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Abstract 
 

Housing shortage in densely built-up areas is becoming more substantial and students are 

frequently being most affected. The building of new residences is in progress aound the 

country but the increment is way too slow. Central located land resources in the cities are 

decreasing and new development is being located farther away from the city centre. 

One option to reduce the housing shortage and to strive after a densified inner city could be by 

making use of the existing attics whom are common in older buildings with a high-pitched 

roof. 

When is it profitable to transform an empty attic to an attic storey? What regulations and 

demands needs to be followed? 

 

The residential building Karlsborg 5 on Tegnérgatan 13 in Jönköping is conducted by HSB 

Gambrinus. The purpose with this examination paper is to develop sustainable projects for a 

refurbishment of the attic in the residential building. 

 

The essay is delimited against building student accommodations. Several projects is 

straightened where advantages and disadvantages are being analyzed to be able to set the 

profitability of the project. 

 

To get a deepened understanding about attics and therof being able to fulfill a professional 

work for HSB a pilot study about attics were made. Literature studies and internet research 

has been made to gather knowledge about conditions and limitations whom are common in 

attic constructions. To be able to investigate the regulations and demands arising when 

refurbishing an attic several people in the Town Building Office in Jönköping has been 

interviewed and the Building Administration has been contacted. One building consultant and 

one HVAC consultant has been contacted to help out with building- and installation 

technology solutions. 

 

The layout projects fell into three different proposals at last. In one proposal the attic is being 

in use as a duplex apartment where smaller halls of residence are located on the top floor. An 

interior stairway connects the top floor and the intermediate apartment on the third floor. 

In the other two proposals four separated student accommodations are being built in the attic. 

One alternative involves an elevator which is located in the existing bedrooms of the north 

apartments, while a new elevator and stairwell are being built outside the residential building 

in the other alternative. 

 

By means of calculations and assumptions different economical situations has been compiled 

for the different projects. 

“Duplex apartment with interior stairway” result in an investment expenditure of 4 003 000 kr 

with annual incomes of approx 223 000 kr/year. 

“Elevator in existing bedrooms” result in an investment expenditure of 4 619 000 kr with 

annual incomes of approx 307 000 kr/year. 
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“Externally lying elevator and stairwell” result in an investment expenditure of 5 408 000 kr 

with annual incomes of approx 350 000 kr/year. 

 

 



Sammanfattning 

 

3 

 

Sammanfattning 
 

Bostadsbristen i de tätbebyggda områdena blir idag allt påtagligare och studenter är oftast de 

som drabbas hårdast. Byggandet av nya bostäder pågår runt om i landet men med alldeles för 

långsam tillväxt. I städerna minskar de centralt belägna markreserverna och ny bebyggelse 

förläggs allt längre från stadskärnorna.  

Ett alternativ till att minska bostadsbristen och att eftersträva en förtätning av innerstaden kan 

vara att utnyttja de befintliga råvindar som ofta finns i äldre byggnader med brantare tak. 

När är det lönsamt att bygga om en råvind till en vindsvåning? Vilka regler och krav måste 

följas? 

 

Bostadshuset Karlsborg 5 på Tegnérgatan 13 i Jönköping förvaltas av HSB Gambrinus.  

Syftet med detta examensarbete är att ta fram hållbara förslag till en ombyggnad av den 

råvind som finns i bostadshuset.  

 

Arbetet avgränsas mot utformning av studentlägenheter. Olika förslag utreds där för- och 

nackdelar analyseras ur ekonomiska och sociala aspekter för att kunna bestämma projektets 

lönsamhet. 

 

För att få en fördjupad förståelse om vindar och på så vis kunna utföra ett professionellt arbete 

för HSB gjordes en förundersökning om vindar. Litteraturstudier och internetsökningar har 

utförts för att samla kunskap om de förutsättningar och begränsningar som kan finnas vid 

vindsombyggnader. För att kunna utreda de regler och krav som uppkommer när en vind 

byggs om har olika personer på Jönköpings kommuns stadsbyggnadskontor intervjuats och 

Boverket har kontaktats. En byggkonsult och en VVS-konsult har kontaktats för att hjälpa till 

med bygg- och installationstekniska lösningar i huset. 

 

Utformningsförslagen mynnade slutligen ut i tre olika förslag. I det ena förslaget används 

vinden som etagevåning där mindre studentrum är förlagda på vindsplanet. En invändig 

trappa förbinder vindsplanet med den mellanliggande lägenheten på tredje planet.  

I de två andra förslagen byggs fyra studentlägenheter på vindsplanet. Det ena alternativet 

innefattar en hiss som stationeras i de norra lägenheternas befintliga sovrum, medan det i 

andra alternativet byggs ett nytt hiss- och trapphus utanpå bostadshuset. 

 

Genom kalkyler och antaganden har olika ekonomiska situationer erhållits för de olika 

förslagen.  

”Etagevåning med inomhustrapp” resulterar i en investeringskostnad på 4 003 000 kr med 

årliga intäkter på ca 223 000 kr/år. 

”Hiss i befintliga sovrum” resulterar i en investeringskostnad på 4 619 000 kr med årliga 

intäkter på ca 307 000 kr/år. 

”Utanpåliggande hiss- och trapphus” resulterar i en investeringskostnad på 5 408 000 kr med 

årliga intäkter på ca 350 000 kr/år.
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1 Inledning 
 

HSB Gambrinus förvaltar idag ett äldre trevåningsbostadshus, centralt beläget i Jönköping. I 

det här examensarbetet utreds hur en ombyggnad av en råvind till bostäder kan göras till ett 

hållbart projekt. Meningen är att det genom utformning, byggtekniska och ekonomiska 

lösningar skall komma fram ett förslag som förhoppningsvis kommer kunna tillämpas i 

verkligheten av HSB. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Bostadsbristen har under många år och är än idag ett stort problem i många städer i landet. 

Inte minst i Jönköping är det brist på hyreslägenheter och där framförallt många studenter 

riskerar att stå utan boende. Just nu byggs det bostäder centralt bl.a. på Kålgården och Östra 

kajen, men det är mestadels bostadsrätter. Det största behovet kanske finns i nya 

studentlägenheter, men eftersom dessa är svårare att finansiera för bolagen så resulterar 

byggena oftast i bostadsrätter istället. [1] [2] [3] 

De centralt belägna markreserverna minskar i städerna och ny bebyggelse förläggs allt längre 

från stadskärnorna. I de större städerna kan dessa avstånd vara milslånga vilket i sin tur leder 

till ökade transportkostnader. [6] 

 

Något som kan vara värt att betrakta är de råvindar med brantare tak som ofta finns 

tillgängliga i äldre byggnader. En ombyggnad av en råvind till bostäder kan på kort tid bli ett 

lönsamt projekt för förvaltaren. Att i sådana fall bygga studentlägenheter borde därmed vara 

högaktuellt. 

 

Många äldre hyreshus har rymliga vindsloft som passar utomordentligt för en fri utformning 

av boenden. [4] 

I storstäder är vindsvåningar i de centralt belägna och attraktiva delarna av staden en dröm för 

många. Att bo på vinden, på husets topp, är överlag mer eftertraktat än det markbundna 

boendet. Detta kan speglas i den stora efterfrågan och de höga priserna som idag finns på 

vindslägenheter. [4] 

När är det lönsamt att bygga om en råvind till en vindsvåning? Vilka regler och krav måste 

följas? 

 

Bostadshuset Karlsborg 5 är centralt beläget i Jönköping och förvaltas av HSB Gambrinus 

som är ett av tre dotterbolag till HSB i Jönköping. Huset är byggt 1961 och består av tre 

bostadsplan, en källare och en råvind.  

Jonas Brusbäck är VD för byggföretaget HSB Byggab som även de är ett dotterbolag. Som 

dotterbolag är det Byggab som får till uppgift att göra eventuella renoveringar, reparationer, 

till- och ombyggnationer av HSB:s fastigheter i Jönköping. [11] 
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1.2 Syfte och mål 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna till en ombyggnad av råvinden 

i bostadshuset, Karlsborg 5. 

Genom att undersöka de generella förutsättningar som finns vid ombyggnader av vindar, samt 

specifika förutsättningar som finns för det aktuella bostadshuset, kommer möjligheterna till 

att bygga om råvinden till bostäder utredas. I vilket skick är huset? Vilka åtgärder behöver 

göras inom närmaste åren?  

 

Målet med arbetet är att få fram hållbara alternativ för ett eventuellt fortsatt arbete med 

programhandling. Förstudien ska också kunna referera till andra liknande projekt. 

 

 

1.3  Avgränsningar 

 

Arbetet skall redovisa hållbara förslag för en ombyggnad av råvinden på HSB:s 

referensobjekt, Karlsborg 5. 

 

En övergripande förundersökning inom bostadsbehov, utformning och byggteknik för vindar 

kommer utföras. 

Därefter avgränsas arbetet mot bostadshuset Karlsborg 5, varpå dessa förkunskaper kommer 

tillämpas. Bostadshusets befintliga förutsättningar kommer beaktas och sammanföras med de 

ändringar som skall komma ske.  

En avgränsning kommer att göras mot utformning av endast studentlägenheter. Projektets 

tyngdpunkt kommer att ligga på utformning, regler och lagar, bygg- och installationstekniska 

lösningar samt ekonomiska kostnader och intäkter.  

Olika förslag skall utredas där för- och nackdelar analyseras ur ekonomiska och sociala 

aspekter, för att kunna bestämma projektets lönsamhet. Prisuppgifter för 

produktionskostnader hämtas från BidCon, bygg- och VVS-konsulter. 

 

Arkitektonisk skönhet kommer inte analyseras djupare.  

En eventuell asbestsanering kommer inte att beaktas. Inbyggd asbest kan vara mycket svår att 

lokalisera utan att behöva riva ytskikt. 

 

 

1.4 Disposition 

 

I kapitlet Metod och genomförande redovisas det tillvägagångssätt var efter arbetet är 

uppbyggt genom. Här klargörs hur insamling och behandling av data genomförts, vilka 

personer som kontaktats, vilka dataprogram som använts etc. 

 

Kapitlet Problembeskrivning innehåller de för- och nackdelar som byggande av vindbostäder 

resulterar i. Utredningar visar huruvida samhället påverkas av förtätning av stadskärnan 
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gentemot nyexploatering av bostadsområden i utkanten. Vindsombyggnaders 

produktionskostnader samt dess påverkan av taksiluetten undersöks. 

 

I kapitlet Förutsättningar utreds de generella förutsättningar som finns för 

vindsombyggnader. Undersökningar genomförs om vindsvåningens historia och de 

förutsättningar och problem som kan finnas vid vindsombyggnader. 

Refersensobjektets specifika förutsättningar granskas och det befintliga husets olika delar 

beskrivs. 

 

Kapitlet Utredning - utformning innehåller utredningar gällande utformningsförslag till en 

vindsombyggnad av HSB:s bostadshus. Till en början utreds olika förslag till 

kommunikationslösningar i bostadshuset. Därefter undersöks olika förslag till vindsvåningens 

utformning som grundats på tidigare kommunikationslösningar.  

 

I kapitlet Utvärdering analyseras och diskuteras för- och nackdelar med 

kommunikationslösningarna och vindsvåningens utformningsförlag från utredningen.  

 

I kapitlet Uppföljning avgränsas arbetet och de mest relevanta förslagen följs upp mer 

ingående. Bygg- och installationstekniska lösningar, produktionsstyrning och ekonomiska 

förhållanden klargörs. 

 

I kapitlet Diskussion ställs alternativen mot varandra. Resultaten diskuteras och eventuella 

frågetecken och betänkligheter tas upp. 

 

I Slutsatsen sammanfattas de resultat som uppnåtts och de frågeställningar som ställts 

inledningsvis besvaras. Här framgår de slutsatser som kunnat dras från de studier som utförts, 

samt motiven till dessa. 

 

Kapitlet Fortsatt arbete och rekommendation innehåller de rekommendationer till fortsatt 

arbete som denna rapport legat till grund för.  
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2 Metod och genomförande 
 

Upplägget i projektet är att HSB verkat som beställare medan studenterna Christopher 

Larsson, Martin Pettersson och Sinisa Milojevic agerat som konsulter.  

Under arbetets gång har möten med Jonas Brusbäck, VD på HSB Byggab, skett kontinuerligt 

för att kunna stämma av de tankar och idéer som framkommit. 

För att få underlag och en fördjupad förståelse om vad projektet innebär var en 

förundersökning nödvändig att genomföra. Litteraturstudier och internetsökningar har utförts 

för att samla kunskap om vindsvåningens historia och dess allmänna förutsättningar i form av 

tak, fönster, hiss och installationer etc. För att kunna utreda de regler och krav som gäller vid 

en vindsombyggnad har reglerna i BBR, PBL, BVL, BVF och Svensk standard beaktats. 

 

Förutsättningarna för referensobjektet, Karlsborg 5, var tvungna att undersökas djupgående. 

Underlag av ritningar och tekniska beskrivningar har hämtats från statsbyggnadskontorets 

arkiv. Tillträde till Karlsborg 5 har erhållits av HSB och bostadshuset har vid ett flertal 

tillfällen besökts och undersökts. Genom intervjuer med Jonas Brusbäck har det även framgått 

vilket skick olika delar av huset är i och vad för typer av åtgärder som väntas komma behöva 

utföras på Karlsborg 5 de närmsta åren. 

 

Arbetet gick vidare i form av att kommunikationslösningar utreddes och utformningsförslag 

togs fram med hjälp av ArchiCad. Till hjälp för att utforma lägenheterna och rummen 

användes de rekommendationer som finns i Svensk standard, SS 91 42 21, SS 91 42 22. 

 

För att få reda på möjligheterna att beviljas bygglov, har ett flertal personer på Jönköpings 

kommuns stadsbyggnadskontor intervjuats och Boverket har kontaktats. Bygglovingenjör 

Maarit Nikula, bygglovingenjör Carl Pehrsson, 1:e byggnadsinspektör Bengt Ramde och 

byggnadsingenjör Peder Lundberg, har alla bidragit med deras kompetens och redogjort de 

förslag som utformats utifrån bygglovsynpunkt. 

 

Krister Pettersson på Ventkontroll har kunnat hjälpa till med installationstekniska lösningar i 

huset. Jimmy Ströhm, säljchef för KONE AB Region Nord, har kontaktats för att tillgå 

prisuppgifter på hissar. 

Produktionskostnaderna för de olika förslagen togs mestadels fram genom prisuppgifter från 

Bidcon. 
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3 Problembeskrivning 
 

I större städer där det är brist på centralt belägna markresurser kan det ur många perspektiv 

vara bra att eftersträva en förtätning av innerstaden istället för att satsa på nyproduktion av 

bostäder i stadens yttre områden. [6] 

Att bo i ett centralt, attraktivt läge nära arbetsplatser, kommersiell och kulturell service ses av 

många som det ultimata alternativet. Men framförallt kan det även vara ekonomiskt 

försvarbart att ur ett samhällsnyttigt perspektiv utnyttja de funktioner som redan finns genom 

att bygga om råvindar. [6] 

För samhället uppstår en rad kostnader i samband med nyexploatering av bostadsområden. 

Det är kostnader för kollektivtrafikförsörjning, trafikanläggningar, fjärrvärme, elförsörjning, 

vatten och avlopp m m. Dessa kostnader går att minimera om bostadstillskottet sker i områden 

där den tekniska försörjningen sedan tidigare redan är ordnad. [6] 

 

Huvudargumentet mot ombyggnader av råvindar till bostadslägenheter är att 

produktionskostnaden per m
2
 lägenhetsyta blir för hög. Anledningen till detta kan bero på 

svåra materialtransporter till vinden, ojämna golv som måste åtgärdas, fuktskador i 

takkonstruktioner, svårigheter med installationstekniska lösningar och osäkerhet hos 

projektörer och entreprenörer gällande de speciella tekniska problem som finns vid en 

vindsombyggnad. En annan bidragande faktor är att endast en del av vinden räknas med i den 

primära bruksarean p g a det lutande taket. [6] 

 

Ett annat motargument är de oundvikliga förändringar av taksiluetten i form av takkupor, 

takfönster, altanbyggen, takjusteringar, hissmaskinrum m m som vindsombyggnader bidrar 

med. Förändringar av äldre betydelsefulla byggnaders orginalarkitektur kan mötas av 

motstånd från flera olika håll. 
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4 Förutsättningar 
 

 

4.1 Historia 

 

Vindsvåningen har en mycket kort historia i Sverige. Om man bortser från de rymliga 

ateljévåningarna från 1890-talet, var det under 1950-talet som de första vindsbyggena gjordes. 

Under 1980-talets högkonjunktur tog vindsombyggnaderna fart på riktigt. [4] 

 

I de gamla vindarna förlades ofta förråd, vindskontor, torkrum och tvättstuga. På senare tid 

har tvättproceduren kunnat göras på betydligt mindre ytor och därför flyttats ner till 

lägenheterna eller källaren. Även förråd och vindskontor har flyttats ner för att komma åt ytan 

på vinden. [4] 

 

Vindsvåningarna utformas i regel med en öppen planlösning för att behålla vindsplanets 

volym och rena ytor utan allför många väggar. Takkupor, takfönster och terrasser byggs till 

och skapar utmärkta möjligheter till utsikt över omgivningen. Den väl tilltagna takhöjden och 

de synliga takstolarna ger en känsla av rymd och skapar goda möjligheter att utföra 

etagevåning eller loft. [4] 

 

Sadeltaket har under historien varit den vanligaste takformen i Sverige. Ett sadeltak har 

tvärsnittsformen av ett triangulärt bärverk och kan byggas upp av fackverk, ramverk, balkar 

och som uppstolpat tak. [8] 

Från 1800-talets senare del och fram till 1900-talets början var den svenska takstolen, som är 

en variant på ramverk, vanligast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.1 – Svensk takstol [16] 

 

I Stockholm har det på senare tid varit stor efterfrågan på centralt belägna vindslägenheter, 

där det under de senaste 10 åren byggts om närmare 1700 råvindar till vindslägenheter. [5] 
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4.2 Allmänt om vindsbyggnader 

 

Ombyggnader av vindar är en mycket komplicerad process och problem kan lätt uppkomma. 

