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”Dagens problem kan inte lösas med samma synsätt och tänkande som en 
gång skapade dem” 
     - Albert Einstein 
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Urbaniseringen och de allt mer hårdragna kraven på hållbart byggande har bidragit till att 
flertalet länder har börjat undersöka och forska kring framtagandet av nya och innovativa 
byggmetoder. Detta är även delvis till följd av ett marknadsmisslyckande då marknaden och 
byggandet inte kunnat anpassa sig till en effektiv jämvikt. En av dessa nya metoder grundar 
sig i att utöka användningen av underjordiska utrymmen och använda dessa som en plats att 
lokalisera allt från bostäder till shoppingcenter och kontorslokaler i. Detta är främst en metod 
som det forskats mycket kring i tätbebyggda länder där man under många år dragits med stora 
problem vilka främst varit en konsekvens av urbaniseringen.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka behoven samt hur dessa byggmetoder skulle kunna 
tillämpas i Sverige. I dagsläget har det visat sig att det inte existerar något stort behov av att 
börja utöka det underjordiska byggandet, dock är detta något som förväntas ändras med tiden. 
Detta främst eftersom den förväntade befolkningen i de svenska storstäderna beräknas växa 
samt då de befintliga centrala markutrymmena beräknas öka i värde samt popularitet. För att 
uppnå syftet har först och främst en analys av urbaniseringen och dess påverkan på det 
framtida byggandet gjorts. Som komplement till detta har även en juridisk- samt ekonomisk 
analys genomförts där Sverige använts som främsta utgångspunkt. För att öka förståelsen 
samt bidra till en djupare analys har även flertalet existerande samt planerade projekt runt om 
i världen undersökts.  
 
Resultatet av undersökningen visar att det finns ett enormt globalt intresse för utvecklandet av 
underjordiska utrymmen och konstruktioner. I dagsläget bedrivs det mycket forskning kring 
detta, och flertalet länder såsom Singapore och Mexiko har stora planerade projekt. Att 
urbaniseringen bidrar till mycket problem har de flesta länder som lider av fenomenet insett. 
De har även insett vikten av att börja planlägga framtidens städer i tid, för att på så sätt 
minska riskerna för en framtida instabil och sårbar stad. Detta har i sin tur bidragit till det 
ökade intresset för nya och innovativa byggmetoder. Genom att man har insett att dagens 
byggmetoder är anpassade utefter en annan tid och andra samhällsproblem har man även nått 
insikten av att dessa nya byggmetoder, vilka inkluderar underjordiskt byggande, är det som 
krävs för att lyckas hantera vågen av urbanisering samtidigt som man uppnår drömmen om ett 
hållbart byggande.  
 
Slutsatsen är att, trots en viss avsaknad av intresse hos svenska byggaktörer för underjordiskt 
byggande, kan detta vara en av de metoder som kommer få ett stort utökat framtida 
användande. Slutsatsen som nåtts utifrån den juridiska analysen är att vi redan i dagsläget har 
relativt välutvecklade svenska regelverk som behandlar byggandet av underjordiska 
konstruktioner. Dock anses det fortfarande finnas en viss förbättringspotential hos vissa av 
dessa, samt så skulle en förenkling av vissa lagar behöva ske. Det har även kunnat konstateras 
att Sverige skulle kunna dra stor nytta av att skapa en så kallad underjordisk översiktsplan 
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(UMP), speciellt om man skulle bestämma sig för att utöka det underjordiska byggandet. 
Slutsatsen utifrån den ekonomiska analysen har även den påvisat en viss förbättringspotential 
i aktörernas agerande på den svenska marknaden. Underjordiskt byggande leder ofta till högre 
kostnader under byggskedet, för att sedan efter konstruktionen är klar leda till avsevärt lägre 
kostnader än traditionellt byggande. Eftersom många svenska byggaktörer tänker allt för 
kortsiktigt och till stor del är för vinstdrivna för sitt eget bästa leder detta till att metoder 
såsom underjordiskt byggande i många fall sållas bort. Utifrån detta resonemang bör man 
försöka påverka byggbranschen att fokusera på ett mindre vinstdrivet och mer långsiktigt tänk 
där man istället fokuserar mer på de framtida projektens livscykelkostnader.  
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The urbanization and the increasing requirements for sustainable construction have evolved 
into a larger interest for new and innovative building methods. Numerous countries have 
started investigating and conducted research with the purpose to find the best and most 
sustainable methods to be able to cope with the consequences of the urbanization. One of 
these methods is based on an improved and extended development of underground space and 
use the space to locate everything from housing to shopping centers and offices in. This 
method has mainly been interesting dense urban countries where the urbanization has been 
the source of many problems.  
 
The purpose of this thesis is to examine the degree of applicability of these construction 
methods in Sweden. In the current situation there is not a huge need to begin an expansion of 
the underground construction, however, is this something that is expected to change over 
time. This mainly since the expected population in the major Swedish cities is expected to 
grow as well as the existing central land areas are expected to appreciate in value and 
popularity. To achieve the purpose has this thesis first and foremost focused on conducting an 
analysis of the urbanization and its impact on the future construction. As a complement has 
also a juridical- and economical analysis been made in which Sweden has been mainly used 
as the starting point.  
 
The result of the examination shows that there´s a huge global interest in the development of 
underground spaces and structures. Currently many countries are putting a lot of commitment 
in conducting research on the future underground space use, and many countries, such as 
Singapore and Mexico has large upcoming underground projects. That the urbanization leads 
to huge problems is something many countries suffering from the phenomenon has realized. 
They have also understood the importance of starting designing the cities of the future in time, 
in order to reduce the risks arising from an unplanned city. This has contributed to the 
increased interest in new and innovative construction methods. By the realization of that the 
methods used today are created for another era of time as well as other societal problems, has 
also the conclusion that these new construction methods, including underground space use, is 
what´s required.  
 
The conclusion of this thesis is that despite the lack of interest for underground space use 
created by the stakeholders of the Swedish property market, this could possibly be one of the 
methods we will be using in the future. The conclusion taken out of the juridical analysis is 
that Sweden already has a great regulatory framework that deals with underground space use. 
However there still exist some areas where improvements can be made, as well as some legal 
frameworks that can be simplified to make them easier to use. It has also been concluded that 
Sweden could benefit largely by creating an underground master plan (UMP). The conclusion 
taken out from the economical analysis has also revealed some areas in need of improvement. 
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Underground constructions often leads to enlarged costs during the construction phase, 
followed by much lower costs than normally after the construction is completed. Since the 
majority of the participants of the Swedish property market are very profit-orientated and are 
thinking through a short-term perspective this concludes in that many methods, one of them 
underground space use, often gets screened out. Due to this reasoning it can be concluded that 
the Swedish construction industry is in a huge need of starting to think more long-term and 
start focusing more on the lifecycle costs of future projects.  
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel ges läsaren en introduktion till de bakomliggande omständigheterna 
som bidragit till denna studies genomförande. Även uppsatsens avgränsningar samt den 
forskning som i dagsläget bedrivs inom uppsatsens ramar tas upp. Det hela avslutas med en 
genomgång av uppsatsens disposition.  
 

1.1. Bakgrund 
För 100 år sedan bodde åtta av tio på landsbygden, idag ser det minst sagt annorlunda ut. 
Sedan år 2008 bor det fler personer i städer och tätorter än vad det gör ute på landsbygden, 
vilket innebär att majoriteten av jordens befolkning lever i städer. Om 50 år förväntas två 
tredjedelar av jordens befolkning vara bosatta i urbana miljöer, vilket inte är en trend som 
förväntas avta (Sida 2009).   
 
Att urbaniseringen är en rådande trend och att processen går otroligt snabbt, möjligtvis 
snabbare än många förutspått, bör ses som ett stort varningstecken. Urbaniseringen innebär 
inte bara att städerna blir mer befolkningstäta, utan även att de slits och används på ett nytt 
sätt som de i många fall inte är byggda för. ”Rom byggdes inte på en dag” är ett välkänt 
uttryck som bör anses komma till stor användning i detta resonemang. Att bygga tar tid, 
många år i de flesta fall, men urbaniseringen och människorna har tyvärr varken tålamodet 
eller tiden som krävs. Detta leder i många fall till temporära och icke hållbara lösningar, 
vilket utvecklar dessa städer i en riktning man från början varken avsåg eller strävar efter.  
 
Mitt i detta börjar fler och fler prata om att man måste fokusera på hållbara lösningar, att vi 
måste tänka på miljön och framtiden samt att vi har flertalet klimathot som vi bör beakta. 
Dessa två realiteter går rakt emot varandra och bör ses som relativt svårkombinerade. Främst 
eftersom flertalet av de hållbara lösningarna som föreslås antingen är för kostnadskrävande, 
eller helt enkelt inte är genomförbara. Hur ska vi kunna bygga hållbart och klimatvänligt i en 
värld där urbaniseringen slår igenom med en allt större kraft?  
 
Att lyckas bygga hållbart och uppnå en hållbar utveckling innebär definitionsmässigt att vi 
kan garantera att alla människor har de resurser de behöver. Exempelvis bestående av mat, 
vatten, möjligheter till hälsovård och energi. Det innebär även att man ser till att dagens 
utnyttjande av naturens resurser inte pressar jordens ur sitt naturliga tillstånd, något som 
exempelvis kan framkalla klimatförändringar och liknande. Det är just denna balansgång 
mellan definitionens två skilda sidor som är svåruppnådd i verkligheten. Samtidigt som man 
vill bygga hållbart och främja en hållbar utveckling vill man även försöka utrota fattigdomen 
och se till att alla på jorden har det de behöver. Det är i jämvikten mellan dessa sociala behov 
hos jordens befolkning och det miljövänliga tänket som den ultimata platsen för den hållbara 
utvecklingen att frodas finns (Raworth 2012).  
 
Dagens läge ser dock helt annorlunda ut. Miljoner människor går omkring fattiga, samtidigt 
som vi redan skapat stora klimatförändringar. Gränserna för att uppnå den hållbara 
utvecklingen har alltså redan passerats. Våra beslut, vilka inte har varit utifrån några tankar på 
en hållbar utveckling, har bidragit till att storstäder fått extremt tätbebyggda stadskärnor med 
orimligt höga bostadspriser med annalkande bostadsbubblor som följd. För att hantera denna 
situation är det många som anser att man snabbt måste finna nya metoder för 
bostadsbyggandet eftersom man anser att dagens metoder inte är hållbara i längden. Speciellt 
inte om man utgår från det faktum att vi hittills bara upplevt början av urbaniseringen, och bör 
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förvänta oss att den accelererar i kraft i framtiden. Om användandet av våra befintliga 
metoder fortsätter kommer detta medföra en expandering av städerna och dess stadskärnor, att 
parkområden och andra rekreationsområden försvinner och att höghusen kommer bli allt 
högre. Detta futuristiska scenario ses inte som så tilltalande. Samtidigt vill man, som jag 
tidigare nämnde, försöka öka det hållbara tänket inom byggbranschen samt bygga miljösmart 
och inom den hållbara utvecklingens gränser snarare än vinst- och yt-maximerande. 
 
Det läge vi befinner oss i idag är även det till grunden delvis baserat på ett 
marknadsmisslyckande. Marknaden har inte själv kunnat anpassa sig till en 
samhällsekonomiskt effektiv jämvikt (Ahlersten 2010, 135). Detta har även det, förutom 
urbaniseringen, bidragit till att vi hamnat i en ineffektiv situation där vi är i stort behov av att 
hitta alternativa metoder att bygga upp våra samhällen utifrån.   
 
Med detta tänk i bakhuvudet har flertalet alternativa metoder för framtidens städer och 
byggnader utvecklats. Med grund i det hållbara och klimatsmarta tänket har flertalet länder 
börja undersöka möjligheterna att utveckla byggandet under marknivå och bygga mer och 
större under marknivå. Flertalet länder, såsom Singapore och Mexiko, har även börjat 
planerandet av stora underjordiska projekt. Många anser att det är metoder som dessa som 
öppnar för alternativa strategier för att tackla den kommande urbaniseringsvågen, de ökande 
kraven på hållbarhet och de oundvikliga klimathoten. Det är även nya metoder såsom 
underjordiskt byggande möjliggör en bättre planering av framtidens städer och hjälper oss 
undgå framtida marknadsmisslyckanden. Eftersom ett utökat underjordiskt byggande bidrar 
till att man i tid kommer kunna planera hur man vill att staden eller landet ska utvecklas 
bidrar detta till att man på ett lättare sätt kan möta den framtida planeringen. Att bygga neråt, 
under marknivån, kanske är en av de mest effektiva metoderna för att tackla allt framtiden har 
att komma med.  
 

1.2.  Syfte och problemformulering 
Den problematik som urbaniseringen och de ökade kraven på hållbart byggande bidrar till 
kräver nya sorters lösningar. De byggmetoder vi använt oss av under en väldigt lång tid har 
fungerat, dock är de skapta för en annan tid och en annan värld. Utifrån detta resonemang har 
denna uppsats som syfte att undersöka möjligheterna till att utveckla specifika länders (främst 
Sveriges) underjordiska utrymmen samt utöka byggandet av underjordiska konstruktioner.  
 
Frågeställningarna och problemen som denna rapport har sin utgångspunkt i är; 
 

- Hur ser behovet och intresset ut på den svenska marknaden för ett utökat 
underjordiskt byggande främst inriktat på bostäder och kommersiella lokaler?  
 

- Vilka hinder finns i dagsläget mot ett utökat underjordiskt byggande?  
 

- Hur ser regelverken ut kring underjordiskt byggande i Sverige? Vilka förändringar 
och förenklingar kan behöva göras?  
 

- Hur ser situationen ut ur en ekonomisk synvinkel? Ses det som en ekonomiskt hållbar 
lösning att utveckla våra svenska underjordiska markutrymmen och bygga bostäder 
och liknande under marknivå?  
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1.3.  Avgränsningar 
Människor har under en väldigt lång tid valt att bygga allt ifrån bostäder och skyddsrum till 
parkeringsgarage under marknivå. Även stora delar av moderna länders 
infrastrukturanläggningar är placerade under marknivå. Redan för en väldigt lång tid sedan 
byggde man under marknivå i bland annat staden Capadocia i Turkiet. Den typen av 
byggnader jag ska undersöka i denna rapport är dock ej av denna typ. Staden var visserligen 
fullt utvecklad med allt från bostäder, skola och kyrka, men den saknade mycket av det som 
vi anser som självklarheter idag. Även skyddsrum, garage, tunnlar och annan infrastruktur 
som finns placerad under marknivå skiljer sig drastiskt från den typen av byggnader denna 
rapport använder sig av.  
 
Definitionen som uppsatsen utgår från baserar sig i byggnader placerade under marknivå med 
syfte att människor ska klara sig långa perioder där. De ska vara så pass moderna och 
utvecklade att det ska vara nästintill likvärdigt att bo eller arbeta nere i den tilltänkta 
byggnaden som det är att göra samma sak ovan marknivå. Alla förnödenheter som man kan 
tänkas behöva ska finnas tillgängliga och man ska inte behöva vara orolig för att inte få sitt 
ljus, luft eller likartade behov täckta. Sammanfattningsvis ska man kunna leva en stor del av 
sitt liv nere i den underjordiska byggnaden utan att känna att man befinner sig under marknivå 
eller känner sig påverkad av det faktum att man befinner sig där.  
 
För att uppnå sitt syfte kommer denna uppsats undersöka de ekonomiska samt juridiska 
aspekterna kring underjordiskt byggande och utvecklingen av underjordiska utrymmen. En 
undersökning kommer även göras av hur den problematik skapad av urbaniseringen kan 
hanteras med hjälp av dessa ”nya” byggmetoder.  
 
Denna rapport kommer dock inte undersöka de tekniska aspekterna som uppstår då man 
utvecklar samt bebygger underjordiska utrymmen. Detta består exempelvis av hur människan 
påverkas då den befinner sig under marknivå en längre tid samt vilka tekniker som kan 
behövas för ett ökat välmående under marknivå. Denna aspekt ses emellertid fortfarande 
otroligt viktig att undersöka och belysa, men är något som inte har genomförts i denna 
rapport.  
 

1.4. Forskning inom ämnesområdet 
Det framtida byggandet av bostäder, kontor, kommersiella lokaler och likartade byggnader 
kan inte ske på samma sätt det har gjort under de senaste seklerna. Att vi har en växande 
befolkning, och detta främst i de redan stora och befolkningstäta regionerna, samt det faktum 
att hållbarhet och att bygga klimatvänligt har blivit en realitet är de främsta orsakerna till 
detta. Som en följd har forskningen för att hitta alternativa byggmetoder fått en lavinartad 
ökning. Många har insett att om vi vill kunna leva våra liv på samma sätt vi under en lång tid 
gjort, och ha en fortsatt uppåtgående utveckling av samhället måste vi hitta alternativa och 
nya metoder. Främst för att hitta plats för dessa enorma mängder av människor som kommer 
vilja bosätta sig i världens storstäder.   
 
