 
Litteraturstudien utförs löpande under arbetets gång och databasen som används är 
främst Scopus. Samtliga sökningar görs med sökfältet titel, sammanfattning och 
nyckelord. De sökord som genererar fler än 100 träffar har utökats med ytterligare 
termer. Källorna som väljs ska vara aktuella och beröra konvertering av byggnader. 
Sökord som använts: Conversion AND of AND industrial AND buildings AND 
arcitecture, ARB AND industrial AND buildings, Adaptive AND reuse AND of AND 
buildings, ARB. 
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2.4 Valda metoder för datainsamling 

2.4.1 Litteraturstudie 
Som grund i arbetet gjordes först en litteraturstudie för att få en inblick i tidigare 
forskning inom ämnet. Genom att vetenskaplig litteratur inom ämnet granskas kritiskt 
får författarna en djupare förståelse inom området som är nödvändig för att arbetet ska 
komma framåt (Lundahl & Skärvad, 2016). Litteraturen kan delas in i primärkällor och 
sekundärkällor. Primärkällor är förstahandsrapporteringar eller observationer medan 
sekundärkällor skrivits med hjälp av andra primärkällor. (Davidsson & Patel, 2003). 
2.4.2 Dokumentanalys 
En annan metod som använts är dokumentanalys vilket innebär att redan befintlig data 
analyseras. Det finns flera aspekter att förhålla sig till vid just dokumentanalys. Dels är 
dokumenten vanligtvis framställda för andra orsaker än till just forskning vilket kräver 
att materialet kritiskt granskas (Merriam, 1994). Dokument kan vid fallstudier likt denna 
bidra genom att ge en empirisk grund som hjälper till att svara på frågeställningarna 
(Merriam, 1994). 
2.4.3 Intervjuer 
En forskningsmetod som studien byggts på är intervjuer där information samlas in 
genom en dialog mellan en intervjuare och en intervjuperson. Detta kan göras på olika 
sätt, med olika grader struktur och standardisering. I en intervju med hög struktur och 
standardisering är frågeföljden noga förbestämd och svarsalternativen är fasta (Lundahl 
& Skärvad, 2016). En intervju med låg struktur och standardisering är mer fria och 
därför kan alla intervjuer så olika ut. I en sådan intervju har intervjupersonen möjlighet 
att svara helt fritt vilket öppnar upp för diskussion. I denna studie tillämpades en 
semistrukturerad intervju vilken innebär att frågorna är förutbestämda men behöver inte 
nödvändigtvis ställas i samma ordning i alla intervjuer (Lundahl & Skärvad, 2016). 
Intervjuerna är anpassade efter rollen intervjupersonen haft i projektet. 
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2.5 Arbetsgång 

2.5.1 Litteraturstudie 
Efter att ha identifierat ett problem gjordes en litteraturstudie på tidigare forskning inom 
konverteringar som gav en bakgrund till studien, möjliggjorde en problemformulering 
och sedan fungerade som referenspunkt till den senare insamlade empirin. Detta gav 
även en indikation på vilken typ av studie som bör göras för att få fram trovärdiga svar. 
Efter att ha valt metoden fallstudie (se kapitel 2.1 Undersökningsstrategi) var nästa steg 
i processen att välja ut vilka fall som skulle studeras närmare. När projekten till 
fallstudien valts har följande två krav ställts: 

1. Industrilokaler har konverterats eller konverteras till bostäder. 
2. Konverteringen har genomförts de senaste 10 åren eller genomförs nu. Detta för 

att på bästa sätt kunna koppla projektens motgångar och möjligheter till aktuella 
lagar, krav och regler. 

Utefter de kraven valdes tre pågående projekt ut. Dessa hittades delvis med hjälp av 
handledare på Norrköpings stadsbyggnadskontor och delvis med hjälp av 
litteraturstudie. Följande projekt valdes: 

• Yllefabriken, Norrköping. 
• Turbinen, Trollhättan. 
• Skofabriken, Malmö. 

 
2.5.2 Dokumentanalys 
I dokumentanalysen analyseras dokument från Plan- och bygglagen (PBL) för att 
förbereda inför intervjuer och för att sedan kunna koppla ihop resultatet av intervjuerna 
med relevanta lagar, krav och regler. De lagar, krav och regler som kommer att 
analyseras är de gällande dagsljus, buller, utemiljö och tillgänglighet. Dessa valdes 
utifrån litteraturstudie samt i samråd med stadsarkitekt i Norrköping. 
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2.5.3 Intervjuer 
Utefter de valda projekten kontaktades sedan involverade företag ut för att hitta 
intervjupersoner som varit delaktiga och i någon form ansvariga för respektive 
disciplin. För att få så nyanserade och obundna data som möjligt intervjuades en 
byggherre och en arkitekt från varje projekt samt stadsarkitekten från Norrköpings 
kommun. De företag som valdes är följande: 

• BSK arkitekter & Hyresbostäder för Yllefabriken 
• Contekton arkitekter & PEAB för Turbinen 
• Klark Zenit & Sundprojekt för Skofabriken. 

I varje företag intervjuas en respondent med god insyn i projektet. På grund av de olika 
yrkesrollerna har olika intervjustrukturer skapats, med fokus på olika aspekter för 
respektive disciplin; utformningen gjordes utifrån litteraturstudien och 
dokumentanalys. För intervjufrågor till arkitekter se bilaga 1 och för byggherrar se 
bilaga 2. För intervjufrågor med Norrköpings kommun se bilaga 3. Intervjuerna har 
utförts genom både möte, telefon och via Skype där båda författarna har varit 
närvarande på samtliga. Intervjuerna spelas också in för att kunna återges i text på ett 
så korrekt sätt som möjligt. Av respekt för vissa intervjupersoners önskan har 
transkriberingar utelämnats från rapporten. Istället har resultatet av intervjuerna 
sammanfattats. 

 
2.6 Trovärdighet 

Målet med undersökningen är att få en hög reliabilitet och validitet för att göra den så 
trovärdig som möjligt. För att en undersökning ska ha hög reliabilitet krävs att den är 
pålitlig och att den skulle kunna göras om och då få samma resultat, detta uppnås genom 
noggranna mätningar och noggrant bearbetade mätningar. För att få hög reliabilitet med 
kvalitativa metoder krävs att intervjuaren inte missförstått källan utan att alla som ställt 
frågorna skulle tolkat svaren på samma sätt. När en hög reliabilitet är uppnådd är det 
lättare att få en hög validitet, som avser om studien mätt det den avsett att mäta. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 
För att uppnå en hög reliabilitet eftersträvas att alltid ha de två författarna närvarande. 
Detta minskar risken för feltolkning och utgör på det sättet ett mått på reliabilitet som 
kallas interbedömarreliabilitet (Davidsson och Patel, 2011). För att minska risken för 
missförstånd ytterligare eftersträvas användningen av inspelning i form av ljud, på så 
sätt kan intervjun spelas upp igen för att försäkra att allt är korrekt uppfattat. 
En hög validitet uppnås genom ett väl utfört förarbete där frågorna är tydliga för att 
undvika feltolkning. Detta gäller både frågor vid intervjuer men också 
frågeställningarna. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras den data som samlats in från tidigare forskning inom området. 

 
3.1 Att konvertera en byggnad 

Att konvertera innebär att ändra en byggnads användningsområde, således genomgår 
byggnaden en ändringsprocess för att möjliggöra en konvertering. Enligt Ullsten och 
Svensson (2010) bryts denna process generellt ned i fem olika steg: utvärdering, 
planprocess och bygglovsansökan, projektering, ombyggnad och slutligen försäljning 
eller uthyrning. Nedan redogörs det för vad de mest kritiska av dessa steg innebär. 

 
3.1.1 Utvärdering 
Innan beslutet om en konvertering kan tas sammanställs information angående 
ekonomisk lönsamhet och lämpligheten för projektet med hänsyn till läge, omfattning 
och framtida användning. När dessa faktorer har utvärderats kan beslutet tas av 
byggherren om man vill gå vidare med att konvertera en byggnad eller om det är mer 
lönsamt att riva och bygga nytt. 

 
3.1.2 Planprocessen och bygglovsansökan 
I detta steg beaktas kommunens befintliga översikts- och detaljplaner för fastigheten, 
vilka är reglerade i Plan- och Bygglagen, samt hur dessa påverkar beviljandet av 
bygglov. 

