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Sammanfattning 
Storstäderna växer och folk vill bo allt mer centralt, men det finns inte mycket yta att bygga på ifall 
man inte vill offra naturområden. En lösning är att bygga på höjden, det vill säga öka antalet 
våningar. Det är vad denna uppsats handlar om och hur bostads- och hyresrättsföreningar kan dra 
nytta av detta genom att öka sin ekonomiska vinning, samtidigt som de gör samhället en tjänst och är 
med och mättar behovet. 

Det denna uppsats kommer att behandla är hur ekonomin i olika föreningar ändras i samband med 
takpåbyggnad med en eller flera våningar och hur detta skiljer sig utifrån olika tekniska lösningar. 
Syftet är att utifrån detta skapa en uppsats som kan gagna framtida fastigheter som överväger att 
göra en sådan ombyggnation. De metoder vi kommer använda är granskning av dokumentation och 
handlingar från olika föreningar som har genomgått en takpåbyggnad av en eller flera våningar. 
Dessa kommer att användas för att göra uträkningar och egna analyser. Även intervjuer med 
styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningarna och företag som utför takombyggnationer 
förekommer. 

Tekniska och juridiska krav behandlas även om vad som generellt gäller för en takpåbyggnad. 

I slutet så sker en analys av objekten, där man får se resultatet av det som undersökts. Avslutningsvis 
så kommer slutsatsen som ger oss svaret att en bostadsrättsförenings ekonomi med största 
sannolikhet gynnas av en ombyggnation av detta slag om möjligheten finns. De variationer som 
förekom var oftast lägesrelaterade och man kan se en tydlig korrelation mellan vinsten och ju mer 
centralt man hamnade. 

Slutsatsen är alltså i sin enkelhet att om möjligheten finns så är en våningstakpåbyggnad med stor 
sannolikhet ett lönsamt alternativ. 
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Abstract 
The big cities are growing and people want to live ever more centrally, but there is not much space to 
build on if you do not want to sacrifice the natural areas. One solution is to build higher, namely 
increasing the number of floors. That's what this essay is about and how housing and tenancy 
associations can take advantage of this by increasing their financial gain, while they’re doing the 
community a service and is with and saturates need. 

There we will examine is how the economies of various compounds change with a storey extension 
with one or more floors and how this differs from different technical solutions. The aim is that by this 
create an essay that will benefit future properties that are considering doing such conversions. 

The methods we will use is the examination of records and documents of various cases that have 
undergone a storey extension of one or more floors. These will be used to make the calculations and 
their own analyzes. Interviews with board members of housing cooperatives and companies that 
perform storey extensions occur. 

Technical and legal claims are pending, although generally applicable for a storey extension. 

In the end this happens, an analysis of the items, where you see the results of what has been 
investigated. Finally it will conclude that gives us the answer to a housing association economy most 
likely benefits from a reconstruction of this kind if the possibility exists. The variations that occurred 
were usually locational and one can see a clear correlation between the gain and the more centrally 
it ended. 

The conclusion is thus in its simplicity that if there is a possibility to do a storey extension, then it 
probably is a viable alternative. 
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Förord 
Det här examensarbetet är skrivet av Katarina Thulin och Oscar Blom som läser 
högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och design på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet är 
utfört med hjälp och råd av två handledare från avdelningen Fastigheter och byggande på Kungliga 
Tekniska Högskolan - Rosane Hungria Gunnelin och Hans Lind. Samt två handledare på företaget 
Bjerking AB i Uppsala - Urban Ceder och Daniel Jansson.  
Arbetet beskriver hur bostadsrättsföreningars ekonomi förändras efter en ombyggnation till 
vindsvåning. Det ingår även för- och nackdelar samt vanliga problem och eventuella lösningar för att 
undvika dessa. 

Vi vill främst tacka våra handledare, Rosane Hungria Gunnelin och Hans Lind för det stöd och hjälp vi 
fått under arbetets gång. Vi tackar även de medverkande företagen och personerna som ställt upp på 
våra intervjuer och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter.  

 

  



               Katarina Thulin  Examensarbete 
               Oscar Blom  Stockholm 
               TIBYH3B  27 maj 2014 
 
  

 

 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund.................................................................................................................................... 1 

1.2 Uppgift ....................................................................................................................................... 1 

1.3 Mål ............................................................................................................................................. 1 

1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................ 1 

2. Metoder ............................................................................................................................................... 2 

2.1 Intervjuer ................................................................................................................................... 2 

2.2 Fallstudier .................................................................................................................................. 2 

2.3 Ekonomiska metoder ................................................................................................................. 2 

3. Bakgrund.............................................................................................................................................. 5 

3.1 Tidigare studier .......................................................................................................................... 5 

3.2 Varför expandera vertikalt? ...................................................................................................... 5 

3.3 Möjligheter för 60-70 talshusen ................................................................................................ 6 

4. Regelverk och byggnadskrav ............................................................................................................... 7 

4.1 Markexploatering ...................................................................................................................... 7 

4.2 Detaljplan .................................................................................................................................. 8 

4.3 Bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked om bygglov ............................................... 8 

4.4 3D fastighetsbildning ................................................................................................................. 9 

4.5 Brand ......................................................................................................................................... 9 

4.6 Installationer............................................................................................................................ 13 

5. Byggtekniska lösningar ...................................................................................................................... 15 

5.1 Takpåbyggnad i samband med renovering ............................................................................. 15 

5.2 Byggmetoder ........................................................................................................................... 15 

5.3 Vanliga problem ...................................................................................................................... 17 

6. Fallstudier & Analys ........................................................................................................................... 19 

6.1 Fallstudier ................................................................................................................................ 19 

6.2 Analys ...................................................................................................................................... 26 

7. Slutsats .............................................................................................................................................. 34 

7.1 Slutsats ur ett tekniskt perspektiv ........................................................................................... 34 

7.2 Slutsats ur ett juridiskt perspektiv ........................................................................................... 34 

8. Referenser ......................................................................................................................................... 36 

8.1 Tryckta källor ........................................................................................................................... 36 

8.2 Notförteckning ........................................................................................................................ 36 

8.3 Muntliga källor ........................................................................................................................ 38 



               Katarina Thulin  Examensarbete 
               Oscar Blom  Stockholm 
               TIBYH3B  27 maj 2014 
 
  

 

 
 

9. Bilagor ................................................................................................................................................ 39 

9.1 Fallstudie råvind ...................................................................................................................... 39 

9.2 Intervjuer ................................................................................................................................. 42 

9.3 Bilder på blivande takpåbyggnad för Beckasinen 18............................................................... 51 

9.3 Ritning på den blivande takpåbyggnaden på Storuven 20 ...................................................... 54 

 

  



               Katarina Thulin  Examensarbete 
               Oscar Blom  Stockholm 
               TIBYH3B  27 maj 2014 
 
  

 

1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag är det bostadsbrist på flera områden i Sverige, framförallt i storstäderna. Dessutom så ökar 
befolkningen och då främst i storstäderna där det börjar bli ont om utrymme. För att möta detta 
behov behöver storstäderna växa snabbare än vad de gör idag. Eftersom storstäderna redan är 
väldigt tätbebyggda behövs det idéer om hur dem kan expandera på annat sätt än på bredden. Detta 
går genom att bygga på höjden vilket innebär att en stor del av framtiden inom bostadsutvecklingen 
ligger i befintliga fastigheter. I denna rapport tas idén om att göra en våningstakpåbyggnad på en 
fastighet. 

1.2 Uppgift 
Vi har valt att ta reda på hur den ekonomiska utvecklingen för bostadsrättsföreningar som har gått 
igenom en våningstakpåbyggnad med bostadsrätter, samt ta fram en kalkyl på hur mycket en specifik 
bostadsrättsförenings ekonomi förändras vid eventuell våningstakpåbyggnad. Det vi vill främst få 
reda på är den ekonomiska delen av byggnationen men också de tekniska för- och nackdelarna, samt 
vanliga problem som kan uppstå vid sådana ombyggnationer och dess problemlösningar. 

1.3 Mål 
Målet med denna rapport är att presentera en verklighetsbild på hur föreningar har gått tillväga för 
att göra en våningstakpåbyggnad ur ett ekonomiskt perspektiv. Målet med denna rapport är även att 
Bjerking med hjälp av den ska kunna avgöra om det är ekonomiskt gångbart för en 
bostadsrättsförening att göra en våningstakpåbyggnad av bostadsrättslägenheter utifrån olika 
tekniska lösningar. 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen i uppsatsen kommer att avgränsas till ett visst antal bostadsrättsföreningar i 
Stockholm som har genomgått eller kommer att genomgå en våningstakpåbyggnad. Detta är för att 
skapa en generell uppfattning om hur ekonomins utveckling blir efter ombyggnationen samt på 
grund av tidsmässiga problem.  
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2. Metoder 

2.1 Intervjuer 

Utan intervjuer hade det blivit svårt att genomföra detta arbete. Materialet kring takpåbyggnader är 
minst sagt begränsat då det knappt finns något material för allmänheten att tillgå.  
Det första som behövdes var ett besök på stadsbyggnadskontoret för att ta fram fastigheter som 
hade ansökt om bygglov för takpåbyggnader. När det samlats ihop ett 30-tal fastigheter som hade 
gjort det så började man titta på vilka som hade byggt eller var på väg att bygga. Man försökte 
kontakta alla de som hade ansökt fått sitt bygglov godkänt. Kontaktinformationen var lite knaper på 
vissa fastigheter och ett flertal hade helt enkelt inte tid för att ställa upp på intervju.   
Men det fanns några stycken som ställde upp på intervjuer och bidrog med fallstudierna.  
Efter det var klart med intervjuerna av bostadsrättsföreningarna så var nästa steg att leta 
företag/personer som hade gjort takpåbyggnader.  
Där hittades även ett par stycken som vi intervjuade. Detta gav väldigt mycket då man fick reda på 
saker man inte kunnat hitta varken på bibliotek eller internet.  
När all intervjudata samlats in så började detta bearbetas till fallstudier, och stycken i texten där 
detta haft relevans. 

2.2 Fallstudier  
För att undersöka bostadsrättsföreningars ekonomiska utveckling har sökningen efter relevanta 
bostadsrättsföreningar varit viktigt under arbetets gång. Detta har gjort att besök på 
stadsbyggnadskontoret har varit nödvändigt. Där hittades näst intill alla bostadsrättsföreningar som 
skulle göra eller hade gjort en våningstakpåbyggnad. De som inte hittades på stadsbyggnadskontoret 
hittades via internet.  
Med hjälp från stadsbyggnadskontoret har många dokument insamlats som underlag för rapporten. 
Efter noggrann granskning av dessa dokument har det gett en relativt god bas för fakta om 
föreningarna. Dessa dokument är bygglovsansökningar, rivningslov, grannehörande och olika avtal 
med mera. Årsredovisningar som man inte kunnat få direkt från fastigheten i fråga har hämtats ut 
från bolagsverket.  

Efter att man samlat in dessa 30-tal potentiella objekt så landade det efter gallring på 4 stycken 
relevanta(dessutom togs det med en råvind som ligger under bilagor ifall det är av intresse).  
Dessa har vi granskat noga med dokumentationen från stadsbyggnadskontoret, årsredovisningar 
samt intervjuer.   

2.3 Ekonomiska metoder 
 

2.3.1 Nuvärdesmetoden 
Den metod som lämpade sig bäst att använda när man ska räkna långsiktigt var nuvärdesmetoden.  
Nuvärdesmetoden kan beskrivas som att man gör en investering vilket generar pengar. Där 
investeringens lönsamhet efter x antal år kan utläsas genom att man applicerar en ränta.  

Nivåerna för bostadshyror ökar snabbare än vad inflationen gör.1 Inflationen ligger på 2 % och vi har 
valt en nivå på 3 % för hur bostadshyrorna/årsavgifterna ökar. I denna ränta på 3 % har det även 
beaktats hur årsöverskotten utvecklas med påbyggnation av de nya lägenheterna. 
Hur årsöverskotten utvecklas efter ombyggnation varierar från fall till fall och kommer att redovisas 
för respektive. 

                                                           
1 http://www.hemhyra.se/riks/hyreshojningarna-hogre-inflationen  

http://www.hemhyra.se/riks/hyreshojningarna-hogre-inflationen
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Vi har valt att bortse från oförutsedda kostnader då många väljer att göra en takpåbyggnad i 
samband med renovering. Längre fram i tiden skulle det naturligtvis blivit en nödvändighet att beakta 
dessa kostnader.  
 
I de fall där det saknas ekonomisk information om fastigheten i fråga så används ortsprismetoden för 
att skaffa ett så pass rimligt värde som möjligt. 

För att räkna ut hur ökningen sker efter n antal år med en utveckling på 3 % så används följande 
formel:  

1.03n 

Den appliceras efter den senast kända räkenskapsperioden och följer kontinuerligt fram tills 20 år 
från den dag byggnationen startade. 

Restvärdet efter 20 år uppskattas till 2/3 av grundinvesteringen med en realränta på 3,5 % och en 
nominell ränta på 5 %. Detta är uppskattning för en relativt riskfri investering. Vid denna beräkning 
kommer tidsperioden vara 20 år från det år byggandet startade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Ortprismetoden 
Vid värdering av en bostad finns det ett antal metoder som används idag. Det är bland annat 
ortprismetoden. Med hjälp av denna metod kan ett troligt marknadsvärde på en fastighet 
bestämmas.2 Ett marknadsvärde är definierat som det mest sannolika priset vid en försäljning på en 
fri och öppen marknad vid ett specifikt tillfälle.3 Vid analys av ekonomi i denna rapport kommer 
ortprismetoden och produktionskostnadsmetoden att användas.  

 

                                                           
2 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, elfte upplagan, Fastighetsnytt Förlags AB, 2011, s 297 
3 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, elfte upplagan, Fastighetsnytt Förlags AB,  2011, s 277 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nuvärdemetoden

RESTVÄRDE 

GRUNDINVESTERING 

ÅRSÖVERSKOT
T 



               Katarina Thulin  Examensarbete 
               Oscar Blom  Stockholm 
               TIBYH3B  27 maj 2014 
 
  

 

4 
 

 
𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠

𝑏𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎
= 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠 ×  𝑏𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 

 

Denna metod går ut på att analysera tidigare genomförda liknande förvärv i området runt 
fastigheten. Liknande faktorer kan vara läge, boarea, hyra, transaktionspris, kvadratmeterpris mm. 
Dessa förvärv måste dock vara jämförbara till det specifika värderingsobjektet samt i stort antal för 
att åstadkomma en bra prisjämförelse.4 För att få fram bra jämförelseobjekt kommer vi att använda 
oss av hemsidor så som hemnet.se då det finns en möjlighet att se tidigare sålda objekt i området. 
Med hjälp av dessa kan ett transaktionspris på de nya taklägenheterna tas fram. 

I ortprismetoden finns det fyra olika metoder som används för att ta fram ett värde på en fastighet. 
Dessa är areametoden, nettokapitaliseringsmetoden, bruttokapitaliseringsmetoden och 
köpeskillingskoefficientsmetoden.5 Dock kommer endast areametoden att användas. 