Forskningen har hittills till stor del varit uppdelad inom två olika områden. Antingen har den 
fokuserat på hur man ska maximera antalet personer/m2 och maximera byggandet för att 
kunna hitta plats för framtidens befolkning eller så har den fokuserat på att försöka ta fram 
alternativa och hållbara metoder för att bygga framtidens städer. Då syftet varit att man ska 
maximera byggandet och försöka få in så många som möjligt på så liten yta som möjligt har 
metoderna som det fokuserats främst på ofta varit att utveckla städer med extremt höga 
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byggnader som står tätt och rymmer så mycket och många som möjligt. Då syftet med 
forskningen istället varit att utveckla metoder för ett mer hållbart byggande har metoderna 
mer fokuserat på hur man kan minimera energianvändandet och försöka vara så pass 
självförsörjande som möjligt. 
 
På senare tid har man även börjat kombinera forskningen som tidigare varit relativt strikt 
uppdelad. Detta för att försöka utveckla forskningen och samarbeta kring att hitta metoder för 
att bygga städer och byggnader som rymmer stora delar av den ökande befolkningen, men 
som samtidigt har byggts och kommer förvaltas ur en hållbar och klimatvänlig aspekt. Detta 
bör ses som ett stort steg i rätt riktning, och kommer förhoppningsvis utvecklas till en ännu 
större forskningsfråga än vad den redan är idag. 
 
Mycket forskning pågår för tillfället även kring de tekniska lösningar som krävs för 
underjordiskt byggande. Exempelvis försöker man ta fram metoder för att kunna förse 
underjordens framtida invånare med ”dagsljus” samt för att hitta bra säkerhetslösningar för de 
underjordiska byggnaderna.   
 

1.5. Disposition 
I första kapitlet av denna rapport ges läsaren en chans att sätta sig in i bakgrunden samt hur 
byggandet av städer och byggnader under marknivå i dagsläget arbetas med som en 
forskningsfråga.  
 
Kapitel 2 behandlas metodvalet för rapporten samt genomförandet av intervjuer och valet av 
personer till dessa. Källkritik behandlas även i detta kapitel. 
 
Kapitel 3 kan ses som en fortsättning på den tidigare beskrivna bakgrunden för rapporten. En 
genomgång av den förväntade urbaniseringsvågen undersöks, samt metoder för hur vi ska 
kunna tackla denna. Även de krav som ställs på framtidens byggande undersöks.  
 
I kapitel 4 görs en översiktlig genomgång av befintliga och planerade innovativa byggnader 
under marknivå, vilket följs av tre specifika fall i Mexiko, Singapore samt New York.  
 
Kapitel 5 undersöker vilka omständigheter som skulle kunna bidra till ett utökat underjordiskt 
byggande i Sverige.  
 
Som fortsättning på detta tas det i kapitel 6 upp hur man ska behandla detta juridiskt sett 
utifrån existerande samt ännu icke-existerande svenska regelverk. Även en analys av 
Singapores- samt Mexikos byggrelaterade regelverk genomförs.  
 
Kapitel 7 fortsätter med att ta upp hur denna teoretiska situation skulle behandlas ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Olika frågeställningar som behandlar kostnader, pris samt hur man 
bör se på dessa projekt ur en ekonomisk synvinkel tas upp.  
 
Kapitel 8 syftar till att sammanfatta undersökningen som genomförts och avslutas även med 
en diskussion.  
Som en följd av detta tar kapitel 9 upp vilka fortsatta studier som skulle kunna göras inom det 
undersökta området.   
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2. Metod 

2.1. Undersökningsmetod 
Den huvudsakliga metoden som ligger till grund för denna uppsats är en studie av litteratur, 
internetartiklar samt andra skrivna källor som behandlar det valda området. Även genomförda 
intervjuer med personer aktiva inom fastighets- och juridik branschen samt personer som varit 
aktiva i planeringen av projekten som undersökts har varit en källa. En blandning av dessa två 
undersökningsmetoder har i detta fall varit det mest optimala, då de kompletterat varandra 
perfekt då det undersökta området är relativt nytt och outforskat. Att endast använda sig av 
intervjuer eller endast av litteratur skulle inte kunnat ge en så pass heltäckande och relevant 
bild av området som en kombination av metoderna har visat sig kunnat ge. Att använda sig av 
intervjuer har även setts som en viktig kompletterande del av grunden för rapporten då de ger 
bättre bild av hur olika situationer och fall hanteras i verkligheten, och inte bara i teorin. 
 

2.2. Intervjuer 
Eftersom en relativt stor del av rapporten baserats på intervjuer med personer insatta i det 
valda undersökningsområdet ansåg jag att det var viktigt att valet av intervjupersoner var väl 
genomtänkt. Eftersom rapporten behandlar både juridiska- och ekonomiska aspekter bedömde 
jag även det som viktigt att ha intervjupersoner insatta inom dessa enskilda områden. Jag 
ansåg det även vara relevant att använda sig av personer insatta i något av jämförelseprojekten 
som undersökts i rapporten. Detta för att få en så bra bas av information som möjligt, för att 
sedan ur denna kunna bygga upp en bild över hur det underjordiska byggandets framtid kan 
komma att se ut i Sverige.  
 
Då en analys ur ett juridiskt perspektiv skulle göras genomfördes en intervju med Jenny 
Paulsson, universitetslektor i fastighetsvetenskap på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). 
En intervju med Magnus Lambertsson, kund- och utvecklingschef på Skanska, bidrog även 
den till en del information som användes som grund för den juridiska analysen. Då en analys 
ur ett ekonomiskt perspektiv skulle göras användes främst intervjun med Magnus 
Lambertsson.  
 
För att få bättre grund i jämförelsefallen som använts i denna rapport genomfördes en intervju 
med Zhou Yingxin, adjungerad lektor på NTU (Nanyang Technological University) 
Singapore, som forskar inom användandet av underjordiska markutrymmen. Han intervjuades 
både kring de juridiska- samt ekonomiska aspekterna. Försök till att få en intervju från någon 
som haft hand om projektet i Mexiko City gjordes även, dock utan resultat.  
 
Samtliga genomförda intervjuer har tillsammans bidragit till en klarare och mer stabil grund 
inför skrivandet av uppsatsen. Tillvägagångssättet för intervjuerna varierar mellan att 
antingen ha skett genom ett fysiskt möte eller genom mail. 
 

2.3. Källkritik 
Det valda undersökningsområdet för rapporten är ett relativt nytt och ”oupptäckt” område. 
Det finns varken mycket tidigare skrivet om ämnet, eller många genomförda projekt att 
använda sig av som undersökningsobjekt. Som följd av detta har mycket av arbetet baserats 
på facklitteratur och andra skrivna källor som inte endast behandlar det undersökta området, 
utan även andra närliggande områden. Detta kan i vissa fall anses som något att vara kritisk 
mot då information om närliggande områden och projekt inte alltid kan anses vara fullt 
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tillämpbar på det undersökta området. Dock är detta något som har övervägts och tagits med 
då analyser och undersökningar av materialet gjorts.  
 
Även det faktum att genomförda liknande projekt som undersökts i rapporten ej kan anses 
vara fullt representativa då inget av projekten är det andra likt och alla har sina egna 
förutsättningar och mål, kan vara något som kan ses som kritik. Eftersom så pass få projekt 
inom undersökningsområdet hittills genomförts fanns det inte många att välja på att 
undersöka och försöka dra paralleller till. Dessa projekt har dessutom genomförts med olika 
syften, olika grundförutsättningar (ex. grund, budget, målgrupp etc.) samt med olika juridiska 
och tekniska begräsningar bakom sig. Detta är även något som bidrar till att man bör iaktta 
dem med en viss försiktighet.  
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3. Urbaniseringens påverkan på framtidens byggande 

3.1. Urbaniseringen 
En väl använd definition av urbanisering myntad av OECD (Organisation of Economic Co-
operation and Development) innebär att urbanisering är ett fenomen som uppkommer då en 
stor del av befolkningen permanent flyttar till mer urbana miljöer, även tolkade som städer. 
Detta innebär alltså att befolkningstätheten i städerna ökar samtidigt som den minskar i 
mindre urbana miljöer i detta land (OECD 2001). Detta är en pågående process som har 
präglat de flesta av jordens storstäder under en lång tid, och ses som ett fenomen som inte på 
långa vägar bör förväntas avta.   
 
Enligt FNs publicerade rapport angående urbaniseringens framfart, ”World Urbanization 
Prospects” från 2014, låg andelen av jordens befolkning som bodde i urbana miljöer år 2014 
på 54 %. År 1950 låg samma siffra på låga 30 %, och 2050 förväntas den ha ökat till höga 66 
%. Bara genom att undersöka denna ökning kan man se att processen har en hög acceleration 
och har haft en stark genomslagskraft i stora delar av världen. Bland dessa siffror är det två 
regioner som utmärker sig mest; Asien och Afrika, vilka urbaniseras i snabbare takt än många 
andra delar av världen. Resultatet av denna våg av nya invånare i redan högt befolkningstäta 
städer har lett till att antalet så kallade ”megastäder”, eller ”megacities”, har ökat drastiskt.  
Dessa städer kännetecknas av dess storlek som uppgår till minst 10 miljoner invånare, samt av 
den höga koncentrationen av ekonomisk aktivitet som präglar dem. Under år 1990 uppgick 
antalet megacities i världen till 10 stycken. År 2014 var denna siffra uppe i 28, och år 2030 är 
det förväntade antalet 41 stycken. De flesta av dessa megastäder är främst belägna i Asien och 
Afrika, dvs. de världsdelar där urbaniseringstrenden redan slagit till som hårdast. Detta är i 
och för sig ganska uppenbart då en ökad urbanisering leder till att antalet invånare i dessa 
städer ökar och att antalet megacities i dessa länder ökar (United Nations 2014). 
 
Trots att andra delar av världen, såsom exempelvis Europa, inte har påverkats lika stort av 
urbaniseringstrenden är den ändå märkbar. Det faktum att många storstäder, som ofta även är 
huvudstäder, redan har fått och kommer fortsätta få stora framtida befolkningstillskott kan ses 
som en viss problematik. Då städerna tidigare vuxit fram under en lång tid har man gradvis 
kunnat anpassa de till den takten av befolkningsökning som präglat dem. Detta har lett till att 
man kunnat anpassa hur fort nya bostäder byggts, hur många nya skolor som årligen öppnats 
samt i vilken takt nya köpcentrum ska öppnas. Detta är dock en idé som man varit tvungen att 
delvis modifiera i och med urbaniseringen.   
 
Då miljontals invånare flyttar till en storstad under en tid som utgörs av ett antal år, vilket kan 
vara fallet i flertalet storstäder i exempelvis Asien, är det omöjligt att anpassa utvecklingen av 
staden på ett hållbart sätt. Det går inte att planera nya bostäder, skolor, shoppingcenter osv. på 
en så pass kort tid. Speciellt inte då dessa samtidigt ska hålla en viss standard och vara byggda 
för att kunna tjäna många kommande generationer. Detta har inneburit att man har varit 
tvungen att ändra sitt sätt att tänka på kring städers utveckling. I många av de städer som 
drabbats hårdast av urbaniseringen har man inte kunnat ta fram några metoder alls för att 
hantera den ökande befolkningen, utan man har istället tvingats fram till kortsiktiga lösningar 
bestående av en expandering av staden. Stadens kärna har helt enkelt blivit större för att 
kunna få plats med fler människor, byggnader och annat som behövts. Detta har i sin tur 
inneburit att de områden som legat runt dessa städer, vilket i många fall utgjorts av mindre 
urbaniserade förorter, parker eller andra grönområden, tagits i besittning. Detta fenomen är 
något som kan ses som ett problem då parker och liknande bör anses vara något som definitivt 
behövs i dagens i övrigt stressiga städer.  
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Urbaniseringen är alltså ett högst aktuellt fenomen som i dagsläget påverkar många 
storstäders struktur på ett sätt som man från en början inte hade planerat för. Att städerna 
breder ut sig över områden tidigare använda till annat och samtidigt tar parker och andra 
existerande grönområden inne i städerna för att tillfälligt kunna erbjuda den växande 
befolkningen bostäder och annat livsnödvändigt är ett fenomen som kan betraktas på många 
platser i världen. Denna kortsiktiga lösning bör inte ses som en hållbar lösning på 
problematiken skapad av urbaniseringen, utan vi bör så snabbt som möjligt försöka hitta nya 
metoder att hantera detta på.  
 

3.2. Drömmen om ett hållbart byggande 
På samma sätt som urbaniseringen är ett fenomen som har kommit att prägla de flesta 
storstädernas tillväxt och utveckling är även det viktiga hållbarhetstänket något som slagit 
igenom med enorm kraft. Det har kommit att prägla och påverka hela världen, och ändrat 
normer som tidigare varit vedertagna. Att man vill att allt ska vara byggt hållbart, producerat 
hållbart eller helt enkelt planerat ur en hållbar tanke är otroligt viktigt. Vi har helt enkelt 
skapat oss en bild av att allt ska vara uppbyggt ur en hållbar tanke. Med en grund i detta är det 
inte konstigt att förstå de förväntningarna som finns på att framtidens städer ska vara byggda 
ur en hållbarhetssynpunkt. Den senare tidens mer moderna syn på byggande har därav 
resulterat i ett större hänsynstagande till byggnadens effekter på klimat och miljö samt 
medfört ett bredare hållbarhetstänk än tidigare. Marknaden och forskningen kring så kallade 
”gröna byggnader” har ökat markant, och antalet accepterade och använda miljöcertifieringar 
för byggnader likaså.  
 
En definition av att en byggnad är byggd på ett hållbart sätt kan inkludera att den är 
klimatsnål, miljöanpassad eller helt enkelt byggd ur ett annat liknande hållbart perspektiv. 
Man bör även i viss mån inkludera att byggnaden utformas på så sätt att de passar in i 
stadsbilden, samt att den bidrar till samhället på ett positivt sätt, som en del av ett hållbart 
byggande (Boverket 2012). En ytterligare definition, vilken bör anses som mer omfattande, är 
den som beskrevs i kapitel 1.1 Bakgrund. Denna grundar sig i att hållbar utveckling är en 
kombination av att man kan garantera att hela jordens befolkning har de resurser de behöver, 
samtidigt som man inte utnyttjar jordens resurser på ett sätt som kan förändra jordens 
naturliga tillstånd (Raworth 2012). Båda dessa definitioner är väldigt viktiga att ha i åtanke då 
man resonerar kring hållbart byggande, dock kommer denna uppsats till största del lägga 
fokus på hur man kan använda detta hållbara tänk inom byggandet av framtidens städer.  
  
För att uppnå detta finns det många olika aspekter att försöka förbättra, många redan i 
planeringsstadiet. En viktig faktor att tänka på är placeringen av byggnaden då 
klimatpåverkan ofta har en stor inverkan på hur stor energianvändning byggnaden har. Även 
valet att använda sig av miljöanpassade material ses som en viktig faktor i ett hållbart 
byggande. Att använda sig av återanvända material eller material som i framtiden kommer 
kunna återanvändas är något som värderas högt. Samtidigt är det även viktigt att tänka på att 
använda sig av material med en lång livslängd och att inte överdriva användandet av material, 
bara för att det exempelvis är väldigt lättillgängligt (Länsstyrelsen Norrbotten). En av de mest 
relevanta faktorerna som värderas högt i kategorin hållbart byggande är även minimerandet av 
energianvändning. Bra exempel på byggnader byggda med detta i åtanke kan exempelvis vara 
lågenergihus eller passivhus, vilka är hus med minimal eller ingen extern energianvändning. 
De får istället sin energi utifrån källor som genererats i byggnaden såsom exempelvis från 
solceller eller liknande. Dock är inte endast lågenergi- och passivhus det enda sättet att bygga 
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ur ett hållbart perspektiv, utan att ha dessa ovan beskrivna faktorer i åtanke då man planerar 
och bygger är ett bra sätt att tillämpa ett hållbart byggande på.  
 
När urbaniseringen och befolkningstätheten ökar kommer man i de flesta städer, som tidigare 
nämnt, behöva utöka byggandet av allt som vanligtvis finns i en storstad. Allt ifrån bostäder, 
kontor och köpcentrum till samhällsviktiga lokaler, skolor och liknande kommer behöva 
byggas. Redan i planeringsstadiet är det därför viktigt att tänka på att göra detta ur en 
hållbarhetssynpunkt, dock är detta en tanke som i många fall hinner slås sönder redan innan 
den når detta stadium. Detta på grund av avsaknaden av en otroligt viktig faktor som behövs 
för att utveckla en stad i rätt riktning ur en hållbarhetssynpunkt; nämligen tid. Vi har helt 
enkelt inte den tid tillgänglig som vi skulle behöva för att kunna planera och bygga så pass 
hållbara städer vi vill, och måste komma på snabba men ändå hållbara lösningar för att kunna 
ligga i fas med befolkningsutvecklingen. Dessa hållbara lösningar bör skapa städer och 
byggnader där man inte tar parker och andra grönområden i besittning, de bör vara så 
klimatsmarta och miljövänliga som möjligt och samtidigt vara relativt lätta att planera och 
tillämpa då det i många länder behövs snabba handlingsplaner.  
 