 
Detaljplan 
I en detaljplan reglerar kommunen bebyggelse och användning av mark- och 
vattenområden. Byggnadsåtgärder som får och inte får göras i området ingår även i en 
detaljplan. Den behövs bland annat när en befintlig byggnad ska ändras eller bevaras, 
om en ny sammanhållen bebyggelse ska upprättas, om en ny byggnad behöver bygglov 
samt om användningen av en ny byggnad får betydande inverkan på sin omgivning 
(PBL kap 4 § 2), alltså gäller detta för konverteringar. Om förändringar som befintlig 
detaljplan inte tillåter i bebyggelsen ska göras behöver kommunen ta fram en ny 
detaljplan. Den gäller först när den vinner laga kraft. Genomförandetiden på en 
detaljplan gäller sedan i minst 5 år och högst i 15 år. 
Bygglov 
För nybyggnad, tillbyggnad och ändringar i en byggnad krävs bygglov enligt Plan- och 
Bygglagen. Detta gäller när ändamålet för en byggnad ändras, när tillbyggnad av nya 
lokaler och bostäder sker samt när byggnadens yttre påverkas avsevärt. Då konvertering 
innebär en ändring av byggnadens ändamål behövs ett bygglov. Gäller konverteringen 
bostäder måste även detaljplanen tillåta detta, om inte behöver den ändras för att 
möjliggöra konverteringen. 
När bygglov har utfärdats kan projektering påbörjas. Detta innebär att man i detalj kan 
framställa ritningsunderlag för såväl byggnadens utseende som konstruktion. Efter detta 
kan själva konverteringen påbörjas och till sist hyras ut eller säljas. Larsson (2017) 
menar att en effektivisering av just planprocessen behövs, då långa ledtider kostar 
onödigt mycket pengar och minskar lönsamheten, särskilt för mindre 
konverteringsprojekt. 
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3.2 Förutsättningar för konvertering 
Som tidigare nämnts krävs det ett antal förutsättningar för att ett konverteringsprojekt 
ska anses genomförbart och lyckosamt. I detta avsnitt presenteras såväl generella 
framgångsfaktorer som risker med ett konverteringsprojekt som har identifierats i 
tidigare forskning inom ämnet. 
Remøy och Van der Voort utförde år 2014 en studie med syfte att identifiera vad 
drivkraften för ett konverteringsprojekt är samt vilka möjligheter och risker som finns. 
Tillsammans med en litteraturstudie genomfördes en fallstudie på 15 stycken 
genomförda konverteringar på vakanta kontor i Nederländerna. Studien kommer fram 
till ett antal framgångsfaktorer gällande konverteringar. En av dessa var den relativt 
korta tiden från projektering till färdigställning av projektet, vilket enligt Remøy och 
Van der Voort (2014) delvis berodde på att skalet och stommen redan existerade och 
delvis på det faktum att vädret inte begränsade utförandet. Studien lyfter även fram den 
ekonomiska aspekten då den totala kostnaden för projektet var lägre än för liknande 
projekt där man istället rev ned och byggde nytt. Slutligen menar Remøy och Van der 
Voort (2014) att konvertering visade sig vara ett mer hållbart alternativ än rivning och 
nybygge då transporter, materialåtgång samt byggavfall i konvertering var betydligt 
mindre. Gällande risker som kan finnas i samband med en konvertering visar fallstudien 
bland annat följande faktorer: 

• Höga krav. När kunden hade höga krav på komfort och utseende medförde 
detta betydligt högre konverteringskostnader än vid uppförandet av exempelvis 
studentbostäder. 

• Asbest. I många äldre byggnader har material med bland annat asbest och PCB 
använts. Saneringskostnader för detta är stora och påverkade den ekonomiska 
lönsamheten. 

• Planprocessen. I studien visade det sig att det i många fall var svårt att uppfylla 
de krav som ställts från kommunen i form av detalj- och översiktsplaner. Där 
detaljplaner var tvungna att ändras följde långa processer vilket i förlängningen 
även påverkade lönsamheten. 

• Ritningar. Studien visade även att äldre byggnader i vissa fall hade 
ritningsmaterial som inte var aktuellt. Detta ledde till oförutsedda problem och 
längre projekteringstid. 
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I den vetenskapliga artikeln “Factors influencing the retrofitting of existing office 
buildings using Adelaide, South Australia as a case study” från 2014 utforskar Bruce 
et al vilka faktorer som avgör om en flervåningsbyggnad är passande för en 
konvertering. Författarna drar snabbt slutsatsen att frågan om vad som är mest lukrativt 
av att konvertera eller riva och bygga nytt inte är lätt att besvara, utan att det krävs ett 
antal förutsättningar. Genom semi-strukturerade intervjuer med nyckelaktörer som har 
lång erfarenhet i branschen tar studien fram några primära faktorer: 

• Byggnadens läge. Om läget inte är centralt blir byggnaden mindre attraktiv och 
därav mer svårsåld. 

• Asbest i byggnaden. Återigen tas frågan om asbest upp och dess 
saneringskostnader vilket påverkar intresset hos investerare. 

• Byggnadens kulturella värde. Om byggnaden skulle vara q-märkt, k-märkt 
eller vara listad som ett nationellt eller internationellt historiskt arv påverkas 
möjligheterna i konverteringen avsevärt vilket gör projektet mer komplext och 
minskar lönsamheten. 

 
3.3 Fysiska förutsättningar 

Tidigare nämnda studier har utförts på konverteringar av kontorsbyggnader till 
bostäder, även om relevansen för de faktorer som listas kvarstår. En av de studier som 
berör konverteringen av just industribyggnader till bostäder är “The possibilities for 
conversion and adaptive reuse of industrial facilities into residential dwellings” av 
Petkovic et al. från 2016. Studien fokuserar på de arkitektoniska aspekter som bör 
beaktas när en konvertering genomförs. Petkovic et al. (2016) utgår från tidigare 
forskning och presenterar ett antal faktorer som är centrala vid en konvertering. 
Tillsammans med tidigare nämnd litteratur kan följande faktorer anses vara viktiga att 
beakta gällande byggnadens fysiska förutsättningar när en konvertering utförs: 

 
3.3.1 Storlek och placering 
En byggnads placering och storlek i förhållande till fastigheten påverkar möjligheter 
gällande flexibilitet. Om byggnaden tar upp en för stor area (mer än 60 %) framkommer 
utmaningar gällande bland annat utemiljö, parkeringar och tilläggsbyggnader så som 
trapphus (Petkovic et al, 2016). 

 
3.3.2 Dagsljus 
Beroende på byggnadens tidigare syfte och när den byggdes är planlösningarna inte 
alltid anpassade för dagsljuskrav. I vissa fall är byggnader för djupa eller för långa vilket 
kräver kreativa och ibland dyra lösningar (Remøy och Van der Voort, 2014). Petkovic 
et al. (2016) menar att en byggnad inte bör vara djupare än 17 m och djupet på ett 
individuellt rum inte bör överstiga 7,5 m om goda dagsljusförhållanden ska uppnås. I 
fall där dessa dimensioner överstigs kan man fördelaktligen placera funktioner som inte 
kräver dagsljus (bland annat schakt och toaletter) i byggnadens kärna. I vissa fall med 
industribyggnader är djupet betydligt större än 17 m vilket, enligt Petkovic et al, kräver 
en lösning med ljusgård i byggnadens kärna. 
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3.3.3 Spännvidder 
Både Remøy och Van der Voort (2014) och Bruce et al (2014) menar att långa 
spännvidder i bjälklagen öppnar upp för flexibla planlösningar vilket är en viktig 
förutsättning vid konvertering. Detta menar Petkovic et al. är en särskild fördel när det 
kommer till industribyggnader då spännvidder och dimensioner på bärande 
konstruktionsdelar är anpassat för detta. Komplikationer kan dock uppstå när bjälklagen 
är prefabricerade och förspända då detta försvårar håltagning för schakt och har något 
sämre ljudisoleringsförmåga än ett platsgjutet betongbjälklag. Detta kan då leda till 
onödigt dyra tekniska lösningar (Remøy och Van der Voort, 2014). 

 
3.3.4 Schakt 
Placeringen av hisschakt är inte alltid väl anpassade för bostäder, vilket skapar 
implikationer vid konvertering. Att flytta på hisschakt är sällan ett alternativ då dessa 
ofta utgör en bärande del i konstruktionen, vilket leder till alternativet att bygga 
trapphus och hiss på utsidan av befintlig fasad. Detta alternativ påverkas av bland annat 
tillgängligt utrymme och inverkan på den arkitektoniska gestaltningen. 

 
3.3.5 Bärande konstruktion 
Skicket på den bärande konstruktionen bör vara så pass att man inte behöver lägga 
nämnvärda resurser på att restaurera dem (Bruce et al., 2014). Tjocka, bärande 
ytterväggar försvårar även konvertering då detta påverkar flexibiliteten (Remøy och 
Van der Voort, 2014). Bruce et al. (2014) kommer även i sin studie fram till att 
möjligheten att flytta på och ta bort fönster är en viktig aspekt vid konvertering, vilket 
en bärande yttervägg försvårar. 