Därför är det väldigt viktigt att beakta de förutsättningar och begränsningar som finns vid 

dessa ombyggnader. Hur höga produktionskostnaderna blir beror till stor del på de befintliga 

förutsättningar som finns för vindsbygget.  

 

 

4.2.1 Tak 

 

Takets konstruktion och form är en starkt påverkande faktor gällande hur intressant en 

inredning av vinden är. Hur stor del av vinden som kan utnyttjas avgörs till stor del av takets 

vinkel och höjd. En generös höjd där takfoten är belägen på en högre höjd än vindsbjälklaget 

medför att ett bättre utnyttjande av vindens ytterkanter är möjlig. Höjden till hanbjälkarna 

måste vara tillräcklig om man vill undvika en operation att växla av dessa. Högt till tak ger en 

känsla av rymd och även en möjlighet att bygga loft. [6] 

Vid en vindsombyggnad kommer sannolik stora delar av yttertak och takstolar behöva rivas 

och ersättas med nya konstruktioner så som takkupor, takfönster, terrasser, hisschakt etc. Det 

medför att takstolar är tvungna att växlas av vilket innebär förändrade förutsättningar hos 

takets bärförmåga. Taket får även ett förändrat utseende. Det krävs att man tar hänsyn till 

kraven i PBL genom att ansluta de nya konstruktionerna till den befintliga byggnaden på ett 

bra sätt och att inte förändra taklandskapet alltför mycket. [7] 

Skicket på den befintliga takkonstruktionen är en viktig faktor för en vindsombyggnad. Finns 

det fuktskador eller rötangrepp måste dessa åtgärdas. 

 

För att öka den användbara ytan på vinden finns möjligheten att höja taket. Det är ett dyrt och 

omfattande ingrepp som sällan är lönsamt såvida inte vinsten av ny yta är stor. I de fall då 

stora takrenoveringar redan är tvungna att utföras kan möjligtvis en höjning av taket vara värt 

att beakta.  

 

 

4.2.2 Fönster 

 

En råvind har i regel ett begränsat ljusinsläpp. Om befintliga ljusintag finns kan dessa vara en 

fördel att utnyttja. Därmed går det att undvika allför stora förändringar i fasad som 

bygglovsmyndigheten är kritisk emot. [7] 

 

Nya fönster kommer dock sannolikt behöva tillföras i form av vertikala fönster i takkupor 

eller takfönster i yttertaket. Vare sig man bygger takfönster eller takkupor bör dessa inte göras 

för stora och dominera fasaden. Takkupor bör inte vara för många, för tätt placerade och 

undvika att placeras i hörn. Vid nya fönsterkonstruktioner bör hänsyn tas till placering av 

takstolar och andra bärverk för att undvika ombyggnader. [6] [7] 
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Takfönster släpper in mer ljus än ett fönster i motsvarande storlek i en takkupa. Eftersom 

takfönster följer takfallets lutning har de däremot mindre möjligheter till utsikt och är mer 

utsatta för läckage i jämförelse med takkupor. Takfönster passar därmed bra att placera i 

lägenhetens inre delar där takhöjden är högre.  

Takkupor kan vara lite svårare att anpassa till husets arkitektoniska stil men de skapar extra 

rymd invändigt samtidigt som de ger ypperliga möjligheter till utsikt för de boende. 

 

 

4.2.3 Takaltaner 

 

Att ha tillgång till en takaltan är något som eftertraktas av många ägare till vindsbostäder. 

Nackdelarna med takaltaner är att yta går till miste som istället kan användas till andra rum i 

bostaden. Takaltaner bidrar även till stora förändringar av den äldre bebyggelsens 

originalarkitektur. 

Om ändå en altan skall utföras bör denna förläggas mot gården så att gaturummet inte 

påverkas. [7] 

 

 

4.2.4 Hiss 

 

Om det ställs krav på hiss kan det ofta vara en förutsättning att en befintlig sådan redan finns i 

bostadshuset eller att det finns utrymme för en ny. En hiss kostar i sig mycket pengar att köpa 

in och dessutom tillkommer sannolikt andra stora ekonomiska utlägg i form av rivnings- och 

renoveringsarbeten för att tillgå den yta som behövs för hisschaktet. Hur stora ekonomiska 

utlägg det kan röra sig om beror helt på bostadshuset befintliga förutsättningar. Trapphuset 

kan vara tvunget att rivas, utrymme kan behöva tas från vissa lägenheter eller så kan ett nytt 

trapp- och hisshus vara tvunget att byggas till utanpå bostadshuset. Provisoriska 

komunikationslösningar kan behöva genomföras och intäkter i form av hyror kan reduceras.  

 

I de fall befintlig hiss redan finns i bostadshuset måste den dras upp till vindsplanet då 

separata bostäder skall byggas på vinden. Det samma gäller trapphuset då detta inte redan är 

draget till vindsplanet. Ett problem som då kan uppstå när hissen ska dras till vindsplanet är 

att hissmaskinrummet bryter igenom befintlig takvolym, vilket kommer att påverka husets 

utseende. Om det inte är möjligt att dra upp hissen till vindsplanet måste en trapphiss 

installeras. [9] 

 

 

4.2.5 Bjälklag 

 

Vindsbjälklagets skick är en betydande faktor för en vindsombyggnad. Är bjälklaget 

deformerat, skadat eller dimensionerat så det inte kan användas är projektet betydligt mindre 

intressant. I de äldre bostadshusen är bjälklagen i regel av träbjälkar eller betong. 

Träbjälklagen har ofta en så kallad brandbotten av tegel eller betong. [6] 
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4.2.6 Installationer 

 

I de allra flesta fall saknar råvindar de installationer för el, vatten och ventilation som idag 

krävs i en bostadslägenhet. Till planet under vinden finns dock sannolikt uppdragna 

installationer. Såvida hänsyn till deras läge tas vid vindens planlösning och att befintliga 

installationer har en tillräcklig kapacitet, behöver inte installationsarbetena medföra några 

alltför omfattande problem. [6] 

I vissa bostadshus har det dock aldrig gjorts några byten av huvudledningar och i samband 

med en vindsrenovering kan det därför vara lämpligt att göra det samtidigt. Byten av 

huvudledningar kan vara ett omfattande arbete då ingrepp sker i lägenheterna under vinden.  

Ibland passar helt enkelt inte vindens planlösning till läget av befintliga installationer och 

sidodragningar måste göras. Sidodragningar kan utföras på olika sätt: [6] 

 

 Parallellt bjälkar, i vindsbjälklaget [6] 

 

 Under vindsbjälklaget 

Vid sidodragningar under vindsbjälklaget krävs det i regel ett ljudisolerande undertak i 

planet under. Det kräver utrymme och kan innebära störningar för de boende under 

byggnadstiden. [6] 

 

 I uppreglat undergolv på vindsbjälklaget 

Ett uppreglat undergolv på vindsbjälklaget kommer att ta utrymme och inkräkta på 

tillgänglig våningshöjd. Med ett fribärande undergolv reduceras dock stegljudsnivån 

till våningen under samtidigt som extra utrymme ges för tilläggsisolering, vilket 

förbättrar luftljudsisoleringen. [6] 

 

 

4.3 Regler 

 

Samhällets utveckling och miljö påverkas av hur vi planerar och disponerar våra 

markområden. Förändringarna kvarstår under lång tid och berör många människors hälsa, 

säkerhet och trivsel. Därför ställer samhället krav på när beslut fattas om användning av mark 

och vid byggandet. [32] 

 

De regler som finns är lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Lagar, förordningar 

och föreskrifter är tvingande regler som måste följas, medan allmänna råd endast anger ett sätt 

att uppfylla en tvingande regel. [10] 

 

Kommunens byggnadsnämnd har den närmaste tillsynen över all byggnadsverksamhet, även 

sådan som inte kräver bygglov eller bygganmälan. Nämnden skall verka för en god 

byggnadskultur genom att tolka reglerna och övervaka att de efterföljs.  

Oberoende av kommunens tillsynsansvar är det dock byggherren som är ansvarig för att 

arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL, BVL, BVF och BBR. [10] [17] 
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Plan- och bygglagen (PBL) innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och 

om byggande.  

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL) gäller tekniska egenskapskrav 

på byggnadsverk och byggprodukter. 

Föreskrifter om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVF) innehåller föreskrifter 

för tillämpningen av BVL. [17] 

Boverkets byggregler (BBR) är en regelsamling av föreskrifter och allmänna råd. BBR 

förklarar reglernas syfte och innehåller utdrag ur lagar och förordningar. [10] 

 

Boverket har uppsikt över plan- och byggnadsverksamheten i landet. De följer utvecklingen, 

ger ut föreskrifter och allmänna råd, samt lämnar förslag på ändringar i lagar och 

förordningar. Boverket uttalar sig inte i enskilda ärenden. [10] 
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4.4 Befintlig byggnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4.1 – Utsiktsbild från söder över Karlsborg 5 [18] 

 

Bostadshuset Karlsborg 5 är centralt beläget i Jönköping, endast ett par hundra meter från 

Högskolans område. Huset består av tre identiska bostadsplan, en källare och en råvind. 

Dagens lägenheter är hyresrätter och utgörs av sex tvårummare och tre trerummare. 

 

Fastigheten är uppförd 1961. Byggnadsarean uppgår till ca 230 m
2
 och huset är ca 13,5 meter 

högt. De nio lägenheterna utgör idag en total bostadsarea på ca 550 m
2
. 

Husets norra gavelfasad gränsar till en liknande fastighet, varpå sidan saknar fönster. På 

husets västra fasad vetter lägenhetsbalkongerna ut mot Tegnérgatan och på husets östra sida är 

bostadshusets entré belägen intill den gemensamma innergården.  

  

Husets grund är lagd med grundsulor på markförhållanden av sandtyp. Yttre grundmurar 

består av 25 cm betong, K 200, som är värmeisolerade med 3,5 cm träullsplattor och 

vattenisolerade med gufredolstrykning. Sockeln består av slät betong och dräneringen har 
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lösts genom 2 st 3 tums dräneringsrör. De inre grundmurarna består av 20 cm betong, K 200. 

[37] 

 

Husets ytterväggar består av 25 cm limmad lättbetong som är ytbehandlat med ett 2 cm tjockt 

putsskikt. De bärande innerväggarna, de lägenhetsavskiljande och trappomslutande väggarna 

är utförda i 1 stens tegel. Vid sovrummen är även de trappomslutande väggarna 

tilläggsisolerade för att reducera störande ljud. Brandmuren är likt ytterväggarna uppbyggd av 

25 cm limmad lättbetong. [37] 

 

Alla bjälklagen i huset består av en bärande konstruktionsdel i form av 18 cm betong. 

Golvtypen varierar däremot mellan de olika planen och rummen beroende på dess funktion. 

Skicken på de befintliga bjälklagen är bra och inga skador eller deformationer har tillkommit 

under åren. 

 

Takkonstruktionen består av svenska takstolar med ett c/c avstånd på 1,2 meter. En teglad 

pannskorsten och fyra teglade murstockar sticker upp ur taket som är täckt med tvåkupiga 

tegelpannor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4.2 – Östra fasaden
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Figur 4.4.3 – Sektion [37] 

 

 

4.4.1 Källare 

 

I källaren finns det idag lägenhetsförråd, tvättstuga, torkrum, mangelrum, cykelrum, soprum, 

toalett, matkällare/skyddsrum och pannrum. Idag uppvärms huset av fjärrvärme och källarens 

pannrum används därför inte längre. 

Det finns två entréer till källaren. Den ena nås via trapphuset, medan den andra nås direkt från 

gården. 

 

Källarbjälklaget består av 18 cm betong, 10 cm koksaska och 5 cm överbetong. [37] 
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Figur 4.4.1.1 – Källarplan [37] 

 

 

4.4.2 Trapphus 

 

Trapphuset är centralt beläget i bostadshuset med entré mot gården. Eftersom hiss saknas är 

trappan det enda transportmedlet till lägenheter, vind och källare. Det första bostadsplanet 

ligger ett halvt plan upp från entrén vilket medför att alla viloplan intill östra fasaden i 

trapphuset är belägna med ett halvt plans höjdskillnad ifrån bostadsplanen, vind och källare. 

Trapphuset har ljusinsläpp i öster vid varje viloplan. 

Trappkonstruktionen är uppbyggd genom färdigmonterade mosaiktrapplöp. [37] 
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4.4.3 Lägenheter plan 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4.3.1 - Lägenhetsplan 

 

 

De södra lägenheterna är trerummare på ca 68 m², medan lägenheterna i mitten och i norra 

delen är tvårummare på ca 58 m² respektive 57 m². 

Lägenheternas badrum är trånga och uppfyller inte dagens standard vad gäller tillgänglighet. 

Bortsett från fönsterbyten har inga större ingrepp gjorts i lägenheterna sedan huset byggdes, 

vilket resulterat i att köks- och badrumsutrustning idag inte är av något större värde. 

 

Mellanbjälklagen är uppbyggda av 18 cm betong, 7 cm sand och 5 cm överbetong. I 

badrummen består bjälklagen av 18 cm betong, sand, stålslipad avjämningsbetong och 

stigolon. Lägenhetsbalkongerna är konstruerade med 12 cm betong som är stålslipade i 

samband med gjutningen. [37] 
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4.4.4 Vindsvåning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4.4.1 – Dagens vindsvåning, södra gavelfasaden 

 

 

Vindsbjälklaget består av 18 cm betong, 10 cm glasullsskivor och 6 cm glasullsmattor. [37] 

Idag är vindsvåningen helt oinredd, där endast den öppna golvisoleringen, de fyra befintliga 

murstockarna och pannskorstenen finns. Taket består av takpannor, strö- och bärläkt, takpapp 

och råspont. Det faktum att taket är oisolerat medför att vinden i stort sett håller samma 

temperatur som uteluften. Vindens ljusinsläpp utgörs av ett fönster i den södra gavelfasaden 

samt ett mindre, centralt beläget takfönster ovanför entrén. 

 

Taket har en lutning på ca 31 grader och det hålls upp av 16 takstolar med ett cc avstånd på 

1200 mm. Takstolarna är av modellen svensk takstol som är föregångaren till 

ramverkstakstolen och är idag i bra skick. Den svenska takstolen är inte självbärande utan det 

bärande bjälklaget fungerar som dess underram. Hanbjälkarna är belägna 240 cm över 

bjälklaget och drygt en meter in från husets långsidor går stödbenen upp mot överramen. [23] 

 

Entrén som nås via trapphuset är idag den enda vägen till vinden. 
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Figur 4.4.4.2 – Vindsvåningsplan med takstolar 

 

 

4.4.5 Installationer 

 

 

Ventilation 

 

Ventilationssystemet i Karlsborg 5 är idag självdrag. Detta innebär att inga fläktar hjälper till 

att föra ut förorenad luft ut ur byggnaden.  

Bostadens självdragsventilation fungerar så att ouppvärmd ofiltrerad uteluft kommer in i 

byggnaden via uteluftsventiler och otätheter i ytterväggarna. Luften transporteras från 

vardagsrum och sovrum, där uteluftsventilerna är placerade, till frånluftsdon i kök, badrum 

och tvättstuga. Donen är anslutna till självdragskanaler som för ut den varma luften ut ur 

byggnaden utan värmeåtervinning. I ritningen nedan visas var självdragskanalerna kommer 

upp på vinden från de befintliga lägenheterna. 
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Figur 4.4.5.1 – Självdragskanaler 

 

 

Det som driver självdragsventilationen är den tryckskillnad som uppstår på grund av olika 

temperaturskillnader i utomhus- och inomhusluften samt vindförhållanden. Drivkraften är 

proportionell mot skillnaden mellan rumsluftens och uteluftens temperatur. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4.5.2 – Lufttransport vid självdrag [13] 
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Sanitet 

 

Idag finns en avloppstam placerad i varje murstock. Varje rör har en diameter på 100 mm och  

går vertikalt genom hela fastigheten, se bilaga 1. 

Intill de vertikalt gående avsloppstammarna är vertikalt gående varm- och kallvattenledningar 

placerade. Dimensionerna på dessa rör skiljer sig mellan placeringar och våningar, se bilaga 

1. 

Sidodragningar till toalettstol, handfat, badkar och vask är utförda på liknande sätt för varje 

bostadsplan, då utrustningen är densamma för varje våning, se bilaga 1. 

 

 

4.4.6 Framtida renoveringar 

 

Bortsett från de fönsterbyten som utförts, har bostadshuset på Tegnérgatan 13 inte genomgått 

några större renoveringar på en längre tid. Många delar av huset börjar bli slitna och vissa 

åtgärder kommer vara tvungna att utföras inom de närmaste åren.  

Fasadputsen har på flera ställen givit vika och behöver ersättas mot ny puts. Med tanke på 

husets ålder är ytterväggarna inte lika väldimensionerade och har inte samma värmemotstånd 

som många av dagens nyproducerade ytterväggar. Väggarna kan därför lämpligtvis 

tilläggsisoleras vid en fasadrenovering för att öka dess värmemotstånd och på så vis minska 

energianvändningen.  

Skicket på balkongerna är dåligt där balkongplattorna behöver renoveras, medan räcken och 

plåtomfattningar kring fönster och balkongdörrar behöver bytas ut helt.  

På det befintliga taket behöver takpannor, strö- och bärläkt, takpapp, råspont, beklädnader till 

skorstenar, beklädnader till gavelskivor, plåtgarnering, hängrännor och stuprör bytas ut. 

Dessutom behöver ny takbrygga, nytt snörasskydd och uppstigningsskydd monteras. De 

befintliga takstolarna är idag i bra skick, fria från rötangrepp och fuktskador och behöver 

därmed inte renoveras. 

 

Angående de befintliga installationerna krävs inga brådskande renoveringar. Däremot har 

stammar till avloppen aldrig bytts ut och inga badrumsrenoveringar har heller utförts.  
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5 Utredning - utformning 
 

 

5.1 Kommunikation 

 

Då nya bostäder ska tillföras på vindsplanet i ett fyravåningshus krävs det att transport löses 

mellan de olika planen och nya regler om hisskrav tillkommer, se bilaga 2; BVF §12. Hissen 

ska dessutom minst rymma minst en person som sitter i rullstol och en medhjälpare, se bilaga 

2; BBR 3:124.  