Drömmen om ett hållbart byggande kan ses som både svår- och lättuppnådd baserat på vilken 
grad av hållbarhet man avser att uppnå. Att alla nya byggnader ska vara lågenergi- eller 
passivhus kan ses som en relativt svåruppnådd dröm, medan valet att man ska lägga en extra 
tanke på bidragande faktorer såsom att försöka förbättra isoleringen eller använda energisnåla 
fönster då man bygger kan ses som en mer lättuppnådd dröm. EU har som en vision för år 
2020 att alla nya byggnader ska ha en energianvändning vilken, exklusive hushållsel, ligger 
nära noll (Länsstyrelsen Norrbotten). I och med att de största delarna av världen, inklusive 
Europa, befinner sig mitt i denna urbaniseringsvåg bör drömmen kunna anses vara relativt 
svåruppnådd. Dock är det fortfarande möjligt så länge vi väljer att sätta mål som dessa i första 
hand då vi planerar och bygger och inte väljer att prioritera annat före, vilket är något som i 
dagsläget görs i hög omfattning. Vi befinner oss ändå i en relativt bra situation om man 
jämför med andra snabbväxande världsdelar såsom Afrika eller Asien. Om samma mål hade 
satts upp för någon av dessa hade man istället fått anse att drömmen om att nå målen hade 
varit lite mer svåruppnådd. Utifrån detta resonemang är det viktigt att komma ihåg att allt som 
görs utifrån en hållbarhetssynpunkt har betydelse, även om det bara är ett par enstaka 
åtgärder. Man måste helt enkelt anpassa den hållbara utvecklingen utifrån vilken situation 
man befinner sig i samt vilka resurser man har tillgängliga. Det viktigaste är ändå att man 
strävar efter hållbara lösningar redan i planstadiet och på så sätt börjar implementera det i 
byggandet av framtidens städer. Det är genom ett tankesätt som detta möjligheterna för 
hållbar utveckling och byggande öppnar sig.  

 

3.3. Innovativa byggnader 
Då framtidens städer och byggnader ska planeras och byggas kommer vi i många fall behöva 
använda oss av ännu oprövade och oetablerade metoder. Visserligen kommer många av de 
tekniker vi använt oss av i århundraden leva vidare, men de flesta platsar inte in under de 
kriterier vi satt upp för morgondagens byggnader avseende miljö, funktionalitet och 
hållbarhet. Inom konsten att tänka innovativt och hitta innovativa lösningar är det även viktigt 
att anmärka på att dessa framtagna lösningar även ska vara baserade på en grundtanke om att 
kunna bidra till ett bättre samhälle (Sveriges Arkitekter). Detta är även ett tankesätt som har 
präglat många av de redan existerande samt planerade innovativa städerna och byggnaderna 
som går att finna runt om i världen. I flertalet av dessa (exempelvis i Singapore) har man 
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backat undan från redan etablerade och lättanvända lösningar just eftersom de inte har kunnat 
bidra till ett bättre samhälle.  
 
Utifrån branschorganisationens ”Sveriges Arkitekter”s definition av innovativ arkitektur 
förstärks bilden även ytterligare av att innovativ arkitektur är något som ska bidra till ett 
bättre samhälle. De anser att innovativ arkitektur innebär att man ska ”integrera nya sociala, 
tekniska och ekonomiska förutsättningar på ett övertygande sätt i den byggda miljön, både 
estetiskt och praktiskt”. Vidare nämner de att detta ska inkludera nya kombinationer av 
material och tekniker som kan skapa andra funktioner eller användningssätt än tidigare 
(Sveriges Arkitekter). Dock är det viktigt att komma ihåg att valet att bygga och planera 
utifrån ett innovativt tankesätt även är något som kräver mod. Då man ställs inför valet att 
använda gamla och pålitliga metoder eller testa nya obeprövade metoder kan slutresultatet i 
vissa fall innebära att man misslyckas på grund av valet att tänka innovativt. Många väljer 
därför den säkrare vägen vilket innebär att de använder sig av redan väletablerade metoder 
vilket medför att risken att misslyckas minskar. Dock behöver inte alltid valet att inte våga 
testa nya metoder påvisa att det är detta omtalade mod man saknar, utan kan i många fall även 
vara ett befogat val. Med den ökade risken för en utebliven framgång då en innovativ lösning 
testas, vilket även kan resultera i ökade kostnader, kan detta innebära att många företag inte 
anser sig ha det kapital som krävs för att våga misslyckas. Många anser även att de inte har 
den tiden som i många fall behövs för att kunna utveckla dessa innovativa lösningar, utan 
tycker det är en bättre utväg att använda tiden till annat och utnyttja redan väletablerade 
metoder. För företag och länder som har tankegångar som dessa är det dock alltid viktigt att 
komma ihåg att undersöka vilka positiva effekter man skulle kunna få då man istället lyckades 
ta fram en innovativ metod eller bygger en så kallad innovativ byggnad. Många tycks i för 
hög grad endast fokusera på vad som händer vid ett möjligt framtida misslyckande. En viktig 
tanke att komma ihåg i detta sammanhang är att dagens etablerade idéer och metoder även de 
en gång i tiden ansetts vara nya och innovativa. De innovativa metoder som många idag inte 
vågar testa för att de verkar för tidskrävande, kostnadskrävande eller helt enkelt för 
omständliga kanske blir de nya normerna för byggande inom en inte så avlägsen framtid.  
 
Bland de som bygger och bedriver forskning inom områden rörande innovativa städer och 
byggnader anses tidsbristen utgöra den största problematiken. Många länder anser att det i 
dagsläget är viktigast att ha snabba handlingsplaner som redan är beprövade och lätta att 
implementera. Denna problematik är, som tidigare nämnt, en av följderna av fenomenet 
urbanisering. Det finns dock de som vågar testa nya innovativa lösningar, och som ser den 
situation de befinner sig i som en chans att forska inom nya lösningar för att lösa 
problematiken skapad av urbaniseringen. Dessa länder har delvis valt bort att de traditionella 
metoderna vilka består i att bygga skyskrapor för att ge hem åt framtidens invånare eller att 
bygga kontor som en del av dessa skyskrapor. Istället har de valt att ta fram egna, nya och 
innovativa lösningar utan några som helst tvivel på om det kommer fungera eller ej. Dock är 
den enorma mängd tid och energi de lägger ner på forskningen kring dessa lösningar en viktig 
bidragande faktor till att de ofta inte behöver oroa sig för ett misslyckande, eftersom de har 
granskat och undersökt idéerna ur alla möjliga olika aspekter innan de tillämpas. Idéer som 
har skapats ur detta innovativa tankesätt har handlat om allt ifrån att utveckla städer på vatten 
och att bygga skyskrapor med en fördubblad höjd jämfört med dagens, till att börja bygga ner 
byggnader och städer under marknivå. Flertalet av dessa idéer kommer undersökas mer 
grundligt i nästa kapitel, då även ett antal existerande samt planerade fall kommer tas upp.  
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4. En analys av planerade samt befintliga innovativa byggnader – 
Fallstudier 

4.1. Projekt runtom i världen 
Att besluta sig för att se bortom redan beprövade byggmetoder och lösningar kan ses som ett 
stort steg i rätt riktning i kampen om att hitta lösningar på dagens problem. De länder och 
företag som väljer att göra detta, och skapa nya innovativa lösningar, skapar vägen för ett 
framtida hållbart byggande. Dessa länder, som i många fall även har visat sig vara bland de 
som påverkats i störst utsträckning av urbaniseringen, bereder även en väg för många andra 
länder som kommer tids nog kommer stöta på samma problematik.  
 
Redan under tiden efter Kristus födelse började man bygga med metoder som ses som 
innovativa än idag. I staden Capadocia, i Turkiet, har man funnit två begravda underjordiska 
städer vid namn Kaymakh och Derinkuyu. Dessa städer bestod av system av underjordiska 
tunnlar och rum och gav plats åt mellan 50 000 – 100 000 personer (Vintiñi 2009). Städerna 
innehöll allt ifrån bostäder och matsalar till affärer och skolor. Hittills har man lyckats gräva 
sig ned till ett djup på 40 m ned under marknivå, men forskare tror att städerna kan breda ut 
sig till ett djup på 80 m ned. Dock var inte målet med dessa städer att de skulle fungera som 
permanent boende, utan avsågs endast vara tillflyktsorter vid belägringar. Trots detta har 
många blivit förvånande över vilken grad av teknik som tagits fram och använts nere i 
städerna. Man har exempelvis funnit en konstruktion bestående av 50 ventilationsrör som 
avsåg att förse den underjordiska befolkningen med bra luftkvalitet. Man har även upptäckt en 
underjordisk flod som skulle förse invånarna med vatten då de befann sig under marknivå. 
Dessa två städer är levande bevis på att underjordiskt byggande existerat sedan urminnes 
tider, och i många fall har setts som den enda utvägen då de traditionella och beprövade 
metoderna inte kunnat tillgodose de krav man haft på byggande. På samma sätt bör vi 
använda denna tankegång i situationer vi ställs inför idag, då vi inser att våra tillgängliga 
metoder inte kan täcka våra behov och mål.  
 
Ett annat fall då man tagit fram innovativa lösningar för att visa hur man kan bygga mer 
hållbara utspelar sig i Abu Dhabi, närmare bestämt staden Masdar (Heap 2010). Här har man 
visserligen inte några enorma problem med urbanisering och en växande befolkning, men 
man har ändå undersökt metoder för att bygga upp en hållbar stad mitt ute i öknen. Masdar är 
omnämnd för att vara världens första koldioxid-neutrala stad och använder till stor del solen 
för att få sin energi. Till sin hjälp för att utvinna energin har man planerat ett stort område ute 
i öknen där man placerat en mängd solceller. Därmed är deras idé inte fullt tillämpbar i många 
andra delar av världen där dessa förutsättningar inte finns, men de har förutom detta även 
utvecklat många andra lösningar viktiga ur en hållbarhetssynpunkt och som inte kräver 
specifika förutsättningar. Förutom detta ska staden dessutom vara helt bilfri, då man istället 
tillämpar en modell då man använder sig av miljövänliga förarlösa fordon. Totalt ska Masdar 
kunna ge hem åt 50 000 invånare, varav många kommer vara studerande och forskare då man 
kommer ha ett antal universitet belägna i staden. Till skillnad från många andra storstäder i 
Mellanöstern, såsom exempelvis Dubai, där air-conditions är nödvändiga för att hålla 
temperaturen nere i det heta klimatet har man i Masdar tagit fram en annan, mer hållbar 
lösning. Det första som gjorts har varit att man satt upp en mur runtom staden. Detta för att 
skydda staden från öknens hetta på dagen och kyla på natten. Man har dessutom byggt upp 
staden helt utifrån tanken att använda sig av otroligt smala gator vilket leder till att 
byggnaderna ger en skugga över dessa samt över varandra. Masdar anses vara ett levande 
exempel på vilka hållbara lösningar som kan tas fram bara man väljer att se bortom det 
invanda och de etablerade metoder som använts under en lång tid. 
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Som ett avslutande exempel innan vi går in på de mer detaljerade fallen ska vi ta en närmare 
titt på Montreal i Kanada. De besitter det största underjordiska komplexet i världen, vilket i 
själva verket är ett väl sammankopplat nätverk av flera underjordiska mindre komplex 
placerade både under- och över marknivå. Detta enorma komplex består av flera 
shoppingcenters, bostadsbyggnader, hotell, banker, kontor, museum, universitetslokaler, 7 
tunnelbanestationer, en bussterminal och en arena. Projektet är även detta ett bevis på vad 
som går att skapa bara man vågar se bortom normen för byggande. De bevisar vad som kan 
åstadkommas bara man börjar tänka i innovativa banor och försöker hitta alternativa lösningar 
på sina problem (Reid).  
 

4.2. The Earthscraper, Mexiko City  
Mexiko City, Mexikos huvudstad, är en stad som påverkats relativt hårt av urbaniseringen. De 
har i dagsläget över 110 miljoner invånare i landet, varav strax under 20 miljoner av dessa bor 
i huvudstaden Mexiko City. Samtidigt är Mexiko City en av världens snabbast växande 
storstäder, vilket är ett bevis för vilken kraft urbaniseringen kan ha och vilka effekter den kan 
medföra. År 1973 var invånarantalet i huvudstaden 9 miljoner, vilket innebär att det har mer 
än fördubblats fram tills idag. Som en följd av detta har inte bara stadens kärna fått en mycket 
större påfrestning än man kan hantera, utan staden har även behövt expandera och utvidga sig 
till närliggande områden. Detta har fått som effekt att man behövt hugga ned skog och ta 
andra naturområden i besittning samt att antalet slumområden har utökats (Globalis). Totalt 
sett skulle man behöva utöka byggandet i hela Mexiko City, men eftersom aktörer på 
fastighetsmarknaden inser att det finns mest pengar att tjäna då man bygger inne i den 
centrala stadskärnan är det dessa områden de främst fokuserar på. Mycket problematik har 
alltså skapats i urbaniseringens tecken för Mexiko City.  
 
I Mexiko har man insett att vågen av urbanisering inte har avstannat på långa vägar, utan har 
förstått att något måste göras för att försöka ge plats åt dessa miljoner nya invånare. Dock har 
man även insett att det finns många begränsningar då Mexiko City redan är en så pass 
bebyggd stad att det inte finns mycket mer outnyttjat utrymme att använda sig av. Detta har 
medfört problem och man har insett att en innovativ och nytänkande lösning kan komma att 
behövas för att få till en bra och handlingskraftig plan. I många städer som lider av samma 
problematik har man ofta kunnat använda sig av befintliga outnyttjade byggnader som 
antingen helt eller delvis inte använts för att sedan antingen riva ned dem och bygga nya på 
samma plats, eller totalrenovera dem. Dock har man i Mexiko Citys stadskärna en viss 
problematik med en metod som denna då många av byggnaderna är så pass gamla och en så 
pass betydande del av kulturarvet att detta inte går att göra. En annan lösning som många 
länder använt sig av, och som möjligtvis hade kunnat tillämpas i Mexikos fall, är att bygga på 
fler våningar på redan befintliga byggnader för att göra de högre och rymma fler. Dock finns 
det även här en problematik i Mexikos fall då man inne i stadskärnan har en lag som reglerar 
höjden och antalet våningar på byggnader just för att inte förstöra dessa gamla och 
kulturhistoriska byggnader. Denna lag som skapar problem innebär att det inte får existera 
byggnader med över 8 våningar (Salomon 2013).   
 
Som en lösning på problemen har den Mexiko City-baserade arkitektbyrån BNKR 
Arquitectura skapat en innovativ och nytänkande byggnad som har fått mycket, men blandad, 
kritik från omvärlden. Den förslagna byggnaden kallas för ”earthscraper” vilket syftar på att 
det är en skyskrapa men placerad åt andra hållet, alltså ned i marken. Den är tänkt att vara 65 
våningar, vilket motsvarar ca 300 m, varav samtliga ska vara placerade under marknivå. 
Konstruktionen ska vara placerad under Mexiko Citys mest kända torg, Plaza de la 
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Constitución, och vara täckt med glas så att man uppifrån ska kunna kolla rakt ned i 
byggnaden. Orsaken till denna nytänkande byggnad är främst på grund av den tidigare 
nämnda begränsande lagen vilken hindrar byggandet av byggnader på över åtta våningar. 
Även det faktum att man vill bevara den typiska skylinen som Mexiko Citys stadskärna har 
samt att man inte har kunnat hitta ledig yta för ytterligare en byggnad nämns som orsaker 
(Webster 2011). Även att platsen för projektet är en av de mest eftertraktade i hela Mexiko 
har bidragit till att detta ansetts vara en bra lösning. Den problematik som uppkommer till 
följd av att man i Mexiko drabbas av relativt mycket naturkatastrofer såsom översvämningar 
och liknande ska även det ha varit en orsak till att man valt att placera byggnaden under 
marknivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Figur 1: Den planerade ”earthscrapern” (Daily Mail/BNKR 
Arquitectura 2011)  

 
Totalt sett ska den upp och ned vända pyramiden innehålla ett museum på de första tio 
våningarna, butiker och bostäder i de nästkommande tjugo och en kombination av kontor och 
butiker på de sista 35 våningarna. Man ska även ha områden med planteringar och annan 
växtlighet vilken ska kunna förbättra luftkvalitén samt ge en bättre landskapsbild (Webster 
2011). Det ska alltså vara en byggnad som det går att leva i under en lång sammanhängande 
period, vilket förstås då ett måtto som använts för byggnaden har varit ”work, play, live” 
(Salomon 2013). För att människor som befinner sig nere i byggnaden ska trivas ska man, 
förutom mycket växtlighet, även använda sig av nya metoder av fiberbaserade ljuslösningar 
och nya ventilationssystem man bedrivit mycket forskning kring.  
 

 
Figur 2: Livet inuti byggnaden (Daily mail/BNKR Arquitectura 2011)
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Den totala kostnaden för projektet förväntas landa någonstans kring 800 miljoner dollar. Detta 
är dock en väldigt oviss summa då inget liknande projekt genomförts tidigare. Man har 
emellertid fått mycket god respons från omvärlden kring projektet, trots att en viss skepsis 
funnits bland vissa då man ställer sig frågan hur människor medvetet kan vilja bosätta sig 
under marknivå.  
 
Det finns även ett annat likartat planerat projekt i Arizona, USA, vilket många har jämfört 
detta projekt med. Projektet vid namn ”Above Below” syftar till att utnyttja det hål som 
skapats i marken efter gruvan Lavender Pit Mine som legat på platsen. Även denna byggnad 
ska innehålla utrymmen för att bo i, arbeta på samt utrymmen för rekreation. Byggnaden ska 
vara självförsörjande och ska såsom Mexikos earthscraper vara en plats vars syfte är att man 
ska kunna leva en längre sammanhängande tid i den (Del Sol 2010). Båda dessa planerade 
projekt tyder på att man i flertalet länder har kommit en god bit på vägen med det innovativa 
och hållbara tänkandet. Man har insett att innovativa lösningar kanske är den bästa och mest 
hållbara vägen att gå för att möta de framtida problemen med urbaniseringen, och i Arizonas 
fall den bästa lösningen för att dra nytta av situationer som annars skulle förbli outnyttjade.  

