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Abstract 

An ever-increasing population, urbanization and visions towards sustainable cities 
clarifies the need of densification. When densifying existing urban areas adding 
storeys could serve as a residential densification, which would also meet the 
market demand for centrally located apartments. An increased understanding of 
the potential of vertical densification gives way to the aim of this thesis to increase 
the amount of centrally located housing. 
 
This thesis provides knowledge of adding storeys and how property owners can 
identify opportunities in their existing building stock. 
 
The first question, What kind of residential densification takes place in Sweden today? 
highlights ways of residential densification; development of brownfields, infill and 
adding storeys, where adding storeys is what this thesis then focuses on. The result 
came through a literature review that also clarified important factors when adding 
storeys. This part of the literature review, a case study and interviews answers the 
second question, What factors are central when adding storeys? and accumulates the 
factors; culturally listed buildings, structure, year of construction, attic apartments, 
need of renovation, area potential, accessibility requirements, revenue ratio and 
3D-property division. In an analysis an inventory instrument is designed based on 
the central factors. The inventory instrument is applied in an illustrating work on a 
property company's existing building stock. The result of the inventory answers 
the third question, How can a property owner examine the opportunities for residential 
densification through adding storeys on their existing building stock? and identifies five 
properties as possible for adding storeys, whereof two are highlighted as best 
suited. Furthermore, in the third and final question a description is given of a 
continued deepening process. 
 
For densification to occur at the right place and in the right way, it is not only the 
existing building and its load-bearing capacity that is to be assessed. The thesis 
main conclusion is that the context and environment of the existing building are 
of equal relevance. 
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Sammanfattning 

En ständigt ökande befolkning, urbanisering och visioner mot hållbara städer 
klargör ett behov av förtätning. I förtätning av befintliga stadsområden kan 
våningspåbyggnad fungera som en bostadsförtätning vilken också skulle möta 
marknadens efterfrågan av centralt belägna bostäder. En ökad insikt om 
möjligheterna med våningspåbyggnad visar vägen mot examensarbetets syfte att 
skapa fler bostäder i centrala lägen.  

 
Detta examensarbete ger kunskap om våningspåbyggnad och hur fastighetsbolag 
kan arbeta för att identifiera möjligheter i sitt befintliga byggnadsbestånd. 
 

Första frågeställningen, Vilken typ av bostadsförtätning sker i Sverige idag? lyfter fram 
sätt att bostadsförtäta; nyexploatering på gråmark, infill och våningspåbyggnad, 
där våningspåbyggnad är alternativet som examensarbetet sedan fördjupas i. 
Resultatet framkom efter en litteraturstudie som också klargjorde faktorer som är 
viktiga vid våningspåbyggnad. Denna del av litteraturstudien samt en fallstudie 
och intervjuer besvarar andra frågeställningen, Vilka faktorer är centrala vid 
våningspåbyggnad? och samanställer faktorerna; värdefull bebyggelse, stomme, 
byggår, inredd vind, renoveringsbehov, områdespotential, tillgänglighetskrav, 
intäktsgrad och 3D-fastighetsindelning. I en analys utformas ett 
inventeringsverktyg grundat på de centrala faktorerna. Verktyget appliceras i ett 
skissarbete på ett fastighetsbolags befintliga centrala byggnadsbestånd. Resultatet 
av inventeringen besvarar den tredje frågeställningen, Hur kan en fastighetsägare 
utreda möjligheterna för bostadsförtätning genom våningspåbyggnad på sitt byggnadsbestånd? 
och identifierar fem fastigheter som möjliga för våningspåbyggnad varav två lyfts 
fram som bäst lämpade. Vidare ges i den tredje och sista frågeställningen en 
beskrivning av en fördjupad process. 
 
För att förtätning ska kunna ske på rätt plats och på rätt sätt är det inte bara den 
befintliga byggnadens konstruktion och lastkapacitet som skall bedömas. Arbetets 
viktigaste slutsats är att den befintliga byggnadens sammanhang och omgivning är 
av lika stor relevans. 
 

Nyckelord 

3D-fastighetsindelning, Bostadsförtätning, Intäktsgrad, Fastighetslista, Förtätning, 
Hållbara städer, Påbyggnad, Rosdiagram, Vertikal förtätning, Våningspåbyggnad 



Innehållsförteckning 

3 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................... 5 

1.1 PROBLEMBESKRIVNING ................................................................................................................................. 5 
1.2 SYFTE MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................................................... 6 

1.2.1 Syfte .......................................................................................................................................................... 6 
1.2.2 Mål .......................................................................................................................................................... 6 
1.2.3 Frågeställningar ........................................................................................................................................ 6 

1.3 METOD .............................................................................................................................................................. 7 
1.3.1 Vilken typ av bostadsförtätning sker i Sverige idag? ................................................................................. 7 
1.3.2 Vilka faktorer är centrala vid våningspåbyggnad? .................................................................................... 7 
1.3.3 Hur kan en fastighetsägare utreda möjligheterna för bostadsförtätning genom våningspåbyggnad på sitt 
byggnadsbestånd? ....................................................................................................................................................... 7 

1.4 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................................ 8 
1.5 DISPOSITION .................................................................................................................................................... 8 

2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar ............................... 9 

2.1 HISTORISKT PERSPEKTIV PÅ SVENSKA STADSTYPER OCH BILISMENS PÅVERKAN .............................. 9 
2.2 HISTORISKT PERSPEKTIV PÅ BOSTADSFÖRTÄTNING .............................................................................. 12 
2.3 BEFOLKNING, DEMOGRAFI OCH BOENDE ............................................................................................... 13 

2.3.1 Sverige 2025 ........................................................................................................................................... 14 
2.4 STADSPLANERING ......................................................................................................................................... 15 

2.4.1 Hållbara städer ...................................................................................................................................... 15 
2.4.2 Stadsbyggnadsvisioner .............................................................................................................................. 16 
2.4.3 Verktyg .................................................................................................................................................. 17 
2.4.4 Juridik .................................................................................................................................................... 19 

3 Genomförande ....................................................................... 23 

3.1 LITTERATURSTUDIE ...................................................................................................................................... 23 
3.1.1 Sätt att bostadsförtäta ............................................................................................................................. 23 
3.1.2 Tillgänglighetskrav .................................................................................................................................. 26 
3.1.3 Våningspåbyggnad på miljonprogrammet ................................................................................................ 26 
3.1.4 Byggtekniska lösningar ........................................................................................................................... 27 
3.1.5 Ekonomi ................................................................................................................................................ 30 

3.2 FALLSTUDIE .................................................................................................................................................... 34 
3.2.1 Varbergs stad ......................................................................................................................................... 34 
3.2.2 Intervju, Varbergs Stadsbyggnadskontor ................................................................................................. 34 
3.2.3 Våningspåbyggnadsprojekt Kassematten 7 .............................................................................................. 35 

3.3 ANALYS ........................................................................................................................................................... 39 
3.3.1 Bortsållning ur fastighetslista ................................................................................................................... 39 
3.3.2 Anpassat rosdiagram .............................................................................................................................. 41 

3.4 SKISSARBETE .................................................................................................................................................. 43 
3.4.1 Fastighetslista ......................................................................................................................................... 43 
3.4.2 Rosdiagram ............................................................................................................................................. 47 

4 Resultat och analys ................................................................ 50 

4.1 VILKEN TYP AV BOSTADSFÖRTÄTNING SKER I SVERIGE IDAG? ........................................................... 50 
4.2 VILKA FAKTORER ÄR CENTRALA VID VÅNINGSPÅBYGGNAD? .............................................................. 50 
4.3 HUR KAN EN FASTIGHETSÄGARE UTREDA MÖJLIGHETERNA FÖR BOSTADSFÖRTÄTNING GENOM 

VÅNINGSPÅBYGGNAD PÅ SITT BYGGNADSBESTÅND? ....................................................................................... 54 

5 Diskussion ............................................................................... 57 

5.1 RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................................. 57 
5.1.1 Vilken typ av bostadsförtätning sker i Sverige idag? ............................................................................... 57 
5.1.2 Vilka faktorer är centrala vid våningspåbyggnad? .................................................................................. 58 



Innehållsförteckning 

4 

5.1.3 Hur kan en fastighetsägare utreda möjligheterna för bostadsförtätning genom våningspåbyggnad på sitt 
byggnadsbestånd? ..................................................................................................................................................... 59 

5.2 METODDISKUSSION ...................................................................................................................................... 60 

6 Slutsatser och rekommendationer ...................................... 62 

7 Referenser .............................................................................. 63 

7.1 TEXTREFERENSER ......................................................................................................................................... 63 
7.2 FIGURREFERENSER ....................................................................................................................................... 67 

8 Sökord ..................................................................................... 69 

9 Bilagor ..................................................................................... 70 



Inledning 

5 

1 Inledning 

Att tillgodose människors bostadsbehov är en ständigt pågående process. Rådande 
bostadsbrist och människors vilja att bo centralt i städer resulterar i ett behov av 
att utveckla gårdagens byggnader till att tillfredsställa dagens marknad.1 Detta 
examensarbete visar arbetsgången fram till att man bedömer var man kan få ut fler 
bostäder ur ett befintligt byggnadsbestånd, som ett alternativ till uppförande av 
nya bostadsområden. 
 
I högskoleingenjörsutbildningen Byggnadsteknik- Byggnadsutformning med arkitektur 
vid Jönköpings Tekniska Högskola har rapportförfattarna fått kunskaper i bland 
annat; samhällsplanering, hållbart byggande, byggteknik och byggnadsutformning. 
Examensarbetet är en avslutande del av utbildningen där kunskaperna tillämpas 
och fördjupas. 
 

1.1 Problembeskrivning 

Önskan att bo i städer och den växande befolkningen ökar behovet av centrala 
bostäder.2 Det finns en kritik i utbredningen av så kallat ”Urban sprawl”, eller 
stadsutglesning, då städer växer för långt utanför stadskärnan, vilket i sin tur bidrar 
till avskärmning samt ökat bilberoende. I många städer är det ont om 
etableringsbar mark, flera städer begränsas också geografiskt av omgärdande 
vatten och värdefull skog och åkermark. De glesa städerna får svårt att förse 
invånarna med infrastruktur som kollektivtrafik och energisystem.3 Många städer i 
Sverige behöver förtätas för att möta bostadsbristen och efterfrågan på centrala 
bostäder. Förtätning kan ske på olika sätt; industriområden flyttas och nya 
stadsdelar etableras, gamla fastigheter rivs och nya kvarter uppförs. I flera 
stadsbyggnadsvisioner finns en önskan om bostadsförtätning i stadskärnorna, 
dessa visioner är inte genomförbara utan fastighetsägarnas medverkan. Bristen på 
etableringsbar mark och expanderingsbegränsningar leder fram till problemet som 
detta examensarbete behandlar; behovet av att se över det redan existerande 
byggnadsbeståndet. Det finns ett antal sätt att utvinna fler bostäder, detta 
examenarbete utreder våningspåbyggnad på befintliga byggnader. Denna 
bostadsförtätning fungerar som ett komplement till den förtätning som sker 
genom nyetablering.  
 
Derome AB i Varberg är en familjeägd träindustri som jobbar med hela 
träförädlingskedjan från skog till färdigt hus och förvaltning. Derome AB:s 
organisation består av två koncerner; Industri- och handelskoncernen och 
Fastighetskoncernen. Detta arbete utförs mot Fastighetskoncernen och därigenom 
Derome Förvaltning AB.  

                                              
1 A Lindén, R Mogren & R Gustafsson, Boverkets indikatorer-Analys av utvecklingen på bygg- och 
bostadsmarknaden, Boverket, Karlskrona, 2012. 
2 Boverket, Demografi och boendemönster – hur vill vi bo?, Hämtad 2012-09-20, 
‹http://www.boverket.se/Planera/Sverigebilder2/Demografi-och-boendemonster/Hur-vill-vi-bo/› 
3 Svenska naturskyddsföreningen, Den glesa staden- Staden, transporterna och stadsutglesningen, Svenska 
naturskyddsföreningen, Stockholm, 2006. 
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Företaget arbetar i skrivande stund med ett projekt där fyra flerbostadshus 
uppförda på 1950-talet skall byggas på med tre våningar, deras erfarenheter från 
denna typ av projekt är en vägledande tillgång under examensarbetet.4  
 
Tidigare arbeten inom samma område behandlar ämnen som; ekonomiska effekter 
av förtätning5, att planera för förtätning genom påbyggnad6 och stadsförtätningens 
teorier och konsekvenser.7 SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, har 
finansierat ett projekt där Skanska utredde våningspåbyggnad på hus från 
miljonprogrammet.8 Mycket av det som är skrivet om bostadsförtätning är främst 
riktat mot stadsplanerare och framhäver vikten av att planera för 
bostadsförtätning som ett led mot hållbara städer. Detta examensarbete behandlar 
bostadsförtätning sett från en fastighetsägares perspektiv. 
 

1.2 Syfte mål och frågeställningar  

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa fler bostäder inom en bebyggd 
stadskärna. 

1.2.2  Mål 

Arbetet inriktas på bostadsförtätning i form av våningspåbyggnad på befintlig 
byggnation. Målet är att visa hur ett fastighetsbolag kan skapa fler bostäder genom 
våningspåbyggnad på sitt byggnadsbestånd i centrala stadsdelar. Rapporten skall 
kunna fungera som inspiration och information till bostadsmarknadens aktörer. 

1.2.3 Frågeställningar 

Rapporten behandlar ämnet våningspåbyggnad som en typ av bostadsförtätning. 
Rapporten sammanfattar faktorer som är centrala vid våningspåbyggnad samt hur 
ett fastighetsbolag kan identifiera möjligheter i sitt byggnadsbestånd för att skapa 
fler bostäder. 
  

                                              
4 My Newsdesk, Husen längs Krabbes väg får nya våningar, Pressmeddelande 2011-11-02, Hämtad 2012-09-20, 
‹http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/derome-ab/pressrelease/view/husen-laengs-krabbes-vaeg-
i-varberg-faar-nya-vaaningar-699198› 
5 C Bonvier, Hur man kan gå till väga för att bedöma den ekonomiska effekten av förtätning på befintlig bebyggelse, 
Examensarbete, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2012. 
6 A Ahnström, Planera för förtätning genom påbyggnad- ”Karlsson på taket” saga eller verklighet?, Examensarbete 
Magister, Blekinge tekniska högskola, Karlskrona, 2004. 
7 S Arnehed & H Emilsson, Stadsförtätningens teorier och konsekvenser- Analyser av kvaliteter och förtätningspotential 
för Luleå centrum, Luleå Tekniska Universitet, Luleå, 2011.  
8 C Lidgren & C Widerberg, Våningspåbyggnad av hus från miljonprogrammet- Etapp 1, Skanska Sverige AB, 
2010.  
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Frågeställningarna är: 

 Vilken typ av bostadsförtätning sker i Sverige idag?  

 Vilka faktorer är centrala vid våningspåbyggnad? 

 Hur kan en fastighetsägare utreda möjligheterna för bostadsförtätning 
genom våningspåbyggnad på sitt byggnadsbestånd?  

 

1.3 Metod 

För att uppnå syfte och mål insamlades material i form av; litteraturstudie, 
fallstudie och intervjuer vilka låg till grund för analys och skissarbete. I 
nedanstående underrubriker beskrivs tillvägagångssätt och metod för respektive 
frågeställning.  

1.3.1 Vilken typ av bostadsförtätning sker i Sverige idag? 

Via en litteraturstudie behandlades den typ av förtätning som sker idag.  

1.3.2 Vilka faktorer är centrala vid våningspåbyggnad? 

Genom litteraturstudie, intervjuer och en fallstudie av Derome Förvaltning AB:s 
påbyggnadsprojekt i Varberg9 insamlades viktiga faktorer. 

1.3.3 Hur kan en fastighetsägare utreda möjligheterna för 

bostadsförtätning genom våningspåbyggnad på sitt 

byggnadsbestånd?  

Faktorerna från andra frågeställningen gav grund till ett analysarbete där en 
inventeringsmetod utformades. I ett skissarbete applicerades inventeringsmetoden 
sedan på Derome Förvaltning AB:s bostadsbestånd i centrala Varberg.  
  

                                              
9My Newsdesk, Husen längs Krabbes väg får nya våningar, Pressmeddelande 2011-11-02 
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1.4 Avgränsningar 

För detta examensarbete har avgränsningar gjorts; arbetet redogör inte för 
ingående konstruktionstekniska lösningar och beräkningar för våningspåbyggnad. 
Då detta arbete främst riktas mot fastighetsägare behandlas inte 
stadsplaneringsfaktorerna; buller, luftföroreningar samt sociala aspekter och 
konsekvenser. Arbetet har även avgränsats när det gäller de ekonomiska 
aspekterna; examensarbetet innefattar inga ekonomiska kalkyler rörande 
bostadförtätning. Skissarbetet begränsas till Derome Förvaltning AB:s 
bostadsbestånd i utvalt centralt område av Varberg.  

 

1.5 Disposition 

I följande kapitel, Teoretisk bakgrund och förutsättningar, ges en övergripande 
redogörelse för omständigheter som motiverar bostadsförtätning. Kapitlet 
behandlar bland annat befolkningsökning, urbanisering, stadsplanering, historiska 
perspektiv på hustyper, stadstyper och bostadsförtätning.  
 
I tredje kapitlet, Genomförande, utgör varje metod en underrubrik. En 
litteraturstudie klargör olika sätt att bostadsförtäta på, aktuella tillgänglighetsregler, 
resultat från ett projekt om våningspåbyggnad på miljonprogrammet, byggtekniska 
lösningar och ekonomi. I fallstudien studeras planhandlingar och arbetsgång för 
ett pågående våningspåbyggnadsprojekt. I analysdelen utformas ett 
inventeringsverktyg som används i det följande skissarbetet. 
Genomförandekapitlet avslutas med skissarbetet som visar arbetsgången för att 
peka ut lämpliga våningspåbyggnadsobjekt ur fastighetsbolaget Derome 
Förvaltning AB:s byggnadsbestånd. 
 
I fjärde kapitlet, Resultat och analys, besvaras de tre frågeställningarna där varje 
frågeställning utgör en egen underrubrik. Svaren grundas i utfallen från 
genomförandekapitlet. 
 
De avslutande delarna av examensarbetet utgörs av ett diskussionskapitel, delat i 
en resultat- och en metoddiskussion, samt ett summerande kapitel med slutsatser 
och rekommendationer för fortsatta studier.  
 
När begreppet förtätning används i rapporten menas bostadsförtätning där man 
tillskapar fler bostäder och då det talas om påbyggnad avses våningspåbyggnad. 
Referenser sker med fotnoter enligt Oxfordsystemet. Källor till figurerna samlas 
under en egen rubrik i referenskapitlet. 
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

Behovet av att skapa fler bostäder inom den befintliga byggnationen blir tydligt då 
man studerar befolkningsökningen och demografiförändringen. Inom 
stadsplaneringen finns en tydlig ambition att bostadsförtäta Sveriges städer. För att 
förstå dagens efterfrågan av centrala bostäder berörs Sveriges stadstyper och 
bostadsförtätning ur ett historiskt perspektiv I rubrikerna nedan behandlas den 
teoretiska bakgrunden och förutsättningarna för detta examensarbete. 
 

2.1 Historiskt perspektiv på Svenska stadstyper och 

bilismens påverkan 

Stadstyper och stadsbyggande har ändrats i takt med förändringar i 
byggnadslagstiftningen. Förändringarna i lagstiftningen har inneburit ändringar i 
byggnadssätt och därigenom har nya hustyper och stadstyper uppstått.10  
Före stadsplaneringens intåg i Sverige skedde byggnationen spontant och styrdes 
av utvecklingarna i samhället. Industrialiseringen som skedde under mitten av 
1800-talet följdes av en urbanisering som resulterade i trångboddhet och sanitära 
problem. Utbyggnaden av järnvägar innebar en efterfrågan på mark med närhet till 
järnvägsknutarna. Stadsplaneringens uppgift blev att komma till rätta med de 
problem som uppkommit då städerna växt okontrollerat och befolkningstillväxten 
medfört en mycket tät byggnation. 11 Sveriges första byggnadsstadga från år 1874 
införde regler för gatubredd, hushöjd och tomtutnyttjande vilket resulterade i en 
högexploaterad stenstad med gårdshus. Vid samma tid började en utflyttning till 
förstäder som bestod av glesbebyggda stadstyper som villastäder och 
arbetarförstäder.12 Stenhus med gårdshus från denna tid och övriga hustyper 
nämnda i följande text kan ses på Bilaga 1.  
 
Kring sekelskiftet 1900 introducerades personbilen vilket innebar ökade 
transportmöjligheter.13 År 1907 kom en stadsplanelag då man ansåg att 
byggnadsstadgan från år 1874 medgav för hög exploatering. Stadsplanelagen 
gjorde det möjligt att införa byggnadsbestämmelser för hela kvarter, hushöjd och 
våningsantal kunde bestämmas till lägre än vad byggnadsstadgan tillät. Nya 
områden med lägre bebyggelse, som villaområden och förstäder, planerades. 
Längre in på 1900-talet runt 1920 fördes en ny byggnadstyp fram, det radstående 
huset, som man ville skulle bli det nya normalsystemet i stadsbyggandet. 
Radstående hus fick ha högst tre våningar, vara max 15 meter djupa och inte 
innehålla gårdshus eller gårdsflyglar. Exempel på radstående hus är de så kallade 
landshövdingehusen.  
 

                                              
10 A Friberg & J Rådberg, Svenska stadstyper- historik exempel klassificering, Institutionen för Arkitektur och 
stadsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 1996. 
11 Svenska Naturskyddsföreningen, 2006. 
12 A Friberg & J Rådberg, 1996. 
13 Svenska Naturskyddsföreningen, 2006. 
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Figur 1 ovan visar ett villakvarter från 

Toronto och hur urban sprawl 
resulterar i villakvarter med låga 
exploateringstal då marken bebyggs med 

1- och 2-plans villor. Figur 2 visar hur 

villakvarter breder ut sig strax utanför 
Los Angeles stadskärna och tar enorma 

mängder mark i anspråk. 