Hur mycket en hiss kostar att köpa in och installera beror framför allt på hisstypen och 

byggnadens förutsättningar. Det världsledande serviceföretaget KONE AB, levererar hissar 

för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, skolor m m. Deras produkt ”MonoSpace R3 Home 410” 

är en kostnadseffektiv bostadshiss avsedd för låga till medelhöga bostadshus. En sådan hiss 

med korgmåttet 1,1 x 1,4 meter, fem stannplan och genomgående funktion kostar ca 475 000 

kr inklusive installation enligt Jimmy Ströhm, säljchef för KONE AB Region Nord. [30] 

 

 

5.1.1 Hisslösningar 

 

Att försörja nytillkomna bostäder på vindsvåningen med hiss är egentligen inga svårigheter. 

Problemen kommer till då hissen ska anslutas till de befintliga lägenheterna i bostadshuset. 

Trapphuset är idag ca 2,5 meter brett och 4,75 meter djupt. Med den bredden är det i 

trapphuset omöjligt att få plats med dubbla trapplopp tillsammans med en hiss. Det minsta 

rekommenderade schaktmåttet på en hiss som rymmer en person i rullstol och medhjälpare är 

1,6 x 2,1 meter och trapploppen skall i det fallet ha en minsta bredd på 1,2 meter, se bilaga 2; 

BBR 8:232.  

De enda alternativen till placering av hiss är därför inom befintliga lägenheter eller på utsidan 

av bostadshuset. 

 

 

Hiss i befintliga sovrum 

 

Ett alternativ är att placera hissen i sovrummen till de lägenheterna i den norra delen av 

bostadshuset.  

 

Lägenheterna är idag tvårummare, där sovrummet och hallen gränsar till trapphuset. Att 

placera hissen på en yta från det befintliga sovrummet skulle innebära att sovrummet inte 

längre kommer kunna tjäna dess syfte. Dess befintliga yta på ca 11 m
2
 skulle förminskas till 

ca 5,7 m
2
 och rummets tidigare, väl tilltagna bredd på 3,6 meter, skulle förminskas till endast 

1,85 meter. 
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Även en bit av hallen skulle få göras om till utrymme i trapphuset, vilket innebär en 

förflyttning av entrén. Den gamla pannskorstenen och två garderober behöver rivas på varje 

bostadsplan, för att skapa utrymme vid hissentréerna.  

Väggen som skiljer sovrummet och köket åt är bärande och därmed ett hinder, då den yta som 

blir kvar av sovrummet är svår att utnyttja. Om väggen varit enkel att riva ner hade ett stort 

kök kunnat utföras och lägenheten hade blivit en väl tilltagen enrummare. 

Trots att väggen är bärande finns ändå möjligheten att göra en öppning i väggen och på så vis 

kunna utnyttja den befintliga sovrumsytan till köket. En sovalkov kan placeras i 

vardagsrummet, lämpligen intill badrummet. 

 

I källaren kommer hissen gå ner i pannrummet som har ett väl tilltaget utrymme och idag inte 

används till någonting.  

 

Hissen kan nås direkt från entréplanet och transporterar både till källarplan och i bostadsplan. 

Eftersom entréplanet ligger ett halv plan under första bostadsplanet och ett halvt plan över 

källarplanet, behöver hissen vara utrustad med ingångar åt vardera håll. Trapphusets norra 

vägg används lämpligen som vägg för hisschaktet och två öppningar behöver göras i väggen 

för att hissen ska kunna nås. En ny vägg kommer vara tvungen utföras för hisschaktets 

motstående sida och som ny lägenhetsavskiljande vägg. 

Utrymmesmässigt är en hiss, som rymmer en person i rullstol och en medhjälpare, precis vad 

trapphusets djup räcker till, för att en god framkomlighet ska kunna uppnås. 

På vindsplanet kommer hissen gå igenom yttertaket vilket kommer att medföra en lokal 

förändring av takets utseende. Så länge förändringen av taket sker mot gårdssidan är risken 

för motstånd från kommunen låg i jämförelse med förändringar som sker mot gatan. 
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Figur 5.1.1.1 – Hiss i befintliga sovrum - bostadsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1.1.2 – Hiss i befintliga sovrum - källarplan 
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Utanpåliggande hisshus 

 

Genom att förlägga en hiss utanpå fastigheten, i kontakt med det befintliga trapphuset, kan 

ändringar av befintliga lägenheter undvikas. Däremot uppkommer det stora problemet att 

hissen saknar direkt förbindelse med bostadsplanen och källarplanet. Istället stannar hissen på 

de viloplan som ligger med ett halvt plans höjdskillnad ifrån våningsplanen. Hyresgästerna 

blir därmed alltid tvungna att gå minst ett halvt plan för att kunna ta sig till sina bostäder. 

Därmed tjänar hissen inte sitt syfte och uppfyller heller inte de tillgänglighetskrav som ställs.  

Om kostsamma byggnadsarbeten kan undvikas eller att särskilda kvaliteter kan bevaras eller 

uppnås, kan det ibland accepteras att det inte är tekniskt genomförbart att helt uppfylla kravet 

på tillgänglighet. I sådana fall kan det t ex vara möjligt att installera en lyftanordning för 

rullstol då en viss nivåskillnad förekommer mellan bostadsentré och hiss. [17] 

I det här fallet skulle det innebära en lyftanordning för varje våningsplan. Enligt Bidcon 

kostar en trapphiss mellan 75 000 och 175 000 kr beroende på storlek och funktion.  

Vid tillbyggnaden av hisshuset kommer gårdsytan reduceras och tomten kommer behöva 

åtgärdas. 

 

 

Utanpåliggande hiss- och trapphus 

 

För att undvika ändringar i befintliga lägenheter skulle ett nytt hiss- och trapphus kunna 

placeras utanpå huset, i kontakt med det befintliga trapphuset. De befintliga trapporna måste 

då rivas ut och ersättas med bjälklag belägna på samma höjdnivå som våningsplanen. Det nya 

hiss- och trapphuset ansluts till de nya bjälklagen för att möjliggöra transport mellan hiss och 

bostäder. 

För att kunna utföra en så liten tillbyggnad som möjligt måste hisschaktet och trapploppen 

ligga intill varandra. Ett hisschakt med innermåtten 1,6 x 2,1 meter, trapplopp med bredden 

1,2 meter vardera, samt viloplan med bredden 1,2 meter vardera medför ett rektangulärt hiss- 

och trapphus med innermåtten 4,25 x 4,8 meter. Den bredden på hiss- och trapphuset är precis 

vad som får plats mellan den befintliga källarrampen och de norra lägenheternas 

sovrumsfönster, vilket innebär att inga befintliga lägenheter behöver ändras. 

Entrén till fastigheten är belägen i den östra änden. Den genomgående hissen möjliggör 

transport till husets alla våningsplan.  

 

Alternativet uppfyller tillgänglighetskraven men kräver stora rivningsarbeten av trapphuset 

där trappor, bjälklag och yttervägg måste rivas. Den större tillbyggnad som ska utföras 

kommer att minska fastighetens gårdsyta och tomten kommer att behöva åtgärdas. 
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Figur 5.1.1.3 – Utanpåliggande hiss- och trapphus - bostadsplan 
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Figur 5.1.1.4 – Utanpåliggande hiss- och trapphus - källarplan 

 

 

5.1.2 Etagevåning med inomhustrapp 

 

Ett annat alternativ är att en befintlig lägenhet byggs ut till etagevåning. Det innebär att 

tillgänglighetskraven på hiss upphör då inga nya bostäder utförs. Separata studentlägenheter 

kan då inte utföras på vinden utan istället görs en investering i ett flertal studentrum som är 

knutna till en och samma lägenhet. En av de tre befintliga lägenheterna på det tredje planet 

kan byggas om till etagevåning, tillgå hela ytan på vinden och på så vis utforma en större 

gemensam studentvåning. De privata delarna, så som studentrummen och toaletter kommer 

vara bäst lämpade att placera på vindsplanet eftersom de sociala, gemensamma delarna, så 

som befintliga kök och vardagsrum är stationerade på det tredje planet. En invändig trappa 

kommer därmed vara tvungen att placeras någonstans i den befintliga lägenheten för att 

transport skall vara möjlig mellan planen. 
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Vilken av de befintliga lägenheterna som är bäst lämpad för en större studentvåning krävs att 

undersökas. En större skara studenter kräver ett väl tilltaget kök med matplats för många 

personer. Andra funktioner som är önskvärda att tillgå på bostadens nedervåning är ett 

badrum och ett vardagsrum som kan utnyttjas som gemensamhetsutrymme.  

 

 

Etagevåning av den södra lägenheten 

 

Den södra lägenheten som är en trea på ca 68 m
2
 har ljusinsläpp i tre vädersträck. 

Planlösningen är till stor del funktions- och teknikindelad där badrummet ligger centralt i 

huset i kontakt med den mellanliggande lägenhetens badrum.  

Det befintliga köket är för litet för större skara personer och en bärande vägg avgränsar köket 

och sovrummet. En öppning skulle kunna utföras i den bärande väggen för att ge utrymme till 

en större matplats, men köket skulle då bli väldigt långt och smalt. Vardagsrummet kan slås 

ihop med det västra sovrummet för att skapa ett stort gemensamhetsutrymme med tillgång till 

balkong. Den invändiga trappan placeras lämpligtvis i vardagsrummet, intill badrummet, där 

trappuppgången till vindsplanet är centralt belägen och en tillräcklig takhöjd erfordras. 

 

 

Etagevåning av den mellanliggande lägenheten 

 

Den mellanliggande lägenheten är en tvårummare på ca 58 m
2
. Bostaden är enkelsidig och har 

ljusinsläpp i väster. Även denna lägenhet är funktions- och teknikindelad, där badrummet är 

centralt beläget intill den södra lägenhetens badrum. 

Kök, matplats och sovrum avgränsar idag varandra med utfackningsväggar som inte är några 

problem att riva ner. Om utfackningsväggarna tas bort kan ett stort gemensamhetskök med 

matplats utföras. Det finns även utrymme för ett mindre städförråd på ytan från det befintliga 

sovrummet. De befintliga garderoberna i sovrummet kan rivas ut och ge plats för kyl- och 

frysskåp. Badrummet är idag litet men kan enkelt göras handikappanpassat i samband med 

övrig köksrenovering. Vardagsrummet nuvarande utformning fungerar bra som 

gemensamhetsutrymme för studenter.  

Trappan kan antingen placeras i köket eller i vardagsrummet. En placering i köket innebär att 

trappuppgången till vindsplanet kommer vara belägen närmare långsidafasaden, där takhöjden 

är lägre. Utrymmet till städförråd i köket skulle försvinna och behöva förläggas på annan yta. 

Trappan placeras därmed bäst in i den inre delen av vardagsrummet där avståndet till entrén 

inte är för långt, medan det gemensamma utrymmet med soffgrupp och tv förläggs intill 

vardagsrummets fasadsida där ljusinsläpp erhålls. 
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Figur 5.1.2.1 – Etagevåning av den mellanliggande lägenheten 

 

 

Etagevåning av den norra lägenheten 

 

Lägenheten mot norr är en genomgående tvårummare på ca 57 m
2
 med ljusinsläpp i öst och 

väst. Den funktionalistiska planen är indelad efter den neutrala hallen, varifrån alla rum går att 

nå neutralt. Den mörka kärnan brukas som servicefunktioner och kommunikation i form av 

badrum och korridor.  

Köket i den norra lägenheten är alldeles för litet för ett större antal personer. Då köket 

avgränsas av bärande väggar problematiseras en utbyggnad av rummet. En öppning kan ändå 

utföras mellan köket och sovrummet för att ge utrymme till en större matplats, men likt den 

södra lägenheten blir köket långt och smalt.  

För att en tillräcklig takhöjd ska erhållas för trappuppgången till vinden, kan trappan placeras 

i antingen i inre delen av vardagsrummet eller till höger om entrén. 

 

 

5.2 Utformning av vindsvåning 

 

På vindsvåningen minskar takhöjden mot långsidorna och vissa ytor kommer vara svåra att 

utnyttja. Fönster brukar sättas in på en höjd runt 0,9 meter över golvet. Ytor med en lägre 

rumshöjd än så är svåra att bruka och kan istället enbart vara störande. Genom att inte 
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använda ytan längs långsidorna och endast utforma bostäder på den yta där rumshöjden är 

mer än 0,9 meter, kommer en total bredd på 8 - 9 meter kunna disponeras. 

 

 

5.2.1 Etagevåning med inomhustrapp 

 

På vindsplanet kommer de privata delarna så som studentrum och toaletter vara belägna. 

Förhoppningen är att kunna utnyttja så stor del som möjligt av vindens yta till studentrum. 

Genom att tillgå en total bredd på 8-9 meter till utformning, kan studentrummen förläggas 

längs varje långsida. En centralt belägen korridor kommer därmed vara tvungen att försörja 

rummen och trappuppgången. 

 

En etagevåning måste ha minst en utrymningsväg på varje plan, se bilaga 2; BBR 5.311. 

Därmed kan en utrymningsväg, i form av en dörr, en utrymningsplatta och en väggmonterad 

stege utföras på den södra gavelsidan. Dörren kan då nås av den centralt belägna korridoren 

som sträcker sig längsgående genom huset. 

 

 

Med murstock (gemensamma badrum) 

 

Att inreda vindar efter de förutsättningar som redan finns är ofta lönsamt. Rivningsarbeten 

och nya installationsdragningar kan kosta mycket pengar.  

Ett alternativ är att låta de murstockar som idag finns stå kvar och anpassa planlösningen efter 

dessa. För att undgå behöva utföra nya sidodragningar av installationer måste nya 

våtutrymmen placeras ovanför befintliga våtutrymmen på undre våningar så att nya 

installationer kan dras i murstockarna. Det innebär att maximalt samma antal badrum som 

finns på övriga bostadsplan kommer kunna utföras.  

 

Att utforma vindsvåningen med gemensamma badrum medför att mindre och betydligt fler 

studentrum kan utföras. 

Murstockarna påverkar planlösningen genom att korridoren inte kan göras rak, vilket medför 

att ett par studentrum får sämre tilltagen rumshöjd.  

I det här alternativet har tio mindre studentrum och två gemensamma badrum kunnat utföras. 
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Figur 5.2.1.1 –  Etagelägenhet av mellanliggande lägenhet på tredje plan. Vindsplanet visar 

studentrum med gemensamma badrum med bevarade murstockar. 

 

 

Utan murstock (gemensamma toaletter) 

 

Genom att riva ner de befintliga murstockarna, kan en friare utformning av vindsvåningen 

göras. Korridoren kan göras rak, vilket medför ett bättre djup i några av studentrummen. Även 

här utformas många mindre studentrum. Det här förslaget innehåller nio studentrum och två 

gemensamma badrum, varav ett med tvättmöjlighet. En fri placering av våtutrymmen kräver 

att nya sidodragningar av installationer görs på vinden.  

 

En bra lösning är att höja golvet ca 20 cm över bjälklaget och på så vis få utrymme att dra 

installationer där emellan. Nackdelen är att man då kommer tappa i takhöjd och därmed även 

bruksarea intill långsidorna. 
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Figur 5.2.1.2 –  Etagelägenhet av mellanliggande lägenhet på tredje plan. Vindsplanet visar 

studentrum med gemensamma badrum. 

 

 

Utan murstock (privata badrum) 

 

Att placera in badrum i varje studentrum kräver att sidodragningar av installationer utförs. 

Genom att höja golvet ca 20 cm över bjälklaget kan installationsledningarna dras där emellan.  

Privata badrum medför större men färre rum, vilket innebär att ett mindre antal personer 

kommer vara inneboende i studentvånigen.  

Genom att riva de befintliga murstockarna ges möjlighet till en friare inredning av 

vindsplanet. Korridoren kan även här göras rak och skapa ett större djup i några av rummen. 

 

Det här alternativet innehåller sju stycken vältilltagna studentrum, alla med eget badrum.  
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Figur 5.2.1.3 –  Etagelägenhet av mellanliggande lägenhet på tredje plan.  

Vindsplanet visar studentrum med privata badrum. 

 

 

5.2.2 Nya bostäder 

 

Vare sig vilken hisslösning som väljs kan utformningen av vindsplanet vara likartad för alla 

alternativen. Skillnaden är att hiss i befintliga sovrum resulterar i något större trapphusyta 

gentemot lägenhetsyta, i jämförelse med utanpåliggande kommunikationslösningar. 

 

Sidodragningar av installationer är tvungna att utföras vid uppförande av nya bostäder då 

planlösningar inte kan anpassas efter befintliga ledningar. En placering av nya kök ovanför 

befintliga kök omöjliggörs av det lutande taket. Kök och badrum måste därför placeras i 

husets inre delar där takhöjden är tillräcklig. Antalet badrum och kök är också en påverkande 

faktor till att utföra sidodragningar. Ett installationsgolv läggs lämpligtvis på det befintliga 

betongbjälklaget där nya ledningar kan dras. 

 

 

Tre lägenheter 

 

Vindsplanets yta kan disponeras till uppförande av tre nya bostäder. Resultatet blir då mycket 

stora studentlägenheter på över 40 m
2
 i snitt. Alla lägenheterna kan nås direkt från trapphuset, 

vilket medför att överflödiga korridorer undviks. 
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Figur 5.2.2.1 –  Vindsplan med tre studentlägenheter där hissen är placerad i befintliga 

sovrum. 

 

 

Fyra lägenheter 

 

Vid utförande av fyra studentlägenheter kan något mindre lägenhetsytor uppnås, samtidigt 

som alla bostäder kan nås direkt från trapphuset. Bostäderna kan utföras i enkla gestaltningar 

där minimala svårigheter för inredning uppkommer. 
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Figur 5.2.2.2 –  Vindsplan med fyra studentlägenheter där hissen är placerad i befintliga 

sovrum. 
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Figur 5.2.2.3 –  Vindsplan med fyra studentlägenheter där hiss- och trapphuset är 

utanpåliggande. Något mer yta kan utnyttjas av den nordöstra lägenheten. 