 

4.3. Kent Ridge Science Park & Underground Rock Caverns, 
       Singapore 

Singapore är ett land som länge dragits med stora problem som härrör ur deras brist på 
markutrymmen. Den nuvarande befolkningen ligger på 5.4 miljoner invånare, en siffra som är 
relativt hög i förhållande till den lilla yta Singapore består av (jfr med storleken på halva 
Öland) (Landguiden 2010). Man har även framtida förväntningar på att befolkningen kommer 
växa med ca 1.5 miljoner till invånare under de kommande 15 åren (Yang 2013). Detta har 
bidragit till att man tvingats utveckla nya och innovativa lösningar för att lösa problemen med 
markytan. Vid en första anblick av Singapore slås man av tanken på de många och otroligt 
höga skyskraporna. Detta är som på samma sätt som i många andra storstäder en följd av en 
stor befolkningen och begränsad markyta. Dock har man i Singapores fall hamnat i ett läge då 
man inte kan bygga så mycket mer utifrån samma metoder utan att stöta på problem. Det är i 
detta läge som man börjat försöka hitta alternativa och innovativa lösningar på problemen. 
Man har till stor del använt sig av metoden då man tar oanvända och underanvända byggnader 
för att göra om dessa till exempelvis bostäder. Man har även byggt på ytterligare våningar på 
vissa byggnader, men tillslut finns det även en gräns för användandet av dessa metoder (ibid). 
Som en följd av dessa problem har man tillslut hamnat i ett läge då man bestämt sig för att 
använda sig av lite mer annorlunda metod vid namn ”land reclamation”.  
 
I Singapore har uttrycket ”land reclamation” inneburit att man skapat nytt land genom att 
bygga upp mark med hjälp av sand på platser som tidigare bestått av vatten. Den svenska 
motsvarigheten till detta begrepp skulle vara att man väljer att utöka landmassorna. Eftersom 
Singapore är omgärdat av hav har det funnits ganska många platser att genomföra detta på. 
Denna metod har använts på många platser, främst i Asien, men har speciellt blivit 
uppmärksammad i Singapore eftersom man lyckats använda den i en så utbredd vidd. Sedan 
Singapore blev en självständig stat år 1965 har man lyckats expandera sin markyta med 22 %, 
från 58 000 hektar till 71 000 hektar. Man tror även på en ytterligare användning av metoden 
och har som mål att år 2030 ha utökat sin markyta med ytterligare 5600 hektar (The 
Economist 2015).  
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Figur 3: Användandet av ”land reclamation” i Singapore (UNEP 2014) 

 
Att använda sig av metoder såsom ”land reclamation” har lyckats hjälpa Singapore i jakten på 
mark, men det finns ändå en gräns för hur mycket metoden går att använda. Vid en viss punkt 
blir det inte ekonomiskt hållbart att fylla ut havet med sand, och man måste börja överväga att 
använda sig av andra metoder.  
 
I en liten bit utanför Singapores stadskärna, vid ett av Singapores erkända universitet NTU 
(Nanyang Technological University), har man utvecklat ett forskningscenter vid namn 
”Nanyang Centre for Underground Space” med syfte att forska inom den framtida 
utvecklingen av underjordiska markutrymmen. Dock är det ingen ny företeelse att bygga 
under marknivå i Singapore, då man sedan en lång tid tillbaka har 12 kilometer motorvägar 
och 80 km andra färdlinjer lokaliserade under marknivå. Man har insett att det finns en stor 
potential i att utveckla underjordiska utrymmen och ser det som en alternativ lösning för att 
lösa problematiken som skapats ur markbristen. Ett av de första projekten man skapat 
involverar så kallade ”underground rock caverns”. Dessa som i Singapore namngetts Jurong 
Rock Caverns ska ha som syfte att fungera som underjordiska olje-bunkrar. Byggandet av 
dessa är beräknade att frigöra näst intill 61 000 hektar (150 000 acres).   
 
Vid sidan om detta projekt har man även börjat utveckla planer på ett så kallat ”underground 
science city”. Denna är planerad att byggas i närheten av Singapores andra stora universitet 
NUS (National University of Singapore), och är även den planerad utifrån syftet att frigöra 
markyta som skulle kunna användas till annat. Konstruktionen är planerad att bestå av 40 
sammankopplade utrymmen i ett bergrum, och ska ha som huvudsyfte att agera som 
arbetsplats för upp emot 4200 forskare. Totala ytan som detta underjordiska 
forskningscentrum kommer bestå av är 192 000 m2, vilket kommer vara uppdelat på tre eller 
fyra våningar (Zengkun 2012). Detta underjordiska projekt har dock befunnit sig i planstadiet 
under en väldigt lång period, och man har under denna tid lagt ned extremt mycket resurser på 
forskning kring konstruktionen för att vara säker på att den kommer kunna uppfylla de krav 
man satt upp. Redan år 1998 gav den Singaporianska myndigheten som har hand om 
stadsförnyelse kallad URA (Urban Redevelopment Authority), ett förslag på att bygga ett nytt 
underjordiskt forskningscentrum. Det var detta förslag som efter en tids utveckling ledde fram 
till dagens planerade ”underground science city” (Zhao et al. 2000, 301).  
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Figur 4: Planerna för Kent Ridge Science Park (The Straits 
Times/JTC Corporation 2013)  
 

Utifrån forskningen som bedrivits kring de båda projekten i Singapore har man även kommit 
fram till vilka fördelar samt nackdelar man kan finna då man väljer att bygga under marknivå. 
Hittills har man kommit fram till att en stor fördel med projekten är att man under 
konstruktionstiden kommer kunna bespara samhället och naturen störningar då det mesta av 
arbetet kommer utföras under marknivå. Man kommer kunna slippa trafikavstängningar, 
markvibrationer, ljudstörningar och annat som brukar vara en följd av stora 
infrastrukturprojekt. En annan enorm fördel är som sagt att man kommer kunna frigöra en stor 
markyta genom att bygga under marknivå. Denna markyta kommer istället kunna användas 
till sådan som man kan se stora fördelar i att ha placerat ovan marknivå, och man kommer på 
så sätt kunna utöka sin totala markyta genom att använda sig av denna innovativa metod 
(Zengkun 2012). En ytterligare fördel är de kostnader och resurser man kommer kunna spara 
på i form av det minskade behovet av nedkylning. Eftersom byggnader under marknivå får en 
bättre och lägre temperatur- och fuktstabilitet som en följd av markens positiva 
temperaturbevarande egenskaper, kommer man inte behöva kyla ned lokalerna lika mycket 
som man hade behövt om de befunnit sig ovan marknivå (Zhao et al. 2000, 306).  
 
Trots de stora framgångarna inom utvecklandet av underjordiska markutrymmen finns det 
dock fortfarande vissa osäkerhetsmoment vilka kräver fortsatt forskning kring för att komma 
till rätta med dem. Man har exempelvis kommit fram till att det kommer krävas mycket 
resurser kring att försöka få de som arbetar långa dagar under en längre sammanhängande tid 
nere i forskningscentrumet att trivas. För att uppnå detta vill man utveckla tekniker för att 
lyckas hålla en bra luftkvalité samt ljus identiskt med dagsljus. Man har även kommit fram till 
vikten av att ha välutvecklade handlingsplaner tillhands då någon olycka eller någon annan 
säkerhetsrisk skulle upptäckas. Totalt sett ser det dock mycket lovande ut för dessa två 
undersökta underjordiska projekt i Singapore. Man har emellertid fortfarande ett par 
utmaningar kvar att lösa, varav en av dessa är att försöka få det ekonomiskt hållbart att bygga 
under marknivå. I fallet med det planerade underjordiska forskningscentrumet har man 
kommit fram till att det kommer vara runt tre till fyra gånger dyrare att genomföra detta 
projekt under marknivå jämfört med om det hade utförts över marknivå (detta är dock endast 
konstruktionskostnaden och ej livscykelkostnaden). Det som bidrar till den ökade kostnaden 
är behovet av mer avancerade konstruktioner, samt behovet av utökade förstudier av 
exempelvis marken där konstruktionen ska vara lokaliserad (Zengkun 2012). I detta fall 
kommer detta förmodligen inte ha någon inverkan eftersom en högre kostnad än för 
traditionellt byggande var något man hade förväntat sig. Dock är det viktigt att komma ihåg 
att om man vill fortsätta utveckla fler projekt under marknivå bör det vara ekonomiskt hållbart 
i längden för att någon ska vara villig att finansiera det.  
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4.4. The Lowline, New York  
New York blev år 1950 världens första stad att passera gränsen för tio miljoner invånare och 
blev därmed världens första ”mega-city”. Sedan dess har stadens befolkningsantal växt 
stadigt, och man har kunnat uppleva en relativt utdragen urbaniseringsprocess jämfört med 
många andra länder. Detta är dock både på gott och ont. Denna utdragna process har bidragit 
till att man, jämfört med många andra snabbväxande städer, har haft en mycket längre tid på 
sig att anpassa byggandet till befolkningstillväxten. Man har därmed inte behövt ”stressa” 
fram lösningar på hur man ska tackla bristen på boende, kontor, skolor och liknande på 
samma sätt. Dock har man i New York fortfarande stora problem med att hitta utrymmen för 
att rymma dessa projekt. New York är även känd för sin typiska skyline som utgörs av de 
många och höga skyskraporna, vilket även bör ses som ett bevis på hur man valt att tacka 
problemen skapade av urbaniseringen. Dock befinner man sig i dagsläget vid en punkt då man 
inte har så mycket markutrymme kvar, och har likt som många andra länder som befinner sig 
i samma sits kommit fram till att det förmodligen kommer behövas nya och innovativa 
lösningar. Att tänka i samma banor man gjort under många årtionden, vilket i och för sig gav 
upphov till de karakteristiska skyskraporna, är inte en väg man känner något stort behov av att 
fortsätta på. Ett annat problem man yttrat sig om är bristen på platser för rekreation, vilket 
även det är en konsekvens av urbaniseringen. Detta är inte heller ett fenomen som bara finns 
att skåda i New York, utan är en genomgående trend i många storstäder vilka genomgått stora 
befolkningsökningar.  
 
Som en lösning på detta problem har ett antal olika aktörer i New York försökt ta fram 
innovativa lösningar för att lösa bristerna på denna typ av utrymmen man tycker saknas. Ett 
av dessa projekt som även fått stor uppmärksamhet från allmänheten är ”The Lowline”. 
Projektet är ett bevis för vilka idéer som kan skapas då man väljer att tänka innovativt och 
nytt. Som inspiration till projektet har man använt sig av ett redan befintligt projekt i New 
York vid namn ”The High Line”, vilket var baserat ur ungefärligen samma tanke på att 
försöka hitta nya metoder för att utöka antalet platser för rekreation. Grundarna av The High 
Line, vilka utgörs av en icke-vinstdrivande privat organisation, valde att utnyttja oanvända 
områden som tidigare använts som tåg spår belägna relativt högt ovanför marknivå. På denna 
plats valde de att öppna upp en park med tillhörande allmänna utrymmen för allmänheten att 
umgås på. Den första etappen stod klar under 2009 för allmän beskådning, och platsen har 
sedan dess varit otroligt välbesökt och uppskattad av allmänheten (The High Line).  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
  

Figur 5: The High Line (The Telegraph/Alamy 2013)  
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Med detta projekt i åtanke har även i detta fall en icke-vinstdrivande privat aktör valt att 
utforska tanken på hur man skulle kunna utveckla en park under marknivå. Platsen där man 
tänkt genomföra projektet är en gammal spårvagnsterminal belägen under Lower East Side i 
centrala New York, vilken stått övergiven i mer än 100 år. Grundarna som utformat projektet 
har sedan lång tid tillbaka bott och arbetat i New York, och har insett att något måste göras år 
bristen på grönområden och liknande offentliga platser som existerar i staden. Den beräknade 
kostnaden för projektet ligger på runt 60 miljoner dollar, varav det mesta är planerat att täckas 
genom privata bidrag. När parken är klar, vilket beräknas till år 2018, kommer man kunna 
stoltsera med att man byggt världens första underjordiska park. Det är dock en lång väg kvar 
att gå då man i dagsläget endast befinner sig i ett planeringsstadium av projektet. Den 
blivande parken planeras att vara extremt stor, så man kan förstå att det är mycket att planera 
och många lösningar att ta fram (The Guardian 2014). Hittills har man till stor del fokuserat 
på att lösa de tekniska utmaningarna som är kopplade till projektet. Man har exempelvis lagt 
stor vikt kring att forska på metoder för att få ned naturligt solljus till parken. Detta är ett 
otroligt viktig problem att lösa eftersom man kommer ha så pass mycket växtlighet som 
behöver få bra ljus för att kunna utöva sin fotosyntes och överleva. Hittills har man främst 
fokuserat på en specifik metod för att lösa detta problem. Metoden grundar sig i ett 
utnyttjande av paneler placerade ovan marknivå vilka kommer absorbera ljus, för att sedan 
transmittera ljusvågorna ner till parken genom användandet av nyutvecklad fiberoptik. På 
ljusets väg ned till parken kommer skadliga ultravioletta och infraröda vågor sorteras bort 
samtidigt som de våglängderna som behövs för växternas fotosyntes bevaras (ibid).  
 
Under 2012 genomförde man en kampanj på crowfunding-sidan Kickstarter.com med syfte att 
tjäna ihop så pass mycket pengar för att kunna genomföra ett testprojekt. Man lyckades samla 
ihop 155 000 dollar vilket medförde att man lyckades genomföra en utställning med en 
tillhörande installering av en fullfungerande modell över den ljus-teknologi man forskat kring 
för att se hur den skulle fungera i verkligheten (The Lowline). Utställningen blev otroligt 
uppmärksammad och välbesökt samt så kunde man efter genomförandet konstatera att all 
forskningen ljusteknologin inte hade varit förgäves.  
 
  
  
  
  
  

 
 
  

          Figur 6: En del av planerna för projektet ”The Lowline” (Inhabitat 2011)  
 

Projektet ”The Lowline” var från början endast skapad utifrån ett privat initiativ för att 
försöka få ett av New Yorks minst gröna områden att bli lite grönare. Sedan dess har projektet 
fått ett enormt gensvar från allmänheten och har hyllats av många för att vara så pass 
innovativt och originellt. Utvecklarna av projektet visar att det finns möjligheter att utveckla 
rekreationsområden såsom exempelvis parker utan att använda sig av dyr mark som många 
oftast vill använda till annat. En av initiativtagarna har i en intervju nämnt att han tror att det 
här kan vara 2000-talets svar på parker i städer där detta ofta är något som prioriteras bort 
(Collman 2013). Projektet kommer förhoppningsvis kunna agera som inspiration för liknande 
städer med likartade problem. Att kunna erbjuda sina invånare utrymmen för att ta det lugn 
och koppla av såsom parker gör är även något man har börjat inse är något som bör 
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prioriteras. Speciellt då ett allt stressigare klimat har blivit en vardag i de flesta våra storstäder 
och detta inte är en trend som bör ses vara påväg bort. 
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5. Omständigheter som skulle motivera ett utökat underjordiskt 
byggande i Sverige 

 
De projekt som undersökts i syfte att agera som jämförelseobjekt i denna rapport har varit 
lokaliserade i Singapore, Mexiko samt USA. Samtliga länder har sina egna lagar, regler samt 
normer för hur byggandet ser ut samt hur man planerar. Trots att samtliga länder påverkats 
något enormt av urbaniseringen och fått dras med stora befolkningsökningar finns det ingen 
gemensam utveckling som dessa länder fått gå till mötes. Alla har haft sina egna problem och 
fått ta fram egna innovativa lösningar på dessa. På samma sätt har även vi i Sverige våra egna 
problem vilka ska hanteras utifrån våra egna lagar, normer och liknande. Förutom dessa 
omständigheter finns det även andra viktiga landsanknutna aspekter att tänka på såsom 
exempelvis klimat, vilka företag som agerar på bostads- och byggmarknaden samt hur 
ländernas befintliga städer är uppbyggda. Allt detta blir en unik kombination för varje land 
man väljer att undersöka och man kan därför inte dra en gemensam slutsats kring vilka 
omständigheter som motiverar att man väljer att bygga under marknivå. Utifrån detta 
resonemang kan man heller därför inte dra några helt klara paralleller utifrån jämförelsefallen 
till vilka omständigheter som skulle motivera att vi skulle utöka det underjordiska byggandet i 
Sverige. Dock kan vi använda oss jämförelsefallen som en grund att börja vår analys ifrån och 
undersöka vilka omständigheter som medfört att man valt att bygga under marknivå i dessa 
länder, för att utifrån detta försöka anpassa resultaten till våra svenska omständigheter.   
 