 
3.4 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att besvara frågeställningen ”Vilka möjligheter finns med att konvertera en 
industrilokal till bostäder?” kommer följande teorier att användas: 

• Att konvertera en byggnad 
• Förutsättningar för konvertering 

För att besvara frågeställningen ”Vilka problem och risker finns i konverteringen aven 
industrilokal till bostäder?” kommer följande teorier att användas: 

• Att konvertera en byggnad 
• Fysiska förutsättningar 

För att besvara frågeställningen Hur kan konverteringen av industrilokaler underlättas 
för att producera fler bostäder? kommer samtliga ovanstående teorier att användas. 
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3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Det första steget i varje byggprojekt innefattar en utvärdering, där olika parametrar 
ställs mot varandra för att värdera huruvida bygget är ekonomiskt försvarbart eller inte. 
I ett konverteringsprojekt är denna process betydligt mer komplex än vid nyproduktion 
då det är många fler parametrar som påverkar, nedan listas några av dessa: 

• Byggnadens utformning och de möjligheter respektive hinder som detta medför. 
För bostäder finns det många krav som ska uppfyllas och detta kan skapa stora 
utmaningar. 

• Skicket på byggnad och fastighet. 
• Möjlighet till flexibilitet gällande ändringar i och runt byggnaden. 
• Krav på bevarande. 
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4 Empiri 
I följande kapitel redovisas insamlad empiri i form av intervju och dokumentanalys 

 
4.1 Dokumentanalys 

I Plan och Bygglagen regleras hur en byggnad får utföras. Detta tillämpas i Boverkets 
byggregler, föreskrifter och allmänna råd. I detta kapitel beskrivs de regler, föreskrifter 
och allmänna råd som berör tillgänglighet, dagsljus, buller och utemiljö samt de avsteg 
från byggregler som för göras enligt BBR (BFS 2011:6). I BBR hänvisas det även till 
svensk standard, som kvantifierar de mått och värden som kravställs i PBL och plan- 
och byggförordningen, PBF. 

 
4.1.1 Tillgänglighet 
I det tredje kapitlet i BBR behandlas bland annat tillgänglighet, vilket definieras som 
följande: ”tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga” (BFS 2013:14). Krav på tillgänglighet ställs på en rad olika 
faktorer, varav några kommer att nämnas här. Den allmänna måttstocken för 
tillgänglighet är manövrering med rullstol, såväl utomhus som inomhus. Detta med 
undantag för enskilda bostadslägenheter där måtten kan godtas som dimensionerande. 
Med manövrering med rullstol menas att man i de i BBR definierade ytor självständigt 
ska ha möjlighet att ta sig fram som rullstolsbunden. Detta gäller bland annat 
parkeringar, kommunikationsytor, huvudentréer samt dörrar och portar. 
Tillgänglighetskraven är reglerade med hjälp av mått enligt Svensk Standard 91 42 21, 
som har tre nivåer: normalnivå, sänkt nivå och höjd nivå. I BBR hänvisas till 
normalnivå i alla fall. 
I kapitel 3:22 avhandlas även kraven på utformning av bostäder, där det bland annat 
nämns att bostäder ska dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas för sin 
långsiktiga användning. Där presenteras också vilka funktioner som ska finnas i varje 
bostad samt hur en avskiljbar del av ett rum kravställs. Noterbart är att kraven är olika 
hårda beroende på storlek och om det är en studentlägenhet eller inte. 

 
4.1.2 Utemiljö 
I BBR ställs det även krav på den utvändiga miljön tillhörande en byggnad, bland annat 
beskrivs det i kap 3:12 hur tillgänglighet ska tillämpas på utvändig miljö med hänsyn 
till bland annat gångvägar, angöring, belysning, ramper och friytor. Förutom den rent 
måttkravställda delen av utemiljön står det även i kapitel 3:22 som allmänt råd att “En 
balkong, uteplats eller ett liknande utrymme bör finnas i anslutning till bostaden” (BFS 
2011:6). 
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4.1.3 Ljus 
Kapitel sex behandlar bland annat direkt dagsljus, direkt solljus och indirekt dagsljus. I 
en bostad ska ljusförhållandena vara tillfredsställande utan att skaderisker för de 
boendes hälsa uppstår. I BBR finns följande definitioner: 

• Direkt dagsljus - Ljus genom fönster direkt mot det fria. 
• Direkt solljus - Solljus som lyser in i ett rum utan att ha reflekterats. 
• Indirekt dagsljus - Ljus från det fria som kommer in i ett rum utan att ha fönster 

mot det fria. 
Där människor vistas mer än tillfälligt ska rummen utformas och orienteras för att uppnå 
tillgång till direkt dagsljus om detta är rimligt för användningsområdet för rummet. I 
utrymmen som är gemensamma räcker det dock med indirekt dagsljus. Något rum eller 
någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt bör ha tillgång till 
direkt solljus. Minst ett fönster i dessa rum bör vara placerade så att möjligheten att följa 
dygnets och årets variationer finns. Endast takfönster får inte agera som enda 
dagsljuskälla om människor vistas där mer än tillfälligt. 

 
4.1.4 Buller 
Byggnaden som innehåller bostäder ska utformas så att uppkomst och spridning av 
störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed kan undvikas. 
Detta ska ske i den omfattning som bostäder kräver vilket redovisas i figur 1 - 4. Buller 
mäts i olika parametrar: stegljudsnivå, påverkande ljud utifrån, luftljudsnivå, 
efterklangstid och buller från ventilation och övriga installationer. De installationer som 
den boende själv står för men inte påverkar ljudnivåer i någon annan bostad omfattas 
dock inte av följande krav. 

 
Tabell 1. Lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå i bostäder när 

särskilt ljudisolerande åtgärder inte behöver vidtas (Boverkets byggregler 
7:21) 
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Tabell 2. Högsta sammantagna ljudnivå i bostäder från installationer 
och hissar. (Boverkets byggregler 7:21) 

 

 
 
 

Tabell 3. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre 
ljudkällor. (Boverkets byggregler 7:21) 
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Tabell 4. Längsta efterklangstid i flerbostadshus. (Boverkets byggregler 7:21) 
 
 

 
 
 

4.1.5 Avsteg från byggregler 
Enligt kapitel 1:223 får avsteg, eller anpassning, av byggregler göras med hänsyn till 
ekonomi och omfattning eller om man genom detta lyckas bibehålla kvalitéer berörande 
kulturvärden, boende och brukande. Då konverteringar innebär ändring av byggnad får 
alltså avsteg från byggregler göras i vissa fall. Vidare får vissa avsteg göras på 
tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen vid ändring av 
byggnader enligt kapitel 3:5, dock enbart om synnerliga skäl förekommer. 

 
4.2 Intervjuer 

I detta kapitel presenteras insamlad data från de semi-strukturerade intervjuerna. 
Kapitlet omfattar också en presentation om de tre projekten Yllefabriken, Skofabriken 
och Turbinen. 

 
4.2.1 Yllefabriken 
Yllefabriken uppfördes 1905 och har sedan dess fyllts med flera olika verksamheter. 
Fastigheten är belägen i centrala Norrköping vid Motala ström. Idag ägs fastigheten av 
Gamlebro AB och kommer att innefatta ca 160 lägenheter varav 110 ligger i den 
befintliga byggnaden och 50 tillkommer i etapp 2 i en tillbyggnad i form av både hyres- 
och bostadsrätter på ca 35 - 135 m2. I byggnaden byggs också kontor och konsthall. 

