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Abstract
There is a housing shortage in Stockholm and the most vulnerable group are young people who are trying 
to establish themselves on the housing market. The lack of housing opportunities is forcing students to 
wait for many years before they get a chance to rent a home and thus contributes to withdrawal from 
studies. The establishment of new student-housing is growing but there is still much progress to be 
made until the needs are fully satisfied. At the same time office spaces are left vacant with no tenants 
waiting to move in. Stockholm is growing at an increasingly high pace and establishing new housing is an 
inescapable truth. Furthermore, tearing down existing buildings can cause a strain on the environment 
whereas preserving existing buildings can contribute with cultural value and befriend sustainability. 
Although the intended use of a building isn’t always suitable for its layout. In this instance, changing the 
purpose can contribute to the preservation of a building and at the same time fulfil the needs originating 
from the shortage of housing. 

This degree project within the Bachelor programme in Construction Engineering at the Royal Institute of 
Technology in Stockholm, has been performed at Ahlsénarkitekterna during 10 weeks. This thesis treats 
the subject of the adaptive reuse of existing office buildings into student housing. 



Sammanfattning
Bostadsbristen är hög i Stockholm, framförallt för unga vuxna som nyligen etablerats på 
bostadsmarknaden.  Studenter har svårt att finna bostad innan studierna börjar och får ibland vänta 
i flera år innan de får hyra en studentbostad. Det kan resultera i att studenter inte kan fullfölja sin 
utbildning. Det byggs nya studentbostäder men fortfarande är det långt kvar innan behovet är tillgodosett. 
Samtidigt står kontorslokaler tomma i väntan på nya hyresgäster. Stockholm växer i hög takt och 
nybyggnation är ett måste. När äldre bebyggelse måste rivas för att ge plats för nybyggnation kan det vara 
en belastning på miljön. Det finns ofta ett värde ur hållbarhetssynpunkt att bevara befintlig bebyggelse 
men det är inte alltid en byggnad är optimal för sin ursprungliga användning. I dessa fall kan en ändrad 
användning vara lämplig för att bevara en byggnad samtidigt som ett annat behov uppfylls.

Detta examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm, har utförts under 10 veckor hos Ahlsénarkitekterna i Stockholm. Arbetet 
behandlar ämnet ändrad användning och innefattar ett förslag på en ändrad användning från kontor till 
studentbostäder. 



Förord
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng inom högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik och 
Design på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet berör ämnet ändrad användning från kontor 
till studentbostäder. 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår akademiska handledare Ingegärd Gyllenswärd och Anders Edling på 
Ahlsénarkitekerna i Stockholm. Deras stora engagemang och breda kunskap har inspirerat och berikat 
vårt arbete, gett oss självförtroende och fått oss att verkligen se fram emot att kliva in i arbetslivet. Vi 
vill tacka hela kontoret för det varma omhändertagandet och för att vi fått ställa alla våra frågor utan att 
behöva känna oss dumma. 

Därefter vill vi tacka vår examinator Zeev Bohbot för snabb återkoppling och all inspiration han givit oss 
under året som varit, för hans engagemang och för att han trott på oss! 



Definitioner

Boendearea (BOA)
Bruksarea för boende. 

Biarea (BIA)
Ytan som kompletterar boendeutrymmet och som ej går att nå inifrån bostaden t.ex. garage, tvättstuga 
och förråd.   

Lokalarea (LOA)
Bruksarea för lokalutrymme. 
   
Omslutande konstruktionsarea (OKA)
Konstruktionsarea för en byggnad där arean omfattar den konstruktion som omsluter en nyttjandeenhet.

Bruttoarea (BTA)
Totala arean av ett våningsplan eller en del av ett våningsplan. Beräknas från omslutande ytterväggars 
utsida.

Bruksarea (BRA)
Yta som nyttjas i en byggnad exklusive den omslutande konstruktionsarean. 
BRA (bruksarea) = BTA (bruttoarea) - OKA (omslutande konstruktionsarea)

Övrig area (ÖVA)
Bruksarea för övriga utrymmen. I arean beräknas bland annat allmänna kommunikationsytor och drift.   

Area-benämning

Akustik
R´w
Vägt reduktionstal. Mått vid ljudklassificering där det transmitterade ljudet via skiljeväggen uppmätts 
under verkliga förhållanden.  
 
Buller
Oönskat ljud på nivåer som kan utgöra en risk för olägenhet för människor.
 

R – Bärförmåga
E – Integritet
I - Isolering
Exempel: EI60 innebär att integritet och isolering står emot rök och värme i 60 minuter. 

Brandcell
En brandcell är en yta vars omslutande konstruktion motstår spridning av brand under en viss tid. 
Verksamhetsklass 1 - Industri, kontor m.m. Verksamhetsklass som omfattar olika former av verksamheter 
där personer förväntas ha god lokalkännedom, kan sätta sig själv i säkerhet och förväntas vara vakna. 
(BBR 5:211) 
 
Verksamhetsklass 3 – Bostäder
Verksamhetsklass som omfattar bostäder där personer som vistas anses ha god lokalkännedom, 
som själva kan sätta sig i säkerhet och som inte förväntas vara vakna. Rapporten kommer behandla 
verksamhetsklass 3A som innefattar vanliga bostadslägenheter. (BBR 5:213)

Trapphus Tr2 
Trapphuset utformas med avskiljande konstruktion för att förhindra brand- och brandgasspridning. 
Brandcellsindelning bör utföras med brandklassning EI60 eller högre. Trapphus bör endast angränsa 
ett utrymme som är en egen brandcell med bostäder i verksamhetsklass 3 och verksamhetsklass 1 där 
personer vistas mer än tillfälligt. Där trapphus Tr2 utgör den andra utrymningsvägen bör källarplan inte 
stå i direkt förbindelse med trapphus för övriga våningsplan. Samma gäller för hisschakt om det ingår i 
trapphusets brandcell. (BBR 5:246) 
      
Förenklad dimensionering
Förenklad dimensionering innebär att de allmänna kraven för utrymning vid brand är uppfyllda. Vid 
dimensionering är endast metoder och lösningar för förenklad dimensionering tillämpade. (BBR 5:111) 
  
Analytisk dimensionering
Om inte kraven som ställs på utrymning vid brand enligt förenklad dimensionering uppfylls bör analytisk 
dimensionering tillämpas. Vid dimensionering används:

• Kvalitativ bedömning 

• Scenarioanalys

• Kvantitativ bedömning 

Exempel på åtgärd vid analytisk dimensionering är att sprinklersystem installeras i en lokal där kravet på 
avstånd till utrymningsväg enligt förenklad dimensionering inte kan uppfyllas där åtgärden bidrar till att 
kraven på avstånd kan sänkas. (BBR 5:112)   
 

Brand



Grönklassad
Grönklassning innebär enligt Stadsmuseet ett “högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen 
är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kortfattat 
innebär grönklassificering att inga ingrepp i byggnaden får göras som ur kulturhistorisk synvinkel 
är ovarsamma, negativa för stadsbilden eller som förvanskar kulturhistoriska värden”. (Stockholms 
stadsmuseum 2017)

Blåklassad
Blåklassning innebär enligt Stadsmuseet “den högsta klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde. “Kortfattat innebär blåklassificering att inga ingrepp i byggnaden får göras som ur 
kulturhistorisk synvinkel är ovarsamma, negativa för stadsbilden eller som förvanskar kulturhistoriska 
värden”.  (Stockholms stadsmuseum 2017)

K-märkt
K-märkt betecknar enligt Stadsmuseet att “byggnaden har kulturhistoriska värden som ska tas till vara 
och att byggnadens karaktärsdrag ska beaktas när ändringar görs. Vad det innebär preciseras genom 
varsamhetsbestämmelser som står på plankartan. Varsamhetsbestämmelser kan till exempel ange vilken 
kulör en byggnad ska målas i eller hur fönstren ska se ut. Bestämmelserna kan inte reglera sådant som 
inte är bygglovpliktigt. De kan till exempel inte innebära krav på att originaldetaljer (exempelvis fönster) 
bevaras, men de kan styra hur detaljerna får se ut om de ändras”. (Stockholms stadsmuseum 2017) 
 

Kulturmärkningar
BBR - Boverkets byggregler
PBL - Plan och bygglagen
BFS - Boverkets författningssamling     

Detaljplan
För alla områden finns en detaljplan som informerar om hur ett specifikt område i en kommun ska 
använda, utveckla och bevara sin mark. Om inte en detaljplan finns för ett område finns det istället 
områdesbestämmelser som reglerar vad området ska användas till. Detaljplanen är ett juridiskt bindande 
dokument som är framtaget demokratiskt. Detaljplanens giltighetstid gäller till dess att den upphävs, 
ändras eller ersätts. Vid en ändring av detaljplanen där ett område ändras från en användning till en 
annan måste ändringen ta hänsyn till tidigare detaljplan för området och uppfylla de krav som plan- och 
bygglagen (PBL) ställer. Genomförandetiden för en detaljplan är 5 år och efter 5 år kan den förnyas om 
behovet finns. Om en ändring av detaljplanen är lämplig avgör kommunen.

Översiktsplan
Översiktsplanen tas fram genom en lagreglerad planprocess och avser ett dokument som varje kommun 
tar fram för den långsiktiga planeringen för hur mark- och vattenområden ska användas. Översiktsplanen 
ska även fungera som vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Bygglov
Bygglov är ett tillstånd som måste sökas vid en nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnation eller när 
en byggnad ändrar användning. Bygglov söks och beviljas hos kommunens byggnadsnämnd innan 
byggnationens uppförande. Vid bygglov måste byggets start börja inom 2 år och vara färdigt inom 5 
år. Kriterier vid godkänt bygglov är bland annat att bygglovets omfattning ska samspela med rådande 
detaljplan för gällande område. 

Juridiska begrepp
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1 INLEDNING
Bostadsbristen är hög bland studenter i Stockholm. Behovet av små hyresrätter till rimliga priser är stort 
och problemet löses inte alltid med nybyggnation.  

En naturlig rotation av företag och deras lokalisering sker i samband med att lokaler behöver renoveras 
och förbättras då högre krav på arbetsmiljön i lokalerna ställs. Ibland resulterar detta i att lokaler står 
tomma utan hyresgäster. Då kan en diskussion om lokalernas användning vara aktuell. Kontorslokaler 
som står tomma skapar en möjlighet att tillfredsställa bostadsmarknadens behov om en ändrad 
användning till studentbostäder är tillämpbar. 

Det finns idag projekt där ändrad användning har genomförts från kontor eller skola till studentbostäder. 
Projekten har genomförts av olika anledningar. Utmaningar är svåra att förutse och dess omfattning 
är avgörande för om ett projekt är genomförbart. En byggnads utformning är inte alltid lämpad för sitt 
ändamål, men samtidigt är det svårt att veta om en ny funktion är ett lämpligt tillvägagångssätt samt 
om det gynnar byggnadens nyttjandegrad. Samtidigt kan det bidra till att bostadsmarknadens behov 
tillgodoses samt att befintliga byggnader och områden bevaras och får nytt liv.

I detta arbete presenteras ett förslag på ändrad användning av en befintlig byggnad där användningen 
ändras till studentbostäder. Förslaget ska utreda om en ändrad användning av en vald, befintlig byggnad 
är lämplig samt vilka utmaningar som uppstår vid ett sådant utförande. 

1.1 Syfte
Syftet med arbetet är därför att finna en lämplig byggnad med bra kommunikationer och goda 
förutsättningar att ombildas till studentbostäder. Vidare är syftet att undersöka möjligheterna till den 
ändrade användningen av den befintliga byggnaden samt att undersöka problematiken som uppstår i 
bemötande av krav gällande:

• Brand 

• Akustik  

• Ljus 

• Bevarandet av byggnadens karaktär

Syftet är också att bidra till en debatt om att ändrad användning av en befintlig byggnad från 
kontorsbyggnad till studentbostäder kan och bör genomföras i större utsträckning.   

1.2 Mål
Målet med arbetet är att gestalta ett yteffektivt och arkitektoniskt tilltalande förslag som tar hänsyn till 
byggnadens kulturella värde. Målet är även att gestalta en attraktiv och trivsam boendemiljö för studenter 
av en kontorsbyggnad samt med förslaget ge området nytt liv.

1.3 Frågeställningar
• När är en ändrad användning lämplig?

• Varför är det lämpligt att ändra användningen till studentbostäder?

• Vad finns det för utmaningar i en ändrad användning?

• Hur kan studentbostäder bidra till den valda stadsdelen?

• Hur kan förslaget motiveras ur ett: 

• fastighetsekonomiskt perspektiv
• hållbarhetsperspektiv
• kulturvårdsperspektiv

1.4 Avgränsningar
Rapporten kommer att uppvisa ett förslag som begränsas till en del eller ett plan av den befintliga 
byggnaden. Delen eller planet som redovisas ska vara tillräcklig för att kunna dra en slutsats om den 
ändrade användningen är genomförbar. Förslaget kommer att gestaltas i plan- och sektionsritningar. 
Exteriört kommer den befintliga byggnaden att redovisas med fotografier då syftet är att lämna fasaden 
orörd.

Ritningar som inhämtas kan ibland vara inscannade och därmed svåra att avläsa. Mått, areor och följande 
nyckeltalsberäkningar är därför approximativa och förenklade. 

Byggnadstekniska lösningar kommer att behandlas i teorin. Inga matematiska beräkningar kommer att 
utföras. 

Den geografiska faktorn begränsas till Stockholms län och detaljplan för det valda området. Rapporten 
har ett långsiktigt perspektiv som ser till framtidens utveckling av Stockholm och dess förorter, därför tas 
stadsdelar med begränsad kommunikation till Stockholms högskolor i åtanke om de i framtiden planeras 
få en utvecklad kommunaltrafik.

Fokus ligger på outnyttjade ytor i fungerande byggnader med ett kulturhistoriskt värde. Den befintliga 
byggnaden väljs därför från ett urval av byggnader som är vakanta eller som kommer att bli vakanta i 
framtiden.

Det kulturhistoriska värdet hos den befintliga byggnaden fastställs av stadsmuseets utlåtande, om 
sådant finns, eller genom en slutsats dragen från artiklar som diskuterar byggnaden eller den tidstypiska 
typologin. En diskussion kring byggnadens kulturhistoriska värde tas för att motivera ombyggnation som 
opposition till rivning och efterföljande nybyggnation.

Bullernivåer beaktas till den nivå att förenklade lösningar föreslås. Framtidens förutsättningar tas också 
med i beräkning. 

Detaljplaneändringar kan vara tidskrävande men i rapporten förutsätts det att det i detta fall är 
hypotetiskt möjligt.
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1.5 Disposition
Kapitel 1 
Inleder arbetet och redogör för syfte, mål, frågeställningar och avgränsningar. 

Kapitel 2 
Redogör för de metoder och material som använts för att genomföra arbetet. 

Kapitel 3 
Behandlar bakgrunden till alla delar som var väsentliga för att skapa ett resultat. Referensprojekt 
presenteras här men studeras djupare i kapitel 4 där resultatet presenteras. 

Kapitel 4 
Presenterar genomförda intervjuer med personer kopplade till referensprojekten samt observationer från 
genomförda studiebesök. Kapitel 4 innehåller även förslaget på en ändrad användning som vi gestaltat. 
Förslaget är baserat på information som samlades i kapitel 3 och inspiration från referensprojekten.

Kapitel 5 
Diskuterar resultatet. 

Kapitel 6
Redovisar slutsatser som besvarar syfte och frågeställningar. 

Kapitel 7  
Redovisar källor.



3

2 METOD  
2.1 Litteraturstudier
Arbetets första del ägnades åt faktainsamling där största delen bestod av artiklar som behandlar: 

• Potentiella byggnader att applicera projektet på och deras omgivning

• Studentbostäder och studenters behov

• Liknande projekt som använts som referensprojekt

Djupare litteraturstudier gjordes längre in i processen då valet av byggnad att applicera projektet på blev 
bestämt och mer specifik fakta efterfrågades. Exempel på sådana litteraturstudier är översiktsplanen för 
gällande område.