I Sverige finns som sagt en mängd omständigheter vilka avviker från jämförelsefallen i 
många olika aspekter. En gemensam nämnare för Singapore, Mexiko samt New York är 
vågen av urbanisering som dragit igenom dessa länder med en hög kraft samt ändrat 
befolkningsfördelningen i länderna över en väldigt kort tid. Under de senaste 10 – 20 åren, då 
detta fenomen varit som störst i dessa nämnda länder, har vi inte påverkats i samma 
omfattning i Sverige. För 200 år sedan bodde runt 90 % av den svenska befolkningen ute på 
landet, något som idag är helt omvänt då runt 85 % av den svenska befolkningen är bosatt i 
tätorter. Sett ur detta perspektiv har Sverige påverkats relativt mycket av urbaniseringen, det 
som dock är viktigt att tänka på att detta är en process som pågått under 200 år i vårt fall 
(Svanström 2015). Dock kan man ur detta resonemang ändå nå slutsatsen att även vi, inte så 
tätbebyggda Sverige, ändå totalt sett upplevt lika stora förändringar som Singapore och 
Mexiko gjort. Den enda skillnaden är att vi genomgått processen under en mycket längre tid, 
vilket medfört att vi inte har upplevt en lika stor årlig befolkningsökning som man gjort i 
dessa länder. Vi har alltså haft tid på oss att utveckla våra städer i den riktning vi velat, och 
har haft möjligheten att planera de i takt med att befolkningen har ökat. Detta till skillnad från 
länderna som tvingats utstå en mycket kortare process vilket bidragit till att man varken haft 
resurserna eller tiden till att hinna planera.  
 
En annan viktig omständighet som till stor del har bidragit till att man valt att bygga under 
marknivån i Singapore, Mexiko samt New York är bristen på utrymme. Detta är även det en 
diskutabel fråga i Sveriges fall. Visserligen kan man anse att det i flertalet storstäder såsom 
Stockholm och Göteborg föreligger en viss brist på utrymme inne i de centrala stadskärnorna, 
dock har vi andra strategier vi kan använda oss av som inte fungerar i samma utsträckning i 
många andra länder. De gånger man anser att en brist på utrymme föreligger är i de fall då 
man endast tittar på de innersta och mest centrala delarna av dessa städer. Om man istället 
kollar en liten bit utanför stadskärnorna ser man att det finns relativt mycket plats att bygga 
på. Dock är de flesta aktiva byggbolagen så pass vinstdrivna att de anser det omotiverat att 
fokusera på områden där de vet att de inte kommer kunna göra en lika stor vinst som om de 
byggde i de mest centrala delarna av staden. Detta medför att många väljer att inte utnyttja de 
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chanser de har att bygga i mindre attraktiva områden, just eftersom de jämför vilka framtida 
kassaflöden dessa projekt skulle kunna generera jämfört med centrala innerstadsprojekt. 
Grunden i detta resonemang är att byggbolagen i de flesta fall alltid vill satsa på att bygga i 
områden som anses vara de mest attraktiva, något som leder till att man i dessa områden 
kommer uppleva en brist på utrymme eftersom efterfrågan är så pass mycket högre än 
utbudet. En annan viktig aspekt att tänka på är att vi i Sverige tvärtemot de analyserade 
länderna har städer vilka omgärdas av områden som skulle kunna användas. I flera av 
jämförelsefallen är man inte i samma situation då en expandering av staden inte varit möjlig. 
Visserligen omgärdas exempelvis Stockholms stadskärna av flertalet förorter och 
grönområden vilket kan bidra till en viss problematik vid en expansion, men samtidigt har vi 
egentligen inte någon brist på utrymmen. Utanför våra storstäder har vi ett enormt utbud av 
outnyttjade ytor vilka skulle kunna utnyttjas om man bara ville.  
 
En ytterligare omständighet att analysera som skiljer Sverige från jämförelsefallen är att man i 
de jämförande länderna redan har använt sig av alla möjliga olika innovativa och mindre 
innovativa metoder för att maximera byggandet. Främst Singapore och New York är kända 
för sina många och höga skyskrapor. Detta är en byggteknik vilken inte blivit utnyttjad i lika 
hög grad i Sverige. Utifrån detta resonemang kan man hävda att användandet av innovativa 
metoder såsom att bygga under marknivå är något som i många fall inte blir aktuellt förrän 
man utnyttjat andra, lite enklare metoder, till fullo. Många skulle förmodligen anse att det är 
onödigt att använda sig av en så pass ny och relativt obeprövad metod, såsom byggandet av 
underjordiska konstruktioner är, när vi har flertalet andra och enklare sätt att bygga på om vi 
skulle vilja utöka byggandet.  
 
Sammanfattningsvis bör det nämnas att då en analys görs av vilka omständigheter som skulle 
motivera valet att utöka byggandet av underjordiska konstruktioner är det viktigt att komma 
ihåg att inget land är det andra likt. Olika byggtraditioner, normer, lagar, befintlig 
stadsuppbyggnad och liknande påverkar hur och varför man väljer att bygga. De 
omständigheter vilka motiverat varför man har valt att undersöka möjligheterna för att bygga 
en ”earthscraper” i Mexiko City, kanske är sådana som aldrig skulle bli aktuella i Sverige. De 
omständigheter som nämnts hittills utifrån jämförelsefallen har främst varit fokuserade på att 
man inte har haft tillräckligt med utrymme att bygga på samt att man testat alla möjliga 
tillgängliga metoder och redan utnyttjat dessa till max. Som tidigare nämnt är dessa två 
omständigheter ingenting vi i dagsläget lider av i Sverige. Vi har inte en sådan brist på 
utrymme som går att jämföra med exempelvis den man har i Singapore eller i Mexiko. Vi har 
heller inte använt oss av tillgängliga metoder för att maximera byggandet, såsom man 
exempelvis gjort i New York då hela staden i princip är uppbyggd av skyskrapor. Om man 
ska ta fram ett framtida scenario som skulle kunna motivera ett utökat byggande av 
underjordiska konstruktioner i Sverige skulle man först och främst kunna börja med att vi 
hade försatt oss i en sits då vi redan expanderat våra städer till max. Vi har möjligtvis även 
redan utnyttjat befintliga byggmetoder som vi i dagsläget inte använt oss av i någon stor 
utsträckning än. Exempelvis har vi byggt flertalet skyskrapor, byggt på fler våningar på 
befintliga byggnader och liknande, men vi anser fortfarande att mer utrymme behövs. Detta 
scenario kommer dock förmodligen inte kunna upplevas förrän om en väldigt lång tid. Ett 
scenario, vilket skulle kunna utspela sig inom en närmare tid, skulle kunna grunda sig i en 
liknande tanke som delvis legat bakom bygget i Mexiko. En del av orsaken till att man vill 
bygga sin planerade ”earthscraper” är eftersom man inte vill förstöra sina gamla och 
kulturhistoriska byggnader som finns inne i Mexiko City, samt att man har lagen om att man 
maximalt får bygga åtta våningar. På samma sätt skulle man kunna tänka sig att detta skulle 
kunna vara ett scenario vilket redan i dagsläget skulle kunna uppstå i Sverige. Vi har 
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exempelvis flertalet byggnader i Stockholm som är så pass betydande att man inte får riva 
eller renovera dem. Eftersom en stor del av dessa ligger placerade i de mest centrala delarna 
av Stockholm skulle man kunna tänka sig ett scenario då man är tvungen att bygga mer i 
dessa centrala delar, men inte kan eller vill på grund av att man inte vill förstöra dessa 
byggnader. Ett av de alternativen som i det läget kvarstår kommer vara att placera 
konstruktionen under marknivå. Som ett sista scenario, vilket även det bör anses vara väldigt 
troligt i Sveriges fall, är att man använder underjordiskt byggande för att man anser att man 
vill testa något nytt. Allt som byggs måste inte alltid vara motiverat ur en ekonomisk aspekt 
eller liknande, utan i vissa fall görs valet att bygga något som egentligen inte anses vara det 
självklara valet endast utifrån att man anser att det är något som kommer leda till exempelvis 
en framtida publicitet. Detta är något som skulle kunna hända i Sverige då flertalet projekt 
som hittills genomförts inte alltid varit motiverade ur de traditionella aspekterna, utan istället 
har genomförts som en ”rolig grej”.  
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6. En analys ur det juridiska perspektivet 
 
De flesta länder har någon typ av regler som styr hur planeringen och byggandet ska ske i just 
deras land. Reglerna har exempelvis som syfte att skydda värdefulla områden samt att se till 
att utvecklingen av städerna sker i den riktning man vill. Dessa regelverk ligger alltså till 
grund för stora delar av städernas utformning och bör anses vara otroligt relevanta för att 
städernas utveckling inte ska ske i fel riktning. Teorin bakom reglernas utformning är alltså 
att både att reglera det som byggs, samtidigt som de ska begränsa så att allt sker i enlighet 
med de planer man satt upp för framtiden. Detta både för att kunna se till att morgondagens 
invånare har en bra stad att leva i, men även för att vi i dagsläget ska kunna ha det bra.  
 
I och med att utnyttjandet av underjordiska utrymmen bör anses vara en angelägenhet då de 
flesta storstäder blir mer och mer tätbebyggda och befolkningstäta, är det av högsta grad 
aktuellt att analysera vilka regler som styr utvecklingen av dessa utrymmen. I detta kapitel 
kommer de juridiska regelverken i Mexiko samt Singapore undersökas för att se hur man i 
dessa länder hanterat situationen med de planerade underjordiska byggnaderna. Även en 
analys av våra svenska existerande regelverk som tillämpas då man planerar och bygger 
kommer genomföras, samt så kommer förslag på förbättringar av dessa ges. I och med att 
underjordiskt byggande verkar vara en metod som i allt högre utsträckning kommer börja 
användas bör det anses vara väsentligt att ha välutvecklade legala ramverk som täcker detta 
område. Utan dessa ramverk kommer utvecklingen inte kunna fortgå, utan vi kommer vara 
fast med de gamla metoderna i ett samhälle som kräver nytänkande. Juridiken har inte bara en 
stor påverkan på projektens planeringsstadium, utan har även en stor inverkan på mycket som 
sker efter genomförandet. Exempelvis ligger juridiken till grund för allt ifrån hur hög en 
specifik byggnad får vara och vilket ljusinsläpp man måste ha för en viss typ av byggnad, till 
hur man ska gå tillväga då man vill genomföra ett byggprojekt samt vilka formkrav som 
gäller då man köper en fastighet. Utifrån detta resonemang är det därför av hög grad relevant 
att undersöka hur olika regelverk påverkar projekt inom området för underjordiskt byggande.  
 
Ett viktigt problem som kapitlet kommer belysa är exempelvis de brister som går att finna i 
den traditionella definitionen av hur långt en fastighets gränser sträcker sig i höjd- och 
djupled. Den mest använda definitionen världen över är ”cujus est solum ejus est usque 
coelum et ad infernos”, vilket innebär att en fastighetsägare även äger utrymmet upp till 
himlen och ned i marken (inom fastighetens gränser) (Underground Space Center 1991). 
Denna ofullständiga definition kan anses skapa problem då man vill utveckla utrymmen under 
fastigheter. Att skapa klara regler kring vad som gäller bör utifrån resonemang såsom detta 
ses vara viktigt för att utvecklingen ska kunna fortskrida samt för att företag intresserade av 
nytänkande metoder ska kunna garanteras att de juridiskt sett kommer gå att genomföra.  
 

6.1. En undersökning av två av jämförelsefallens regelverk 

6.1.1. Mexiko 
Trots att runt 80 % av Mexikos befolkning är bosatt i urbana miljöer finns det en brist på 
regler och ramverk för hur städernas framväxt ska ske. Många stora städer har genomgått en 
oplanerad expansion, vilket har medfört en del konsekvenser man inte planerat för. De legala 
ramverk som funnits har varit väldigt innehållsfattiga och man har även haft en omfattande 
avsaknad av hur stadsplaneringen ska ske. Istället har ansvaret för stadsplaneringen varit 
uppdelat på ett antal olika institutioner vilka individuellt inte har kunnat påverka städernas 
utveckling. De befintliga regelverken har inte heller syftat till att gynna en fysisk planering av 
städerna, och man har inte haft någon bra kontroll över hur man velat att den fortsatta 
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stadsutvecklingen ska se ut. Dock har dessa tider med icke-existerande regelverk för hur 
byggandet och stadsutvecklingen ska ske bidragit till att man tillslut insett att något måste 
göras. Dock har inga drastiska åtgärder hittills genomförts, men har man i alla fall kommit till 
insikt om vikten av god stadsplanering och behovet av regler och ramverk för byggande och 
planering.  
 
I slutet av 2012 skapades ministeriet för urban-, regional- och jordbruksutveckling i Mexiko 
(Ministry of Urban, Territorial and Agricultural Development [SEDATU]). Detta sågs vara ett 
bra första steg i rätt riktning, och följdes även upp med att man under 2013 la fram en 
nationell utvecklingsplan kallad PND där mål och strategier togs upp med syfte att ta itu med 
de stora ekonomiska, sociala och miljömässiga kostnaderna som orsakats på grund av den 
tidigare stadsexpansionen (Diaz 2013).  
 
I Mexiko existerar inga nationella byggnormer vilka kan appliceras i hela landet, utan man 
har istället beslutat att varje enskild region (jfr med svenska kommuner) får skapa sina egna 
regler. I och med att man har 2400 olika fristående regioner skulle detta kunnat medföra stora 
problem med en enorm mängd olika regler för byggande. Dock är det endast ett begränsat 
antal områden i Mexiko som valt att genomföra detta, då många har ansett att de har haft för 
stora ekonomiska och tekniska begränsningar för att lyckas skapa bra regler. Det område som 
skapat det mest omfattande regelverket är huvudstaden Mexico City. De har skapat 
regelverket Mexico City Building Code (MCBC), vilken även till stor del har kommit att 
användas i andra regioner i Mexiko (Alcocer et al. 2003). Reglerna ger en bas för vilka 
tekniska standarder som krävs då man bygger, och bygger tillsammans upp ett slitstarkt 
regelverk vilket går att jämföra med andra länders ramverk för byggande. Regelverket är 
uppbyggt utifrån en generell bas, vilken man sedan har skapat underkategorier utifrån. Dessa 
underkategorier innehåller olika tekniska normer för exempelvis seismisk design, design för 
att klara vindpåverkan, konstruktion av grunden, betongkonstruktioner, stålkonstruktioner och 
träkonstruktioner (Ordaz och Meli 2004). Man kan även se att de Mexikanska byggreglerna 
har relativt välutvecklade krav för hur byggandet ska ske med syfte att klara framtida 
naturkatastrofer. Eftersom Mexiko drabbas av jordbävningar i en mycket högre utsträckning 
än många andra länder är det en otroligt viktig aspekt att reglera i så pass hög omfattning det 
går. Jordbävningen som drabbade stora delar av Mexiko år 1985 är en bidragande faktor till 
de välutvecklade reglerna kring detta. Jordbävningen, som hade en magnitud på åtta på 
richterskalan, medförde att runt 9500 personer miste livet. Innan jordbävningen hade man inte 
alls haft omfattande regler för hur byggandet skulle ske för att klara av jordbävningar, dock 
resulterade de enorma skadorna jordbävningen orsakade att man insåg vikten av att utforma 
byggnaderna rätt och använda sig av bra material. Denna händelse har i efterhand fungerat 
som en varningsklocka för många andra länder vilka hög grad drabbas av naturkatastrofer, 
och många har följt Mexikos exempel och skärpt sina regler kring detta (Physics Today 
2012).  
 
Som tidigare nämnt är det huvudstadens, Mexiko Citys, regler för byggande som till stor del 
tillämpas i majoriteten av landets alla regioner. Detta eftersom de flesta regioner valt att inte 
utnyttja möjligheten att skapa sina egna regler, utan istället använder sig av dessa. Det första 
regelverket för Mexiko City skapades 1920, och har sedan dess uppdaterats runt vart tionde 
år. En trend som gått att se då utifrån uppdateringarna av regelverken är att de gått mot att bli 
mer och mer fokuserade på att de konstruktioner som byggs ska vara säkra och hållbara. Detta 
var främst något man började fokusera mer på i och med den stora jordbävningen jag ovan 
skrev om, men även de nya tekniker och vetenskapliga framsteg inom områdena för 
seismologi, mark- och jordsammansättningar har bidragit till detta (Buenrostro 2004).  
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I försök att förenkla regelverken samt för att minska riskerna för korruption och förkorta 
myndighetsprocedurerna har man delat upp regelverken utifrån olika byggnadstyper. 
Exempelvis innebär en byggnad som är betecknad med bokstaven A att det rör sig om ett 
småhus med en maximal yta på 200 m2 och en maximal höjd på 5.5 m. Regelverken är sedan 
uppdelade utifrån dessa indelningar med exempelvis minimikrav med syfte att minska 
brandrisken, hur man får bygga på en viss typ av mark etc. Stor vikt har speciellt lagts ned 
kring utarbetning av reglerna som hanterar hur byggnader som byggs på en specifik typ av 
mark ska vara konstruerade. Detta i och med den ökade sårbarheten Mexikos byggnader har 
som en följd av den ökade risken för jordbävningar (ibid).  
 