Figur 2. Yllefabriken. (hyresbostader.se) 
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BSK Arkitekter 
Under intervjun ställdes frågor angående vilka hinder och möjligheter som arkitekterna 
stötte på i projektet Yllefabriken. BSK arkitekter var en del av processen från de första 
skisserna till och med bygglovshandlingar, därmed har de inte upplevt och hanterat 
samtliga problem som stötts på under projektet. Med detta i åtanke handlade intervjun 
mycket om angreppssätt på ett konverteringsprojekt samt problem och möjligheter i 
tidiga skeden. Den största möjligheten som från BSK identifierades var den unika 
produkten som framställs. Lägenheterna som utformas blir “inte rationella” utan får en 
planlösning som skiljer sig avsevärt från de i nyproduktion. BSK har erfarenhet av 
tidigare konverteringsprojekt och menar att även om det är en större utmaning med 
konverteringar öppnar detta även för nytänkande och kreativitet. Gällande problemen 
finns det enligt BSK inget generellt problem att urskilja då varje projekt är unikt, men 
de problem som var återkommande gäller kraven på dagsljus, buller och tillgänglighet. 
Problem som var särskilda för Yllefabriken var just förutom just buller och 
tillgänglighet även parkeringsplatser samt utemiljö. Gällande utemiljön var det största 
problemet konflikten mellan bevarandet av byggnadens arkitektoniska gestaltning och 
kravet på utemiljö. Då industrier sällan har tillgång till innergård eller dylikt skapade 
detta ytterligare problem med utemiljön då även parkeringskvot skall fyllas. Lösningen 
med balkongerna blev, genom samråd med stadsarkitekten i Norrköping, att balkonger 
får tillbyggas med villkoret att de är tydligt markerade som nya element i fasadlivet. 
Det framkom tydligt under intervjun att det finns en osäkerhet kring vilka avsteg som 
får göras enligt BBR § 1:223 och även att fler avsteg borde få göras, särskilt för att 
behålla det arkitektoniska värdet. I detta fall gjordes avsteg gällande bullerkrav. 
Frågan om eventuella förslag på strategier och lösningar på denna komplexa process 
besvarades inte med hänsyn på processen i sig utan på hur fler konverteringar kan 
möjliggöras. Intervjupersonen poängterade miljöaspekten i att anpassa användningen 
av en byggnad istället för att riva och bygga nytt: 
”Även om det i många fall kostar lika mycket som att riva och bygga nytt så känns det 
mer rimligt i dagens läge att behålla stommar och dylikt. Rent finansiellt är det kanske 
inte stora skillnader men ser man till koldioxidavtryck så är skillnaden enorm. Där kan 
man också tycka att det borde gå att lagstifta. Som hjälper att hitta någon rimlighet i det 
man gör – det går alltid att hitta en användning till en byggnad, men det är inte alltid 
det som en exploatör vill. Det knepiga är väl att hitta en avvägning mellan bevarande 
och omvandling. Hur mycket vill man och hur mycket bör man sätta sin egen prägel på 
projektet?”. 
Hyresbostäder 
I projektet Yllefabriken har en organisation skapats med tre olika företag som 
tillsammans agerar byggherrar. Organisationen har namnet Gamlebro och de tre 
företagen detta består av är Hyresbostäder, Heimstaden samt Ståhl invest. 
Hyresbostäder har erfarenhet av konverteringsprojekt, dock inte något som liknar 
projektet Yllefabriken gällande omfattning och komplexitet. I intervjun framkommer 
det att organisationen inte aktivt har sökt upp ett projekt att konvertera, utan att man 
istället försökte hitta en nyttig användning för den befintliga fastigheten. 
Intervjupersonen påpekar även att flera aktörer genom åren har försökt anta utmaningen 
att finna en passande verksamhet för fastigheten, dock utan lycka. Enligt 
intervjupersonen är en av utmaningarna att en stor del av ytan är belägen under mark 
och att hitta en verksamhet som kan bidra ekonomiskt för denna yta är kritiskt. 
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Samarbetet med kommunen anses ha gått väldigt bra, något som intervjupersonen tror 
kan ha sin grund i det stora intresset som finns i staden kring att återuppliva fastigheten. 
Detta har gynnat planprocessen som gick förhållandevis snabbt och smidigt. De 
diskussioner som förts har främst berört den q-märkta fasaden där det fanns ett 
önskemål om att lägga till balkonger. 
Gällande uppfyllandet av krav och regler ansågs de största problemen ha funnits i 
kraven på utemiljö, tillgänglighet, dagsljus och energi. ”Vissa saker klarar vi ju inte av, 
exempelvis är energikraven i princip omöjliga i detta läge eftersom att man måste 
förvanska så mycket mer. Det vågar man inte heller då fastigheten bygger på en annan 
typ av skal än idag, alltså kan isolering i en ände ge biverkningar i en annan ände. Man 
får helt enkelt ta det som det är” säger intervjupersonen om just byggregler. Konflikten 
mellan bevarande av vissa kvaliteter och att uppfylla krav har under hela projektets gång 
varit närvarande. Utemiljö och parkeringsnormer har varit problematiskt med tanke på 
avsaknaden av användbar yta till detta. Kraven på dagsljus, tillgänglighet och energi 
har det tagits avsteg från och detta problem grundar sig i byggnadens djup och 
utformning. 
Gällande just avsteg ansåg intervjupersonen att det finns en osäkerhet kring vilka avsteg 
som får tas och att avgörandet huruvida vilka avsteg man får ta och inte beror på vilken 
handläggare man har. Intervjupersonen tror att bevarandevärdet och q-märkningen på 
Yllefabriken gav en avsevärd fördel i detta fall. De komplikationer och extra kostnader 
som uppstår i samband med att kraven för nybyggnation gäller kan enligt 
intervjupersonen rent allmänt göra det enklare att riva och bygga nytt. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv diskuterades då huruvida regelverket idag är flexibelt nog för 
konverteringar av stora byggnader och om ett separat regelverk för konverteringar 
skulle underlätta. Intervjupersonen påpekar här att ett sådant regelverk skulle vara svårt 
att utforma, men att det med “rätt balansgång” skulle underlätta konverteringen till 
bostäder. 
Förutom de tidigare nämnda komplikationerna i projektet framgick det även att stora 
resurser har lagts på sanering och provtagning, vilket ledde till en diskussion kring 
ekonomi. Intervjupersonen påpekade att konverteringar ofta innebär många och stora 
oväntade kostnader och att det krävs kapital för att angripa ett sådant projekt som 
Yllefabriken. Vid frågan om huruvida ekonomisk subvention skulle underlätta svarar 
intervjupersonen att det särskilt skulle gynna medelstora och mindre aktörer som då 
skulle få en utökad möjlighet att ta sig an konverteringsprojekt. 
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4.2.2 Skofabriken 
Skofabriken stod klar 1907 och där tillverkades skor i ungefär 60 år innan fabriken lades 
ner 1967. Efter detta har många andra verksamheter fyllt byggnaderna men den 
ursprungliga byggnaden och sekelskiftets industrikänsla är intakt. Idag projekteras 56 
stycken lägenheter på 42 - 132 m2 och beställaren är Sundprojekt. 

 
 

Figur 3. Skofabriken. (skofabrikenmalmo.se) 
 

Sundprojekt 
Generellt inför projektstart undersöker Sundprojekt vad som bäst lämpar sig för 
fastigheten. Med Skofabriken såg man möjligheten att skapa unika bostäder av god 
kvalité. Den befintliga fasaden mot gatan har bevarats men mot innergården har man 
kompletterat med en glasfasad som utgör ett orangeri som kan nyttjas av alla boende. 
För att möjliggöra detta krävdes en detaljplansändring. 
Hänsyn till dagsljusfaktorn har beaktats vid framtagandet av de olika planlösningarna 
med tanke på att byggnaden är så pass djup. Hänsyn har också tagits till byggnadens 
utformning. Befintligt underlag har delvis använts till den mån det har fungerat. ”För att 
få ner parkeringsnormen kommer ”mobility management” att tillämpas, där de boende 
har tillgång till både bil- och cykelpool.” säger intervjupersonen. 
Klark Zenit 
Representanten från Klark Zenit har personligen inte erfarenhet av liknande projekt 
sedan tidigare. Däremot finns erfarenhet internt på företaget. Intervjupersonen anser att 
det svåraste med just detta projekt har varit att förhålla sig till befintlig pelarplacering 
och att fönstren är förskjutna vilket gör det svårt att uppfylla dagens krav på 
tillgänglighet. Efter punktmålskanning upptäckte man även att det jämna CC-måttetpå 
balkar som angetts i tidigare ritningsunderlag inte stämmer. Även dagsljuset har varit 
problematiskt särskilt på grund av den djupa byggnaden som skapar en mörk kärna i 
huset, här har vissa avsteg gjorts. Avsteg har även gjorts för bullerkraven för lägenheter 
som vetter mot industrigatan. På frågan om fler avsteg borde få tas svarar 
intervjupersonen att det är problematiskt om man gör en norm av att göra avsteg och att 
man bör gå på förnuft. Att acceptera fler avsteg tycker intervjupersonen är bra men att 
det kan bli svårt att generalisera. Under projekteringens gång har vissa förändringar 
gjorts på grund av att befintligt underlag inte stämde helt. Till exempel tjockare 
ytterväggar och förändrade ytor på planlösningarna. 
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En viktig aspekt enligt intervjupersonen är läget. Det är svårare att ta sig an ett sådant stort 
projekt i mindre städer eller utanför staden med tanke på de lägre hyrorna och 
bostadspriserna. Att konvertera en specifik industrilokal till bostäder kostar lika mycket 
vart den än är placerad men intäkterna skiljer sig. 
Byggnaden ansågs ha arkitektoniska värden som man ville bevara därav den nästan helt 
bevarade fasaden mot gatan. ”Man skapar fantastiskt unika bostäder på ett sätt som vi 
aldrig bygger idag. Inga nybyggen har 3,3 m i tak, detaljrikedom med välvda tak och 
gjutjärnspelare. Därav en enorm kvalitet som inte byggs idag.” svarar intervjupersonen 
på frågan om möjligheter med ett konverteringsprojekt likt detta. 