 

 

Fem lägenheter 

 

Att utforma fem nya lägenheter på vindsplanet medför att en direkt kommunikation mellan 

trapphuset och vissa lägenheter inte kan uppnås. Värdefull bostadsyta går till spillo i form av 

extra kommunikationsytor.  

Vinklade lägenhetsutformningar med in- och utstick resulterar i mindre korridorsyta, 

samtidigt som osymmetriska och svårutnyttjade bostäder skapas. Utformningsstandarder är 

svåra att uppfylla och trånga ytor uppstår. 
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Figur 5.2.2.4 –  Vindsplan med fem studentlägenheter där hissen är placerad i befintliga 

sovrum. 

 

 

Ett annat alternativ är en symmetrisk utformning med räta vinklar, likt alternativet med fyra 

lägenheter, där istället tre bostäder förläggs mot den västra långsidan. En sådan disponering 

innebär att en längre korridor måste utföras för att lösa kommunikationen för den sydvästra 

och den nordvästra lägenheten. Korridorens längd bestäms av avståndet mellan de två 

lägenheternas entréer. Detta alternativ resulterar i större kommunikationsytor.  
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6 Utvärdering 
 

Vid ändringsarbeten som dessa krävs det att bygglov erhålls från kommunens 

byggnadsnämnd. Boverket har ingen åsikt i enskilda ärenden, utan det är byggnadsnämndens 

uppgift att tolka och följa de regler som finns, enligt Boverkets byggregelenhet.  

För att nämnden skall kunna ge bygglov krävs det att ändringarna uppfyller de regler och krav 

som samhället ställer. I bygglovsprocessen prövas framförallt en byggnads placering, 

användning, yttre utformning och planenlighet. Bara för att de tekniska egenskapkraven följs 

är det ändå inte säkert att bygglov beviljas. Vare sig en etagelägenhet eller nya bostäder skall 

uppföras på vinden krävs undersökningar ur estetiska synpunkter för att bygglov ska kunna 

ges. Framförallt görs en studie över hur takets utseende förändras. Kupor, takfönster och 

hisschakt som bryter igenom befintlig takvolym ska anpassas efter miljön och inte sticka ut 

för mycket. [17] 

 

På stadsplanen från 1961 saknar Karlsborg 5 beteckningen ”v” och därmed får inte 

fastighetens vind inredas enligt detaljplanen. Enligt Bengt Ramde och Maarit Nikula, 1:e 

byggnadsinspektör respektive bygglovsingenjör på stadsbyggnadskontoret i Jönköping, är det 

svårt att fastställa varför vinden på Karlsborg 5 inte får inredas då planen reviderades för så 

många år sedan, men det har förmodligen att göra med brandkrav. En ansökan om prövning 

måste göras för att få möjlighet att inreda vinden, där byggnadsnämnden går in djupare i 

ärendet. Ett godkännande i en sådan prövning beviljas mer sannolikt om endast en mindre bit 

av vinden ska inredas. 

 

 

6.1 Kommunikation 
 

Den enklaste, mest ekonomiska och minst inkräktande alternativet att bygga bostäder på 

vindsplanet hade varit om separata lägenheter kunde uppföras utan att krav på hiss ställdes. 

Reglerna säger dock att vid uppförande av nya bostäder i flerbostadshus med fler än två 

våningar måste hiss installeras, se bilaga 2; BVF §12.  

Hisskravet föreslogs redan i proposition 1985/86 och utfärdades därpå i plan- och bygglagen 

år 1987. I samband med att BVF utfärdades 1994 flyttades regeln sedan över till denna, där 

den än idag ligger till hands. Syftet var helt enkelt att bostäder skulle vara tillgängliga för och 

kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Regeln skulle 

gälla vid nybyggnader, tillbyggnader samt som följdkrav vid ändrade byggnader, enligt 

Boverkets byggregelenhet. 

Huruvida ändringar av redan befintliga bostäder medför krav på hiss är en bedömningsfråga 

för stadsbyggnadskontoret. Bedömningen av så kallade följdkrav baseras på ändringens 

omfattning samt hur ändringarna påverkar byggnadens användning och brukstid, se bilaga 2; 

BVF §15.  

Ska bostadshuset behöva installera en hiss om det i en lägenhet behöver bytas skåpsluckor i 

köket? Nej, givetvis inte.  
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Behöver en hiss installeras om en lägenhet ska byggas ut till etagevåning? Det är en betydligt 

mer svårbedömd fråga. 

Det finns alltså ingen bestämd gräns för vilka ändringar som får utföras utan att följdkrav 

tillkommer. [35] [36] 

 

Såvida stadsbyggnadskontoret inte bedömer att följdkrav är befogade är det därmed fullt 

möjligt att bygga ut en befintlig lägenhet till etagevåning, så länge grundfunktionerna kan 

inrymmas i entréplanet, se bilaga 2; BBR 3:222. 

 

 

6.1.1 Hisslösningar 

 

Att förse bostadshuset med en hiss ökar fastighetens värde samtidigt som hyresgästerna 

kommer trivas bättre. 

År 2004 utfärdade regeringen en förordning med villkor för att bidrag skall kunna lämnas för 

installation av hiss eller annan lyftanordning. Bidraget gällde flerbostadshus i minst tre 

våningar i samband med underhåll, om-, till- eller påbyggnader. Beloppet på bidraget 

motsvarade en fjärdedel av kostnaden för installationen, dock högst 250 000 kr. [31] 

Förordningen finns fortfarande kvar idag men enligt Boverkets bidragsenhet är pengarna slut 

och inga bidrag lämnas längre. Något som även kunnat bekräftas av Bengt Ramde och Maarit 

Nikula. 

 

 

Hiss i sovrum 

 

Genom att placera hisschaktet i de befintliga sovrummen till de norra lägenheterna uppfylls 

tillgänglighetskraven vid uppförande av nya bostäder på vinden. 

Fördelarna med det här förslaget är att ingen tillbyggnad behöver utföras på utsidan av 

byggnaden, vilket medför att bygglov säkerligen kan erhållas. Hisschaktet kommer dock 

tränga igenom befintlig takvolym och måste anpassas till befintlig miljö. Eftersom den lokala 

takförändringen p g a hisschaktet är belägen mot gårdssidan och inte kommer synas från 

gatan, ska det heller inte vara några större problem att beviljas bygglov, enligt Bengt Ramde 

och Maarit Nikula. 

Investeringen kommer även kosta mindre i jämförelse med utanpåliggande lösningar, då inga 

nya hiss- och trapphus behöver utföras. 

Det här alternativet är mycket bra anpassat för bostadshuset. Förutom att de norra 

lägenheterna kan göras om och fortfarande erhålla bra planlösningar, stationeras även 

hisschaktet i det befintliga pannrummet i källaren. Då huset försörjs av fjärrvärme har varken 

rummet eller den gamla pannan något ändamål idag. Därmed passar det utmärkt att utnyttja 

pannrummet till utrymme för hiss. 

En nackdel med att bygga in hissen i befintliga lägenheter är de problem som uppstår för 

berörda hyresgäster under byggtiden. Troligtvis kommer de inneboende i de tre norra 

lägenheterna behöva flytta ut under byggtiden och ett flertal månadshyror kommer gå 
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förlorade. Lägenheter kommer dessutom förminskas med ca 9 m
2
 och ändras från tvårummare 

till enrummare, vilket resulterar i reducerade hyresintäkterna framöver. 

 

Sammanfattningsvis kan en bra hisslösning utföras, med ett visst inkräktande på befintliga 

lägenheter, där beviljande av bygglov inte är något problem. 

 

 

Utanpåliggande hisshus 

 

I en lösning med utanpåliggande hisshus saknar hissen direkt förbindelse med det befintliga 

trapphuset och trapphissar måste installeras. 

Fördelarna med detta alternativ är att minimala ingrepp behöver göras i bostadshuset. 

Hyresgästerna berörs minimalt under byggtiden och inga hyror behöver gå förlorade. Den 

förändring av miljön som tillbyggnaden bidrar med är förlagd mot gårdssidan, vilket inte 

medför alltför stora problem ur estetisk synpunkt vid beviljande av bygglov. 

Nackdelarna är att hissen inte tjänar sitt syfte då den endast stannar på de viloplan som ligger 

med ett halvt plans höjdskillnad ifrån våningsplanen. En hiss är en stor investering som i det 

här fallet kostar ca 475 000 kr plus stora kostnader för trapphissar och ändringsarbeten. 

Hissen ökar fastighetens attraktivitet och kommer att vara en viktig beståndsdel i byggnaden 

under en lång tid framöver. Vid sådana omfattande investeringar är det enormt viktigt att 

saker görs på bästa sätt. Att installera en hiss som inte har direkt förbindelse med 

våningsplanen kan därför vara ett ödesdigert ingrepp ifall en bättre hissfunktion efterfrågas i 

framtiden. 

Trots att minimala ingrepp utförs i det befintliga blir investeringen dyr. Förutom 

hisskostnaden ska en tillbyggnad i form av ett hisshus utföras och en trapphiss skall försörja 

varje våningsplan. Gårdsytan kommer att reduceras och tomten måste åtgärdas i form av nya 

gångbanor, vilket kan påverka trivseln hos hyresgästerna. 

Svårigheter att erhålla bygglov uppstår då kravet på tillgänglighet inte uppfylls helt. Det är en 

bedömningsfråga där undvikandet av kostsamma byggnadsarbeten samt bevarandet av 

kvaliteter vägs mot lösningens tillgänglighet. I det här fallet är det svårt att argumentera för 

något utav de två ärendena. 

Enligt detaljplanen är marken runt fastigheten prickad, vilket innebär att marken inte får 

bebyggas. En prövning, likt den prövningen om att få inreda vinden, måste även här göras, 

enligt Bengt Ramde och Maarit Nikula. 

 

Sammanfattningsvis erhålls en smidigt utförd men mindre bra hisslösning, där stora 

svårigheter att få bygglov uppstår. 

 

 

Utanpåliggande hiss- och trapphus 

 

En lösning med utanpåliggande hiss- och trapphus uppfyller tillgänglighetskraven vid 

uppförande av nya bostäder på vinden. 
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Fördelen med denna lösning är att inga ingrepp behöver göras i befintliga lägenheter. 

Däremot måste provisoriska kommunikationslösningar utföras under byggtiden, då det 

befintliga trapphuset rivs ut och ersätts med nya bjälklag. Sådana lösningar kan vara svåra att 

reda ut och i värsta fall måste hyresgästerna flytta ut under byggtiden, vilket medför att ett 

stort antal månadshyror kommer gå förlorade. 

Investeringskostnaderna för det här alternativet blir väldigt höga då ett nytt hiss- och trapphus 

ska byggas och sammankopplas med det tidigare trapphuset, vilket innebär stora rivnings- och 

tillbyggnadsarbeten. Den stora tillbyggnaden kommer att uppta stor yta på den gemensamma 

gården och tomten måste åtgärdas i form av nya gångbanor. Hiss- och trapphuset kommer 

förändra den befintliga miljön och måste anpassas bäst möjligt. 

Eftersom marken inte får bebyggas enligt detaljplanen måste en prövning göras, enligt Bengt 

Ramde och Maarit Nikula. 

 

Sammanfattningsvis kan en bra, men dyr hisslösning utföras. Alla hyresgästerna berörs under 

byggtiden och svårigheter att beviljas bygglov uppstår. 

 

 

6.1.2 Etagevåning med inomhustrapp 

 

Anledningen till att bygga studentrum i en etagevåning istället för nya bostäder är att 

kommunikationen kan lösas med inomhustrapp istället för hiss. Så länge motivering kan göras 

att inga nya bostäder utförs, utan att våningen verkar som en stor lägenhet, ska det inte vara 

några problem att beviljas bygglov enligt bygglovsingenjör Carl Pehrsson, byggnadsingenjör 

Peder Lundberg, Bengt Ramde och Maarit Nikula. 

Fördelarna med detta alternativ är att minimala renoverings-, tillbyggnads- och hisskostnader 

uppkommer, samtidigt som endast en lägenhet berörs av ändringen.  

I en gemensamhetsvåning kommer endast ett större kök behöva utföras vilket resulterar i lägre 

produktionskostnader samt att mer yta kan utnyttjas till studentrum. 

 

Nackdelarna är att gemensamhetsboenden är mindre attraktiva än ett privata boenden då 

tillgång till eget kök och ibland eget badrum inte finns. 

Gällande hyresbetalningar kommer en gemensam hyra behöva betalas istället för flera 

individuella. En lägenhetsansvarig kan vara tvungen att anställas för att ansvara för våningen 

och ta hand om hyresfördelningen, vilket innebär en extra utgift. 

Trots att kommunikationslösningen i det här fallet är billig, kommer inredningen av vinden 

fortfarande vara en omfattande investering i fastigheten. Idag är det stor bostadsbrist bland 

studenter i Jönköping och HSB skulle med all säkerhet kunna hyra ut studentrummen i 

etagelägenheten utan problem. Men framöver kan bostadsbristen minska eller helt försvinna 

och då efterfrågas kanske istället separata bostäder. Om risken finns att etagevåningen kan 

komma stå tom i framtiden har en ödesdiger investering gjorts och vinden kan då vara 

tvungen att inredas om på nytt för att istället uppföra separata bostäder. Då tillkommer även 

installation av hiss och till slut har en stor summa pengar kastats bort till ingen nytta. 

Ett övervägande behöver därför göras mellan fastighetens återstående livslängd och 

hållbarheten för ett gemensamhetsboende. 



Utvärdering 

 

46 

 

Sammanfattningsvis erhålls en väldigt billig och smidigt genomförd lösning, där beviljande 

av bygglov inte är något större problem. Däremot kan inte ett lika attraktivt boende utföras 

samtidigt som fastighetens värde inte kan jämföras med motsvarande hisslösning. 

 

 

Vilken lägenhet 

 

Den mellanliggande och den norra lägenheten är tvårummare med ungefär samma storlek, 

medan den södra lägenheten är en trerummare som är större. Att ytan från en hel trerummare 

ska göras om till det sociala planet i etagevåningen är överflödigt, samtidigt som en större 

hyresintäkt går förlorad. Den sociala delen i den gemensamma våningen behöver endast 

inrymma ett större kök, vardagsrum och ett badrum. 

 

Kökets utformning är en viktig faktor i den gemensamma studentvåningen. De befintliga 

köken i den södra och den norra lägenheten är idag för små för en större skara studenter. Då 

öppningar görs mot sovrummen kan köken göras längre och ge utrymme för matplatser. I den 

mellanliggande lägenheten kan ett stort kök erhållas om utfackningsväggarna mellan 

matplatsen och sovrummet tas bort. Ett sådant kök blir mer välformat än de smala köken i de 

andra lägenheterna. 

 

Vardagsrummen är ungefär lika stora i de tre lägenheterna, även om det i den södra 

lägenheten finns möjlighet att slå ihop vardagsrum och sovrum till ett stort 

gemensamhetsutrymme. Storleken på de befintliga vardagsrummen är dock tillräcklig för att 

soffgrupp och trappa ska inrymmas. Trappan måste placeras så att en tillräcklig takhöjd 

erfordras vid uppgången på vindsplanet, gärna i vardagsrummet och i närheten av bostadens 

entré. I den mellanliggande lägenheten kan trappen placeras in på ett mycket bra sätt i den 

inre delen av vardagsrummet, med nära kontakt till entrén. 

 

Badrummen är idag små och uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet. Även om dessa krav 

inte behöver uppfyllas vid ändringsarbeten är det ingen nackdel om badrummen kan göras 

större vid eventuella badrumsrenoveringar. 

 

 

6.2 Utformning av vindsvåning 

 

 

6.2.1 Etagevåning med inomhustrapp 

 

Att dra nya ledningar vid de befintliga murstockarna och på så vid undgå sidodragningar 

medför att kostnader för rivningsarbeten och installationsdragningar minimeras. 

Installationsgolv behöver därmed inte läggas, vilket resulterar i högre takhöjd.  
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Vindsvåningen måste dock utformas med gemensamma badrum, då maximalt tre 

våtutrymmen kommer i kontakt med uppdragna ledningar.  

Att utforma en studentvåning med gemensamma badrum gör att mer yta kan utnyttjas till 

studentrum, men att attraktiviteten på boendet sänks kraftigt. Att tillgå mer yta till studentrum 

på bekostnad av badrumsyta är knappast någon att sträva efter. Studentrum utan badrum 

innehåller mer eller mindre endast sov- och arbetsplatser och har ingen avsikt att göras stora. 

Att flera mindre studentrum kan utföras, begränsas dessutom av de sociala delarna på nedre 

våningen, så som kök och gemensamhetsutrymme. Att alltför många personer delar på ett och 

samma kök och vardagsrum bidrar starkt till ett oattraktivt boende, där köer och trängsel 

uppstår. 

Många rum medför också att ett stort antal takkupor eller takfönster kommer behöva monteras 

in, vilket är både dyrt och påverkar den befintliga miljön.  

 

En utformning där privata badrum utförs i varje studentrum är att rekommendera. 

Gemensamhetsvåningen är redan ifrågasatt ur attraktivitetsynpunkt och en strävan efter 

tilltalande rum är ett måste. 

 

Det finns även fördelar med ett installationsgolv. Med tanke på dess tjocklek har golvet 

mycket bra förutsättningar att bidra med en ljudisolerande effekt till våningen under. Ett 

betongbjälklag klarar inte uppfylla stegljudskravet på egen hand och någon typ av golv 

kommer vara tvunget att utföras trots allt. 

 

Det faktum att färre antal studenter kommer att kunna bo i lägenheten vid utförande av privata 

badrum är ingen nackdel i sig. Med ett gemensamt kök och vardagsrum är etagevåningen väl 

lämpad för sju personer. 

 

 

6.2.2 Nya bostäder 

 

Vid utformning av nya studentbostäder på vindsplanet är det viktigt att lägenheterna blir 

lagom stora, att bra planlösningar kan genomföras samt att korridorer undviks. 