Areametoden går ut på att ta fram ett genomsnittsvärde på kvadratpriset i området på liknande 
fastigheter och därefter multiplicera detta med värderingsobjektets boarea.6 

 

 

 

 

 

När detta har sammanställs kommer utvecklingen i bostadsrättsföreningens ekonomi analyseras. Det 
kommer att göras utifrån årsredovisningar året innan, under och efter en ombyggnation med 
takvåningar. Om föreningen inte har påbörjat arbetet än kommer det att analyseras den framtida 
utveckling som föreningen troligen kommer få efter att genomgått en våningstakpåbyggnad. Varje 
bostadsrättsförening kommer att analyseras oberoende av varandra tills alla analyser är färdiga. 
Därefter kommer det att framställas en slutsats utifrån analyserna. 

  

                                                           
4 The appraisal of real estate, twelfth edition, Mary Elizabeth Geraci, 2001, s 333,337 
5 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, elfte upplagan, Fastighetsnytt Förlags AB,  2011, s 307 
6 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, elfte upplagan, Fastighetsnytt Förlags AB,  2011, s 309 
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3. Bakgrund  

3.1 Tidigare studier 
Det som finns att tillgå här i Sverige som behandlar detta ämne är knapphändigt. Det finns ett par 
böcker som snuddar vid ämnet samt ett par rapporter ute på nätet och examensarbeten som handlar 
om takpåbyggnader.  

Därför tyckte vi att detta var ett utmärkt ämne att fördjupa sig i och ta reda på det mest nödvändiga 
som föreningar behöver veta för att utföra en takpåbyggnad. Det bottnar trots allt i ekonomin, vilket 
vi har valt som huvudämne. 
Det finns ännu ingen som har behandlat som här behandlas, det vill säga hur bostadsrättsföreningars 
ekonomiska utveckling ser ut vid en takpåbyggnad - vilket vi tyckte var spännande. 

3.2 Varför expandera vertikalt? 
Enligt en undersökning från 2012 kommer Sveriges befolkning att ha ökat från 9,5 miljoner till 10 
miljoner år 2018. Sveriges befolkning kommer år 2040 vara ca 11 miljoner.7 Enligt en annan 
undersökning från år 2012 ökade Stockholms län år 2012 med 35 533 personer vilket resulterade i att 
Stockholms läns folkmängd var 2 127 006 invånare. Stockholms kommun ökade med 16 911 personer 
år 2012.8 Stockholms befolkningstillväxt ökade med 1,7 % under år 2012 medan riket ökade med 
0,8%.9 

Av Stockholm kommuns totala yta är 45 % bebyggd eller hårdgjord.10 Det råder markbrist i Stockholm 
då det finns ett flertal restriktioner på den obebyggda marken vilket gör att det egentligen inte finns 
ledig mark för nybebyggelse. En del restriktioner kanske går att få pröva.11 

I Göteborgsposten finns det en artikel där det står om att det har tagits ett beslut om att göra en 
takpåbyggnad på ett höghus i centrala Göteborg. Detta för att skapa mer bostäder samt för den 
begränsade yta som råder där. Med citat ”Vi har en väldigt begränsad yta att bygga på i centrala 
lägen, då måste man bygga på höjden” beskrivs den enda utvägen i centrala lägen vara att förtäta 
med takpåbyggnad.12  
 
 

 

                                                           
7http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2
Fwww.scb.se%2Fstatistik%2F_publikationer%2FBE0401_2012I60_BR_BE51BR1202.pdf&ei=IU-
EU4e3DIn_4QSFuIAI&usg=AFQjCNEijpStqmd7v05GURGIQ1ky3sS3Lg s. 17-18 
8http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2
Fwww.tmr.sll.se%2FGlobal%2FDokument%2FStatistik%2FBefolkningsutveckling%2F2013_1_s_befolkningsutvec
klingen_2012.pdf&ei=_0-EU861OZTV4QS7xoG4Ag&usg=AFQjCNFrBjy0dyGGkJSvYQe9dGujV4-
oTQ&bvm=bv.67720277,d.bGE s. 4 
9http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2
Fwww.tmr.sll.se%2FGlobal%2FDokument%2FStatistik%2FBefolkningsutveckling%2F2013_1_s_befolkningsutvec
klingen_2012.pdf&ei=_0-EU861OZTV4QS7xoG4Ag&usg=AFQjCNFrBjy0dyGGkJSvYQe9dGujV4-
oTQ&bvm=bv.67720277,d.bGE s. 6 
10 http://miljobarometern.stockholm.se/key.asp?mo=4&dm=1&nt=1  
11 http://www.byggvarlden.se/ingen-byggbar-mark-i-stockholm-64232/nyhet.html  
Susanne Bengtsson 11-2-2014 
12 http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.2325172-hogt-hus-hojs-en-vaning-till  

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scb.se%2Fstatistik%2F_publikationer%2FBE0401_2012I60_BR_BE51BR1202.pdf&ei=IU-EU4e3DIn_4QSFuIAI&usg=AFQjCNEijpStqmd7v05GURGIQ1ky3sS3Lg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scb.se%2Fstatistik%2F_publikationer%2FBE0401_2012I60_BR_BE51BR1202.pdf&ei=IU-EU4e3DIn_4QSFuIAI&usg=AFQjCNEijpStqmd7v05GURGIQ1ky3sS3Lg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scb.se%2Fstatistik%2F_publikationer%2FBE0401_2012I60_BR_BE51BR1202.pdf&ei=IU-EU4e3DIn_4QSFuIAI&usg=AFQjCNEijpStqmd7v05GURGIQ1ky3sS3Lg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tmr.sll.se%2FGlobal%2FDokument%2FStatistik%2FBefolkningsutveckling%2F2013_1_s_befolkningsutvecklingen_2012.pdf&ei=_0-EU861OZTV4QS7xoG4Ag&usg=AFQjCNFrBjy0dyGGkJSvYQe9dGujV4-oTQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tmr.sll.se%2FGlobal%2FDokument%2FStatistik%2FBefolkningsutveckling%2F2013_1_s_befolkningsutvecklingen_2012.pdf&ei=_0-EU861OZTV4QS7xoG4Ag&usg=AFQjCNFrBjy0dyGGkJSvYQe9dGujV4-oTQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tmr.sll.se%2FGlobal%2FDokument%2FStatistik%2FBefolkningsutveckling%2F2013_1_s_befolkningsutvecklingen_2012.pdf&ei=_0-EU861OZTV4QS7xoG4Ag&usg=AFQjCNFrBjy0dyGGkJSvYQe9dGujV4-oTQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tmr.sll.se%2FGlobal%2FDokument%2FStatistik%2FBefolkningsutveckling%2F2013_1_s_befolkningsutvecklingen_2012.pdf&ei=_0-EU861OZTV4QS7xoG4Ag&usg=AFQjCNFrBjy0dyGGkJSvYQe9dGujV4-oTQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tmr.sll.se%2FGlobal%2FDokument%2FStatistik%2FBefolkningsutveckling%2F2013_1_s_befolkningsutvecklingen_2012.pdf&ei=_0-EU861OZTV4QS7xoG4Ag&usg=AFQjCNFrBjy0dyGGkJSvYQe9dGujV4-oTQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tmr.sll.se%2FGlobal%2FDokument%2FStatistik%2FBefolkningsutveckling%2F2013_1_s_befolkningsutvecklingen_2012.pdf&ei=_0-EU861OZTV4QS7xoG4Ag&usg=AFQjCNFrBjy0dyGGkJSvYQe9dGujV4-oTQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tmr.sll.se%2FGlobal%2FDokument%2FStatistik%2FBefolkningsutveckling%2F2013_1_s_befolkningsutvecklingen_2012.pdf&ei=_0-EU861OZTV4QS7xoG4Ag&usg=AFQjCNFrBjy0dyGGkJSvYQe9dGujV4-oTQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tmr.sll.se%2FGlobal%2FDokument%2FStatistik%2FBefolkningsutveckling%2F2013_1_s_befolkningsutvecklingen_2012.pdf&ei=_0-EU861OZTV4QS7xoG4Ag&usg=AFQjCNFrBjy0dyGGkJSvYQe9dGujV4-oTQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://miljobarometern.stockholm.se/key.asp?mo=4&dm=1&nt=1
http://www.byggvarlden.se/ingen-byggbar-mark-i-stockholm-64232/nyhet.html
http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.2325172-hogt-hus-hojs-en-vaning-till
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I artikeln ”Ny lag öppnar för takbostäder” skrivs det att Skanska har hittat ett utrymme för ungefär 
2000 lägenheter i Stockholms innerstad. Utrymmet finns ovanpå ett 50-tal hus. Där finns det 
möjlighet att bygga till mellan en och fyra nya våningar. Möjligheterna för takpåbyggnad finns på 
flera delar av Stockholm.13   

3.3 Möjligheter för 60-70 talshusen 
Det byggdes omkring 920.000 lägenheter i flerbostadshus under åren 1961-1975 och cirka 830.000 
av dessa existerar fortfarande som bostäder. Cirka 440.000 av dessa lägenheter är privatägda eller 
ägda av bostadsrättsföreningar.   
 
Dessa hus är idealiska objekt för en våningspåbyggnad då de väldigt ofta är utförda med platta tak. 
Detta gör med förutsättning att de bärande komponenterna i huset håller, att utgifterna minskas 
avsevärt gentemot byggnader som har lutande tak. Det tål även att påpekas att många hus från 
denna epok är i starkt behov av en renovering.14 Det skulle därför kunna vara fördelaktigt att i 
samband med en renovering/ombyggnad bygga på en eller fler våningar för att göra ekonomisk 
vinning.  
 
Potentiellt skulle detta kunna få fler fastigheter att renovera dess byggnader då denna utgift som 
ofta är relativt stor kunde reduceras eller övergå till vinst. Om hiss saknas i fastigheten så kan det bli 
krav på att detta installeras (ifall byggnaden kommer upp i tre våningar eller över). En hiss är en 
relativt stor utgift och kan lätt avskräcka folk som är intresserade av att bygga till en våning. Denna 
investering bör dock granskas lite mer noggrant. Det är nämligen så att en fastighet med hiss är värd 
mer än en utan, då det blir betydligt behändigare för folk som bor över bottenplanet att ta sig upp 
och ner i trapphuset. Detta resulterar i att bostadens värde även den ökar i värde. Beroende på 
detaljplanen så kan det finnas begränsningar för våningshöjd. Detta kan dock omprövas och i många 
fall kan även detaljplanen vara inaktuell och i behov av förnyelse.  

  

                                                           
13 Ny lag öppnar för takbostäder, Dagens Nyheter, 29-08-2002  
14http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2
Fwww.sbuf.se%2FProjectArea%2FDocuments%2FProjectDocuments%2F650e245c-315d-4186-a9b3-
6246e0c03cf1%2FFinalReport%2FSBUF%252012194%2520Slutrapport%2520V%25C3%25A5ningsp%25C3%25A
5byggnad%2520av%2520hus%2520fr%25C3%25A5n%2520miljonprogrammet.pdf&ei=KFGEU4ruE7Da4QTU1o
DYDw&usg=AFQjCNGlW62sZV0tjeYwYOGAdREmczJ0Xg&bvm=bv.67720277,d.bGE  s7-8 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sbuf.se%2FProjectArea%2FDocuments%2FProjectDocuments%2F650e245c-315d-4186-a9b3-6246e0c03cf1%2FFinalReport%2FSBUF%252012194%2520Slutrapport%2520V%25C3%25A5ningsp%25C3%25A5byggnad%2520av%2520hus%2520fr%25C3%25A5n%2520miljonprogrammet.pdf&ei=KFGEU4ruE7Da4QTU1oDYDw&usg=AFQjCNGlW62sZV0tjeYwYOGAdREmczJ0Xg&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sbuf.se%2FProjectArea%2FDocuments%2FProjectDocuments%2F650e245c-315d-4186-a9b3-6246e0c03cf1%2FFinalReport%2FSBUF%252012194%2520Slutrapport%2520V%25C3%25A5ningsp%25C3%25A5byggnad%2520av%2520hus%2520fr%25C3%25A5n%2520miljonprogrammet.pdf&ei=KFGEU4ruE7Da4QTU1oDYDw&usg=AFQjCNGlW62sZV0tjeYwYOGAdREmczJ0Xg&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sbuf.se%2FProjectArea%2FDocuments%2FProjectDocuments%2F650e245c-315d-4186-a9b3-6246e0c03cf1%2FFinalReport%2FSBUF%252012194%2520Slutrapport%2520V%25C3%25A5ningsp%25C3%25A5byggnad%2520av%2520hus%2520fr%25C3%25A5n%2520miljonprogrammet.pdf&ei=KFGEU4ruE7Da4QTU1oDYDw&usg=AFQjCNGlW62sZV0tjeYwYOGAdREmczJ0Xg&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sbuf.se%2FProjectArea%2FDocuments%2FProjectDocuments%2F650e245c-315d-4186-a9b3-6246e0c03cf1%2FFinalReport%2FSBUF%252012194%2520Slutrapport%2520V%25C3%25A5ningsp%25C3%25A5byggnad%2520av%2520hus%2520fr%25C3%25A5n%2520miljonprogrammet.pdf&ei=KFGEU4ruE7Da4QTU1oDYDw&usg=AFQjCNGlW62sZV0tjeYwYOGAdREmczJ0Xg&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sbuf.se%2FProjectArea%2FDocuments%2FProjectDocuments%2F650e245c-315d-4186-a9b3-6246e0c03cf1%2FFinalReport%2FSBUF%252012194%2520Slutrapport%2520V%25C3%25A5ningsp%25C3%25A5byggnad%2520av%2520hus%2520fr%25C3%25A5n%2520miljonprogrammet.pdf&ei=KFGEU4ruE7Da4QTU1oDYDw&usg=AFQjCNGlW62sZV0tjeYwYOGAdREmczJ0Xg&bvm=bv.67720277,d.bGE
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Figur 1 Plannivåer 

4. Regelverk och byggnadskrav 

4.1 Markexploatering 
Det finns två olika skäl till att ett exploateringsprojekt startar. Det ena är att markområdet utnyttjas 
ineffektivt samt att man vill försöka använda marken bättre. Det andra är att det finns behov av en 
viss bebyggelse. Ansatsen kan komma från antingen fastighetsägare, byggföretag eller kommun. 
Markexploatering kan ske på obebyggd mark, nyexploateringar samt förnyelse och förtätning i 
bebyggda områden. Kommuner i Sverige planlägger markanvändningen och utformningen för 
bostäder, kommersiella lokaler, industrier, vägar, grönområden etc. Denna planläggning vid en 
markexploatering är det vi kallar för en detaljplan. För att bygga sådant som ger upphov till 
omgivningspåverkan krävs det tillstånd från kommunen och ett sådant tillstånd kallas för bygglov.15 

I plan- och bygglagen finns det regler om hur markanvändningen ska planläggas som dessutom ska 
främja befolkningen på olika sätt. Utdrag från plan- och bygglagens kapitel 1 § 1: 

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.16 

I lagstiftningen finns det bestämmelser om fyra typer av planer så som regionplan, översiktsplan, 
detaljplan och områdesbestämmelser. Regionsplanen används för samordna flera kommuner när det 
gäller trafikleder, bebyggelser och grönområden. Denna plan är inte juridiskt bindande. 
Översiktsplanen är en kommuntäckande plan som är obligatorisk som ska ange grunddragen i mark- 
och bebyggelseanvändning och även ge en anvisning för de planer, beslut och tillstånd som kommer 
efter. Även denna plan är inte juridiskt bindande. En detaljplan upprättas eller eventuellt ändras vid 
större byggprojekt samt ändring av bebyggelse. Till skillnad från de andra två planerna är en 
detaljplan juridiskt bindande. I områdesbestämmelser kan användas i de områden där det inte finns 
en detaljplan för. Dessa områdesbestämmelser är också juridiskt bindande.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Markexploatering, Fjärde upplagan, Thomas Kalbro och Eidar Lindgren, 2010, s 12-13, 17, 21  
16 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM  
17 Markexploatering, Fjärde upplagan, Thomas Kalbro och Eidar Lindgren, 2010, s 26-27 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM
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4.2 Detaljplan 
Syftet med en detaljplan är att utforma användningen av ett markområde. En detaljplan upprättas i 
huvudsak av fyra skäl: 

 ny sammanhållen bebyggelse 

 förändring eller bevarande av bebyggelse 

 ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen  

 ny enstaka byggnad, som ska förläggas inom ett område där det finns stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse.  
 