 
4.2.3 Turbinen 

År 1958 uppfördes byggnaden Turbinen och har under många år varit verksam som 
diselmotorverkstad. 2006 köptes fastigheten av PEAB med visionen om industriella 
lägenheter. Totalt kommer det att bli 69 lägenheter mellan 53m2 och 125 m2 i både delar 
av den befintliga byggnaden men också i tillbyggnader. 

Figur 4. Turbinen. (peab.se) 
 

Contekton 
Arkitekterna bakom ombyggnaden av turbinen är Contekton. De har erfarenhet av 
konverteringsprojekt från industri till bostad men inte i den omfattningen som Turbinen. 
Intervjupersonen, som är en erfaren arkitekt, menar att jämfört med nyproduktion så finns 
det något rationellt som man ska förhålla sig till i en konvertering, vilket skapar ett 
mervärde. Exempelvis får byggnaden en speciell karaktär och lägenheterna inuti blir 
unika. I projektet Turbinen har det gjort betydligt mer drastiska förändringar än i övriga 
projekt i fallstudien. Det som bevarats är en tegelvägg och den befintliga bottenplattan, 
detta beror delvis på ekonomiska faktorer och delvis på att bevarandekraven inte var hårt 
ställda. Med tanke på de stora förändringar som gjort har byggregler och krav inte varit 
ett lika aktuellt problem i detta fall. Intervjupersonen påpekar dock att det finns en brist 
på flexibilitet i de krav och regler som ställs idag, vilket blir särskilt påtagligt vid en 
konvertering. 
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Dessa regler påverkar enligt intervjupersonen inte bara ekonomi, utan även det 
arkitektoniska uttrycket och det diskuterades under intervjun kring fördelarna med äldre 
byggregler i jämförelse med de som gäller idag. ”God arkitektur är inte alltid medgörlig 
med matematiska tabeller utan verklig kvalité är något helt annat” säger 
intervjupersonen. 
Svårigheter som identifierats i projektet är framförallt att det är ett så stort åtagande med 
flera hundra bostäder som måste slutföras för att få den slutgiltiga produkten. 
Dagsljuskraven var svåra att uppnå i och med djupa balkonger som byggs inåt från 
befintlig fasad där “fönsterhålen” släpper in ljus till balkongerna som sedan leds till 
lägenheterna genom en glasvägg. 
Intervjupersonen menar att man inför en konvertering bör se över mervärdet (både 
ekonomiskt och arkitektoniskt) som kan skapas och att man inte bör sträcka sig för långt 
om mervärdet inte är påtagligt. 
Peab 
2006 köpte Peab Turbinen, med vetskapen om att det skulle konverteras till ett bostäder. 
Många av de gamla industrierna i området bevaras exteriört men anpassas till nya 
verksamheter. Just Turbinen är en byggnad från 50-talet där man har valt att behålla endel 
men också byggt till nya delar. Alla bostäder kommer att vara bostadsrätter, detta beror 
enligt intervjupersonen på att det är svårt att få ihop ett konverteringsprojekt ekonomiskt 
med hyresrätter i Trollhättan. 
Intervjupersonen och projektteamet har inte erfarenhet av liknande konverteringsprojekt 
sedan tidigare men de har samtalat med andra PEAB-kontor i Sverige som har erfarenhet. 
Markmiljön har testats ordentligt och har även sanerats men den befintliga byggnaden har 
inte undersökts i samma utsträckning. Till exempel upptäcktes i ett senare skede att 
plattan var flera meter tjock på vissa ställen. 

De största problemen med konverteringar generellt tycker intervjupersonen är att mycket 
oväntade kostnader och svårigheter dyker upp under projektets gång. Men även 
byggregler är problematiskt då man redan har ett skal att utgå ifrån. I detta projekt var 
framförallt dagsljuskraven en svårighet. 
Trots att det ibland är krångligt att skapa bostäder på det här sättet anser intervjupersonen 
att resultatet blir unikt, det blir också en speciell karaktär i området på grund av de många 
industrierna som bevaras. 
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4.2.4 Stadsbyggnadskontoret Norrköping 
För att få kommunens perspektiv på konverteringar har stadsarkitekten i Norrköping 
intervjuats. Intervjupersonen är erfaren med såväl konverteringar som bevarandekrav 
och arkitektur. Den intervjuade ser en stor möjlighet med konverteringsprojekt, delvis 
med de unika kvalitéer som det kan resultera i och delvis för att man kan bevara 
historiska byggnader. Det diskuterades under intervjun om den kvalitet som krävs för 
att ett hus som har stått i upp till 100 år kan konverteras utan att byta ut för stora delar. 
Ur en kommuns perspektiv ligger svårigheterna i att hitta en väl avvägd gräns mellan 
respekten för det existerande och adderandet av nya inslag och funktioner. 
Intervjupersonen tycker att man vid konverteringen av en byggnad som anses ha 
kulturhistoriska värden ska göra tydliga kontraster mellan vad som är bevarat och vad 
som är nytt. Detta möjliggör att man kan se årsringarna i såväl en stad som i en byggnad. 
En annan viktig punkt med konverteringar är enligt den intervjuade att kunna berika 
platsen, byggnaden och omgivningen. Intervjupersonen utvecklar sedan med att man 
inte bör konvertera till vilket pris som helst eller att göra det enbart för att byggnaden 
anses ha historiskt värde. Kraven som ställs kan bli hinder som leder till att man tvingas 
till lösningar som inte alltid är det bästa för varken bostaden eller för husets gestaltning. 
Kan man inte generera ett mervärde för såväl fastighet som omgivning är det menlöst 
att konvertera säger intervjupersonen. 
Intervjupersonen anser att det är viktigt att man får göra avsteg i och med de höga 
kraven som ställs och att det är omöjligt att genomföra dessa projekt utan avsteg. En 
svårighet med avstegen är enligt den intervjuade att de är beroende av vilken kommun 
man bygger i eller vilken handläggare man har. Systemet blir godtyckligt och är baserat 
på tur. 
En ändring i regelverket av något slag diskuteras, där man väger kvalitéer och värden 
mot varandra. “Redan idag måste man ställa olika krav mot varandra, prioritera ett krav 
och tumma på ett annat. En bra idé är att ha ett förhållningssätt i projekt som dessa, 
kulturhistoriska värden måste väga tungt dock” säger intervjupersonen. 

 
4.3 Sammanfattning av intervjuer 

Den insamlade empirin behandlar huvudområdena dagsljus, tillgänglighet, buller och 
utemiljö och vilka generella problem och möjligheter som de olika intervjupersonerna 
ser med konverteringsprojekt från industrilokaler till bostäder. 
Intervjupersonerna har haft liknande uppfattningar av både problemen men framförallt 
möjligheterna med konvertering av industrilokal till bostad. Byggregler upplevs 
generellt vara svåra att uppnå trots att det inte alltid är inom samma huvudområde. 
Gällande avsteg från byggregler har intervjuerna pekat på en skillnad i möjligheterna 
kring dessa beroende på byggnadens kulturhistoriska värde. En annan svårighet somär 
återkommande i intervjuerna är de oväntade kostnaderna som uppstår och att det 
befintliga underlaget inte alltid stämmer överens med verkligheten. Alla 
intervjupersoner svarade att den största möjligheten med projekt likt dessa är det unika 
resultatet som sällan uppstår vid nybyggen. Sammanfattningsvis har projekten haft 
olika problem i olika omfattning vilket grundar sig i fastighetens förutsättningar och de 
önskade målen med respektive projekt. 
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5 Analys och resultat 
Detta kapitel omfattar analysen av den insamlade empirin i form av dokumentanalys 
och intervjuer i relation till den insamlade teorin i det teoretiska ramverket för att 
besvara rapportens frågeställningar och syfte. 