 

I alternativet där tre nya bostäder uppförs på vindsplanet kan alla lägenheterna nås direkt från 

trapphuset. Att utföra studentlägenheter på över 40 m
2 

är en väldigt överflödig lösning. Det är 

idag välkänt att studenters låga inkomster medför en efterfrågan av enkla lägenheter med låga 

hyreskostnader. De stora ytorna medför även svårigheter att utföra bra planlösningar. 

 

Om istället fyra bostäder utformas på vinden minskar lägenheternas yta till mer rimliga 

storlekar för studenten, då en snitt yta på drygt 30 m
2
 uppnås. Bättre planlösningar kan utföras 

samtidigt som alla bostäder kan nås direkt från trapphuset. Enkla lägenhetsformer medför att 

ytorna blir lätta att använda och möjliggör tänkbara ommöbleringar. 

 

Vid utförande av fem studentbostäder uppkommer problemet att korridorer måste försörja 

lägenheterna. En osymmetrisk utformning med många vinklar medför svårutnyttjade ytor och 
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bör därför undvikas. Lägenhetsstorlekarna blir ganska små och vissa utformningsstandarder, 

där ibland inredningslängder för matlagning, är svåra att uppfylla. 
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7 Uppföljning 
 

För att kunna gå in djupare inom bygg- och installationstekniska lösningar, ekonomi samt 

produktionsstyrning behöver vissa avgränsningar göras bland de olika 

utformningsalternativen. 

Baserat på de utredningar och utvärderingar som utförts bedöms följande lösningar vara mest 

relevanta att följa upp mer ingående: 

 

 Hiss i befintliga sovrum, fyra lägenheter 

 Utanpåliggande hiss- och trapphus, fyra lägenheter 

 Etagevåning av den mellanliggande lägenheten, privata badrum 

 

 

7.1 Byggtekniska lösningar 

 

Vid upprättande av nya bostäder krävs det att hänsyn tas till de myndighetskrav som finns 

med avseende på framförallt ljud och brand. 

 

Ljudklass C anger den miniminivå som uppfyller Boverkets föreskrifter, se bilaga 2; BBR 7.2. 

 

Byggnader med tre eller flera våningsplan bör utföras i klass Br1. [22] 

För att kunna bestämma de brandtekniska krav som gäller för en byggnads bärande och 

avskiljande funktion vid brand behöver hänsyn tas till brandbelastningen. Bostäder, skolor, 

sjukhus och hotell brukar vanligtvis ha en lägre brandbelastning (≤ 200 MJ/m
2
), medan 

kontorslokaler ofta har en högre (≥ 400 MJ/m
2
) [21] 

 

 

7.1.1 Tak 

 

Ett tak i ett 3-4 våningsbostadshus, där brandbelastningen är mindre än 200 MJ/m
2
, måste 

uppfylla ett brandkrav på REI60 för bärande och avskiljande funktion vid brand. [22]  

 

Hur hög brandklass ett snedtak har beror till stor del på det antal gipsskivor som är fästa i 

innertaket. Ett enkelt snedtak med takpannor, läkt, takpapp, råspont, isolering och en enkel 

gipsskiva har en brandklass på REI30, vilket är tillräckligt för villor. I det här fallet kommer 

extra gipsskivor behöva fästas i innertaket för att uppfylla REI60. En 13 mm gipsskiva medför 

ett extra brandmotstånd på 15-20 min. [20] 

 

Skicket på det befintliga taket är dåligt och behöver renoveras. Takstolarna kan användas 

vidare men nya takpannor, strö- och bärläkt, takpapp och råspont behöver läggas samtidigt 

som taket dessutom ska isoleras och brandskyddas på insidan. 
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Fönster 

 

Idag har vindsvåningen ett begränsat ljusinsläpp i form av fönstret i södergaveln och det 

mindre takfönstret ovanför entrén. Då varje studentrum eller studentlägenhet på vindsplanet 

kräver ljusinsläpp behöver ett antal fönster monteras i taket. Fönsterkupor ger extra bruksarea 

till rummen samt bättre möjligheter till utsikt i jämförelse med takfönster. Takfönster är i sin 

tur en billigare lösning men att ett studentrums enda ljuskälla utgörs i form av takfönster är 

inget som rekommenderas, se bilaga 2; BBR 6:33. 

Fönsterkupor är därmed det bäst lämpade alternativet för vindsvåningen. Att välja 

rundformade homejakupor resulterar i ett mer klassiskt takutseende, medan pulpettakkuporna 

med dess enkla takfall är smidigare och framförallt billigare att bygga in.  

Minst en fönsterkupa per studentrum och en symmetrisk inplacering medför att fyra kupor på 

vardera sida lämpligtvis utförs. I förslaget med etagevåning innebär det att sex rum tilldelas 

varsina fönsterkupor, medan ett rum erhåller två kupor. Alternativet med det utanpåliggande 

trapp- och hisshuset resulterar i två kupor i vardera studentlägenhet. Förslaget där hissen är 

placerad i de befintliga sovrummen är snarlikt med undantaget att endast sju kupor utförs då 

hissen ersätter en av kuporna. 

För att uppfylla kraven på ljusinsläpp, se bilaga 2; BBR 6:322, dimensioneras varje 

fönsterkupa till en höjd på 1,1 meter, en bredd på 1,9 meter och ett djup på 1,2 meter. En 

sådan dimensionering medför att bruksarean ökar med 1,9 m
2
 per fönsterkupa. Att bygga in 

bredare typer av fönsterkupor kan medföra att flera takstolar intill varandra behöver avväxlas, 

vilket i sin tur kan leda till att taket måste rekonstrueras. 

 

 

Takstolar 

 

Vid montering av fönsterkuporna kommer vissa av de befintliga takstolarna behöva växlas av. 

Fönsterkupornas dimensioner medför att en takstol behöver växlas av vid varje kupa, vilket 

innebär fyra avväxlingar på varje långsida. I alternativet där hissen kommer upp på vinden 

genom de befintliga sovrummen är avväxlingarna de samma, då hissen endast ersatt en av 

fönsterkuporna.  

En enkel avväxling innebär att den beträffade takstolens upptagna last fördelas ut på de två 

jämteliggande takstolarna. Det innebär att dessa takstolar kan behöva förstärkas genom t ex en 

extra regel längs takstolens överarm.  

Dessa avväxlingar är av det enklaste slaget. Om fönsterkuporna hade varit placerade intill 

varandra hade däremot takstolen mellan kuporna fått ta upp dubbel last. Ett annat kritiskt fall 

hade uppstått om kuporna varit stora nog att två stycken takstolar intill varandra varit tvungna 

att avväxlas. I sådana fall krävs övervägande om en hel rekonstruktion av taket.  
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Figur 7.1.1.1 – Takkonstruktion som visar takstolarnas avväxlingar vid fönsterkupor. 

 

 

7.1.2 Väggar 

 

 

Etagelägenhet 

 

Då studentrummen ingår i en gemensam lägenhet behöver inga innerväggar på vindsplanet 

utföras som lägenhetsavskiljare. En rumsavskiljande vägg har betydligt lägre krav att uppfylla 

än en lägenhetsavskiljande vägg. Enligt ljudklass C har en rumsavskiljande vägg inte några 

ljudkrav att uppfylla och de brandkrav som finns för avskiljande och bärande funktioner 

behöver heller inte beaktas. [24] 

 

En rumsavskiljande vägg brukar vara uppbyggd med trä- eller stålreglar med gipsskivor på 

vardera sidor. Ibland läggs även isolering i väggen. Genom att isolera förbättras väggens 

egenskaper mot ljud, värme och brand. Gipsskivorna är brandskyddande beklädnad och ökar 

även väggens ljudisolering. [14] 

 

Vid uppförande av rum och bostäder eftersträvas smala väggar ur utnyttjandesynpunkt av yta 

och ur ekonomisk synpunkt. Samtidigt uppskattas det säkerligen att rummen är ljudisolerade i 

ett gemensamt studentboende. En 12 cm tjock innervägg bestående av stålreglar, dubbla 

gipsskivor och 70 mm isolering ger R´w = 48 dB. Om konstruktionen utförs med enkla 
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gipsskivor resulterar det i en reducering till R´w = 40 dB. Tas även isoleringen bort är väggens 

luftljudsisolering nere på R´w = 30 dB. [22] [25] [26] 

Träregelväggar kräver lite större tjocklek för att uppnå samma ljudisolering. 

 

 

Nya bostäder 

 

Enligt ljudklass C krävs en lägsta luftljudsisolering, R´w+C50-3150 = 53 dB, från utrymme 

utanför bostad till utrymme i bostad. [24] 

Då de lägenhetsavskiljande väggarna på vindsvåningen inte är bärande behöver dessa inte 

uppfylla något brandkrav för bärande funktion. Däremot ska brandkravet EI60 uppfyllas för 

avskiljande funktion vid brand. [22] 

Lägenhetsavskiljande väggar i betong, trä- och stålreglar är idag de vanligaste typerna. 

 

Betong har hög tryckhållfasthet, vilket medför att bärande väggar kan göras ganska tunna. 

Den normala tjockleken för en lägenhetsavkiljande betongvägg är 15 cm. Detta är en följd av 

att uppfylla ljudisoleringskravet samt kravet på acceptabel gjutbarhet. Det stora problemet 

med att bygga i betong är de enormt tunga konstruktionerna som uppstår. [27] 

 

Vid mindre förekommande laster är trä- och stålregelväggar smidiga att använda med tanke 

på dess lätta konstruktioner. En 20 cm lägenhetsavskiljande vägg bestående av trä- eller 

stålreglar, dubbla gipsskivor och 2x70 mm isolering med 10 mm luftspalt ger R´w = 60 dB. 

Dessutom uppfyller väggen brandkravet på EI60. [28] [29] 

 

 

7.1.3 Bjälklag 

 

Vindsbjälklaget består likt övriga bjälklag i fastigheten av en bärande del av 18 cm betong 

och ska därmed kunna användas som bostadsbjälklag. Att förlägga bostäder på vindsplanet 

kan vid sämre dimensionerade bjälklag orsaka störningar i form av luft- och stegljud till de 

undre lägenheterna. 

Enligt ljudklass C krävs en lägsta luftljudsisolering, R´w+C50-3150 = 53 dB. Den högsta tillåtna 

stegljudsnivå från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden ligger på L´n,w = 56 dB. 

[24] 

Med ett betongbjälklag på 18 cm uppfylls i det mest kritiska rummet en luftljudsisolering på 

ca 52 dB och en stegljudsnivå på ca 56 dB, genom att räkna med golvbeläggningsklass 7, se 

bilaga 3. 

Eftersom golvet kommer höjas upp 20 cm över bjälklaget för sidodragningar av installationer, 

kommer även ett stort utrymme finnas för tilläggsisolering. Stegljudsdämpande mattor kan 

läggas för att ytterligare reducera stegljudsnivån och ett extra gipsskikt förbättrar 

luftljudsisoleringen med minst 5 dB. [19] 

Det råder inga tvivel om att ett 20 cm högt installationsgolv har potential att kunna uppfylla 

ett högt ljudkrav.  
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Ett bjälklag i ett 3-4 våningsbostadshus, där brandbelastningen är mindre än 200 MJ/m
2
, 

måste även uppfylla ett brandkrav på REI60 för bärande och avskiljande funktion vid brand. 

[22] 

Betong räknas som ett obrännbart material och har bra egenskaper mot brand. De befintliga 

betongbjälklagen ska därför inte ha några problem att uppfylla dessa krav. I de fall då 

brandkraven inte uppfylls kan extra gipsskivor infästas för att klara kraven. En 13 mm 

gipsskiva medför ett extra brandmotstånd på 15-20 min. [20] 

 

 

7.2 Installationer 

 

Förr i tiden var självdrag vanligt men på senare år har ventilation med mekaniska fläktar blivit 

allt vanligare. Då självdrag drivs av den tryckskillnad som uppstår på grund av olika 

temperaturskillnader i utomhus- och inomhusluften samt vindförhållanden medför det att 

luftmängderna är svåra att kontrollera. Under sommartid fungerar självdrag väldigt dåligt då 

temperaturen ute är ungefär densamma som inne. En annan stor nackdel är den begränsade 

möjligheten till värmeåtervinning p g a stort tryckfall i värmeåtervinningsbatteriet. [12] 

 

Det finns ett annat alternativ till dagens självdrag, där ett nytt ventilationssystem ansluts för 

värmeåtervinning. Ett sådant system är relativt dyrt att lösa installationsmässigt men samtidigt 

kan en stor mängd energi sparas varje år. 

Varje år ventileras ca 27400 kWh ut via självdragskanalerna i de befintliga lägenheterna, se 

bilaga 6.  

 

Vid ett utförande av ett ventilationssystem med värmeåtervinning krävs ett fläktrum för 

uppställning och servicearbeten.  

Nya installationslösningar kräver mer eller mindre utrymme för sidodragningar av 

installationer. Det enklaste sättet är att sidodragningarna utförs i ett uppreglat undergolv på 

vindsbjälklaget. I ett sådant alternativ minimeras störningar och ingrepp i de bebodda 

lägenheterna på våningen under, då alla installationer kan monteras från vindsvåningen med 

övriga ombyggnadsarbeten. Med ett installationsgolv kommer golvet höjas ca 20 cm från 

bjälklaget. Ett fribärande undergolv reducerar även stegljudsnivån till våningen under 

samtidigt som extra utrymme ges för tilläggsisolering, vilket förbättrar luftljudsisoleringen. 

 

I Figur 4.4.5.1 visas var de befintliga självdragskanalarena kommer upp ur murstockarna på 

vinden. Dessa kanaler ansluts till nya ventilationskanaler, vilka i sin tur är dragna till 

fläktrummet och där anslutna till någon form av återvinningssystem. 

 

Vid tre utav de fyra murstockarna går Ø 20 mm varm- och kallvattenrör upp till vinden, se 

bilaga 1. Dessa rör är tillräckligt dimensionerade att försörja vindplanets våtutrymmen med 

tappvatten, se bilaga 4. Den mest kritiska belastningen uppkommer vid alternativet med 

etagevåning, där sju badrum är lokaliserade på vindsvåningen. Kallvattenröret vid den södra 
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murstocken kan i det fallet vara tvunget att försörja fyra WC-stolar, fyra tvättställ och fyra 

duschar. 

 

En avloppsstam går upp till vinden vid varje murstock. Varje rör har en diameter på 100 mm 

och går vertikalt genom hela fastigheten, se bilaga 1. Dessa rör är tillräckligt dimensionerade 

för att anslutas till vindens badrum och kök, se bilaga 5. Den mest kritiska belastningen 

uppstår även här vid alternativet med etagevåning, där sju badrum är förlagda på 

vindsvåningen. I det fallet kommer tre utav de fyra spillvattenledningarna vara tvungna att 

försörja två badrum vardera på vindsvåningen.  

 

För att hitta den bästa och mest ekonomiskt hållbara installationslösningen har tre olika 

varianter jämförts för vardera vindsutformningar, enligt nedan. De olika alternativen har 

beaktats utifrån de krav som ställs gällande luftkvalitet i rum där folk vistas mer än tillfälligt, 

se bilaga 2; BBR 6:21, BBR 6:2521, BBR 6:2521, BBR 6:2522. 

 

 

7.2.1 Frånluftsvärmepump + komplett värmepumpsaggregat  

 

Med en frånluftsvärmepump för de befintliga lägenheterna + ett komplett 

värmepumpsaggregat för den nya vindsvåningen undgås uppdragningar av extra värme- och 

returstammar till och från radiatorsystemet. Dessutom behövs inte de befintliga 

vattenstammarna anslutas till systemet samtidigt som vindsvåningen får en separat och enkel 

energimätning. Nackdelarna är att värmepumpen drar el samt att varmvattenförbrukningen för 

vindsvåningen begränsas. 

 

 

Befintliga lägenheterna i huset 

 

Ett separat system för lägenheternas självdragsventilation kopplas till en frånluftsvärmepump. 

Frånluftsvärmepumpen värmer tillsammans med fjärrvärmesystemet upp det centrala 

värmesystemet i byggnaden. Därifrån värms de befintliga lägenheterna precis som innan. 

 

 

Vindsvåningen 

 

Etagevåning med inomhustrapp 

Ett separat komplett värmepumpsaggregat som ger både värme - varmvatten - ventilation och 

återvinning till vindsvåningen. Värme- och varmvattenrören går ut till våningens handfat, 

duschar och radiatorer. Fyra kallvattenstammar kopplas på de befintliga stammarna och 

försörjer vindsvåningens toaletter, handfat och duschar med kallvatten. Tre av stammarna är 

även kopplade till värmepumpen för att värmas. Avloppen ansluts till de befintliga 

avloppsluftningarna i byggnaden. Fläktrummet kommer att byggas upp intill den tidigare 

ingången för vinden, ute i trapphuset och uppfyller därmed de ljudkrav som föreskrivs, se 

bilaga 2; BBR 7.2. 
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Ett exempel på hur ett sådant installationssystem skulle kunna tillämpas i en etagevåning med 

inomhustrapp kan utläsas i bilaga 8. 

  

Hiss i sovrum 

Med anledning av det dåliga utrymmet ute i trapphuset placeras lämpligen serviceutrymmet i 

detta fall på ett uppbyggt bjälklag på hanbjälkarna i vindslägenheterna. Problemet med detta 

alternativ är servicetillgängligheten då man måste gå via en lägenhet. Frånluften för 

vindsvåningen kommer att matas direkt från tak och kommer därmed inte dras i några 

innerväggar. Däremot måste frånluft från bostaden och övriga installationerna som 

tappvarmvatten, värme till radiatorerna och till bostadens värmecentral gå ner i 

installationsgolvet via innerväggarna på vindsvåningen. 

 

Utanpåliggande hiss- och trapphus 

Installationsprincipen blir densamma som för etagevåningen här med undantag för 

placeringen av fläktrum som nu flyttas ut i kommunikationskorridoren mellan trapphus och 

lägenheter. 

 

 

Lönsamhet 

 

Att investera i ett system med frånluftsvärmepump + komplett värmepumpsaggregat kostar ca 

577 000 kr, men samtidigt kommer en energibesparing på ca 8 400 kr kunna göras varje år 

trots att nya bostäder uppförs på vindsvåningen, se bilaga 7. 