I detaljplanen regleras byggandets omfattning, användning, placering och utformning. Med detta 
innebär det att det finns begränsningar på byggnadens yta ovan och under mark, antal våningar, 
byggnadshöjd, våningsyta, byggnadens färg, form, material etc. Det finns även begränsningar som 
reglerar andelen bostadslägenheter samt lägenheternas storlek.  

En detaljplan har en genomförandetid på 5-15 år. När en genomförandetid har gått ut fortsätter 
planen att gälla tills kommunen ändrar eller upphäver planen.   

En viktig funktion som en detaljplan har är att avgränsa områden. Dessa kan vara allmänna platser, 
kvartersmark och vattenområden. Det ska i planen regleras hur dessa områden ska användas.  

Allmänna platser är exempelvis vägar, torg, parker. 
Kvartersmark är exempelvis bostäder, kontor, parkering, centrum, skola. 
Vattenområden är exempelvis bryggor, badplatser, hamnar. 

4.3 Bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked om bygglov 
I en detaljplan kan kommunen bestämma när det ska krävas bygg-, rivnings-, och marklov.18 Det 
måste ansökas om bygglov för att bygga nya byggnader, tillbyggnader eller ändra användning av 
byggnader samt för att ändra inredning av byggnader.19  

Det finns även en möjlighet att skicka in en ansökan till byggnadsnämnden om ett förhandsbesked 
om bygglov innan man ansöker om bygglov. Det vanligaste är att man söker ett förhandsbesked för 
en obebyggd tomt som ligger utanför ett detaljplanerat område som man vill bygga på. 
Byggnadsnämnden bestämmer då om marken är lämplig att bygga på.20 Detta förhandsbesked är en 
bindande prövning som gäller i två år när den vunnit laga kraft.  

Bygglovsansökan skickas in till kommunens byggnadsnämnd som tar del av ritningar, beskrivningar 
med mera. Byggnadsnämnden fattar beslut om bygglovet inom tio veckor från det att ansökan 
kommit in. Ett bygg-, rivnings- eller marklov måste utnyttjas inom en viss tid. Då beslutet har vunnit 
laga kraft ska bygget ha påbörjats inom två år och avlutas inom fem år.21 För att riva eller att delvis 
riva en byggnad behövs det ett rivningslov. I en detaljplan kan det finnas rivningsförbud på 
byggnader. Det kan vara att en byggnad ska bevaras eftersom det har till exempel ett kulturhistoriskt 
värde. För att schakta eller fylla i marken som medför att markens höjdläge ändras avsevärt krävs ett 
marklov.22 

                                                           
18 Markexploatering, Fjärde upplagan, Thomas Kalbro och Eidar Lindgren, 2010, s 28-35 
19 Markexploatering, Fjärde upplagan, Thomas Kalbro och Eidar Lindgren, 2010, s 43-44  
20 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-anmalan/Bygglov-och-forhandsbesked/  
21 Markexploatering, Fjärde upplagan, Thomas Kalbro och Eidar Lindgren, 2010, s 45, 47 
22 Markexploatering, Fjärde upplagan, Thomas Kalbro och Eidar Lindgren, 2010, s 47 

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-anmalan/Bygglov-och-forhandsbesked/
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Figur 2 Här är en illustration hur 3D 
fastighetsbildning kan se ut 

4.4 3D fastighetsbildning  
Sedan den första januari 2004 är tredimensionell fastighetsbildning möjlig vilket innebär istället för 
traditionell fastighetsbildning som enbart sker på marken att man kan dela fastigheter även på 
höjden. Detta innebär att exempelvis en våning i en byggnad kan vara en egen fastighet medan de 
andra tillhör en annan. Det finns inte några specifika bestämmelser hur gränserna ska dras i 
förhållande till den byggnad som gränsen är inrymt i. Gränserna för 3D-utrymmet får dras på det sätt 
som anses 

passa i det specifika fallet med hänsyn till byggnadens och anläggningens yttre gestaltning, samt dess 
ändamål. Ett 3D-utrymme kan även innefatta en viss luftvolym som exempelvis kan vara lämpligt för 
drift och underhåll. 3D-fastigheter är något som inte sker i någon större utsträckning men blir allt 
vanligare.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Brand 
Det finns idag tre brandtekniska byggnadsklasser. Klasserna bestäms av antal våningar, byggnadsarea 
och verksamhet.  

4.5.1 Brandtekniska byggnadsklasser 
Br0 – byggnad med mycket stort skyddsbehov  

 Över 16 våningar 

 Lokal för hälso- och sjukvård 

 Lokal avsedda för att hålla personer instängda 

 Lokal där lättantändligt material tillverkas eller bearbetas. 
Br1 – byggnad med tre eller flera våningsplan 

 Samlingslokal på våning 2 

 Hotell eller dylikt 

 Vårdanläggning 

 Särskilt boende för personer med vårdbehov 
 

                                                           
23 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2004/fastighetsindelning_i_tre_dimensioner.pdf  

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2004/fastighetsindelning_i_tre_dimensioner.pdf
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Br2 – byggnad med två våningsplan (dock högst 3 våningar) 

 Byggnadsarea på över 200m2 

 Över 2 lägenheter med rum på vindsplan 

 Samlingslokal i markplan 
 

Br2 – byggnad med ett våningsplan 

 Samlingslokal i eller under markplan 

 Vårdanläggning 

 Särskilt boende för personer med vårdbehov 
 
Br3 – byggnad på ett våningsplan, småhus eller övrigt 

 Envåningsbyggnad 

 Småhus24 
 

I den här rapporten kommer B1 vara mest användbar då det handlar om flerbostadshus som oftast 
har över tre våningsplan.  

4.5.2 Brandcell 
En brandcell är ett avgränsat utrymme i en byggnad där en brand inte kan utvecklas eller sprida sig 
till andra delar av under en bestämd minsta tid.25 Brandcellen ska i en Br1 byggnad stå emot brand i 
minst en timme och upp till 4 timmar. I en Br2 och Br3 byggnad ska en brandcell stå emot brand i en 
halvtimme i allmänhet medan det i en bostad ska stå emot i en timme.26 

4.5.3 Brandsluss 
Brandsluss är ett utrymme med höga krav på skydd mot spridning av brand och brandgas som utgör 
förbindelsen mellan övriga utrymmen med utrymmen i brandcell.27 

4.5.4 Utrymning vid brand 
Det finns ett flertal krav på vilka utrymningsvägar det måste finnas för en byggnad vid brand. Vid 
utformningen av utrymningsvägarna finns det en del riktlinjer som bör följas så som följande:  

 Vägledande markeringar 

 Belysning 

 Dörrars öppningsbarhet 

 Slagriktning på dörrar 

 Fri bredd 

 Längd av utrymningsväg 

 Hissar är inte en utrymningsväg 

 Inga hinder 

 Inga återvändsgränder 

 Trappa ≥ 0,8 meter från dörr 

 Utrymningsväg ska ge känsla av trygghet28 

                                                           
24 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 44-45,  
Boverket byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändring t o m BFS 2013:14 s 55  
25 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 53 
26 http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/brandcell-brandcellsgr%C3%A4ns-
brandklass.html?open  
27 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 52 
28 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 60-61 

http://www.boverket.se/Global/Lag_o_ratt/Dokument/Boverkets-Forfattningssamling/BBR-konsoliderad-BFS2011-6-tom-BFS2013-14.pdf
http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/brandcell-brandcellsgr%C3%A4ns-brandklass.html?open
http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/brandcell-brandcellsgr%C3%A4ns-brandklass.html?open
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4.5.4.1 Fönster som utrymningsväg utan hjälp av räddningstjänst 
Det är inte godtagbart att använde fönster som utrymningsväg för personer med vårdbehov i särskilt 
boende eller från publika lokaler. 

 Minst 0,5 meter i bredd 

 Minst 0,65 meter i höjd 

 Öppningsbart 

 Bredd + Höjd ≥ 1,5 meter 

 Invändig brösthöjd ≤ 1,2 meter 

 Utvändig brösthöjd högst 2 meter 

 Lokal för högst 50 personer29 

 
4.5.4.2 Fönster som utrymningsväg med hjälp av räddningstjänst 
Enligt BBR ska det utrymning ske på ett betryggande sätt. Detta kan göras med hjälp av 
räddningstjänst. 

 Bostäder 

 Kontor eller dylikt för högst 15 personer 

 Karmunderstycket ligger på högst 23 meter över mark (Maskinstege) 

 Karmunderstycket ligger på högst 11 meter över mark (Bärbar stege). Här gäller även att 
gångavståndet från gata eller räddningsväg ska vara högst 50 meter.30 

 

4.5.4.3 En enda utrymningsväg 

 Tr2 trapphus 
Kontorsbyggnad med högst 8 våningsplan, bostadsbyggnad med högst 16 våningsplan, 
gångavstånd ≤ 30 meter.31 Ett Tr2 trapphus är utformat så att det begränsar spridning av 
brand och brandgas till trapphuset under minst 60 minuter. Rum som är till för att personer 
vistas mer än tillfälligt ska stå i förbindelse med ett Tr2 trapphus via en brandsluss. Ett sådant 
utrymme ska ha utrymme till ytterligare en utrymningsväg. I ett Tr2 trapphus där trapphuset 
är den enda utrymningsvägen får källaren inte stå i direkt förbindelse. Hiss och 
inkastöppningar till sopschakt eller dylikt får inte vara placerat i trapphuset. Det ska finnas en 
automatisk brandgasventilation i hisschaktet för att förhindra brandgasspridning mellan 
våningsplan. Dörrar till ett Tr2 trapphus bör utföras i lägst klass EI 60 C.32 Med detta menas 
att dörren ska stå emot rök och värme i 60 minuter och att dörren stängs automatisk vid 
brand alternativt ska hållas stängd.33 Om byggnaden med Tr2 trapphus med färre än 8 
våningsplan är EI 30 C godtagbart.34 

 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 65 
30 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 66-67 
31 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 69 
32 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 74 
33 http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/brandcell-brandcellsgr%C3%A4ns-
brandklass.html?open  
34 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 74 

http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/brandcell-brandcellsgr%C3%A4ns-brandklass.html?open
http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/brandcell-brandcellsgr%C3%A4ns-brandklass.html?open
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 Tr1 trapphus  
Byggnad med högst 16 våningsplan, gångavstånd ≤ 30 meter.35 Ett Tr1 trapphus är utformat 
så att det begränsar spridning av brand och brandgas till trapphuset under minst 60 minuter. 
Tr1 trapphus ska ha förbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss som är antingen 
öppen mot det fria eller försedd med anordning som förhindrar brandgasspridning till 
trapphuset. Ett Tr1 trapphus som är den enda utrymningsvägen för en bostad eller kontor 
bör inte ha förbindelse med andra typer av lokaler utan att en utredning utförs. Tr1 trapphus 
där trapphuset är den enda utrymningsvägen får källaren inte så i direkt förbindelse. Hiss och 
inkastöppningar till sopschakt eller dylikt får inte vara placerat i trapphuset. Hisschaktet ska 
förses med en automatisk brandgasventilation för att förhindra brandgasspridning mellan 
våningsplan. Dörr mellan Tr1 trapphuset och brandslussen bör utföras i lägst klass EI 60 C. 
Dörr till brandsluss eller ett angränsande utrymme i egen brandcell är EI 30 C godtagbart.36 

 

4.5.5 Brandkrav för hissinstallationer 

Det finns krav på att hissen ska placeras i en egen brandcell dock inte om hisschaktet är placerat i ett 
trapphus, utanför byggnaden eller inom en byggnad där dess konstruktion medför att säkerheten 
mot brandspridning ej höjs med egen brandcell för hisschaktet. Hisschakt i en egen brandcell ska 
utformas så att brand eller brandgas inte sprids till andra brandceller från eller via hisschakten.37 I 
hisschaktets topp bör det finnas en brandgasventilation som startas automatiskt vid detektion av 
rök.38 Brandgasventilationens syfte är att släppa ut värme, rök och brandgaser för att minska 
rökspridning och brandpåverkan på bärande och avskiljande byggnadsdelar.39 

4.5.6 Brandkrav för ventilationskanaler 
Utformning och placering av ventilationskanaler ska göras så att de vid brand inte ger upphov till 
antändning av byggnadsdelar eller fast inredning utanför den brandcell de är placerade i under en 
bestämt tid beroende på brandcellskravet. Installationer som går igenom brandavskiljande 
byggnadsdelar ska utformas så att brandmotståndet upprätthålls. Brandteknisk klass bör lägst vara 
klass EI 15. Installationskanaler från storkök, brandfarliga gaser eller dylikt ska lägst ha brandteknisk 
klass EI 60. Vid kök och pentry ska den lägsta brandtekniska klassen vara EI 15.40 

Spjäll i ventilationssystemet ska utformas så att de skyddar mot brand- och brandgasspridning i 
ventilationssystemet. Spjäll ska vara temperaturmotståndiga och de ska aktiveras inom den 
bestämda tiden som krävs för att avsedd funktion ska uppnås. Vid behov ska spjäll förses med skydd 
mot strömavbrott på grund av brand. Spjäll bör aktiveras av en rökdetektor som är placerad på 
lämpligt ställe.  