 
5.1 Analys 

Till skillnad från vad som i kapitel 3 identifierades som en problematisk, kostsam och 
onödigt lång process har planprocessen i den insamlade empirin visat sig vara relativt 
problemfri, även om uppfattningen angående en konverterings komplexitet kvarstår. 
Samarbetet med kommun och länsstyrelse har inte uttryckts som ett problem i någon av 
intervjuerna. Det är möjligt att skillnaden ligger i typen av byggnader som Larsson 
(2017) undersöker, vilket är kontor och kommersiella byggnader. I denna rapport 
undersöks konverteringen av industrilokaler vilket ofta är en mer komplex process. 
Under intervjun med Hyresbostäder framgick det att samarbetet med kommunen 
underlättades av det faktum att fastigheten hade ett stort kulturhistoriskt värde och låg 
i ett eftertraktat läge. Kulturhistoriska värden och märkningar så som q- och k- 
märkningar är annars en faktor som kan minska möjligheterna och sakta ned projektet, 
enligt Bruce et al (2014). Även om byggregler här visade sig vara problematiskt fanns 
det som tidigare nämnt inga problem kopplade till planprocess eller samarbete med 
kommunen. Detta kan bero på en annan förståelse och respekt för bevarandet av 
byggnadens existerande kvaliteter i jämförelse med de fallen som studeras av Bruce et. 
al. (2014) och av Larsson (2017). 

 
5.2 Vilka möjligheter finns med att konvertera en industrilokal 

till bostäder? 
I frågan om möjligheter var svaren lika från såväl byggherrar som arkitekter och 
kommun. Intervjuerna framhäver att möjligheterna ligger i att kunna skapa en helt unik 
produkt som är av ett värde som inte kan återskapas vid nyproduktion. I de fall man 
hade skal, stomme, krav på bevarande samt byggregler att förhålla sig till genererades 
irrationella planlösningar som enligt intervjupersonerna har något extra, det vill säga 
unikt. Det ansågs också som en god möjlighet att kunna integrera gammalt och nytt, på 
så sätt gav man även synliga årsringar till platsen. I och med bevarandet nämndes också 
hållbarhetsaspekten flertalet gånger, då man återanvänder och bevarar byggd miljö 
samtidigt som man tar till vara på material och därmed minskar utsläppen. 
Det bör nämnas att processen är mer selektiv gällande industrilokaler till bostäder, detta 
i jämförelse med kommersiella- och kontorslokaler. Under fallstudien framgick det att 
vikten av placering och betydelse är större. I intervjuerna frågades det om 
förutsättningar för konvertering och svaren pekade på att läget bör vara attraktivt för att 
möjliggöra en konvertering. Det framgick även tydligt att byggnadens kulturella och 
historiska värde hade en enorm roll gällande värdet av konverteringen. En nyare 
industrilokal utan kulturellt- och historiskt värde hade inte varit värd att konvertera i 
samma utsträckning som de studerade fallen. 
Sammanfattningsvis ligger möjligheterna med att konvertera i både mjuka och hårda 
värden. Rent arkitektoniskt får produkten ett värde som man inte kan uppnå vid 
nybyggnation och man kan behålla platsens karaktär samtidigt som man kan addera 
någonting nytt. De hårda värdena gäller miljöpåverkan, då man återanvänder stora 
mängder material. 
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5.3 Vilka problem och risker finns i konverteringen av en 
industrilokal till bostäder? 

I intervjuunderlaget har det, i linje med vad Bruce et. al. (2014) kommer fram till, visat 
sig vara svårare att uppfylla krav och regler som ställs på en konvertering om det finns 
bevarandekrav. De diskussioner som har förts mellan byggherrar, arkitekter och 
kommuner/länsstyrelser har oftast varit angående de fall där kundönskemål och 
bevarande har stått i konflikt med varandra. En annan faktor som identifieras av Larsson 
(2017) är problematik med byggregler, något som varit återkommande och aktuellt i 
samtliga av de studerade fallen även i denna studie. 
En stor del av de generella faktorer som identifierats i tidigare forskning stämmer 
överens med det kvalitativa data som samlats in i denna studie. Sanering har i linje 
med såväl Bruce et al (2014) och Remoy och Van der Voorts (2014) studier varit 
aktuellt i två av de tre studerade fallen. I bägge fallen har detta genererat större 
kostnader än vad man planerat för. Det framgick dock i intervju med Hyresbostäder 
att man i projekt som dessa bör vara redo på oväntade kostnader då byggnaden kan ha 
oväntade förutsättningar. Just industribyggnader har även ofta högre 
saneringskostnader än exempelvis kontorsbyggnader, vilket beror på tidigare 
verksamheter i och runt fastigheten. Andra kritiska faktorer som identifierats i tidigare 
forskning är ritningsmaterial, läge och höga krav. 
Gällande ritningsmaterialet har det i två av de studerade fallen dykt upp överraskningar 
i projekteringen då byggnadens volymer och mått inte alltid varit som man trott. 
Gällande storlek och placering på tomt har det varit problem med att finna plats för 
parkeringar och utemiljö. Något som även har varit problematiskt gällande utemiljö är 
tillägg av balkonger. Dessa placeras ofta utanpå fasadlivet vilket kommer i konflikt med 
eventuella bevarandekrav. 
I de faktorer som genererar problem gällande byggnadens fysiska förutsättningar, vilka 
har identifierats av Petkovic et. al. (2016) i kapitel 3.3, presenteras problem som är 
typiska med just industrifastigheter. Dessa stämmer överens med de svar som givits på 
intervjuerna i denna studie. Med tanke på byggnadens ursprungliga syfte har stomme, 
utformning av invändiga ytor, materialval och energiprestanda skapat kontraster till de 
standarder som finns idag. Kraven på tillgänglighet, ljus, buller och utemiljö har varit 
svåra, ibland omöjliga. För att uppnå kraven har det krävts en så pass stor ändring i 
byggnaden att man inte kan uppfylla de krav på bevarande som ställs i bygglov och 
detaljplan, vilket har lett till att avsteg från byggregler gjorts. Den generella 
uppfattningen är att reglerna är för hårda och att gränsen för när avsteg får göras och 
inte är för godtycklig. Svaren har unisont pekat på att avsteg som får göras baseras på 
vilken handläggare man har och vad målet är. Att avsteg är så pass aktuellt i alla projekt 
och att det finns en osäkerhet kring hur de får göras pekar också på att systemet är 
problematiskt. 

Generellt sett har industribyggnader en rad utmaningar när det ska konverteras till 
bostäder, men det är främst på grund av krav och regler som det anses vara ett verkligt 
problem. Då en konvertering innebär större ändring av byggnad gäller samma regler 
som vid nybyggnad, något som ställer till problem med tanke på de fysiska 
förutsättningar som ofta råder. Komplexiteten ökar ytterligare när det finns krav på att 
bevara byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska värden. 
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Sammanfattningsvis finns det många faktorer i en industrifastighet som innebär stora 
utmaningar när man vill konvertera till bostäder. Dessa rör bevarandekrav, oväntade 
kostnader och att uppfylla de krav och regler som finns. Den största utmaningen är att 
balansera dessa för att uppfylla kundönskemål och att dessutom uppfylla byggreglerna 
som ibland kan anses vara orimliga. 

 
5.4 Hur kan konverteringen av industrilokaler underlättas för 

att producera fler bostäder? 
Baserat på de resultat som utvanns ur de två tidigare frågeställningarna besvaras den 
tredje frågeställningen. Detta kombineras även med diskussioner som uppstått i de 
semi-strukturerade intervjuerna, vilka gav nya perspektiv. Baserat på dessa har följande 
förslag på förbättringar som kan generera fler bostäder i och med konvertering tagits 
fram: 

 
5.5 Regelverk 

Ett av de främsta problemen som hittats gällande konverteringar av industribyggnader 
är svårigheten att klara av byggreglerna. Detta beror på att samma regler gäller för 
konverteringar som för nybyggnation trots att det vid konvertering redan finns en 
byggnad att anpassa sig efter. Enligt boverkets byggregler får vissa avsteg från dessa 
tas om byggnaden uppskattas få godtagbara egenskaper ändå men vilka avsteg som får 
tas är både otydligt och godtyckligt vilket resulterar i att detta skiljer sig åt från kommun 
till kommun. Lösningarna som krävs för att uppfylla kraven är även kostsamma och gör 
att man kompromissar med andra kvaliteter. För att klara av vissa krav behövs det idag 
att man tummar på andra och här bör det finnas någon typ av prioriteringsordning för 
att göra det tydligare vilka avsteg som faktiskt får tas. Ett förslag på förändring är ett 
separat regelverk för just konverteringar där de olika reglerna och faktorerna får vägas 
mot varandra, särskilt för byggnader som har krav på bevarande av kultur- och 
arkitektoniska värden. Prioriteringsordningen skulle kunna utformas så att det finns fler 
nivåer på reglerna, där man kan ha lägre nivå på ett krav om detta leder till att man 
uppnår ett annat. Regelverket skulle dock fortfarande vara en fråga om bedömning då 
krav ställs mot varandra, men strukturen utefter vilken man bedömer skulle vara 
tydligare och på så sätt lättare att följa. Detta skulle även leda till att lönsamheten för 
konverteringar ökar då man lättare kan behålla arkitektoniska och kulturella värden. 
Dyra speciallösningar skulle minska vilket i sin tur leder till att fler väljer att konvertera 
istället för att riva och bygga nytt. Andra följder av ett regelverk som lättare kan följas 
är friheten inom vilket arkitekter kan utforma såväl bostäder som andra 
konverteringsprojekt. 