 

 

7.2.2 Frånluftsvärmepump + från- och tilluftssystem  

 

En frånluftsvärmepump för de befintliga lägenheterna + ett separat från- och tilluftssystem för 

den nya vindsvåningen gör det enkelt att reglera tilluftsflödet för vindsvåningen. En roterande 

värmeväxlare på det separata systemet möjliggör dessutom en bättre värmeåtervinning än en 

frånluftsvärmepump. All uppvärmning sker med fjärrvärme och det är även möjligt att i 

framtiden koppla på fjärrkyla till systemet om så önskas. Vindsvåningen erhåller en 

obegränsad varmvattenförsörjning. 

Systemet är däremot avancerat och kräver extra utrustning för mätning av energiförbrukning 

för vindsvåningen. Det är även viktigt att regelbundet kontrollera filtren för att minska risk för 

oönskat övertryck i byggnaden. Uppdragningar av extra värme- och returstammar till och från 

radiatorsystemet krävs och de befintliga varmvattenstammarna måste anslutas till systemets 

värmebatteri. 
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Befintliga lägenheterna i huset 

 

Ett separat system för lägenheternas självdragsventilation kopplas till en frånluftsvärmepump. 

Frånluftsvärmepumpen värmer tillsammans med fjärrvärmesystemet upp det centrala 

värmesystemet i byggnaden. Därifrån värms de befintliga lägenheterna precis som innan. 

 

 

Vindsvåningen 

 

Etagevåning med inomhustrapp  

Ett separat system för lägenheternas självdragsventilation kopplas till en frånluftsvärmepump. 

Frånluftsvärmepumpen värmer tillsammans med fjärrvärmesystemet upp det centrala 

värmesystemet i byggnaden. Därifrån går två värmestammar upp till radiatorerna och 

värmebatteriet i tilluftsaggregatet som tillsammans samverkar för att värma upp 

vindsvåningen. Tre varmvattenstammar kopplas på de befintliga stammarna i byggnaden och 

försörjer vindsvåningens handfat och duschar med varmvatten. Tre kallvattenstammar 

kopplas lika så på de befintliga stammarna och försörjer vindsvåningens toaletter, handfat och 

duschar med kallvatten. Avloppen ansluts till de befintliga avloppsluftningarna i byggnaden. 

Fläktrummet kommer att byggas upp intill den tidigare ingången för vinden, ute i trapphuset 

och uppfyller därmed de ljudkrav som föreskrivs, se bilaga 2; BBR 7.2. 

Ett exempel på hur ett sådant installationssystem skulle kunna tillämpas i en etagevåning med 

inomhustrapp kan utläsas i bilaga 8. 

 

Hiss i sovrum 

Med anledning av det dåliga utrymmet ute i trapphuset placeras lämpligen serviceutrymmet i 

detta fall på ett uppbyggt bjälklag på hanbjälkarna i vindslägenheterna. Problemet med detta 

alternativ är servicetillgängligheten då man måste gå via en lägenhet. Tilluft och frånluften för 

vindsvåningen kommer att matas direkt från tak och kommer därmed inte dras i några 

innerväggar. Däremot måste frånluft från bostaden och övriga installationerna som 

tappvarmvatten, värme till radiatorerna och till bostadens värmecentral gå ner i 

installationsgolvet via innerväggarna på vindsvåningen. Här ska även ett värmerör dras upp 

till vinden för att anslutas till värmebatteriet som i sin tur ska värma upp tilluften för 

vindsvåningen. 

 

Utanpåliggande hiss- och trapphus 

Installationsprincipen blir densamma som för etagevåningen här med undantag för 

placeringen av fläktrum som nu flyttas ut i kommunikationskorridoren mellan trapphus och 

lägenheter. 
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Lönsamhet 

 

Att investera i ett system med frånluftsvärmepump + från- och tilluftssystem kostar ca 

587 000 kr, men samtidigt kommer en energibesparing på ca 11 500 kr kunna göras varje år 

trots att nya bostäder uppförs på vindsvåningen, se bilaga 7. 

 

 

7.2.3 Gemensam frånluftsvärmepump 

 

Med en gemensam frånluftsvärmepump fås ett gemensamt system för hela byggnaden 

inklusive den nya vindsvåningen där all uppvärmning sker med fjärrvärme. Vindsvåningen 

erhåller en obegränsad varmvattenförsörjning. 

Däremot måste uppdragningar av extra värme- och returstammar till och från radiatorsystemet 

utföras och de befintliga varmvattenstammarna behöver anslutas till systemet. 

 

 

Befintliga lägenheterna i huset  

 

Ett gemensamt system för vindsvåningen och de befintliga lägenheternas självdragsventilation 

kopplas till en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen värmer tillsammans med 

fjärrvärmesystemet upp det centrala värmesystemet i byggnaden. Därifrån värms de befintliga 

lägenheterna precis som innan. 

 

 

Vindsvåningen 

 

Etagevåning med inomhustrapp 

Från det centrala värmesystemet i byggnaden går två värmestammar upp till radiatorerna på 

vindsvåningen. Tre varmvattenstammar kopplas på de befintliga stammarna i bostaden och 

försörjer vindsvåningens handfat och duschar med varmvatten. Tre kallvattenstammar 

kopplas lika så på de befintliga stammarna och försörjer vindsvåningens toaletter, handfat och 

duschar med kallvatten. Avloppen ansluts till de befintliga avloppsluftningarna i byggnaden. 

Den gemensamma frånluftsvärmepumpen kommer att placeras i ett uppbyggt serviceutrymme 

ute i trapphuset. Fläktrummet kommer att byggas upp intill den tidigare ingången för vinden, 

ute i trapphuset och uppfyller därmed de ljudkrav som föreskrivs, se bilaga 2; BBR 7.2. 

Ett exempel på hur ett sådant installationssystem skulle kunna tillämpas i en etagevåning med 

inomhustrapp kan utläsas i bilaga 8. 

 

Hiss i sovrum  

Med anledning av det dåliga utrymmet ute i trapphuset placeras lämpligen serviceutrymmet i 

detta fall på ett uppbyggt bjälklag på hanbjälkarna i vindslägenheterna. Problemet med detta 

alternativ är servicetillgängligheten då man måste gå via en lägenhet. Frånluften för 

vindsvåningen kommer att matas direkt från tak och kommer därmed inte dras i några 

innerväggar. Däremot måste frånluft från bostaden och övriga installationerna som 
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tappvarmvatten, värme till radiatorerna och till bostadens värmecentral gå ner i 

installationsgolvet via innerväggarna på vindsvåningen. 

 

Utanpåliggande hiss- och trapphus 

Installationsprincipen blir densamma som för etagevåningen här med undantag för 

placeringen av fläktrum som flyttas ut i kommunikationskorridoren mellan trapphus och 

lägenheter. 

 

 

Lönsamhet 

 

Att investera i ett system med frånluftsvärmepump + från- och tilluftssystem kostar ca 

557 000 kr, men samtidigt kommer en energibesparing på ca 10 300 kr kunna göras varje år 

trots att nya bostäder uppförs på vindsvåningen, se bilaga 7. 

 

 

7.3 Produktionsstyrning  

 

Innan ett stort projekt dras igång behöver husets övriga delar granskas för att få reda på vad 

för typer av upprustningar eller reparationer som byggnaden är i behov av. Finns det behov av 

andra renoveringsarbeten krävs det undersökas huruvida dessa kan samordnas med det 

aktuella projektet. Om inte det görs kommer fastigheten i framtiden behöva genomgå 

betydligt fler renoveringsarbeten, vilket medför stora ekonomiska utgifter. 

 

Den putsade fasaden är idag i dåligt skick och kräver en renovering inom den närmsta tiden. 

En fasadrenovering är ett omfattande arbete, där både rivningsarbete och 

återuppbyggnadsarbete är väldigt tidskrävande. Vid sådana betydelsefulla renoveringar krävs 

det att undersöka de olika alternativen som ställs inför en. Är den befintliga ytterväggens 

värmemotstånd tillräckligt bra eller finns det behov i att tilläggsisolera? 

Med tanke på det miljötänkande som finns idag inom byggbranschen har nyproducerade 

ytterväggar ofta ett bra värmemotstånd, till skillnad mot de ytterväggar som finns i äldre 

bostadshus. 

Att tilläggsisolera ytterväggen görs självfallet lämpligen i samband med en fasadrenovering. 

En renovering av fasaden kräver som många andra arbeten ställningar, byggbodar, containrar 

etc. och samordning bör därför eftersträvas.  

 

Det befintliga taket är idag oisolerat och utgörs endast av takpannor, strö- och bärläkt, 

takpapp och råspont. Skicket är dåligt och vissa läckageproblem medför att en renovering är 

välbehövlig. Förutom taktäckning behöver även beklädnader till gavelskivor, plåtgarnering, 

hängrännor och stuprör, takbrygga, snörrasskydd och uppstigningsskydd bytas ut. 

En takrenovering är ett måste för att projektet skall kunna utföras. Om inte yttertaket är 

tillräckligt tätt när vindsvåningens innertak har utförts kommer fuktskador med all säkerhet 

uppstå och dyra renoveringsarbeten tillkommer på sikt. 



Uppföljning 

 

59 

 

Balkongerna har under åren blivit slitna och kommer att behöva renoveras under den närmsta 

tiden. Balkongplattorna behöver bilas och återlagas. Räcken, entrétak och underbleck till 

fönster och dörrar behöver bytas ut. Även dessa renoveringar kräver ställningar, bodar, 

containrar etc. och bör därför försöka samordnas med andra arbeten. 

 

Avloppsstammarna i bostadshuset har aldrig bytts ut. Att byta stammar är ett mycket 

omfattande och tidskrävande projekt som i regel innefattar även badrumsrenoveringar. Under 

byggtiden kommer hantverkare vistas i lägenheterna samtidigt som fastighetens tillgång till 

vatten begränsas. Hyresgäster kan vara tvungna att flytta ut och arbetena bör därför försöka 

samordnas med andra svåra och inträngande arbeten.  

Trots att ledningarna är tillräckligt dimensionerade att försörja även nytillkomna bostäder på 

vinden så behöver de bytas ut. Rörens livslängd varierar beroende på material, men vanligtvis 

utförs stambyten efter ca 40-50 år i bostäder. 

 

Renoveringsarbeten medför inte bara utgifter utan bidrar även till framtida besparingar. 

Energiförluster kan reduceras genom ett bättre isolerat hus och nya installationssystem kan 

återvinna energi. Alla renoveringsarbeten bidrar dessutom till ett exklusivare bostadshus 

vilket befogar ökade hyresintäkter. 

 

För att kunna ta reda på hur ett projekt kan fortskrida på bästa sätt och inom vilken tidsram 

det kan utföras i verkligheten måste de olika arbetsmomenten länkas ihop på ett korrekt sätt, 

samtidigt som en passande resursfördelning kan upprättas. Vissa aktiviteter kan utföras 

parallellt medan andra är beroende av varandra. En aktivitet med för få arbetare kan leda till 

underbemanning medan risk för överbemanning kan uppkomma då för många arbetare är 

verksamma. 

 

Projektets tidsram baseras på vilka typer av arbetsmoment som skall komma utföras. Det 

medför att produktionstiderna varierar en hel del mellan de olika förslagen.  

De framtagna produktionstiderna innefattar tider för vindsinredning, installationsarbeten, 

efterfrågade renoveringsarbeten av befintliga badrum och avloppstammar, balkonger, tak och 

fasad. En jämn resursfördelning är anordnad i form av fyra arbetare med möjlighet till vissa 

förstärkningar vid behov. 

 

 

Etagevåning med inomhustrapp 

 

I alternativet där en etagevåning med inomhustrapp utförs kan projektet utföras på ca 90 

arbetsdagar, se bilaga 11. 

 

 

Hiss i befintliga sovrum 

 

I förslaget där en hiss stationeras i de norra lägenheternas befintliga sovrum kan projektet 

utföras på ca 100 arbetsdagar. 
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Utanpåliggande hiss- och trapphus 

 

I alternativet där ett nytt hiss- och trapphus byggs till utanpå huset kan projektet utföras på ca 

125 arbetsdagar. 

 

 

7.4 Ekonomi 

 

För att få reda på hur projektet bidrar till fastighetens ekonomiska situation krävs det att 

direkta byggkostnader, gemensamma kostnader och framtida besparingar och intäkter under 

förvaltningsskedet räknas fram. Därefter kan en sammanställning utföras och ett resultat 

gällande återbetalningstid kan erhållas. 

 

De direkta byggkostnaderna och de gemensamma kostnaderna grundas i stort på vilka typer 

av utföranden samt hur lång tidsperiod projektet innefattar. Därmed varierar den totala 

investeringskostnaden en hel del mellan de olika förslagen. 

Kalkylerna för de direkta byggkostnaderna innefattar ett installationssystem i form av 

gemensam frånluftsvärmepump. Dessutom är efterfrågade renoveringsarbeten av befintliga 

badrum och avloppstammar, balkonger, tak och fasad medräknade. 

 

Genom att tilläggsisolera fasaden med 100 mm mineralull vid en fasadrenovering kan 

energiförlusterna reduceras med 7 172 kWh/år, se bilaga 12. 

Den energibesparing som tilläggsisolering av fasaden samt innertaket vid vindsrenoveringen 

medför uppgår till 6 546 kWh/år, vilket vid fjärrvärme motsvarar ca 5 240 kr/år. 

 

Ett nytt ventilationssystem i form av gemensam värmepump som ansluts för värmeåtervinning 

reducerar energikostnaden med ca 10 300 kr/år, trots att nya bostäder tillkommer, se bilaga 7. 

 

Hyresintäkterna för de befintliga lägenheterna uppgår idag till 466 650 kr/år. 

 

 

Etagevåning med inomhustrapp 

 

I alternativet där en etagevåning med inomhustrapp utförs uppgår de direkta byggkostnaderna 

till ca 3 525 000 kr, se bilaga 9. 

De gemensamma kostnaderna för dessa arbeten uppgår till 438 000 kr, se bilaga 10. Dessutom 

går hyresintäkter på 40 000 kr förlorade p g a utflyttningar under byggtiden. 

 

Vid utförande av etagevåning med mindre studentrum beräknas en hyresintäkt på 256 500 

kr/år tillkomma, se bilaga 13. Däremot går den befintliga hyresintäkten för den 

mellanliggande lägenheten på det tredje planet förlorad. Därav uppgår de totala 

hyresintäkterna för det här förslaget till 673 850 kr/år, vilket är en ökning med 207 200 kr/år, 

se bilaga 13. 
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Genom en sammanställning framgår det att den totala investeringskostnaden uppgår till 

4 003 000 kr, medan de totala intäkterna ökar med ca 222 700 kr/år, se bilaga 14. 

 

 

Hiss i befintliga sovrum 

 

I alternativet där en hiss stationeras i de norra lägenheternas befintliga sovrum uppgår de 

direkta byggkostnaderna till ca 4 119 000 kr, se bilaga 9.  

De gemensamma kostnaderna för dessa arbeten uppgår till 460 000 kr, se bilaga 10. Dessutom 

går hyresintäkter på 40 000 kr förlorade p g a utflyttningar under byggtiden. 

 

Ett utförande av fyra studentlägenheter på vinden där en hiss placeras i befintliga sovrum, 

beräknas tillföra en hyresintäkt på 314 000 kr/år, se bilaga 13. Däremot reduceras 

hyresintäkterna för de befintliga norra lägenheterna då hisschaktet inskränker på 

bostadsareorna. Till följd av det uppgår de totala hyresintäkterna för det här förslaget till 

757 700 kr/år, vilket är en ökning med 291 050 kr/år, se bilaga 13. 

 

Genom en sammanställning framgår det att den totala investeringskostnaden uppgår till 

4 619 000 kr, medan de totala intäkterna ökar med ca 306 600 kr/år, se bilaga 14. 

 

 

Utanpåliggande hiss- och trapphus 

 

I alternativet där ett nytt hiss- och trapphus byggs till utanpå huset uppgår de direkta 

byggkostnaderna till ca 4 841 000 kr, se bilaga 9.  

De gemensamma kostnaderna för dessa arbeten uppgår till 527 000 kr, se bilaga 10. Dessutom 

går hyresintäkter på 40 000 kr förlorade p g a utflyttningar under byggtiden. 

 

Förslaget där fyra studentlägenheter uppförs på vinden där ett nytt utanpåliggande hiss- och 

trapphus byggs, beräknas tillföra en hyresintäkt på 334 750 kr/år, se bilaga 13. Dessutom går 

inga hyresintäkter förlorade då inga ändringar görs i befintliga lägenheter. Därmed uppgår de 

totala hyresintäkterna för det här förslaget till 801 400 kr/år. 

 

Genom en sammanställning framgår det att den totala investeringskostnaden uppgår till 5 

408 000 kr, medan de totala intäkterna ökar med ca 350 300 kr/år, se bilaga 14. 
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8 Diskussion 
 

 

Utformning 

 

Förslaget med utanpåliggande hisshus valdes bort tidigt i arbetet p g a att hissen saknade 

direktförbindelse med bostadsplan och källplanet. Hissen tjänade därmed inte sitt syfte, vilket 

är skäl nog att lägga ner förslaget. 

 

Förslaget med etagevåning görs bäst av den mellanliggande lägenheten på tredje våningen, då 

entréplanets rumsutformningar uppfyller de gemensamma funktionerna på ett bra sätt.  

En utformning där studentrummen på vindsvåningen tilldelas privata badrum resulterar i ett 

mer tilltalande boende i jämförelse med gemensamma badrum. Dessutom är de sociala 

delarna på entréplanet inte dimensionerade för alltför många studenter. 

 

Att fyra studentlägenheter är bäst lämpade att uppföra på vinden i de två förslagen med hiss, 

har sin grund i de enkla utformningarna samt de passande lägenhetsareorna. 

Vid utformning av tre bostäder erhålls för stora enrumslägenheter med sämre planlösningar. 

Fem lägenheter medför korridorsyta eller komplicerade utformningar där svårutnyttjade ytor 

uppstår. 