Sammanfattningsvis har Mexiko ett relativt utvecklat regelverk för byggande. Fokus ligger till 
stor del på hur man ska bygga i försök att höja byggnadernas säkerhet inför kommande 
jordbävningar, men även mer generella och alltäckande lagar finns. Dock har inte något 
välutvecklat regelverk som skulle kunna tillämpas för den planerade underjordiska 
konstruktionen, ”The Earthscraper”, kunnat hittas. Istället kommer dessa lagar förmodligen 
växa fram i takt med att projektet påbörjas. I dagsläget finns en lag som säger att man inte får 
bygga byggnader som är högre än åtta våningar samt en lag som begränsar möjligheterna till 
att riva eller modernisera kulturhistoriska byggnader inne i Mexico City. Det är dessa regler 
vilka har bidragit till att man kommit fram till att ett projekt under marknivå skulle vara en 
relativt bra lösning. Förutom detta finns det även vissa andra begränsningar man måste 
komma underfund med hur man ska lösa innan man påbörjar byggandet. Exempelvis finns det 
en existerande parkeringsnorm i Mexiko City som innebär att ett projekt av denna storlek 
skulle innebära ett byggande av runt 10 – 15 000 parkeringsplatser (Gertz 2011). Detta kan bli 
en svårlöst uppgift med tanke på de byggrestriktioner och den platsbrist som råder i Mexico 
City. Även det faktum att man har så pass hårda etablerade riktlinjer för hur man ska bygga ur 
en säkerhetssynpunkt för att förebygga skador från jordbävningar kan komma att bli ett 
problem då den jordtyp som finns i Mexico City är relativt svårbyggd. Dock finns det de som 
hävdar att det finns metoder för att bygga under marknivå vilket kan bidra till att 
konstruktionen blir mer motståndskraftig mot jordbävningar än liknande konstruktioner ovan 
marknivå. För att förenkla byggandet av konstruktioner under marknivå bör man dock i 
Mexikos fall försöka utforma regelverk för att täcka detta specifika område, detta skulle 
förmodligen förenkla relativt mycket och bidra till en mer lätthanterlig situation.  
 

6.1.2. Singapore 
Singapores regelverk för byggande anses vara väldigt välutvecklat och nytänkande i 
jämförelse med många andra länders. Regelverket grundar sig i en omfattande och 
alltäckande bygglag (jfr med svenska Jordabalken) vilken sedan kompletteras av normer och 
standarder vilka ska bidra till att lagen följs. De flesta av dessa normer och standarder ses inte 
som obligatoriska, utan man kan använda sig utav andra metoder än dessa föreslår så länge ett 
likvärdigt resultat kan uppnås. För att dessa resultat ska kunna uppnås har man skapat krav 
vilka inkluderar allt ifrån minimigränser för vilken ljussättning som krävs och hur luftkvalitén 
måste vara till hur byggnadernas säkerhetssystem bör vara utformade för att förebygga 
terrorism och hur varningssystemen för bränder bör utformas.  
 
Hela Singapores regelsystem är starkt beroende av den privata sektorn, dock är det den så 
kallade ”Building and Construction Authority” (BCA) som står för utformningen av stora 
delar av regelverken. Förutom de frivilliga delarna som nämndes ovan finns det självklart 
även en del obligatoriska regler vilka måste följas. Denna del av regelverket kallas ”The 
Building Control Act”, och täcker hela processen från planutformandet till design, inspektion 
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och kontroll av byggnadens utformning. För en lättare tillämpning av reglerna är de indelade 
utefter vilken typ av byggnad de behandlar, vilket inkluderar vanliga bostadshus, höga 
bostadshus, kommersiella byggnader, industriella byggnader, myndighetsbyggnader samt 
allmänna ytor. Dock är det endast dessa obligatoriska regler som är indelade på detta sätt, då 
stora delar av de frivilliga reglerna är skrivna ur en mer generell synvinkel. Ytterligare något 
som sätter begränsningar för hur byggandet får ske i Singapore är den översiktsplan man 
utarbetat, vilken tas fram av myndigheten URA (Urban Redevelopment Authority). I 
Singapore kallas denna plan för ”master plan”, vilket rakt av kan översättas till svenskans 
översiktsplan. Just Singapores översiktsplan ses av många som ett föregångsexempel på en 
välutvecklad och genomtänkt plan. Detta kommer som en följd av det väldigt begränsade 
markutrymme Singapore har till förfogande, vilket bidragit till att man varit tvungen att ta 
tillvara på minsta lilla markområde. Detta har i sin tur bidragit till att man ansett att en 
välutvecklad översiktsplan varit en bra lösning. Eftersom en detaljerad plan grundar sig i att 
man planerat allt kommande byggande noga har man även kunnat se till att man maximerat 
det framtida utnyttjandet av allt tillgängligt markutrymme. Med grund i dessa bedrifter är det 
inte konstigt att Singapore i många fall setts som ett föregångsland i frågan om utvecklandet 
av planer och regelverk för byggnader, speciellt för underjordiska byggnader nu på senare tid 
(Chong 2013, 153-163).  
 
I och med det begränsade markutrymme Singapore har, vilket skapat stor problematik i takt 
med den växande befolkningen, har man utvecklat flertalet metoder för att försöka skapa nya 
utrymmen att bygga på. Tidigare i denna rapport har flertalet av dessa metoder omnämnts, 
dock är det utvecklandet av Singapores underjordiska markutrymmen som anses vara den 
mest intressanta i dagsläget. Mycket forskning bedrivs inom detta område och Singapores 
beslutsfattare har bestämt sig för att detta är en metod man tror på och vill satsa på. För att nå 
sina mål har man exempelvis beslutat att utöka sin översiktsplan med en så kallad 
underground master plan (UMP), vilket motsvaras av en underjordisk översiktsplan på 
svenska. Som en del av denna översiktsplan, vilken i nuläget precis har börjat utformas, har 
man även skapat vägledande dokument benämnda State Lands (Amendment) Bill samt Land 
Acquisition (Amendment) Bill. Dessa är utformade som regelverk med syfte att klargöra 
äganderätten till Singapores underjordiska utrymmen, samt för att skapa möjligheter för den 
singaporianska regeringen att förvärva specifika områden som utgörs av underjordiska 
markutrymmen.  
 
I dagsläget äger en Singaporiansk fastighetsägare allt underjordiskt markutrymme inom sin 
specifika fastighets gränser. Vad som ingår i en fastighets äganderätt är alltså baserat på 
samma definition som används i Sverige, och som även används i många andra delar av 
världen. Man har dock i Singapores fall kommit till insikten av värdet att klargöra vart en 
fastighets gränser sträcker sig i djup- samt höjdled. Detta speciellt för att förenkla skapandet 
av underjordiska konstruktioner, vilket man inom en snar framtid tror kommer öka i stor 
omfattning. Man har genom dessa tidigare nämnda nyutvecklade regelverk kommit fram till 
att underjordiska markutrymmen på ett djup mer än 30 m inte tillhör någon specifik 
fastighetsägare, utan istället ägs av staten. Detta innebär att en Singaporiansk fastighetsägare 
äger allt underjordiskt markutrymme under sin fastighet ned till ett djup på 30 m. Dock finns 
en begräsning i denna lag då man även kommit fram till att en fastighetsägare inte ska 
begränsas från att använda sig av utrymmet under sin fastighet om det exempelvis är 
nödvändigt för att stödja en konstruktion ovan marknivån (Ministry of Law 2015). Detta är 
dock bara en början i Singapores fall då man har många fler regelförändringar och annat 
planerat för att underlätta det framtida underjordiska byggandet.  
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Ytterligare ett problem som orsakats till följd av Singapores begränsade yta är det faktum att 
det redan finns mycket lokaliserat under marknivå. I och med att man tidigare inte haft någon 
”underground master plan” kan det vara svårt att skapa sig en uppfattning av hur det ser ut 
under marknivån i ett specifikt område där man vill placera sitt tilltänkta projekt. Detta är 
dock något som bör anses vara ett mycket större problem i många andra länder där man inte 
alls haft någon sorts registrering av underjordiska konstruktioner. Genom att alla fastigheter 
och konstruktioner som byggs i Singapore registreras i ett särskilt register (jfr med svenska 
fastighetsregistret) har man ändå en relativt bra kontroll över sina underjordiska 
markutrymmen. Dock kommer den nya sortens översiktsplan göra att alla markområden blir 
mycket mer lättöverskådliga och möjliga att ses ur tre dimensioner. Detta kommer kunna 
bidra till att det blir mycket lättare att se vart det finns utrymme där man kan tänkas lokalisera 
sitt planerade underjordiska projekt.  
 
Att Singapore ligger i framkant inom området för utvecklingen av underjordiskt byggande är 
genom ovan nämnda resonemang en självklarhet. Dock är detta en bedrift som man till stor 
del har den Singaporianska regeringen att tacka för då de valt att lägga mycket resurser kring 
detta. Exempelvis har man inrättat forskningscentrum på landets främsta universitet NTU 
(Nanyang Technological University) samt NUS (National University of Singapore). På dessa 
centrum har man bedrivit forskning kring allt från hur man på bästa möjliga sätt bör utforma 
de underjordiska konstruktionerna, till hur man ska använda nyutvecklade ljuskällor för att 
öka trivseln och välmåendet under marknivå. Ytterligare en faktor som bidragit till 
Singapores bedrifter är det faktum att man inom Singapores ledning har varit helt överens om 
att nytänkande och innovativa metoder behövs för att man ska kunna utvecklas i samma takt 
som befolkningen. Även i många artiklar och liknande vilka skrivits med Singapores 
markbrist som grund påpekar man på hur pass viktigt det är att agera för en hållbar lösning på 
urbaniseringsproblematiken och hur pass viktigt man anser att utvecklingen av underjordiska 
markutrymmen är. Ett exempel på detta är i en rapport skriven av det Singaporianska organet 
”Economic Strategies Committee”. De har som mål att kontinuerligt arbeta mot att ta fram 
nya strategier för att maximera användandet av landets resurser för att uppnå en stabil och 
långvarig tillväxt. I rapporten utgiven 2010 pekar man återigen på vikten av att börja utveckla 
underjordiska utrymmen i tid. Detta främst för att kunna säkra en fortsatt framtida hög och 
stabil tillväxt (Chuen, Jian och Yingxin 2013). Detta är dock bara ett av många exempel från 
Singapore då man betonat hur pass relevant man anser att användandet av underjordiska 
utrymmen kommer bli inom en närliggande framtid. Speciellt för länder där man redan har 
brist på mark och utrymmen för att bygga på.  
 
I jämförelse med många andra länder har Singapore kommit otroligt långt i sin utveckling 
kring framtagandet av regelverk för underjordiskt byggande. Dock kan Singapore ses som ett 
unikt, men ändå otroligt intressant och högaktuellt land att inspireras av. Eftersom de befinner 
sig i en unik situation med deras omnämnda begränsade markyta och så pass stora 
befolkningsmängd som bor på denna yta kräver detta unika lösningar. Singapore är även 
duktiga på att agera snabbt och starkt då man tror på en idé, något som återigen bevisats 
genom de nya regelverken och andra åtgärder som skapats för att kunna utöka utvecklandet av 
underjordiskt byggande. Utifrån Singapores bedrifter kan man nå slutsatsen om att allt i 
slutändan bara handlar om att våga och att vara villig att lägga ned tid och resurser. Singapore 
har inte bara beslutat sig för att de anser att det här är en otroligt bra metod för dem, utan har 
även sett till att påbörja processen på vägen mot framtidens byggande. Detta unika Singapore-
tänk är något som andra länder, såsom Sverige, bör försöka inspireras av. Även de 
lagförändringar och andra reformer man genomfört för att förenkla byggprocessen för 
underjordiskt byggande är något man bör kolla på för en framtida implementering i Sverige.  
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Speciellt framtagandet av en underjordisk översiktsplan samt en klarare definition av vad som 
ingår i äganderätten till en specifik fastighet i höjd- samt djupled.  
 

6.2. 3D-fastighetsbildning i Sverige 

6.2.1. En analys av befintliga svenska lagverk 
Svenska projekt vilka involverar underjordiskt byggande regleras även de av flertalet lagar 
och regler. Dessa har som syfte att försöka se till att alla fastigheter som bildas är förenliga 
med definitionen av hur man vill att en fastighet ska se ut samt eftersom man vill se till att 
man som ägare till en fastighet ska kunna nyttja denna till fullo. Det är även till hög grad 
väsentligt att ha dessa lagar och regler till hands då man exempelvis ska skapa en ny fastighet. 
Detta eftersom de kan agera som ett slags ”handbok” för hur man ska hantera problem som 
uppstår samt eftersom de anger vad som enligt lag måste göras för att ett specifikt projekt ska 
kunna genomföras. De svenska lagar som främst är tillämpliga då underjordiska projekt ska 
genomföras är Jordabalken (SFS 1970:994) samt fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988). 
Till detta tillkommer även flertalet regler framtagna av exempelvis Boverket med syfte att 
sätta krav på hur byggandet ska ske samt hur man bör se på byggandet ur en säkerhets- och 
miljösynpunkt. Tillsammans skapar dessa lagar och regler ramen för hur projekt ska planeras 
och genomföras. Med syfte att belysa vad det är som gäller då ett underjordiskt projekt ska 
genomföras i Sverige samt för att öka förståelsen för denna process, kommer en analys av 
dessa lagar och regler genomföras.  
 
Om man ska summera och analysera hela processen då någon vill utveckla ett underjordiskt 
projekt finns det ett antal viktiga aspekter att tänka på. För det första måste man alltid ha 
tillgång till en fastighet att placera denna på, vilket kan göras utifrån ett antal olika metoder. 
Man kan antingen utgå från en traditionell fastighet man sedan innan innehar full äganderätt 
till, eller så kan man köpa loss en del av det underjordiska utrymmet under en traditionell 
fastighet någon annan innehar äganderätten till. Detta utrymme, vilket man bör skapa en egen 
tredimensionell fastighet av, bör även närmare undersökas för att man kunna se att marken är 
lämpad för ändamålet. Sedan är det alltid viktigt att undersöka vilka detaljplaner, 
områdesbestämmelser och liknande som finns på platsen man vill bygga på. Det är även bra 
att ha koll på vad som redan finns under platsen man vill bygga på, just eftersom det kan 
finnas ledningar eller annat som kan sätta hinder för projektet. Då detta är gjort kan projektet 
och konstruktionen börja byggas. Det är dock alltid viktigt att hålla koll på att de lagar som 
nämnts följs, samt att man undersöker om det möjligen kan finnas andra lagar eller regler som 
kan tillämpas i det specifika fallet.   
 
De lagar som kommer vara tillämpliga vid användandet av någon av dessa metoder är 
Jordabalken (JB) samt Fastighetsbildningslagen (FBL). Dock är det, innan vi går vidare med 
hur man ska gå tillväga, viktigt att klargöra vad äganderätten till en fastighet faktiskt innebär. 
Begreppet äganderätt beskriver förhållandet mellan ägaren och egendomen och avser en 
persons rätt att förfoga över samt nyttja sin egendom. Egendomen kan vara fast eller lös, dock 
kommer vi mest fokusera på äganderätten till den fasta egendomen där äganderätten till en 
fastighet räknas in. Vidare beskriver man begreppet fast egendom i 1 kap. 1§ Jordabalken 
(SFS 1970:994) så här;  
 
”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 
horisontellt eller både horisontellt och vertikalt /…/. ” 
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Då en fastighet endast avgränsas horisontellt kallas den en traditionell fastighet. I de fall man 
avgränsar den både horisontellt och vertikalt är det en tredimensionell fastighet. Till den fasta 
egendomen ingår även tillbehör till fastigheten, vilka anges i 2 kap. Jordabalken. Bland dessa 
tillbehör nämns bland annat byggnader för stadigvarande bruk samt på rot stående träd och 
annan växtlighet. Genom en analys av vad begreppet ”fast egendom är jord” innebär kan 
slutsatsen bli att den jord som anses räknas in i äganderätten av en fastighet är de synliga 
delarna av markytan inom fastighetens gränser, luftutrymmet ovan denna yta, samt utrymmet 
under. Vilka begräsningar som finns i äganderätten uppåt samt nedåt för en fastighet är dock 
otroligt omdiskuterat. I teorin innehar ägaren rätt att utnyttja allt luftutrymme ovan fastigheten 
samt allt markutrymme under fastigheten ned till jordens mitt, bara det är inom fastighetens 
gränser. Dock finns det i praktiken en viss begränsning för hur långt upp samt ned en 
fastighetsägare kan anses kunna nyttja sin fastighet. Skulle det exempelvis anses vara okej för 
en fastighetsägare att kräva att all flygtrafik förbjuds ovanför dennes fastighet, just eftersom 
det anses inkräkta på äganderätten? Troligtvis inte, eftersom ägaren till fastigheten inte har 
någon möjlighet att nyttja detta utrymme och på så sätt inte lider av att det används av någon 
annan. Totalt sett kan man säga att ägaren av en fastighet innehar ägande- samt 
nyttjanderätten till all jord, luftutrymmet ovan och markutrymmet under, samt alla 
fastighetstillbehör som finns inom fastighetens gränser (förutsatt att inga inskränkningar 
såsom exempelvis servitut existerar). Då denna äganderätt till fastigheten ska överföras till en 
annan ägare kan detta ske i enlighet med 4 kap. Jordabalken. Där anges det bland annat vilka 
formkrav som finns kring upprättandet av köpehandlingen samt annat relevant för att 
övergången av egendomen ska kunna ske. En annan viktig aspekt att nämna är även det 
faktum att man kan inneha begräsningar i sin äganderätt till fast egendom. Detta kan vara en 
följd av att man exempelvis upplåtit någon typ av nyttjanderätt för någon annan än 
fastighetsägaren att nyttja fastigheten eller liknande. Exempel på detta kan vara servitut, vilket 
behandlas i 7 samt 14 kap. Jordabalken. Dock kan det vara bra att veta att de flesta 
begränsningar i en fastighets äganderätt går att finna i Lantmäteriets fastighetsregister, dock 
är det ändå viktigt att komma ihåg att alltid kolla om andra ”oregistrerade” begränsningar 
förekommer.  
 