2.2 Ritningsgranskning
Granskning av ritningar genomfördes då valet av byggnad bestämts för att se vilka förutsättningar som 
fanns i den valda byggnaden. Ritningar av referensprojekt granskades för inspiration. 

2.3 Intervjuer
Intervjuer genomfördes med sakkunniga inom följande områden:  

• Ändrad användning av befintliga byggnader 

• Studentbostäder

• Fastighetsekonomi

Samtliga intervjuer har varit i samtalsform.

2.4 Studiebesök
Studiebesök hos referensprojekt genomfördes för att få en visuell uppfattning av hur liknande projekt 
utförts. Studiebesök genomfördes även i ett nybyggt studentboende. Detta för att undersöka hur nybyggda 
studentboenden utformas, utan begränsningarna som uppstår i ändrad användning. När byggnad valts för 
projektet genomfördes ett besök i den valda byggnaden för att kontrollera mått och andra förutsättningar. 
Besöken genomfördes tillsammans med personer med olika roller, till exempel projektansvarig, förvaltare 
och fastighetsskötare, som alla besitter bred kunskap om respektive projekt.
                  

2.5 Skapande av förslagshandlingar               
Baserat på den information och inspiration som inhämtats under arbetets tidiga skede skapades ett 
gestaltningsförslag där alla aspekter som valts att ta i anspråk behandlades.   
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3 BAKGRUND
3.1 Vakanta kontorsbyggnader
Många kontorsbyggnader i Stockholm blir vakanta i takt med att fler företag flyttar till mer yteffektiva 
lokaler. Företag med lokaler i Stockholms innerstad flyttar sina verksamheter till områden längre ut 
från centrum för att komma undan den höga hyran. Samtidigt flyttar företag i Stockholms utkant till mer 
centrala delar för att förbättra kommunikationerna för anställda och för lättare kundkontakt. En naturlig 
rotation av företag och deras lokalisering sker också i samband med att lokaler behöver renoveras och 
förbättras då högre krav på arbetsmiljön i lokalerna ställs och ibland resulterar detta i att lokaler blir 
ståendes utan hyresgäster.

Fastighetsbolagen är beroende av intäkter de får från sina hyresgäster och utan dessa intäkter kan 
fastighetsbolagens andra projekt behöva bromsas. Äldre lokaler kan vara omständiga att bygga om på 
grund av att de kan vara utformade med fast inredning framtaget specifikt för ett företags behov. Då är 
de framförallt svåra att hyra ut till nya hyresgäster. Nybyggda lokaler utformas för att vara flexibla och 
reversibla i större utsträckning än förr i tiden. Även landets låg- och högkonjunktur spelar en stor roll i 
hur vakansgraden hos kontorslokaler ser ut. (Frid & Wickberg 2007)

3.2 Förutsättningar för ändrad användning av    
 lokaler
Definitionen av en ombyggnation innefattar att en byggnad eller en del av en byggnad ändras och förnyas 
i större utsträckning än vid renovering. Vid en ändring av en byggnad avses en eller flera förändringar i 
byggnadens konstruktion, användning, utformning eller kulturhistoriska värde. (1 kap. 4 § PBL)

Ändrad användning från lokal till bostäder är en tidskrävande och kostsam process som styrs av tekniska, 
juridiska och ekonomiska faktorer. 

3.2.1 Juridiska förutsättningar 
Krav vid ändrad användning framgår i Boverkets byggregler. Kraven som ställs behandlar bland annat 
byggnadens olika värden och i vilken grad de ska bevaras och tar även hänsyn till ombyggnationens 
förutsättningar och omfattning. Vid ombyggnation ställs samma krav som vid nybyggnation där 
tillgänglighet, brandskydd, hälsa, buller, säkerhet och energihushållning är grundläggande, men i vissa 
fall kan detta anpassas till ombyggnationens olika förutsättningar. Anpassningen får dock aldrig vara 
en risk för människors hälsa eller säkerhet. Exempel på fall där kraven kan anpassas är vid projekt där 
objektets kulturhistoriska värde och tekniska förutsättning försvårar uppfyllande av kraven. I regel görs 
en anpassning av kraven då objektet som omvandlas inte får förbättrade egenskaper. (BBR 1:22)       

Vid en ändring av byggnadens användning krävs bygglov. Bygglovsanmälan ska lämnas in när:

• Byggnaden inreds helt eller delvis för annat ändamål än den tidigare avsetts för eller fått tidigare 
bygglov för

• Byggnaden får ny färg, fasadbeklädnad eller takmaterial

• Murar, plank eller parkeringsplatser ska anordnas utomhus

• Skyltar eller ljusanordningar ska sättas upp eller ändras

• Andra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre

Vidare vid bygglovsprövning ska krav för byggnader enligt PBL kap 3 uppfyllas.  
  
Detaljplanen bestämmer hur en byggnad används, därför kan en ändring i detaljplanen krävas vid 
ändrad användning från kontor till bostäder. Detaljplanen kan innehålla skyddsbestämmelser om en 
byggnad anses särskilt värdefull. Ändringar i detaljplanen kan vara tidskrävande. (Frid & Wickberg 2007) 
Genomförandetiden för en detaljplaneändring är varierande beroende på vad som ligger till grund till 
ändringen och vem som är uppdragsgivaren. 

3.2.2 Ekonomiska förutsättningar 
En upprustning kan göra lokalerna med sin ursprungliga användning mer attraktiva, dock löser det inte 
vakansrisken. Då vakansen i lokalbeståndet och bostadsbristen ofta är hög i tillväxtregioner resulterar det 
i att en omvandling till bostäder ofta kan bli lönsam. Omvandling till bostadsrätter ger större avkastning 
på kortare tid än hyresrätter och därför omvandlas kontor till bostadsrätter i större utsträckning. 
Omvandlas lokalerna till hyresrätter kan investeringen givetvis återvinnas, dock efter en längre tid. 
(Frid & Wickberg 2007)

Nyckeltal används för att kontrollera och styra en fastighets ekonomi och är i många fall 
beslutsgrundande. De ytor i en fastighet som genererar intäkter är viktiga för fastighetens finansiering 
och fortsatta drift. Nyckeltal för en fastighets hyresvärde informerar om intäkterna som genereras i fallet 
då alla lokaler i fastigheten är uthyrda och ytan utnyttjas optimalt. De faktiska intäkterna kan vara lägre i 
det fall då lokalerna är vakanta. Vidare studeras relationstal för att se andelen intäkter per kvadratmeter. 
Om relationstalet mellan uthyrd area och övrig area är låg har fastigheten ett lågt hyresvärde. Vid 
nybyggnation är ett relationstal mellan BOA/BTA på 80 % eftersträvansvärt enligt Mats Åhlander1, 
projektledare på Svenska Bostäder.   

Förutsättningen för att en fastighetsägare ska investera i ett projekt med hyresrätter eller lokaler är att 
avkastningen i slutändan blir större än investeringen. En investering är ett risktagande där avkastningen 
inte är garanterad utan beräknas efter ett visst antal faktorer. Förenklat kan det konstateras att det 
handlar om följande faktorer:

• Produktionskostnaden och investeringskostnaden

• Hyresvärde per kvadratmeter

• Beräknad vakansgrad

1 Projektledare på Svenska Bostäder. Personlig kommunikation 2017-05-17.
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Regeringen har sedan mars år 2015 givit möjlighet till investeringsstimulans för nybyggnation av 
hyresrätter. Kraven som ställs på byggnadens olika kvalitéer är höga. Granskning av olika faktorer 
genomförs i beslut om investeringslättnaden och behandlar framförallt byggnadens bidrag till 
samhälleliga mervärden. Villkor som ställs handlar om:
 
• Rimliga hyror och garanterat hyresrätter i 15 år (riktvärde för subventionerade hyror i    
 Stockholmsregionen år 2015 är 1450kr/kvm BRA)

• Låg energianvändning/år

• Lägenheternas utformning och storlek

• Förmedling av hyreskontrakt via kommunala instanser

• Det sökande företagets bidrag till utbildning av ny arbetskraft inom byggsektorn 
 (Regeringskansliet 2017) 

3.2.3 Tekniska förutsättningar 
Vid ändrad användning måste lämpligheten i byggnadens nya användning ses över. Möjligheten att 
uppfylla de grundläggande kraven som ställs måste eftersträvas. 

Det är omöjligt att känna till alla detaljer om en befintlig byggnad innan ombyggnationens start. En 
befintlig byggnad kan ha dolda problem och förslitningar som upptäcks under arbetets gång och förlänger 
byggtiden samt skapar ökade kostnader. 

3.3 Exempel på problematik som kan uppstå vid 
ändring från kontorslokal till bostäder
3.3.1 Brand 
Vid en ändring från kontorslokal till bostäder kan en ändring av brandcellsindelningen behöva göras. 
Kontorslokaler är i större utsträckning utförda efter analytisk dimensionering. Stora lokaler är utformade 
som öppna landskap där hela arbetsytan utgör en enda brandcell. Därmed kan avståndet till närmaste 
utrymningsväg förlängas. 
     

3.3.2 Tillgänglighet 
Byggnadens ursprungliga utformning och konstruktion kan resultera i att lösningar som vidtas vid 
nybyggnation inte kan utföras i samma utsträckning vid ändrad användning. Exempel på fall där 
utformningen kompromissar med möjligheterna till tillgänglighetsanpassning är när fönstersättning och 
bärande konstruktion bevaras vid den nya utformningen.  

3.3.3 Hygien, miljö och   
  hälsa 
Ljus, akustik, ventilation och övriga installationer 
kan behöva omstruktureras vid ändrad 
användning. Exempel:

• Akustik 
Kraven för bullerexponering är högre för 
bostäder än kontorslokaler.  Anledningen 
är att personer vistas större delar av 
dygnet i sin bostad än på sin arbetsplats. 

• Ventilation och övriga installationer 
Vid en ändrad användning från kontor 
till bostäder behöver ofta även en 
omstrukturering av schakt för avlopp, el 
och ventilation utföras eller kompletteras 
eftersom större antal hygienutrymmen 
krävs. 

• Ljus 
Eftersom kontorslokaler kan ha stora  
öppna ytor kan ljuset nå långt in i 
byggnaden trots stort djup. Bostäder är 
beroende av rumsindelning. Därmed blir 
det svårare för dagsljuset att nå in till 
bostadens djupare delar.

 (Frid & Wickberg 2007) 

3.3.4 Hållbart att inte riva
Att omvandla kontor till bostäder är resurssnålt 
på flera sätt. I synnerhet då kontorslokalerna 
väntas stå tomma under en längre tid går det 
att se tydliga fördelar med en omvandling. 
Värdefulla fasader, gedigna material och 
intressanta dimensioner kan tas till vara 
samtidigt som stommen redan är på plats vilket 
sparar både byggkostnader och byggmaterial. 
Miljön besparas på så sätt att svinnet från 
rivningen minskas betydligt precis som den 
energikrävande tillverkningen av ny betong. 
Den redan utvecklade infrastrukturen och 
servicegraden kan tas till vara samtidigt som 
den kan utvecklas ytterligare i samband med 
den nya inflyttningen. I de fall då den befintliga 
byggnaden är märkt och skyddad enligt 
stadsmuseets utlåtande kan byggnadens yttre
och stadsdelens karaktär bevaras samtidigt som 
byggnadens inre anpassas efter nya ändamål och 
nyttjas istället för att stå tom. 
(Frid & Wickberg 2007) 

3.4 Studentbostaden
3.4.1 Bostadsbrist bland   
  studenter i     
  Stockholm
För den som flyttar till Stockholm för att studera 
kan det ta runt två år att få en studentbostad. 
År 2015 hade Stockholm 80 000 studenter 
men endast 12 000 studentbostäder. Bristen 
beräknades då till minst 7 200 lägenheter. Det 
är tydligt att Stockholm behöver fler bostäder 
generellt men i synnerhet studentbostäder 
för att studenter i landet ska fortsätta att 
söka sig till Stockholm. Trots att det planeras 
nya studentbostäder i Stockholm och att 
antalet ungdomar i åldern 19-24 år väntas 
minska de närmaste 20 åren förväntas 
studentbostadsbristen bestå. 
(Stiftelsen Stockholms studentbostäder 2015)

Den främsta anledningen till att studentbostäder 
inte har byggts i den takt som behövs är att 
kostnaden för hållbar nybyggnation är hög. 
Därför byggdes det innan 2015 endast cirka 100 
nya studentbostäder per år i landet. 
(Stiftelsen Stockholms studentbostäder 2015)

Initiativ har gjorts för att ge 
studentbostadsbeståndet ett lyft. Sthlm6000+ 
lanserade begreppet “Studentbostadsåret 2017” 
2013. Satsningen Sthlm6000+ är uppbyggd 
av samlad kraft från kommuner, byggbolag, 
bostadsbolag, näringslivsrepresentanter, 
myndigheter, lärosäten och studenter. Målet 
har varit att fram till 2017 bygga 6000 nya 
studentbostäder i Stockholmsregionen, ett mål 
som de lyckats med delvis. I dagsläget har 3362 
nya byggen påbörjats och utav dom är 2195 
studentbostäder är inflyttningsklara. 
(Sthlm 6000+ 2017)
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3.4.2 Olika boendeformer

3.4.2.1 Campus

Ett campusområde med bostäder bidrar till 
ett levande område som stärker lärosätets 
betydelse för orten och höjer landets status 
som kunskapsnation. Med fler bostäder skapas 
trygghet och en levande stadsdel under dygnets 
alla timmar. Campusstäderna bidrar till att 
skillnaden mellan stad och campus suddas ut och 
attraherar fler att söka sig till en utbildning både 
från Sverige och från utlandet. Idag väljer dock 
en del studenter bort Stockholm på grund av 
bostadssituationen. Det görs idag satsningar för 
att göra Stockholm till en mer campuslinkande 
stad. Bland annat byggs studentbostäder vid 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 
År 2013 färdigställdes 42 studentlägenheter 
ritade av Sandellsandberg arkitekter. I området 
planeras cirka 600 nya studentbostäder inom de 
närmsta åren. (Akademiska Hus 2017)

3.4.2.2 Studentbostadshus

Utöver campusområden med studentbostäder 
finns även studentbostadshus som inte ligger 
i direkt anslutning till universitetsområdet. 
Hänsyn som bör tas för denna typen av område 
är dock att det ska finnas god kommunikation 
till universiteten och kommersiell service. 
Ett exempel på ett sådant komplex är 
Studentskrapan på Södermalm i Stockholm. Där 
har bostäderna nära till kommersiell service då 
detta finns i bottenplan. Bottenplanet är till för 
både studenterna och allmänheten och med en 
separat hiss tar sig studenterna till sina bostäder. 
Tensta Torn är ett annat exempel och ett 
alternativ för studenter som inte vill studera, leva 
och bo på samma plats, men ändå kunna ta sig 
mellan de olika aktiviteterna på ett smidigt sätt.