Fram till 1930- talet planerades områden utanför de tätare innerstäderna enligt 
trädgårdsstadstypen där mindre friliggande flerfamiljshus med tre till sex 
lägenheter blev vanliga.14 
 
År 1931 kom en ny byggnadsstadga som innebar att reglerna för hushöjd och 
våningsantal utgick, byggnadshöjden begränsades endast till att inte överstiga 
avståndet mellan husen. Den nya stadgan möjliggjorde byggnation av 
bostadshöghus. Under 30-talet kom den modernistiska stadsplanetypen, från att 
tidigare byggt gårdshus och radstående hus längs gator började man bygga 
friliggande hus, så kallade lamellhus. Det friliggande lamellhuset utfördes vanligen 
i tre våningar och beroende på husdjupet kallades de smalhus eller tjockhus.15  
Man strävade efter ljus och rymd och det pratades om att funktionsseparera 
samhället vilket främst innebar att skilja boende från industrier och handel. Under 
denna tid började även bilismen på riktigt breda ut sig och från 1940-talet och 
framåt kan man se en stark påverkan på stadsutvecklingen från bilismen då 
städerna började växa utåt. Trafikplaneringsnormer hämtades från USA och man 
fokuserade på hög framkomlighet för biltrafiken.16 
 
I Nordamerika breder företeelsen urban sprawl ut sig, uttrycket kan översättas till 
stadsutglesning och syftar på det som händer när städer växer okontrollerat utåt. 
Urban sprawl har blivit kritiserat för att exploatera stora markområden och 
generera bilberoende då avstånden blir för stora mellan stadsfunktionerna boende, 
service, arbete och handel. Figur 1 och Figur 2 visar nordamerikanskt urban 
sprawl från Toronto Canada och Los Angeles USA. Företeelsen som anses ha 
stora effekter på miljön är en självförstärkande process där utglesningen föder 
bilberoende som i sin tur föder ytterligare markexploatering.17  

 

 
 

                                              
14 A Friberg & J Rådberg, 1996. 
15 A Friberg & J Rådberg, 1996. 
16 Svenska Naturskyddsföreningen, 2006. 
17 Svenska Naturskyddsföreningen, 2006. 
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Runt 1945 är innerstäderna i stort sett fullbyggda och nyexploatering sker i nya 
förstäder som till skillnad från äldre förstäder är planerade och uppförda i ett 
sammanhang. I stadsplanerna syns en ändrad karaktär då den nya bebyggelsen 
formar grupper av likartade hustyper, småhus byggs för sig och flerbostadshus för 
sig. Nya byggnadstyper som höga punkthus och skivhus införs.18  
 
Efter andra världskriget inträdde massbilismen i Sverige, konsekvenserna av detta 
syns i statistik från åren kring 1960 till 1995 då Svenska städer ökade i yta med  
70 % men minskade i boendetäthet med en tredjedel. Denna förändring visar 
tendenser för att den amerikanska företeelsen urban sprawl, eller stadsutglesning, 
även förkommer i Sverige.19 
 
Punkthusen och skivhusen var de dominerande hustyperna då bostadsbyggandet 
nådde sin kulmen under slutet av 1960- talet i miljonprogrammet. 
Miljonprogrammet avvecklades år 1975 och motreaktionen blev att andelen 
småhus växte och exploateringsgraden sjönk då man övergav idéerna om de 
friliggande skivhusen. Små och medelstora städer drabbades inte av storskaliga 
miljonprojekt, då man hade bättre tillgång på mark till låga priser och inte lika hög 
efterfrågan på bostäder byggdes istället flera områden med två- och trevånings 
lamellhus.20 
 
Efter 1990 uppmärksammas en hållbar utveckling och idéer om en tät och 
blandad stad får sitt fäste. Stadsutglesningen verkar efter detta börja avta. 
Bilinnehavet fortsätter dock att öka, etablering av externhandel utanför tätorter, 
ökade transportvolymer och funktionsuppdelningen av städerna bidrar till ett 
växande bilberoende.21  
 
Sedan efterkrigstiden har boende, service, arbete, handel och trafik separerats och 
skapat stora avstånd. Ljus, grönska och en sund livsmiljö efterstävades, en god 
målsättning men resultatet innebar stor miljöpåverkan och bilberoende. Idag 
handlar stadsutvecklingen om att utveckla hållbara städer genom att förvalta och 
lösa problem i den redan existerande stadsbilden. Den befintliga byggnationen 
anpassas till dagens krav och behov genom komplettering, ombyggnad och 
förnyelse.22 
  

                                              
18 A Friberg & J Rådberg, 1996. 
19 Svenska Naturskyddsföreningen, 2006. 
20 A Friberg & J Rådberg, 1996. 
21 Svenska Naturskyddsföreningen, 2006. 
22 Svenska Naturskyddsföreningen, 2006. 
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2.2 Historiskt perspektiv på bostadsförtätning  

Så länge städer vuxit har fenomenet förtätning förekommit, ett begrepp som syftar 
på ökad exploateringsnivå i den bebyggda miljön. Under de senaste 20 åren har 
begreppet vuxit och blivit allt mer angeläget. Genom de tekniska redskap och den 
kunskap man idag besitter är det möjligt att bygga högt och man kan nu utnyttja 
marken på ett mer effektivt sätt. Bostadsförtätning är den del av förtätningen som 
innebär att antalet bostäder ökar i den bebyggda miljön. 
 
År 1990 kom EU-rapporten The Green Paper on the Urban Environment. Genom 
denna rapport utvecklade man en strategi för kompakta städer, den tillämpas idag 
av flera europeiska storstäder. De två huvudpunkterna handlar om att bygga 
staden inåt; att exploatera gammal industrimark och hamnområden för att förtäta 
stadsbygden samt att hindra utbredning av stadsbygden för att motverka långa 
avstånd och resande.23  
 
År 1992, i Rio de Janeiro, inleddes ett arbete för världens hållbara utveckling. 
Handlingsprogrammet Agenda 21 togs fram, dokumentet beskriver arbetet för att 
motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom samt att minska 
koldioxidutsläppen. Agenda 21 var en av de faktorer som bidrog till att 
stadsutglesningen avstannade; under tidigt 90-tal började städerna växa inåt igen 
genom förtätning.24   
 
I början av 2000-talet kom man i Sverige igång med bostadsförtätning genom 
våningspåbyggnad och år 2004 fastställdes lagen om 3D-fastighetsbildning. Tre år 
senare minskade antalet våningspåbyggnadsprojekt till följd av att regeringen år 
2007 beslutade att ta bort investeringsstöd och räntebidrag för hyresrätter. Då 
trycket på bostäder i centrala delar av städerna ständigt ökar har man nu återigen 
upptagit bostadsförtätning genom våningspåbyggnad.25 Svårigheterna med 
bostadsförtätningen är att det inte finns generella exempel och att och man måste 
anpassa situationen för varje enskild stad, deras hållbarhetsmål och tillväxt. Viktiga 
överväganden idag är var och hur förtätning ska ske och avvägningen mellan tätt 
eller grönt. 
 
Förtätningsstrategier är idag ett vedertaget arbetssätt för att uppnå hållbarhet, det 
finns dock kritik som talar emot detta. Kritikerna hävdar att det saknas konkreta 
bevis för att det skulle vara ekologiskt och att tidigare massiva förtätningsprojekt 
aldrig har lyckats bromsa förortsexpansionen. De menar också att orsaken till att 
förtätning fått ett så stort genombrott skulle vara att det finns aktörer som 
upplever bostadsförtätning som vinstgivande; för markägare leder det till ökade 
markpriser och högre avkastning, för politiker ökar skatteunderlaget i takt med 
befolkningsförtätningen och för det enskilda byggföretaget innebär förtätningen 
en möjlighet att planlägga stora, komplicerade och vinstgivande projekt.26 
  

                                              
23 J Rådberg, ”Hållbar stad – kompakt eller grön?”, Grön Fakta 1:2003. 
24 J Rådberg, Hållbar stad, 2003. 
25 C Lidgren & C Widerberg, 2010. 
26 J Rådberg, Hållbar stad, 2003. 
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2.3 Befolkning, demografi och boende 

Sveriges befolkning växer, år 2012 uppgick folkmängden i Sverige till drygt 9,5 
miljoner människor. Om man tittar på tioårsperioden 2001-2011 ser man också att 
tillväxttakten ökar, under femårsperioden 2001-2006 var den genomsnittliga 
ökningen 40 800 och under 2006-2011 var ökningen 73 900 människor per år.27 
Den ökade tillväxttakten förklaras till största delen av en ökad invandring, som 
står för 76 procent av tillväxten.28 I Sverige fanns år 2010 cirka 48 bostäder per 
100 invånare. År 1990, för 20 år sedan, var siffran 47 per 100 invånare. På 20 år 
har antalet bostäder i hela riket alltså ökat något, däremot finns skillnader mellan 
storstadsregioner och mindre kommuner. I storstadsregionerna har bostäderna 
under denna 20 årsperiod minskat med i genomsnitt 1,96 bostäder per 100 
invånare.29  
 
Urbanisering, folkförflyttning från landsbygden till städerna, är en växande trend i 
Sverige.30 Det som lockar befolkningen till städerna är närheten till service, 
kommunikationer, utbildning, vård, omsorg och trygghet.31 Den urbana livsstilen 
erbjuder ett rikt kulturliv, stora sociala nätverk och ett stort utbud av varor och 
tjänster.  
 
Genom att sätta befolkningsökningen i relation till antalet bostäder förstår man att 
det behövs fler bostäder i Sveriges storstadsregioner. Tittar man även på den 
ändrade demografin och var befolkningen vill bo, är det tydligt att det är i städerna 
som bostadstrycket är som störst. Bostadsbristen och fördelningen av Sveriges 
befolkning finns illustrerade i kartor på Bilaga 2 och Bilaga 3. Ensamboende 
utan barn är den dominerande hushållstypen och utgör 45 % av alla hushållen.32 
Den stora andelen enpersonshushåll speglar också de demografiska 
förändringarna; vi blir äldre och kvinnor tenderar att överleva männen33, unga 
människor flyttar hemifrån till egna hushåll. Det finns också en koppling mellan 
enpersonshushåll och välfärd där vi har råd att bo ensamma och det finns en 
stävan efter självständighet. Figur 3 visar att kategorin ”Ensamboende utan barn” 
är den kategorin som ökar mest. Små hushåll innebär många hushåll och 
därigenom ett ökat behov av bostäder.   
 

                                              
27 SCB, Sveriges folkmängd (i ettårsklasser) 1860-2011, Befolkningsstatistik, Hämtad 2012-10-05, 
‹http://www.scb.se/Pages/ProductTables____25795.aspx›. 
28 SCB- enheten för befolkningsstatistik, Beskrivning av befolkningen 2008, SCB, Örebro, 2009. 
29 Boverket, Hur många bostäder finns det?, Demografi och boendemönster, Hämtad 2012-10-09, 
‹http://www.boverket.se/Planera/Sverigebilder2/Demografi-och-boendemonster/Hur-manga-bostader-
finns-det/›. 
30 A Karlsson, ”Allt färre bor i glesbygd”, Statistik från SCB, Nr 2012:17, Hämtad 2012-10-10, 
‹http://www.scb.se/Pages/Article____334316.aspx›. 
31 Boverket, Hur vill vi bo?, Demografi och boendemönster, Hämtad 2012-10-10, 
‹http://www.boverket.se/Planera/Sverigebilder2/Demografi-och-boendemonster/Hur-vill-vi-bo/› 
32 Boverket, Hur bor vi?, Demografi och boendemönster, Hämtad 2012-10-09, 
‹http://www.boverket.se/Planera/Sverigebilder2/Demografi-och-boendemonster/Hur-bor-vi/› 
33 Ö Hemström, ”Medellivslängden ökar stadigt”, Statistik från SCB, Nr 2012:101, Hämtad 2012-10-09, 
‹http://www.scb.se/Pages/Article____340871.aspx›. 
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Figur 3 Hushållstypen ”Ensamboende utan barn” utgör den största andelen av de olika hushållstyperna 
och är också den enda typ där man kan se en tydlig ökning. 

 

2.3.1 Sverige 2025 

Boverket har fått i uppgift av Sveriges regering att upprätta en vision för Sverige år 
2025, där de skall visa vart samhällsplaneringen bör vara år 2025 för att nå det 
nationella målet för ett hållbart Sverige år 2050. Visionen förutspår att det 2025 
bor drygt tio miljoner människor i Sverige, där de flesta bor i storstadsregionerna. 
Visionen anger att 70 % av folkökningen sker i storstadslänen vilket visar på att 
urbaniseringstrenden kommer fortsätta öka. Bostadsbehovet för den växande 
urbaniserade befolkningen tillgodoses genom att de regionala kärnorna förtätas, 
konsumenternas efterfrågan skall mötas med ett bostadsutbud som motsvarar 
behoven. Påbyggnad med bostäder ovanpå befintlig bebyggelse anges som ett 
medel för att visionen med tätare städer skall kunna uppnås. Byggandet kommer 
vara mer resurseffektivt och det ställs krav på att bebyggelsen ännu längre fram 
skall kunna förändras och återanvändas.34 
  

                                              
34 Boverket, Boverkets vision Sverige 2025- version 0.7, Hämtad 2012-10-10, ‹http://sverige2025.boverket.se/› 
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Figur 4 Malmö Stadsbyggnadskontor visar hur 
de tre hållbarhetsdelarna ligger till grund för att 
utveckla staden. 

2.4 Stadsplanering 

2.4.1 Hållbara städer 

Sveriges riksdag arbetar med 16 nationella miljökvalitetsmål, där resultaten för 
bebyggd miljö, hushållning med mark och vatten och begränsad klimatpåverkan 
till stor del kan påverkas av att utveckla hållbara städer. 
 
Delegationen för hållbara städer, som tillsattes av Sveriges regering år 2008 för att 
stimulera utvecklingen av hållbara städer, menar i en av sina utredningar följande: 
 

”Visionen av den hållbara staden är, enligt den nu gängse bilden, den täta, 
funktionsintegrerade staden som ger förutsättningar för effektiva tekniska system, 
attraktiva vistelsemiljöer, hållbara livsstilar och ekonomiskt tillväxt.”35  

 
Vidare förklaras: 
 

”Utmaningarna handlar om allas rätt till försörjning och välfärd utan att förbruka 
jordens resurser parallellt med stora investeringsbehov i form av nya bostäder och i befintlig 
miljö, åtgärder för energieffektivisering, att förtäta och integrera i form av attraktiva 
lösningar med tillgång till sociala rum och med utbud av ekosystemtjänster och hållbara 
transport- och infrastrukturlösningar.”36 

 

Att arbeta med miljöfrågor blir allt mer 
viktigt, ambitionen att skapa hållbara 
städer är världsomspännande. Man pratar 
om tre delar för att uppnå hållbarhet: 

 Ekologisk hållbarhet 

 Ekonomisk hållbarhet 

 Social hållbarhet  

Den ekologiska delen syftar främst till 
miljön och dess resurser, den ekonomiska 
till konkurrenskraft och tillväxt och den 
sociala till människan och medborgar-
inflytandet. Alla tre delar är var och en lika 
viktiga men är också beroende av 
varandra. När alla tre delar fungerar tillsammans kan man uppnå hållbarhet.37  
Figur 4 illusterar hur de tre delarna kan användas för att utveckla en attraktiv och 
hållbar stad.  

                                              
35 Delegationen för hållbara städer, Förslag till fortsatt arbete för hållbar stadsutveckling, Statens offentliga 
utredningar, Stockholm, 2012, s.15. 
36 Delegationen för hållbara städer, Förslag till fortsatt arbete för hållbar stadsutveckling, Statens offentliga 
utredningar, Stockholm, 2012, s.15-16. 
37 Göteborgs Stadsbyggnadskontor, Stadsbyggnadskvaliteter Göteborg, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, 
Göteborg, 2008. 



Bakgrund och förutsättningar 

16 

2.4.2 Stadsbyggnadsvisioner 

Varje Svensk stad har sina specifika visioner när det gäller den framtida 
bostadsutvecklingen. Dessa visioner presenteras i strategier och planer, och ligger 
till grund för utformning av översiktsplaner och detaljplaner. De strategier och 
planer som analyserats har begränsats till Sveriges tre storstadsregioner; 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Då examensarbetet delvis är förlagt i Varberg 
studerades även deras vision. 
 
Under föregående rubrik, 2.3 Befolkning, demografi och boende, klargörs att Sveriges tre 
storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö står inför en tilltagande 
befolkningsökning. För att tillgodose framtida behov och samtidigt uppnå hållbara 
städer behöver städerna förtätas. I alla tre städernas strategier och planer urskiljs 
en ambition att förtäta de centrala delarna av staden. Regionplanekontoret i 
Stockholm har en grundlig strategi gällande förtätning av den befintliga 
byggnationen, där de eftersträvar god fördelning av bostäder och 
verksamhetslokaler.38 Stadsbyggnadskontoret i Göteborg arbetar aktivt med att 
bevara stadens kvaliteter och då befolkningen i staden ständigt växer strävar man 
efter att utveckla de centrala delarna till en blandad stad med fler bostäder.39 När 
det kommer till Malmö har staden goda förutsättningar för att öka 
bostadsbeståndet, de saknar de topografiska hinder som både Stockholm och 
Göteborg har, innerstaden begränsas inte av mellanrum såsom; vatten, berg och 
skog. Trots detta har Malmö ingen ambition att expandera ut på åkermarker eller 
skapa förorter, de strävar istället efter att bygga samman och förtäta staden.40  
 
Det är inte bara de tre storstadsregionerna i Sverige som växer, i princip alla städer 
har en positiv folkmängdsökning och vissa upplever mer bostadsbrist än andra. I 
Bilaga 3 visas en karta över bostadsmarknaden i Sverige. Varberg ligger i en av 
regionerna där bostadsbristen är stor. I Varbergs fördjupade översiktsplan för 
stadsområdet anges som mål att ge fler personer möjlighet att njuta av staden som 
bostadsort. För att uppfylla detta mål måste staden förtätas genom att både bygga 
nytt och komplettera inom de befintliga stadsdelarna.41   
 
Ett citat från Regionplanekontoret i Stockholm sammanfattar förtätningens 
nuvarande situation: 
 

”Frågan är således inte OM utan HUR staden ska växa och förtätas.”42 

                                              
38 Regionplanekontoret Stockholms läns landsting, Tätare Stockholm – Analyser av förtätningspotentialen i den inre 
storstadsregionens kärnor och tyngdpunkter – Underlag till RUFS 2010 och Stockholms översiktsplan, 
Regionalplanekontoret Stockholms läns landsting, Stockholm, 2009. 
39 Göteborgs Stadsbyggnadskontor, 2008. 
40 Malmö Stadsbyggnadskontor, Så förtätar vi Malmö!, Malmö Stadsbyggnadskontor, Malmö 2010. 
41 Varbergs Kommun, Översiktsplan för Varbergs Kommun – Fördjupning för stadsområdet, Varbergs Kommun, 
Varberg, 2010. 
42 Regionplanekontoret Stockholms läns landsting, 2009, s.17. 
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2.4.3 Verktyg 

Det finns få verktyg att nyttja när man ska se över förtätningsmöjligheterna i en 
stad. Nedan redovisas ett verktyg som är framtaget av Regionplanekontoret i 
Stockholm tillsammans med konsulten Spacescape, verktyget som används inom 
stadsplaneringen kallas för Förtätningsros. 
 
Rosdiagrammet är en variant av polärdiagramet och grundformen för dessa 
diagram är en cirkel som graderas från cirkelns mitt och utåt. Diagrammet delas in 
i kategorier och graderas utmed cirkelns radie, ju längre ut på radien desto större 
potential för förtätning har området.  
 
Redan under mitten av 1800-talet uppmärksammades rosdiagram som innehöll 
statistik från den Engelska arméns förluster av soldater. En av anledningarna till 
att diagrammet blev så slagkraftigt var dess utformning; den angav de förödande 
siffrorna på ett visuellt sätt när ord var överflödiga. Alla förstod innebörden av 
detta diagram och olika färger förstärkte budskapet.43  
 
Förtätningsrosen 
Förtätningsrosen tillämpas som verktyg av stadsplanerare när 
förtätningsmöjligheterna i en stad skall granskas. Detta rosdiagram redogör för 
begränsningar, drivkrafter, politik och resurser då man vill förtäta en stad. 
Förtätningsrosen är en slags riskanalys för detaljplanering och synliggör 
förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme och förtätningsfrihet. 
Syftet med detta rosdiagram är att få en överblick över områdens 
förtätningspotential ur ett stadsplaneringsperspektiv. Figur 5 visar 
Regionplanekontoret i Stockholm och Spacescape’s förtätningsros.  
 
De fyra olika förtätningstermerna strävar alla på sitt sätt mot en hållbar stad. 
Förtätningsbehovet kartlägger exploateringsfrågan och drivs av de politiska 
målsättningarna för samhället. Förtätningsfriheten begränsas också av det politiska 
men då av de juridiska förutsättningarna för möjligheten att exploatera olika 
områden. Stadens fysiska form och infrastruktur är faktorer som också begränsar 
förtätningsfriheten. För att förtätning ska vara en aktiv fråga måste det finnas en 
efterfråga och betalningsvilja på marknaden, detta kallas Förtätningstryck. Det måste 
även finnas mark, infrastruktur och omvandlingsbar bebyggelse, dessa faktorer 
benämns som Förtätningsutrymme. 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
43 J Städje, ”Florence Nightingales okända sidor”, M-Teknik 2009-08-13, Hämtad 2012-11-29  ‹http://m-
teknik.idg.se/2.8229/1.239783› 



Bakgrund och förutsättningar 

18 

  
För att förtydliga förtätningsrosen ges ett exempel, förtätningsrosen är indelad i 
fyra kategorier; Förtätningsbehov, Förtätningstryck, Förtätningsutrymme och 
Förtätningsfrihet. Dessa fyra kategorier är i sin tur indelade i fyra analysområden. 
För exempelvis förtätningsbehovet finns följande punkter;  

 Lågt kollektivtrafikutnyttjande 

 Mycket osammanhängande bebyggelse 

 Låg funktionsblandning 

 Litet serviceunderlag 

Dessa punkter graderas efter en skala på 1-5 på cirkelns radie. Varje punkt har sina 
variabler att väga in vid graderingen. Om värdet för ”mycket osammanhängande 
bebyggelse” graderas till en 5:a ritas en punkt längst ut i cirkeln. Då värdet är 
längst ut förtydligas att detta är en aspekt som bör åtgärdas och bidrar till 
möjligheterna för bostadsförtätning.44 Efter avvägning av förtätningsrosens alla 
parametrar ges en sammanfattande bild av möjligheterna för förtätning.  
 