• Lagstiftning om miljöpåverkan 
Miljöpåverkan vid rivning och nyproduktion i kontrast till konverteringar är betydligt 
mindre. Detta påpekar även tidigare forskning, bland annat De Silva et.al. (2019). 
Denna diskussion ledde fram till ett förslag på ny lagstiftning som kan reglera avfall 
och utsläpp på ett sätt som väger utfallen för den aktuella fastigheten. Denna lagstiftning 
skulle då jämföra miljöpåverkan vid rivning med en konvertering och ha någon form 
av gränsvärden som avgjorde vad som får och inte får göras. Självklart skulle en 
bedömning av konverteringens värde påverka slutresultaten avsevärt. Syftet skulle vara 
att delvis bevara byggnader men framförallt att minimera utsläppen i byggbranschen. 
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• Ekonomisk subvention 
En tredje lösning som diskuterades är möjligheten för ekonomisk subvention för 
konverteringsprojekt. Denna skulle främja mindre företag som annars inte vill ta den 
risken som ett konverteringsprojekt innebär rent ekonomiskt. Syftet skulle, precis som 
tidigare nämnd lagstiftning, vara baserad på att minska de utsläpp som annars genereras 
vid rivning och nyproduktion. En möjlighet är att integrera denna med tidigare nämnd 
lagstiftning och således skulle fler välja att konvertera istället för att riva och bygga 
nytt. 

 
5.6 Koppling till målet 

Möjligheterna som identifierades var både ekonomiska, sociala och ekologiska vilket 
tyder på att det finns ett mervärde i att konvertera industrilokaler. Problemen som 
identifierades var liknande och baserades ofta på byggnadens utformning, placering och 
omgivning samt kostnader. Det genomgående problemet visade sig dock röra 
byggregler. Lösningar som kan generera fler bostäder i form av konvertering från 
industrilokaler till bostäder handlar därför om att underlätta genomförandet av en sådan 
i form av nya typer av regler, eventuella lagstiftningar och subventioner. Dessa 
lösningar handlar om ett helhetsperspektiv där man beaktar samhällsnyttan lika mycket 
som det mervärde som ett konverteringsprojekt kan generera rent ekonomiskt för en 
enskild aktör. Det ifrågasätter även de krav och regler som idag ställs i Sverige och de 
nya förslagen har som syfte att underlätta för samtliga aktörer i ett projekt. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Det sista kapitlet presenterar resultatdiskussion, metoddiskussion, begränsningar, 
slutsatser och ger slutligen rekommendationer för framtida forskning. 

 
6.5 Resultatdiskussion 
I fallstudien har tre projekt undersökts och i alla projekt har både arkitekt och byggherre 
intervjuats vilket har gett olika synvinklar kring konverteringsprojekten. För att stärka 
studiens validitet ytterligare hade fler projekt kunnat undersökas i studien men på grund 
av arbetets omfattning och valet av fler befattningar per projekt bedömdes detta inte 
vara möjligt. För att få svar som gäller industrier generellt sett hade det gett mer 
trovärdighet i studien om minst ett av fallen hade varit beläget utanför stadskärnan och 
saknat kulturella- och historiska värden. Validiteten kring detta uppfattas dock vara hög 
nog då svaren kring problematiken och framförallt möjligheter till stor del stämmer 
överens från respondenterna. Trots att erfarenheten av konverteringar av denna typ har 
varit varierande hos intervjupersonerna har erfarenheter funnits internt på nästan alla 
företag. Alla intervjuade har också varit väl insatta i det specifika projektet och därför 
bedöms deras svar som trovärdiga. 
Resultatet av litteraturstudien och intervjuer har jämförts för att kunna besvara den 
första frågeställningen om möjligheter med konvertering av industrilokal till bostad. 
För att kunna jämföra med tidigare forskning söktes artiklar gällande konverteringar. 
Resultaten av dessa har i vissa fall stämt överens med empirin som samlats in i 
fallstudien och vissa fall skiljt sig åt. 
Vissa frågor i intervjustrukturen har i efterhand visat sig vara svårtolkade vilket har 
gjort att frågorna förklarats mer noggrant för de som har haft följdfrågor. Detta sänker 
validiteten något eftersom intervjupersonerna kan ha tolkat enstaka frågor på olika sätt 
och därmed svarat annorlunda. 
Resultatet som presenteras är väldigt likt det tidigare forskning har kommit fram till och 
presenterar på så sätt inte något nytt. Dock var inte frågeställningar och syfte så pass 
likt att detta kunde förutspås då konverteringen av industrilokaler i Sverige inte tidigare 
har undersökts med syftet att underlätta processen. Detta tolkas därför som att denna 
studie kan bidra till forskningen genom att stärka de teser som tagits fram av andra 
studier. 
 

 
6.6 Metoddiskussion 
De tre datainsamlingsmetoderna som används i det här arbetet är litteraturstudie, 
dokumentanalys och intervjuer. 
Den andra frågeställningen besvaras med hjälp av triangulering av de tre 
insamlingsmetoderna litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer. Dessa metoder 
är nödvändiga för att jämföra tidigare forskning, byggreglerna i Sverige och 
erfarenheter från konverteringsprojekt av just industrier till bostäder. 
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För att besvara den sista frågeställningen tillämpas resultatet av de två tidigare 
frågeställningarna. I och med valet av en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade 
intervjuer har diskussioner utanför intervjustrukturen uppstått vilket har bidragit med 
andra perspektiv. Alltså har även intervjuer varit en metod som har tillämpats på den 
tredje frågeställningen trots att det inte var något författarna räknat med. 
Båda skribenterna har varit närvarande vid alla intervjuer och svaren har därefter 
diskuterats för att bedöma om de tolkats på samma sätt. Alla intervjuer har också spelats 
in för att på ett så korrekt sätt som möjligt återges i text då man kan lyssna på intervjun 
igen i efterhand. 
 
6.7 Begränsningar 
Arbetet avgränsades till konverteringen av industrilokaler till bostäder och generella 
problem och möjligheter i sådana projekt. Byggreglerna som fokuserats på är dagsljus, 
buller, utemiljö och tillgänglighet. Begränsningarna betraktas som rimliga för att 
arbetets omfattning skulle kunna hållas inom ramarna som givits. Fallstudien har 
begränsats till tre konverteringsprojekt som ligger centralt, är äldre och anses ha 
arkitektoniska värden som man vill bevara. För industrier som uppfyller ovanstående 
faktorer anses resultaten på de tre frågeställningarna gälla och är för dem alltså 
generella. 

 
6.8 Slutsatser och rekommendationer 
Studien har identifierat vilka möjligheter och problem som finns med konverteringen 
av industrilokaler till bostäder. Resultaten har visat sig att i stora drag vara i linje med 
de slutsatser som tidigare forskning har presenterat. Studien har även visat att den stora 
skillnaden mellan industrilokaler och lokaler med andra verksamheter är att 
bevarandevärden är frekvent återkommande. 
Det finns många fördelar med att konvertera jämfört med att riva och bygga nytt men 
det finns också många svårigheter vilket gör att många väljer bort detta sätt att skapa 
bostäder. I denna studie har dessa problem mer noggrant utretts tillsammans med 
möjligheter för konverteringar av industrilokaler. Möjligheterna som identifierats är: 

• Unika planlösningar och lägenheter som en följd av att man redan har ett skal 
och en stomme att förhålla sig till 

• En möjlighet att bevara gamla kvaliteter och att i kontrast till detta addera nya 
element, detta skapar årsringar. 

• Bevarande av material och en minskning av utsläpp som hade genererats av 
rivning och nyproduktion. 

Fallstudie har även identifierat flertalet problem vid konverteringar av industrilokaler 
till bostäder. Dessa har varit samma typer av problem som man identifierat i tidigare 
forskning, nedan listas de största och mest frekventa problemen som identifierats: 

• Oväntade problem som leder till dyra lösningar 

• Kostnader för sanering och provtagning har visat sig svåra att förutsäga. 