3.4.3 Studentbostaden
En studentbostad utformad för en person 
och med en boarea på under 35 kvm har 
speciella krav som ställs från Svensk Standard. 
I en studentbostad av denna typ kan vissa 
betjäningsareor överlappa helt eller delvis. I 
kök kan matbord och arbetsplats kombineras 
då till exempel matbordet går att använda 
som studieplats när bordet inte används som 
matbord. Kökets utformning är av minsta möjliga 
mått i denna typ av bostad. Det finns inga krav 
på att funktioner ska vara avskiljbara, endast 
hygienutrymmen ska vara avskiljbara. Alltså kan 
funktion för sömn, matlagning, förvaring och 
samvaro ske i samma rum. (SIS SS91 42 21:2006)
   
En bostad för en person med en boarea på 
mellan 35-55 kvm har ett större utrymme för 
köksutrustning än en bostad för en person med 
boarea på mindre än 35 kvm. Även denna storlek 
på bostad kräver endast hygienutrymme som en 
avskild del av bostaden. (SIS SS91 42 21:2006)

3.4.4 Investeringsstöd till   
  byggande av    
  hyresrätter
Ett nytt investeringsstöd kan sökas vid 
produktion av hyresbostäder och infördes 
i februari 2017 som en uppdatering av ett 
äldre investeringsstöd med likvärdiga krav. 
För att söka investeringsstöd vid produktion 
av hyresrätter ställs höga krav på bland 
annat byggnadens årliga energianvändning, 
lägenheternas storlek och hyresprissättning. 
Stödet kan sökas vid projekt gällande nybyggnad, 
tillbyggnad och ombyggnad och ansökan ska 
lämnas till Länsstyrelsen innan projektets 
start. Stödet har tillkommit i samband med en 
ambition om att gynna hyresbostadsbyggandet i 
utvecklingsområden, vid befolkningstillväxt och 
där behovet av hyresrätter inte kan tillgodoses. 
Projekt i form av ändrad användning kan dock 
ha svårigheter med att uppnå kraven som ställs 
och uteblir investeringsstöd i större utstreckning. 
(Boverket 2016)  
 

3.4.5 Vanligt      
  förekommande    
  problem i     
  studentbostäder
I studentlägenheter är det stor omsättning av 
hyresgäster eftersom studenterna endast får 
hyra under studietiden. Med nya hyresgäster 
vart tredje eller femte år blir slitaget högt i 
lägenheten. Nya hyresgäster vill sätta sin egen 
prägel på bostaden och sätter upp hyllor och 
tavlor vilket leder till många hål i väggarna. 
Detta kan förebyggas genom att sätta upp 
bärlister längs taket där hyllor och tavlor kan 
hängas. Andra sätt att förebygga slitage är 
att använda robusta, slittåliga material och 
montera inredning som är lätt att byta ut, att 
undvika platsbyggda lösningar och använda 
standarddelar. (Nilsson & Andersson 2015)

Ett vanligt förekommande fenomen är att 
studenter somnar i duschen. Statistik visar 
att dessa händelser i 98 % av fallen sker i 
samband med alkoholintag. Fenomenet har i 
många fall resulterat i översvämning som lett 
till omfattande vattenskador som är dyra att 
reparera. Till exempel fick fastighetsbolaget 
Poseidon i Göteborg 2014 betala 
22,5 miljoner kr för att reparera vattenskador 
som följd av att hyresgäster somnat i duschen. 
Sådana översvämningar kan förhindras genom 
att installera två golvbrunnar i badrummet, en 
lösning som introducerats i Finland. På så sätt 
kan vattnet sjunka undan även om någon somnar 
ovanpå golvbrunnen i duschen. (Kostsamt att 
somna i duschen 2015) Denna lösning har även 
nått Sverige där t.ex. nya studentlägenheter i 
Tensta fått två golvbrunnar i alla badrum. 

Vägglöss ett vanligt förekommande problem 
i studentbostäder. Problemet grundar sig 
i bostadsbristen som tvingar studenter att 
flytta runt och in hos varandra och på så sätt 
sprids skadedjur mellan lägenheter. Stiftelsen 
Stockholms Studentbostäder (SSSB) är tvungna 
att sanera tolv studentlägenheter i veckan på 
grund av vägglöss. År 2012 betalade SSSB 
2,5 miljoner kr för vägglussanering och har en 
sanerare anställd på heltid. (Löss och studenter 
slåss om bostäder 2013) Förebyggande lösningar 
som görs i nybyggda studentlägenheter är bland  

annat insättning av speciella golvsocklar som 
lämnar en gång vid väggen där vägglössen kan 
vandra. Golvsockeln är behandlad med ett medel 
som gör att vägglössen dör när de tar sig fram 
i gången bakom golvsockeln. En annan lösning 
är att preparera lister med kiselgur som sedans 
fästs runt golvet intill väggarna.

3.4.6 Hyror kopplat till   
  studentbostäder  
Studielån och studiebidrag är år 2017 
sammanlagt 10 016 kr/månad vilket är en 
summa som ska räcka till boende, mat och andra 
utgifter där hyran för bostad oftast är den största 
utgiften. Hyrorna varierar beroende på läge och 
storlek.  
 
Fastighetsmarknaden är till stor del 
marknadsstyrd, men Sveriges bostadspolitik med 
lagar om hyresreglering spelar också en stor roll 
i marknadens hyresprissättning. Regleringen är 
viktig för att förhindra att fastighetsägarna ska 
utnyttja bristen på bostäder och därmed höja 
priset. Hyran är även beroende av fastighetens 
bruksvärde där aspekter som lägenhetens 
standard där till exempel vitvaror och andra 
kompletterande faciliteter i byggnaden tas i 
anspråk. Nyproducerade studentlägenheter 
har utöver ovanstående faktorer hyror som 
baseras på bland annat produktionskostnader 
och byggnadens driftkostnader och kan variera. 
(Frid & Wickberg 2007) År 2016 var snitthyran i 
Stockholm 96 kr/kvm/mån. 
(Statistiska centralbyrån 2016)  

Hyran för en studentetta i Skrapan är cirka 
4560 kr i månaden exklusive el och bredband. 
Ettorna är cirka 20 kvm stora vilket innebär 
att hyran är cirka 228 kr/kvm/mån. 
Fastighetsägaren Vasakronan motiverar hyran 
med läge och standard och menar att hyran är 
framförhandlad i samråd med representanter 
från studentorganisationer. (Dyraste 
studentettan i landet finns i Skrapan i Stockholm 
2013)
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Hyrorna för studentlägenheterna i S:t Görans 
gymnasium är mellan 6240 kr/månad och cirka 
10 000 kr/månad. Lägenheterna varierar i 
storlek, mellan 25-41 kvm. 
(Bostadsförmedlingen 2017a) Det innebär 
att hyran är cirka 250 kr/kvm/månad. Vid 
jämförelse med studentlägenheterna i Skrapan 
kan det diskuteras om motiveringen till hyrorna 
även i detta fall handlar om det centrala läget 
och den storslagna utsikten men även kvalitén 
på detaljer, de noggrant utvalda materialen, 
planlösningarna och det kulturella värdet som 
kommer med byggnaden.  

En studentlägenhet i Tensta torn i 
Stockholmsförorten Tensta har hyror mellan 
4990-5900 kr/månaden för en lägenhet 
på 22 kvm där hyran stiger med varje plan. 
(Bostadsförmedlingen 2017b) Det innebär att 
hyran är cirka 227-268 kr/kvm/mån.

3.5 Ändrad användning   
 till studentbostäder
3.5.1 Projekt där     
  användningen    
  ändrats till     
  studentbostäder
Omvandlingar från vakanta lokaler till bostäder 
sker i allt större utsträckning. Här följer några 
exempel på utförda och planerade projekt 
i Stockholm där användningen ändrats till 
studentbostäder.

3.5.1.1 Studentskrapan

Skatteskrapan, idag kallad Studentskrapan på 
grund av sin nya funktion, är belägen på 
Götgatan 78 i Stockholm. Den från början 24 
våningar höga skrapan ritades av Paul Hedqvist 
och stod klar 1959. Byggnadens ursprungliga 
användning var kontor åt Skatteverket, men 
fick en ändrad användning i samband med att 
skatteverket förflyttade sin verksamhet till 
Magnus Ladulåsgatan. 2003 köpte Stockholms 
stad huset av Skatteverket som 2007 stod färdigt
med en ny galleria, kontor, studentbostäder, 

bostäder, restaurang och skybar. De 479 
studentbostäderna som husets våningar 3-23 
idag rymmer är ett resultat av Annika Billströms 
(S) vallöfte och vision om att bilda fler billiga 
hyresrätter i huvudstaden. Studentbostäderna 
består av en- och tvårumslägenheter som totalt 
rymmer 665 studenter. Två våningar lades till för 
att inhysa restaurangen och en skybar, även det 
var en del av Annika Billströms vision. 
(A & P arkitektkontor AB 2017)

Skrapan är grönklassad enligt Stockholms 
stadsmuseum vilket innebär att hänsyn skulle tas 
till byggnadens ursprungliga karaktär.
 
3.5.1.2 S:t Görans     
  gymnasium

S:t Görans gymnasium är belägen på 
S:t Göransgatan i Stockholm. Den 10 våningar 
höga byggnaden ritades av Léonie Geisendorf och 
stod klar 1960 som sömnads- och hushållsskola 
för flickor. 1971 blev det gymnasium med 
praktisk inriktning i byggnaden. Byggnaden, som 
ägdes av SISAB, uppfyllde tillslut inte kraven för 
ventilation och var i behov av renovering. 2011 
köpte Svenska bostäder byggnaden i syfte att 
omvandla den invändigt till studentbostäder 
då den inte längre uppfyllde sitt syfte som 
skola. (Björkman, Giovannone, Gyllenswärd, 
Hansson, Nylind 2013) 246 nya studentbostäder 
blir klara för uthyrning inför höstterminen 
2017. Bostäderna byggs tillsammans med 
gemensamma utrymmen i den befintliga 
byggnaden samt i en tillbyggnad. 
(Svenska bostäder 2017)
 
Léonie Geisendorf arbetade under en tid för 
Le Corbusier som kom att influera hennes 
uttryck. S:t Görans gymnasium är en av få 
byggnader i Sverige som tydligt återspeglar den 
internationella stilen och där Le Corbusiers 
principer återspeglas. Le Corbusiers kända fem 
punkter är alla tydliga i S:t Görans gymnasium: 
pelarsystemet, takterassen, den fria planen, 
den fria fasaden och fönsterbanden. (Björkman, 
Giovannone, Gyllenswärd, Hansson, Nylind 
2013) S:t Görans gymnasium är blåklassad enligt 
Stockholms stadsmuseum vilket innebär att stor 
hänsyn skulle tas till byggnadens ursprungliga 
karaktär. Inga ingrepp får göras i fasaden eller 
delar av interiören.

3.5.1.3 Älvsjö studenthus - kv. sjöbotten

I kvarteret Sjöbotten 1 intill Stockholmsmässan i Älvsjö har sex byggnader byggda i mitten av 70-talet 
stått delvis tomma under ett antal år. Två av husen innehöll delvis tomma kontorslokaler och outnyttjade 
lokaler för restaurang och idrott. År 2013 vann en ny detaljplan laga kraft där en omvandling av 
kontorsbyggnaderna möjliggjordes. Planförslaget innebar att 240 studentbostäder kunde byggas i de 
befintliga byggnaderna samtidigt som befintliga och nya verksamheter fick nytt planstöd, samt att en ny 
byggnad tillfördes till kvarteret. Studentbostäderna blev inflyttningsklara hösten 2016. 
(Stockholms stad 2014) 

3.5.1.4 Kistadal

IBM:s svenska huvudkontor stod färdigt 1979 i den nordvästra delen av Kista företagsområde på 
fastigheten Odde 1. I och med att kraven på kontorsbyggnader har utvecklats med tiden har IBM nu valt 
att flytta till mer ändamålsenliga lokaler i Kista. I samband med beslutet om utflyttning har IBM tecknat 
ett avtal om att utveckla tomträtten Odde 1 för bostäder. En ansökan om planändring för fastigheten 
Odde 1 inkom i maj 2015. I planarbetet prövas möjligheten att uppföra cirka 2000 bostäder, varav 1100 
bostadsrätter, 550 hyresrätter, 350 studentlägenheter samt gruppboende. Eventuellt skolbehov ska 
utredas i planprocessen. (Stockholms stad 2015a)

IBM:s huvudkontor är k-märkt vilket betyder att byggnaden får restaureras och byggas om med hänsyn 
till varsamhetsbestämmelser som står på plankartan.

Bild 1: S:t Görans gymnasium är ritad av Léonie Geisendorf 
och stod klar 1960. Byggnaden är blåklassad enligt 
Stockholms stadsmuseum vilket innebär att stor hänsyn 
skulle tas till byggnadens ursprungliga karaktär. Inga 
ingrepp får göras i fasaden eller delar av interiören.

Bild 2: Studentskrapan är ritad av Paul Hedqvist och stod 
klar 1959. Skrapan är grönklassad enligt Stockholms 
stadsmuseum vilket innebär att hänsyn skulle tas till 
byggnadens ursprungliga karaktär.
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4 RESULTAT
4.1 Studiebesök och intervjuer

4.1.1 Studentskrapan

Intervju med Bosse Ericson, arkitekt för 
Ahrbom & Partner. 

I Studentskrapan, kvarteret Gamen, ryms idag 
479 en- och tvårumslägenheter med plats för 665 
studenter varav ett antal ryms i en tillbyggnad. 
Bosse Ericson förklarade att eftersom den 
ändrade användningen av Skrapan var ett 
politiskt beslut gick processen snabbt. Den 
begränsade tidsramen gjorde att utformningen 
av lägenheter och gemensamma utrymmen är 
ett resultat av ett effektivt arbete med snabba 
beslut. Bosse menar dock att i efterhand kan 
det konstateras att vissa lösningar kunde 
gjorts annorlunda. En idé var att effektivisera 
ytan ytterligare genom den så kallade 
“Berlinmodellen” som innebär att ett badrum 
på varje plan görs boendetillgängligt medan 
resterande badrum har lägre tillgänglighetsnivå. 
Tiden räckte dock inte till för att planera efter 
“Berlinmodellen” och det slutade med att varje 
lägenhet fick ett boendetillgängligt badrum och 
därmed en mindre resterande boyta. 

Enligt Bosse var en del av Annika Billströms 
(S) vision att det skulle finnas cykelparkering 
åt alla studenter för att uppmuntra cykel som 
färdmedel. Därför byggdes 300 platser på 
gården och 300 i källarplan. Bosse var själv 
engagerad i bygget av en cykelhiss som leder 
till cykelförrådet. Efter att det konstaterats 
att cykelhissen skulle gå mycket långsamt 
beslutade Bosse att hissen skulle utsmyckas med 
cykelrelaterad poesi. 

Den befintliga ventilationslösningen kunde 
nyttjas i omvandlingen från kontor till bostäder. 
Skrapan är utrustad med så kallade “ducktubes”. 
“Ducktubes” är tilluftsledningar som är ingjutna 
i bjälklaget, en lösning som enligt Bosse var 
olämplig då användningen var kontor men 
som passade för den nya användningen 
studentbostäder. Han menade även att nyttjandet 
av befintliga schakt är tacksam i omvandlingen 
från kontor till bostäder då kontoren kräver 
högre omfattning av ledningar. 

Eftersom antalet postboxar inte rymdes i 
bottenplan kunde Bosse förhandla en lösning 
med posten om att postboxar kunde placeras på 
varje våningsplan. 

Bullernivåerna på kringliggande Åsögatan och 
Götgatan överskrider det dåvarande kravet på 
max 55 dB. I den befintliga Skrapan översågs den 
överskridningen men i den nybyggda delen har 
studentbostäderna försetts med ett burspråk 
som minskar bullernivån vid vädring.  

Bild 3: Studentskrapan, tidigare Skatteskrapan, rymmer idag 479 en- och tvårumslägenheter. Ansvariga arkitekter för 
ombyggnationen var Ahrbom & Partner. Ombyggnationen var färdig 2007.
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4.1.2 S:t Görans     
  gymnasium
Studiebesök med Kalle Eriksson, projektledare för 
Serneke AB. Studiebesöket utfördes 
den 4 april 2017.

I gamla S:t Görans gymnasium, kvarteret 
Vallgossen, ryms idag 237 studentlägenheter. 
Lägenheterna varierar i storlek, från 25-41 kvm. 
Många av lägenheterna innehåller ett loft med 
låg takhöjd, 900 mm, som tillägnas förvaring 
men som i praktiken kan användas som sovloft 
då eluttag samt räcke installerats på loftet. Loftet 
är beläget ovanför hall, förvaring och badrum 
som då får en takhöjd på 2400 mm. En flyttbar 
stege leder upp till loftet. Några lägenheter 
rymmer utöver loftet en sovalkov som i praktiken 
möjliggör att två studenter delar lägenheten.