I kapitel 3.3 Analys, utformas ett anpassat rosdiagram. Det anpassade diagrammet 
graderar en fastighets styrkor och svagheter gällande våningspåbyggnad och är till 
skillnad från förtätningstrosen inte riktad mot stadsplanerare utan mot 
fastighetsägare.  

                                              
44 Regionplanekontoret Stockholms läns landsting, 2009. 

Figur 5 Förtätningsros; ju längre rosens konturer sträcker sig utåt, desto större 
bedöms potentialen för förtätning. (© Spacescape 2008) 
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2.4.4 Juridik 

Stadplaneringsprocessen styrs juridiskt av Plan- och bygglagen PBL. PBL ser till 
att mark- och vattenanvändning, byggande och allmänna intressen samordnas. 
Delar av Miljöbalken är viktiga för tillämpningen av PBL, miljöbalken säkerställer 
att naturen förvaltas rätt för att åstadkomma en god miljö och en hållbar 
utveckling. Några andra lagar som påverkar planeringen är 
Fastighetsbildningslagen och Lagen om kulturminnen. Nedan behandlas några 
viktiga juridiska aspekter. 
 
Översiktplan 
Enligt PBL skall varje kommun ha en gällande översiktsplan. I översiktsplanen 
redovisas kommunens avsikt för mark- och vattenområden, hur bebyggelsen skall 
utvecklas och bevaras samt hur riksintressen skall behandlas. Översiktsplanen är 
strategisk och fungerar vägledande i konkreta beslut gällande bygg- och 
tillståndsärenden. I planen skall kommunerna också ange hur man handskas med 
nationella och regionala mål. Kort sagt är översiktsplanen kommunens medel för 
att förklara hur de vill utveckla den fysiska miljön. Då planen fungerar vägledande 
innebär det också att planen inte är juridiskt bindande. Översiktplanen skall 
upprättas för hela kommunens yta och planeringen bör i stort vara en kontinuerlig 
process. För att slippa göra om hela översiktsplanen vid förändringar upprättas 
fördjupningar och tillägg. Fördjupningar upprättas för kommundelar där 
förhållandena är mer komplicerade, till exempel tätorter och stadskärnor. Tillägg 
görs för frågor gällande allmänna intressen, till exempel vindkraft. En bra 
översiktsplan som är genomarbetad och aktuell underlättar för upprättande av 
detaljplaner och vid tillståndsprövningar.45 
 
Detaljplan 
Kommunen bestämmer när och över vilka områden en detaljplan skall uppföras. 
Detaljplanen anger var och hur man får bygga inom planområdet, det skall i 
detaljplanen gå att utläsa vad som klassas som kvartersmark, allmänna platser och 
vattenområden. Som namnet implicerar kan detaljplanen även reglera saker på 
detaljnivå såsom; hushöjd, husstorlek och avstånd till tomtgräns. I detaljplanen 
anges byggrätter, den maximala tillåtna graden av bebyggelse. Till skillnad från 
översiktsplanen är en gällande detaljplan juridiskt bindande. Detaljplanen ligger till 
grund för prövning av bygglovsärenden, planen redovisas i tre handlingar:  

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning med illustrationer 

 Genomförandebeskrivning 

 

                                              
45 Boverkets vägledning för Plan- och bygglagen, PBL Kunskapsbanken- Översiktsplanering, 2012, Hämtad 
2012-10-10, ‹http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Oversiktsplanering/›. 
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Figur 6 Processen för ändring av detaljplan. 

Då en byggherre till exempel vill bygga 
på våningar på en redan befintlig 
byggnad kan detta strida mot 
detaljplanen, byggrätten kan redan vara 
fullt utnyttjad eller så finns restriktioner 
för byggnadernas höjd. För att kunna 
genomföra sin idé och få bygglov måste 
byggherren ansöka hos kommunen om 
en ändrad eller ny detaljplan för det 
aktuella området. Arbetsgången med att 
utforma en ny detaljplan från det att en 
byggherre får en idé och ansöker om 
ändrad detaljplan, för att sedan kunna 
ansöka om bygglov, tills dess att en ny 
detaljplan vinner laga kraft illustreras i 
Figur 6. Processen fram till att 
detaljplanen antagits och man kan söka 
bygglov kan ta tid, en kortare process är 
möjlig genom enkelt förfarande. Enkelt 
förfarande kan tillämpas om det nya 
detaljplaneförslaget inte strider mot 
översiktplanen och inte antas få för stor 
miljöpåverkan, PBL anger de villkor 
som måste uppfyllas.46 
 
En detaljplan gäller då den vunnit laga 
kraft tills dess att den upphävs eller 
ersätts av en ny. Det finns under en viss 
tid en garanterad rätt att bygga enligt 
planen, denna kallas genomförandetid. 
Genomförandetiden skall vara minst 5 
och högst 15 år och räknas vara den tid 
som behövs för att detaljplanens syfte 
skall uppfyllas.47  
  

                                              
46 Boverkets vägledning för Plan- och bygglagen, PBL Kunskapsbanken- Detaljplanering, 2012, Hämtad 2012-
10-11, ‹http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/›. 
47 Boverket, Detaljplanering- Hur länge gäller en detaljplan, 2012, Hämtad 2012-10-11, 
‹http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Detaljplanering/Miljokonsekvensbeskrivning/› 
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Figur 7 En byggnad kan delas upp i flera fastigheter, efter upplåtelseform och 
verksamhet. Bilderna visar en principlösning där 1:an är avdelad för kommersiell 
verksamhet, 2:an för hyresrätter och 3:an för bostadsrätter. 

3D-fastighetsbildning   
Den äldre avgränsningen för en fastighet gjordes kopplat till markytan. Den 
traditionella fastigheten sträckte sig från markytan in till jordens mitt och på 
samma sätt från markytan uppåt, ut i oändligheten.48  
 
Den 1:a januari år 2004 tillträdde nya lagändringar gällande 3D-fastighetsbildning. 
Detta innebär att man numera kan avgränsa en fastighet både vertikalt och 
horisontellt, exempelvis kan man bilda en 3D-fastighet som inte har någon 
kontakt med markytan.49 I Figur 7 visas exempel på hur indelningen kan se ut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ett av målen med lagändringarna var att uppmuntra marknaden till kreativitet; att 
bygga på, över och under befintliga byggnader. Det skulle bli möjligt att bygga på 
platser som inte varit disponibla före 3D-fastighetsindelning möjliggjordes. Syftet 
med lagändringarna var också att få fram nya typer av projekt och 
fastighetsbildningar.50 Innan ändringarna trädde i kraft menade man att 3D- 
fastighetsindelningen skulle fungera som ett redskap för förtätning och utöka 
beståndet av byggnader med olika funktioner.51 
 
3D-fastighetsbildning används idag främst för att dela upp fastigheter efter olika 
upplåtelseformer och verksamheter, ur en fastighetsägares perspektiv innebär 
detta att man kan fördela det finansiella och juridiska ansvaret.  

                                              
48 Boverket, Fastighetsindelning i tre dimensioner, Boverket, Karlskrona, 2004. 
49 H Bjur & H Levin, ”Tredimensionellt byggande”, Väg- och Vattenbyggaren, 1:2005. 
50 N Gunne, ”3D-lag nytt bränsle i stadsplanedebatten”, Arkitekten, 1:2003. 
51 H Bjur & H Levin, 2005. 
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Krav på blandad bebyggelse har förut tvingat bostadsbolag att även ta hand om 
och ansvara för de kommersiella lokalerna i deras byggnader, 3D-
fastighetsindelningen gör det möjligt för byggnadens olika intressenter att ansvara 
för sin egen fastighet.52 För att ny- eller ombilda en 3D- fastighet som är avsedd 
för bostadsändamål är ett av kraven att fastigheten skall omfatta minst fem 
bostadslägenheter.53 
 
K-märkning - Byggnadsminne 
K-märkning är inte en juridisk term, utan en folklig samlingsbeteckning som 
används på hus som anses kulturhistoriskt värdefulla. Det som ofta syftas på när 
det pratas om K-märkta hus är i egentligen beteckningen ”Byggnadsminne”, 
byggnadsminnen är skyddade enligt lag i Kulturminneslagen. Detta lagskydd är det 
starkaste skyddet som finns för byggnader med kulturhistorska värden i Sverige. 
Det är länsstyrelsen som beslutar om en byggnad skall förklaras som 
byggnadsminne. I skyddsbestämmelser anger länsstyrelsen på vilket sätt 
byggnadsminnet skall underhållas och vårdas samt hur byggnaden inte får 
ändras.54 Kommunerna kan i detaljplanerna skydda värdefull bebyggelse som inte 
byggnadsminnesförklarats, och därmed inte skyddas av lagen, enligt PBL kan 
värdefull bebyggelse märkas med Q eller q. I planen skall också anges vilken typ 
av skydd man avser med märkningen. Detaljplanen kan på Q- och q- märkta 
byggnader ställa krav för tillbyggnad, rivning, färgbyte och material.55   
 
 
 
 
 

                                              
52 N Gunne, 2003. 
53 Boverket, 2004. 
54 Svensk författningssamling, Lag 1988:950 3:e kap, 2012. 
55 R Wästerby, K-märkt, vad är det?, Hålla hus- arena för byggnadsvård, hushållning och samhällsplanering, 
Skellefteå, 2006, Hämtad 2012-10-10, 
‹http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/K-märkta%20hus/k_markt.pdf› 
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3 Genomförande 

Nedan samlas de fakta och resultat som uppnåtts genom metoderna 
litteraturstudie, fallstudie, intervju, analys och skissarbete. Relevant material 
behandlas under varje metodrubrik för att besvara arbetets frågeställningar och 
uppställt mål.  
 

3.1 Litteraturstudie 

3.1.1 Sätt att bostadsförtäta 

Bostadsförtätning kan ske på några olika sätt: 

 Rivning och uppförande av nya byggnader med högre exploatering.  

 Nyexploatering på gråmark, grönområden och parkeringar.  

 Tillbyggnad såsom våningspåbyggnad och infill.56  

Ur ett hållbarhetsperspektiv bör grönområden bevaras eller bebyggas med 
försiktighet och då förtätning inte är någon ny företeelse finns få luckor med 
byggbar mark kvar i bebyggelsen. Nedan redogörs för begrepp och de alternativ 
av bostadsförtätning som inte innebär förflyttning av människor eller som tar 
värdefull mark, som grönområden, i anspråk.  
 
Nyexploatering på gråmark 
Flera industri- och hamnområden som etablerades under industrialiseringen på 
1800-talet har efter att städerna expanderat hamnat i centrala och halvcentrala 
lägen. Den svenska industrin har genomgått en stor förändring sedan 
blomstringstiden efter andra världskriget och andelen industriarbetare i 
befolkningen minskar då förändringen går mot en kunskaps- och service inriktad 
näringsverksamhet. Markarealerna som förändringarna och avvecklingarna inom 
industrin lämnat efter sig kallas gråmark och definieras som tidigare bebyggd 
central eller halvcentral mark som är dåligt utnyttjad och som efter upprensning 
och nyexploatering kan få nya användningsområden. Uttrycket gråmark är 
översatt från den engelska benämningen brownfield som kom till som en 
motreaktion till greenfield-exploatering där man etablerade ny bebyggelse på 
oexploaterad mark utanför städerna. Gråmark innefattar inte bara 
industriområden utan även hamnområden, järnvägsområden och nedlagda 
regementen. Problemen med dessa markområden är att flera av dem är förorenade 
och för att det ska bli möjligt att återanvända dem tillkommer stora 
saneringskostnader.57 

                                              
56 Malmö Stadsbyggnadskontor, 2010. 
57 Stadsmiljörådet, Industrilandskapet- kulturmiljö och resurs för stadens framtid, Stadsmiljörådet, Kalmar, 2001. 
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Figur 8 Delar av Hammarby sjöstad i Stockholm, till 
vänster syns Sickla udde och till höger Sickla kaj. 

Figur 9 Fort Green House, Brooklyn 
New York. 

Ett exempel på nyexploatering av 
gråmark är Hammarby sjöstad, 
ett av Stockholms största 
stadsbyggnadsprojekt. Figur 8 
visar en del av det slitna industri- 
och hamnområde som sanerats, 
bebyggts och utvecklats till en ny 
modern och hållbar stadsdel. 
Projektet beräknas vara klart runt 
år 2017 och då kommer 11 500 
lägenheter utgöra hem åt ca 
26 000 invånare.58  
 
Infill 
Infill saknar en vedertagen 
svensk översättning men precis 
som ordet antyder handlar det 
om ifyllnad. Infill sker mellan 
byggnader på tomtmark som 

ännu inte exploaterats. I de fall infill uppförs 
efter att en existerande byggnad tagits bort, 
efter till exempel rivning eller brand, räknas det 
som bostadsförtätning då den nya byggnaden 
uppförs med fler bostäder än den föregående.   
 
Författarna till boken Infill – New houses for urban 
sites definierar begreppet infill enligt följande: 
 

”Infill – is an industry term for the development 
of small-scale vacant parcels of land within built-
up areas.” 59 

 
Problematiken med att genomföra infill-
projekt, handlar om det begränsande utrymmet 
och att utformningen kan vara svår att anpassa 
till intilliggande byggnader.60 Aktuella 
detaljplaner begränsar utformingen genom 
höjd- och volymnormer. I Figur 9 ses ett 
exempel på hur man genom val av 
fasaduttryck kan få den nya byggnaden att 
smälta in mellan de två befintliga.  
 
 

                                              
58 Hammarby sjöstad webbportal, Stadsdelen, Hämtad 2012-11-09,  ‹http://www.hammarbysjostad.se/› 
59 A Mornement & A Biles, Infill – New houses for urban sites, Laurence King Publ., London, 2009, s. 6. 
60 A Mornement & A Biles, 2009. 
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Figur 10 Townhouse i Landskrona, ett svenskt 
infill- projekt. 

Figur 11 Resultatet efter påbyggnaden på ett 
av husen i kvarteret Tegeludden, Stockholm. 

I Figur 10 visas ett exempel på ett 
svenskt infill-projekt, ett trevåningshus i 
Landskrona. Genom den skulpturala 
kontrasten är det ett vågat projekt som 
tillför kvarteret något annorlunda. Trots 
att volymen är anpassad till 
kringliggande byggnader och att 
fasadens vita färg medger en neutralitet 
är det ett hus som sticker ut.61  
 
Våningspåbyggnad 
Att bygga bostäder ovanpå en befintlig 
byggnad är en typ av tillbyggnad som 
resulterar i vertikal bostadsförtätning. 

Bostadsförtätning genom påbyggnad 
behöver inte bara innebära att man 
bygger bostäder på bostadshus, lagen 
om 3D-fastighetsbildning gör det 
möjligt att genomföra påbyggnad på 
andra typer av fastigheter såsom kontor, 
parkeringsgarage och tvättstugor.62  
 
När våningar byggs på ett befintligt 
bostadshus prioriteras ofta även 
upprustning av den befintliga 
byggnaden. Livslängden på byggnaden 
förlängs genom renovering och 
karaktären kan ändras.63 Att 
bostadsförtäta vertikalt kan ske på olika 
sätt; det arkitektoniska uttycket skiljer 

sig då somliga projekt framhäver en 
kontrast mellan den befintliga 
byggnaden och det adderade, Figur 11 
visar prov på kontrast då ett radhus uppförts ovanpå en byggnad i kvarteret 
Tegeludden i Stockholm. Andra projekt strävar efter att de två delarna ska smälta 
samman och få ett enhetligt utseende.  
 
Våningspåbyggnad medför att byggnaden måste anpassas till dagens 
tillgänglighetskrav. Tillgänglighetskraven, som handikappsanpassning och tillgång 
till hiss, är av stor vikt när det kommer till att utforma bostäder i Sverige.  

                                              
61 O Hultin, ”Med smak av Japan”, Arkitektur, 08:2009.  
62 C Lindgren & C Widerberg, 2010. 
63 E Melet & E Vreedenburgh, Rooftop architecture – building on an elevated surface, The Netherlands 
Architecture Institute NAI, Rotterdam, 2005. 
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3.1.2 Tillgänglighetskrav 

Föreskrifter och allmänna råd rörande tillgänglighet och användbarhet för 
byggnader samlas i Boverkets byggregler, BBR. Föreskrifterna och råden bygger 
på huvudförfattningarna Plan- och bygglagen PBL och Plan- och 
byggförordningen PBF och gäller vid uppförande av nya byggnader men även vid 
ändringar av befintliga byggnader. Enligt 1 kap. 4 § PBL innefattas ombyggnader 
och tillbyggnader i begreppet ändring av byggnader.64 Den påbyggda delen måste 
uppfylla de krav som ställs i samtliga avsnitt i BBR och för hela ”nya” byggnaden 
gäller särskilt föreskrifterna under avsnitt 3:5 Krav på tillgänglighet, 
bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen vid ändring av byggnader.65 Ett 
av de först tillgänglighetskraven man stöter på vid påbyggnad är kravet på tillgång 
till hiss. Hisskravet gäller vid påbyggnad på ett flerbostadshus så det får fler än två 
våningar, gränsen för hisskravet går enligt 3 kap. 4 § PBF vid tre våningar.66  

3.1.3 Våningspåbyggnad på miljonprogrammet 

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har tillsammans med ett av 
Sveriges största byggbolag, Skanska, utfört ett forskningsprojekt där de 
inventerade förutsättningarna för våningsbyggnad på hus från 
”miljonprogrammet”; ett resultat av regeringens beslut år 1965 att under en 
tioårsperiod uppföra en miljon bostäder.  
 
För att projekt med våningspåbyggnad ska kunna genomföras krävs ofta en 
ändrad detaljplan, vilket kostar både tid och pengar. För en fastighetsägare krävs 
ett renoveringsbehov och efterfrågan för att kompensera investeringskostnaderna 
i ett påbyggnadsprojekt. Möjligheten att bilda 3D-fastigheter underlättar för 
fastighetsföretag att blanda hyresrätter med bostadsrätter och ägarlägenheter, och 
därigenom utnyttja alternativa former för att finansiera investeringen.  
 
Några av fördelarna med våningspåbyggnad som framkommer i SBUF och 
Skanskas rapport är att det ges en möjlighet att förfina den befintliga byggnadens 
kvalitet och arkitektur samt genom renoveringar förlänga livslängden. Vid 
våningspåbyggnad påträffas svårigheter såsom att tillgodose tillräckligt antal 
parkeringsplatser och sämre solförhållanden för intilliggande byggnader till följd 
av den ökade byggnadshöjden. Tillgängligheten är även den en viktig aspekt att 
hantera när byggnaden förändras. 
 
I Resultatet av SBUF och Skanskas rapport fastslås att det är det befintliga husets 
förutsättningar som påverkar möjligheten för våningspåbyggnad; vad stommen 
klarar av att bära upp, placeringen av de tekniska försörjningarna och möjligheten 
att upprätta en byggarbetsplats på området. Prefabricerad trästomme är att föredra 
på grund av att det är en lätt konstruktion som ger en kortare byggtid.67  

                                              
64 Svensk författningssamling, Lag 2010:900 PBL. 2012. 
65 Boverket, Regelsamling för byggande, BBR 2012 kap 3:5, Boverket, Karlskrona, 2012. 
66 Svensk författningssamling, Lag 2011:338 PBF, 2012. 
67 C Lindgren & C Widerberg, 2010. 
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3.1.4 Byggtekniska lösningar 

För att ett påbyggnadsprojekt skall vara tekniskt möjligt att genomföra måste en 
grundlig inventering av husets förutsättningar genomföras. Den befintliga 
byggnadens stomme, grundläggning och stabilitet kontrolleras för om de klarar 
den ytterligare lasten som en våningspåbyggnad innebär.68 Påbyggnaden bör vara 
så lätt som möjligt för att den befintliga byggnaden skall klara av att bära upp den 
utan omfattande stomförstärkningar. Byggnader uppförda i betongstomme kan 
klara en påbyggnad med lätt stomme då den befintliga tunga stommen ofta är 
dimensionerad för tyngre laster än den för tillfället tar hand om. Enligt Skanska 
och SBUF:s våningspåbyggnadsrapport anges att då ett befintligt betongbjälklag 
rivs och ersätts med nya våningar i lätt konstruktion kan totalvikten i princip bli 
den samma, rapporten anger att två till tre lätta våningar kan adderas, då ett 
betongplan rivits, utan att lasterna ökar.69 
 
Lätta stommar 
Lätta stommar har låg egenvikt i förhållande till hållfastigheten och lämpar sig 
därför för påbyggnadsprojekt. De vanligaste materialen för lätta stommar är trä, 
stål, lättbetong och lättklinker. Andra krav, förutom vikten och hållfastigheten, 
som ställs på stommarna vid påbyggnad är; kort monteringstid, säkrad kvalitet, 
minimerad byggfukt och minimerad miljöpåverkan.  
 
Ur miljösynpunkt har trä en fördel gentemot andra material, trots att mycket av 
det stål som används till konstruktion är återvunnet går det åt stora mängder 
energi för att smälta ner och forma om det. Trä är en förnyelsebar resurs och 
utvinns med liten energiinsats.  
Monteringstid, byggfukt och kvalitet är faktorer som styrs av vilken byggmetod 
man väljer, träindustrin har en lång tradition i Sverige om man har kommit långt i 
utvecklingen av träbyggnadstekniker. Trä är ett flexibelt material och lämpar sig 
väl för industriell bostadsproduktion. Rationell produktion inomhus är fukt- och 
kvalitetssäker och leder till färre fel och skador, detta innebär även lägre 
byggkostnader. Enligt Sveriges Träbyggnadskansli är det bevisat att trä inte kostar mer 
än andra stommaterial och att det i flera fall till och med har visat sig vara billigare 
att bygga med trästommar.70 Den största nackdelen är att trä är fuktkänsligt, 
fuktproblemen är vanligast under byggskedet och beror oftast på att man inte har 
lyckats hålla tätt mot nederbörd i olika former, man måste skydda konstruktionen 
och då med hjälp av väderskydd.71  
  

                                              
68 Boverket, Regelsamling för byggande, BBR 2012 kap 2:311, Boverket, Karlskrona, 2012. 
69 C Lindgren & C Widerberg, 2010. 
70 Sveriges Träbyggnadskansli, 10 punkter om modern träbyggnadsteknik, Näringsdepartimentet 
Regeringskansliet, Stockholm, 2011. Hämtad 2012-11-14 
‹http://www.trabyggnadskansliet.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=1&directory=725&d
ocument=3279› 
71 Trä Guiden, Tekniska och ekonomiska skäl, Hämtad 2012-11-14, 
‹http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=898› 
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Figur 12 Fast takväderskydd. Figur 13 Mobilt takväderskydd. 