Fläktar kan användas för att kontrollera brandgaser samt begränsa brand- och brandgasspridningen 
mellan brandceller i byggnaden. Om dessa fläktar i drift vid brand är en förutsättning för att 
brandskyddet ska uppnås ska dessa dimensioneras så att de uppfyller avsedd funktion. Systemet ska 
ha ett skydd mot strömavbrott på grund av brand. 41 

                                                           
35 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 69 
36 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 72-73 
37 Boverket byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändring t o m BFS 2013:14 s 55 
38 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 146-147 
39 Brandskydd i boverkets byggregler, kjell fallqwist, anders klippberg, 2006, s 32 
40 Boverket byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändring t o m BFS 2013:14 s 53-54 
41 Boverket byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändring t o m BFS 2013:14 s 48-49 

http://www.boverket.se/Global/Lag_o_ratt/Dokument/Boverkets-Forfattningssamling/BBR-konsoliderad-BFS2011-6-tom-BFS2013-14.pdf
http://www.boverket.se/Global/Lag_o_ratt/Dokument/Boverkets-Forfattningssamling/BBR-konsoliderad-BFS2011-6-tom-BFS2013-14.pdf
http://www.boverket.se/Global/Lag_o_ratt/Dokument/Boverkets-Forfattningssamling/BBR-konsoliderad-BFS2011-6-tom-BFS2013-14.pdf
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4.6 Installationer 

  

4.6.1 Hiss 
Enligt BBR krävs det hissar eller andra lyftanordningar för bostäder och dessa ska vara tillgängliga och 
användbara. Det ska finnas minst en hiss som rymmer en person som använder rullstol och en 
medhjälpare. Hissen ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska 
kunna använda den självständigt. Med detta menas även att dessa personer ska kunna märka att det 
är tid för av- och påstigning. Ett bostadshus med fler än fyra våningsplan ska det finnas plats i hissen 
för en sjukbår. I bostadshus med fler än tio våningsplan ska det finnas ytterligare en personhiss. 
Hissar som uppfyller de tillgänglighetskrav finns i SS-EN 81-70. De hissar som uppfyller de 
tillgänglighetskrav för hiss med plats för sjukbår finns i SS 763520.42 

Minsta hisskorgsmått beror på vad som ska få plats. Tillgängligheten för personer i rullstol eller 
rullator finns det tre olika standardmått på hisskorgar. Vid en rullstol ska hisskorgen ha ett mått på 
1000mmx1250mm med en dörröppning på 800mm. Med en medföljare i hissen ska hisskorgen ha ett 
mått på 1100mmx1400mm och en dörröppning på 900mm. När det är en rullstol med flera 
passagerare ska hisskorgen ha ett mått på 2000mmx1400mm och en dörröppning på 1100mm. För 
att underlätta hisspassagerare med synskada kan det installeras en talfunktion och en ledstång på en 
av sidoväggarna i hissen för att hjälpa passagerare att hitta ut.43 

4.6.2 Inomhusklimat och ventilation 
Inomhus ska lufttemperaturen ligga mellan 18°C och 22°C under vinter mellan 22°C och 26°C under 
sommaren. Detta är för att det ska vara behaglig miljö inomhus. Varken värmestrålning eller 
lufthastighet är inte beaktat i dessa mått.44 Lufthastigheten i en bostad bör inte överstiga 0,15 m/s då 
drag ger obehag.45  

Syftet med att ha en bra ventilation är att: 

 Tillföra frisk luft 

 Föra bort förorenad luft 

 Skapa undertryck inomhus 

 Eventuellt värma eller kyla46 
 
Enligt Boverkets föreskrifter, BBR ska uteluftsflödet minst vara 0,35 l/s per m2 golvarea då det vistas 
någon där. Det får dock inte understiga 0,1 l/s per m2 golvarea då det inte vistas någon där.47 Kravet 
på luftväxling med en takhöjd på 2,5 meter blir då ungefär 0,5 h-1.48 

Utformningen av ett ventilationssystem ska vara så att behövligt uteluftsflöde kan tillföras. Det ska 
också utformas så att det kan föra bort hälsofarliga ämnen, föroreningar, fukt och besvärande lukt. 
Ventilationsinstallationerna ska vara placerade i byggnaden så att de är lätta att underhålla och 
rensa. Huvud- och samlingskanaler ska ha mätuttag för flödesmätning.  

                                                           
42 Boverket byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändring t o m BFS 2013:14 s 20-21 
43 http://www.kone.se/hissar/hisslosningar/uppfyllande-av-standarder/en81-70/  
44 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom, 2010, 1:4 
45 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom, 2010, 1:6 
46 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom, 2010, 2:1 
47 http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/Avsnitt-6-Hygien-halsa-
och-miljo/Luft-och-ventilation/Vilka-regleringar-finns-det-av-inomhusluft-i-Sverige/  
48 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom, 2010, 2:5 

http://www.boverket.se/Global/Lag_o_ratt/Dokument/Boverkets-Forfattningssamling/BBR-konsoliderad-BFS2011-6-tom-BFS2013-14.pdf
http://www.kone.se/hissar/hisslosningar/uppfyllande-av-standarder/en81-70/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/Avsnitt-6-Hygien-halsa-och-miljo/Luft-och-ventilation/Vilka-regleringar-finns-det-av-inomhusluft-i-Sverige/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/Avsnitt-6-Hygien-halsa-och-miljo/Luft-och-ventilation/Vilka-regleringar-finns-det-av-inomhusluft-i-Sverige/


               Katarina Thulin  Examensarbete 
               Oscar Blom  Stockholm 
               TIBYH3B  27 maj 2014 
 
  

 

14 
 

Rum som är till för daglig samvaro samt sovrum ska det tillföras tilluft. Frånluft ska bortföras framför 
allt från kök och badrum. Vid dimensionering av frånluftsflödet ska fukt- och matosbelasting tas i 
hänsyn. Det ska finnas tryckförhållanden mellan till- och frånluftsinstallationerna så att strömning 
sker med riktning från tilluft mot frånluft. I rum som är till för daglig samvaro, matlagning, sömn samt 
badrum ska det finnas möjlighet för vädring genom ett öppningsbart fönster eller vädringslucka mot 
det fria.49 

4.6.3 Tappvatten 
Det finns inga speciella krav från BBR på kallvattentemperatur men föreskriver att installationerna 
ska utföras så att kallvattnet inte värms utan avsikt. Enligt BBR måste varmvattentemperaturen hålla 
minst 50°C vid tappstället. Dock ska temperaturen inte överstiga 60°C för personlig hygien. 
Varmvattentemperaturen får inte understiga 50°C i någon del av tappvarmvattensystemet.50  

Tappvattenledningars material är koppar, rostfritt stål eller plast. Vid val av material tas det hänsyn 
på rörens tekniska livslängd, förläggningssätt, hygieniska krav på dricksvattnet och tillåten mängd 
koppar. Plaster som används i tappvattenledningar är PE. För servisledningar är det PEX och PP. 

För att varmvattnet ska hålla sin bestämda temperatur på 50°C värmeisoleras ledningarna. Rör som 
är upp till 20 mm bör isoleringen tjocklek vara 40 mm och för rör som är mellan 20mm och 100 mm 
bör isoleringens tjocklek vara 60 mm. För att undvika kondens i kallvattenledningar bör även dessa 
ledningar isoleras. Isoleringens tjocklek bör ligga mellan 20 mm och 50 mm.51 

Under en del tider på dygnet förekommer det inte någon varmvattentappning, bland annat vid 
nattetid. Det finns då krav från BBR att väntetiden för varmvatten inte bör överstiga 10 sekunder vid 
ett normflöde på 0,2 l/s. För att uppnå detta samt hålla rätt varmvattentemperatur finns det en 
varmvattencirkulationsledning som löper längs med vattenledningarna. Cirkulationen upprätthålls 
med hjälp av en varmvattencirkulationspump.52   

Det blir också ibland nödvändigt att installera en pump om det erforderliga trycket i vattenledningen 
inte räcker till för den nya höjden. Vid våningspåbyggnad så kan det även krävas att man byter ut 
ledningarna helt på grund av tidigare feldimensionering.  

                                                           
49 Boverket byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändring t o m BFS 2013:14 s 96-98 
50 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom, 2010, 5:4 
51 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom, 2010, 5:5 
52 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom, 2010, 5:11 

http://www.boverket.se/Global/Lag_o_ratt/Dokument/Boverkets-Forfattningssamling/BBR-konsoliderad-BFS2011-6-tom-BFS2013-14.pdf
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5. Byggtekniska lösningar 

5.1 Takpåbyggnad i samband med renovering 
Vid en ombyggnation eller tillbyggnad kan det vara bra att passa på att renovera delar av byggnaden 
som i snar framtid kan behövas bytas ut eller göras om. En renovering av ett låglutande tak på ett 50-
60 tals hus kanske blir mer lönsam i framtiden om det byggs en tillbyggnad på taket med bostäder i. 
Det finns flera aspekter att tänka på vid renovering av äldre hus.  Kanske installationer i byggnaden 
börjar bli tillräckligt gamla för att byta ut, så som hiss, el, vatten eller ventilation.  

Vid en tillbyggnad på tak kommer det att behövas tänka på: 

 Hissar - krav för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, hissbyte, delvis 
hissbyte så som endast motorer eller endast hisskorgar 

 El – dragning av el ska planeras och dras till samtliga nya lägenheter 

 Skorstenskanaler – förlängning eller borttagning 

 Vattentryck –  kontroll av vattentryck så att den nya våningen med de nya lägenheterna ska 
få samma tryck som de längre ner, väntetiden på varmvatten bör inte överstiga 10 sekunder, 
för att uppnå erforderligt vattentryck kan det behövas byte av vattenpump 

 Dragning av vatten - varmvatten, kallvatten, varmvattencirkulation och avloppsvatten 

 Dragning av ventilation – kanaler från den befintliga byggnaden måste kopplas ihop med nya 
ventilationskanaler upp till de nya lägenheter, förbättra ventilationsdragningarna för bättre 
funktion och system i byggnaden 

 Stambyte – byte av vatten- och avloppsledningar i byggnaden 

 Brand – Brandkrav ställda från BBR ska uppfyllas för byggnadens verksamhet och våningshöjd  

 Täthet i byggnaden – täthet i så som bjälklag och bjälklagselement behövs det tänkas på 

 Bärighet och stabilitet för byggnaden – Vad klarar grunden, vilken bärighet finns, vilket 
material ska takpåbyggnaden utföras i, prefab eller platspbyggt, hur många nya våningar 
klarar den befintliga byggnaden, var ska bärande väggar placeras 

 Upprustning – Detta kan vara så som byte av fönster, fasadmaterial, dörrar, uppmålning, 
förbättra trappor eller dylikt. 

5.2 Byggmetoder  
En av de första åtgärderna som bör vidtas är att se huruvida husets förutsättningar klarar av en eller 
fler nya våningar. Därför måste stommen, grundläggningen och stabiliteten inventeras noggrant. 
Sedan finns det ett antal metoder att tillgå: 

 Platsbyggd 

 Färdiga volymer 

 Byggblock 
 

Det alternativ som fortfarande är vanligast är platsbyggen där allting sker på plats. Prefab börjar dock 
bli allt vanligare och då är det ”byggblock” som är det som används mest. Byggblock är färdiga 
komponenter i hus som exempelvis; väggar, tak och golv etc. Det minst vanliga alternativet är färdiga 
volymer. En färdig volym kan jämföras med en byggcontainer som pusslas ihop med andra likadana 
där innehållet skiljer sig åt. När dessa sätts ihop så bildas det färdiga lägenheter. Byggvolymer brukar 
komma inredda. 

Det blir ofta en stor belastning för de övriga boende i huset vid en takpåbyggnad, därför bör man 
beakta vilket av dessa alternativ som lämpar sig bäst. Platsbyggt är det alternativ som är minst 
lämpat i störande synpunkt då det tar längre tid än exempelvis prefab som mycket av arbetet som 
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Figur 3 Moduler 

skulle ske vid ett platsbygge redan är utfört i fabrik. Man kan även välja att bygga i ”tält” eller utan. 
Att bygga med tält innebär att man omsluter byggnaden för att minska väderinfluenser som kan leda 
till fuktproblem etc. 
 
Att välja lätta stommar i material såsom trä, lättbetong, stål och lättklinkers är praktiskt vid 
takpåbyggnader då dem ger en mindre belastning gentemot grundstommen.  
Det finns ingen generell metod när det kommer till hur man skall bygga vid våningspåbyggnader då 
alla hus är unika och har sina egna förutsättningar. Så varje projekt blir likaså unikt.  Men då det 
tenderar att bli mer populärt att bygga på höjden så tillkommer det mer riktlinjer med tiden hur man 
genomför projekt av detta slag. Litteratur och information om våningspåbyggnader är nämligen 
tämligen begränsad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Byggblock 
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Figur 5 Princip för att bygga i tält 

5.3 Vanliga problem 

 

5.3.1 Fukt  
Det är vanligt med fuktproblematik under byggtiden vid våningstakpåbyggnader. Det beror ofta på 
att man inte har använt vädertätning i samband med produktionen eller att man glömt täta gamla 
vattenledningar. 

Att man heller inte använt sig av väderskydd kan också vara en bidragande faktor. Ett alternativ som 
är bra mot fukt är att bygga med tält runt byggnaden. Detta är dock kostsamt och kan bidra med 
svårigheter i samband med inlastning av material etc.53 

5.3.2 Installationer  
Vid en takpåbyggnad är det viktigt att planera hur installationer ska dras från den befintliga 
huskroppen upp till den påbyggda delen. Det är även viktigt att ha i åtanke att den framräknade 
kostnaden för installationsdragningen kan bli fördyrad då alla huskroppar är unika och inte har 
samma förutsättningar. Hur säkert ett pris för en installationsdragning är beror dels på vilken 
byggmetod som används. Byggs det i volym finns det redan färdiga placeringar på installationer vilket 
gör att det blir enklare att sätta ett säkert pris på kostnaden för installationsdragning.  

 

                                                           
53http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2
Fwww.sbuf.se%2FProjectArea%2FDocuments%2FProjectDocuments%2F650e245c-315d-4186-a9b3-
6246e0c03cf1%2FFinalReport%2FSBUF%252012194%2520Slutrapport%2520V%25C3%25A5ningsp%25C3%25A
5byggnad%2520av%2520hus%2520fr%25C3%25A5n%2520miljonprogrammet.pdf&ei=KFGEU4ruE7Da4QTU1o
DYDw&usg=AFQjCNGlW62sZV0tjeYwYOGAdREmczJ0Xg&bvm=bv.67720277,d.bGE s16-19 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sbuf.se%2FProjectArea%2FDocuments%2FProjectDocuments%2F650e245c-315d-4186-a9b3-6246e0c03cf1%2FFinalReport%2FSBUF%252012194%2520Slutrapport%2520V%25C3%25A5ningsp%25C3%25A5byggnad%2520av%2520hus%2520fr%25C3%25A5n%2520miljonprogrammet.pdf&ei=KFGEU4ruE7Da4QTU1oDYDw&usg=AFQjCNGlW62sZV0tjeYwYOGAdREmczJ0Xg&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sbuf.se%2FProjectArea%2FDocuments%2FProjectDocuments%2F650e245c-315d-4186-a9b3-6246e0c03cf1%2FFinalReport%2FSBUF%252012194%2520Slutrapport%2520V%25C3%25A5ningsp%25C3%25A5byggnad%2520av%2520hus%2520fr%25C3%25A5n%2520miljonprogrammet.pdf&ei=KFGEU4ruE7Da4QTU1oDYDw&usg=AFQjCNGlW62sZV0tjeYwYOGAdREmczJ0Xg&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sbuf.se%2FProjectArea%2FDocuments%2FProjectDocuments%2F650e245c-315d-4186-a9b3-6246e0c03cf1%2FFinalReport%2FSBUF%252012194%2520Slutrapport%2520V%25C3%25A5ningsp%25C3%25A5byggnad%2520av%2520hus%2520fr%25C3%25A5n%2520miljonprogrammet.pdf&ei=KFGEU4ruE7Da4QTU1oDYDw&usg=AFQjCNGlW62sZV0tjeYwYOGAdREmczJ0Xg&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sbuf.se%2FProjectArea%2FDocuments%2FProjectDocuments%2F650e245c-315d-4186-a9b3-6246e0c03cf1%2FFinalReport%2FSBUF%252012194%2520Slutrapport%2520V%25C3%25A5ningsp%25C3%25A5byggnad%2520av%2520hus%2520fr%25C3%25A5n%2520miljonprogrammet.pdf&ei=KFGEU4ruE7Da4QTU1oDYDw&usg=AFQjCNGlW62sZV0tjeYwYOGAdREmczJ0Xg&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sbuf.se%2FProjectArea%2FDocuments%2FProjectDocuments%2F650e245c-315d-4186-a9b3-6246e0c03cf1%2FFinalReport%2FSBUF%252012194%2520Slutrapport%2520V%25C3%25A5ningsp%25C3%25A5byggnad%2520av%2520hus%2520fr%25C3%25A5n%2520miljonprogrammet.pdf&ei=KFGEU4ruE7Da4QTU1oDYDw&usg=AFQjCNGlW62sZV0tjeYwYOGAdREmczJ0Xg&bvm=bv.67720277,d.bGE
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Alla hus är olika och har inte samma förutsättningar. Det finns de hus som inte har bärighet för att 
klara av en takpåbyggnad. Trots detta finns det alternativ att tillgå. Ett av dessa är exempelvis att riva 
den övre våningen och byta till ett lättare material. Byta ut bärande komponenter eller bygga med 
ett lättare material än vad man hade tänkt sig som exempelvis trä/lättbetong. 
Det är inte självklart att detta är lönsamt i alla lägen. Men oddsen att det är lönsamt i ett längre 
perspektiv är väldigt god. 
 