Lägenheterna har inretts med noggrant 
utvalda material såsom vitbetsad plywood 
och linoleummattor i olika kulörer. Trapphus 
och korridorer har målats i olika kulörer för 
att underlätta orienteringen i byggnaden. 
Betongpelare med påliggande betongbalkar 
som designats speciellt av arkitekten Léonie 
Geisendorf pryder rummen i sin originella 
utformning.

I vissa fall har speciallösningar gjorts för att 
uppfylla tillgänglighetskraven. Badrummen i 
hörnlägenheterna har utökats med en form av 
en halv cylinder för att rymma ett tvättställ. 
Halvcylindern kommer in i rummet intill. I några 
av lägenheterna är hallen inte tillgänglig då 
garderober placerats där. Dessa garderober är 
flyttbara för att kunna placeras i en annan del av 
lägenheten och då frigöra utrymme i hallen.

Gemensamma utrymmen placeras i anslutning 
till trapphus och hissar där det på vissa plan 
byggs ett gemensamt kök som möjliggör storkok 
och gemensam matlagning. Ljusgården som nås 
via entréplan har restaurerats och behållit sin 
karaktär. Ljusgården ska fungera som en entré 
och ett gemensamt utrymme för de boende.
Eftersom byggnaden är djup utnyttjas 
byggnadens mittdel för tvättstugor och förråd 
på varje plan. I källarplan byggs ett hostel där 
rummen inte har några fönster.  Tanken är att 
erbjuda ett billigt boende för turister i centrala

Stockholm. Tanken är att erbjuda ett billigt 
boende för turister i centrala Stockholm. 
Befintliga parkeringsplatser under marken 
bevaras och hyrs ut åt allmänheten. Byggnaden 
har en lägre del som ramar in skolgården längs 
S:t Göransgatan där byggnaden kommer att 
användas för förskoleverksamhet.

Eftersom byggnaden är blåklassad enligt 
Stadsmuseet har fasaden och stora delar 
av interiören bevarats. Fasaden och dess 
fönsterband har konserverats och lämnats 
oförändrad. Den oförändrade fasaden har 
resulterat i att studentlägenheterna har 
generösa fönsterpartier. Runt fönstren har 
väggen tilläggsisolerats invändigt för att sänka 
bullernivån från vägen utanför.

En tillbyggnad har gjorts för att inhysa ett antal 
av lägenheterna och för att öka hyresintäkterna. 
Tillbyggnaden har gjorts där arkitekten Léonie 
Geisendorf planerade ett auditorium som 
aldrig byggdes.

Intervju med Sven Ahlenius, arkitekt för 
AIX Arkitekter.

Sven Ahlenius förklarade anledningen till att 
S:t Görans gymnasium blev just studentbostäder. 
Byggnadens flexibilitet påverkas av kraven som 
finns i samband med byggnadens blåmärkning. 
Det har därför varit svårt att planera en ny 
skola eller kontor i byggnaden. Dock sänktes 
kraven under villkoret att användningen ändras 
till studentbostäder eftersom behovet av 
studentbostäder är högt. Det betyder att vissa 
kulturhistoriskt värdefulla delar kunde rivas 
under det villkoret. 

Samtidigt har stora delar av byggnaden 
bevarats på grund av de antikvariska kraven. 
Den karakteristiska ljusgården är helt bevarad 
som entréhall precis som några av de gamla 
klassrummen. Dessa utrymmen har till stor del 
blivit till gemensamma utrymmen för studenterna. 

Sven berättade att projektet i sin helhet har 
relativt låga relationstal på grund av de stora 
gemensamma ytorna, de antikvariska kraven, 
den mörka mittkärnan på grund av byggnadens 
djup, museilägenheter samt den stora entréhallen. 
Fastighetsägare strävar normalt i nyproduktion 
efter ett relationstal på 80 %. I projektet 
S:t Görans gymnasium gick det inte att uppnå ett 
optimalt relationstal då 7 000 kvm av 22 000 kvm 
inte är uthyrbara.  

S:t Görans gymnasium har en fönstersättning 
som täcker större delen av fasaden. Därför har 
de lägenhetsskiljande väggarna fått placeras vid 
fönsterkarmar som är smalare än väggen. För 
att väggen inte skulle täcka fönstret är en del av 
väggen smalare. Sven förklarade att den smala 
biten förstärkts av tjocka stålplåtar för att undvika 
ljudbryggor emellan lägenheterna. I korridorerna 
satte de in håltegel och behandlade väggarna med 
akustikputs för att klara akustikkrav. 

Materialvalen gjordes till stor del för att skapa 
och efterlikna den befintliga byggnadens karaktär. 
Därför, menar Sven, har vissa mindre praktiska 
material använts. I lägenheterna är t.ex. väggarna 
beklädda med vitlaserad plywood, ett material 
som lätt kan slitas av håltagning. Detta kan dock 
lösas med att skivorna spacklas och målas vita 
efter en tid. Standardmått som underlättar utbyte 
av material har inte kunnat användas då varje 
lägenhet är unik efter att ha anpassats efter den 
befintliga fasaden. 

Bilden visar hur pelare speciellt utformade av 
Léonie Geisendorf blir en intressant detalj i de nya 
studentlägenheterna. 

Bilden visar ljusgården sedd från en av museilägenheterna.

Bilden visar en studentlägenhet i S:t Görans gymnasium. På 
bilden visas förvaringsloft och pentry. Förvaringsloftet får ett 
räcke och eluttag och kan användas som sovloft.
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Många lösningar har gjorts speciellt med tanke på 
att det är studenter som ska bo i byggnaden, t.ex:

• Papperslösa system för att underlätta   
 administration och för att studenterna ska  
 slippa hålla reda på papper

• Elektroniska nyckelsystem för att    
 studenterna inte ska behöva stå för utbyte  
 av lås när nycklar förlorats

• Digitala namntavlor på grund av den höga  
 omsättningen av hyresgäster

• Dubbla avloppsbrunnar i varje badrum på  
 grund av risken att studenter somnar i   
 duschen och orsakar översvämningar

• Förebyggande vägglusbehandling på grund  
 av den höga omsättningen av hyresgäster

• Elfa-lister i varje rum för att förebygga   
 håltagning i väggarna

• En kubikmeter förråd till varje boende i   
 källarplan. Förråden uppfyller precis   
 kraven för förrådsutrymme     
 och staplas på varandra för     
 att ta upp så liten yta som möjligt 

• Robusta, gedigna material såsom granit i   
 lägenheterna för att förebygga förslitningar  
 och undvika höga kostnader i    
 underhåll

• Trygghetslösningar såsom kameror och   
 lampor som tänds av sensor

Martina förklarade hur tanken bakom ett 
studentboende i Tensta var att det skulle berika 
området. Tensta är en socioekonomiskt svag 
förort med högre förekomst av arbetslöshet 
och kriminalitet än Stockholm i övrigt. Tensta 
har präglats av nedskärning av samhällsservice 
och offentlig närvaro samt minskad trygghet. 
Genom att låta studenter flytta till Tensta är 
förhoppningen att de ska inspirera de övriga 
boende i området. Genom att bygga strategiskt 
kan området få en starkare identitet, ökad 
trygghet och nytt liv.

4.1.3 Tensta torn
Intervju och studiebesök av Tensta torn med Martina Ljunggren, förvaltare för Åke Sundvall AB. 
Studiebesöket utfördes den 2 maj 2017.

Tensta torn är ett nybyggt studentboende i Tensta, Stockholm. Byggnaden är 18 våningar hög och 
inrymmer 243 studentlägenheter, till större delen enrumslägenheter men även en tvårumslägenhet per 
plan. Byggnaden stod färdig våren 2017. Byggnaden har planerats av Åke Sundvall AB tillsammans med 
Stockholms Stad och Belatchew Arkitekter. 

Martina Ljunggren berättade att byggnaden har framtagits speciellt för studenter och visionen har varit 
att skapa en hållbar byggnad som är smidig att bo i. 

Bild 4: Tensta Torn är ritat av Belatchew Arkitekter. 243 nya studentlägenheter stod inflyttningsklara våren 2017.

Omsättningen av hyresgäster i ett studentbostadshus 
är hög. Postboxar med digital namnskylt ska göra göra 
förvaltningsarbetet enklare.

Utsikt över Tensta och västerort från det 18 våningar 
höga tornets tak. 
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4.2 Val av byggnad

4.2.1 Kriterier i val av    
  byggnad
I valet av byggnad togs följande aspekter i 
anspråk:

• Läge
 Byggnaden ska vara belägen i ett    
 område med goda kommunikationer.   
 Goda kommunikationer innebär    
 att studenterna enkelt ska kunna ta   
 sig till  universiteten de studerar vid. Om   
 området inte har goda kommunikationer   
 idag ska detta vara planerat för framtiden. 

• Vakans
Byggnaden ska vara vakant idag eller  
förväntas bli vakant i framtiden.   
Byggnaden ska inte ha en användning idag 
som uttrycks vara värdefull för området.

• Kulturellt värde
Det ska finnas ett värde i att bevara 
byggnaden i sin ursprungliga form. 

• Byggnadens djup och storlek i övrigt
Byggnaden ska ha goda förutsättningar 
för ändrad användning till bostäder. För 
att byggnaden ska kunna nyttjas maximalt 
ska krav för dagsljusinsläpp kunna 
uppnås (BBR 6:3). Det ska gå att utforma 
små lägenheter utan att stora ytor i 
byggnadens mitt blir outnyttjade.

 
• Ekonomi  

Goda relationstal eftersträvas för att 
projektet ska kunna motiveras ur 
en ekonomisk synpunkt. Därför ska 
byggnaden ha förutsättningar att kunna 
nyttjas och hyras ut i stor utsträckning. 

• Akustik
Det ska finnas förutsättningar att uppnå 
godkända bullernivåer intill byggnaden. 

4.2.2 Processen vid val av   
  byggnad
I valet av byggnad prövades olika byggnader och 
användning för dess lämplighet av en framtida 
ändring. Sökandet efter en byggnad att applicera 
projektet på baserades i första hand på vilka 
lokaler som står eller väntas stå tomma inom de 
närmsta åren.
  
    4.2.2.2 Kontorsbyggnad

Kontorsbyggnader inne i Stockholms innerstad 
och kranskommuner utreddes. I “DN-skrapan” 
(kv. Trängkåren 7) fyllde tidigare Dagens Nyheters 
verksamhet hela byggnaden men idag har 
tidningen en mindre del av byggnaden. Byggnaden 
är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseum. 
Byggnadens attraktiva läge sågs som en fördel 
då studenter har glädje av att bo centralt nära 
universitet och kultur. 

Andra liknande skrapor som värderades 
på samma sätt var Hötorgetskraporna (kv. 
Beridarebanan 77, 4, 11) i Stockholm. Även dem 
är blåklassade. Skraporna i innerstaden uteslöts 
framförallt på grund av låg vakansgrad och höga 
marknadspriser. Diskussionen gick här över till 
att handla om låga hyror och studenters bidrag till 
kommuner utanför staden.  

Bild 7 (nedan vänster): Tensta Gymnasium. Ritad av arkitekt 
Gösta Uddén och stod klar 1984.

Bild 8 (nedan höger): Hötorgetskraporna. Ritade av 
Backström & Reinius, Lars-Erik Lallerstedt, Sven Markelius, 
Anders Tengbom och David Helldén. 
Uppfördes mellan 1955-1966.

Bild 5: Stockholms stadsmuseum klassificerar det kulturhistoriska värdet i Stockholms stads bebyggelse med märkningarna gul, grön 
och blå. Klassificeringen omfattar bebyggelse uppförd innan 1990.  

4.2.2.1 Skola

I det tidiga skedet utreddes en möjlighet 
att applicera projektet på en skolbyggnad. 
Möjligheten grundas i att många skolor byggda 
på 70-talet inte uppfyller dagens krav för en god 
luftkvalité och befaras stängas om inte åtgärder 
genomförs. Skolbyggnader är dock ofta djupa 
vilket innebär att byggnadens mitt är svår att 
nyttja eftersom lägenheter kräver ljusinsläpp. 

Ett alternativ som övervägdes var Tensta 
gymnasium som idag står tomt i väntan på vidare 
besked. Tensta gymnasium ritades av arkitekten 
Gösta Uddén och byggdes 1984. Skolbyggnaden 
är idag blåklassad. Skolans uppehåll grundar sig 
huvudsakligen i brister i utbildningen och därför 
är framtiden oklar. Byggnaden uteslöts tillslut 
som alternativ att applicera projektet på av 
etiska skäl eftersom skolan har en viktig funktion 
i Tensta och förväntas öppna igen.  

Bild 6: DN-skrapan. Ritad av arkitekten Paul Hedqvist och 
stod klar 1964.
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4.2.3 Bankhus 90
Enligt valda kriterier valdes Bankhus 90 
(kv. Stockmakaren 1) i Rissne ut som byggnad att 
applicera projektet på. Byggnaden är idag vakant 
och det pågår en process att finna 
nya hyresgäster.

4.2.3.1 Bakgrundshistoria

1989 fick Rosenbergs Arkitekter i uppdrag av 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) att bygga 
en kontorsbyggnad för deras verksamhet i 
Rissne, Sundbybergs kommun. Bankens beslut 
om att flytta till Sundbyberg grundade sig i 
höga lokal- och ombyggnadskostnader som en 
flytt inom Stockholms centrum hade medfört. 
(Rosenberg & Ripellino 1992)

Rosenbergs arkitekter vann uppdraget genom 
en arkitekttävling som hölls två år innan 
byggets start. 1992 färdigställdes bygget 
och blev då erkänd för sin tids moderna 
arkitektur. Rosenbergs Arkitekter tilldelades 
Betongelementföreningens Arkitekturpris, ett 
erkännande för hur arkitekten använt sig av 
betong för att skapa den organiska 
slingrande formen. 

Ett bra samarbete mellan olika discipliner inom 
bl.a. byggteknik, belysning, konstutsmyckning, 
inredning- och landskapsarkitektur har 
resulterat i en gedigen byggnad med en följsam, 
dynamisk och sammanhängande utformning. 
Lokalprogrammet ställde stora krav på 
byggnadens disposition, uppbyggnad, samband, 
säkerhet och goda arbetsmiljö. Viktigt var även 
att byggnaden utformades skräddarsytt efter 
SEB:s behov och att en flexibilitet gav möjlighet 
till förändring i framtiden. 
(Rosenberg & Ripellino 1992) 

Idén med Bankhus 90 var en helhetslösning där 
alla funktioner skulle finnas under samma tak. 
SEB’s personal skulle kunna köra bil till arbetet 
och parkera, arbeta, motionera och äta lunch 
utan att behöva lämna byggnaden. Tanken var 
att andra banker skulle flytta till samma område 
och att bankerna tillsammans skulle skapa en 
“bankstad”. SEB tog första steget men ingen 
annan bank följde tillslut efter. 
(Rosenberg & Ripellino 1992) 

4.2.3 Bankhus 90
Enligt valda kriterier valdes Bankhus 90 (kv. 
Stockmakaren 1) i Rissne ut som byggnad att 
applicera projektet på. Byggnaden är idag vakant 
och i processen att finna nya hyresgäster.

4.2.3.2 Läge & utformning

Byggnaden ligger i korsningen Ulvsundavägen/
Enköpingsvägen och är väl synlig från flera 
områden. Huset betraktas som ett landmärke 
och bidrar till Sundbyberg och Rissnes stadsbild. 
Den 93 000 kvm stora byggnaden var i början 
dimensionerad efter att kunna erbjuda 1600 
arbetsplatser, men under årens lopp har den givit 
plats för betydligt fler arbetsplatser. Byggnaden 
är mellan 7-9 våningar hög beroende på vilken 
del man befinner sig i där den översta våningen 
är utrustad med ventilationsutrustning.