Väderskydd 
Vid våningspåbyggnad är väderskydd för den exponerade ytan viktig, det är en 
stor men nödvändig kostnad. Konstruktionen skyddas från nederbörd, blåst och 
köld samtidigt som det underlättar arbetssituationen för yrkesarbetarna. Det finns 
några olika väderskydd beroende på vad för arbete man ska utföra och hur 
byggnaden ser ut. De två vanligaste sätten att skydda en byggnad från väder och 
vind vid våningspåbyggnad är: 
 

 Fasta takväderskydd, Figur 12 – Detta väderskydd ställs på och förankras i 
husets stomme eller på en utanpåliggande fasadställning.  

 

 Mobila takväderskydd, Figur 13– Väderskyddet består av en bärande 
ramkonstruktion. Detta görs mobilt genom att rambenen förses med hjul 
som rullar på en rälskonstruktion, vilken i sin tur bärs upp av en ställning 
utanför husets fasad. Då väderskyddet är mobilt kan man öppna taket på 
valfritt ställe.72 

 
 

3.1.4.1 Stommutförande 

I följande rubriker beskrivs tre byggmetoder och stomalternativ för trä; platsbyggd 
trästomme, prefabricerade ytelement och prefabricerade moduler. Alla tre kan 
användas då man adderar våningar på befintliga hus. Arbetsmetod, leverans och 
fuktsäkring för respektive stomalternativ beskrivs nedan.  
 
Platsbyggd trästomme 
Att bygga på plats vid projekt som innefattar våningspåbyggnad innebär enkla 
lyftanordningar och infästningar. Det är en arbetsmetod att föredra vid mindre 
projekt och när utformningen innehar stor variation. Hantverkarna bygger det 
mesta på plats, reglar kan levereras direkt men montage av dessa sker med 
handkraft. Balkar och undergolv monteras på väggarnas hammarband varefter 
nästa vånings väggar tillverkas liggande på bjälklaget.  

                                              
72 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Väderskydd, hämtad 2012-11-14, 

‹http://www.fuktsakerhet.se/sv/fukt/vaderskydd/Sidor/default.aspx#plats› 
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Figur 14 Prefabricerat ytelement. 

Figur 15 Prefabricerad modul. 

Fuktsäkringen för denna typ av byggmetod utgår ifrån att stommen är tillräckligt 
uttorkad innan den isoleras och byggs in. Mögelpåväxt är en av riskerna men med 
rätt arbetssätt och med hjälp av byggfläktar kan denna fara elimineras.73  
 
Prefabricerade ytelement 
Prefabricerade ytelement är 
tvådimensionella element som tillverkas 
färdigt i fabrik och som Figur 14 visar 
kan elementen prefabriceras till 
komplett skick med fasadbeklädnad. 
Att tillverkningen sker inomhus leder 
till en fuktsäkring och kvalitetssäkring. 
Då prefabricerade ytelement används 
vid våningspåbyggnad möjliggörs en 
konstruktionsfrihet. Jämfört med 
prefabricerade moduler ges en större 
frihet i arkitektens arbete och kan leda 
till mer flexibla och öppna planlösningar.74 Att använda sig av prefabricerade 
ytelement kräver noggrannhet vid måttsättning och vid planering av leverans och 
montage för att utnyttja prefabriceringens tidsfördelar fullt ut. De prefabricerade 
elementen levereras som plana element antingen i täckta fordon eller i emballerade 
buntar. För att få en effektiv arbetsgång är det viktigt att elementen lastas i rätt 
ordning. Det mest gynnsamma sättet är att montera direkt från fordonet, att lasta 
av de prefabricerade ytelementen från lastbilen med kran och direkt upp på rätt 
plats. Fuktsäkringen på byggarbetsplatsen för denna typ av arbetsmetod 
tillgodoses främst av väderskydd och/eller att ytelementen är inplastade.75  
 
Prefabricerade moduler 
Vid användandet av prefabricerade moduler 
bör valet av denna byggmetod ske redan vid 
projekteringsstart. På grund av att de 
prefabricerade modulerna begränsas av mått 
inför frakten mellan fabrik och 
byggarbetsplats begränsas även friheten i 
utformning och planlösning. I Figur 15 kan 
man se modulens konstruktion som består 
av ett bjälklag, undertakskonstruktion och 
väggar, bärande eller avskiljande.  
Volymelementen tillverkas i fabrik och 
levereras med kompletta installationer och 
inre ytskikt. På byggarbetsplatsen sker sammankoppling av installationssystemen 
mellan modulerna.  

                                              
73 Trä Guiden, Byggsystem, Hämtad 2012-11-14, 
‹http://www.traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx?id=5937 ›. 
74 I Nygren, L-O Rask, L Stehn & B Östman, Byggandet av flervåningshus i trä- Erfarenhet efter tre års observation 
av träbyggandets utveckling, Luleå tekniska universitet, Luleå, 2008. 
75 Trä Guiden, Byggsystem, 2012. 
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Eftersom modulerna tillverkas i fabrik är kvaliteten och fuktsäkringen 
säkerhetställd. När modulerna levereras till bygget och montering av tak inte kan 
ske under samma dag täcks de prefabricerade modulerna av ett tillfälligt 
väderskydd.76  
 
De tre byggmetoderna måste övervägas och anpassas till varje unikt 
påbyggnadsprojekt. Aspekter att överväga är ju högre grad av prefabricering och 
industriellt byggande desto mer noggrannhet krävs vid måttsättning, leverans- och 
monteringsplanering. Fördelar med prefabricering är att man hela tiden har 
kvalitetskontroll samt en torr och bra arbetsmiljö. Tiden på byggarbetsplatsen 
reduceras i takt med hur kompletta de prefabricerade delarna är.77  

3.1.5 Ekonomi 

Då arbetet avgränsats från ekonomiska kalkyler följer nedan de, ur ett 
fastighetsbolags perspektiv, viktigaste ekonomiska aspekterna att resonera kring 
vid ett påbyggnadsprojekt. 
 
Alternativkostnad 
När man utreder ekonomiska aspekter inför ett påbyggnadsprojekt är 
alternativkostnaden en bärande faktor. Alternativkostnaden kan förklaras som 
intäkten man går miste om då man väljer ett investeringsalternativ framför ett 
annat. Alternativkostnad används i beslutsprocessen och är inte en faktisk 
kostnad. För ett fastighetsbolag är det viktigt att väga olika investeringar mot 
varandra för att kunna ta rätt beslut, en investerings avkastning måste motsvara 
uppställda krav. Ett fastighetsbolag som upplever en stor efterfrågan på sina 
centrala bostäder måste ändå överväga vad ett påbyggnadsprojekt kommer kosta 
och ge för inkomster jämfört med nyexploatering i mer perifera lägen. En 
våningspåbyggnad kan utföras i samband med omfattande renoveringar, i dessa 
fall är det också viktigt att väga alternativkostnaden för enbart renovering mot 
renovering och våningspåbyggnad.78 
 
Finansiering 
Vid påbyggnad finns faktorer som man menar talar för ett sådant projekt ur 
ekonomisk synvinkel; det finns inga exploateringskostnader för marken, vissa 
installationer och teknisk försörjning finns redan på plats. Ofta kan man ansluta 
till ett befintligt elnät och koppla på befintligt avlopp, beroende på 
värmeförsörjning är det möjligt att koppla på även denna, vid till exempel 
fjärrvärme. Nya vattenledningar kan dras i anslutning till hisschakt, använder man 
det befintliga vattensystemet kan en pump behöva installeras för att få upp 
vattentrycket. Ventilation upprättas som ett fristående system men installationer 
kan dras i befintliga schakt.  
 

                                              
76 Trä Guiden, Byggsystem, 2012. 
77 I Nygren, L-O Rask, L Stehn & B Östman, 2008. 
78 Intervju 2012-12-04 16.00 Bilaga 4 
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Antalet tillskapade lägenheter är för en del fastighetsbolag avgörande för att 
investeringen skall vara ekonomiskt försvarbar, lägenhetsantalet påverkar både 
investeringskostnad och återbetalningstid.79 Andra fastighetsbolag anser att antalet 
tillkommande lägenheter inte är bärande och att en enda ny lägenhet kan vara värd 
sin investering.80 
 
För fastighetsbolag kan det vara svårt att finansiera våningspåbyggnadsprojekt 
med endast hyresrätter. Som förklarades tidigare under rubriken 2.2 Historiskt 
perspektiv på bostadsförtätning, fanns förut ett statligt investeringsstöd och räntebidrag 
för byggande av hyresrätter som togs bort år 2007. Förutom svårigheterna med 
finansieringen av ett våningspåbyggnadsprojekt innebär hyresrätter att det tar lång 
tid att nå avkastningskrav. SBUF och Skanska anger i sin rapport att vinst nås 
tidigast fem år efter projektstart då man bygger hyresrätter. Ur 
finanseringsperspektiv kan det vara fördelaktigt att utföra våningspåbyggnad i 
samband med omfattande renoveringar då renoveringsbudgeten delvis 
medfinansierar våningspåbyggnaden. Omfattande renoveringar kan vara stambyte 
och takrenovering.81   
 
Möjligheten att bilda 3D- fastigheter underlättar finansieringen då det medger 
blandade upplåtelseformer. Vid uppförandet av en ny fastighet, i detta fall 
påbyggnaden, får man tillämpa 3D- fastighetsbildning då det anses som 
nödvändigt för att trygga projektets finansiering.82 Genom att låta en del av 
lägenheterna man adderar utgöra en egen fastighet med bostadsrätter eller 
ägarlägenheter kan man delvis finansiera investeringen.     
 
Hyresgäster, hyra och intäktsgrad 
Vid ett omfattande projekt som påbyggnad innebär är det viktigt att hålla en god 
dialog med hyresgästerna som påverkas. Positiva hyresgäster innebär en 
effektivare projekteringstid eftersom man slipper den extra tiden som 
överklaganden i detaljplaneprocessen innebär Det kan vara svårt att motivera de 
befintliga hyresgästerna att vara positiva till denna typ av projekt då det är 
påfrestande att bo i ett pågående bygge med oljud, vibrationer och byggdamm. 
Vid ett påbyggnadsprojekt är det viktigt att byggtiden blir så kort och effektiv som 
möjligt för att minimera störningen för hyresgästerna. En påbyggnad innebär ofta 
att de befintliga hyresgästerna drabbas av hyreshöjning då värden även tillförs till 
deras bostäder. För att en fastighetsägare skall få genomföra ombyggnationer som 
höjer standarden på lägenheterna måste de få hyresgästernas eller hyresnämndens 
godkännande. Exempelvis kan ett stambyte eller underhåll som inte höjer 
standarden utföras av hyresvärden utan godkännande från hyresgästerna.83  

                                              
79 C Lindgren & C Widerberg, 2010. 
80 Intervju 2012-12-04 16.00 Bilaga 4  
81 C Lindgren & C Widerberg, 2010. 
82 Boverket, 2004. 
83 Hyresgästföreningen, Fråga oss, Hämtad 2012-11-16 
‹http://www.hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/default.aspx› 
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I förhandlingar om hyror och boendevillkor förhandlar representanter från 
hyresgästerna och hyresvärden, ofta Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, vid 
tvister medlar Hyresnämnden.84  
 
Det finns ingen gräns för hur mycket en hyra får höjas efter en renovering men 
hyran skall enligt huvudregeln i hyreslagen vara skälig. En skälig hyra utgår från 
bruksvärdet där man jämför hyran med likvärdiga lägenheter på samma ort.85 Den 
likvärdiga lägenhetens hyra skall vara bestämd genom 
förhandlingsöverenskommelser enligt Hyresförhandlingslagen, det har ingen 
betydelse om lägenheten man jämför med är privat eller kommunalägd.86  
 
I Sverige sätts alla hyror efter det så kallade bruksvärdessystemet. Systemet 
innebär en prisreglering som skiljer sig från marknadsekonomins grundstenar; 
utbud och efterfrågan. Hyrorna sätts som om marknaden hela tiden var i balans, 
grundtanken är att en hyresgäst inte skall behöva flytta för att hyran höjs kraftigt 
vid bostadsbrist. I kritiken mot systemet påpekas att hyran blir högre i mindre 
eftertraktade områden än om marknaden fått styra och långa bostadköer uppstår i 
de mer eftertraktade områdena.87 Hyresnämnden bestämmer lägenheters 
bruksvärde efter hur hyresgäster i allmänhet värderar olika egenskaper. 
Bruksvärdet är oberoende av vem hyresgästen är och individuella värderingar och 
behov inverkar inte på bruksvärdet. Fastighetsägarens produktions-, drifts- och 
förvaltningskostnader är också faktorer som hyresnämnden inte tar hänsyn till.88   
 

Några egenskaper som bestämmer lägenhetens bruksvärde: 

 Storlek 

 Modernitetsgrad 

 Planlösning 

Faktorer knutna till lägenheten som inverkar på bruksvärdet: 

 Hiss 

 Tvättstuga 

 Garage och biluppställningsplats 

Övriga faktorer som också påverkar bruksvärdet:  

 Husets läge 

 Boendemiljön 

 Närhet till kommunikationer 

                                              
84 Hyresnämnden, Om oss, Hämtad 2012-11-16 ‹http://www.hyresnamnden.se/Om-oss/› 
85 Hyresgästföreningen, Fråga oss, Hämtad 2012-11-16 
‹http://www.hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/default.aspx› 
86 Hyresnämnden, Skälig hyra, Hämtad 2012-11-16  
‹http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/› 
87 Konkurrensverket, Yttrande- EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38), Finansdepartimentet, Stockholm, 
2008. Hämtad 2012-11-16 
‹http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Konkurrens/2008/Yttranden/yttrande_08-
0295_hyror.pdf› 
88 Hyresnämnden, Bruksvärde, Hämtad 2012-11-16  
‹http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig hyra/Bruksvarde/› 
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Sveriges bruksvärdessystem kom till då hyresregleringen avskaffades av riksdagen 
år 1974. Hyresreglering skulle innebära att alla hyror höjs i samma takt. 
Bruksvärdessystemet har medfört att äldre bostäder i stadskärnorna kan ha låga 
hyror jämfört med nyproduktion i mindre centrala lägen.  
 
När en hyra höjs efter en värde- och standardhöjande renovering pratar man om 
intäktsgrad. Intäktsgraden räknas in i kalkylerna inför ett renoverings- och 
våningspåbyggnadsprojekt. Ju lägre ursprungshyran är, och ju mer den kan höjas, 
desto större blir intäktsgraden. Att tillföra värde till de redan befintliga 
lägenheterna kan alltså också bidra till att finansiera en våningspåbyggnad. 

 
Parkering 
Vid ett projekt med våningspåbyggnad ökar antalet lägenheter och det ökade 
parkeringsbehovet därefter. Varje enskild kommun har sina specifika 
parkeringsnormer vilka reglerar minimumantalet av parkeringsplatser per lägenhet. 
Syftet med parkeringsnormen är att ge en utgångspunkt för behovet av 
parkeringsplatser vid ökad exploatering. Normen bygger på ett tal som varierar 
med den geografiska indelningen och markanvändningen.89 Normvärdet är lägre i 
centrala tätbebyggda områden. Varje enskild kommun har enligt PBL rättighet att 
planlägga användningen av marken90 och att genom detaljplanen ställa krav på 
utrymme, placering och utformning för parkeringsplatserna.91 
 
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att rätt antal parkeringsplatser finns 
tillgängliga för de boende. Om fastighetsägaren inte kan tillgodose 
parkeringsnormen i bygglovsansökan kan det i vissa kommuner innebära att en 
straffavgift tas ut. Parkeringsfrågan kan på detta sätt bli en kostadsfråga men också 
ett alternativ för att köpa sig fri vid svårigheter att framställa tillräckligt antal 
parkeringsplatser på exempelvis redan tätt exploaterade områden.  
  

                                              
89 Byggnadsnämnden Varbergs Kommun, Sammanträdesprotokoll 2012-05-16, Hämtad 2012-11-16  
‹›http://www2.varberg.se/archive/stadsbyggnadskontor/BN120516webb.pdf› 
90 Plan- och bygglag (2010:900), 1 kap. 2§ 
91 Plan- och bygglag (2010:900), 4 kap. 13§ 
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3.2 Fallstudie  

3.2.1 Varbergs stad 

Varberg är en medelstor stad med en befolkning på strax över 58 000.92 Varberg 
är förutom en erkänd kurort även en sommarstad som varje år lockar tusentals 
turister med dess stränder och surfing. Kommunens geografiska placering, 
närheten till Göteborg och tågkommunikation i nord-, öst- och sydlig riktning 
gynnar staden, invånarna bor kvar och pendlar till sina arbeten.93   
 
Varbergs Kommun är en av de kommuner i Hallands län där bostadsbristen är 
som störst, se Bilaga 3. Bostadsmarknaden i Varberg har under de senaste tio 
åren haft en brist, detta gäller för såväl hyresrätter som bostadsrätter. Alla 
åldersgrupper upplever svårigheter att hitta passande bostäder och sedan Campus 
Varberg, Hallands största yrkeshögskola, uppfördes år 2003 är ungdomarna en av 
de grupperna som är mest drabbade. 94 Varbergs Bostad är det kommunala 
bostadsbolaget och förvaltar mer än 5000 lägenheter. Väntetiden för att få en 
lägenhet genom detta fastighetsbolag år 2011 var sju år. För att få en central eller 
havsnära bostad är väntetiden ännu längre.95 
 
Varbergs samhällsplaneringschef Jan Malmgren uttalar sig i en TV- intervju, gjord 
av SVT i maj 2012, om att det byggs för lite bostäder i kommunen för att möta 
efterfrågan från den ständigt ökande befolkningsmängden. Det uppförs i 
genomsnitt 200 lägenheter per år och antalet invånare ökar med 500 personer per 
år. Jan Malmgren menar i intervjun att en av de största svårigheterna är att få 
tillgång till mark vilket i sin tur försvårar målet med att förtäta i stadsmiljön.96  

3.2.2 Intervju, Varbergs Stadsbyggnadskontor 

Följande material är insamlat under en intervju med Jan Malmgren och Sten Hedelin 
från Varbergs Stadsbyggnadskontor den 22:a oktober 2012: 
 
Under intervjun med samhällsplaneringschef Jan Malmgren och planarkitekt Sten 
Hedelin, diskuterades deras syn på urbaniseringen, förtätningen och 
bostadsbristen i regionen.  
 

                                              
92 Visit Varberg, Badliv och ljusa sommarnätter, Hämtad 2012-11-28, ‹http://www.visitvarberg.se/badliv-och-
ljusa-sommarnatter› 
93 Företagare Varberg, Fakta om Varberg. Hämtad 2012-11-28, ‹http://foretagare.marknadvarberg.se/fakta-
om-varberg› 
94 Länsstyrelsen Hallands län, Bostadsmarknaden 2011- Meddelande 2011:18, Länsstyrelsen Hallands Län, 2011. 
Hämtad 2012-11-28, 
‹http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Rapporter/2011/Rapp
ort%202011_18%20Bostadsmarknaden%202011.pdf› 
95 Varbergsbostad, Fakta om oss, Hämtad 2012-11-28, ‹http://www.varbergsbostad.se/Om-oss/Fakta-om-
Varbergs-Bostad/› 
96 SVT, reportage från 2012-05-08, Bostadsbristen värst i Varberg, Hämtad 2012-11-28, 
‹http://www.svt.se/nyheter/regionalt/hallandsnytt/bostadsbristen-varst-i-varberg-14› 
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Enligt Malmgren är Varbergs situation gällande urbanisering en aning svårtolkad, 
det tycks vara så att inflyttningen till staden inte till största delen beror på att folk 
från landsbyggden runt Varberg flyttar in till staden utan att det istället beror på en 
extern inflyttning. För att lösa bostadsbristen behövs helt klart fler bostäder. Den 
nu gällande översiktsplanen för Varberg sträcker sig fram till år 2030, då vill man 
ha skapat 7000 nya bostäder varav 5000 i stadskärnan. En del av dessa kommer 
tillkomma genom förtätning. Våningspåbyggnad är i nuläget ett sällsynt inslag i 
stadsbilden, Hedelin menar att det som oftast sker är att man river och bygger nytt 
istället. Derome Förvaltning AB:s projekt på Krabbes väg blir ett av de första 
påbyggnadsexemplen i Varberg. Både Malmgren och Hedelin ställer sig positiva 
till påbyggnad som förtätning om det utförs på ett bra sätt.    
 
För närvarande finns ingen konkret förtätningsplan för Varberg, Malmgren och 
Hedelin hänvisar till översiktplanen och den fördjupade översiktsplanen för 
stadsområdet där utbyggnadsområden för bebyggelse och infrastruktur pekas ut.  
Kommunen har inventerat Varbergs innersta stadskärna och upprättat 
arbetsmaterialet Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor. I detta material har 
alla kvarter i stadskärnan analyserats utifrån karaktärsdrag och kulturhistoriska 
värden. Riktlinjer för bevarande gällande dessa kvarter har lagts upp men man har 
även markerat var ökad byggnation och/eller ny byggrätt är möjlig. En 
förtätningsplan kan vara aktuell att upprätta då det i nuläget är fastighetsbolagen 
som knackar på dörren med idéer om förtätning och påbyggnad, om kommunen 
upprättade en plan skulle de ligga steget före och kunna styra förtätningen så att 
den uppfyller stadsplaneringens intressen och visioner.  
 
Under mötet diskuterades även parkeringsfrågan och hur de såg på normsiffran 
1,1 parkeringar per lägenhet i stadsområdet. Parkeringsfrågan är något av det 
första man måste ta itu med då man vill komplettera eller bygga nytt. Siffran har 
redan under år 2012 justerats ner till 0,9 och kan även i framtiden komma att 
sänkas ännu mer. Malmgren resonerade över några sätt att påverka bilanvändandet 
och några möjliga förändringar kan vara att minska antalet parkeringar i 
stadskärnan, eventuellt ta bort P-skiva systemet och bygga p-hus på strategiska 
platser utanför kärnan för att leda dit trafikanterna.  