Man måste ta med i beräkningarna att vissa saker kanske måste justeras helt och hållet. Exempelvis 
kan hiss behöva installeras om det är ett hus som saknar det och kommer upp i över 2 våningar. Det 
kanske inte ens finns plats i själva byggnaden för detta. I så fall får man bygga till det på utsidan av 
huset.   

Sedan måste installationer ses över ifall det går att dra upp dem via tidigare installation eller om man 
måste göra separata installationer för den nya våningen. Nya dimensioner på vattenledningar etc. 
kan behövas och då måste allt bytas ifall man tänkt att dra via det befintliga. Erforderligt tryck och 
brandkrav är det även viktigt att beakta när man gör en takpåbyggnad.  
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Figur 6 Storuven 20 

6. Fallstudier & Analys 

6.1 Fallstudier 
 

6.1.1 Storuven 20, Brännkyrkagatan 77 
 

6.1.1.1 Bakgrund 

Förslaget som Storuven 20 hade grundade sig dels i att det finns ett stort behov av bostäder i 
Stockholm. Detta förslag är till för att skapa ytterligare 4 lägenheter på 3 rum och kök. Förslaget är 
utformat av arkitekt Ari Leinonen, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB.  

Föreningens syn på förslaget är utformat så att byggnadens arkitektoniska prägel beaktas samt de 
byggnadstekniska värdena tas till vara. Brännkyrkagatan 77 uppfördes 1968-1969 och är en av de 
fastigheter som ingår i miljonprogrammets bostadsbyggande. 

Även de som nu kan se husets tak med stora uppskjutande gulfärgade plåtfasader för hissrum, 
ventilation etc. vill säkert se någon mer tilltalande lösning än den befintliga. 

6.1.1.2 Byggnadsår 
1968 

6.1.1.3 Teknisk data 
Antalet tillåtna våningar enligt planen är sju och den tillåtna maxhöjden är 20 meter vilket inte den 
sjunde våningen når upp till. På motsatt sida av gatan är det åtta våningar. Takvinkeln är som högst 
45 grader och utbyggnaden kan inte skymtas från gatuplanet. Det kommer i samband med takbygget 
också byta ut hissarna. Konsekvensen av detta blir dels att soprummen kommer bli beläget via 
gatuplanet och då kommer uppfylla ett högre krav på renhållningen. 

6.1.1.4 Arkitektur 
Klassiskt miljonprogramshus uppfört i gult tegel. Små fyrkantiga fönster med bruna fönstergavlar 
som inte ger mycket ljusinsläpp. Ytterdörrar av trä. 
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Jämförelseobjekt 

 
Jämförelseobjekt: Brännkyrkagatan 80 
Transaktionspris för en lägenhet på 74 kvm på våning 5 var 4 760 000 kr 
Kvadratmeterpris för jämförelseobjektet låg på 63 324 kr/kvm 

 
Jämförelseobjekt: Brännkyrkagatan 87 
Transaktionspris för en lägenhet på 79 kvm på våning 6 var 4 250 000 kr 
Kvadratmeterpris för jämförelseobjektet låg på 53 797 kr/kvm 

 
Jämförelseobjekt: Brännkyrkagatan 83 
Transaktionspris för en lägenhet på 71 kvm på våning 5 var 4 625 000 kr 
Kvadratmeterpris för jämförelseobjektet låg på 65 141kr/kvm 

 
Jämförelseobjekt: Brännkyrkagatan 54 A 
Transaktionspris för en lägenhet på 86 kvm på bottenplan var 5 400 000 kr 
Kvadratmeterpris för jämförelseobjektet låg på 62 791 kr/kvm 

 
Jämförelseobjekt: Brännkyrkagatan 82 
Transaktionspris för en lägenhet på 68 kvm på våning 6 var 3 980 000 kr 
Kvadratmeterpris för jämförelseobjektet låg på 58 529 kr/kvm 

 
Jämförelseobjekt: Brännkyrkagatan 95B 
Transaktionspris för en lägenhet på 65 kvm på våning 5 var 4 760 000 kr 
Kvadratmeterpris för jämförelseobjektet låg på 63 324 kr/kvm 

6.1.1.5 Ekonomi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppskattat kvm pris på lägenheterna 75 000 kr/kvm. Alla lägenheter är treor med en storlek 

på 75 kvm.  

Fyra stycken lägenheter med dessa förutsättningar säljs då för 22 500 000 miljoner kronor. 

Bygget uppskattas till en kostnad på 20 000 000 kronor.  

Oförutsedda utgifter drabbar även takpåbyggnaden med 2,5 miljoner kronor.  

Grundinvesteringen och försäljningen av lägenheterna antas ta ut varandra. 
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Grundinvestering= 22 500 000 kr 

Restvärde= 15 000 000 kr 

ränta= 5 % 

 

Årsöverskottet efter ombyggnation antas öka med 15 % sedan löper det vidare på 3 % per år. 

 

 

 

 

Post/ År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Intäkter 2,7 milj 2,7 milj 3 milj 3,2 milj 3,4 milj 3,3 milj 

Drift och 
underhållskostnader 2,4 milj 2,3 milj 2,5 milj 2 milj 1,9 milj 2,2 milj 

Årsöverskott +0,3 milj +0,4 milj +0,5 milj +1,2 milj +1,5 milj +1,1 milj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

År  Årsöverskott Nuvärdefaktor Nuvärde Summa 

2014 1,3 milj 0,9524 1,2 milj +1,2 milj 

2015 1,3 milj 0,9070 1,2 milj +2,4 milj 

2016 1,3 milj 0,8638 1,1 milj +3,5 milj 

2017 1,4 milj 0,8227 1,2 milj +4,7 milj 

2018 1,4 milj 0,7835 1,1 milj +5,8 milj 

2019 1,5 milj 0,7462 1,1 milj +6,9 milj 

2020 1,5 milj 0,7107 1,1 milj +8,0 milj 

2021 1,6 milj 0,6768 1,1 milj +9,1 milj 

2022 1,6 milj 0,6446 1,0 milj +10,1 milj 

2023 1,6 milj 0,6139 1,0 milj +11,1 milj 

2024 1,7 milj 0,5847 1,0 milj +12,1 milj 

2025 1,7 milj 0,5568 0,9 milj +13,0 milj 

2026 1,8 milj 0,5303 1,0 milj +14,0 milj 

2027 1,9 milj 0,5051 1,0 milj +15,0 milj 

2028 1,9 milj 0,4810 0,9 milj +15,9 milj 

2029 2,0 milj 0,4581 0,9 milj +16,8 milj 

2030 2,0 milj 0,4363 0,9 milj +17,7 milj 

2031 2,1 milj 0,4155 0,9 milj +18,6 milj 

2032 2,1 milj 0,3957 0,8 milj +19,4 milj 

2033 2,2 milj 0,3769 0,8 milj +20,2 milj 

    SUMMA  +20,2 milj  

    Restvärde med 

faktor 

+5,7 milj  

    Kapitalvärde +25,9 milj  
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Figur 7 Väduren 15 

6.1.2 Väduren 15, Roslagsgatan 24-28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.1 Bakgrund 
Bostadsrättsföreningen är registrerad sedan 1971-09-23. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening 
med 68 bostadsrätter, 1 hyresrätt, 2 bostadslokaler och 1 hyreslokal. Bygglovsansökningar om att 
bygga en takvåningspåbyggnad började redan år 2006. Bygglovet beviljades i början av år 2008 men 
utfördes aldrig. Under 2010 ansöktes det återigen om bygglov med en del ändring av det tidigare 
beviljade bygglovet från år 2008. Under 2011 påbörjades arbetet med takvåningspåbyggnaden på 
Väduren 15.  
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6.1.2.2 Byggnadsår 
1970-78 
 

6.1.2.3 Teknisk data och intervju 
Bostadsrättsförenings ordförande valde att ombyggnationen skulle utföras av en totalentreprenad. 
Ordföranden skickade ut ett antal anbudsförfrågningar till företag. Den med det bästa anbudet var 
företaget Blå Eken, vilket föreningen beslutade sig till sist att använda. Ombyggnationen av Väduren 
15 omfattade 6 lägenheter på omkring 100 kvm vardera uppe på taket. Anledningen till 
ombyggnationen av den nya våningen var att taket som fanns på fastigheten var i dåligt skick och 
läckte in en del vatten. Under ombyggnationen passade även föreningen på att byta ut hissmotorer, 
hisskorgar och att sätta dit nya belysningsarmaturer i de tre trapphusen. Det passades även på att 
göra en uppfräschning av trapphusen då det ändå behövdes komplettera med trapphus och hiss till 
den nya våningen.   

Under tiden för de kommunala processerna så anlitade Föreningens ordförande en byggkonsult som 
hade goda relationer med Stadsbyggnadskontoret vilket underlättade föreningens 
bygglovsansökanden. Det anlitades även en advokat i tidigt skede då ordförande såg ett behov av 
detta.  

Det inkom inga klagomål om den planerade takpåbyggnaden från grannfastigheter. Dock var det 
många i bostadsrättsföreningen som hade klagomål under byggtiden. Dessa klagomål var mest 
riktade till hur byggnadsarbetet utfördes av totalentreprenören Blå Eken. Då Blå Eken använde sig 
endast av polsk arbetskraft där byggnadsarbetarna jobbade 12 timmar varje dag och 6 dagar i veckan 
medförde detta att de använde sig av föreningens WC i tvättstugan. Detta ledde i sin tur till en del 
trivselkollisioner. Takpåbyggnaden drog ut på tiden och fick kraftiga störningar. På grund av detta 
krävde bostadsrättsföreningen ersättning. Den anlitade advokaten fick till en förlikning med 
företaget Blå Eken. Ersättningen föreningen fick var 14 miljoner kronor. Det fanns dock funderingar 
på en civilprocess.  

När ombyggnationen var klar kände bostadsrättsföreningen fortfarande att takpåbyggnaden och 
entreprenaden blev en ekonomisk bra lösning då lösningen var både nödvändig och lönsam. De 6 
taklägenheterna såldes för 10 miljoner kronor vardera. Väduren 15 behövde inte betala extra i 
balansräkningen samt att låneportföljen blev lika stor när allt var färdigt som när bygget påbörjades. 

6.1.2.4  Arkitektur 
Fasadmaterialet på Väduren 15 är mörkrött tegel. Taket är av plåt. Bottenvåning har lokaler med 
stora glaspartier. Det finns balkonger ovanför varandra i fyra etapper.  Dessa balkonger är indragna 
till hälften och har plåtfronter. Det nybyggda våningsplanet har trä och plåt som fasadmaterial. Det 
nybyggda våningsplanet har inga balkonger utan mer som en altanliknande yta. 
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Jämförelseobjekt 

Objekt: Roslagsgatan 24-28 
Transaktionspriset för en taklägenhet på 100 kvm på våning 8 var 10 000 000 kr 
Detta ger ett kvadrartmeterpris på 100 000 kr/kvm 

 
Jämförelseobjekt: Roslagsgatan 28 
Transaktionspris för en lägenhet på 93,4 kvm på våning 7 var 6160 000 kr 
Kvadratmeterpris för jämförelseobjektet låg på 65 953 kr/kvm 

 
Jämförelseobjekt: Roslagsgatan 26 
Transaktionspris för en lägenhet på 94 kvm på våning 5 var 5 750 000 kr 
Kvadratmeterpris för jämförelseobjektet låg på 61 170 kr/kvm 

 
Jämförelseobjekt: Roslagsgatan 14 
Transaktionspris för en lägenhet på 130 kvm på våning 2 var 8 950 000 kr 
Kvadratmeterpris för jämförelseobjektet låg på 68 846 kr/kvm 

 

Jämförelseobjekt: Roslagsgatan 21 
Transaktionspris för en lägenhet på 102 kvm på våning 2,5 var 6 950 000 kr 
Kvadratmeterpris för jämförelseobjektet låg på 68 137 kr/kvm 

 

6.1.2.5 Ekonomi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de fyra jämförelseobjekten på omliggande sålda bostadslägenheter har ett kvadratmeterpris 
liggandes mellan 61 170 – 68 846 kr/kvm. Boarea ligger mellan 93,4 – 130 kvm på jämförelseobjekten 
och transaktionspriset ligger mellan 5 750 000 – 8 950 000 kr.  

Årsredovisningar saknas för Väduren 15. Årsöverskottet år 2011 uppskattas till 2 miljoner kronor. 
Grundinvesteringen och försäljningen av lägenheterna antas ta ut varandra. 
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Grundinvestering= 60 000 000 kr 

Restvärde= 40 000 000 kr 

ränta= 5 % 

 

 

 

 

 

 

  

År  Årsöverskott Nuvärdefaktor Nuvärde Summa 

2011 2 milj 0,9524 1,9 milj +1,9 milj 

2012 2,1 milj 0,9070 1,9 milj +3,8 milj 

2013 2,1 milj 0,8638 1,8 milj +5,6 milj 

2014 2,2 milj 0,8227 1,8 milj +7,4 milj 

2015 2,3 milj 0,7835 1,8 milj +9,2 milj 

2016 2,3 milj 0,7462 1,7 milj +10,9 milj 

2017 2,4 milj 0,7107 1,7 milj +12,6 milj 

2018 2,5 milj 0,6768 1,7 milj +14,3 milj 

2019 2,5 milj 0,6446 1,6 milj +15,9 milj 

2020 2,6 milj 0,6139 1,6 milj +17,5 milj 

2021 2,7 milj 0,5847 1,6 milj +19,1 milj 

2022 2,8 milj 0,5568 1,6 milj +20,7 milj 

2023 2,9 milj 0,5303 1,5 milj +22,2 milj 

2024 2,9 milj 0,5051 1,5 milj +23,7 milj 

2025 3,0 milj 0,4810 1,4 milj +25,1 milj 

2026 3,1 milj 0,4581 1,4 milj +26,5 milj 

2027 3,2 milj 0,4363 1,4 milj +27,9 milj 

2028 3,3 milj 0,4155 1,4 milj +29,3 milj 

2029 3,4 milj 0,3957 1,3 milj +30,6 milj 

2030 3,5 milj 0,3769 1,3 milj +31,9 milj 

    SUMMA  +31,9 milj  

    Restvärde med faktor +15,1 milj  

    Kapitalvärde +47 milj  
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Figur 8 Bygatan 

6.2 Analys 

 
6.2.1 Bygatan, Bygatan 1-39 
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6.2.1.2 Bakgrund 
Bostadsrättsföreningen Bygatan bildades 1999. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening med 375 
bostadsrättslägenheter, 35 hyresrätter och 4 lokaler. Mellan år 2005 och år 2006 gjordes det en 
våningstakpåbyggnad på 6 huskroppar med nya 2 våningar och sammanlagt 82 stycken lägenheter. I 
samband med detta utfördes det även ett stambyte, samt nya hissar installerades under samma år. 
Föreningen har även kostat på sig att renovera trapphus, gårdar, sophus och inredning i hyresrätter. 
Anledningen till våningstakpåbyggnaden var att takbjälklaget var så pass dåligt att det behövdes 
repareras och att hissarna behövdes bytas ut. Detta skulle förbättra inomhusklimatet då kallras 
genom taket försvinner med ombyggnationen.  