Byggnadens sydöstra sida består av två våningar 
höga paviljonger och på samma sida är även 
huvudentrén belägen. Via entrén och upp längs 
en rulltrappa nås plan 3 som via en central gång 
med trapphus och hiss leder vidare till olika 
delar i huset. De mer småskaliga paviljongerna 
bidrar till att hussidan bryts upp, bjuder in och 
samspelar med omkringliggande bebyggelse. 
Paviljongerna och huvudbyggnaden knyts 
ihop med hjälp av ett galleri och sträcker sig 
hela vägen längs byggnadens långsida. Under 
galleristråket sträcker sig två transportgångar. 
En tanke med utformningen var att separera 
personflöden och transportflöden genom att 
göra separata ingångar och områden för dessa. 
Denna indelning tillsammans med byggnadens 
dynamik och variation gör det lätt för människor 
att orientera sig i huset. 
(Rosenberg & Ripellino 1992)

Intill huvudentrén finns en restaurangavdelning 
kallad “Rissneranten” som nås från husets 
tredje våning. Denna del av huset är av glas och 
stålkonstruktion. I anslutning till entréplan 
finns hörsalar och mindre grupprum, vilket även 
återfinns i andra delar av byggnaden. Rummen är 
flexibelt konstruerade för att kunna ändras vid 
behov. I anslutning till entrén finns också ett gym. 
Byggnaden är även försedd med en pub med 
namnet “Publioteket”.

Bild 9: Bankhus 90 och den norra fasaden. Sparsam fönstersättning som bryts upp med ingladade burspråk. Huset betraktas som ett 
landmärke och bidrar till Sundbyberg och Rissnes stadsbild. Bankhus 90 ritades av Rosenbergs Arkitekter och stod klar 1992.

GSEducationalVersion

Figuren visar en förenklad ritning av byggnadens utformning.

GSEducationalVersion SKALA 1:100 (A3)

0 5 10

G

G

K/F

ST

G

G

K/F

G

G

ST

G
G

ST

K/F

K/F ST

HS
GG

G

G

G

H
=
2
2
0
0

H
=
2
2
0
0

H
=
2
2
0
0

SOVALKOV

KÖK/

VARDAGSRUM

HALL
KLK

RWC

FG +25,5

KÖK/

SOVRUM

HALL

RWC

FG +25,5

KÖK/

VARDAGSRUM

FG +25,5

HALL

RWC

KÖK/

VARDAGSRUM

FG +25,5

HALL

RWC

SOVALKOV

SOVALKOV

KÖK/

VARDAGSRUM

FG +25,5

HALL
RWC

SOVRUM

VARDAGSRUM

KÖK

FG +25,5

HALL

RWC

H
=2200

SOVALKOV

HALL

RWC

KÖK/

VARDAGSRUM

FG +25,5

K/F

K/F

K/F

1 rok 25 m2

1 rok 28 m2

1 rok 35 m2

1 rok 42 m2

2 rok 53 m2

Befintliga väggar

Nya väggar

1 rok 32 m2



13

4.2.3.3 Interiör 

Belysningen i byggnaden består till viss del av 
permanent hängda frostade glasglober som 
återkommer i hela byggnaden och ger huset ett 
sammanhängande intryck. Ljuset kompletteras 
sedan med golvarmaturer och annan belysning 
som resulterat i att interiören upplevs 
som varm och inbjudande.

Genom hela byggnaden finns konstverk och 
skulpturer. I husets kommunikationsytor 
och korridorer har muralmåleri integrerats i 
väggarna och i anslutning till entrén i sydost 
har en fontän installerats. 
(Rosenberg & Ripellino 1992)

4.2.3.4 Exteriör 

Fasaden mot nordväst är klädd med emaljfärgade 
keramiska plattor med en smutsavvisande 
och självtvättande funktion. Långsidan mot 
Ulvsundavägen har burspråk som bryter upp 
den annars strama fasadlångsidan. Fasaden mot 
nordväst har sparsamma fönsterpartier som 
ger fasadsidan ett anonymt intryck i kontrast 
till entrésidan i riktning mot Rissne och övrig 
bebyggelse i området. Fasaden mot sydost är 
utrustad med generösa fönsterpartier med 
möjlighet till solavskärmning. Fasadmaterialet på 
denna sida är av sandfärgad klinker med matt yta. 
Byggnadens kortsidor är utrustade med 
inglasade brandtrappor.   

Husets fasad består av emaljfärgade keramiska 
plattor. Materialet är beständigt och tål exempelvis 
frost, fukt, vatten och UV-strålning. Ytan är matt 
och ligger som kassetter innehållande mindre 
plattor som ger en stramt och strukturerat 
fasaduttryck. Glasyren på de blanka delarna är 
av glas vilket gör det självrengörande då smuts 
och föroreningar sköljs bort med nederbörd. Den 
keramiska ytan kan inte heller laddas statiskt 
vilket bidrar till att ytan stöter bort smutsiga 
partiklar. Det är även lätt att rengöra vid behov 
av rengöring efter klotter och liknande.

Fasadelementen har under några decennier 
utvecklats till att materialet blivit lättare i 
konstruktionen, vilket medfört en minskad 
energiförbrukning vid frakt och med sin i princip 
underhållsfria yta medför det att keramikens 
påverkan på miljön blir liten i jämförelse med 
till exempel putsfasader. (Lodén 2014)

Bankhus 90 är försedd med sin tids första 
storskaliga sedumkonstruktion i Europa. Sedum är 
det vetenskapliga namnet för växtarten fetknopp 
och fetblad. Sedum trivs bäst i torra dränerade 
miljöer. Växterna har ett grunt rotsystem vilket 
lämpar sig då det används i ett taksystem. 
Sedumtak bidrar till dagvattenhanteringen. 
Med ett lager av mossa och sedum absorberas 
regnvatten där överflödigt vatten leds ner i 
dagvattensystemet. Sedumtaket på Bankhus 
90 har gruslager som delar in vegetationen i 
ett rektangulärt mönster. Gruspartierna går att 
beträda i viss mån. (Rosenberg & Ripellino 1992)

Bilden visar galleriet.

Bilden visar fönster på den sydöstra sidan, in mot galleriet.

I Rissnerantens höga tak hänger belysning som ska påminna 
om ett solsystem.  

Långsidan mot Ulvsundavägen har burspråk som bryter upp 
den strama fasadlångsidan.

Konst som pryder galleriets väggar.
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4.3 Nulägesbeskrivning 
4.3.1 Studiebesök på    
  Bankhus 90 
Studiebesök på Bankhus 90 med Christer 
Bygdestam, Technical PM för SEB och Daniel 
Hellsten, fastighetsskötare på Bankhus 90. 
Studiebesöket genomfördes den 28 april 2017.

Eftersom Bankhus 90 innehåller bankverksamhet 
är säkerheten hög i byggnaden. Obehöriga 
besökare har inte tillträde längre än till 
receptionen utan sällskap av personal från SEB. 
Vid receptionen finns spärrar som öppnas med 
passerkort. Det innebär att endast personal från 
SEB har tillgång till alla faciliteter i byggnaden, 
inklusive restaurang, pub och idrottshall. 

Innanför entréns spärrar finns en rulltrappa som 
tar besökare till plan 3 och galleriet. På färden 
upp skådas atrium som inte kan beträdas av 
besökare men som skänker ljusinsläpp mellan 
paviljongerna och huvudbyggnaden. Från 
galleriet nås trapphusen och hissar som tar 
personal vidare upp till kontorsplanen. 

Det är tydligt hur SEB:s personal nyttjar 
byggnaden så som det var tänkt. Många nyttjade 
idrottshallen och gymmet samt spenderade 
sina raster i de gemensamma utrymmena. 
Lunchrestaurangen Rissneranten var 
välbesökt vid lunchtid.  

Många frågor blev besvarade under besöket. 
Information kunde inhämtas som kompletterade 
de svårtydda originalritningarna. En viktig 
fråga var om fönster är öppningsbara på planen 
där studentlägenheterna tänkt placeras i 
förslaget. Det visade sig att fönster kan öppnas 
mot det fria på alla plan som ligger ovanför 
galleriet. Kontrollmätningar utfördes som 
bekräftade måtten som tagits från ritningarna. 
Det blev enkelt att föreställa sig bostäder i 
byggnaden efter att ha upplevt rumsligheten och 
ljusinsläppet i byggnaden.  

Daniel Hellsten förklarade att många som arbetar 
i byggnaden klagar på ventilation, värme och 
kyla. Han hade själv haft tanken på att byggnaden 
kan lämpa sig för bostäder, speciellt med tanke 
på de befintliga faciliteter som finns i byggnaden. 

4.3.2 Ursviks entré
I maj 2017 flyttade SEB från Bankhus 90 
till nybyggda lokaler i Arenastaden, Solna. 
Fastighetsägaren beslutade då att döpa om 
byggnaden till Ursviks entré i och med att 
namnet Bankhus 90 förknippas med den tidigare 
bankverksamheten. Namnbytet är en del av 
marknadsföringen som förs i samband med 
sökandet efter nya hyresgäster för kommersiell 
verksamhet. (Wachenfeldt 2015)

4.3.3 Rissne
Idag har Rissne cirka 7 500 invånare. Rissne 
centrum har idag tunnelbanehållplats med 
anslutande bussar, en mataffär, bankomat 
och mindre restauranger och pubar. Området 
har en historia av militär verksamhet, vilket 
återspeglas i områdets gatunamn. I området 
finns Sundbybergs folkhögskola som är beläget i 
några av Rissnes äldre putsade kasernbyggnader 
där militären bedrev sin verksamhet mellan 
1949-1963. Äldreboende, skola och förskola 
finns också i området.    

SL:s blå tunnelbanelinje mot Hjulsta är den 
snabbaste kommunikationen till området då 
hållplatsen Rissne ligger i direkt anslutning till 
Rissne centrum. Hållplats Hallonbergen nås från 
norra Rissne och ligger på blå tunnelbanelinje 
mot Akalla. Det stora utbudet av busslinjer 
underlättar transport mellan områdets olika 
delar. Området har också ett utvecklat nät av 
gång- och cykelbanor. Idag rör sig stora mängder 
biltrafik genom området och parkeringar 
finns det gott om. 

4.3.4 Socioekonomisk status i Rissne
Rissne och Hallonbergen räknas idag som områden med låg socioekonomisk status. (Andersson 2016) 
Även om Stockholm generellt sett har en lägre arbetslöshet än övriga Sverige så finns det stora variationer 
i andelen sysselsatta mellan olika stadsdelar. Sysselsättning som skapar inkomst kan tydligt kopplas 
till faktorer som hälsa, livsnöjdhet och tillfredsställelse. Låga nivåer av dessa faktorer präglar därför 
områden med låg andel sysselsatta. Inkomst kan också ses som en bestämningsfaktor för social status. 
Låg socioekonomisk status kan resultera i högre nivåer av psykisk ohälsa, kriminalitet och otrygghet. Det 
kan konstateras att personer med samma socioekonomiska status i stor utsträckning söker sig till samma 
områden. Det finns en följande risk att områden med generellt låg sysselsättning får en stark känsla av 
utanförskap som även förs över på efterkommande generationer. En slutsats som kan dras är därför att en 
koncentration av personer utan sysselsättning leder till en negativ spiral. (Stockholms stad 2015b) 

Sambandet mellan god självskattad hälsa och utbildningsnivå är tydligt. Den självskattade hälsan stiger 
parallellt med högre utbildningsnivå. I Sundbyberg har endast hälften av dem som är 20 år grundläggande 
behörighet till högskolestudier. Cirka en fjärdedel av befolkningen i Sundbyberg har en eftergymnasial 
utbildning på tre år eller mer som är en låg andel jämfört med grannkommunerna Stockholm och Solna. 
Sundbyberg finns bland de tio kommuner i Stockholm som har de högsta ohälsotalen i landet. 
(Sundbybergs stad 2013)

Sundbybergs ungdomar uppger att de känner sig otrygga i området kvällstid. Problemet uttrycks i större 
utsträckning hos flickor än pojkar. Tryggheten ökar dock med stigande ålder. (Sundbybergs stad 2013)

Sundbybergs präglas även av missbruksproblematik. I Sundbyberg är andelen som är rökare och 
storkonsumenter av alkohol större än snittet i Stockholm. (Sundbybergs stad 2013) Rissne har även 
problem med narkotikahandel och kriminalitet. (Andersson 2016)

4.3.5 Natur- och parkvärden
Rissne hör till den grönaste delen av Sundbyberg. Rissne ligger i ett kuperat område där bebyggelsen omges 
av både sparad naturmark och anlagd parkmark. Naturmarken består till stor del av ädellövsskog och 
tallskog. Till parkmark räknas bland annat Rissne ängar som är ett betydelsefullt område för rekreation, 
umgänge och lek. (Sundbybergs stad 2016a)

4.3.6 Kulturhistoriskt värde
Det finns idag inget officiellt utlåtande om Bankhus 90’s kulturhistoriska värde. Anledningen till det 
är framförallt att tidsgränsen för kulturmärkning är satt till år 1990. I folkmun är Bankhus 90 omtalad 
för sin storskalighet och helhetslösning som är tidstypisk för 90-talet. När byggnaden stod färdig 
fick arkitektstudenter besöka byggnaden för att studera vad som på den tiden ansågs vara moderna 
lösningar. Byggnadens originella formspråk blev erkänt i samband med att arkitekten tilldelades 
Betongelementföreningens Arkitekturpris. (Rosenberg & Ripellino 1992) 
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Planarbete påbörjade 2015 där ändringar 
i detaljplanen för Norra Rissne lades fram. 
Syftet för planen var att försöka förbättra 
kommunikationen och förbindelsen mellan 
norra Rissne och Ursvik. Förslaget innehåller en 
plan på hur en tvärbana ska kunna integreras 
och hur övergången mellan Ursvik och norra 
Rissne ska göras mer naturlig genom ny 
gatustruktur. I översiktsplanen från 2013 för 
Sundbyberg nämns att en tvärbana genom 
Rissne och Rissne centrum ska agera knutpunkt 
för kollektivtrafiken. En tvärbana planeras gå i 
norrgående riktning mot Kista och Helenelund 
där den i södergående riktning kommer ansluta 
till tvärbana in mot Stockholms innerstad. 
Tvärbanan kommer gå över Ulvsundaleden, 
Annedal, Bromma Blocks och Ulvsunda.  

I förslaget ingår en behovsbedömning av en 
tvärbana för området där det nämns att ett 
exploateringsarbete för området kring norra 
Rissne och Ursvik är planerat. Den föreslagna 
utformningen på spårvägen visar en spårväg 
integrerad med övrig gatumiljö. Då spårvägen 
gör ett intrång på gångtrafikanters möjlighet till 
att röra sig fritt över gatan har ett arbete för att 
minska farliga övergångar över spåren gjorts. 
Gatorna ska i samband med spårvägsarbetet 
breddas och förses med parkering och 
planteringar. Gångtunnlar och andra gångstråk 
som kan upplevas som obehagliga nattetid ska 
reduceras i största möjliga mån. 
 

4.4.2 Nya bostäder och   
  kommersiell    
  verksamhet
Totalt räknar Sundbybergs kommun med att 
20 000 nya bostäder ska byggas fram till 2030 
och att befolkningsmängden då har ökat till 
83 000. (Sundbybergs stad 2016b) Rissne 
centrum planeras byggas om i samband med 
tvärbanans nya hållplats. I området runt omkring 
planeras några hundra nya bostäder och 
kommersiella lokaler. I samband med planarbetet 
har en förfrågan på studentbostäder kommit 
upp hos kommunen, vilket kommer resultera i 
att antalet planerade bostäder kommer att stiga 
om förslaget genomförs. I exploateringen av 
verksamhetslokaler räknas Bankhus 90, belägen 
i kv. Stockmakaren 1, in där SEB haft sina lokaler 
sedan byggnadens uppförande. Där finns en 
eventuell plan om att utöka fastigheten och göra 
möjlighet för fler verksamhetslokaler. 