3.2.3 Våningspåbyggnadsprojekt Kassematten 7 

Kv. Kassematten 7 i Varberg har ett fördelaktigt centralt läge med närhet till 
service och kollektivtrafik. Fyra av de befintliga flerbostadshusen i kvarteret, som 
är inringade i Figur 16, är de som omfattas av planerna på våningspåbyggnad. De 
befintliga trevåningsbyggnaderna uppfördes med funktionalistisk anda på 1940-
talet, då var fasaden av vit puts. På 1980-talet genomgick byggnaderna en 
renovering, man tilläggsisolerade fasaderna och bytte till ett mer rationellt och 
grövre uttryck, därav dagens plåtfasader. Figur 17 och Figur 18 visar hur 
byggnaderna ser ut idag.  

  



Genomförande 

36 

Våningspåbyggnadsprojektet på Krabbes väg i Varberg uppkom som en spontan 
idé redan år 2008, byggnaderna var i stort behov av renovering och hela kvarteret 
ansågs behöva en upprustning. Följande information där inget annat anges 
kommer från projektets samrådshandlingar.97 

Byggnaderna kommer byggas på med ytterligare tre våningar där den översta 
våningen blir indragen. Det är tänkt att byggnaderna förses med hiss genom 
utanpåliggande trapphus, så kallad loftgång. Tre underjordiska parkeringsgarage 
anläggs på friytorna mellan husen och ovanpå dessa anläggs uteplatser. 
 
För att kunna få bygglov och genomföra projektet så som man vill krävs en 
ändring i den gällande detaljplanen. Innan man sätter igång processen för en 
ändrad detaljplan och kostnaderna det innebär måste man först och främst veta att 
en påbyggnad ens är möjlig på de tilltänkta husen. En översiktlig ekonomisk 
bedömning utförs av Derome Förvaltning AB, andra utredningar och 
undersökningar läggs ut som konsultuppdrag. En geoteknisk markundersökning 
undersöker om marken tål den extra belastningen som påbyggnaden innebär. En 
konstruktionsteknisk undersökning undersöker de befintliga byggnaderna. 
Provningar utförs på stommen i grundsulor, källarväggar och fasader. En 
parkeringsutredning visar på en ansträngd parkeringssituation, utredningen 
konstaterar att antagen parkeringsnorm skall gälla för de tillkommande 
bostäderna. Då man har klart för sig att projektet är genomförbart ekonomiskt, 
geotekniskt och konstruktionsmässigt fortsätter projekteringsarbetet genom 
upprättandet av ett planprogram, vilket är första steget i processen för en ändrad 
detaljplan.  
 

                                              
97 WSP & Varbergs Kommun, Samrådshandling- Planbeskrivning och Genomförandebeskrivning; Detaljplan för 
bostäder på del av Kasematten 7, 2012. 

Figur 16 De fyra befintliga flerbostadshusen som skall få           Figur 17 (överst) och Figur 18 visar 
ytterligare tre våningar.                        dagens gestaltning.   
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Planprogrammet är ett underlag till det mer konkreta planförslaget som 
sammanfattas i planhandlingar. Planprogrammet klargör de viktigaste frågorna, 
riktlinjer, utgångspunkter och mål för det fortsatta arbetet.  
 
Planprogrammet fastställer: 

 Påbyggnad medges för max tre våningar där den översta våningen skall 
vara indragen. 

 De nya husen kommer skilja sig från omgivande bebyggelse i både skala 
och bredd. Fasaderna bör brytas ner i enheter genom att använda olika 
material och färgsättning. 

 Husen måste förses med hissar för att möta tillgänglighetskrav. 

 Parkering ska lösas enligt gällande norm för de tillkommande bostäderna. 

 Gårdsmiljöerna skall hållas bilfria och innefatta ytor för lek. 

 Bullerutredning för störningar från biltrafik och järnväg skall genomföras. 

 Miljöteknisk markundersökning skall tas fram. 
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behöver inte uppföras för 
planområdet då projektet inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan 

 Gällande brand- och säkerhetskrav skall uppfyllas. 
 
Efter att kommunen antagit planprogrammet börjar projekteringen för att få fram 
planhandlingarna. De färdiga planhandlingarna utgörs av; planbeskrivning, 
genomförandebeskrivning, plankarta och bestämmelser, illustrationskarta, 
grundkarta, fastighetsförteckning och behovsbedömning. 
 

Nedan anges planbeskrivningen genom förutsättningar och förslag: 
 

 Planeringsförutsättningar 
- Befintlig bebyggelse: Den befintliga bebyggelsen är av varierande 

karaktär, bebyggelsen har uppförts under olika epoker varför 

området även har en varierande arkitektur. Dock finns en 

samstämmighet i kvartersstruktur, arkitektur samt skala och volym 

till ett angränsande kvarter då det uppförts under samma tid som 

Kassematten 7.  

- Service: Området bedöms ha god tillgång på service, både offentlig 

och kommersiell. 

- Teknisk försörjning: Vatten, avlopp, dagvattenhantering, el, tele samt 

fjärrvärme finns att tillgå.  

- Trafik och parkering: Kassematten 7 ligger nära gator som ingår i det 

lokala huvudnätet samt övergripande gång- och cykelvägar. 

Området bedöms ha god tillgänglighet till kollektivtrafik. 

Parkeringssituationen i området är anstängd. 
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- Friytor: Gårdarnas grönytor utgörs av gräsmattor och mindre 

planteringar, i dagsläget begränsas de även av att delar av dem 

används som parkering.  

 Planförslag 

- Bebyggelse och gestaltning: Den översta våningen blir indragen i enlighet 

med planprogrammet och innebär att den upplevda höjdskalan 

minskar vilket är positivt för gaturummet samt viktigt för 

anpassningen till omgivande bebyggelse. Husens tre delar; de 

befintliga byggnaderna, de påbyggda våningarna och de 

utanpåliggande trapphusen, visualiseras tydligt genom olika 

fasadmaterial. Tillgängligheten ökar på grund av tillkommande 

hissar och anlagda gångstråk. 

- Teknisk försörjning: Ett flertal av den befintliga tekniska försörjningen 

kan användas till påbyggnaden, bland annat vatten och avlopp. 

- Trafik och Parkering: Trafikflödena i området förväntas vara fortsatt 

låga. Tre underjordiska garage anläggs mellan husen. 

- Friytor: Ovanpå garagen anläggs grönskande trädgårdar som 

integreras med sittplatser och lekytor. 

 

I genomförandebeskrivningen anges fastighetsbildningen. Lägenheterna uppförs 
till största delen som hyresrätter, lägenheterna på översta våningen uppförs genom 
3D- fastighetsbildning som bostadsrätter. 
 
De färdiga planhandlingarna presenteras vid ett samråd mellan kommunen och 
Derome Förvaltning AB. Planhandlingarna sammanfattas i ett utställningsmaterial 
som finns för allmän beskådan under en månad då de som berörs av 
planändringen kan lämna skriftliga anmärkningar och synpunkter på förslaget. I 
nästa steg, som också är det sista i detaljplaneändringsprocessen, antas den 
ändrade detaljplanen som vinner laga kraft. När detaljplanen är ändrad kan en 
bygglovsansökan för våningspåbyggnaden lämnas in.  
 
I fallstudien av påbyggnadsprojektet på Kassematten urskiljs allmängiltiga faktorer 
i hur planprogram och planeringsförutsättningar översätts i planförslaget. De 
allmängiltiga faktorerna kan också kopplas samman till problem och svårigheter 
som uppkommer då man bygger i redan bebyggd miljö. Den befintliga bebyggelsen 
påverkar både hur många våningar som kan adderas och påbyggnadens 
utformning. Tillgänglighetskravet gällande hiss kommer många 
våningspåbyggnadsprojekt ställas inför. Parkeringsnormer innebär att parkering 
minst måste tillgodoses för de tillkommande bostäderna. Förutom ur 
finansieringsperspektiv är det viktigt att undersöka 3D- fastighetsbildning i ett tidigt 
skede då denna fastighetsindelning skall finnas med i detaljplanen. Förutom att 
dessa faktorer är allmängiltiga är de även möjliga att behandla i ett tidigare skede. 
 



Genomförande 

39 

På Bilaga 5 finns ett uppställt tidsperspektiv för projektet. Figur 19 visar en 
sektion och två perspektiv på det tänkta resultatet.  

 
 
 

3.3 Analys 

I detta kapitel samlas faktorer från föregående delar till en metod för att inventera 
ett byggnadsbestånds möjligheter för våningspåbyggnad. Inventeringen utgörs av 
två delar där den första är en bortsållning grundad på avgörande faktorer och den 
andra delen är en bedömning där diagram visar styrkor och svagheter för de 
fastigheter som efter första delen bedömts som lämpliga för våningspåbyggnad.  

3.3.1 Bortsållning ur fastighetslista 

Första delen av inventeringsmetoden utgår från en fastighetslista. Vad som anges i 
en fastighetslista är olika för varje fastighetsägare men ofta anges förutom adress 
och fastighetsbeteckning även byggår, stomme, lägenhetsantal och 
uppvärmningssätt. En fullständig fastighetslista avgränsas till adresserna som finns 
i det område som är aktuellt för inventeringen.  
 
I första läget av inventeringen kan byggnader sållas bort baserat på avgörande 
faktorer. De faktorer som är direkt avgörande för om en våningspåbyggnad är 
möjlig är faktorer som framkommit i kap 2. Teoretisk bakgrund och förutsättningar och 
kap 3. Genomförande enligt följande: 
 

1. Värdefull bebyggelse 
2. Stomme 
3. Byggår 
4. Inredd vind 

Figur 19 Övre vänstra bilden visar vyn fån Ringvägen, övre högra bilden visar vyn från Lindesbergsgatan, 
sektionen är i nord-sydlig riktning. 
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1. Värdefull bebyggelse - fastigheter som märkts som värdefull bebyggelse 
med bevarandeintresse  
Då en fastighet förklarats som byggnadsminne eller i detaljplanen markerats som 
värdefull bebyggelse med bevarandeintresse finns restriktioner för vad som får 
ändras på och i byggnaden. Dessa restriktioner betyder att detaljplaneändring och 
bygglov inte kommer medges. De flesta kommuner har någon form av underlag 
där de inventerat sitt bestånd av värdefull bebyggelse, underlagen fungerar som 
riktlinjer vid plan- och bygglovsfrågor. Med utgångspunkt från dessa underlag 
sållas byggnader bort från fasighetslistan. 
 
2. Stomme - fastigheter med trästomme 
Vid våningspåbyggnad är fastighetens stomkonstruktion en avgörande faktor. Som 
klargjorts i tidigare avsnitt har en stomme av betong ofta större lastkapacitet än en 
stomme av trä. Lasttillskott i en trästomme är möjligt men kan innebära 
kostsamma ingrepp och förstärkningar i stommen, förutom kostnaden är 
ingreppen problematiska eftersom det också innebär ytterligare störningar för 
befintliga hyresgäster. Då trästomme inte anses lämpligt för våningspåbyggnad 
sållas alla byggnader med trästomme bort från fastighetslistan. 
 
De två ovan nämnda stegen utgörs av generella och konkreta faktorer. I följande 
steg vägs mer subjektiva avväganden in. Påbyggnadsprojekt är ofta unika och 
skiljer sig från fall till fall och varje fastighetsbolag prioriterar och bedömer 
faktorer olika.  
 
3. Byggår - nyare fastigheter 
Tillsammans med Derome Förvaltning AB fastslogs att byggnader som är yngre 
än 20 år inte är lämpliga för våningspåbyggnad.98 Denna siffra är upp till varje 
fastighetsägare att själv bestämma utifrån egna preferenser. Dessa byggnader 
stryks eftersom de ofta saknar renoveringsbehov och kan ha delar av 
investeringskalkyler som fortfarande inte är uppfyllda. Nyare byggnader har ofta 
redan höga hyror, därför finns inte utrymme att genom värdehöjande förändringar 
uppnå en tillräcklig intäktsrad som delvis finansierar ett påbyggnadsprojekt.  
 
4. Inredd vind  
Inredda vindar och takkupor komplicerar möjligheterna för påbyggnad eftersom 
det innebär att man tillfälligt eller permanent måste flytta på de som bor där. För 
många fastighetsbolag finns inte utrymme att erbjuda andra bostäder under 
byggtiden, dels finns inga lediga bostäder och dels är det mycket kostsamt att 
uppföra tillfälliga bostäder. Att bedöma om våningspåbyggnad är möjlig då 
byggnaden har inredd vind är upp till varje fastighetsägare. 
 
Beroende på hur mycket information som kan utläsas ur en fastighetslista kan fler 
faktorer, som av fastighetsägaren anses avgörande, användas i vidare bortsållning.  

                                              
98 Intervju 2012-12-04 16.00 Bilaga 4 
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3.3.2 Anpassat rosdiagram 

Ett rosdiagram kan, förutom redovisa resultat, även tydligt synliggöra styrkor och 
svagheter som är viktiga vid jämförelse mellan olika objekt. Rosdiagrammet 
behandlar i detta läge fortfarande översiktliga, och i vissa fall synliga faktorer, som 
är möjliga att bedöma utan att för stora ekonomiska och tidsmässiga resurser tas i 
anspråk. Rosdiagram appliceras på de byggnader som efter bortsållning ur 
fastighetslistan anses lämpliga för våningspåbyggnad. Rosdiagrammet utformas 
utifrån tre huvuddelar, dessa tre utgörs var för sig av tre till fyra faktorer som 
bedöms med en tregradig skala där (1) innebär litet behov eller möjlighet och (3) 
innebär stort behov eller möjlighet. Rosdiagrammets byggs upp enligt följande 
bedömningsfaktorer som framkommit i kap 3. Genomförande: 
 

1. Renoveringsbehov 
2. Områdespotential 
3. Övrigt 

 
1. Renoveringsbehov 
Som anges under rubrik 3.1.5 Ekonomi, är det fördelaktigt att utföra 
våningspåbyggnad i samband med omfattande renoveringar. Renoveringsbudgeten 
kan delvis medfinansiera våningspåbyggnaden. Renoveringsåtgärder kan 
sammanfalla med påbyggnadsplanerna. I rosdiagramet graderas följande 
renoveringar: 

 Tak: Graderar behovet av takrenovering, där takrenovering innebär större 
ingrepp i takkonstruktionen än byte av ytskikt. (1) innebär litet behov av 
takrenovering och (3) innebär stort behov av takrenovering. 

 Fasad: En fasadrenovering kan, beroende på material, innebära olika stora 
ingrepp. Med fasadrenovering menas i detta fall ingrepp i fasaden där man 
byter ut eller lägger till material. Rosdiagrammet graderar behovet av 
fasadrenovering, där (1) innebär litet behov av/mindre fasadrenovering och 
(3) innebär stort behov av/omfattande fasadrenovering.  

 Stambyte: (1) innebär litet behov av stambyte och (3) innebär stort behov 
av stambyte. 

 
2. Områdespotential 
Med områdespotential avses de mjuka parametrarna läge och karaktär samt de 
praktiska möjligheterna att lösa parkering och ändra detaljplanen. 

 Läge: Bedöms utifrån en graderad karta där (1) innebär mindre 
bostadstryck och (3) innebär mycket stort bostadstryck. Kartan graderas i 
detta fall av Derome Förvaltning AB med utgångspunkt från deras 
bostadssökandes efterfrågan, kartan finns på Bilaga 6. Då det finns 
förtätningsplaner eller andra förtätningsunderlag från kommunen kan 
istället dessa ligga till grund för graderingen av läget. 
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 Områdeskaraktär: Med områdeskaraktär avses dominerande byggnadstyper 
och olika tidsepokers arkitektur. Ett område med varierande hustyper och 
arkitektur kan medge ett påbyggnadsprojekt eftersom områdeskaraktären 
redan är blandad. Ett område med uniform arkitektur med samstämmig 
skala, volym, stil och material innebär fler restriktioner att ta hänsyn till. (1) 
innebär att områdeskaraktären inte medger våningspåbyggnad och (3) 
innebär att området medger våningspåbyggnad. 

 Parkering: Som förklaras under rubrik 3.1.5 Ekonomi, finns uppställda 
parkeringsnormer som reglerar antalet parkeringsplatser per lägenhet. En 
påbyggnad innebär att antalet lägenheter i fastigheten ökar, alltså ökar även 
behovet av antalet parkeringar. (1) innebär begränsade möjligheter att lösa 
fler parkeringar, vilket kan innebära kostsamma och mer avancerade 
lösningar. (3) innebär goda möjligheter att lösa fler parkeringar. 

 Detaljplan: Som uppges under rubrik 3.1.3 Våningspåbyggnad på 
miljonprogrammet, kräver våningspåbyggnadsprojekt ofta en ändring av 
detaljplanen. En detaljplaneändringsprocess innebär längre 
projekteringsprocess som förutom tiden även genererar fler utgifter. (1) 
innebär att en omfattande detaljplaneändring krävs, (2) innebär att en 
mindre ändring av detaljplanen krävs och att enkelt förfarande är möjligt. 
(3) innebär att en detaljplaneändring inte krävs. 

 
3. Övrigt 
Andra viktiga faktorer som inte direkt kan räknas till renoveringsbehov eller 
områdespotential samlas under övrigt. Dessa faktorer är viktiga ur tillgänglighets 
och finansieringsperspektiv. 

 Hiss: Som uppges under rubrik 3.1.2 Tillgänglighet, är det centralaste 
tillgänglighetskravet vid påbyggnad tillgång till hiss. Hisskravet gäller vid tre 
våningar. (1) innebär att hiss inte går att installera, det finns varken 
utrymme i befintligt trapphus eller utvändigt i anslutning till byggnaden, (3) 
innebär goda möjligheter för att installera en hiss. 

 Intäktsgrad: Som anges under rubrik 3.1.5 Ekonomi, är det ur 
finansieringsperspektiv fördelaktigt med hög intäktsgrad. (1) innebär att de 
befintliga hyrorna redan anses höga och några större höjningar är inte 
lämpliga. (3) innebär att ursprungshyrorna anses vara låga och markanta 
höjningar är möjliga.   

 3D Fastighetbildning: Som anges under rubrik 3.1.5 Ekonomi är det ur 
finansieringsperspektiv fördelaktigt att uppföra några av lägenheterna som 
bostadsrätter eller ägarlägenheter. För att få uppföra dessa lägenheter som 
en egen 3D- fastighet är ett av kraven att den måste utgöras av minst fem 
bostäder. (1) innebär att 3D-fastighetsbildning inte kommer vara möjlig, (3) 
innebär goda möjligheter för att uppföra en 3D-fastighet. 
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Rosdiagrammet formges i Excel, i Figur 20 nedan visas ett tomt diagram, det 
fullständiga arbetsverktyget för rosdiagrammet redovisas på Bilaga 7. 
 

 
 

3.4 Skissarbete 

Examensarbetets tredje frågeställning skall visa hur en fastighetsägare kan 
undersöka möjligheterna för våningspåbyggnad på sitt byggnadsbestånd. 
Skissarbetet visar arbetsgången för inventeringen av Derome Förvaltning AB:s 
byggnadsbestånd i centrala Varberg där inventeringsmetoden som utformats i 
föregående analyskapitel appliceras. 
 
Som första åtgärd avgränsas inventeringen till ett mindre område. Mittpunkten 
sätts till Stora torget och området avgränsas med en cirkelradie på 1,5 km då detta 
examensarbete syftar till att öka antalet bostäder i centrala lägen. 

3.4.1 Fastighetslista 

Derome Förvaltning AB:s kompletta fastighetslista med 94 fastigheter, rensas från 
de fastigheter som ligger utanför radien. Kvarvarande 42 fastigheter markeras på 
en karta, för att få kartmaterialet mer hanterbart delas huvudkartan in i tre 
delkartor efter hur fastigheterna ligger grupperade. Kartorna används för att 
kunna visualisera och förtydliga inventeringsarbetet. Huvudkartan och delkartorna 
med markerade fastigheter finns på Bilaga 8. 
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Figur 20 Anpassat rosdiagram. 
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Fastigheterna sammanställs till en ny fastighetslista, den 
fastighet som berörs av det pågående våningspåbyggnads-
projektet (Kassematten 7) stryks direkt och är därför 
rödmarkerad i Figur 21. Bortsållningen sker sedan efter de fyra 
avgörande faktorerna; värdefull bebyggelse, stomme, byggår 
och inredd vind. Bortsållningen sker enligt följande: 
 
1. Värdefull bebyggelse - fastigheter som av kommunen 
märkts som värdefull bebyggelse med bevarandeintresse  
Varbergs Kommun har genom de två rapporterna Kulturmiljöer 
i Varbergsområdet99 och Varbergs stadskärna – Kulturhistoriskt 
underlag för plan- och bygglovsfrågor100 tagit fram information om 
byggnader inom kommunen som är av kulturhistoriskt värde. 
Rapporterna används som riktlinjer för hur kulturvärden ska 
bevaras och är underlag vid plan- och bygglovsfrågor.  
 
Av Derome Förvaltning AB:s bostadsbestånd har elva 
fastigheter pekats ut av kommunen som värdefull bebyggelse 
med kulturhistoriskt värde. Tio av fastigheterna ligger inom 
den äldre stadskärnan och Esplanadområdet. Detta område är 
av riksintresse med anledning av bland annat dess gatustruktur, 
byggnadernas utformning och olika seklers spår i området.101 
Dessa tio fastigheter sållas bort och är markerade med 
mörkblått i Figur 21. Fastigheten Spiggen 16 ligger utanför 
området som behandlas av materialet om stadskärnan men 
finns med i materialet om Varbergsområdet. Denna fastighet 
består av fyra huskroppar och har ett kulturhistoriskt värde 
främst på grund utav dess karakteristiskta drag från 1960-talets 
byggande. Materialet om kulturmiljöer i Varbergsområdet från 
kommunen graderar fastigheter i tre klasser efter 
kulturhistoriskt värde, den aktuella fastigheten har den 
mildaste klassen där husen anses ha vardagskaraktär med 
lokalhistoriskt intresse och är viktiga för helhetsmiljön. 
Klassificeringen hindrar dock inte påbyggnad och som 
rekommendation ges att eventuella tillbyggnader bör utföras 
som indragna från gatan där det ursprungliga utförandet skall 
vara vägledande i utformningen.102 Spiggen 16 sållas därför i 
detta läge inte bort från fastighetslistan. Kvar att bedömas med 
nästa faktor är 31 fastigheter. 
  