 

 

Byggtekniska lösningar 

 

Att det kan förekomma högre ljudnivåer i ett gemensamhetsboende där en större skara 

studenter är inneboende är ganska uppenbart. Vid utförande av etagevåning bör därför de 

rumsavskiljande väggarna till studentrummen ljudisoleras med dubbla gipsskivor och 

isolering.  

De lägenhetsavskiljande väggarna för separata bostäder på vindsvåningen behöver inte utföras 

i betong. Att bygga med så pass tunga element då väggarna på vinden inte fyller någon 

bärande funktion är omotiverat. Istället kan lättare konstruktioner uppföras i form av trä- eller 

stålreglar.  

 

Genom att ljudisolera i installationsgolvet kan ljudnivån mellan de två planen minskas. 

 

 

Installationer 

 

Det råder inga tvivel om att stora mängder energi försvinner genom fastighetens 

självdragskanaler och att stora besparingar kan göras om ett nytt ventilationssystem ansluts 

för värmeåtervinning. Dessutom erhålls en förbättrad luftkvalitet eftersom luftomsättningen 

inte är beroende av tryckskillnader som uppkommer vid olika temperaturskillnader. 
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Vid uppförande av nya bostäder på vinden måste nya installationslösningar utföras och därför 

är det ett lämpligt tillfälle att även beakta hur det befintliga systemet kan uppgraderas genom 

någon typ av samverkan.  

 

De tre olika förslagen på installationssystem har för- och nackdelar på olika sätt. Gemensamt 

är att alla lösningar har värmeåtervinning på både vindsvåningen och övriga bostadsplan. Det 

som skiljer principerna åt är främst på vilket sätt man ska ta till vara på värmen och hur man 

ska konvertera nya installationer till befintliga installationer. 

 

 

Produktionsstyrning och Ekonomi 

 

Vid framtagning av produktionstider och kalkylering av projektets kostnader har 

installationsarbeten och alla efterfrågade renoveringsarbeten beaktats. 

De direkta byggkostnaderna och de gemensamma kostnaderna har erhållits främst genom 

kalkyler i Bidcon men även genom intervjuer med bygg- och installationskonsulter. 

Kalkylerna är utförda på hög detaljeringsgrad och innefattar kostnader för all utrustning som 

tillkommer vid utförande av de specifika förslagen. 

Framtida besparingar har räknats fram genom energiberäkningar och hyresintäkter. 

 

Vid utförande av nya kommunikationslösningar kan tillgängligheten till bostäderna försämras 

kraftigt under en tid. En temporär utflyttning för hyresgästerna kan i vissa fall vara befogad. 

Det gäller framförallt alternativet med utanpåliggande hiss- och trapphus då det befintliga 

trapphuset rivs ut. 

De hyresintäkter som eventuellt kan gå förlorade under byggtiden p g a utförande av nya 

kommunikationslösningar, har inte räknats med i det ekonomiska resultatet. Anledningen till 

detta är att utflyttningar är befogade även vid stambytena. Stambyten utförs i alla förslagen 

och är den kritiska aktiviteten vad gäller utflyttning av hyresgäster. Det betyder att 

kommunikationslösningar kan utföras under den tiden som stambytena utförs, vilket innebär 

att de olika förslagen går miste om samma hyresintäkter under byggtiden. 

 

Vid kalkylering av framtida hyresintäkter har de nuvarande intäkterna per kvadratmeter 

använts för de befintliga lägenheterna. De renoveringsarbeten, installationsarbeten och 

hissinstallationer som berör de befintliga bostäderna kommer givetvis medföra befogenhet till 

ökade hyresintäkter hos även dessa. Hur stor ökning de olika upprustningarna resulterar i är 

svårt att förutspå, men de årliga intäkterna som kalkylerats fram för de olika förslagen är 

därmed säkerligen lägre än vad de i verkligheten kommer utfalla i. 

Viktigt att beakta till följd av det är att framförallt de två förslagen med hisslösningar kommer 

vara mer lönsamma än vad det ekonomiska resultatet visat. Detsamma gäller även för 

förslaget med etagevåning, fast i mindre betydande utsträckning. 

 

Det faktum att renoveringsarbetena upphöjer de direkta byggkostnaderna kraftigt måste även 

uppmärksammas. Vare sig ett projekt med vindsombyggnad utförs eller inte, måste dessa 

renoveringsarbeten förr eller senare utföras för att fastigheten ska överleva.
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9 Slutsats 
 

När en råvind ska byggas om till en vindsvåning finns det många regler som måste följas. 

Arbetena ska följa de bestämmelser som finns i PBL, BVL, BVF och BBR. Den kanske mest 

uppmärksammade regeln vid vindsombyggnader är tillgänglighetskravet på hiss som kan 

uppstå. Hisskravet gäller vid uppförande av nya bostäder i flerbostadshus med fler än två 

våningar. 

För att få ett bygglovsgodkännande av kommunens byggnadsnämnd måste även detaljplanen 

ses över. Vissa fastigheter kan sakna beteckningar som säger att vinden får inredas och vissa 

tomter kan vara märkta så att dessa inte får bebyggas. 

 

Hur lönsamt det kan vara att bygga om en råvind till en vindsvåning har sin grund i 

fastighetens specifika förutsättningar.  

En stor efterfrågan på bostäder där fastigheten är lokaliserad är kanske den viktigaste 

förutsättningen av alla. Byggnaden måste dessutom ha en betryggande livslängd för att stora 

investeringar ska kunna göras. 

Hur stora arbeten som måste utföras för att möjliggöra en hållbar lösning till en vindsvåning 

bidrar starkt till investeringskostnaderna. 

 

Fastigheten Karlsborg 5 är centralt lokaliserad där efterfrågan på bostäder är stor. Däremot är 

många av de andra förutsättningarna inte lika positiva. Till att börja med får varken 

fastighetens vind inredas eller marken kring fastigheten bebyggas, enligt detaljplanen. En ny 

prövning måste därför göras för att dessa bestämmelser ska kunna förändras. 

Någon befintlig hiss finns inte i fastigheten och eftersom huset har tre våningar plus vind, 

måste en hiss installeras då nya bostäder byggs till. 

Många delar av byggnaden är i dåligt skick och stora renoverings- och förbättringsarbeten 

måste utföras för att fastigheten skall erhålla en betryggande livslängd och för att bostäder 

skall kunna byggas på vinden. 

 

Trots att en vindsombyggnad är ett komplicerat projekt för fastigheten Karlsborg 5 har det 

visat sig att årsintäkterna ökar kraftigt i de olika förslagen.  

Då etagevåning utförs av vindsplanet uppkommer inget krav på hiss. Ett sådant alternativ 

resulterar därför i en lägre investeringskostnad men även lägre intäkter.  

En hiss ökar i sin tur fastighetens värde och separata bostäder kan utföras på vinden. 

Förslagen med hisslösningar medför en högre investeringskostnad samtidigt som intäkterna 

blir högre. 

 

Oberoende av vilket förslag som kan tänkas vara bäst lämpat för Karlsborg 5 har det i denna 

rapport framgått att det på ett hållbart vis kan byggas bostäder på vinden.  

Runt om i landet finns ett stort antal råvindar som säkerligen har minst lika bra förutsättningar 

att byggas om till bostäder som råvinden på Karlsborg 5. Förhoppningsvis kan fler förvaltare 

se möjligheterna med att bygga bostäder på vinden.
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10 Fortsatt arbete och rekommendationer 
 

Ett utförande av bostäder på vinden rekommenderas att samordnas med efterfrågade 

restaureringsarbeten i form av: 

 Fasadrenovering. I samband med byte av putsen tillråds även väggarna 

tilläggsisoleras. 

 Renovering av tak. Takpannor, strö- och bärläkt, takpapp och råspont måste ersättas 

mot nytt. Dessutom behöver även beklädnader till gavelskivor, plåtgarnering, 

hängrännor och stuprör, takbrygga, snörrasskydd och uppstigningsskydd bytas ut. 

 Renovering av balkonger. Balkongplattorna behöver bilas och återlagas. Räcken, 

entrétak och underbleck till fönster och dörrar behöver bytas ut. 

 Renovering av befintliga badrum samt byten av avloppstammar. 

 Modernisering av installationssystem. Både befintliga och nytillkomna bostäder 

rekommenderas att anslutas till värmeåtervinning. 

 

Vilket utav förslagen ”Etagevåning med inomhustrapp”, ”Hiss i befintliga sovrum” och 

”Utanpåliggande hiss- och trapphus” som rekommenderas framförs inte här. 

 Alternativen är olika omfattande och har för- och nackdelar på olika sätt. Vilket förslag som 

ska väljas är en fråga HSB själva måste besvara genom att noga undersöka sina avsikter. 

 

Efter att beslut är fattade ska byggnadsnämnden i Jönköpings kommun kontaktas för att 

eventuellt utföra prövning om förändring av detaljplanen och därpå göra en 

bygglovsprövning. 

Projektet bedöms kunna komma igång snarast efter att godkännande tillgivits av 

byggnadsnämnden.
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Bilaga 2 – Utdrag av regler 

PBL - Ur 8 kap. 

 

1 §  

Bygglov krävs för att 

1. uppföra byggnader, 

2. göra tillbyggnader, 

3. ta i anspråk eller inreda byggnader 

helt eller till viss del för väsentligen 

annat ändamål än det för vilket 

byggnaden senast har använts eller för 

vilket bygglov har lämnats, 

4. göra sådana ändringar av byggnader 

som innebär att det inreds någon 

ytterligare bostad eller någon ytterligare 

lokal för handel, hantverk eller industri. 

 

3 §  

I områden med detaljplan krävs, utöver 

vad som föreskrivs i 1 och 2 §§, bygglov 

för att  

1. färga om byggnader eller byta 

fasadbeklädnad eller 

taktäckningsmaterial samt för att göra 

andra ändringar av byggnader som 

avsevärt påverkar deras yttre utseende. 

 

 

BVF 

 

BVF §12  

Flerbostadshus med fler än två våningar 

skall alltid förses med hiss som kan 

användas av den som har nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga. 

 

BVF § 15 

Om en annan ändring av en byggnad än 

tillbyggnad medför en avsevärd 

förlängning av byggnadens brukstid eller 

en väsentligt ändrad användning av 

byggnaden eller del av denna, skall 

kraven i 3 - 8 och 10 – 14 §§ uppfyllas 

även beträffande de delar av byggnaden 

som, utan att omfattas av ändringen, 

indirekt berörs av denna. 

 

 

BBR 

 

BBR 3:11 

I utrymmen där personer vistas tillfälligt, t.ex. maskinrum, 

avfallsutrymmen, garage, kommunikationsutrymmen och 

kulvertar, skall rumshöjden vara minst 2,10 meter. 

 

BBR 3:124 

Då hiss eller annan lyftanordning krävs för att bostäder eller 

lokaler skall vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga, skall minst en hiss rymma en person 

som sitter i rullstol och en medhjälpare. 

I bostadshus med fler än fyra våningsplan, skall minst en hiss 

rymma sjukbår. 

 

BBR 3:212 

I fråga om särskilda boendeformer för studerande och ungdom 

får, för en grupp boende, delar av enskilda lägenheters utrymmen 

och utrustning sammanföras till gemensamma utrymmen. I de fall 

köket är gemensamt får antalet lägenheter som delar detta inte 

överstiga 12. De gemensamma utrymmena skall vara så stora och 

välutrustade att de utgör skälig kompensation för 

inskränkningarna i den enskilda lägenheten. (BFS 2000:22) 

 

BBR 3:221 

Rummen i bostäder i ett plan skall vara tillgängliga för en person 

som sitter i rullstol. Minst ett hygienrum skall möjliggöra 

toalettbesök för en person som sitter i rullstol och vara så 

utformat att det efter ändring finns plats för medhjälpare och 

separat duschplats, om sådan saknas från början. 

 

BBR 3:222 
I bostäder med flera våningsplan skall entréplanet rymma 

– hygienrum enligt avsnitt 3:221, 

– avskiljbar bäddplats (sovalkov), 

– möjlighet att tillaga mat, 

– utrymme för måltider, 

– plats för sittgrupp och 

– utrymme för förvaring. 
 

BBR  5:21 

Allmänt råd: 

Byggnader med tre eller flera våningsplan bör utföras i klass Br1. 

 

BBR 5:31  

Byggnader skall utformas så att tillfredsställande utrymning kan 

ske vid brand. 

 

BBR 5.311 

Bostäder och lokaler, utöver de som avses i avsnitt 5:313, där 

personer vistas mer än tillfälligt skall ha minst två av varandra 

oberoende utrymningsvägar. Om bostaden eller lokalen har fler 

än ett våningsplan, skall det finnas minst en utrymningsväg från 

varje plan. 

BBR 5:331  

Gångavståndet inom en brandcell till närmaste 

utrymningsväg skall inte vara längre än att brandcellen kan 

utrymmas innan kritsiska förhållanden uppstår. 

 

BBR 5:332  

I en utrymningsväg skall gångavståndet till närmaste trappa 

som leder till annat våningsplan eller utgång som leder till 

gata eller motsvarande inte vara längre än att utrymningen 

kan ske snabbt. 

 

BBR 5:354  

I byggnader eller i delar av byggnader där krav på tidig 

upptäckt av brand ställs skall automatiska brandlarm 

installeras. 

 

BBR 5:341  

Utrymningsvägar skall utformas med sådan rymlighet och 

framkomlighet att de kan betjäna det antal personer de är 

avsedda för. 

Allmänt råd: 

Bredden i utrymningsvägar bör inte understiga 0,9 meter. 

 

BBR 5:342  

Dörrar till eller i en utrymningsväg skall vara utåtgående i 

utrymningsriktningen och lätt identifierbara som utgångar. 

 

BBR 5:374 

Utrymning från bostadsrum i byggnader i klass Br2 eller 

Br3 skall kunna ske utan hjälp av räddningstjänsten. (BFS 

1995:17) 

 

BBR 5:6521 

Luftbehandlingsinstallationer i gemensamma utrymmen 

(schakt och aggregatrum) och som försörjer olika 

brandceller skall utformas så att den brandavskiljande 

förmågan mellan brandcellerna upprätthålls. 

 

BBR 6:21 

Byggnader och deras installationer skall utformas så att de 

kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där 

människor vistas mer än tillfälligt. 

 

BBR 6:251  

Ventilationssystem skall utformas för ett lägsta uteluftsflöde 

motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. Rum skall kunna ha 

kontinuerlig luftväxling när de används. Dock får 

uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m2 golvarea då 

ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m2 golvarea då 

någon vistas där. 

 

BBR 6:2521 

Tilluft skall i första hand tillföras rum eller avskiljbara delar 

av rum för daglig samvaro samt för sömn och vila. 

BBR 6:2522 

Ventilationssystemet skall utformas så att hela 

vistelsezonen ventileras vid avsedda luftflöden. 

 

BBR 6:322 

Allmänt råd: 

Som ett schablonvärde kan gälla att fönsterglasarean bör 

ge motsvarande ljusinsläpp som uppnås då 

fönsterglasarean är minst 10 % av golvarean när fönstret 

har 2 eller 3 klarglas. 

 

BBR 6:33 

Allmänt råd: 

Fönster i rum eller någon avskiljbar del i rum där 

människor vistas mer än tillfälligt bör placeras så att 

utsikten ger möjligheter att följa dygnets och årstidernas 

variationer. I bostäder bör inte takfönster utgöra enda 

dagsljuskälla i de rum där människor vistas mer än 

tillfälligt. (BFS 2006:12) 

 

BBR 7.2 

Byggnader och deras installationer skall utformas så att 

ljud från byggnadens installationer, från angränsande 

utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta 

skall ske i den omfattning som den avsedda användningen 

kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras 

av ljudet. Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, 

skall särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas. 

Allmänt råd: 

Föreskriftens krav på byggnaden är uppfyllt om de 

byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt SS 252 67 

för bostäder eller enligt SS 02 52 68 för respektive lokaltyp 

uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A 

eller B väljas. 

 

BBR 7:1  

Byggnader skall utformas så att uppkomst och spridning av 

störande ljud begränsas. 

 

BBR 8:232 

Trapploppen i trappor i byggnader i flera plan som 

innehåller fler än två bostäder och som inte har hiss för 

bårtransporter skall ha en minsta bredd på 1,20 meter. 

 

BBR 9:2 

Bostäder skall vara utformade så att byggnadens specifika 

energianvändning högst uppgår till 110 kWh per m2 

golvarea (Atemp) och år i klimatzon söder. 
 



Bilaga 3 – Ljudisolering betong 

 

  



Bilaga 4 – Dimensionering tappvatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rördimension kallvatten: Ø 20 mm 

Rördimension varmvatten: Ø 20 mm 

Framledningstemperatur: 70 °C 

Kritisk kallvattenledning: 4 WC-stolar 

4 tvättställ 

4 duschar 

 Kritisk varmvattenledning: 4 tvättställ 

4 duschar 

 

 

Summa normflöde kritisk kallvattenledning: 4 st · 0,2 l/s + 4 st · 0,1 l/s + 4 st · 0,1 l/s = 1,6 l/s 

1,6 l/s normflöde ger ett sannolikt flöde på 0,51 l/s 

 

Summa normflöde kritisk varmvattenledning: 4 st · 0,2 l/s + 4 st · 0,1 l/s = 1,2 l/s 

1,6 l/s normflöde ger ett sannolikt flöde på 0,47 l/s 

 

 

Med ett sannolikt flöde på 0,51 l/s kan en rördimension på minst 18 mm användas. 

  



Bilaga 5 – Dimensionering spillvatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summerat flöde för alla befintliga avloppstammar:  

10 st · 2 l/s + 10 st · 0,3 l/s + 9 st · 0,8 + 9 · 0,8 + 2 · 0,8  + 9 · 0,8 = 46,2 l/s 

 

Summerat flöde per avloppstam: 

 46,2 l/s / 4 st = 11,55 l/s per ledning. 