Bebyggelse längs gångstråk och Enköpingsvägen 
i dess nya planerade karaktär ska erbjuda 
ett markplan för verksamheter att vistas i. 
Stadsdelens vägar och nya bebyggelse ska bidra 
till att platsen ska få en kvarterskänsla och 
omkringliggande ytor ska förses med parker för 
lek och människor att mötas. Grönytefaktorn 
planeras uppnå 0,5 på fastighetsnivå.  

Enköpingsvägen används idag som genomfartsled för farligt gods. Vägen är svår att korsa och har en 
motorvägskaraktär. Med sina nivåskillnader i förhållande till omkringliggande områden är vägen mycket 
svåråtkomlig. Vägen planeras i framtiden vara ett stråk som binder samman angränsande stadsdelar 
och fungerar som huvudgata i omkringliggande områden. Detta ska uppnås genom att se över vägens 
hastighetsbegränsning och antal körfält vilket i sin tur medför en förändring i vägens riskklassning. 
Resultatet av förändringen ska bidra till att vägen blir mer lik en stadsgata. Gatan ska föra samman 
stadsdelarna istället för att skapa en barriär mellan dem. Idag används vägen som genomfartsled, vilket 
önskas förändras i och med vägens reducerade tillåtna hastighet och utökande signalerade korsningar. 
Trafiken kommer med största sannolikhet därmed välja att ta sig via Krymlingelänken istället.  

4.4.4 En tryggare plats 
Satsningar för att förena Rissne med övriga Sundbyberg och nya Ursvik görs i förhoppningen om att skapa 
en starkare stadsdel med minskade skillnader. Sundbybergs stads målsättning är enligt stadens budget att 
fler platser med möjlighet till social interaktion ska skapas såväl som större inslag av kultur. Målet är både 
kommersiella och icke-kommersiella mötesplatser. Förslagen ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv och 
medföra bättre förutsättningar för social sammanhållning och integration. (Sundbybergs stad 2016a)

Sundbybergs stad arbetar även förebyggande på flera sätt för att skapa ökad trygghet för unga i Rissne. 
Rissneambassadörerna är ett initiativ där lokala ungdomar anställs för att arbeta aktivt med att vara 
förebilder för andra unga i området. Tanken bakom initiativet var att engagera genom att låta unga vuxna 
själva skapa innehållet i verksamheten. (Sundbybergs stad 2017)

Rissneambassadörerna är ett av tio konkreta resultat av den så kallade Rissnedialogen, ett initiativ som 
staden arrangerade 2014. Rissnedialogens övriga resultat var bland annat upprustning av en väg och en 
gård, nya cykelställ och en ny basketplan som utformats av unga tjejer i området. Cirka 750 medborgare 
medverkade i dialogen för ett bättre Rissne. (Sundbybergs stad 2016a)

4.4.5 Ekologisk hållbarhet
I kvalitetsprogrammet som Sundbybergs stad har tagit fram för Rissne finns förslag på hur Rissne kan 
utvecklas inom ekologisk hållbarhet. Programmet innehåller förslag på klimatanpassning, främjande 
av kollektivtrafik, giftfria miljöer, minskade utsläpp och hållbar dagvattenhantering. Till exempel har 
kommunfullmäktige i Sundbybergs stad beslutat att stadsdelen ska vara fossilbränslefritt samt att 
energianvändningen och koldioxidutsläppen ska minska med 30 % respektive 40 % till 2020. Förslagen 
består av lösningar som gröna tak, solceller, odling, medvetna materialval, förbättrad avfallshantering samt 
lösningar för förnybara drivmedel och elfordon. Fokus ligger på energieffektivisering, hållbara transporter, 
minskad resursförbrukning och förändrad livsstil. (Sundbybergs stad 2016a)  

Bild 10: Hållplatslägen för spårbunden kollektivtrafik med 
600 meters radier (tvärbanan inkluderad). 

Bild 11: Bullerkarta över Enköpingsvägen. 

4.4 Nya planer för Rissne och Ursvik
4.4.1 Tvärbana 4.4.3 Enköpingsvägen
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4.5.1 Förutsättningar
Relationsritningar, situationsplan och sektioner 
av Bankhus 90 inhämtades från Sundbybergs 
stadshus. Ritningarna är handritade i skala 1:200 
och sedan inscannade. Några av de inscannade 
ritningarna digitaliserades innan förslaget 
ritades in. En relationsritning finns som bilaga.

4.5.1.1 Bevaras

• Stomme: bärande väggar och pelare

• Trapphus och hissar

• Fasad: material, utformning och    
 fönstersättning

• Schakt och installationsstråk återanvänds   
 i största möjliga mån

• Restaurangen: “Rissneranten” som är   
 restaurangen belägen i paviljongen   
 närmast entrén

• Garage i undre plan bevaras delvis och   
 används för uthyrning

• Galleriet bevaras i dess ursprungliga   
 karaktär och som kommunikationsyta

• Föreläsningssalar och mötesrum bevaras   
 och används för uthyrning

• Idrottshall

• Konstverk på väggar i korridor och   
 kommunikationsytor

• Fontän i anslutning till entrén

• Cykelgarage med separat infart 

4.5.1.2 Ombyggnationens    
  omfattning

• Studentbostäder planeras på våning 5-8

• Våning 0-4 anpassas efter kommersiell   
 verksamhet i form av butiker och kontor

4.5.2 Skissprocessen
Bankhus 90:s nordvästra sida har en fasad med 
mindre fönster. Ett tidigt förslag var att låta 
lägenheterna på den sidan få ett fönster var. 
Det resulterade i långa, smala lägenheter med 
förmodat litet ljusinsläpp. Förskjutningar fick 
göras för att uppnå tillgänglighetskrav i hallen och 
dessa förskjutningar blev i slutändan stora och 
opraktiska för möbleringen i lägenheterna. När 
lägenheterna senare utformades med två fönster 
var kunde tillgänglighetskrav lättare uppnås 
samtidigt som ljusinsläppet blev större. Eftersom 
lägenheterna fördelades jämnt kunde vardera 
lägenhetsskiljande vägg placeras på de befintliga 
stomlinjerna. Pelare blev på så sätt inbyggda. 

Den sydöstra sidan av Bankhus 90 har fönster 
i två storlekar som täcker hela fasaden. Det 
första förslaget fördelade fönstren jämnt mellan 
lägenheterna. Det slutliga förslaget resulterade 
istället i två olika lägenhetsstorlekar med olika 
mängd fönsterarea och på så sätt kunde två 
ytterligare lägenheter få plats.

Eftersom lägenheterna inte fördelades jämt 
efter de befintliga stomlinjerna på den sydöstra 
sidan fanns det en utmaning i att förhålla sig 
till befintliga pelare som ibland hamnade mitt i 
rummen. I några av lägenheterna fick badrummen 
förskjutas in till intilliggande lägenhet eftersom 
pelare i hallen inte får kompromissa med 
tillgänglighetskraven.

Eftersom byggnaden svänger var det en utmaning 
att upprepa och spegelvända lägenheterna. 
Resultatet blev att många lägenheter blev unika i 
dess mått och utformning. 

Tidigt i processen testades två olika koncept. Det 
första konceptet, koncept 1, hade en korridor 
med djupare lägenheter. Det andra konceptet, 
koncept 2, hade två korridorer med grundare 
lägenheter och gemensamma funktioner i mitten. 
Det slutliga förslaget är en kompromiss mellan de 
två koncepten. En del har utformats efter koncept 
1 medan den andra delen utformats efter koncept 
2. Kompromissen grundar sig i att båda koncepten 
har fördelar och eftersom lägenhetsantalet inte 
förändras mellan de två koncepten.

4.5.3Gestaltningsbeskrivning 

4.5.3.1 Idé och mål

Idén med förslaget är att skapa en trivsam och 
hållbar miljö för studenter. Förslaget innefattar 
en ombyggnation av en befintlig byggnad där en 
ändrad användning sker från verksamhetslokal till 
studentbostäder i den övre delen av byggnaden. 
Den nya ombyggnationen ska spegla den äldre 
funktionen i huset och ingrepp i den tidigare 
konstruktionen har undvikits i största möjliga 
mån. Byggnadens kulturhistoriska värde tas i 
anspråk, bevaras och lyfts fram i nya dimensioner. 

Förslaget ska ge området Rissne nytt liv och bidra 
till att omkringliggande områden binds samman, 
bjuds in och blir mer tillgängligt. I byggnaden 
finns plats för butiker och annan service som 
kommer kunna försörja både studenterna som bor 
i byggnaden och de som bor i annan närliggande 
bebyggelse. De boende studenterna kommer 
enkelt kunna ta sig in till olika campus runt 
om i Stockholm via tunnelbana, buss och den 
planerade tvärbanan. För studenterna ska tiden 
som inte spenderas i skolan ska kunna spenderas 
i boendeområdet och även attrahera människor 
från andra området att besöka platsen.  

4.5.3.2 Angränsande miljö 
Med den nya användningen av huset och den 
kommersiella verksamheten kommer området 
få nytt liv. Bankhus 90 kommer vara ett centrum 
för studenter, ungdomar och vuxna att mötas för 
shopping, träning, ett restaurangbesök eller att 
besöka någon av de boende i huset. Marken intill 
byggnaden kommer att förses med grönska och 
få en mer parkliknande känsla med stenbelagda 
ytor för uteservering och bänkar längs med de 
asfalterade gångbanorna. Cykelparkering finns 
intill den stora huvudentrén och bilparkering finns 
belägen den västra intilliggande byggnaden som 
binds samman av en gångbro som 
leder in till plan 3.   

Bild visar cykelparkering beläget på plan 1.

4.5 Förslag på ombyggnation till studentbostäder

Bild 12: bilden visar den cylinderformade paviljongen med 
stål- och glasfasad. Inuti syns upplysta “Rissneranten”. 
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4.5.3.3 Typplan

Plan för bostäder finns beläget från våning 5 och uppåt med den översta 
våningen reserverad för ventilationsanordning. Gestaltningsförslaget innehåller 
ett förslag på planlösning i en del av ett plan där delen är en trappuppgång 
med centralt trapphus. Planlösningen ska sedan kunna upprepas längs med 
huskroppen. Planlösningen i de olika delarna kommer att ändra sig något 
eftersom byggnaden svänger med olika radie, men skillnaden är inte så stor att 
ursprungsmodellen inte ska gå att applicera.

En trappuppgång innehåller 26 st studentlägenheter som resulterar i ett totalt 
antal lägenheter på cirka 390 st. Förslaget innehåller 1 rok i olika storlekar 
samt en mindre andel 2 rok. Samtliga lägenheter har mellan 1 och 2 fönster. 
Lägenheterna som vetter mot norr och Ulvsundavägen är försedda med 2 
fönster med en generös fönsternisch. Lägenheter som vetter mot syd har 
ett fönsterparti som löper längs med hela huskroppen vilket resulterar i ett 
generöst ljusinsläpp och därmed har byggnadens mindre lägenheter placerats i 
denna del. 

Lägenheter har utformats efter husets befintliga pelare, bärande element, 
schakt, trappor, hissar och fönstersättning. Väggar är placerade för att skapa 
“rum i rummet”. En balans mellan att lätt kunna möblera och att förhindra 
känslan av att lägenheten är ett enda rum har eftersträvats. Samtliga garderober 
inom bostaden är flyttbara för att göra lägenheterna flexibla. De mindre 
bostäderna är försedda med ett förvaringsloft med en flyttbar stege som binder 
ihop nivåerna. Rumshöjden under loftet är 2200 mm och kan användas som 
sovalkov. Loftet kan även användas som sovloft med en takhöjd på 900 mm med 
lägre tillgänglighet. 

Alla lägenheter är fullt tillgängliga enligt Svensk Standard och därmed är även 
alla lägenheter försedda med ett boendetillgängligt hygienutrymme.

4.5.3.4 Gemensamma ytor

Ett pentry finns i varje trappuppgång och ligger i direkt anslutning till hiss och 
trapphus. Pentryt är en kompensation till de små köken som installerats i en 
del av byggnadens lägenheter. Pentryt ska erbjuda extra yta för att laga och äta 
middagar på.  

4.5.3.5 Bostadskomplement

Tvättstuga finns på respektive våningsplan planerat för bostäder i anslutning 
till vardera trapphus. Det finns möjlighet för 2 hushåll att tvätta samtidigt i 
separata rum utrustat med tvättmaskin, torkskåp, torktumlare och vask med 
blandare. Ovan maskinerna installeras ett arbetsbord för de boende att kunna 
sortera tvätt och dylikt. Tvättstugan har ett digitalt bokningssystem som medför 
att bokad tvättid enbart kan användas av bokaren och att endast personen har 
tillgång till utrymmet då rummet öppnas med en personlig bokningsnyckel. 

Förråd för de boende att förvara säsongskläder och aktivitetsutrustning finns 
tillgängligt för alla de boende. Storleken på utrymmet varierar där större 
hushåll får ta del av de större förråden och vise versa. De minsta utrymmen är 
cirka 1,5 kubikmeter och ligger staplade två och två.
Cykelparkering finns beläget på plan 1 och nås via en separat infart. Utrymmet 
rymmer i nuläget några hundra cyklar. I och med utrymmets höga takhöjd 
kan cyklelparkering anordnas även i vertikalled vid behov av utökad 
parkeringsmöjlighet.

Postboxar installeras på plan 5 i vardera trapphus och tillgodoser alla 
bostadsplan.

TYPPLAN, PLAN 5 DEL 0 

Figuren visar var typplanet är beläget i byggnaden
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Lägenheter har utformats efter husets befintliga 
pelare, bärande element, schakt, trappor, hissar och 
fönstersättning. Väggar är placerade för att skapa 
“rum i rummet”. En balans mellan att lätt kunna 
möblera och att förhindra känslan av att lägenheten 
är ett enda rum har eftersträvats. 

Samtliga garderober inom bostaden är flyttbara för 
att göra lägenheterna flexibla. De mindre bostäderna 
är försedda med ett förvaringsloft med en flyttbar 
stege som binder ihop nivåerna. Rumshöjden under 
loftet är 2200 mm och kan användas som sovalkov. 
Loftet kan även användas som sovloft med en takhöjd 
på 900 mm med lägre tillgänglighet. 

Alla lägenheter är fullt tillgängliga enligt Svensk 
Standard och därmed är även alla lägenheter 
försedda med ett boendetillgängligt hygienutrymme.

TYPLÄGENHETER

4.5.3.6 Typlägenheter
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SEKTION A-A

De mindre bostäderna är försedda med ett förvaringsloft med en flyttbar 
stege som binder ihop nivåerna. Rumshöjden under loftet är 2200 mm och kan 
användas som sovalkov. Loftet kan även användas som sovloft med en takhöjd på 
900 mm med lägre tillgänglighet. 

Förråd för de boende att förvara säsongskläder och aktivitetsutrustning finns 
tillgängligt för alla de boende. Storleken på utrymmet varierar där större hushåll 
får ta del av de större förråden och vise versa. De minsta utrymmen är cirka 1,5 
kubikmeter och ligger staplade två och två.

4.5.3.7 Sektion
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4.5.3.8 Illustrationsplan
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Med den nya användningen av huset och den 
kommersiella verksamheten kommer området 
få nytt liv. Bankhus 90 kommer vara ett centrum 
för studenter, ungdomar och vuxna att mötas för 
shopping, träning, ett restaurangbesök eller att 
besöka någon av de boende i huset. Marken intill 
byggnaden kommer att förses med grönska och få en 
mer parkliknande känsla med stenbelagda ytor för 
uteservering och bänkar längs med de asfalterade 
gångbanorna. 
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4.5.3.9 Illustration
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4.5.3.10 Disposition av ytor 

Med hänsyn till byggnadens fastighetsekonomi har våning 2-4 och en viss andel på våning 0-1 planerats 
för uthyrningsverksamhet. 

Plan 0-1 
Planen används för uthyrning av förråd och parkering. En andel av ytan används även till byggnadens 
drift. Idrottshallen nås från plan 1. 