                                              
99 B-M Lennartsson, ”Kulturmiljöer i Varbergsområdet”, Varbergs Kommun, Varberg, 2012. 
100 Varbergs Kommun, ”Varbergs stadskärna – Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor”, Varbergs 
Kommun, Varberg, 2011. 
101 Varbergs Kommun, 2011. 
102 B-M Lennartsson, Varberg, 2012. 

Figur 21 
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2. Stomme - fastigheter med trästomme 
Åtta av de kvarvarande fastigheterna anges ha trästomme och 
stryks därför från fastighetslistan. De strukna fastigheterna är 
markerade med blått i Figur 22. Kvar att bedömas med nästa 
faktor är 23 fastigheter.  
 
3. Byggår - nyare fastigheter, uppförda efter 1992 
Enligt överenskommelse med Derome Förvaltning AB 
fastslogs att byggnader som är byggda efter 
1992 skall strykas från fastighetslistan. Sex av 
de kvarvarande fastigheterna byggda 1992 
eller senare stryks från fastighetslistan. De 
strukna fastigheterna är markerade med 
ljusblått i Figur 23. Kvar att bedömas med 
nästa faktor är 17 fastigheter.  
 
4. Inredd vind  
Tretton av de kvarvarande 
fastigheterna har inredd 
vind och/eller takkupor, 
varav en delvis. Tolv objekt 
stryks från fasighetslistan 
och efter önskemål från 
företaget behålls 
fastigheten med delvis 
inredd vind, då det berör få 
lägenheter och inte anses 
utgöra hinder för vånings- 
påbyggnad. De strukna  
fastigheterna markeras med  
turkos i Figur 24. Efter  
bortsållningen ur  

fastighetslistan kvarstår 
nu fem fastigheter vilka 
ses i Figur 25 nedan.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 22 
Figur 23 

Figur 24 

Figur 25 
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I Figur 26 nedan visualiseras bortsållningen, fastighetslistan och visualiserat 
resultat finns på Bilaga 9 och Bilaga 10. 
 

 
 
 
 

Figur 26 De tre bilderna visualiserar bortsållningen ur fastighetslistan, uppdelat på tre delkartor, 
inom det område som omfattas av inventeringen. De vita byggnaderna är de som bedöms vidare 
med rosdiagram. 
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3.4.2 Rosdiagram  

De kvarvarande fem fastigheterna från fastighetslistan är alla mer eller mindre 
lämpliga för våningspåbyggnad, den fortsatta bedömningen med ett rosdiagram 
synliggör styrkor och svagheter som kan tala för eller emot ett sådant projekt. 
 
I Figur 27 nedan redovisas rosdiagrammen för de fem fastigheterna från 
fastighetslistan och sedan följer en sammanfattande beskrivning utifrån varje ros. 
Fullständiga bedömningar för alla fastigheterna finns på Bilaga 11. 

Figur 27 Rosdiagram för samtliga 
kvavarande fastigheter där Mörten 11 
och Spiggen 16 visar fördelaktigast 
resultat. 
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Almeberg 14 
Fastigheten är ett flerbostadshus i tre 
våningar som byggdes år 1987, 
fastigheten har en ljus tegelfasad och 
ett valmat tak med tegelpannor. 
Fastigheten är belägen nära Varbergs 
centrala stadskärna i ett område där 
bebyggelsen till största del utgörs av 
mindre flerbostadshus och större 
villor. Av rosdiagrammet framgår att  
fastighetens främsta fördelar ligger i 
det centrala läget och att tillgänglighetsaspekten hiss redan är löst. Det som talar 
emot en våningspåbyggnad är det låga renoveringsbehovet och att fastighetens 
storlek inte medger 3D-fastighetsbildning. 
 
Hunden 1 
Fastigheten är ett flerbostadshus i två 
våningar som byggdes år 1989, 
fastigheten har en ljus putsfasad och 
ett låglutande sadeltak med 
tegelpannor. Fastigheten är centralt 
belägen och området är till största del 
bebyggt med mindre villor, Hunden 1 
skiljer sig med sitt låglutande tak från 
de omgivande byggnaderna. Av  
rosdiagrammet framgår att fastighetens enda styrka ligger i läget, svagheterna är 
tydligast i lågt renoveringsbehov och svårigheterna i att installera hiss och tillskapa 
parkeringsplatser.  
 
Laxen 24 
Fastigheten är ett flerbostadshus i 
trevåningar som byggdes år 1990, 
fastigheten har en fasad av ljusa 
stenplattor och ett valmat tak med 
tegelpannor. Fastigheten är belägen 
norr om stadskärnan i ett område där 
bebyggelsen till största del består av 
trähus i två våningar. Av ros-
diagrammet framgår att de främsta  
styrkorna ligger i de goda möjligheterna  
att använda 3D-fastighetsbildning och att tillgänglighetskravet hiss redan är löst. 
Svagheterna ligger i att en våningspåbyggnad skulle medföra en omfattande 
detaljplaneändring och svårigheterna i att öka antalet parkeringsplatser. Stambyte 
skedde år 2000 vilket också sänker renoveringsbehovet.  
  

Figur 28 

Figur 29 

Figur 30 
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Mörten 11 
Fastigheten är ett flerbostadshus i två 
våningar som byggdes år 1984, 
fasigheten har en fasad av ljusa sten-
plattor och ett platt tak. Fastigheten är 
belägen söder om stadskärnan i ett 
område där de omgivande fastigheterna 
har mörk tegelfasad och sadeltak vilket 
medför att Mörten bryter av mot 
områdeskaraktären. Av rosdiagrammet  
framgår att fastigheten uppvisar flera fördelar, där de starkaste är 
renoveringsbehovet för taket, behovet av stambyte, områdeskaraktären, 
detaljplanens medgivande till våningspåbyggnad, intäktsgraden och möjligheten att 
använda 3D-fastighetsbildning. Svagheterna ligger i svårigheten att installera hiss 
och att öka antalet parkeringsplatser.  
 
Spiggen 16 
Fastigheten utgörs av fyra 
flerbostadshus i tre våningar som 
byggdes år 1965, byggnadernas fasader 
är av mörkt tegel och alla byggnader 
har sadeltak med tegelpannor. 
Fastigheten ligger sydväst om stads-
kärnan i ett område med trevånings 
flerbostadhus i tegel och större villor av 
blandad karaktär. Enligt rosdagrammet 
är fastighetens främsta styrkor  
renoveringsbehovet, intäktsgraden och möjligheten till 3D-fastighetsbildning. 
Svagheten ligger i detaljplanen där delar av området angetts som värdefull 
bebyggelse.  
 
Sammanfattningsvis uppvisar två av fastigheterna, Mörten 11 och Spiggen 16, flest 
och starkast fördelar och är därför bäst lämpade för våningspåbyggnad. 

Figur 31 

Figur 32 
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4 Resultat och analys 

4.1  Vilken typ av bostadsförtätning sker i Sverige idag?  

Bostadsförtätning är ett aktuellt ämne, vilket framkom i examensarbetets 
teoretiska bakgrund och förutsättningar, och eftersträvas i flera svenska städer. 
Sveriges stadsregioner står inför en fortsatt och tilltagande befolkningsökning, för 
att tillgodose framtida behov och uppnå hållbarhetsmål anges förtätning som ett 
led i att skapa fler bostäder. I strävan efter en blandad och hållbar stad prioriteras 
bevarandet av grönområden och det finns få luckor kvar i bebyggelsen. I 
litteraturstudien behandlades bostadsförtätning som inte påverkar grönområden 
eller innebär förflyttning av människor. 
 
Nyexploatering på gråmark i centrala och halvcentrala lägen innebär nya 
användningsområden vid etablering av ny bebyggelse, i vissa fall efter omfattande 
saneringar. På grund av den svenska industrins förändring mot kunskaps- och 
service inriktad näringsverksamhet finns i vissa städer stora markarealer att ta i 
anspråk.  
 
Infill mellan byggnader på tomtmark som ännu inte exploaterats är den 
bostadsförtätning som medför flest restriktioner och begränsningar. Detta är 
främst kopplat till det begränsande utrymmet och svårigheten att med 
utformningen anpassa eller konstratera till intilliggande byggnader.  
 
Vertikal bostadsförtätning i form av våningspåbyggnad kan ske på flera typer av 
fastigheter. Vid våningspåbyggnad sker ofta även en upprustning av den befintliga 
byggnaden. Liksom vid infill-projekt kan påbyggnadens arkitektoniska uttryck 
kontrasteras eller anpassas till den befintliga byggnaden. Våningspåbyggnad kan 
innebära att våningarna som adderas följer den befintliga byggnadens konturer, 
skapar egna eller till och med uppförs som fria volymer eller radhus. Vertikal 
förtätning, eller våningspåbyggnad, är den enda bostadförtätningen som inte 
begränsas av marktillgång. 
 

4.2 Vilka faktorer är centrala vid våningspåbyggnad? 

Genom litteraturstudien, intervjuer och fallstudien har centrala faktorer urskilts. 
Faktorerna delas in i tre nivåer; avgörande-, bedömnings- och 
fördjupningsfaktorer. De tre nivåerna är ordnade efter när de uppkommer och 
kan ses som en tratt. De första två nivåerna motsvarar inventeringsverktyget som 
utformades i kapitel 3.3 Analys. De avgörande faktorerna utgör verktygets första 
del, fastighetslista, bedömningsfaktorerna utgör andra delen, rosdiagram. Den 
tredje nivån av faktorer, fördjupningsfaktorerna, behandlas efter inventeringen 
som resulterat i objekt lämpliga för våningspåbyggnad.  
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Avgörande faktorer 

De avgörande faktorerna är de första faktorerna man bör resonera kring. 
Faktorerna ger tydliga besked och kan enkelt utredas av fastighetsägaren själv.  
De avgörande faktorerna behandlar värdefull bebyggelse, stomme, byggår och 
inredd vind.    

 Värdefull bebyggelse  
- Fastigheter som klassas som byggnadsminne eller i detaljplanen 

märkts som värdefull bebyggelse med bevarandeintresse. Dessa 
fastigheter lyder under restriktioner vilka försvårar, alternativt 
förhindrar, detaljplaneändringar och bygglov.  

 Stomme  
- Vid våningspåbyggnad är den befintliga byggnadens 

stomkonstruktion avgörande. En betongstomme har ofta större 
lastkapacitet än en trästomme och är därför bäst lämpad för 
våningspåbyggnad.  

 Byggår  
- Nyare byggnader saknar ofta renoveringsbehov, alltså finns ingen 

möjlighet till värdehöjande tillägg och intäktsgraden uteblir. Nyare 
byggnader kan fortfarande ha aktiva kalkyler och inte uppnått 
investeringsavkastning. Vad som räknas som nyare byggnader och 
vilket byggår som utgör gränsen är upp till varje fastighetsägare att 
själva bestämma. 

 Inredd vind  
- Inredda vindar och takkupor kan förhindra våningspåbyggnad 

eftersom det innebär att man tillfälligt eller permanent måste flytta 
de boende. För många fastighetsbolag finns inte utrymme att 
erbjuda andra bostäder under byggtiden. 
 

Bedömningsfaktorer 

Bedömningsfaktorerna är möjliga att bedöma utan externa konsulter och 
innefattar renoveringsbehov, områdespotential och övriga faktorer. 

 Renoveringsbehov 
- Det är fördelaktigt att utföra våningspåbyggnad i samband med 

omfattande renoveringar. Omfattande renoveringar rör ofta tak, 
fasad och stambyte. 

 Områdespotential 
- Förutom byggnadens fysiska egenskaper är byggnadens 

sammanhang viktigt att bedöma. Områdespotential avser mjuka 
parametrar kopplade till byggnadens läge, områdets karaktär och 
detaljplanen.  

 Övrigt 
- Andra viktiga faktorer som inte direkt kan räknas till 

renoveringsbehov eller områdespotential samlas under övrigt. Dessa 
faktorer är tillgänglighetskrav och finansiering.  
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Ur finansieringsperspektiv bedöms möjligheterna för blandade 
upplåtelseformer genom 3D-fastighetsbildning och möjlig 
intäktsgrad. 

 
Bedömningen sammanställs i ett rosdiagram, Figur 33 nedan, enligt inventerings-
metoden från kapitel 3.3.2 Anpassat rosdiagram. 

 

Fördjupningsfaktorer 

Fördjupningen kräver i vissa fall extern expertis, och bör därför endast tillämpas 
på ett fåtal objekt. Fördjupningen behandlar ekonomi, tekniska undersökningar 
samt utförande och utformning.  

 Alternativkostnad 
- Vid ett våningspåbyggnadsprojekt anges det som fördelaktigt om 

fastigheten har ett omfattande renoveringsbehov. 
Alternativkostnader för olika investeringar i byggnaden måste ställas 
upp för att kunna avgöra om investeringarna uppfyller företagets 
avkastningskrav. Alternativkostnaden är en viktig del i 
beslutsprocessen, för fastighetsbolagen handlar det om att 
säkerställa att rätt beslut tas.  

 Intäktsgraden  
- Möjligheten att höja en hyra efter en värde- och standardhöjande 

renovering bidrar till hur hög intäktsgraden blir. Intäktsgraden 
räknas in i kalkylerna inför ett renoverings- och 
våningspåbyggnadsprojekt, låga ursprungshyror är alltså fördelaktigt 
för finansieringen av ett våningspåbyggnadsprojekt. 
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Figur 33 Anpassat rosdiagram. 
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 Finansiering  
- För att finansiera en våningspåbyggnad bör man använda sig av 

blandade upplåtelseformer. Som poängterades i litteraturstudien är 
det svårt att finansiera våningspåbyggnadsprojekt med endast 
hyresrätter. Möjligheten att använda 3D-fastighetsindelning innebär 
att fastighetsbolag ändå kan renodla sin verksamhet. Då 
bostadsrätter, alternativt äganderätter uppförs som 3D-fastigheter 
kan försäljningen av dessa medfinansiera påbyggnaden och även 
uppförandet av hyresrätter. Betydelsen av antalet tillskapade 
lägenheter har i litteraturstudien och intervjuer resulterat i två skilda 
resultat. I litteraturstudien framkommer antalet som en betydande 
faktor i projektets finansiering, då lägenhetsantalet påverkar 
investeringskostnad och återbetalningstid. I intervjuer med Derome 
Förvaltning AB uttrycker de att antalet inte är av betydelse, 
tillskottet av en enskild lägenhet kan vara värd sin investering. 

 Geoteknisk undersökning  
- Markens kapacitet för ett lasttillskott provas. En geoteknisk 

undersökning kartlägger förutom de geotekniska förhållandena även 
de topografiska och geohydrologiska.   

 Konstruktionsteknisk undersökning.  
- Den befintliga byggnadens stomme och grund och dess möjligheter 

att bära en ökad last undersöks. I undersökningen tas provkroppar 
från byggnadens befintliga stomme som bedöms genom olika 
trycktester och beräkningar. Grundens utförande uppskattas i de fall 
det inte finns ritningar, annat underlag eller beskrivningar. 

 Lätt stomme 
- Våningspåbyggnaden skall vara av lätt stomme för att minimera 

lasttillskottet.  

 Fukt- och kvalitetssäkrad 
- För att säkra våningspåbyggnaden utifrån kvalitet och fukt är det 

fördelaktigt att använda sig av prefabricering. Under uppförandet 
skall väderskydd användas för att skydda både påbyggnaden och 
den befintliga konstruktionen. 

 Låg miljöpåverkan 
- Påbyggnaden bör utföras i material med låg miljöpåverkan. 

 Kort byggtid 
- De befintliga hyresgästerna påverkas av bygget genom oljud, 

vibrationer och byggdamm. För att minimera störningen för 
hyresgästerna är det därför viktigt att byggtiden blir så kort och 
effektiv som möjligt. 
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4.3 Hur kan en fastighetsägare utreda möjligheterna 

för bostadsförtätning genom våningspåbyggnad på sitt 

byggnadsbestånd?  

För att identifiera möjligheterna för våningspåbyggnad på sitt byggnadsbestånd 
måste fastighetsägaren inventera beståndet utifrån avgörande faktorer och 
bedömningsfaktorer. För att få ett greppbart och relevant antal byggnader bör en 
geografisk avgränsning ske baserad på var man upplever att bostadförtätning är 
lämplig och där efterfrågan finns. För att avgöra var bostadsförtätning är lämplig 
kan underlag från kommunen användas då de upprättat förtätningsplaner, annars 
kan ett eget underlag skapas efter egna preferenser.  
 
I denna frågeställning redogörs för påbyggnadsmöjligheterna för Derome 
Förvaltning AB i Varberg. Skissarbetet redovisade inventeringsarbetet efter den 
metod som utformades i rapportens analysdel. Geografiskt avgränsades 
inventeringsområdet till centrala Varberg, då det för tillfället inte finns några 
upprättade förtätningsplaner från kommunen utgick avgränsningen från 
preferensen ”centralt läge” som bestämdes till radien 1,5 km från Stora torget. 
Avgränsningen innebar att inventeringen utgick från 42 fastigheter. I 
inventeringens första del där faktorer ställdes mot en fastighetslista sållades 
sammanlagt 37 fastigheter bort. De bortsållade fastigheterna motsvarade de 
avgörande faktorerna värdefull bebyggelse, trästomme, byggår och inredd vind.  
 
De kvarvarande fem fastigheterna från fastighetslistan kan anses som möjliga för 
våningspåbyggnad. För en mer rättvisande inventering skedde en fortsatt 
bedömning med anpassade rosdiagram som synliggjorde styrkor och svagheter för 
respektive fastighet. Rosdiagrammens tregradiga skala graderade renoveringsbehovet 
för tak, fasad och stambyte, områdespotentialen i läge, områdeskaraktär, parkering 
och detaljplan samt övrigt för möjligheterna att installera hiss, utnyttja intäktsgrad 
och möjligheterna för 3D-fastighetsbildning. 
 
Resultatet av rosdiagrammen visar att två av fem fastigheter uppvisar fler och 
starkare fördelar för våningspåbyggnad. Sammanfattningsvis är fem fastigheter i 
det avgränsade området möjliga för våningspåbyggnad och två fastigheter, som 
presenteras i Figur 34, bäst lämpade för fortsatta fördjupade undersökningar. 
Inventeringsarbetet visar vikten av att bedöma omständigheterna runtomkring 
fastigheten och att dessa är av lika stort avgörande som byggnadens 
konstruktionstekniska egenskaper och kapacitet.  
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Figur 34 De två rosdiagrammen har graderats med övervägande 2:or och 3:or vilket ger 
utfyllda rosdiagram. De höga graderingarna påvisar att fastigheterna Mörten 11 och Spiggen 16 
är bäst lämpade för våningspåbyggnad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Efter inventeringen där en fastighet pekats ut som lämplig för våningspåbyggnad 
följer för fastighetsägaren/byggherren en process som inkluderar mer djupgående 
ekonomiska och tekniska undersökningar samt alternativ rörande utförande och 
utformning. Denna fördjupning och dess faktorer är viktiga för att mer fullkomligt 
kunna bedöma en byggnads potential.  
 
Alternativkostnad, intäktsgrad och finansiering bedöms översiktligt i rosdiagrammen 
men i detta skede, efter inventeringen, är fördjupade kalkyler möjliga då arbetet 
omfattar ett mer greppbart antal fastigheter. Då de ekonomiska övervägandena 
gett positiva utslag kan projektet gå vidare framåt. I de fall ändring av detaljplanen 
krävs skickas i detta läge en ansökan angående detta in till kommunen. Efter ett 
beslut om att en ändrad detaljplan är möjlig kan fastighetsägaren påbörja en 
projektering och kontraktera konsulter. Kort sagt är det efter beslutet om 
möjlighet att ändra detaljplanen som ett våningspåbyggnadsprojekt kan börja 
kosta. 
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För att avgöra om en lastökning är möjlig både på byggnadens stomme, grund och 
på marken utför konsulter inom dessa områden undersökningar. Marken provas i 
en geoteknisk undersökning. Den befintliga byggnadens stomme och grund och dess 
möjligheter att bära en ökad last provas i en konstruktionsteknisk undersökning. 
Lasten för påbyggnaden beräknas översiktligt för att få ett värde att utgå ifrån. Då 
det i detta skede inte finns några fastställda planer på hur många våningar som 
skall adderas, görs en uppskattning. Inventeringarna på byggnadens stomme och 
grund utförs för eget bruk, fullständiga konstruktionstekniska beräkningar behövs 
inte förrän senare i projekteringen, i ansökan om bygglov. För själva 
detaljplaneändringen är det den geotekniska undersökningen som är intressant. 
 
Efter att det står klart att det går att genomföra påbyggnad på den aktuella 
byggnaden måste man, för att kunna utföra en rättvisande projektering för en 
ändrad detaljplan, börja utforma ett mer konkret förslag för påbyggnaden. I 
projekteringen för påbyggnaden finns faktorer rörande utförande och utformning 
som är viktiga att i detta fördjupande skede resonera kring. Påbyggnaden bör 
utföras i lätt stomme för att få så lågt lasttillskott som möjligt. Förutom att stommen 
skall vara lätt är det viktigt att välja ett stomalternativ som är fukt- och kvalitetssäkrat, 
har låg miljöpåverkan samt innebär kort byggtid. Byggtid och fukt- och 
kvalitetssäkring är kopplade till graden prefabricering som används. Graden 
prefabricering påverkar inte bara dessa faktorer utan även den arkitektoniska 
utformningen, därför bör fastighetsägaren specificera önskemål rörande ovan 
nämnda faktorer i ett utformningsprogram. Utformningsprogrammet kan även 
innehålla önskan om att se över installationer och teknisk försörjning eftersom det 
ofta är möjligt att ansluta till befintligt elnät, vattensystem, avlopp och 
värmeförsörjning. Fastighetsägaren kan också prioritera att använda befintliga 
schakt. Med utgångspunkt i utformningsprogrammet tas ett förslag för 
påbyggnaden fram, ofta saknas kompetensen i rena fastighetsbolag som lägger ut 
utformningen som konsultuppdrag. 
 
Den fortsatta projekteringen för detaljplaneändringen grundas på 
påbyggnadsförslaget. Ju mer detaljerat och komplett påbyggnadsförslaget är desto 
mer kan detaljplaneändringen anpassas till detta. En tydlighet av det tänkta 
slutresultatet i förslaget för detaljplaneändringen innebär en smidigare process 
längre fram i ansökan om bygglov.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att skapa fler bostäder inom en befintlig stadskärna 
där arbetet inriktades på våningspåbyggnad som bostadsförtätning. Målet med 
examensarbetet var att visa var ett fastighetsbolag kan skapa fler bostäder ur sitt 
byggnadsbestånd i centrala stadsdelar, rapporten skulle också resultera i inspiration 
och information till fastighetsägare.  
 