I projekt då syftet är att skapa en underjordisk konstruktion kommer man, vilket tidigare 
nämndes, behöva ha en fastighet att lokalisera denna på. Det nämndes även att det finns två 
olika metoder att lösa detta på; antingen genom att använda sig av en fastighet man redan har 
äganderätt i, eller köpa loss en del av markutrymmet under en fastighet någon annan äger. 
Oavsett vilket av fallen man utgår från kommer dock det lämpligaste alternativet för nästa 
steg i processen för båda fall vara att man skapar en så kallad tredimensionell fastighet av 
markutrymmet under fastigheten. Konstruktionen man vill bygga under marknivån kommer 
då att utgöra ett fastighetstillbehör till denna tredimensionella fastighet på samma sätt som en 
byggnad utgör ett fastighetstillbehör till en traditionell fastighet. Definitionen av vad en 
tredimensionell fastighet är går att finna i 1 kap. 1a§ 1p. Jordabalken; 
 
”I denna balk betyder tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad 
både horisontellt och vertikalt.” 
 
En mer utvecklad tolkning av definitionen innebär att en 3D-fastighet eller tredimensionell 
fastighet utgörs av ett utrymme vilket har avgränsats på höjd- och djupled och på så sätt kan 
urholka en annan, traditionell fastighet. Dock finns ett antal villkor för att bildandet av en 3D-
fastighet ska få ske. Dessa nämns i 3 kap. FBL (SFS 1970:988) och har främst som syfte att 
försäkra om att fastigheten i princip ska kunna utnyttjas som en traditionell fastighet. Det 
nämns exempelvis att ”en tredimensionell fastighet endast får bildas om den är avsedd att 
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rymma en byggnad eller annan anläggning eller en del av en sådan” (3:1a 1p. FBL) samt att 
”den tredimensionella fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den ska kunna 
användas på ett ändamålsenligt sätt” (3:1a 2p. FBL).  
 
Den senare paragrafens syfte tas även upp i 1§ i samma kapitel, där det anges att; 
 
1 st. ”Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med 
hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. 
Härvid skall särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till 
behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten ska användas för bebyggelse, ska den 
vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp.” 
 
2 st. ”Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som ska nybildas eller ombildas 
för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. 
Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga 
omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.” 
 
3 st. ”En tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme får ny- eller 
ombildas endast om det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att 
tillgodose det avsedda ändamålet. /…/” 
 
Utifrån detta resonemang kan flertalet konsekvenser nås angående vad som krävs för att man 
ska få bilda en 3D-fastighet. De viktigaste att komma ihåg är att man för det första måste 
bilda en fastighet vilken är lämpad för sitt ändamål, det får heller inte finnas någon annan 
åtgärd som anses vara lämpligare än att skapa en 3D-fastighet för att kunna uppnå syftet med 
fastighetsbildandet. Till detta tillkommer även kravet på att man ska ha tillgång till väg, vatten 
och andra liknande nödvändigheter. Detta krav kan möjligen tillgodoses genom bildandet av 
exempelvis servitut eller gemensamhetsanläggningar, i enlighet med 7 kap. och 14 kap. 
Jordabalken samt Anläggningslagen, AL (1973:1149). Dock behöver detta ej tillämpas i de 
fall man ej äger hela fastigheten ovan marknivå då man innehar full förfogande- samt 
äganderätt till denna fastighet. I FBL finns även två andra lagar vilka bör anses vara relevanta 
i fallet då man vill skapa en tredimensionell fastighet vilken delvis kommer vara inrättad för 
boende. I 3 kap. 1a§ 4p. anges det att ”den tredimensionella fastigheten, om den är avsedd för 
bostadsändamål, är ägnad att omfatta minst tre bostadslägenheter”. Eftersom de projekt som 
undersökts inom ramen för denna uppsats innefattar konstruktioner under marknivå vilka 
möjligtvis kan användas för bostäder bör detta anses vara en viktig lag i sammanhanget. Det 
är även i högsta grad viktigt att ha koll på detaljplaner, områdesbestämmelser och liknande, 
eftersom fastighetsbildning ej får ske i strid mot dessa i enlighet med 3 kap. 2§ FBL. 
Sammanfattningsvis finns det en mängd olika lagar att hålla koll på då man ska bygga under 
marknivå, dock är det relevant att veta att de flesta av dessa går att finna i Jordabalken samt 
Fastighetsbildningslagen.  
 
I de fall som kan uppkomma då man inte använder sig av en traditionell fastighet vilken man 
redan innehar full äganderätt samt nyttjanderätt till, utan istället väljer att köpa loss en del av 
det underjordiska markutrymmet under en traditionell fastighet vilken är i någon annans ägo, 
finns det en rad andra betänkligheter att uppmärksamma. En av de viktigaste i detta fall är hur 
stor ersättning för detta markutrymme som ska utgå, samt vad denna ska baseras på. I 4 kap. 
Jordabalken hanteras så kallade ”Köp av del av fastighet” vilket ett köp av en del av en 
fastighets underjordiska markyta bör anses vara. Det skulle även under vissa omständigheter 
kunna uppkomma fall då andra lagar än just denna skulle kunna användas för att beräkna 
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denna ersättning. Man skulle exempelvis kunna använda sig av expropriationslagen, ExprL 
(1972:719). Denna lag förutsätter dock att man har speciella ändamål med övertaget av 
fastigheten då en expropriation innebär att man tvångsförvärvar äganderätten till en specifik 
fastighet. Detta skulle kunna vara ett möjligt scenario om man någon gång skulle ha ett 
extremt stort behov av markutrymme för någon samhällsviktig underjordisk infrastruktur eller 
konstruktion. Trots att någon av dessa ”speciella omständigheter” föreligger i ett specifikt fall 
är det dock fortfarande svårt att legitimera expropriation. Detta eftersom det finns ytterligare 
krav som måste uppfyllas för att expropriationen ska få genomföras. Det viktigaste av dessa 
krav bör anses vara att ändamålet ej ska kunna tillgodoses på annat sätt än genom 
expropriationen samt att olägenheterna av expropriationen inte får överväga de fördelar som 
kan vinnas genom den (ExprL 2:14). Detta kommer dock ej analyseras i någon större 
omfattning i denna uppsats, just eftersom de scenarion som i största mån kommer uppkomma 
då man utvecklar någon annan fastighets underjordiska markutrymme kan hanteras genom 
andra lagrum.  
 
Då en del av en fastighet ska säljas är det i första hand viktigt att man uppmärksammar kravet 
på att en fastighetsbildning sker i överensstämmelse med köpet (genom förrättning). Detta i 
enlighet med 4:2 Jordabalken. Fastighetsbildningen kommer ske i enlighet med 
Fastighetsbildningslagen, vilken delvis undersökts tidigare i detta kapitel. Vidare finns även 
andra lagrum vilka behandlar hur köpet ska se ut samt hur det ska genomföras i 4 kap. JB 
(”Köp, byte och gåva”). Den ersättning som ska utgå för den del av fastigheten som ska 
överföras från säljaren till köparen bör vara helt baserad på den köpeskilling som parterna 
kommit överens om. Vilken storlek denna ersättning uppgår till baseras alltså helt på vad 
köparen anser att fastighetsutrymmet är värt samt vad säljaren anser att denne vill ha för 
ersättning för att avstå från utrymmet. Det är alltså otroligt svårt att bedöma i förhand vad 
ersättningen kommer uppgå till för en del av en specifik fastighet. I många fall är det dock 
legitimt att estimera denna ersättning till att den bör uppgå till marknadsvärdet av delen av 
fastigheten. Detta marknadsvärde är delvis bestämt av de geotekniska förhållandena som 
föreligger samt andra aspekter vilka bidrar till hur lätt det är att bygga i utrymmet. Man skulle 
även kunna tänka sig att man inspireras av och tillämpar reglerna för ersättning i 
expropriationslagen vilka säger att ersättningen ska uppgå till marknadsvärdet plus 25 % av 
detta (Trafikverket 2012). Dessa extra 25 % kan dock möjligen ses som en ersättning för att 
fastighetsägaren tvingas avstå från sin fastighet eller en del av denna. Emellertid kan det vara 
värt att uppmärksamma att många anser att utrymmet under den synliga delen av fastigheten 
är mindre värt än den synliga delen, just eftersom att utrymmet under är relativt obrukbart för 
en vanlig fastighetsägare. Även det faktum att ju längre ned i marken, alltså ju närmare 
jordens mitt du kommer, medför ett sjunkande värde på marken bör anses vara av stor vikt i 
detta resonemang. Den grundläggande tanken då ersättningen ska beräknas bör dock grundas i 
tanken att ersättningen ska fungera som en kompensation till fastighetsägaren för att denne ej 
fullt ut kommer kunna nyttja sin äganderätt till sin fastighet.  
 

6.2.2. En analys av övriga regler och riktlinjer vilka bör följas 
Förutom de lagar vilka man är tvungen att följa finns det även olika sorters 
rekommendationer, riktlinjer och regler vilka man bör ha i åtanke då man planerar och 
bygger. Vissa av reglerna är framtagna för att komplettera existerande lagar, medan vissa 
endast är framtagna för att ge en sorts vägledning för hur byggandet ska ske. Förutom dessa 
regler och riktlinjer är det även viktigt att komma ihåg att kommuner och län innehar en sorts 
civilrättslig handlingsförmåga vilken innebär att de trots allt kan sätta upp högre krav än vad 
som gäller enligt lag eller Boverkets regler. Dessa krav kan omfatta allt från 
energianvändning till bullerdämpning, och gäller alltså som ett krav för byggandet i den 
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specifika kommunen (Einarsson 2011). Utifrån detta kommer kapitalet främst undersöka 
kommunernas, länsstyrelsens samt Boverkets regler, rekommendationer och riktlinjer. För att 
förenkla undersökningen och analysen har denna uppsats endast, förutom Boverkets 
byggregler, undersökt Stockholms kommun samt Stockholms läns framtagna regler och 
riktlinjer. Detta främst eftersom Stockholm bör anses vara en av de platser i Sverige där 
markbristen är som påtagligast. Dock går det att dra vissa paralleller mellan de slutsatser som 
kommer tas fram utifrån hur dessa regler och riktlinjer påverkar byggandet i Stockholms 
kommun samt län till hur det ser ut i andra kommuner och län i Sverige.  
 
Utifrån tankegången ovan angående de svenska kommunernas möjligheter till att ta fram krav 
på hur byggandet ska gå till, är det lätt att förstå att man ibland inte vet exakt vad som gäller i 
olika situationer. En debatt har skapats ur detta, då många anser att kommunernas regler 
endast bidrar till en minskning av byggandet samt att en viss oklarhet om vad som gäller 
uppstår (Edgren och Bogren 2013). Dock är det samtidigt viktigt att förstå hur kommunerna 
tänker, då de själva vill kunna påverka och bestämma hur byggandet ska gå till på ”deras” 
mark. I Stockholms kommun införde man den första juli 2012 Sveriges hårdaste byggkrav. 
Dessa rörde främst energianvändningen, och krävde att hus som i framtiden skulle byggas på 
stadens mark nästintill inte fick ha någon energianvändning för uppvärmning alls. (Friberg 
2012). Ett annat sätt som kommunerna även till stor del påverkar byggandet och kan skapa 
krav genom är via kommunens detaljplan. I och med att detaljplanen reglerar vad som får 
byggas samt vart någonstans reglerar kommunen på så sätt även hur de vill att kommunen ska 
utvecklas. Många av dessa krav, såsom exempelvis det ovan nämnda energieffektivitets-
kravet i Stockholms kommun, kan möjligtvis vara en av orsakerna till vårt tidigare låga 
byggande.  
 
Kommunerna är dock inte ensamma om att sätta krav på hur byggandet och planeringen ska 
gå till, utan även de svenska länens länsstyrelser sätter upp krav för hur detta ska ske. 
Stockholms länsstyrelse tar fram planeringsunderlag för olika områden som ska ha som syfte 
att visa vad som är viktigt att ta hänsyn till då man bygger. Det är även länsstyrelsen som 
ansvarar för att ge råd och ha ansvar för att statens intressen tillgodoses då kommunerna 
planerar. Genom denna regionplanering länsstyrelsen gör för Stockholms län kan de även här 
sätta ut riktlinjer för hur de vill att bebyggelsen ska utvecklas (Länsstyrelsen Stockholm). 
Dock är det i de flesta fall kommunernas självbestämmande kring tekniska krav på byggandet 
som anses vara problemet. Utifrån detta har förslag kommit på att exempelvis försöka få 
kommunerna i Stockholms län att samarbeta kring vilka tekniska krav man ska ha på 
byggandet inom länet (Nilsson 2012).  
 
Slutligen ska vi undersöka och analysera de byggkrav som sätts via Boverket. Boverkets 
byggregler är föreskrifter och allmänna råd om byggande och gäller både när man ska bygga 
samt ändra en befintlig byggnad. Dessa föreskrifter och allmänna råd är främst framtagna för 
att i en mer detaljerad form beskriva de gällande lagarna samt ange hur man ska göra för att 
uppfylla dessa. Föreskrifterna är alltid bindande, dock ej de allmänna råden vilka endast ska 
hjälpa se till att lagarna uppfylls på rätt sätt (Boverket 2014). Boverkets regler omfattar allt 
från bostadsutformning, rumshöjd och brandskydd till hygien och bullerskydd. Utifrån den 
sortens projekt denna uppsats undersöker går det att konstatera att Boverkets regler kan ha en 
relativt stor påverkan på dessa. Eftersom projekten som undersökts i denna studie innefattar 
byggandet under marknivå är det viktigt att redan tidigt i planeringsstadiet undersöka vilka 
krav som sätts på exempelvis luftkvalitet, säkerhet, miljö och liknande. Till att börja med kan 
det konstateras att man ställer väldigt höga krav på just luftkvalitén samt ventilationen, vilket 
dock kan anses vara legitimt eftersom man ska kunna må bra. Även kraven på ljus samt 
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dagsljus bör ses som relevanta i detta sammanhang, vilket dock i dagsläget kan anses skapa en 
del problematik för vår tilltänkta typ av projekt. Boverket anser att solljus måste kunna nå 
utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt (förutom studentbostäder om 35 m2). Dock 
finns det hittills ingen klar bild om framskapat ”solljus” vilket använts i andra projekt runtom 
i världen skulle kunna räknas in under definitionen av solljus (ibid). Man har även 
välutvecklade regler kring hur säkerheten i en byggnad ska se ut. Bland annat ska det alltid 
finnas möjligheter till en säker utrymning av byggnaden vid exempelvis brand, samt så har 
man krav på larm, nödbelysning och liknande (Boverket 2015). Dessa ovannämnda krav är 
dock endast bara exempel på regler vilka Boverket satt upp för byggande. Genom att 
undersöka de föreskrifter och allmänna råd Boverket utformat närmre kan slutsatsen att 
kraven täcker nästintill allt som har med byggande att göra nås.    
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att alltid komma ihåg att det finns annat än bara lagar som 
styr hur byggandet och planeringen ska gå till. Främst finns Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd som styr, men förutom detta kan även de svenska kommunerna samt länen 
indirekt styra och sätta upp krav för hur byggandet ska ske. Just detta är något som har 
omdebatterats relativt mycket i Sverige, då många anser att detta är något som missgynnar 
utvecklingen av de svenska städerna och byggandet. Vissa har även hävdat att kommunernas 
möjligheter till särkrav försvårar industrialiseringen av byggprocessen samt driver upp 
kostnaderna för hållbara städer. Man anser istället att det är Boverkets uppgift att skapa regler 
för byggnadernas tekniska egenskaper, just eftersom det är de som innehar kompetensen till 
detta. På så sätt kan nationella regler skapas vilka gäller i alla kommuner och län, vilket på så 
sätt kan bidra till en mer gemensam utveckling mot hållbara städer (Edgren och Brogren 
2013).  
 

6.3. En undersökning av problem med de svenska reglerna samt 
en analys av vad som skulle kunna förbättras 

Trots att de svenska reglerna som skulle kunna tillämpas vid genomförandet av underjordiska 
projekt redan är relativt alltäckande skulle de dock kunna förbättras ur en rad aspekter. Det 
finns även en rad förenklingar vilka skulle behöva ske för att utvecklingen av underjordiska 
projekt ska kunna fortsätta i rätt framtida riktning. Som en grund till detta har först och främst 
en intervju genomförts med universitetslektorn i fastighetsvetenskap, Jenny Paulsson, på 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Även en intervju genomförd med Magnus 
Lambertsson, kund- och utvecklingschef på Skanska, har genomförts. Båda dessa 
intervjupersoner har gett viss kritik mot det svenska rättsystemet och gett råd om hur det 
skulle kunna förbättras för att man lättare ska kunna genomföra innovativa projekt. De regler 
som i dagsläget finns fungerar, men för att främja nytänkande och innovativt byggande 
behöver man regler som är enkla att tillämpa och processer som inte tar år att gå igenom. I 
och med den pågående urbaniseringsprocessen, vilken håller på att förändra vår syn på 
byggande, är det viktigt att vi har etablerade regler som är lätta att tillämpa. Vi kommer 
varken ha tiden eller resurserna att sitta och utveckla nya regler och utforma nya processer i 
framtiden, utan behöver i ett förebyggande syfte ta tag i det nu. Det är även av högsta grad 
relevant att undersöka och analysera vilka förändringar som behövs i syfte att försöka främja 
det innovativa byggandet. Då enklare regelverk och processer införs kommer aktörer i 
byggbranschen inse att nytänkande inte behöver involvera en extra komplicerad process och 
invecklad byråkrati, utan att det är lika enkelt som de redan etablerade byggprocesserna.  
 