Plan 2
Plan 2 ligger på entréplan med utrymme för fastighetsservice, konferensrum och mötesrum för uthyrning 
och ligger i direkt anslutning till entrén. På planet finns även gymverksamhet samt kommersiell 
verksamhet i form av matvarubutik och andra affärer. I huskroppens västra del finns en separat 
varumottagning. 

Plan 3
Plan 3 innehåller den befintliga restaurangen “Rissneranten” som ligger i direkt anslutning till entréns 
rulltrappa. Paviljongerna i söder används till kontorsverksamhet. Huvudbyggnaden är försedd med 
butiker i form av en galleria som binds samman av det befintliga galleriet. 

Plan 4 
Plan 4 utgörs helt av kontorsverksamhet i form av kontor i öppna kontorslandskap. De ursprungliga 
huvudtrapphusen är den enda allmänna kommunikationen på planet. Våningens södra sida har fönster in 
mot galleriet som binder samman paviljongerna och har därmed inte möjlighet till direkt vädring. 

Plan 5-6

Plan 7

Plan 8

Figurerna ovan visar samtliga areaor och relationen mellan dem. 
Alla uträknade areor och nyckeltal är redovisade i Bilaga 1. 
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4.5.3.11 Fasad

Den i princip underhållsfria fasaden behålls 
i sitt ursprungliga skick. Även huvudentrén 
behåller sin utformning och funktion. Med den 
nya funktionen på entréplan och plan 3 utökas 
möjligheten att ta sig in till galleristråket med 
butiker då glasfasaden mellan paviljongerna 
öppnas upp och förses med ytterligare 
entrédörrar.  

4.5.3.12 Tak

Paviljongernas sedumtak bevaras i sin 
ursprungliga utformning. Huvudbyggnadens 
takanordning är med sin storlek och lutning 
lämpad för solpaneler, därför föreslås att 
solpaneler installeras längs hela taket.

4.5.3.13 Entré och     
  kommunikation 
Den ursprungliga entrén i sydöst är bevarad 
och ska kunna användas av både besökande och 
boende. I anslutning till entrén finns byggnadens 
servicecenter, konferenslokaler för uthyrning 
och en rulltrappa som också är bevarad från 
den tidigare användningen. Rulltrappan 
leder upp till ett gångstråk med butiker (det 
tidigare “galleriet”) som sträcker sig längs hela 
byggnadens långsida. Byggnaden är försörjd med 
5 st trapphus från den ursprunglig utformningen 
som är jämnt fördelade längs med byggnaden 
och som leder upp till våningarna. För att ta sig 
upp till våningar försedda med bostäder behövs 
speciell behörighet i form av kod eller liknande.     

4.5.3.14 Materialval 

Omsättningen av hyresgäster är stor i studentbostäder vilket leder till större omfattning av förslitningar. 
Därför väljs hållbara, gedigna material till lägenheterna för att förebygga skador och minska 
underhållskostnader. Följande exempel är lämpliga investeringar i studentbostäderna:

• Hållbara material som till exempel granit i fönsterbrädor och köksbänkar 

• Helkaklade badrum med två golvbrunnar som förebygger slitage respektive översvämning

• Installation av Elfa-lister för att förebygga onödig håltagning 

• Förebyggande vägglusbehandling i golvsocklar eller under golvmatta    

Valet av kulörer och material är viktigt för att skapa en enhetlig känsla och trivsel i byggnaden. Kulörer och 
material kan underlätta orientering mellan olika plan och delar av byggnaden samt skapa variation i de 
långa korridorerna. Byggnadens karaktär och formspråk kan förstärkas och kompletteras genom medvetna 
val som samspelar med de bevarade delarna av byggnaden.

4.5.3.15 Teknisk beskrivning

Installationer
Installationer dras från lägenheterna till installationsstråk i tak via korridoren. Taket i korridoren 
har därmed en sänkt takhöjd på 500 mm från bjälklagets underkant. Eftersom installationsstråk går i 
horisontalled förses undertaket med inspektionsluckor. Installationer dras sedan från installationsstråken 
vidare till centrala, befintliga schakt.

Brand & utrymning
Alla lägenheter är en egen brandcell. Lägenhetsdörrarna öppnas mot en korridor som leder vidare ut till en 
utrymningsväg. Korridoren i anslutning till lägenheterna är i sin tur en egen brandcell som antingen leder 
ut i det fria eller till ett centralt trapphus som slutligen leder ut till i det fria via entréplanet. Entréplanets 
galleri är en korridor som sträcker sig längs med byggnadens långsida och delas in i olika brandslussar 
med självstängande branddörrar som skiljer dem åt. Trapphuset är av typen Tr2 där trapphus och hiss är 
enskilda brandceller. Minsta avstånd till närmaste utrymningsväg är 30 meter. 

Utrymning via fönster sker med hjälp av stegbil eftersom nedersta bostadsplanet ligger på mer än 
+11 m från planet för utryckningsfordonets uppställningsplats. För utrymning mot Ulvsundavägen kör 
utryckningsfordon via Kvarnvägen och till önskad uppställningsplats.        

Akustik
I dagsläget ligger Bankhus 90 intill den högt trafikerade vägen  Ulvsundavägen. Med områdets framtida 
utformning finns en plan på att stadslivet och den sänkta hastigheten på omkringliggande vägar också ska 
reducera trafikmängden på trafikleden. I samband med den planerade tvärbanan kommer Enköpingsvägen 
att få en förändrad karaktär. Därmed kommer trafiken att behöva ta en annan väg. Med denna förändring 
kommer bullernivåer som idag är höga att sänkas.

Vid dagens scenario kan ett fristående bullerplank samt trädplanteringar längs med utrymmet mellan den 
södra fasaden och Ulvsundavägen bidra till en reducering av bullernivån. I dagsläget märks inte bullret mot 
Ulvsundavägen då man vistas i lokalerna med stängda fönster. Högre bullernivå upplevs dock då 
fönsterna är öppna. 

Bankhus 90 sett från taket. Paviljongernad sedumtak bildar 
ett grafiskt mönster. Huvudbyggnadens taklutning lämpar 
sig för solpaneler.   

Trapphusen är som resten av byggnaden utformad med 
gedigna och hållbara material.
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4.5.3.16 Lokalprogram
Revovisar det framtagna förslagets lokalprogram 

4.5.3.17 Nyckeltal 
Redovisning av relationstal, samtliga plan

Gestaltningsförslaget resulterade i

• Antal bostäder plan 5, del 0: 26 st

• Antal 1 rok plan 5, del 0: 24 st

• Antal 2 rok plan 5, del 0: 2 st

• Approximerat totalt antal bostäder plan 5-8: 390 st

Figuren visar var typplanet är beläget i byggnaden

TYPPLAN, PLAN 5 DEL 0 

Redovisar relationstal för samtliga plan. 
Nyckeltal för areor finns som bilaga.

[m2]

Rumstyp Storlek Antal LOA/BTA BTA/BOA

1 rok 25-30 m2 12 st PLAN 0 0,42

1 rok 31-35 m2 7 st PLAN 1 0,47

1 rok 36-42 m2 5 st PLAN 2 0,75

2 rok 53 m2 2 st PLAN 3 0,82

Bostadskomplement 54 m2 PLAN 4 0,89

Gemensamma ytor 30 m2 PLAN 5-6 0,61

Kommunikationsytor 224 m2 PLAN 7 0,61

PLAN 8 0,61
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5 DISKUSSION
5.1 Ekonomi och lönsamhet
Bostadsmarknaden är en stabil marknad för en fastighetsägare. Vakanta lägenheter förekommer sällan. 
Hyresgäster i verksamhetslokaler följer lättare trender och tenderar att vilja förnya och ändra i större 
utsträckning än bostadshyresgästen. Då vissa äldre lokaler är svåra att bygga om bl.a. på grund av den ofta 
förekommande fasta inredningen byter hyresgästen ofta lokal till en mer attraktiv lokal både utformning- 
och kommunikationsmässigt. (Frid & Wickberg 2007)

Vid nybyggnation eftersträvas enligt Svenska Bostäder BOA/BTA på 80 %, något som kan vara svårt att 
uppnå i ändrad användning. En hög, smal byggnad med ett gemensamt trapphus lämpar sig bäst för att 
nå ett så högt relationstal som möjligt då byggnaden har en liten andel kommunikationsytor. Bankhus 
90 är en lång byggnad med fler trapphus, något som resulterar i korridorer som blir till en stor del 
kommunikationsytor. Det i sin tur resulterar i ett lägre BOA/BTA vid utformning av studentbostäder.

En jämförelse av de olika koncepten 
visar att koncept 1 är mer lönsamt ur ett 
fastighetsekonomiskt perspektivt. Däremot upptas 
då plats på källarplan som i det presenterade 
förslaget används som parkering, drift och uthyrd 
förvaring. Det finns även en tanke med att låta alla 
funktioner som rör bostaden vara i samma del. 
Detta för att de boende ska få uppleva sin 
privata sfär.  

Möjligheten att husera både bostäder och 
lokaler visar dock på positiva resultat som kan 
vara attraktiva för en fastighetsägare. Stora 
delar av byggnaden kan generera hyresintäkter 
vilket kan visa på att projektet är lönsamt. Om 
vakansrisken idag är högre för lokaler i Rissne 
än i innerstan kan det diskuteras om närvaron av 
studenter och ett ökat bostadsbestånd generellt 
kan sänka vakansrisken. Det skulle betyda 
att studentboendet, lokalerna och det ökade 
bostadsbeståndet kompletterar varandra i att 
bidra till Rissnes utveckling mot en mer 
stadslik karaktär. 

Incitament från regeringen om att bygga 
hyresrätter föreligger där ett villkor är att 
lägenheterna som produceras är små till 
storleken. Vid en ombyggnation där delar av 
funktionen bevaras kan det bli svårt att möta 
villkoren. Vid ett bevarande av bland annat 
pelare, bärande konstruktion och fönstersättning 
blir lägenheternas utformning lidande och kan 
innebära att villkoren för lägenhetsstorleken 
är svår att uppnå. Även villkor för den årliga 
energiförbrukningen kan bli svåra att möta i ett 
ombyggnadsprojekt eftersom det kan vara mer 
ekonomiskt lönsamt att försöka återanvända 
byggnadens ursprungliga konstruktion och 
installationssystem. Däremot görs lättnader vid 
specifika förutsättningar och för projekt som 
riktar sig till en viss målgrupp, 
däribland studenter.  

Fastighetsägare tenderar i större utsträckning 
att investera i bostadsrätter då det genererar 
en snabbare avkastning än vid en investering i 
hyresrätter. Vid en ombyggnation kan det finnas 
svårigheter att uppnå önskvärda relationstal för 
att i sin tur ge byggnaden ett högt hyresvärde. 
Vidare bidrar det låga relationstalet mellan BOA/
BTA till att fastighetsägaren hyr ut lägenheter till 
en hög hyra/kvm. Det kan resultera i att hyrorna 
inte heller ligger i nivå med riktlinjer för en skälig 
hyra. Den höga hyran gör i sin tur det svårt att 
uppfylla villkor för investeringssubventioner.

I de studerade projekten S:t Görans gymnasium 
och Studentskrapan ligger hyrorna långt över 
snitthyran i Stockholm. Dock är fallet det samma 
för nybyggda Tensta torn vilket innebär att 
nybyggnation inte nödvändigtvis resulterar i lägre 
hyror än vid ändrad användning. 

Projekt där en byggnad ändrar användning kan 
kräva att en detaljplaneändring kan behöva 
utföras. Detaljplaneändringar är en tidskrävande 
process. Dagens situation och den framtida 
prognosen visar på att ett underskott av 
lägenheter för unga är ett faktum. Nybyggnation 
där en detaljplaneändring inte är nödvändig kan 
därmed vara mer tidseffektiv. Om uppmuntran om 
att bygga hyresbostäder kommer av ett politiskt 
beslut, liknande situationen för Studentskrapan, 
kan dock tiden för detaljplaneändringen 
genomföras betydligt snabbare. 

Det presenterade typplanet består av två koncept som kan kombineras i ett trapphus. Appliceras istället ett 
av koncepten på hela typplanet erhålls ett annorlunda relationstal. Nedan redovisas de olika koncepten var 
för sig.

Koncept 1
Bostäder fyller hela planet med en central korridor. 
Bostadskomplement såsom tvättstuga och förråd 
finns beläget på källarplan.  

Koncept 2
Bostäder fyller planet med en dubbelkorridor som 
sträcker sig längs med husets långsida. 
Bostadskomplement såsom tvättstuga och förråd 
finns beläget på bostadsplanet i anslutning till 
korridoren.

Bilaga 1

NYCKELTAL
PLAN 5-8 BOSTÄDER

PLAN 0-1 DRIFT, GARAGE & FÖRRÅD FÖR UTHYRNING

PLAN 0 PLAN 5-6
[m2] [m2]

LOA ÖVA OKA BTA LOA/BTA BOA BIA ÖVA OKA BTA BTA/BOA
Allmänna kommunikation & drift 7854 Bostäder 8720
Yta för uthyrning av förråd & parkering 5851 Bostadskomplement 820
Total 5851 7854 313 Kommunikation 2090

Omslutande konstruktion 2550
Bruttoarea 14018 0,42 Total 8720 820 2090 2550

PLAN 1 Bruttoarea 14180 0,61
[m2]

LOA BIA ÖVA OKA BTA LOA/BTA PLAN 7
Allmän kommunikation & drift 8531 [m2]
Cykelgarage 463 BOA BIA ÖVA OKA BTA BTA/BOA
Yta för uthyrning av förråd & parkering 9189 Bostäder 2616
Total 9189 463 8531 1176 Bostadskomplement 246

Kommunikation 627
Bruttoarea 19359 0,47 Omslutande konstuktion 765

Total 2616 246 627 765
PLAN 2-4 KONTORSLOKALER & KOMMERSIELL VERKSAMHET

Bruttoarea 4254 0,61
PLAN 2

[m2] PLAN 8
LOA ÖVA OKA BTA LOA/BTA [m2]

Kommunikation 2600 BOA BIA ÖVA OKA BTA BTA/BOA
Butiksverksamhet 6071 Bostäder 1744
Matvarubutik 2118 Bostadskomplement 164
Gym 432 Kommunikation 418
Konferens 2105 Omslutande konstruktion 510
Fastighetskontor 822 Total 1744 164 418 510
Varumottagning & lager 717
Total 11548 3317 630 Bruttoarea 2836 0,61

Bruttoarea 15495 0,75

PLAN 3 BOSTADSPLANETS TVÅ OLIKA KONCEPT:
[m2]

LOA ÖVA OKA BTA LOA/BTA Areor på bostadsplanet är approximerat på det sättet att en upprepning av ett sk typplan applicerats i bostadsplanets olika delar .
Kommunikation 1873 Bostadsplanet består av  typtrapphus som upprepar sig på våningarnas olika delar. Vidare delar typtrapphuset in sig i två delar som visar på två olika koncept
Butiksverksamhet 5268
Kontorsverksamhet 5222 KONCEPT 1 Bostäder fyller hela planet med en central korridor som sträcker sig längs med husets långsida.

Restaurang 1284 Bostadskomplement såsom tvättstuga och förråd finns beläget i källarplan.

Total 11774 1873 655
[m2]

Bruttoarea 14302 0,82 BOA BIA ÖVA OKA BTA BTA/BOA
Bostäder 563

PLAN 4 Bostadskomplement 15

[m2] Allmän kommunikation 125
LOA ÖVA OKA BTA LOA/BTA Omslutande konstruktion 126

Kommunikation 298
Kontorsverksamhet 5192 Bruttoarea 829 0,68

Total 5192 298 319
KONCEPT 2 Bostäder fyller planet med en dubbelkorridor som sträcker sig längs med husets långsida.

Bruttoarea 5809 0,89 Bostadskomplement såsom tvättstuga och förråd finns beläget på bostadsplanet i anslutning till korridoren. 