Examensarbetet har fått oss att inse vikten av att förtätning sker på rätt plats och 
på rätt sätt. Från att i utgångsläget varit frågande till varför våningspåbyggnad inte 
används mer som bostadsförtätning i stadsregioner med bostadsbrist har vi fått 
förståelse för komplexiteten i denna typ av projekt. Arbetet har gett oss insikten 
att det inte är byggnadens kapacitet i sig som avgör möjlig påbyggnad utan att det 
istället är omständigheter runtomkring, som områdeskaraktär, detaljplan och 
tillgänglighetskrav.  
 
Styrkan i våningspåbyggnad, förutom att det inte tar någon mark i anspråk, anser 
vi är att man genom val i utförande och utformning kan ge intressanta inslag i 
stadsbilden. Med våningspåbyggnad kan avtryck av vår tids arkitektur blandas med 
tidigare uttryck. 
 
Under arbetets gång har vi också insett svårigheterna och till viss del 
omöjligheterna med att standardisera våningspåbyggnad då det ofta handlar om 
unika projekt. Trots detta tycker vi att vi har lyckats lyfta fram gemensamma 
faktorer och utforma en anpassningsbar och tydlig inventeringsmetod.  
 
Bristen på kompetensen hos mindre fastighetsbolag är något som i förlängningen 
skulle kunna fördröja kommunernas förtätningsplaner. Då ett litet fastighetsbolag 
endast äger ett fåtal fastigheter besitter de antagligen inte den ekonomiska eller 
byggtekniska kompetensen som behövs för att göra en översiktlig bedömning om 
våningspåbyggnad är möjlig. Större bostadbolag innehar bredare kompetens inom 
dessa områden och har således större möjlighet att själva inventera sina byggnader. 
Vår inventeringsmetod syftar till att användas av fastighetbolag utifrån den 
kompetens de själva besitter. Anpassningsbarheten innebär att även små 
bostadbolag kan utföra en viss inventering för att sedan kunna lämna uppgiften 
vidare till konsulter.  
 
I följande diskussioner behandlas resultatet för varje frågeställning samt 
uppfyllandet av examensarbetets mål och väg mot syfte.  

5.1.1 Vilken typ av bostadsförtätning sker i Sverige idag?  

Bostadsförtätningen som presenterades i frågeställningens resultat framkom ur 
litteraturstudien där stadsbyggnadsvisioner och planer från fyra svenska städer 
studerades.  
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Det finns ett antal sätt att förtäta städer på utifrån begränsningarna som den redan 
bebyggda miljön innebär, resultatet besvarar därför frågan på ett riktigt sätt. Då vi 
valde att inrikta resultatet på de typer av bostadsförtätning som inte påverkar 
grönområden eller innebär förflyttning av människor skulle tyngdpunkten av 
resultatet kunnat se annorlunda ut beroende på vald inriktning. I resultatet visas 
också möjligheterna att med förtätning uppnå intressanta inslag i stadsbilden. Vi 
tyckte det var angeläget att visa hur förtätning kan användas både med kontrast 
och med kamouflage. 
 
Statistik över hur förtätningen ser ut i Sverige saknas, det skulle ha varit intressant 
om bygglov gällande sådant som klassas som förtätning hade särskilts och 
redovisats för sig. Sådan statistik hade kunnat förstärka resultatet och även kunnat 
ge en bild av vilken typ av förtätning som är mest förekommande.  

5.1.2 Vilka faktorer är centrala vid våningspåbyggnad? 

Faktorerna som angavs under nivån avgörande faktorer kändes självklara och är 
faktorer som går att ge raka svar på. Att trästomme är begränsande och 
betongstomme mer lämpad för våningspåbyggnad var ett väntat resultat grundat i 
våra kunskaper inom konstruktion och byggteknik från vår utbildning. Faktorerna 
byggår och inredd vind kan modifieras eller bytas ut och anges också i analysen 
som mer subjektiva faktorer.  
 
Bedömningsfaktorerna renoveringsbehov och tillgänglighet framkom som centrala 
faktorer tidigt under arbetet båda faktorerna var förväntade resultat men något vi 
upplevde som förvånande var betydelsen av områdespotentialen.  
 
I resultatet angående de fördjupande faktorerna var intäktsgraden och 3D-
fastighetslagen nya begrepp och något vi inte tidigare varit medvetna om. 
Intäktsgraden framkom i intervjuer med Fastighetschef Christian Kylin. Gällande 
3D-fastighetsindelning fanns ingen information om i vilken utsträckning lagen 
faktiskt används idag och vad den har för effekt på våningspåbyggnad. Det hade 
varit intressant att veta om möjligheten att bilda 3D-fastigheter bidragit till 
förenkling för förtätningsprojekt annat än finansieringsmässigt. Då detta arbete 
utförts mot ett fastighetsbolag med hyresrätter som fokus är blandade 
upplåtelseformer av stor vikt för finansieringen, resultatet hade kunnat se 
annorlunda ut om det istället utförts mot en annan typ av fastighetsbolag.   
Skillnaden i resultatet angående vikten av antalet tillkomna bostäder vid en 
våningspåbyggnad tror vi beror på att svaret i litteraturstudien grundades på 
åsikter från företag som arbetade med påbyggnad på miljonprogrammet och vår 
kontaktperson som arbetar som fastighetschef antagligen hade en mer visionär 
inställning till frågan.  
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I den fördjupade bedömningen av fastigheterna krävs ofta kompetens från 
konsulter, det fortsatta inventeringsarbetet kan se olika ut från fall till fall men vi 
anser ändå att gemensamma undersökningar identifierats, byggnadens stomme, 
grund och marken den står på måste utredas i samtliga fall där våningspåbyggnad 
är aktuellt.  
 
Andra viktiga fördjupningsfaktorer som poängterats i frågeställningens resultat 
som att påbyggnadens stomme skall vara lätt, fukt- och kvalitetssäkrad, ha låg 
miljöpåverkan och innebära kort byggtid är faktorer som vi anser att 
fastighetsbolaget bör resonera kring i ett tidigt skede.  
 
Frågeställningen besvaras utifrån examensarbetets uppställda 
fastighetsägarperspektiv. Då vi saknar djupgående fastighetsekonomiska kuskaper 
har kontakten och vägledningen från vår kontaktperson Fastighetschef Christian 
Kylin varit av stor vikt gällande resultatet av frågeställningens ekonomiska del. 
Trots skillnaderna i varje specifikt fall av våningspåbyggnad anser vi att vi har 
lyckats identifiera och sammanfatta generella faktorer. 

5.1.3 Hur kan en fastighetsägare utreda möjligheterna för 

bostadsförtätning genom våningspåbyggnad på sitt 

byggnadsbestånd?  

Områdesavgränsningen och lägesgraderingen är det vi upplever som minst 
förankrat i reella fakta, utgångspunkt blev det som vi upplever som centralt och 
graderingen efter var Derome Förvaltning AB upplever störst bostadstryck. Det 
hade varit önskvärt att utgå från material från kommunen gällande förtätning, där 
staden inventerats grundligare med fokus på samhällsplaneringsfaktorer. På detta 
vis skulle det säkerställas att föreslagen förtätning sker mer kontrollerat och följer 
kommunens planer och visioner för staden. Områdesavgränsningen hade kunnat 
se annorlunda ut beroende på vilka resurser angående mängden arbete som finns 
samt att avgränsningen kunnat ske efter stadsdelar istället för en cirkelradie. 
 
Fastighetslistans resultat ger ett överblickbart antal fastigheter men 
rosdiagrammen är nödvändiga för ett mer rättvisande resultat. Även om denna 
inventering sker på en grundläggande nivå är det med rosdiagrammen möjligt att 
få fram mer rättvisande bedömningar. Rosdiagrammens fördel är att de kan 
utföras av fastighetsbolaget själva och inte kräver någon specialkompetens och då 
inte heller några ekonomiska resurser. I rosdiagrammen kan faktorerna modifieras, 
läggas till, bytas ut eller tas bort. Denna anpassningsbarhet är en av fördelarna som 
vi anser är starkats. Då någon annan utfört samma bedömning av samma 
byggnader med samma faktorer är det svårt att se att de skulle få ett annat resultat 
då fastigheternas egenskaper inte är något som växlar avsevärt.  
Rosdiagrammens faktorer anser vi är okomplicerade att bedöma, 
bedömningsskalan med tre steg var först tänkt att vara femgradig, detta hade dock 
inneburit onödigt mycket arbete med att bedöma mellangraderna två till fyra. 
Rosdiagrammens främsta styrka anser vi ligger i visualiseringen, som vi tycker på 
ett tydligt sätt visar vilka fastigheter som uppvisar flest och störst fördelar.     
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Då inventeringsmetoden utgick från Derome Förvaltning AB:s förutsättningar 
och preferenser skulle den troligen sett annorlunda ut om det riktats mot ett annat 
fastighetsbolag. Svårigheterna i utformningen av inventeringsmetoden var att 
definiera allmängiltiga faktorer då påbyggnad ofta handlar om unika situationer. Vi 
anser ändå att vi lyckats utforma inventeringsmetoden så att den kan användas av 
andra fastighetsbolag som kan anpassa den efter sina preferenser. 
Inventeringsmetoden är menad att kunna användas av fastighetsbolag själva utan 
att behöva koppla in konsulter. 
 
Med vårt inventeringsarbete besvaras frågeställningen, utifrån uppställda faktorer, 
på ett riktigt sätt. Målet att med examensarbetet visa var ett fastighetsbolag kan 
skapa fler bostäder ur sitt byggnadsbestånd i centrala stadsdelar uppfylls då vi 
pekar ut två lämpliga fastigheter. Vår inventeringsmetod och möjligheten för 
andra att anpassa och använda den utifrån sina förutsättningar uppfyller målet att 
fungera som inspiration och information till andra fastighetsägare samt visar väg 
mot examensarbetets syfte att skapa fler bostäder inom en befintlig stadskärna. 
 

5.2 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras metodvalen utifrån styrkor och svagheter samt hur vi med dessa 
metodval och tillvägagångssätt lyckats åstadkomma det vi avsåg utifrån uppställda 
frågor och mål.  

Litteraturstudie 
Gällande förtätning ur samhällsplaneringsperspektiv fanns mycket material, både 
uppsatser, rapporter och forskningsrapporter. Denna typ av texter ger både 
reabilitet och validitet till resultatet. Svagheten i vår litteraturstudie är att fler källor 
från andra länder än Sverige kunde ha använts. Relevant textmaterial om 
förtätning ur annat perspektiv än stadsplanerings- och hållbarhetsperspektiv var 
svårare att hitta, att förtätningsprojekt i princip alltid är unika kan vara 
förklaringen. I de fall man har försökt beskriva ett standardiserat synsätt på 
våningspåbyggnad har det applicerats på miljonprogrammet, dessa texter har ändå 
delvis kunnat ge oss generell information. Litteraturstudien användes främst för 
att besvara första och andra frågeställningen och har bidragit till att uppnå 
examensarbetets syfte, att visa möjligheter för fastighetsbolag att skapa fler 
bostäder, genom att lyfta fram exempel på detta. 
 
Intervjuer 
Samarbetet med Derome Förvaltning AB har varit givande, intervjuer och 
diskussioner med vår kontaktperson Christian Kylin har gett examensarbetet det 
eftersträvade perspektivet mot fastighetsägarna.  
Det hade varit av fördel om vi och företaget befunnit oss på samma ort, då fler 
personliga möten hade varit möjliga. Detta hade kunnat resultera i djupare och 
mer analyserande diskussioner och arbetsmetoder. Den största svagheten med 
intervjuer är att det för oss är svårt att bedöma reabilitet och validitet på samma 
sätt som från en skriven text. Våra intervjuer har heller inte använts som 
faktabaserande utan mer som vägledning och stöd.  
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Intervjuer hade kunnat fungera som mer faktabaserande om representanter från 
fler än ett fastighetsbolag fungerat som intervjuobjekt, dock hade detta riskerat att 
resultera i för mycket och för spritt informationsmaterial för denna uppsatsnivå.   
 
Fallstudie 
Fallstudien gav en förståelse för processerna rörande en detaljplandeändring och 
var viktigt för att identifiera faktorer som vi kunde använda i utformningen av vår 
inventeringsmetod. Fallstudien ger validitet och reabilitet då det speglar ett verkligt 
projekt. Nackdelen med fallstudien är att den tog längre tid än väntat och att 
projektet som studerades fortfarande var pågående. Vår fallstudie hade kunnat ge 
oss klarare information inför analysdelen om det hade funnits en utvärdering av 
ett färdigt resultat.    
 
Analys 
Analysen och utformningen av vår inventeringsmetod fick oss att tänka, resonera 
kring och sammanfatta det som framkommit i litteraturstudien, intervjuerna och 
fallstudien. Styrkan i analysen som metod ligger i den resulterade visuella 
tydligheten och svagheten ligger i svårigheten att standardisera en arbetsmetod för 
unika projekt. 
 
Skissarbete 
Genom skissarbetet applicerades inventeringsmetoden från analysdelen på ett 
befintligt byggnadsbestånd. Skissarbetet användes främst till vår tredje 
frågeställning angående möjligheterna till våningspåbyggnad. Den visuella 
redogörelsen för skissarbetet tillsammans med texten ger läsaren tydlig 
information och vi tycker att det bidrar till att uppnå målet att fungera som 
inspiration och informationskälla för bostadsmarknadens aktörer.  
 
Enkätundersökningar hade kunnat vara ytterligare en metod och gett ytterligare 
information men då vi saknar kunskaper i utformning av enkäter skulle denna 
metod riskerat att ge oss missvisande statistik.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att vi med ovan diskuterade metodval; 
litteraturstudie, intervjuer, fallstudie, analys och skissarbete, kunnat besvara 
samtliga frågeställningar. Vi har använt oss av relevanta metoder som bidragit till 
att uppnå examensarbetets mål. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Då fastighetsbolag överväger våningspåbyggnad som ett sätt att öka antalet 
lägenheter i sitt bostadsbestånd finns ett antal faktorer att resonera kring. I 
examensarbetet behandlas viktiga faktorer både för byggnaden som är aktuell för 
påbyggnad och för själva påbyggnaden. Examensarbetet utformar en 
inventeringsmetod där bedömning sker enligt dessa faktorer. Slutsatsen av arbetet 
är att även om den befintliga byggnadens konstruktion och lastkapacitet är direkt 
avgörande för om en påbyggnad är lämplig är det av lika stor vikt att bedöma vad 
som medges av byggnadens omgivning.  
 
Ytterligare utveckling av arbetet skulle kunna vara att förlänga skissarbetet och låta 
tredje frågeställningen mynna i förslag till hur påbyggnaden på de utpekade 
lämpliga byggnaderna skulle kunna se ut. I vidare utveckling av examensarbetet 
skulle även en mer fördjupad inventeringsmetod kunna utvecklas då fler projekt 
skulle kunnat studeras och åsikter från fler fastighetsbolag vägts in. 
 
En intressant aspekt att studera vidare skulle vara tillgänglighetskravens påverkan 
på förtätningen, då dessa krav är av avgörande vikt när det kommer till att utforma 
byggnader och inte minst bostäder i Sverige. Förtätning i redan bebyggda miljöer 
innebär i sig begränsningar vilka inte förenklas med dessa krav.  
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Bilaga 1 1(2) 

Svenska hustyper     
 
 

Högexploaterad stenstad med gårdshus, sent 1800- tal från Östermalm i 
Stockholm103  

 
 
 
 

 
Landshövdingehus, 1920-tal från Gårda i Göteborg104 
 
 
 
 

                                              
103 Hämtad 2012-11-01, 
‹http://www.bjurfors.se/Global/Om%20Bjurfors/V%C3%A5ra%20regioner/Stockholm/Stockholms%2
0stad/%C3%96stermalm_web.jpg›, Kvarterskarta: www.hitta.se  Styrmansgatan-Karlaplan-Narvavägen. 
104Hämtad 2012-11-01, ‹ http://gbg.yimby.se/Publishing/FileStore/e6920ef2-2a04-4e66-bddf-

1eca2ccccbef.jpg›, Kvarterskarta: www.hitta.se  Gudmundsgatan-Fabriksgatan. 
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Lamellhus från tiden runt 1930, Fredhäll i Stockholm105 
 

 
 
Punkthus från tiden runt 1945, Danviksklippan i Stockholm106  
 

 
 
Skivhus från miljonprogrammet runt 1970, Hagalund i Solna107 
 

                                              
105 Hämtad 2012-11-01, Gatubild och Kvarterskarta: www.eniro.se Rålambsvägen-Vitalisvägen 
106 Hämtad 2012-11-01, Gatubild och Kvarterskarta: www.eniro.se Värmdövägen-Kanalvägen 
107 Hämtad 2012-11-01, Gatubild och Kvarterskarta: www.eniro.se Hagalundsgatan-Frösundaleden 
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Bilaga 2 

Var vi bor i Sverige, totalbefolkning per km2 

  

Hämtad 2012-10-05, 
‹http://www.boverket.se/Global/Planera/Dokument/planeringsfragor/sverigebilder/Stora-bilder/7.pdf› 
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Bilaga 3 

Läget på bostadmarknaden, kommunernas bedömning  

  

Hämtad 2012-10-05,  
‹http://www.boverket.se/Global/Boende/Bilder/bme-2012/Stor/15.pdf› 
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Bilaga 4 1(5) 

Sammanställning av intervjuer 
Närvarande vid samtliga intervjuer och telefonintervjuer har varit fastighetschef 
Christian Kylin på Derome Förvaltning AB samt rapportförfattarna Malin 
Svensson och Frida Ullman. Svaren på frågorna är inte direkta citat utan 
sammanställningar av det som antecknades under intervjuerna. 
 
Varberg 2012-09-24 kl. 10.00 
Under det första mötet med kontaktperson Christian Kylin presenterades idén till 
examensarbetet, det tänkta arbetet och resultatet. Derome Förvaltning AB:s 
våningspåbyggnadprojekt diskuterades och hur erfarenheterna från detta projekt 
kunde användas i en fallstudie.  
 
Varberg 2012-10-22 kl. 08.00 
Detta möte inledes med en genomgång över hur arbetet förflutit. Tanken kring ett 
rosdiagram som ett verktyg i rapporten diskuterades och den tänkta arbetsgången 
med en inventering ur en fastighetslista och rosdiagram på Derome Förvaltning 
AB:s bostadsbestånd presenterades. Nedan följer övriga frågor och svar som 
intervjun baserades på:  
 

 Arbetar ni efter visioner/planer när det gäller bostadsbyggande? Hur ser 
den i så fall ut?  
- I rollen som fastighetschef arbetar jag i nuläget efter en vision att skapa 

tusen nya bostäder med en budget på hundra miljoner kronor. Då det 
är ont om etableringsbar mark i Varberg kommer några av dessa 
bostäder komma till genom effektivisering och förtätning i det bestånd 
vi redan besitter.  

 

 Vilken efterfrågan är störst; hyresrätter eller bostadsrätter? Vad föredrar 
Derome Förvaltning och varför? 
- Både och, Derome Förvaltning äger bara hyresrätter men inom 

Derome koncernen finns Derome Mark & Bostad som bygger, säljer 
och förvaltar bostadsrätter. För oss är hyresrätter det prioriterade men 
oftast när det gäller nybyggnad så måste man bygga båda på grund av 
finansieringsskäl.  

 

 Använder ni 3D-fastighetsbildning? Varför och Hur? På vilket sätt 
underlättar den för fastighetsbolag? 
- 3D-fastighetsbildning är ganska nytt för oss, projektet på Krabbes väg 

blir första gången vi använder oss av det. På Krabbes väg kommer 
lägenheterna på den översta indragna våningen uppföras som 
bostadsrätter. Vi använder oss av 3D-fastighetsindelning främst i 
finansieringssyfte och om de tänkta bostadsrätterna hade uppförts som 
hyresrätter hade månadshyran blivit extremt hög och vi hade fått stora 
svårigheter att få dem uthyrda. 
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 Skulle ni önska att kommunen gör en förtätningsplan för stadsområdet, så 
att ni ser vilka möjligheter som finns? 
- Absolut, det skulle vara en mycket stor tillgång för oss. Kommunen har 

kompetenser och möjligheter att utföra inventeringar och bedömningar 
vi inte kan. 

 

 Hur skulle du vilja att förtätningen ser ut i Varberg? 
- Varbergs inre stadskärna skall få behålla sin karaktär, här tycker jag inte 

att det skall göras några större ingrepp men utanför den inre 
stadskärnan finns möjligheter att bygga nytt där det finns utrymme. 
Varberg har centrala grönområden som delvis skulle kunna exploateras 
utan att värdefulla tillgångar försvinner. Förtätning i form av 
påbyggnad, infill och annan tillbyggnad kan ge intressanta inslag i 
stadsbilden.  

 
Varberg 2012-10-25 kl. 14.00 
Under denna intervju diskuterades främst påbyggnadsprojektet Kassematten 7 på 
Krabbes väg. Nedan följer frågor och svar som intervjun baserades på: 
 

 Vem projekterar husen på Krabbes väg? 
- WSP projekterar detaljplaneändringen, Arkas Arkitekter och WSP 

projekterar påbyggnaden. 
 

 Hur har processen för våningspåbyggnaden sett ut hittills, vilka utredningar 
har gjorts? 
- Utredningarna har lagts ut på konsulter som har utrett allt från 

stommen på byggnaderna och marken till parkeringssituationen. Man 
har mätt upp radonhalter och utfört solstudier. Konsulten som har 
detaljplaneändringen som uppdrag ansvarar för att nödvändiga 
utredningar görs.  

 

 Är våningspåbyggnad något ni skulle och vilja arbeta mer med? 
- Vi kommer nog fortsätta att överväga det som ett alternativ där det är 

möjligt. Den typen av förtätning kommer nog också bli mer aktuell i 
framtiden, redan nu är det svårt att få tillgång till etableringsbar mark 
och det är ju inget som på sikt kommer bli lättare heller.  

 

 Vilka för- och nackdelar finns med påbyggnad, finns det några punkter du 
tycker är extra viktiga att nämna? 
- Många nämner en kortare byggtid eftersom man slipper markarbeten 

men den totala tiden för projektet behöver inte alls bli speciellt kort. 
Processen med att ändra en detaljplan tar lång tid och eftersom själva 
påbyggnadens lösning blir unik finns inte mycket standardiserat så det 
blir mycket special.  
 