6.2.1.3 Byggnadsår 
1968 
 

6.2.1.4 Teknisk data  
De problem som uppstod under takpåbyggnaden var feldimensionering av VVS, ventilation och 
värmeåtervinning, byggskador på gamla lägenheter i övre plan av något slag samt rördragningar i 
trapphusen som inte var meningen från början. 

6.2.1.5 Arkitektur 
Fasadmaterialet på Bygatan är mörkrött tegel. Byggnaderna har stora fönsterpartier.  Det finns 
balkonger på ena sidan mot gårdarna samt balkonger i en etapp mot gatan.  De balkongerna mot 
gårdarna är indragna och har vita plåtfronter. 

6.2.1.6 Ekonomi 
Vid tidpunkt för denna rapportskrivning finns det en del om ekonomin för föreningen. Nedan 
presenteras detta.  

 

Post\ År 2004 2005 2006 2011 2012 2013 

Intäkter 12,7 milj 13,7 milj 15,1 milj 18,7 milj 19,1 milj 19 milj 

Drift och 
underhållskostnader 

8,1 milj 8,4 milj 10,1 milj 9,1 milj 11 milj 10,6 milj 

Årsöverskott +4,6 milj +5,3 milj +5 milj +9,6 milj +8,1 milj +8,4 milj 

 

Enligt årsredovisningar för 2004 kommer ombyggnationen kosta 160 miljoner kronor. Dock blev 
denna investering dyrare. Enligt årsredovisning för 2005 har byggets kostnad ökat med 15 %, samt 3 
miljoner kronor i extra kostnader för installationer. Detta ger en grundinvestering på 187 miljoner 
kronor. Grundinvesteringen och försäljningen av lägenheterna antas ta ut varandra. Utvecklingen för 
årsöverskotten åren 2007-2010 antas vara linjär. 
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Grundinvestering= 187 000 000 kr 

Restvärde= 125 000 000 kr 

ränta= 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nuvärdesberäkningar på bostadsrättsföreningen Bygatan blev kapitalvärdet 150,5 miljoner efter 20 
år efter att takpåbyggnationen startade. Enligt nuvärdemetoden har investeringen på 
takpåbyggnaden varit lönsam för föreningen. 

Årsöverskotten efter takpåbyggnaden har ökat, som det syns främst på åren 2011-2013, och detta är 
eftersom hyresintäkterna och årsavgifterna har ökat då fler lägenheter har tillförts fastigheten. Drift- 
och underhållskostnaderna har även dem ökat, men ytterst marginellt om man jämför med den de 
nya intäkter fastigheten genererar. Då föreningen har renoverat väldigt mycket under de senaste 
åren och därmed fått en högre standard i fastigheten kommer detta att göra att drift-och 
underhållskostnaderna kommer ligga på ungefär samma nivå i framtiden. Vi anser att de nya 
hyresintäkterna och årsavgifterna kommer att täcka upp dessa kostnader med god marginal i 
framtiden vilket gör att det inte blir en förlust i något av årsöverskotten. 

Då vi inte har tagit hänsyn till de oförutsedda kostnaderna som föreningen har fått är det möjligt att 
drift-och underhållskostnadsökningar kan vara något missvisande. Oförutsedda kostnader så som 
vattenläckage, byggskador, radon mm har inträffat. Under byggtiden för takpåbyggnaden hade även 

År  Årsöverskott Nuvärdefaktor Nuvärde Summa 

2005 5,3 milj 0,9524 5,0 milj +5,0 milj 

2006 4,9 milj 0,9070 4,4 milj +9,4 milj 

2007 5,9 milj 0,8638 5,1 milj +14,5 milj 

2008 6,8 milj 0,8227 5,6 milj +20,1 milj 

2009 7,7 milj             0,7835 6,0 milj +26,1 milj 

2010 8,7 milj 0,7462 6,5 milj +32,6 milj 

2011 9,6 milj 0,7107 6,8 milj +39,4 milj 

2012 8,1 milj 0,6768 5,5 milj +44,9 milj 

2013 8,4 milj 0,6446 5,4 milj +50,3 milj 

2014 8,7 milj 0,6139 5,3 milj +55,6 milj 

2015 8,9 milj 0,5847 5,2 milj +60,8 milj 

2016 9,2 milj 0,5568 5,1 milj +65,9 milj 

2017 9,5 milj 0,5303 5,0 milj +70,9 milj 

2018 9,8 milj 0,5051 4,9 milj +75,8 milj 

2019 10 milj 0,4810 4,8 milj +80,6 milj 

2020 10,3 milj 0,4581 4,7 milj +85,3 milj 

2021 10,7 milj 0,4363 4,7 milj +90,0 milj 

2022 11 milj 0,4155 4,6 milj +94,6 milj 

2023 11,3 milj 0,3957 4,5 milj +99,1 milj 

2024 11,6 milj 0,3769 4.4 milj +103,5 milj 

    SUMMA  +103,5 milj  

    Restvärde med faktor +47 milj  

    Kapitalvärde +150,5 milj  
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föreningen två försäkringar, byggprojektförsäkring och byggfelsförsäkring. Då det uppstod en del fel 
med bland annat installationerna under byggtiden kan det vara så att föreningen har fått ut en del 
från försäkringarna, men detta har inte fastställts. Om det inte har täckts av försäkringarna kan det 
vara så att det och dem andra oförutsedda kostnaderna har gett ökade drift- och 
underhållskostnader för de senaste åren för föreningen. Detta påverkar i sin tur kapitalvärdet då vi 
baserat framtida årsöverskott på åren mellan 2011-2013. Om de senaste årsöverskotten är 
missvisande ger detta ett mindre kapitalvärde om 20 år än vad det skulle gjort om de senaste 
årsöverskotten inte var det. 

Vid 2011 är årsöverskottet på nästan 9,6 miljoner kronor, vid 2012 är det nästan 8,1 miljoner kronor 
och vid 2013 är det nästan 8,4 miljoner kronor. Detta påvisar att något har gjort att årsöverskotten 
har minskat med mer än 1 miljon kronor. Enligt årsredovisningen för 2012 skedde två vattenskador 
från avloppsrör samt i en krypgrund på en av huskropparna. Detta ledde till inträngande av vatten i 
flera lägenheter vilket föreningens försäkringar inte täckte. Vi anser att detta kan vara något som har 
ökat drift- och underhållskostnad för föreningen. 
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Figur 9 Beckasinen 18 

6.2.1 Beckasinen 18, Ingemarsgatan 1 A-B, Birger Jarlsgatan 122, Valhallavägen 2,4 A-B 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

6.2.2.1 Bakgrund 
Bostadsrättsföreningen Beckasinen 18 bildades 1973. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening 
med 85 bostadsrätter och 8 hyreslokaler. Sedan 2011 har det skickats in bygglovsansökningar 
angående takpåbyggnad på två delar av fastigheten, samt ansökningar angående förnyande av hissar 
i samtliga trapphus. Takpåbyggnaden är planerad vid Valhallavägen 2-4 och vid Birger Jarlsgatan 122. 
Det kommer att uppföras tre lägenheter på Valhallavägen och en lägenhet på Birger Jarlsgatan 122. 
Bostadsrättsföreningen fick det senaste bygglovet 2 januari 2013. Dock blev bygget framskjutet till 
sista veckan i april år 2014. Tre lägenheter skall uppföras på taket till Valhallavägen 2-4 och en 
lägenhet på taket till Birger Jarlsgatan 122. 
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6.2.2.2 Byggnadsår 
1973 
 

6.2.2.3 Teknisk data och intervju 
För ungefär 15 år sedan kom en idé från en mäklare och en arkitekt att takytan på fastigheten borde 
kunna säljas. Vid denna tid visade det sig att denna affär inte skulle vara lönsam. Sedan gick det ett 
par år och samma mäklare kom tillbaka till föreningen och ansåg att idén skulle bli lönsam idag. Det 
visade sig att det var tre av fem byggfirmor som var intresserade av att köpa takytan på Beckasinen 
18. Den som la högst bud fick köpa takytan av föreningen. Byggentreprenören som köpte takytan fick 
ansvar att utföra hela ombyggnationen vilket medgav att byggentreprenören fick välja vilken 
byggfirma han ville anlita. Projektering påbörjades i början av 2013. Byggfirman har valt att utföra 
denna ombyggnation som ett platsbygge och under tält för att undvika fuktskador. 

Det var inte svårt för Beckasinen 18 att få igenom sin bygglovsansökan för takpåbyggnaden.  
En överklagan inkom där grannfastigheten hade ett klagomål om de öppna spisarna i de nya 
lägenheterna, eftersom grannfastigheten har friskluftsintagning från taket. Köparna hade blivit 
informerade om att köparna av lägenheterna angående de öppna spisarna, att de kanske inte fick 
användas i samband med framtida problem. Det har även uppstått en del klagomål inom 
bostadsrättsföreningen då hissarna i fastigheten kommer att stängas av i cirka 5-6 veckor på grund av 
ombyggnationen. Det gick dock inte att göra något åt detta problem.  

Innan ombyggnationen har det uppstått en del problem för föreningen. Det har blivit många 
förseningar från byggentreprenörens sida. Föreningen tror att det kan bero på att företaget är 
relativt nystartat och har för lite pengar. Vid en sådan försäljning som föreningen gjort anser 
föreningen att man ska vara väl påläst på vem man säljer till. Det ångrar föreningen en del idag då de 
tog den byggentreprenör som la högsta bud utan att granska dem mer noggrant.  

Under 2011 söktes bygglov för att bygga en takpåbyggnad med fyra lägenheter. Det blev godkänt 
under 2012 och byggnationen skulle påbörjas i mars 2013. Dock har det uppstått många förseningar 
vilket har gjort att föreningen har begärt vite på 1 miljon kronor. En slutbesiktning på 
takpåbyggnaden är planlagd den 15 januari 2015. Enligt överenskommelse med byggentreprenören 
ska en del av det redan betalda vitet återbetalas om takpåbyggnaden är klar innan 15 januari 2015. 
Dock om takpåbyggnaden inte är färdig till dess kommer ytterligare vite att begäras. Detta vite 
kommer att ligga på 72 000kr/vecka.  

Anledningen till att Beckasinen 18 har valt att genomföra en takpåbyggnad grundar sig i att 
bostadsrättsföreningen vill få in mer pengar för att amortera lån. Samt genomföra nödvändig 
takrenovering utan att det blir en belastning för förening, och för att modernisera deras tre hissar 
utan och att öka bostadsrätternas ekonomiska andel intäkter i föreningen gentemot dess andel 
lokaler. Detta är viktigt för föreningen eftersom föreningen ligger väldigt nära till att bli en oäkta 
förening. Gränsen för att bli en oäkta bostadsrättsförening går vid 60 % bostäder och idag ligger 
föreningen på cirka 65 % bostäder. I och med att dem kan öka antalet bostadsrätter kan föreningen 
på sikt höja lokalhyrorna utan att bli oäkta förening, vilket i sin tur också gynnar föreningen 
ekonomiskt. 

Föreningen kommer efter ombyggnationen få ett netto på cirka 8 miljoner kronor. Dessutom 
renoveras taket och de tre hissarna helt utan kostnad vilket motsvarar cirka 3,5 miljoner kronor. Den 
nya årsavgiften kommer att vara på ungefär 175 000 kronor och detta ger föreningen en möjlighet 
att höja lokalhyrorna på sikt med 20-30 % vilket motsvarar ungefär 1-2 miljoner kronor. De nya 
lägenheterna har sålts obyggda för ungefär 82 000 kr/kvm.  
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Grundinvestering= 39 500 000 kr 

Restvärde= 26 300 000 kr 

ränta= 5 % 

 

6.2.2.4 Arkitektur 
Beckasinen 18 har en fasad som är av brunt tegel mot samtliga gator. Det finns även delar av fasaden 
som är av plåt och en del som är av mörkt stenmaterial. På Ingemarsgatan finns det balkonger 
ovanför varandra i två etapper. Det finns sedan balkonger mot innergården. Balkongerna har 
plåtfronter. Fasadens fönsterytor på samtliga sidor är väldigt stora och ger lägenheterna gott 
ljusinsläpp. 

6.2.2.5 Ekonomi 
Priset per kvm för lägenheterna ligger på 82 000 kr/kvm. Alla lägenheter är fyror med en storlek på 
ca 120 kvm.  
Fastigheten la ut takytan på entreprenad och fick på så vis 8 miljoner netto i vinst.  

 

 

 

 

Post\ År 2010 2011 2012 2013 

Intäkter 5,6 milj 5,7 milj 5,8 milj 5,7 milj 

Drift och 
underhållskostnader 

3,3 milj 3,8 milj 3,1 milj 4,9 milj 

Årsöverskott +2,3 milj +1,9 milj +2,7 milj +0,8 milj 

 

Årsöverskottet 2014 antas bli 2,4 miljoner utifrån granskning av tidigare årsredovisningar. 
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I nuvärdesberäkningar på bostadsrättsföreningen Beckasinen blev kapitalvärdet 57,2 miljoner efter 
20 år från det att takpåbyggnationen startade. Enligt nuvärdemetoden har investeringen på 
takpåbyggnaden varit lönsam för föreningen. 

I det här fallet är takpåbyggnaden påbörjad i år vilket gör att vi inte kan se årsöverskottens korrekta 
förändring efter takpåbyggnaden. Det vi kan se är att årsöverskotten kommer att öka med åren enligt 
1.03n. Då vi baserat årsöverskotten på de senaste fyra åren och inte bara på det senaste, där 
årsöverskottet har ett väldigt lågt värde så ger detta oss en bättre förutsättning att göra en korrekt 
analys av investeringen. Vid granskning av de årsredovisningar från Beckasinen som vi hade tillgång 
till så har föreningen inte stött på större problem på vägen som drar ner årsöverskottet år 2013 så 
drastiskt. 

En anledning till varför föreningen ville bygga en takpåbyggnad var att kunna höja hyresintäkterna för 
lokalerna. I framtiden finns det en möjlighet för föreningen att höja hyrorna på dessa. I vår formel 
har vi något hög ränta vilket gör att vi kan säga att de ökade intäkterna från lokalerna i framtiden är 
inräknade i våra beräkningar. Detta gör att det borde vara relativt säkert att påstå att investeringen 
för Beckasinen ger åtminstone ett kapitalvärde på 57,2 miljoner kronor. 