[m2]
BOA BIA ÖVA OKA BTA BTA/BOA

Bostäder 309
Bostadskomplement 67
Allmän kommunikation 84
Omslutande konstruktion 129

Bruttoarea 589 0,52
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5.2 Tekniska förutsättningar och utformning  5.3 Bidrag till området
Byggnaden visar sig ha en tillfredsställande 
utformning för planering av studentbostäder. 
Antalet studentbostäder som får plats 
överensstämmer med antalet i liknande 
projekt samtidigt som kontor och kommersiell 
verksamhet får plats i resterande delar av 
byggnaden. Studentbostäderna upptar en del 
av byggnaden som på ett naturligt sätt skiljer 
sig från de kommersiella delarna så att de olika 
funktionerna inte behöver överskrida respektive 
utrymme. Den dispositionen av bostäder och 
lokaler kan jämföras med Studentskrapan 
där kommersiell verksamhet finns i de första 
våningarna medan studentbostäderna ligger i 
resterande plan. Byggnadens indelning bidrar 
till att bostadsplanen får en egen privat del 
eftersom det endast de som har tillträde kan 
beträda våningarna. Bostadsplanet blir på så sätt 
en trygg och lugn plats för studenterna att bo på. 
Byggnadens tidigare vision om en helhetlösning 
med många funktioner under ett tak återspeglas i 
det nya gestaltningsförslaget. Med ett utökat och 
uppdaterat utbud av service som blir tillgänglig 
för både de boende och besökare genererar det 
bättre inkomster för verksamheter belägna i 
huset. Människor vistas dessutom på platsen fler 
timmar av dygnet än vid tidigare användning 
vilket i sin tur bidrar till att platsen får liv även 
efter arbetstid.     

Nyttjandet av befintliga schakt har visat 
sig framgångsrikt i liknande projekt, därför 
kan det konstateras att en liknande lösning 
skulle kunna utföras i Bankhus 90. Eftersom 
kontorsbyggnader kräver en större omfattning 
av till exempel ventilationsledningar 
finns eventuellt ett överskott av schakt att 
nyttja. Samtidigt kräver bostäder större 
omfattning schakt för spill-, varmvatten- och 
kallvattenledningar vilket resulterar i att en 
omstrukturering och utökning av schakt kan 
behövas.   

En upprepning och spegelvändning är 
eftersträvansvärd vid utformning av bostäder. 
Då standardmått används och installationer kan 
sammankopplas effektiviseras byggnaden och 
det i sin tur bidrar till god ekonomi. Eftersom 
Bankhus 90 är svängd var det en utmaning att 
uppnå målet och därmed kan det diskuteras 
om byggnaden kanske inte lämpar sig helt för 
ändamålet. 

Reducering av bullernivån är en utmaning i 
omvandlingen till studentbostäder i Bankhus 90. 
Idag uppfylls inte kraven på högst 65 dB på sidan 
mot Ulvsundavägen men det finns utrymme 
att spekulera i om det kommer att förändras i 
framtiden. Enligt Sundbybergs översiktsplan är 
planen att minska trafikbelastningen och skapa 
fler gångstråk. Den utökade kollektivtrafiken 
kan bidra till en lättnad i biltrafiken. Tills 
dess kan mer tillfälliga lösningar bidra till en 
minskad bullernivå, till exempel bullerplank 
och träd. Bullerproblematiken är huvudsakligen 
kopplad till vädring via fönster, men när fönster 
är stängda upplevs ingen hög bullernivå. Ett 
ytterligare bidrag till diskussionen är behovet av 
studentbostäder. Det stora behovet kan motivera 
en ytterligare sänkning av kravet på bullernivåer, 
åtminstone tillfälligt i väntan på framtidens 
förutsättningar med tystare bilar eller minskad 
biltrafik utanför byggnaden. 

Byggnaden har goda förutsättningar för 
ombyggnation eftersom stommen huvudsakligen 
består av pelarsystem som gör den flexibel. 
Uppförandet av nya väggar har därmed inte varit 
beroende av bärande väggar och har kunnat 
placeras på ett yteffektivt sätt. Byggnadens 
befintliga trapphusindelning är optimal i 
förhållande till brandkraven och resulterar i en 
förenklad dimensionering.

I enlighet med Sundbybergs stads vision om en 
ekologiskt hållbar stadsdel kan Bankhus 90 bidra 
på många sätt. Det ursprungliga sedumtaket 
bevaras samtidigt som nya energisparande 
lösningar kan vidtas. Taket ovanför paviljongen 
längs i öst samt huvudbyggnaden har en 
taklutning och utformning som lämpar sig för 
solcellspaneler, en lösning som skulle kunna 
försörja stora delar av huset. 
     

Det finns idag tydliga planer för förändringar i 
Norra Rissne och Sundbyberg som stadsdel. Målet 
är en sammanhållen stadsdel som innehåller 
bostäder såväl som arbeten och kommersiell 
service. Initiativ tas till att öka tryggheten genom 
satsningar för unga vuxna i området och planer 
för tryggare utomhusmiljö med en mer stadslik 
karaktär. Mycket tyder på att studenter både kan 
bidra till den önskade utvecklingen och ha glädje 
av den planerade utvecklingen. Planerna för de 
utökade kommunikationer är också i enlighet med 
studenternas behov av att smidigt kunna röra sig 
mellan universiteten, staden och bostaden.

Rissne och Tensta är jämförbara i socioekonomisk 
status. Enligt visionen för Tensta Torn kan 
studentbostäder i Bankhus 90 bidra till Rissne 
på motsvarande sätt. Närvaron av studenter 
kan motivera och inspirera ungdomar i området 
till att studera, flytta hemifrån och påbörja ett 
självständigt liv. I enlighet med Sundbybergs 
stads planer för ökad trygghet, sammanhållning 
och integration kan studenter också ses som ett 
lämpligt tillskott. 
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6 SLUTSATS

Fortsatta studier
• Hur skulle lagar och regler kunna förändras för att underlätta och uppmuntra till att bygga fler 

bostäder för unga och studenter?

• Vad är skillnaden i produktionskostnad mellan ändrad användning av befintlig byggnad och 
nybyggnation?

• Hur kan en detaljplaneändring effektiviseras? 

I de fall där lokalerna har en hög vakansgrad 
och byggnaden samtidigt är kulturellt värdefull 
är en ändrad användning en god idé. Den höga 
vakansgraden kan bero på att byggnaden inte 
är lämpad för sin ursprungliga användning. 
En ändrad användning till studentbostäder 
är lämplig eftersom kraven kan sänkas något, 
ekonomiska bidrag finns, politiskt stöd kan 
påskynda processen och behovet är stort.

En ändrad användning kan ske på ett yteffektivt 
och arkitektoniskt tilltalande sätt om byggnadens 
stomme tillåter. Pelarsystem, ett grunt djup och 
en tillräcklig befintlig fönstersättning underlättar 
för yteffektivitet. Vad som är arkitektoniskt 
tilltalande är en fråga om tycke och smak men 
det finns tillvägagångssätt för att uppnå en 
enhetlighet och harmoni. En viktig del i att uppnå 
enhetlighet och harmoni är planlösningens 
utformning och materialval. I projektet S:t Görans 
gymnasium har sådana val grund i en strävan 
mot att bevara byggnadens karaktär. 

Utmaningar som uppstår vid en ombyggnation 
grundar sig i byggnadens ursprungliga 
utformning. Ovissheten i hur byggnaden faktiskt 
ser ut kan leda till en utdragen process där varje 
del av byggnaden måste utredas. Tid krävs för 
att utreda vad som ska bevaras och vad som ska 
rivas för att inte riskera onödigt resursslöseri. 
Utmaningarna är ofta relaterade till skillnader 
i krav mellan de olika användningarna. Om 
byggnaden har ett kulturhistoriskt värde ligger 
utmaningen i att uppnå krav på utformning utan 
att byggnaden förvanskas.  

Projekt i form av ändrad användning lönar 
sig från fall till fall. Byggnadens utformning 
är en viktig del i lönsamheten. För att nå 
hög nyttjandegrad i bostäder kräver det 
en minimering av kommunikationsytor. 
Bankhus 90 är inte optimal i sin utformning 
ur den synpunkten. Dock motiveras en ändrad 
användning av Bankhus 90 på andra sätt.

Det finns ett stort värde i att bevara de befintliga 
faciliteterna som Bankhus 90 erbjuder. 
Idrottshall och gym är exempel på faciliteter 
som studenter kan uppskatta. Byggnaden har 
ett lämpligt djup och tillräckligt med fönster för 
att innehålla studentlägenheter. Lägenheterna 

präglas av byggnadens ursprungliga karaktär 
som bidrog till en variation i lägenhetstyper. 
De befintliga gemensamma utrymmena i 
anslutning till trapphus på varje plan är optimala 
som gemensamma utrymmen för studenter. 
Studenterna får en privat sfär i egna fullt 
utrustade lägenheter men kan samtidigt välja att 
utnyttja pentry i det gemensamma utrymmet när 
behov finns.  

Ett studentboende skulle bidra till det valda 
området Rissne. Studenter bidrar generellt till en 
mer livlig stadsdel med mer rörelse och därmed 
högre trygghetskänsla. Studenterna kan bidra 
till att inspirera och uppmuntra ungdomar att 
söka sig till olika utbildningar och därmed öka 
områdets socioekonomiska status.     

Om Bankhus 90 inte får nya hyresgäster inom 
en snar framtid finns det fler anledningar till 
att ändra användningen än att låta byggnaden 
stå tom eller alternativt riva den. Byggnaden 
har endast funnits sedan 1993 och det skulle 
vara resursslöseri att inte nyttja byggnaden 
efter en så kort livslängd. Dessutom har 
byggnaden troligtvis ett kulturhistoriskt värde 
som kommer att värderas högre med tiden. När 
90-talsbebyggelse börjar kulturmärkas finns det
en chans att Bankhus 90 med sin originella och
konstnärliga utformning blir uppmärksammat.

Slutligen kan ändrad användning ses som ett 
bidrag i utvecklingen som samtidigt bevarar en 
del av historien. Det är annorlunda att bo i en 
byggnad med historia av en annan användning 
och intressant att se spår av vad som pågått i 
byggnaden innan det blev bostäder. Historia är 
viktigt för att skapa en känsla av identitet och 
förståelse för var vi kommer ifrån. Nybyggnation 
bidrar med utveckling medan befintliga 
byggnader bidrar med historia. En blandning av 
äldre och ny bebyggelse bidrar till en mångfald i 
bebyggelsen och en intressant dynamik.

Ett nytt studentbostadshus i norra Rissne, kombinerat med butiker i bottenplan, kommer ge nytt liv till stadsdelen. Stadsdelens 
ungdomar kommer att inspireras av studenterna som kommer röra sig i området. Samtidigt kommer den nya rörelsen i området 
kunna bidra till att en tryggare och mer attraktiv stadsdel skapas.    
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BILAGOR
       NYCKELTALBilaga 1

NYCKELTAL
PLAN 5-8 BOSTÄDER

PLAN 0-1 DRIFT, GARAGE & FÖRRÅD FÖR UTHYRNING

PLAN 0 PLAN 5-6
[m2] [m2]

LOA ÖVA OKA BTA LOA/BTA BOA BIA ÖVA OKA BTA BTA/BOA
Allmänna kommunikation & drift 7854 Bostäder 8720
Yta för uthyrning av förråd & parkering 5851 Bostadskomplement 820
Total 5851 7854 313 Kommunikation 2090

Omslutande konstruktion 2550
Bruttoarea 14018 0,42 Total 8720 820 2090 2550

PLAN 1 Bruttoarea 14180 0,61
[m2]

LOA BIA ÖVA OKA BTA LOA/BTA PLAN 7
Allmän kommunikation & drift 8531 [m2]
Cykelgarage 463 BOA BIA ÖVA OKA BTA BTA/BOA
Yta för uthyrning av förråd & parkering 9189 Bostäder 2616
Total 9189 463 8531 1176 Bostadskomplement 246

Kommunikation 627
Bruttoarea 19359 0,47 Omslutande konstuktion 765

Total 2616 246 627 765
PLAN 2-4 KONTORSLOKALER & KOMMERSIELL VERKSAMHET

Bruttoarea 4254 0,61
PLAN 2

[m2] PLAN 8
LOA ÖVA OKA BTA LOA/BTA [m2]

Kommunikation 2600 BOA BIA ÖVA OKA BTA BTA/BOA
Butiksverksamhet 6071 Bostäder 1744
Matvarubutik 2118 Bostadskomplement 164
Gym 432 Kommunikation 418
Konferens 2105 Omslutande konstruktion 510
Fastighetskontor 822 Total 1744 164 418 510
Varumottagning & lager 717
Total 11548 3317 630 Bruttoarea 2836 0,61

Bruttoarea 15495 0,75

PLAN 3 BOSTADSPLANETS TVÅ OLIKA KONCEPT:
[m2]

LOA ÖVA OKA BTA LOA/BTA Areor på bostadsplanet är approximerat på det sättet att en upprepning av ett sk typplan applicerats i bostadsplanets olika delar .
Kommunikation 1873 Bostadsplanet består av  typtrapphus som upprepar sig på våningarnas olika delar. Vidare delar typtrapphuset in sig i två delar som visar på två olika koncept
Butiksverksamhet 5268
Kontorsverksamhet 5222 KONCEPT 1 Bostäder fyller hela planet med en central korridor som sträcker sig längs med husets långsida.

Restaurang 1284 Bostadskomplement såsom tvättstuga och förråd finns beläget i källarplan.

Total 11774 1873 655
[m2]

Bruttoarea 14302 0,82 BOA BIA ÖVA OKA BTA BTA/BOA
Bostäder 563

PLAN 4 Bostadskomplement 15

[m2] Allmän kommunikation 125
LOA ÖVA OKA BTA LOA/BTA Omslutande konstruktion 126

Kommunikation 298
Kontorsverksamhet 5192 Bruttoarea 829 0,68

Total 5192 298 319
KONCEPT 2 Bostäder fyller planet med en dubbelkorridor som sträcker sig längs med husets långsida.

Bruttoarea 5809 0,89 Bostadskomplement såsom tvättstuga och förråd finns beläget på bostadsplanet i anslutning till korridoren. 

[m2]
BOA BIA ÖVA OKA BTA BTA/BOA

Bostäder 309
Bostadskomplement 67
Allmän kommunikation 84
Omslutande konstruktion 129

Bruttoarea 589 0,52
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SUMMERING FÖNSTERAREA

REDOVISNING AV RELATIONSTAL, SAMTLIGA PLAN REDOVISNING AV FÖNSTERAREA FÖR ETT TYPPLAN

[m2] [m2]
LOA/BTA BTA/BOA Yttervägg Fönster

PLAN 0 0,42 Fasad mot nordväst 217 68
PLAN 1 0,47 Fasad mor sydöst 197 120
PLAN 2 0,75 Gavlar 109
PLAN 3 0,82 Totalt 523 188
PLAN 4 0,89

PLAN 5-6 0,61 Andel fönsterarea 26 %
PLAN 7 0,61
PLAN 8 0,61 REDOVISNING AV FÖNSTERAREA FÖR EN TYPLÄGENHET MOT NORDVÄST

SUMMERING, SAMTLIGA PLAN [m2]
Yttervägg Fönster

[m2] Fasad mot nordväst 21 4
BOA LOA BRA BTA OKA Totalt (LOA+BOA)/BRA

Total area för uthyrning 13080 43554 56634 Andel fönsterarea 16 %

Bruksarea 83335 83335 REDOVISNING AV FÖRSTERAREA FÖR EN TYPLÄGENHET I SYDOST
Omslutande konstruktion 6918 6918

[m2]
Bruttoarea 90253 90253 0,68 Yttervägg Fönster

Fasad mot sydöst 9 9

Andel fönsterarea 50 %



RELATIONSRITNING
PLAN 5, DEL 0,1 
SKALA 1:200 (förlängt A1)
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