 

Rördimension spillvatten: Ø 100 mm 

Belastning befintliga ledningar: 10 WC-stolar 

10 tvättställ (0,3) 

9 badkar 

9 diskbänkar 

2 tvättmaskiner 

9 hushållsdiskmaskiner 

 

 

 

 

Summerat kritiskt flöde: 11,55 l/s + 2 st · 2 l/s + 2 · 0,3 l/s + 2 · 0,6 l/s = 17,35 l/s 

 

Qww = K · DU  

Qww = 0,5 · 35,17 = 2,08 l/s 

 

Med en hydraulisk kapacitet på 2,08 l/s kan avloppsstammen ha en minsta dimension på ca 83 mm. 

 

 

Kritisk spillvattenledning vindsvåning: Befintlig belastning + 

2 WC-stolar 

2 tvättställ (0,3) 

2 duschar 

 



Bilaga 6 – Energiförbrukning ventilation 

 

Energiförbrukning självdragsventilation för befintliga lägenheter 

 

Ventilering självdrag: 0,35 liter/s och m
2
 (minimikrav BBR) 

Medeltemperatur i Jönköping: 7,6 °C 

Inomhustemperatur: 20 °C 

Luftens densitet: 1,2 kg/m
3
 

Area bostadsplan inkl. trapphus: ≈ 600 m
2
 

Luftens specifika värmekapacitet (c): 1 kW/(kg·K) 

 

600 m
2 

· 0,35 liter/s = 210 liter/s för hela bostaden 

210 liter/s · 1,2 kg/m
3
 = 0,252 kg/s 

0,252 kg/s · (3600 · 24 · 365) = 7 947 072 kg/år (m) 

 

20°C - 7,6°C = 12,4°C (k) 

 

c · m · k 

1 kW/(kg·K) · 7 947 072 kg/år · 12,4°C = 98 543 693 kW/år 

98 543 693 / 3600 = 27 373 kWh/år ≈ 27 400 kWh/år 

 

 

Energiförbrukning frånluftsventilation för vindsvåningen 

 

Ventilering frånluft för vindsvåning (F): 100 liter/s = 360 m
3
/h 

Antal gradtimmar per år (Q): (20 – 3 – 7,6) · 24 · 365 = 82 344 kWh/år 

 

EL = 0,33 · F · Q 

EL = 0,33 · 360 · 82 344 = 9 782 kWh/år ≈ 9 800 kWh/år 

 

  



Bilaga 7 - Installationslösningar 

 

 

 

Lönsamhet i frånluftsvärmepump + komplett värmepumpsaggregat 

 

 

Investeringskostnad: 577 000 kr 

Elpris i Jönköping: ≈ 1,06 kr/kWh 

Fjärrvärmekostnad: ≈ 0,80 kr/kWh 

Energiåtervinningsgrad värmepump: 75 % 

 

 

Utgifter: 

Energiförbrukning ventilation för 

vindsvåning: 

9 800 · 0,25 = 2 450 kWh/år 

Energiförbrukning varmvatten för 

vindsvåning: 

1800  + 18 · 187 = 5 166 

kWh/år 

 

(5 166 + 2 450) · 1,06 = 8 073 kr/år 

 

 

Intäkter: 

Energibesparing ventilation för 

befintliga lägenheter: 

27 400 · 0,75 = 20 550 kWh/år 

 

20 550 · 0,8 = 16 440 kr/år 

 

 

Årsbesparing: 

 

16 440 – 8 073 = 8 367 kr/år ≈ 8 400 kr/år 

 

 

Lönsamhet i frånluftsvärmepump + från och tilluftssystem 

 

 

Investeringskostnad: 587 000 kr 

Fjärrvärmekostnad: ≈ 0,80 kr/kWh 

Energiåtervinningsgrad värmepump: 75 % 

Energiåtervinningsgrad från- och 

tilluftssystem: 

90 % 

 

 

Utgifter: 

Energiförbrukning ventilation för 

vindsvåning: 

9 800 · 0,10 = 980 kWh/år 

Energiförbrukning varmvatten för 

vindsvåning: 

1800  + 18 · 187 = 5 166 

kWh/år 

 

(5 166 + 1 290) · 0,80 = 4 917 kr/år 

 

 

Intäkter: 

Energibesparing ventilation för 

befintliga lägenheter: 

27 400 · 0,75 = 20 550 kWh/år 

 

20 550 · 0,8 = 16 440 kr/år 

 

 

Årsbesparing: 

 

16 440 – 4 917 = 11 523 kr/år ≈ 11 500 kr/år 

 

 

Lönsamhet i gemensam frånluftsvärmepump 

 

 

Investeringskostnad: 557 000 kr 

Fjärrvärmekostnad: ≈ 0,80 kr/kWh 

Energiåtervinningsgrad värmepump: 75 % 

 

 

Utgifter: 

Energiförbrukning ventilation för 

vindsvåning: 

9 800 · 0,25 = 2 450 kWh/år 

Energiförbrukning varmvatten för 

vindsvåning: 

1800  + 18 · 187 = 5 166 

kWh/år 

 

(5 166 + 2 450) · 0,80 = 6 093 kr/år 

 

 

Intäkter: 

Energibesparing ventilation för 

befintliga lägenheter: 

27 400 · 0,75 = 20 550 kWh/år 

 

20 550 · 0,8 = 16 440 kr/år 

 

 

Årsbesparing: 

 

16 440 – 6 093 = 10 347 kr/år ≈ 10 300 kr/år 

 

 

  



Bilaga 8 – Installationsritningar (Frånluftsvärmepump + komplett värmepumpsaggregat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation befintliga lägenheter       Sanitet vindsvåning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation vindsvåning        Värme vindsvåning 

 



Bilaga 8 – Installationsritningar (Frånluftsvärmepump + från- och tilluftsystem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation befintliga lägenheter       Sanitet vindsvåning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation vindsvåning        Värme vindsvåning 

 



Bilaga 8 – Installationsritningar (Gemensam frånluftsvärmepump) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation befintliga lägenheter       Sanitet vindsvåning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation vindsvåning        Värme vindsvåning 

  



Bilaga 9 – Direkta byggkostnader (Etagevåning med inomhustrapp) 

 Etagevåning med inomhustrapp      Renovering av befintliga badrum och byten av avloppsstammar 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Renovering av balkonger 

 

        

 

 

 

 

          

 

         Renovering av tak 

 

 

 

 

 

 

         

         

         Fasadrenovering 

 

 

 

 

Direkta byggkostnader: 1 558 093 kr + 54 542 kr · 9 st +193 422 kr + 236 399 kr + 341 213 kr + moms = (1 558 093 + 490 878 + 193 422 + 236 399 + 341 213) · 1,25 = 3 525 006 ≈ 3 525 000 kr  

 



Bilaga 9 – Direkta byggkostnader (Hiss i befintliga sovrum) 

 Hiss i befintliga sovrum       Renovering av befintliga badrum och byten av avloppsstammar 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Renovering av balkonger 

 

        

 

 

 

 

          

 

         Renovering av tak 

 

 

 

 

 

 

         

 

         Fasadrenovering 

 

 

 

 

Direkta byggkostnader: 2 033 409 kr + 54 542 kr · 9 st +193 422 kr + 236 399 kr + 341 213 kr + moms = (2 033 409 + 490 878 + 193 422 + 236 399 + 341 213) · 1,25 = 4 119 151 ≈ 4 119 000 kr  

 



Bilaga 9 – Direkta byggkostnader (Utanpåliggande hiss- och trapphus) 

 Utanpåliggande hiss- och trapphus      Renovering av befintliga badrum och byten av avloppsstammar 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Renovering av balkonger 

 

        

 

 

 

 

          

 

         Renovering av tak 

 

 

 

 

 

 

         

          

Fasadrenovering 

 

 

 

 

Direkta byggkostnader: 2 610 814 kr + 54 542 kr · 9 st +193 422 kr + 236 399 kr + 341 213 kr + moms = (2 610 814 + 490 878 + 193 422 + 236 399 + 341 213) · 1,25 = 4 840 908 ≈ 4 841 000 kr  

  



Bilaga 10 – Gemensamma kostnader 

 

Gemensamma kostnader  

 

 

 

 

Byggskylt: 

Byggbod: 

Containrar: 

Byggström: 

Stängsel: 

Mobilkran: 

Arbetsledning: 

Ställningar: 

Bygghiss: 

10 000 kr 

145 kr/byggdag 

35 kr/byggdag · 3 st = 105 kr/byggdag 

10 000 kr 

1,5 kr/meter/byggdag = 184 kr/byggdag 

1000 kr/timmen 

400 kr/timmen 

50 000 kr + 500 kr/byggdag 

120 000 kr 

 

 

Etagevåning med inomhustrapp ≈ 90 byggdagar 

 

10 000 + 145 · 90 + 105 · 90 + 10 000 + 184 · 90 + 1000 · 20 + 400 · 360 + 50 000 + 45 000 + 120 000 = 438 060 ≈ 

438 000 kr 

 

 

 

Hiss i befintliga sovrum ≈ 100 byggdagar 

 

10 000 + 145 · 100 + 105 · 100 + 10 000 + 184 · 100 + 1000 · 20 + 400 · 400 + 50 000 + 50 000 + 120 000 = 463 400 ≈ 

460 000 kr 

 

 

 

Utanpåliggande hiss- och trapphus ≈ 125 byggdagar 

 

10 000 + 145 · 125 + 105 · 125 + 10 000 + 184 · 125 + 1000 · 20 + 400 · 500 + 50 000 + 62 500 + 120 000 = 526 750 ≈ 

527 000 kr 

 

 

  



Bilaga 11 – Produktionsstyrning 

Tid- och resursplan (Etagevåning med inomhustrapp)      APD-Plan 

 

Aktivitet 

A – Rivning yttertak    108 timmar 

B – Rivning och återlagning av balkong   125 timmar 

C – Rivning fasad    165 timmar 

D – Rivning och montering av kök   28 timmar 

E – Rivning av innerväggar i befintlig lägenhet  15 timmar 

F – Stambyten och renovering av befintliga toaletter  450 timmar 

G – Rivning av murstockar och uttransport av isolering 94 timmar 

H – Byggnation av invändig trapp   20 timmar 

I – Fasadrenovering    454 timmar 

J – Uppbyggnad av yttertak   366 timmar 

K – Montering av installationer   500 timmar 

L – Montering av balkongräcken, underbleck och entrétak 114 timmar 

M – Uppbyggnad av installationsgolv   139 timmar 

N – Uppbyggnad av innerväggar   164 timmar 

O – Ytskikt och kompletteringar invändigt  237 timmar 

P – Badrum på vindsvåningen med anslutning av installationer 38 timmar 

Totalt:     3 014 timmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 12 – Energiförluster transmission 

 

Energiförluster via transmission före tilläggsisolering av fasad och vindsrenovering 

 

 

Befintliga lägenheter 

 

U-värde vindsbjälklag = 0,230 W/m²·°C (180 mm betong, 100 mm glasullsskivor och 60 mm glasullsmattor) 

U-värde fönster = 1,4 W/m²·°C  

U-värde yttervägg = 0,440 W/m²·°C (250 mm lättbetong och 20 mm puts) 

 

Area vindsbjälklag = 183 m
2
 

Area fönster = 118 m
2
 

Area yttervägg = 347 m
2
 

 

ET = U · A · Q  

 

Vindsbjälklag = 0,230 · 183 · 82 344 ≈ 3 466 kWh/år 

Fönster = 1,4 · 118 · 82 344 ≈ 13 603 kWh/år 

Yttervägg = 0,440 · 347 · 82 344 ≈ 12 572 kWh/år 

 

Totalt = 3 466 + 13 603 + 12 572 = 29 641 kWh/år 

 

 

Vindsvåning 

 

Totalt 0 kWh/år (ouppvärmd) 

 

 

 

Energiförluster via transmission efter tilläggsisolering av fasad och vindsrenovering 

 

 

Befintliga lägenheter 

 

U-värde fönster = 1,4 W/m²·°C  

U-värde yttervägg = 0,189 W/m²·°C (vid tilläggsisolering 100 mm mineralull λ = 0,033) 

 

Area fönster = 118 m
2
 

Area yttervägg = 347 m
2
 

 

ET = U · A · Q  

 

Fönster = 1,4 · 118 · 82 344 ≈ 13 603 kWh/år 

Yttervägg = 0,189 · 347 · 82 344 ≈ 5 400 kWh/år 

 

Totalt = 13 603 + 5 400 =19 003 kWh/år 

 

 

Vindsvåning 

U-värde fönster = 1,4 W/m²·°C  

U-värde yttervägg = 0,189 W/m²·°C (vid tilläggsisolering 100 mm mineralull λ = 0,033) 

U-värde tak = 0,15 W/m²·°C 

 

Area fönster = 10 m
2
 

Area yttervägg = 19 m
2
 

Area tak = 214 m
2
 

 

ET = U · A · Q  

 

Fönster = 1,4 · 10 · 82 344 ≈ 1 153 kWh/år 

Yttervägg = 0,189 · 19 · 82 344 ≈ 296 kWh/år 

Tak = 0,15 · 214 · 82 344 ≈ 2 643 kWh/år 

 

Totalt = 1 153 + 296 + 2 643 = 4 092 kWh/år 

 

 

 

Energibesparing med tillägäsisolering utan hänsyn till vindsrenovering: 12 572 – 5 400 = 7 172 kWh/år (5 738 kr/år fjärrvärme) 

 

Energibesparing med tilläggsisolering och vindsrenovering: 29 641 – 19 003 – 4 092 = 6 546  kWh/år (5 237 kr/år fjärrvärme) 

 

 

 

  



Bilaga 13 – Hyresintäkter 

Hyresintäkter befintliga lägenheter 

 

Hyresintäkter för befintliga bostäder är 850 kr/m
2
/år. 

 

Etagelägenhet med inomhustrapp  Hiss i befintliga sovrum     Utanpåliggande hiss- och trapphus 

Södra lägenheter: 3 st · 68 m
2
· 850 kr/m

2
/år = 173 400 kr/år 3 st · 68 m

2
· 850 kr/m

2
/år = 173 400 kr/år 3 st · 68 m

2
· 850 kr/m

2
/år = 173 400 kr/år 

Mellanliggande lägenheter: 2 st · 58 m
2
· 850 kr/m

2
/år = 98 600 kr/år 3 st · 58 m

2
· 850 kr/m

2
/år = 147 900 kr/år 3 st · 58 m

2
· 850 kr/m

2
/år = 147 900 kr/år 

Norra lägenheter: 3 st · 57 m
2
· 850 kr/m

2
/år = 145 350 kr/år 3 st · 48 m

2
· 850 kr/m

2
/år = 122 400 kr/år 3 st · 57 m

2
· 850 kr/m

2
/år = 145 350 kr/år 

Totalt: 173 400 + 98 600 + 145 350 = 417 350 kr/år 173 400 + 147 900 + 122 400 = 443 700 kr/år 173 400 + 147 900 + 145 350 = 466 650 kr/år 

 

 

Hyresintäkter vindsvåning 

 

Hyresintäkter vid nyproduktion är 2 500 kr/m
2
/år. 

 

Etagelägenhet med inomhustrapp  Hiss i befintliga sovrum     Utanpåliggande hiss- och trapphus 

102,6 m
2
 · 2500 kr/m

2
/år = 256 500 kr/år 36,3 m

2 
+ 35,1 m

2 
+ 32,8 m

2 
+ 21,4 m

2 
= 125,6 m

2
 

125,6 m
2
 · 2500 kr/m

2
/år = 314 000 kr/år 

36,3 m
2 

+ 35,1 m
2 

+ 32,8 m
2 

+ 29,7 m
2 

= 133,9 m
2
 

133,9 m
2
 · 2500 kr/m

2
/år = 334 750 kr/år 

 

 

Hyresintäkter totalt 

 

Etagelägenhet med inomhustrapp: 417 350 + 256 500 = 673 850 kr/år (+ 207 200 kr/år) 

 

Hiss i befintliga sovrum: 443 700 + 314 000 = 757 700 kr/år (+ 291 050 kr/år) 

 

Utanpåliggande hiss- och trapphus: 466 650 + 334 750  = 801 400 kr/år (+ 334 750 kr/år) 

  



Bilaga 14 – Ekonomi sammanställning 

 

Etagevåning med inomhustrapp 

 

 

Investering 

Direkta byggkostnader: 

Gemensamma kostnader: 

Förluster hyresintäkter under byggtiden: 

 

 

Intäkter 

Tillägg hyresintäkter: 

Energibesparing transmission:  

Energibesparing återvinning vp: 

 

 

3 525 000 kr 

438 000 kr 

40 000 kr 

4 003 000 kr 

 

 

207 200 kr/år 

5 237 kr/år 

10 300 kr/år 

222 737 kr/år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiss i befintliga sovrum 

 

 

Investering 

Direkta byggkostnader: 

Gemensamma kostnader: 

Förluster hyresintäkter under byggtiden: 

 

 

Intäkter 

Tillägg hyresintäkter: 

Energibesparing transmission:  

Energibesparing återvinning vp: 

 

 

4 119 000 kr  

460 000 kr 

40 000 kr 

4 619 000 kr 

 

 

291 050 kr/år 

5 237 kr/år 

10 300 kr/år 

306 587 kr/år 

 

 

 

 

 
 

 

Utanpåliggande hiss- och trapphus 

 

 

Investering 

Direkta byggkostnader: 

Gemensamma kostnader: 

Förluster hyresintäkter under byggtiden: 

 

 

Intäkter 

Tillägg hyresintäkter: 

Energibesparing transmission:  

Energibesparing återvinning vp: 

 

 

4 841 000 kr 

527 000 kr 

40 000 kr 

5 408 000 kr 

 

 

334 750 kr/år 

5 237 kr/år 

10 300 kr/år 

350 287 kr/år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återbetalningstid 

 

Etagevåning med inomhustrapp: 4 003 000 / 222 737  ≈ 18,0 år 

 

Hiss i befintliga sovrum: 4 619 000 / 306 587 ≈ 15,1 år 

 

Utanpåliggande hiss- och trapphus: 5 408 000 / 350 287 ≈ 15,4 år  



Bilaga 15 – Befintliga fasader 

  



Bilaga 16 – Exteriöra renderingar 

  



Bilaga 17 – Interiöra renderingar 

 