 



Bilagor 

77 

3(5) 

Alternativkostaden är viktig att resonera kring, för oss som 
bostadsbolag handlar det om att ställa upp kalkyler över investeringar 
som ger önskad avkastning. 

 

 Hur har dialogen förts med hyresgästerna på Krabbes väg? Hur upplever 
hyresgästerna projektet? Hur påverkas deras hyror? 
- I nuläget känner jag att det inte har varit tillräckligt, dialogen kunde 

varit tydligare. Hyresgästerna borde få mer information om vad som 
händer i projektet och den informationen skall komma från oss och 
inte från andra källor. Förändring är alltid en känslig fråga, 
hyresgästerna är positiva till hiss och viss renovering med är självklart 
inte positiva till höjda hyror. Förhandling med hyresgästföreningen styr 
de framtida hyrorna och sätts efter vissa förutbestämda schablonvärden 
(bruksvärdessystemet).  
 

 När man utser en fastighet för påbyggnation, vilka faktorer ska undersökas 
och i vilken ordning? (Kylin fick en lista där han fick stryka och ordna olika 
faktorer) 

 
o 2. Renoveringsbehov 
o 1. Konstruktion – betongstomme, platt tak  
o Möjlighet att upprätta en byggarbetsplats 
o 3. Ekonomiskt genomförbart 
o Möjlighet att lösa tillgänglighetskrav- enligt Kylin ej avgörande utan bör 

bedömas genom gradering i ett senare skede (rosdiagram) 
o Kan de boende bo kvar – tillförs något till dem 
o Efterfrågan- enligt Kylin ej avgörande utan bör bedömas genom 

gradering i ett senare skede (rosdiagram) 
o Möjlighet att lösa parkering- enligt Kylin ej avgörande utan bör 

bedömas genom gradering i ett senare skede (rosdiagram) 
o Solstudie  
o Detaljplan, byggrätt 
 

Jönköping/Varberg 2012-12-04 kl. 16.00 
Denna intervju utfördes över telefon och behandlade främst frågor kring 
fallstudien gällande projektet Kassematten 7 och dess planhandlingar. Nedan 
följer frågor och svar som intervjun baserades på: 
 

 När föddes idén för en våningspåbyggnad för de fyra husen på Krabbes 
väg? 
- År 2008 började förslaget diskuteras som grundades i ett stort 

renoveringsbehov. 
 

 När gjordes en ekonomisk översiktlig bedömning?  
- En översiktlig kalkyl gjordes år 2008 av mig (Christian Kylin, då 

byggnadschef). 
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 Vilka handlingar behövs i en ansökan om detaljplanändring? 
- Det behövs inga speciella handlingar förutom själva ansökan. Ett enkelt 

dokument kort sagt. Vår ansökan om detaljplaneändring för detta 
projekt skickades in år 2008. 

 

 Angående innehållet i planprogrammet, varför är inte de 
konstruktionstekniska utredningarna med? 
- De konstruktionstekniska handlingarna är inte med då dessa inte är 

relevanta dessa handlingar utan mer för eget bruk. 
 

 På samrådet i augusti 2012, när man presenterade planhandlingarna, vilka 
närvarade? 
- Representanter från; byggherren Derome Förvaltning AB, plankonslut 

WSP, Arkas Arkitekter och kommunen i form av 
Stadsbyggnadskontoret. 

 
Nedan följer det som diskuterades angående ekonomidelarna av rapporten och  
skissarbetets arbetsgång: 
 

 Vilka är de ekonomiska aspekter som ska beskrivas i examensrapporten. 
- Alternativkostnaden bör nämnas, denna kostnad används i 

beslutsprocessen. För Derome Förvaltning AB är det viktigt att väga 
olika investeringar mot varandra för att kunna ta rätt beslut, en 
investerings avkastning måste motsvara uppställda krav. 

 

 Hur ”unga” kan husen vara för att det ska vara ekonomiskt genomförbart 
att bygga om/ bygga på? Vi satte 15 år (1997) som gräns då ett visst 
renoveringsbehov borde ha uppstått? 
- Det bör nog istället vara 20 år (1992). Det är stor skillnad på hyrorna i 

fastigheterna byggda på 80-talet och 2000-talet därav är det mer 
fördelaktigt att bygga på äldre byggnader. Stora renoveringsbehov 
uppkommer heller inte så tidigt som efter 15 år. 

 

 Hur många lägenheter ska tillskapas på det befintliga huset för att en 
våningspåbyggnad ska vara finansiellt möjlig? 
- För oss finns inget minimum för antal lägenheter. Varje utvunnen 

lägenhet kan vara värd sin investering.  
 

 Hur lång är den översiktliga livslängden på ett tak? När det gäller 
våningspåbyggnad, finns det fördelar med platt tak? 
- Livslängden för ett tak kan man uppskatta till 30-35 år. När det gäller 

våningspåbyggnad är ett platt tak ingen större fördel, takstolar eller 
annat material måste i vilket fall bytas ut vilket ger samma arbetsmängd.  

 
 



Bilagor 

79 

5(5) 

Jönköping/Varberg 2012-12-10 kl. 13.00 
Denna intervju var ett uppföljande kort telefonmöte eftersom oklarheter dök upp 
efter föregående intervju. Arbetsgången för skissarbetet diskuterades vidare och 
sållningsarbetet ur fastighetslistan fastslogs. Kylin gav feedback på 
ekonomiavsnittet i rapporten och intäktsgraden tydliggjordes som en viktig 
ekonomisk faktor. 
 
Jönköping/Varberg 2012-12-18 kl. 16.00 
Det sista telefonmötet hölls främst för att verifiera skissarbetets utveckling. 
Frågetecken kring faktafel i fastighetslista klargjordes. Rosdiagrammets faktorer 
diskuterades och intäktsgraden lades till som en bedömningsfaktor. Slutligen 
fastslogs rosdiagrammets utformning.   
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Bilaga 5 

Tidsperspektiv på Derome Förvaltning AB:s våningspåbyggnadsprojekt 

 
2008 Idé  
 
2008 Översiktlig bedömning rörande ekonomisk genomförbarhet 
 
2008 Ansökan om planändring 
 
2010-09-14  Geoteknisk markundersökning (Norconsult) 
 
2010-11-11  Konstruktionsteknisk undersökning (Varbergs Bygg och 
 Konstruktion AB, VBKAB) 

2011-05-13/ 
2011-06-09 Parkeringsutredning (WSP) 

2011-09-21  Programsamråd - Planprogram med Geoteknisk markundersökning, 
 Godkänd av kommunen 2011-10-07  
 
2011-11-21  Trafikbullerutredning, Vallgången 1, Varberg (WSP) 
 
2012-03-01  Miljöteknisk markundersökning (WSP) 
 
2012-05-24  Kompletterande geoteknisk undersökning (WSP) 

2012-06-20  Planhandlingar klara innehållande Planbeskrivning + 
 Genomförandebeskrivning, Plankarta + bestämmelser, 
 Illustrationskarta, Grundkarta, Fastighetsförteckning och 
 Behovsbedömning (WSP) 

2012-08-23 Plansamråd - Planhandlingar presenteras och behandlas 
  
2012-11-22 Utställning - Fram till 2012-12-21 
 
2013-xx-xx Antagande av ny detaljplan - Beräknat till 2:a kvartalet 2013 
 
2013-xx-xx Resterande projektering fram till bygglovshandlingar 
 
2013-xx-xx Bygglovsansökan  
 
2013-xx-xx Godkännande bygglov 
 
2013-xx-xx Byggstart 3:e kvartalet 2013  

2 1 3 
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Graderad karta, centrala Varberg  

  

Flygfoto Varberg, Hämtad 2012-10-05 
‹www.eniro.se›  

Radie 1,5 km  
Utgår från 
torget. 
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Utformning av rosdiagram 
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Bilaga 8 

Karta över avgränsat område, centrala Varberg   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Karta 1.1 

Delkarta 1.2 

Delkarta 1.3 

Delkarta 1.1 

Radie 1,5 km  
 

Flygfoto Varberg, Hämtad 2012-10-05 
‹www.eniro.se›  
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Fastighetslista, Derome Förvaltning AB 
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Fortsättning fastighetslista  
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Bilaga 10 

Delkartor med fastighetslistans resultat, centrala Varberg 

Flygfoto Varberg, Hämtad 2012-10-05 
‹www.eniro.se›  
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Bilaga 11 1(7) 

Fullständiga bedömningar för rosdiagram 
 
Almeberg 14 – Träslövsvägen 7 
 
Almberget 14 uppfördes år 1987 
och är ett flerbostadshus i tre 
våningar. Fastigheten består av 
tolv lägenheter, 2 och 3 r o k, där 
alla har tillgång till privat 
balkong, alternativt uteplats. 
 
Tak: Fastigheten har ett valmat 
tak vilket är i bra skick och har 
inget större renoveringsbehov, 
därav graderas taket till en 1:a.  
  
Fasad: Fasaden utgörs till största 
delen av en målad tegelfasad 
vilken är i litet behov av renovering och graderas till en 1:a.   
 
Stambyte: VA-stammarna är av plast och i bra skick vilket resulterar i litet 
renoveringsbehov och graderas till en 1:a.  
 
Läge: Fastigheten är belägen nära Varbergs centrala kärna och befinner sig inom 
det område som i kartan på Bilaga 6 graderas till en 3:a.  
 
Områdeskaraktär: Fastigheterna i detta område består till övervägande del av 
mindre flerbostadshus i tre våningar och större villor i två våningar. Almberget 7 
smälter in i områdets kringliggande byggnadstyper främst på grund av husets 
proportioner och dimensioner. Fastigheten graderas till en 2:a då en 
våningspåbyggnad skulle skapa en viss obalans i områdets totala höjd men en 
indragen påbyggnad skulle medges. 
 
Parkering: För fastighetens hyresgäster finns sex parkeringsplatser till förfogande, 
vilket endast är hälften av de parkeringsplatser som enligt Varberg Kommuns 
parkeringsnorm skall finnas tillgängliga för denna fastighet. Vid en 
våningspåbyggnad tillkommer lägenheter och därefter ett behov av fler 
parkeringsplatser. Det finns möjlighetet att parkera utmed gatan men detta är 
mycket begränsat. En annan möjlighet kan vara att frilägga en gräsyta i den norra 
delen av fastigheten för att lösa fler parkeringsplatser. Detta sker dock på 
bekostnad av fastighetens grönyta. Då det är mycket begränsade möjligheter att 
lösa parkeringsplatser för fastigheten graderas detta till en 1:a.  
 
Detaljplan: Våningspåbyggnad på fastigheten skulle innebära en mindre ändring av 
detaljplanen och graderas därav till en 2:a. 
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Hiss: Då fastigheten redan förfogar över en hiss kommer detta tillgänglighetskrav 
kunna uppfyllas, vilket resulterar i graderingen 3:a.   
 
Intäktsgrad: Det finns potential för fastigheten att öka intäktsgraden men det är 
svårt att komma upp i nyproduktionsstandard därav graderingen 2:a.  
 
3D Fastighetsbildning: Almeberget 14 
har på varje plan fyra lägenheter, 
en påbyggnad med en våning 
skulle kunna resultera i minst fyra 
lägenheter. Om man väljer att 
bygga lägenheter om 1 eller 2 r o k 
skulle fler lägenheter vara möjliga 
att uppföra. Detta ger en tänkbar 
möjlighet att uppföra fem eller fler 
bostäder och fastigheten kan då 
delas in i 3D-fastigheter. 
Fastigheten graderas till en 2:a då 
3D-fastighetsbildning är möjlig 
beroende på lägenheternas storlek. 
 
 

Hunden 1 – Eskilsgatan 20 
 
Hunden 1 uppfördes år 1989 och 
är ett flerbostadshus i två 
våningar. Fastigheten består av 
sex lägenheter, alla 4 r.o.k. Varje 
lägenhet har två privata balkonger 
eller uteplatser, en i norrläge och 
en i söderläge. 
 
Tak: Fastigheten har ett sadeltak 
som i nuläget är i bra skick men 
ett renoveringsbehov finns inom 
en tioårsperiod och graderas 
därför till en 2:a. 
 
Fasad: Fastigheten har en 
putsfasad i bra skick med 
mycket litet renoveringsbehov vilket genererar graderingen 1:a.   
 
Stambyte: Behovet av stambyte är mycket litet och graderas till en 1:a. 
 
Läge: Hunden 1 ligger centralt och befinner sig inom det område som graderas till 
en 3:a.  
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Områdeskaraktär: De dominerande byggnadstyperna i detta område består av 
mindre flerbostadshus av villakaraktär. Hunden 1 är en av de få fastigheter i detta 
område som har ett låglutande sadeltak, de intilliggande fastigheterna har alla 
kraftigare lutning och de flesta även takkupor. Då Hunden 1 bedöms som den 
byggnad som har den mest avvikande utformningen i området men fortfarande är 
samstämmig i totalhöjd graderas fastigheten till en 2:a.  
 
Parkering: Då fastigheten ligger i direkt anslutning till en tvärgata och inga garage 
eller parkeringsplatser, förutom gaturummet, finns till förfogande för 
hyresgästerna är detta en faktor som graderas till en 1:a. 
 
Detaljplan: Vid våningspåbyggnad och större ändringar i fastighetens utformning 
krävs en mindre ändring i detaljplanen därav graderas fastigheten till en 2:a. 
 
Hiss: Vid en våningspåbyggnad skulle fastighetens våningsantal överstiga två och 
en hiss måste då installeras för att tillgodose tillgänglighetskraven. Utrymmet i det 
befintliga trapphuset är för litet för att en hiss skall kunna installeras här och 
utrymmet omkring byggnaden är begränsat. Tillgänglighetskraven blir därför svåra 
att uppfylla vilket genererar graderingen 1:a.  
 
Intäktsgrad: Förutsättningar för 
att vid en våningspåbyggnad höja 
hyran och med renovering 
uppgradera standarden är relativt 
goda, därav graderingen 2:a. 
 
3D Fastighetsbildning: Hunden 1 
innehar en liten bruttoarea vilket 
försvårar möjligheten till en 3D-
fastighetsbildning. Byggnadens 
begränsade yta innebär att en 
3D-fastighetsbildning inte 
kommer vara möjlig och Hunden 
1 graderas därför till en 1:a.  
 
 

Laxen 24 – Norrdalsgatan 7-9 
 
Denna fastighet uppfördes år 1990 
och är ett flerbostadshus i tre 
våningar med samanlagt 17 
lägenheter. Storlekarna på 
lägenheterna i denna fastighet 
utgörs av 2- 4:a r.o.k.  
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Varje lägenhet har tillgång till en privat balkong i västerläge och loftgången i öst 
medger även ett utrymme för mindre möblering.  
 
Tak: Fastigheten har ett valmat tak i bra skick men en renovering bör utföras 
inom tio år, därav graderingen 2:a.  

 

Fasad: Fastighetens fasad är av stenplattor vilka är i bra skick men kommer behöva 
renoveras inom en tioårsperiod vilket resulterar i graderingen 2:a. 
 
Stambyte: Stammarna är i mycket bra skick, de renoverades år 2000 och graderas 
därför till en 1:a. 
 
Läge: Laxen 24 är beläget norr om Varbergs stadskärna och befinner inom det 
område som i kartan graderats till en 2:a. 
 
Områdeskaraktär: Fastigheten är belägen i ett område med en dominerande 
bebyggelse av trähus i två våningar. Då den aktuella fastigheten redan har en 
avvikande utformning jämfört med intilliggande fastigheter graderas Laxen 24 till 
en 2:a. 
 
Parkering: Området har en påtaglig parkeringsbrist då endast gaturummet medger 
parkeringsplatser. Det redan tätbebyggda området komplicerar parkeringsfrågan 
och fastigheten graderas därför till en 1:a. 
 
Detaljplan: En våningspåbyggnad på denna fastighet kräver en omfattande ändring 
i detaljplanen och graderas till en 1:a. 
 
Hiss: Tillgänglighetskravet gällande hiss är uppfyllt, fastigheten har en hiss 
installerad i bygganden och graderas därför med en 3:a. 
 
Intäktsgrad: Fastigheten anses ha 
relativt goda förutsättningar att 
höja hyran vid värdehöjande 
renoveringar. Intäktsgraden 
graderas till en 2:a. 
 
3D fastighetsbildning: Laxen 24 har 
en stor bruttoarea vilket bidrar till 
att flera bostäder kan upprättas 
vid en våningspåbyggnad. 
Fastigheten anses ha goda 
möjligheter för en 3D-
fastighetsbildning och graderas 
med en 3:a. 
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Mörten 11 - Södra vägen 47 A-C 
 
Mörten 11 uppfördes år 1984 och är ett flerbostadshus med elva lägenheter i två 
våningsplan. Huset inrymmer övervägande lägenheter om 2 r.o.k. och innehar inga 
balkonger eller uteplatser.  

 
Tak: Mörten 11 har ett platt tak och utformningen skiljer sig från närliggande 
byggnader. Taket kräver en renovering inom en femårsperiod och graderas därför 
till en 3:a.  
 
Fasad: Fastighetens fasad är i acceptabelt skick men en renovering krävs för att 
förbättra isolervärdet vilket genererar i graderingen 2:a. 
 
Stambyte: Stammarna är i sämre skick och stort behov av en renovering, detta inom 
en femårsperiod därav graderingen till en 3:a. 
 
Läge: Mörten 11 är den sydligast belägna fastigheten i examensarbetets avgränsade 
område. Då Söder är ett område med stor efterfrågan har fastigheten enligt kartan  
graderats till en 2:a.   
 
Områdeskaraktär: Denna fastighet är belägen i ett område som upplevs som lågt 
exploaterat, en huvudled och väl tilltagna cykelvägar på båda sidor av gatan bidrar 
till ett luftigt uttryck. Området har inga fastigheter som bedöms värdefulla för 
deras arkitektur. De båda grannfastigheterna har sadeltak med fasader i rödbrunt 
tegel vilket medför att Mörten 11 är en byggnad som sticker ut. Fastigheten 
graderats efter ovan nämnda faktorer till en 3:a. 
 
Parkering: För fastighetens hyresgäster finns åtta parkeringsplatser. Då antalet 
lägenheter är elva når fastighetens parkeringsantal inte upp till Varberg Kommuns 
parkeringsnorm. Parkeringsutrymmet bakom fastigheten kan medge ytterligare 
platser men det kan vara svårt att skapa ett tillräckligt antal vid en 
våningspåbyggnad, därav graderingen 2:a.  
 
Detaljplan: Vid en våningspåbyggnad krävs inte en detaljplaneändring för Mörten 
11 och fastigheten ges därav graderingen 3:a. 

Foto: Rapportförfattarna 
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Hiss: En hiss i befintligt trapphus är inte möjlig och fastighetens närhet till 
gaturummet kan komplicera en utanpåliggande hissanordning men möjligheten att 
installera en hiss intill denna fastighet bedöms som genomförbar, därav graderas 
fastigheten till en 2:a. 
 
Intäktsgrad: Huset är en äldre fastighet med låga hyror för det attraktiva läget. 
Intäktsgraden graderas till en 
3:a då ursprungshyrorna 
anses vara låga och vid 
värdehöjande renoveringar 
är en hyreshöjning möjlig. 
 
3D fastighetsbildning: 
Fastighetens bruttoarea ger 
möjlighet till 3D-
fastighetsbildning huset kan 
sannolikt bebyggas med fem 
eller fler bostäder. De goda 
möjligheterna för Mörten 11 
resulterar i graderingen 3:a. 
 
 
 

Spiggen 16 – Rodhes väg 1-7 
 
Denna fastighet byggdes år 1965 
och renoverades år 1990. 
Fastigheten består av fyra 
huskroppar och tillsammans 
omfattar de 44 lägenheter i 1-4 
r.o.k. Till de större lägenheterna 
finns privata balkonger i 
västläge. Fastigheterna har tre 
våningar där gavlarna på tredje 
våningen utgörs av lägenheter  
och resterande delar av förråd.  
 
Tak: Sadeltaket kräver en renovering inom en femårsperiod och behovet anses 
vara stort, därav graderas fastigheten till en 3:a.  
 
Fasad: Tegelfasaden är i sämre skick och bör renoveras inom en femårsperiod, 
graderingen sätts till en 3:a.   
 
Stambyte: Stammarna är i sämre skick och bör bytas inom en femårsperiod, 
graderingen sätts till en 3:a.  
 
Läge: Spiggen 16 befinner inom det område som graderas med en 2:a i kartan. 

Foto: Rapportförfattarna 
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Områdeskaraktär: De fyra huskropparna omges av vägar på alla sidor vilket innebär 
ett mellanrum till omgivande fastigheter, detta bidrar till en känsla av att 
fastigheten ligger lite för sig själv och inte har samma behov av att passa in med 
omgivande fastigheter. Områdeskaraktären medger våningspåbyggnad därav 
graderingen 2:a. 
 
Parkering: Det finns möjlighet att hyra parkeringsplats eller garage av 
fastighetsägaren. Vid en våningspåbyggnad utökas behovet av parkering, att ordna 
fler parkeringar är möjligt men med vissa begränsningar därav graderingen 2:a. 
 
Detaljplan: Spiggen 16 har speciella restriktioner gällande fastigheternas typiska 60-
tals karaktär, vilket redogörs för under skissarbetet. Området är skyddat och det 
krävs utredningar samt varsamhet för att inte förstöra karaktären därför graderas 
fastigheten till en 1:a. 
 
Hiss: En av restriktionerna från kommunen gällande husens karaktär är att 
entréerna skall bibehållas, detta innebär att hiss måste installeras i de befintliga 
trapphusen, värdet graderas till en 2:a.    
 
Intäktsgrad: Husen har låga hyror för det attraktiva läget. Markanta hyreshöjningar 
är möjliga vid upprustning av befintliga lägenheter alltså värdehöjande 
renoveringar. Intäktsgraden graderas till en 3:a då ursprungshyrorna anses vara 
mycket låga i förhållande till snittet.  
 
3D fastighetsbildning: Spiggen 
16 består av fyra 
huskroppar där alla har 
tillräckliga ytor för att fler 
än fem lägenheter skall 
kunna uppföras. 
Graderingen 3:a sätts för de 
goda möjligheterna till 3D-
fastighetsbildning. 
 
 
 
 
 
 