År  Årsöverskott Nuvärdefaktor Nuvärde Summa 

2014 2,4 milj 0,9524 2,3 milj +2,3 milj 

2015 2,5 milj 0,9070 2,3 milj +4,6 milj 

2016 2,6 milj 0,8638 2,2 milj +6,8 milj 

2017 2,7 milj 0,8227 2,2 milj +9,0 milj 

2018 2,8 milj             0,7835 2,2 milj +11,2 milj 

2019 2,9 milj 0,7462 2,2 milj +13,4 milj 

2020 3 milj 0,7107 2,1 milj +15,5 milj 

2021 3 milj 0,6768 2,0 milj +17,5 milj 

2022 3,1 milj 0,6446 2,0 milj +19,5 milj 

2023 3,2 milj 0,6139 2,0 milj +21,5 milj 

2024 3,3 milj 0,5847 1,9 milj +23,4 milj 

2025 3,4 milj 0,5568 1,9 milj +25,3 milj 

2026 3,5 milj 0,5303 1,9 milj +27,2 milj 

2027 3,6 milj 0,5051 1,8 milj +29,0 milj 

2028 3,7 milj 0,4810 1,8 milj +30,8 milj 

2029 3,9 milj 0,4581 1,8 milj +32,6 milj 

2030 4 milj 0,4363 1,7 milj +34,3 milj 

2031 4,1 milj 0,4155 1,7 milj +36,0 milj 

2032 4,2 milj 0,3957 1,7 milj +37,7 milj 

2033 4,3 milj 0,3769 1,6 milj +39,3 milj 

    SUMMA  +39,3 milj  

    Restvärde med faktor +9,9 milj  

    Lägenhetsintäkter +8 milj  

    Kapitalvärde +57,2 milj  
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7. Slutsats 
 

7.1 Slutsats ur ett tekniskt perspektiv 
De flesta hus som finns idag har goda förutsättningar för takpåbyggnader. Detta gäller både äldre hus 
från sekelskiftet fram till det som byggts idag. De flesta hus som är idealiska för takpåbyggnader är 
dock från 60-70 talet på grund av sina platta tak. 

Det som måste ske i samband med tillbyggnad av våning/våningar är att man måste dra upp 
installationer till det som skapats över de befintliga våningarna. Detta kan lösas på olika alternativ 
och beroende på vad som förutsätts för fastigheten i fråga. Det kan exempelvis behövas hiss ifall 
detta saknas eller att man omdimensionerar ledningarna för att täcka det nya vattenbehovet. 
Bärigheten kanske inte finns heller, men då finns det alternativ att tillgå såsom att bygga med lättare 
material eller riva den översta våningen och bygga till flera våningar med ett lättare material.  

7.2 Slutsats ur ett juridiskt perspektiv 
Efter att vi granskat och gått igenom mängder av dokument från stadsbyggnadskontoret så kunde 
man urskilja ett mönster. De faktorerna som oftast innebar ett avslag för bygglov var relaterat till hur 
detaljplanen var utformad samt kulturhistoriska värden och klagomål från omgivande fastigheter.  
Det som i slutändan gjorde att man till slut fick igenom sitt bygglov var att man yrkade på viktiga 
faktorer som myndigheterna var införstådda med. Dessa kunde exempelvis vara det faktumet att det 
behövs mer bostäder centralt, eller det att detaljplanen för fastigheten är förlegad och behöver 
uppdateras. I flera fall har det även vart fastigheter som vart på en lägre nivå höjdmässigt än 
kringliggande fastigheter och yrkade på att komma upp i samma nivå som dessa fastigheter låg på. 
Det man också kan se är att ju mer planering det låg bakom förslaget desto större var oddsen att få 
igenom ett bygglov.  
 

7.3 Slutsats ur ett ekonomiskt perspektiv 
Det man kan se efter att ha granskat ett flertal olika fall är att det ofta efter en ombyggnation av en 
eller flera våningar resulterar i en vinst eller en plus/minus-noll affär direkt efter bygget är klart. Det 
kan också konstateras att det är betydligt dyrare att bygga till en våning än att bygga om en råvind då 
vinsten efter ombyggnation är i princip garanterad efter en sådan. Även om inte vinst sker direkt 
efter en våningstakpåbyggnad så kommer det löna sig på längre sikt när ekonomin har stabiliserat 
sig. Denna lönsamhet ökar ju centralare man hamnar eftersom efterfrågan är som störst centralt. 
 
Det som kan hindra föreningar som inte riktigt har ekonomin eller är skeptiska kan till viss del vara 
rapporter om detta. Det är inte särskilt vanligt än så länge med takpåbyggnader, men många tror att 
detta kommer öka då folk har en tendens att flockas kring storstäderna.  

Hus från 60-70 talen har verkligen ett gyllene läge att förädlas med sina platta tak och sitt behov av 
renovering. Sådant som hiss och stambyte är en utgift som en takpåbyggnad tar hand om utan 
problem, åtminstone på längre sikt. 

Det kan även konstateras att det gagnar fastigheter på lång sikt då nya lägenheter genererar större 
intäkter. Självklart ökar även drift- och underhållskostnader, men det är fortfarande aldrig högre än 
vad intäkterna blir. Vilket resulterar i vinst. 

Även bostadsrättsföreningar som är ligger på gränsen till äkta förening kan överväga att göra en 
sådan ombyggnation för att bli äkta. Alternativt för att man har lokaler i fastigheten som man vill 
göra hyresökning på och på så sätt bevara sin status som äkta genom att bygga till en våning. 



               Katarina Thulin  Examensarbete 
               Oscar Blom  Stockholm 
               TIBYH3B  27 maj 2014 
 
  

 

35 
 

Det finns mycket som avskräcker föreningar att göra takpåbyggnader då det är dels ett väldigt 
omfattande arbete som kan ta väldigt lång tid beroende på hur man väljer att utföra det. Men även 
här så finns det alternativ att tillgå som exempelvis; volymer eller prefab, vilket kan korta ner arbetet 
till bara några månader. Det kan även underlätta ekonomiskt för fastigheten av andra skäl. Ett av 
dessa skäl kan vara ett de som är bosatta högst upp inte kan bo i sin bostad under 
ombyggnationstiden, vilket kan bli en stor utgift.  
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s16-19 

8.3 Muntliga källor 
Johan Arvidsson, ledamöter i brf Stenbrottet 3, Stockholm, 19-04-2014 

Magnus Eklund, Wallenstam, Stockholm, 10-05-2014 

Ove Sundvall, styrelseordförande brf Beckasinen 18, Stockholm, 05-05-2014 

Hedwig Ulander, Moelven, Nacka, 12-05-2014  

Hans Wermdalen, styrelseordförande brf Väduren 15 under takpåbyggnationen, Stockholm,  
20-04-2014  
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Figur 10 Stenbrottet 3 

9. Bilagor 

9.1 Fallstudie råvind 
 
9.1.1 Stenbrottet 3, Kronobergsgatan 8, Fleminggatan 67 

9.1.1.1 Bakgrund 
Fastigheten är uppförd 1896 och har genomgått ett flertal ombyggnationer fram tills idag. Bygglov 
beviljades vid första ansökan då förslaget tog hänsyn till husets arkitektoniska prägel, dock med en 
modern touch. Fastigheten är en såkallad oäkta bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningen Stenbrottet 3 kom med ett förslag som innebar att en del av fastigheten 
skulle få utökad byggrätt för sina bostäder, motsvarande två stycken våningar varav den övre 
indragen från gatan. Där även en inredd vindsvåning i etage med takkupor ingår. Fyra stycken nya 
lägenheter kommer alltså att skapas. Då kommer fastigheten öka från 5 till 7 våningar och hamna på 
samma våningshöjd som kringliggande fastigheter. Fastigheten är inte heller k-märkt. 

9.1.1.2 Byggnadsår 
1896 

9.1.1.3 Teknisk data 
Påbyggnad av två våningar varav den övre indragen från gatuplanet . Dessutom medges 
en inredd vindsvåning i etage, med takkupor mot gatan och gården. Totalt fyra lägenheter ska 
byggas. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att påbyggnaden med fördel kan ges ett 
modernt uttryck med samtida arkitektur som skiljer sig från resten av huset. Totalt åtta stycken 
takkupor, varav fyra mot gatan och fyra mot gården, ger vindsvåningen ett generöst ljusinsläpp och 
en attraktiv boendemiljö. Stadsbyggnadskontoret bedömning är att detaljplanens genomförande inte 
medför en betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en miljöbedömning behöver 
göras.  
 

9.1.1.4 Arkitektur 
Huset präglas av jugendstilen och har en putsad gul/orange fasad. Dess fönster är medelstora och 
har spröjs vågrätt längs mitten. Huset har gått igenom en omfattande ombyggnad på 40-talet och fick 
efter det en mer nyklassicistisk stil. Portar är av trä och utsmyckade med glaspartier.  
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Grundinvestering= 3 000 000 kr 

Restvärde= 2 000 000 kr 

ränta= 5 % 

 

9.1.1.5 Ekonomi  
Enligt årsredovisningen för 2010 kommer ombyggnationen kosta cirka 3 miljoner kronor. 
Vindsutrymmet på Kronobergsgatan 8 såldes 2009 till Arcona som påbörjade ombyggnationen av 
fyra stycken vindslägenheter 2010. Lägenheterna stod klara i september 2011. Tre av de fyra 
lägenheterna var sålda vid slutet av 2011.  
Försäljningspriset för de fyra lägenheterna uppskattas till 28 000 000 kr. 

 

 

 

 

Post\ År 2008 2009 2010 2011 2012 

Intäkter 2,9 milj 3 milj 3 milj 3,1 milj 3,3 milj 

Drift och 
underhållskostnader 1 milj 1,6 milj 2,1 milj 1,7 milj 1,7 milj 

Årsöverskott +1,9 milj +1,4 milj +0,9 milj +1,4 milj +1,6 milj 
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Det kan enkelt konstateras enbart genom att ta kostnaden för lägenhetsintäkerna minus 
grundinvesteringen för att kunna se att lönsamheten är mycket god för ombyggnationer av råvindar. 

  

År  Årsöverskott Nuvärdefaktor Nuvärde Summa 

2009 1,4 milj 0,9524 1,3 milj +1,3 milj 

2010 0,9 milj 0,9070 0,8 milj +2,1 milj 

2011 1,4 milj 0,8638 1,2 milj +3,3 milj 

2012 1,6 milj 0,8227 1,3 milj +4,6 milj 

2013 1,7 milj 0,7835 1,3 milj +5,9 milj 

2014 1,7 milj 0,7462 1,3 milj +7,2 milj 

2015 1,8 milj 0,7107 1,3 milj +8,5 milj 

2016 1,8 milj 0,6768 1,2 milj +9,7 milj 

2017 1,9 milj 0,6446 1,2 milj +10,9 milj 

2018 2 milj 0,6139 1,2 milj +12,1 milj 

2019 2 milj 0,5847 1,2 milj +13,3 milj 

2020 2,1 milj 0,5568 1,2 milj +14,5 milj 

2021 2,1 milj 0,5303 1,1 milj +15,6 milj 

2022 2,2 milj 0,5051 1,1 milj +16,7 milj 

2023 2,3 milj 0,4810 1,1 milj +17,8 milj 

2024 2,3 milj 0,4581 1,1 milj +18,9 milj 

2025 2,4 milj 0,4363 1,0 milj +19,9 milj 

2026 2,5 milj 0,4155 1,0 milj +20,9 milj 

2027 2,6 milj 0,3957 1,0 milj +21,9 milj 

2028 2,6 milj 0,3769 1,0 milj +22,9 milj 

    SUMMA  +22,9 milj  

    Restvärde med faktor +0,8 milj  

    Lägenhetsintäkter +28 milj  

    Grundinvestering -3 miljoner  

    Kapitalvärde +48,7 milj  
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9.2 Intervjuer 
 

9.2.1 Intervju med Ove Sundvall – Styrelseordförande brf Beckasinen 18  
 
1. Vad valde ni för teknisk lösning konstruktionsmässigt? (Prefabricerat, platsbyggt, med manuell 
eller maskinell arbetskraft mm) Varför valde ni just den?  
  
vår byggfirma har valt platsbyggt, för få lägenheter för att prefab skall löna sig.  
  
2. Vilket företag utförde ombyggnationen? Kände du att de var kunniga? Om inte, förklara varför. 
  
Vi har sålt takytan till en byggentreprenör, han har valt byggfirma och vi styr inte detta. Byggfirman 
verkar kompetent men vi vet först om 9 månader om detta stämmer. 
   
3. Var det svårt att få er takpåbyggnad godkänd? (bygglov mm.)  
  
nej, gick snabbt. Vi hade ett försök till överklagande men det blev inget. 
 
4. Fick ni många klagomål från närliggande fastigheter? Vad var dessa i så fall? 
  
Ja grannföreningen hade synpunkter och klagade till SBK som struntade i deras synpunkter, det blev 
inte heller något överklagande. 
Grannföreningen har framfört bekymmer med att vi fått bygglov för öppna spisar, de har 
friskluftsintag på taket.  Köparna till de nya lägenheterna vet om detta och om det blir problem så får 
de öppna spisarna ej användas. 
  
5. Fick ni klagomål från bostadsrättsinnehavare i er fastighet? Vad var dessa i så fall? 
  
hissarna måste stängas av i 5-6 veckor för ombyggnad, vissa medlemmar klagade på detta. 
Sophanteringen måste göras om och några tyckte det blir sämre.  På beslutsstämman röstade några 
nej, vi gick till hyresnämnden som ansåg att nej-rösterna inte var direkt berörda av ombyggnaden och 
tog ej upp saken till behandling.  
  
6. Varför valde ni att göra en takpåbyggnad? Förklara gärna detta tydligt 
  
Få in pengar att amortera lån med, genomföra nödvändig takrenovering utan kostnad, få tre hissar 
moderniserade utan kostnad, öka bostadrätternas andel i föreningen mot andelen intäkter från 
lokalhyresgäster. Denna sista punkt är væsentlig eftersom vår förening ligger nära gränsen till oäkta, 
genom de nya lägenhetrna flyttas gränsen väsentligt och vi kan på sikt höja hyrorna för lokaler utan 
att riskera oäkta förening.  
  
7. När ni väl bestämt er för att göra ombyggnationen, valde ni att renovera eller bygga till något 
när ni ändå skulle bygga? Vad var detta i så fall? (Tex balkonger, förnya hissen, fönster mm) 
  
Taket blev renoverat, tre hissar blev ombyggda, föreningen har valt att inkludera den sista hissen i 
moderniseringen på egen kostnad. 
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8. Vilka problem uppkom innan/under/efter ombyggnationen? 
  
Hissarna har stängts av under 5-6 veckor på grund av ombyggnationen. Detta fick vi en del klagomål 
på. Det har sedan varit många förseningar från byggentreprenörens sida då företaget troligen har för 
lite pengar då det är ett relativt nystartat företag.   

9. Blev ni nöjda med ombyggnationen eller är det något ni saknar idag?  
  
Bygget startade i denna vecka och skall vara klart vid årsskiftet, då kan vi ge en utvärdering. 
 