• Byggnadens djup har gjort det svårt att uppfylla kraven på dagsljus. 

• Material och utformning på stomme samt skal har skapat problem med att 
uppfylla kraven på buller. 
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• Byggnadens placering och utformning har skapat problem med 
parkeringsnormer och krav på utemiljö. Även bevarandevärden har bidragit 
till detta. 

• De unika lägenheter som sågs som en möjlighet har visat sig vara svåra att 
utforma så att de uppfyller kraven på utemiljö 

• Krav och regler är för svåra att uppnå vid en konvertering, särskilt då det finns 
krav på bevarande av byggnaden. 

Alltså ligger detta i linje med vad tidigare forskning om konverteringar har kommit 
fram till. Det som dock bör noteras är problemet med byggregler, som i kombination 
med bevarandevärden ibland harvarit omöjliga att uppnå. Avstegen som får göras från 
dessa regler är också otydliga och systemet kan anses vara godtyckligt då 
bedömningssystemet skiljer sig beroende på geografisk placering och byggnad. Även 
detta finns dokumenterat i tidigare forskning, vilket är intressant då det stärker tesen 
kring att en förändring i dagens regler bör ske. 
För att uppnå syftet att bevara bebyggd miljö istället för att riva och på så vis förslösa 
på vår miljö har förslag på förbättringar tagits fram i form av strategier och 
förändringar: 

• Ett separat regelverk för konverteringar, särskilt där det finns krav på bevarande, 
är nödvändigt. Det finns svårigheter med att uppnå regler med konverteringar 
generellt sett, men med tanke på de utmaningar som en industrilokal rent 
byggtekniskt ställer ger detta ytterligare en dimension. Att bevarandevärden 
ofta är förekommande vid denna typ av byggnad gör det omöjligt att genomföra 
en konvertering utan att göra avsteg från dagens regler. Detta har också 
genererat dyra lösningar. 

• Ett bedömningssystem med stöd i lagen som väger in vikten i bevarandet av en 
byggnad med hänsyn till kulturella- och arkitektoniska värden såväl som 
miljöpåverkan. 

• Ekonomisk subvention för konverteringar skulle bidra till att även mindre 
aktörer kan välja att bevara en byggnad istället för att bygga nytt. 

 
6.9 Förslag till vidare forskning 
Baserat på resultatet av den tredje frågeställningen är följande områden intressanta att 
forska djupare i: 

• Hur kan man på bästa sätt anpassa dagens regler och krav för konverteringar? 
Hur skulle ett separat regelverk se ut? 

• Hur skulle en lagstiftning som väger in miljöpåverkan och bevarandevärden vid 
beslutandet om konvertering se ut och vad skulle detta ha för konsekvenser? 
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Figur- och tabellförteckning 
Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling 

Figur 2. Bild på Yllefabriken. 

Figur 3. Bild på Skofabriken. 

Figur 4. Bild på Turbinen. 

 

Tabell 1. Lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå i bostäder när 
särskilt ljudisolerande åtgärder inte behöver vidtas. 

Tabell 2. Högsta sammantagna ljudnivå i bostäder från installationer och 
hissar.  
Tabell 3. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor. 

Tabell 4. Längsta efterklangstid i flerbostadshus. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjustruktur för arkitekter 

 
Be om att berätta kortfattat om projektet. 

 
1. Har du, eller någon annat på ert företag erfarenhet av konverteringsprojekt 

som detta sedan tidigare? 
 

2. Vad ser du för generella möjligheter med att konvertera industrilokaler till 
bostäder? 

 
3. Ansågs byggnaden i sin ursprungliga form ha arkitektoniska värden som bör 

bevaras eller tas hänsyn till vid konverteringen? 
 
Planprocessen 

 
4. Behövde detaljplanen ändras eller medgav den bostäder? 

 
Om ja: 

• Hur påverkades er arbetsgång som arkitekt av att detaljplanen behövde 
ändras? 

 
5. Då samma regler gäller vid ombyggnad som nybyggnad har vi hittat tidigare 

projekt där byggregler har orsakat problem. Upplevde du att byggregler var 
problematiskt i detta projekt? 

 
• Avsteg från byggreglerna får göras i vissa fall om byggnaden antas uppnå 

godtagbara egenskaper (BBR 1:223). Har avsteg gjorts i detta projekt? 
• Tycker du att fler avsteg borde få göras? 
• Finns den enligt dig en osäkerhet i vilka avsteg som får tas? 

 
Utformning 

 
6. I hur stor utsträckning har ni kunnat utforma en flexibel byggnad med hänsyn 

till anpassningsbara planlösningar och möblerbarhet? 
 

7. Fanns det ett generellt problem gällande håltagning för till exempel schakt i 
projektet? 

 
 

8. Upplevde du att det var svårt att uppfylla kraven på dagsljus för bostäder vid 
konverteringen? 

9. Har du varit svårt att uppnå kraven på utemiljö vid utformningen? 
 

Om ja: 
• Vad var den största bidragande faktorn till detta? 
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10. Fanns det problem med att uppfylla krav på buller inom byggnaden? 

 
Om ja: 

• Vad var den största bidragande faktorn? 
 
Slutligen 

 

11. Vad anser du att man bör ha i åtanke när man närmar sig ett 
konverteringsprojekt likt detta? 
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Bilaga 2. Intervjustruktur för byggherrar 
 

Be om att beskriva projektet. 
 

1. Har du, eller ert företag, erfarenhet av liknande projekt sedan tidigare? 
 

2. Har ni samarbetat/bytt erfarenheter med andra företag som har erfarenhet av 
konverteringar i projektet? 

 
Om ja: 

• Är detta något du rekommenderar? Tycker du att samarbetet bidrog till ert 
projekt på ett positivt sätt? 

 
Om nej: 

• Varför inte? 
 

3. Hur undersöker ni om en fastighet är ett lämpligt konverteringsprojekt? Krävs 
stora resurser? 

 
4. Vilka faktorer tycker du är mest centrala för att avgöra lönsamheten i 

konverteringen av en industribyggnad? 
 

5. Vad upplever du är de största problemen/svårigheterna som uppstått i 
projektet? 

 
6. Behövdes en detaljplanändring? 

 
Om ja: 

 
• Hur påverkade detta er som byggherre? Hur kan denna process göras så 

smidig som möjligt? 
 

7. Upplevde du att samarbetet med kommunen var bra? 
 

8. Var byggregler en generell svårighet projektet? 
 

• Avsteg från byggreglerna får göras i vissa fall om byggnaden antas uppnå 
godtagbara egenskaper (BBR 1:223). Har avsteg gjorts i detta projekt? 

• Tycker du att fler avsteg borde få göras? 
• Finns den enligt dig en osäkerhet i vilka avsteg som får tas? 

 
9. Fanns det föroreningar som behövde saneras innan konverteringen kunde 

påbörjas? 
 
 

10. Tror du att en ekonomisk subvention för konverteringsprojekt hade ökat 
intresset för att skapa bostäder på detta vis istället för att bygga nytt? 
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11. Vad ser du för möjligheter med att konvertera industrilokaler till bostäder? 
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Bilaga 3. Intervjustruktur Norrköpings stadsbyggnadskontor 

1. Hur särskiljer sig planprocessen för konverteringsprojekt jämfört med 
nybyggen för er som kommun? 

 

2. Vad finns det för möjligheter med konverteringsprojekt av industrier i 
förhållande till nybyggen? 

 

3. Vad finns det för svårigheter med konverteringsprojekt av industrier i 
förhållande till nybyggen? 

 

4. Vad utgör ett lyckat konverteringsprojekt ur ert perspektiv som kommun? 
 

5. Vilka förutsättningar bör en befintlig industrifastighet ha för att utgöra ett bra 
konverteringsprojekt till just bostäder? 

 

6. Vad bör man ha i åtanke när man närmar sig ett konverteringsprojekt? 
 

7. Vilka brukar vara de vanligaste konflikterna från “kund” till er som beslutande 
organ gällande detaljplan och bygglov? 

 

8. I det data vi samlat in har vi upptäckt att byggregler i viss mån är 
problematiskt i konverteringar, särskilt med hänsyn till krav på dagsljus, buller 
och tillgänglighet där man fått göra avsteg. Tycker ni att systemet fungerar bra 
som det är idag eller tror ni att man på annat sätt kunde underlätta processen? 
Tycker ni att det finns en osäkerhet kring avstegen som får göras? 

 
9. Hur kan konverteringen av industrilokaler underlättas för att producera fler 

bostäder? 
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