10. Kände ni att det i slutet var lönsamt att göra denna ombyggnation? Vad blev slutpriserna för 
lägenheterna? 
 
Ja, föreningen får netto ca 8 msek plus att taket renoveras utan kostnad (ca 2 msek), tre hissar 
moderniseras utan kostnad (ca 1,5 msek). ny årsavgift på ca 175 tsek och möjlighet att höja 
lokalhyror med på sikt 20-30% (1-2 msek). De nya lägenheterna har sålts obyggda för ca 82 000 
kr/kvm. 
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9.2.2 Intervju med Hans Wermdalen – styrelseordförande brf Väduren 15 under 
takpåbyggnationen 
 
1. Vad valde ni för teknisk lösning konstruktionsmässigt? Varför valde ni just den? 
 
Jag som ordförande valde en totalentreprenad för att bygga sex nya lägenheter om vardera cirka 100 
kvm på taket istället för att bygga ett nytt tak då det gamla ändå var så dåligt att det behöv de 
ersättas. Dessutom passade vi på att begära in anbud på uppsnyggning av  de tre trapphusen, byte av 
hissmotorer då det ändå måste kompletteras med hiss upp till det nya - 7:e - våningsplanet. Anm.: 
Huset hade två våningar under jord - garage, källarförråd, gym och butik. I valet mellan lösningar 
konsulterade vi REXAB -Olle Rex Arkitektbyrå - som föreslog denna lösning. 

 
2. Vilket företag utförde ombyggnationen? Kände du att de var kunniga? Om inte, förklara varför. 
 
Jag skickade anbudsförfrågan till Arcona bygg, BTH bygg och Blå Eken - det senare ett litet 
familjeföretag med få referenser. Blå Eken hade det bästa anbudet och efter prövning beslutade 
styrelsen för Väduren 15 att välja den entreprenören. 
 
3. Var det svårt att få er takpåbyggnad godkänd? (bygglov mm.) 
 
Jag anlitade en byggkonsult - Lars Hägg konsulting i Hässelby - med goda upparbetade relationer på 
stadsbyggnadskontoret. Vårt bygglovsärende togs som ett delegationsärende. Det behövde därför 
inte föredras i den politikerbesatta stadsbyggnadsnämnden.  Jag som är jurist såg också behovet av 
juridisk assistans och anlitade tidigt en advokat med erkänt gott rykte och god insikt i bygglagstiftning 
och bostadsrättsfrågor. Sören Birkeland på Carler advokatbyrå, Norrlandsgatan 11. 
 
4. Fick ni många klagomål från närliggande fastigheter? Vad var dessa i så fall? 
 
Jag skickade ut meddelanden till grannfastigheterna och de tilläts även i byggnadskontorets prövning 
att inkomma med synpunkyter. Vi fick inga klagomål. 
 
5. Fick ni klagomål från bostadsrättsinnehavare i er fastighet? Vad var dessa i så fall? 
 
Under byggtiden - då Blå Eken endast anlitade polsk arbetskraft - uppstod många klagomål som 
hanterades löpande. De polska byggarbetarna arbetade 6 dar i veckan och 12 timmar varje dygn. 
De använde få lyftverktyg. De lastade ut 40 ton betong vid ombyggnad av hisschakten, lyfte tunga 
limträbalkar manuellt, betongmassor samlades i storsäckar och togs ned med kranbil, all 
byggmaterial kördes endast upp i befintliga hissar eller i vad avse tyngre gods lyftes upp tidigt på 
måndagsmorgnarna. Vidare använde de föreningens WC i tvättstugan vilken föranledde en del 
onödiga trivselkollisioner. Men genom att informera alla bostadsrättshavare med nyhetsbrev 
månatligen fick byggverksamheten en viss acceptans. 
 

6. Varför valde ni att göra en takpåbyggnad? Förklara gärna detta tydligt 
 
Huset hade ett tak som börjat läcka in vatten och som ändå behövde rivas och ersättas ett nytt. Detta 
skulle kosta utan att bidra vilket takpåbyggnaden gjorde.  
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7. När ni väl bestämt er för att göra ombyggnationen, valde ni att renovera eller bygga till något 
när ni ändå skulle bygga? Vad var detta i så fall? (Tex balkonger, förnya hissen, fönster mm) 

Det enda tillägget var nya hissmotorer, hisskorgar, nya belysningsarmaturer i de tre trapphusen och 
uppfräschning av trapphusen. 
 
8. Vilka problem uppkom innan/under/efter ombyggnationen? 
 
Då bygget drog ut på tiden och störningar blev kraftiga krävde vi ersättning. Så småningom fick 
advokat Birkeland till en förlikning, men det fanns på slutet också tankar på en civilprocess. 
Ersättningen vi fick var 14 miljoner kronor. 
 
9. Blev ni nöjda med ombyggnationen eller är det något ni saknar idag? 
 
Takpåbyggnaden och entreprenaden i befintliga husdelar blev ekonomisk en bra lösning. Summa 
summarum fick brf Väduren 13 allt detta utan att behöva betala något extra i balansräkningen. 
Låneportföljen blev lika stor när allt var färdigbyggt som när bygget påbörjades. 

 
10. Kände ni att det i slutet var lönsamt att göra denna ombyggnation? 

  
Ja, det var både nödvändigt och blev lönsamt. Kort efter att dessa entreprenader var 
färdigbesiktigade gjorde E-Schakt, som nu bygger om Sergel torg och Klarabergsleden en 
totalrenovering av de två garageplanen. Genom att elritningar hade fördärvats vid en vattenskada 
uppstod extra utmaningar men föreningen lyckades ändå avsluta även denna entreprenad på ett 
ekonomiskt och byggtekniskt fördelaktigt sätt.  
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9.2.3 Intervju med Hedwig Ulander – Moelven 
 
1. Vilka byggmetoder använder ni?  
 
Vi använder endast volymer och dessa tillverkas på fabrik. Materialet är konstruktionsvirke(furu). 
Detta framför allt då Moelven äger många sågverk. Standardmåtten på våra volymer är på 
4,15mx12mx3,5m. Dessa volymer sätts bredvid varandra och bildar på så sätt en hel våning. 
Öppningar och anslutningar förberedes även på fabrik. I volymerna sätts det in så mycket som möjligt 
så som toalett, köksinredning, klinker, installationsdragningar mm. (dock inte vitvaror). När man 
jobbar med volymer pratar man om förädlingsgrad. Detta betyder att vi vill göra så mycket som 
möjligt i fabrik för att det ska bli tidseffektivt, ekonomiskt och minska riskerna med fukt etc. 

2. Vilka fördelar finns det att bygga så? 

Det är varmt och torrt vilket betyder att det finns ingen byggfukt att torka ut våra volymer. Då vi 
bygger huset färdigt till 70-80% på fabrik måste alla förändringar göras innan produktionen startar i 
fabrik vilket ger positiva effekter för kunden. Då vi ändrar väldigt lite på plats gör detta att vi kan ge 
en säkrare process vilket leder till ett säkrare pris för kunden. Dessutom vet vi att vi kan hålla en viss 
kvalitet då vi har mer kontroll på vem som gör vad. Vi bygger även väldigt tidseffektivt jämfört om 
man bygger på plats då det kan ske fördröjningar mm. som gör att tiden går. Vi har exempelvis 
monterat ett femvåningshus på 15 veckor.  

3. Vilka problem kan uppstå? 

Det är viktigt att anslutningar utförs på rätt sätt mellan befintligt hus och påbyggnad så att det inte 
blir några problem med fukt. Det gäller också att ha tänkt igenom hur man kan dra el, vatten och 
andra installationer upp till det nya takvåningsplanet.  

4. Har efterfrågan på takpåbyggnad ökat? 

Det kommer troligen att öka men det är svårt att säga helt säkert. 

  



               Katarina Thulin  Examensarbete 
               Oscar Blom  Stockholm 
               TIBYH3B  27 maj 2014 
 
  

 

47 
 

9.2.4 Intervju med Magnus Eklund – Wallenstam 
 
Jag ska försöka svara så gott jag kan, men minnesbilden är inte helt tydlig i alla frågor. För att ni ska 
förstå mina svar bättre berättar jag enkelt om min yrkesroll samt lite fakta respektive projekt: 

Jag själv skiljer på begreppet att bygga på en våning eller att helt enkelt inreda en kall vind. För mig är 
det två helt olika åtgärder. 

De bägge projekt som jag har varit med om, där har vi byggt på en eller fler våningar. 

Mitt första projekt vad gäller påbyggnad var en bostadsrättsförening, HSB 36 i Uppsala där vi under 
åren 1991-92 renoverade de 116 befintliga lägenheterna samt byggde på en våning på två 
huskroppar. Påbyggnaden tillförde föreningen 14 stycken nya lägenheter. Denna entreprenad 
genomfördes av NCC och jag var arbetsledare på den tiden. 

Mitt andra projekt vara när JM projektutvecklade en befintlig fastighet i form av ett äldreboende som 
byggdes om till en bostadsrättsförening (Brf Tunåsen) på 49 lägenheter. På en befintlig huskropp 
byggdes två våningar på och tillförde ett tiotal nya lägenheter. Detta skedde mellan 2003-2004 och 
min yrkesroll på JM var då arbetschef. 

Så i bägge ovan nämnda projekt har jag i mina respektive yrkesroller varit fokuserad på 
produktionsfrågor och inte i så kallad byggherrefrågor. 

1. Vad heter er bostadsrättsförening?  

Svar: HSB 36 och Brf Tunåsen 

2. Är det en äkta eller oäkta förening och hur ser fördelningen ut idag?  
 
Svar: Bägge är äkta föreningar. 

3. Vad valde ni för teknisk lösning konstruktionsmässigt? Varför valdes just den?  (prefab, 
platsbyggt mm) 
 
Svar: HSB 36. Platsbyggd lösning, med traditionella trästolpade ytterväggar, murat, respektive 
fasadskivor utsida. Prefabricerade takstolar och råspont, papp och tegelpannor. 

Svar: Tunåsen. Prefabricerade utfackningsväggar (ej fyllda), ytterväggar sedan putsade på plats. 
Håldäcksbjälklag samt takkassetter. 

4. Byggde ni i "tält"? Varför/Varför inte valde ni detta sätt? 
 
Svar: HSB 36. Vi använde tält. Detta för att vi hade befintlig fastighet med kvarboende under oss. 
Kunde inte riskera att få nederbörd på fastigheten. Platsbyggt var mest kostnadseffektivt och tältet 
behövde vi oavsett produktionsmetod. 

Svar: Tunåsen. Vi använde inte tält. I befintlig fastighet under var alla organiska material rivna så 
eventuell nederbörd medförde inga skador utan behövde bara torkas ut. Hög prefabriceringsgrad på 
påbyggnaden av tidsskäl. Ju snabbare vi fick tak på fastigheten, desto fortare kunde uttorkning och 
arbeten i befintlig huskropp påbörjas. 
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5. Var det svårt att få er takpåbyggnad godkänd? (bygglov  mm.)  
 
Svar: Vet inte. 

6. Fick ni många klagomål från närliggande fastigheter? Vad var dessa i så fall på? 
 
Svar: Inget bygglov blev överklagat och vi fick inte vad jag minns klagomål för att vi störde närboende 
under produktionstiden. 

7. Fick ni klagomål från bostadsrättsinnehavare i er fastighet? Vad var dessa i så fall? 
 
Svar: HSB 36. I och med att vi hade kvarboende upplevde folk på översta våningen att det blev kallt i 
lägenheter då vi rev taket inklusive isolering. 

Detta löstes med tillfälliga värmefläktar i berörda lägenheter. 

Svar: Tunåsen. Hyresgäster flyttade inte in förrän alla lägenheter var klara. 

8. Varför valde ni att göra en takpåbyggnad? Förklara gärna detta tydligt! (Ekonomiskt? Andra 
skäl?) 
 
Svar: Kan inte ge konkreta tydliga svar annat än: 

HSB 36: Budskapet var att insatser från de nya lägenheterna hjälpte till att finansiera en stor del av 
övrig ombyggnad. Föreningen fick en bättre total ekonomi med ny våning, även medräknat 
merkostnaden. 

Tunåsen: För att klara av att finansiera hela projektet och dyr byggrättskostnad behövde 
exploateringsgraden ökas. Bättre totalekonomi även i detta fall. 

9. När ni väl bestämt er för att göra ombyggnationen, valde ni att renovera eller bygga till något 
när ni ändå skulle bygga? Vad var detta i så fall? (Tex balkonger, förnya hissen, fönster mm) 
 
Svar: HSB 36. Påbyggnaden skedde i samband med stamrenovering. 

Svar Tunåsen. Bostadsrättsföreningen bildades i samband med entreprenaden. 

10. Vilka problem uppkom innan/under/efter ombyggnationen? (förklara gärna detta tydligt!) 
 
Svar: HSB 36: Kanske förskönas bilden med åren. Men jag minns bara en bra, välplanerad 
entreprenad som avklarades i tid och med en nöjd kund. 

Svar: Tunåsen: Även här hade vi en välplanerat bra projekt som genomfördes i tid. Egentligen är det 
enda jag minns att budgeterad produktionskostnad ökade med tiden på grund av ombyggnaden (ej 
påbyggnaden). Vi hade helt enkelt inte lyckats förutse alla åtgärder som krävdes vid ombyggnaden. 
Totalt sätt gick dock projektet ekonomiskt bra. Huvud regel i branschen är ombyggnadsprojekt, 
(framförallt där ingrepp görs i bärande konstruktioner) drar ofta i produktionskostnaden mer än 
förväntat. 

Rådet i vad som kan gå fel är att inte ha glädjekalkyler vad gäller produktionskostnad. Gör en 
realistisk bedömning. 
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11. Blev ni nöjda med ombyggnationen eller är det något ni saknar idag?  
 
Sett ur mitt perspektiv blev alla parter nöjda. 

12. Kände ni att det i slutet var lönsamt att göra denna ombyggnation?  
 
I bägge fallen, ja! 
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9.2.5 Intervju med Johan Arvidsson – Ledamöter i brf Stenbrottet 3 
   
1. Vad valde ni för teknisk lösning konstruktionsmässigt? Varför valde ni just den? 
 
Svar: Vi valde inte lösningen själva. 
 
2. Kände ni att det företaget som utförde ombyggnationen var kunniga och på vilket sätt? Om inte, 
förklara varför? 
 
Svar: Mitt intryck är att föreningen var nöjd. 
 
3. Var det svårt att få er takpåbyggnad godkänd? (bygglov mm.)  
 
Svar: Inte vad jag vet. 
 
4. Fick ni många klagomål/missnöje från närliggande fastigheter? Vad var dessa i så fall? 
 
Svar: Nej 
 
5. Fick ni klagomål från bostadsrättsinnehavare i er fastighet? Vad var dessa i så fall? 
 
Svar: De som bodde närmast under påbyggnaden drabbades av problem under bygget (skador på 
innertak, buller, nedskräpning) 
 
6. Varför valde ni att göra en takpåbyggnad? Förklara gärna detta tydligt 
 
Svar: För att få in pengar vid försäljning, för att öka framtida avgiftsintäkter och för att föreningen 
skulle bli "äkta". 
 
7. När ni väl bestämt er för att göra ombyggnationen, valde ni att renovera eller bygga till något 
när ni ändå skulle bygga? Vad var detta i så fall? (Tex balkonger, förnya hissen, fönster mm) 
 
Svar: Nej 
 
8. Vilka problem uppkom innan/under/efter ombyggnationen? 
 
Svar: Se fråga 5 
 
9. Blev ni nöjda med ombyggnationen eller är det något ni saknar idag?  
 
Svar: Det blev bra 
 
10. Kände ni att det i slutet var lönsamt att göra denna ombyggnation? 
 
Svar: Ja 
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9.3 Bilder på blivande takpåbyggnad för Beckasinen 18 
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9.3 Ritning på den blivande takpåbyggnaden på Storuven 20  

 

 