Det som först och främst kan konstateras är att det i dagsläget är svårt att finna all framtida 
problematik man kan komma att stöta på med de svenska regelverken. Detta främst eftersom 
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vi inte har utvecklat så pass många storskaliga projekt av den typ som uppsatsen undersöker, 
vilket har medfört att man inte har hunnit stöta så pass många problem än. I och med att 
antalet underjordiska projekt kommer utökas med åren kommer fler och fler problem dyka 
upp. Dock finns det ett par regler och processer som man redan idag kan behöva undersöka 
närmare vilket möjligen kan bidra till en framtida revidering av dessa. Först och främst bör 
det anses vara väsentligt att definiera äganderätten till en fastighet mer ingående. Den rådande 
definitionen av vad som innefattas i äganderätten till en fastighet räknar med all markyta inom 
fastighetens gränser plus allt luftutrymme ovanför samt markutrymmet under. Dock finns det 
inga lagstadgade begräsningar för hur långt upp samt ned till vilket djup gränserna sträcker 
sig. I teorin säger man att gränsen i höjdled sträcker sig så långt upp man kan komma, samt att 
gränsen i djupled är ned till jordens mitt. Dock ser båda dessa begränsningar annorlunda ut i 
praktiken. En ”vanlig” fastighetsägare kan omöjligen ha någon användbarhet för luftutrymmet 
2000 m ovanför sin fastighet eller 2000 m under, vilket innebär att man i praktiken till stor del 
inte tillämpar den teori som ligger bakom lagarna. Utifrån detta resonemang kan man förstå 
hur pass viktigt det är att man har en mer detaljerad gränsdragning för vart en specifik 
fastighets gränser går. I dagsläget innebär förmodligen inte avsaknaden av mer detaljerade 
regelverk angående detta några enorma problem, dock bör det anses vara viktigt att undersöka 
möjligheter till framtida förändringar i dessa. I och med att framtidens byggande kommer 
involvera mer komplexa konstruktioner vilka till stor del möjligen kan komma att vara 
placerade under marknivå, samt det faktum att fastigheternas värden stadigt ökar i 
befolkningstäta regioner, bör det ses som en nödvändighet att förbättra gränsdragningen för 
fastigheternas gränser.  
 
Ett annat aktuellt problem med de regelverk som kan tillämpas vid byggandet av 
underjordiska konstruktioner är registreringen av dessa. I dagsläget finns uppgifter om 
tredimensionella fastigheter registrerade i Lantmäteriets fastighetsregister, dock anses vissa 
delar av informationen vara bristfällig. För ett framtida användande och utveckling av 
underjordiska konstruktioner är det viktigt att ha ett väldigt detaljerat register där exempelvis 
alla detaljer kring vad som gäller för ett specifikt servitut inrättat för en tredimensionell 
fastighet redovisas. Under den ena genomförda intervjun kom även förslag på omfattande 3D-
kartor upp. Förslaget skulle omfatta kartor över tätbebyggda områden vilka skulle redovisa 
alla dimensioner för en specifik fastighet. Detta bör anses vara otroligt relevant för framtiden, 
då mer och mer kommer byggas under marknivå. Redan i dagsläget finns allt från ledningar 
och tunnlar till förvaringslokaler placerade under marknivå, något som kan leda till problem 
då man vill bygga något nytt på samma plats under marken. Om man har en alltäckande karta 
vilken redovisar alla dimensioner av en fastighet eller ett specifikt område kommer man lätt 
kunna se vart det finns mycket lokaliserat under marknivå, samt vart det passar att utveckla ett 
underjordiskt projekt. Den enklaste lösningen för att kunna förenkla regelverken samt 
processerna för det framtida underjordiska byggandet bör vara genom att använda sig av 
samma metod som använts i Helsingfors, Finland. De har utvecklat en så kallad ”underground 
master plan” vilket innebär att man skapat en underjordisk översiktsplan över de största 
delarna av Helsingfors. Planen åskådliggör områden vart framtida privata samt allmänna 
underjordiska konstruktioner får byggas, samt anger ramen för hur dessa projekt ska hanteras 
och genomföras (Vähäaho 2014). På samma sätt skulle vi kunna införa en liknande 
underjordisk översiktsplan över våra mest tätbefolkade städer i Sverige. Detta skulle inte 
endast förenkla byggandet av underjordiska konstruktioner, utan även fungera som en bra 
metod för att hålla koll på vad som finns byggt och vart.  
 
Utifrån intervjun med Skanska uppmärksammades även en viss annan problematik med de 
svenska regelverken, vilka enligt dem försvårar framtagandet av nya innovativa byggmetoder 
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och undantrycker nytänkande. De anser att det första steget för att främja byggandet är en 
förenkling av de existerande regelverken. Detta är något som redan diskuterats ingående ovan, 
men det tål att betonas igen. Man anser även att en begränsning i möjligheterna att överklaga 
detaljplaner, rivningsplaner samt bygglov är en högst relevant fråga. Eftersom denna 
möjlighet i många fall drar ut på processerna något enormt anses detta vara en begränsning 
vilken skulle effektivisera byggprocessen oerhört. Detta skulle även kunna ge en snabbare 
handläggning hos myndigheterna, vilket även det anses vara något som bör förbättras för att 
nya byggmetoder ska kunna inträda i byggbranschen samt för att man i övrigt ska kunna få en 
effektiviserad byggprocess.  
 
Slutsatsen som kan nås utifrån dessa resonemang är att det finns stora förbättringsmöjligheter 
hos de svenska regelverken. Först och främst bör regelverken förbättras för att bidra till att 
processtiden förkortas för de vanliga traditionella projekten. Detta främst för att kunna vinna 
kampen mot bostadsbristen i de svenska storstäderna, men även för att kunna effektivisera ett 
hållbart byggande. Ytterligare en orsak vilken motiverar en förbättring av regelverken är för 
att möjliggöra ett framtida innovativt byggande och uppmuntra nytänkande. Dessa förbättrade 
regelverk skulle kunna inkludera mer detaljerade krav för vilka uppgifter som måste redovisas 
för underjordiska fastigheter samt utöka definitionen för vad som ingår i en fastighets 
äganderätt luftutrymmes- samt markutrymmesmässigt. Genom att skapa mer detaljerade 
register över existerande tredimensionella fastigheter har man på så sätt även säkrat att 
information kring hur dessa fastigheter ska skötas samt hur exempelvis servitut kopplade till 
dessa ska förvaltas. Även möjligheterna till att skapa en så kallad UMP (underground master 
plan) i de svenska storstäderna bör undersökas vidare. Detta skulle förenkla mycket för 
framtiden samt ge en klarare bild för hur samt vart underjordiska konstruktioner och andra 
innovativa byggnader kan byggas.  
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7. En analys ur det ekonomiska perspektivet 

7.1. Faktorer som påverkar den slutliga kostnaden för ett projekt 
Då ett projekt ska genomföras finns det alltid ett urval av metoder att använda sig av. Valet av 
metod kommer vara en av de mest bidragande faktorerna till den slutliga kostnaden för 
projektet, något som medför att detta val är oerhört viktigt. Att man väljer rätt metod, både ur 
ett kostnadsperspektiv samt utifrån vilken metod som är bäst lämpad för det specifika 
projektet är dock ett otroligt svårt val att göra. Det krävs ofta flertalet analyser och 
undersökningar, och det är av hög grad relevant att valet blir rätt eftersom det kommer 
påverka den slutliga kostnaden så pass mycket. Förutom metodvalet finns det även en mängd 
andra påverkande kostnadspåverkande faktorer att undersöka. Dessa kommer i detta kapitel 
noga undersökas och analyseras. Förutom detta kommer bland annat även en närmare analys 
av den totala kostnadens beståndsdelar att göras, samt ett antal fall undersökas vilka ska 
påvisa i vilken grad ett projekts specifika omständigheter påverkar kostnaden.  
 

7.1.1. Allmänna och projektspecifika kostnader 
Att analysera vilka förväntade kostnader som skulle uppstå då vi skulle utöka det svenska 
underjordiska byggandet är en otroligt svår uppgift att genomföra. Ett bra sätt att uppskatta de 
framtida kostnaderna skulle kunna vara genom att använda sig av jämförelsefallen, dock är 
detta ej alltid så lämpligt eftersom olika länder har olika kostnader som uppkommer vid 
exempelvis planering, byggande etc. Även det faktum att alla länder har olika 
grundförutsättningar är något som påverkar kostnaderna något enormt. Eftersom de projekt 
som hittills planerats och genomförts varit väldigt heterogena kan man inte heller dra någon 
hårdragen slutsats om exakt vilka kostnader som uppstår när ett projekt av en specifik typ ska 
genomföras. Man kan helt enkelt inte dra alla projekt som utförs under marknivå över en kam 
och anta att de kommer ha liknande kostnader. På samma sätt som olika konstruktioner ovan 
marknivå kommer ha olika kostnader, kommer även olika konstruktioner under marknivå ha 
det. För att förenkla resonemanget lite kan man dela upp kostnaderna utifrån allmänna 
kostnader samt projektspecifika kostnader.  
 
De allmänna är sådana kostnader som alltid kommer uppkomma då en underjordisk 
konstruktion ska byggas. Det kan vara allt från kostnad för förundersökningar av marken och 
kostnad för utgrävning av utrymmet till kostnader för ljussättning och liknande. Eftersom 
dessa kostnader är så pass vanliga och existerar oavsett om du ska bygga ett köpcentrum 
under marknivån eller om du vill bygga en hel stad kan man använda sig utav information 
från redan genomförda projekt. Dock är det viktigt att komma ihåg att man måste kolla på 
vilken yta jämförelseobjektet haft och vilken yta det planerade projektet har. Ett utrymme på 
100 m2 kommer ju kosta mycket mindre att gräva ut jämfört med ett utrymme på 1000 m2. 
För de projektspecifika kostnaderna finns det inga genvägar att ta. De är endast baserade på 
det specifika projektet, och man kan alltså inte använda sig av existerande projekt om det inte 
är så att det finns ett likartat projekt som genomförts. Kostnaderna kan exempelvis ha sin 
grund i att man har en viss berggrund eller ett visst klimat i landet. Det skulle även kunna 
uppstå projektspecifika kostnader i och med vissa lagar och regler som gäller för byggandet i 
det specifika landet men som inte existerar i andra.  Dessa kostnader får man helt enkelt 
försöka uppskatta utifrån noggranna och väl genomförda analyser. I den typen av 
underjordiska projekt som undersökts i denna uppsats är det därför viktigt att komma ihåg att 
addera dessa kostnader som endast är specifika för detta utvalda projekt. Med det menas att 
man ska komma ihåg att räkna med kostnader som möjligtvis inte har uppkommit i 
jämförelseprojekten, men som skulle uppstå då man skulle implementera ett sådant projekt i 
Sverige. 
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Allmänna kostnader som kommer uppkomma för alla projekt som utförs under marknivå är 
bland annat kostnader för; 
- Utnyttjat markutrymme 
- Utgrävning av utrymmet 
- Förundersökning av fastigheten och marken 
- Material 
- Arbetskraft/byggande av konstruktionen 
- Förvaltning av byggnaden då den är klar inklusive exempelvis kostnader för ljus, 
ventilation, uppvärmning/nedkylning etc.  
 
Dessa kostnader är som tidigare nämnt relativt jämförbara mellan de olika projekten. De 
projektspecifika kostnaderna som uppstår då en underjordisk konstruktion genomförs kommer 
vi inte gå in närmre på i denna rapport. Detta då de skiljer sig för mycket mellan vilket 
specifikt projekt som genomförs och vilka förutsättningar och omständigheter man har. I de 
flesta fall är det även dessa förstnämnda allmänna kostnader som utgör största delen av den 
totala kostnaden, vilket är något det fokuserats mycket på i en avhandling skriven vid Ècole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Ll 2013). I avhandlingen skriver man att den största 
kostnaden som uppstår då man ska genomföra ett projekt under marknivå är kopplad till 
utgrävningen av utrymmet samt att stödja upp området kring den planerade konstruktionen 
(Ll 2013, 38). Man nämner vidare att dessa kostnader, som ofta lätt skenar iväg, kan hållas 
inom rimliga gränser genom att noga undersöka vilken mark man har att göra med innan man 
börjar samt att alltid välja det område med bäst förutsättningar i de fall man har flera att välja 
mellan (Ll 2013, 41).  
 
Vidare är det även intressant att fundera på huruvida ett projekt som antingen kan utföras 
under eller över marknivå kan ge upphov till så stora kostnadsskillnader beroende av vart man 
placerar projektet. Detta beror självklart helt på vilken sorts konstruktion det är man planerar 
att uppföra, men i de flesta fall som undersökts kan man se relativt tydliga trender. Då ett 
projekt genomförts under marknivå har det i de flesta fall medfört högre bygg- och 
konstruktionskostnader. Dock har man sett att kostnaderna som uppstår efter att 
konstruktionen är klar är mycket lägre för projekt under marknivån som för likvärdiga projekt 
över marknivå. Dessa kostnader inkluderar exempelvis kostnad för uppvärmning och 
nedkylning. I och med att underjordiska konstruktioner är placerade under marknivå kommer 
de inte heller i samma utsträckning påverkas av slitage från väder och vind som samma 
konstruktion ovan marknivå hade gjort. Även här finns det mycket att spara in på, speciellt 
om man undersöker ett land såsom Sverige där vi har så pass stora temperaturskillnader vinter 
och sommar samt har en hög grad av nederbörd vilken sliter mycket på byggnader (Ll, 
Parriaux och Thalmann 2012, 3-4). Dessa resonemang är främst baserade på artikeln ”The 
potential of earth-sheltered and underground space”, boken ”Urban Undergorund Space 
Design in China” samt konferensbidraget ”The way to plan a sustainable ”deep city”: The 
strategic framework and economic model”. Man påpekar även här att den slutliga kostnaden 
för en specifik konstruktion som antingen kan göras ovan eller under marknivå kommer bli 
högre om man väljer det senare alternativet (Ll, Parriaux och Thalmann 2012, 3). Den ena 
boken, vilken har lagt stor fokus på utvecklingen av underjordiska konstruktioner i Kina, 
fokuserar särskilt på dessa besparingar som kan göras ur en uppvärmings- och 
nedkylningsaspekt då man bygger under marknivå. Man skriver att eftersom marken fungerar 
som en perfekt isolator, kommer man inte påverkas i en lika stor utsträckning av 
temperaturskillnader ovan markytan, och kommer därmed inte behöva lägga lika stora 
kostnader på uppvärmning och nedkylning. Hur stora besparingar man kan göra beror helt på 
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vilket klimat man befinner sig i, jordkomponeringen samt vilken fuktighetshalt jorden har 
(Golany 1989, 89-90).  
 
Utifrån undersökningen av hur den slutliga kostnaden för ett projekt är uppbyggd, dels utifrån 
allmänna kostnader samt projektspecifika kostnader, kan man se att det skiljer sig relativt 
mycket beroende på om projektet är utfört ovan eller under marknivå. Man har i de flesta fall 
kommit fram till att det är dyrare att utföra ett projekt under marknivå, men att man då 
konstruktionen är klar kan göra stora besparingar utifrån exempelvis ett minskat behov av 
uppvärmning och nedkylning samt ett minskat slitage. Därför är det viktigt att se hela 
livscykelkostnaden i underjordiska projekt och inte endast kolla kortsiktigt. Detta då 
livscykelkostnaden för dessa projekt oftast är lägre än för likvärdiga projekt utförda ovan jord.  
 

7.1.2. Samhällskostnader 
Vilka kostnadsslag länder väljer att ta med då de ska ta fram den totala kostnaden för ett 
projekt skiljer sig relativt mycket. Flertalet länder väljer att utesluta svårberäknade och 
onödiga kostnader, varav en av dessa är samhällskostnader. Ofta sker en uteslutning eftersom 
just samhällskostnader är relativt svåra att uppskatta. Det som menas med samhällskostnader i 
detta sammanhang är de kostnader som uppstår indirekt i samband med projektets utförande. 
Samhällskostnader är inte sådana som betalas i samband med att de uppstår, utan är istället av 
den typen som kommer betalas av samhället. Samhällskostnader består inte heller alltid utav 
en specifik summa pengar som ska betalas, utan kan istället utgöras av exempelvis tid, liv 
eller annat liknande som man försöker uppskatta till ett visst värde. Det är just detta som är 
svårt; för hur stor ska kostnaden beräknas vara för ett liv som förorsakats på grund av ett 
projekt? Eller vad är den uppskattade kostnaden av att 10 000 personer får en förlängd resväg 
på en timme varje dag i en månad som följd av ett projekt? Utifrån detta resonemang 
synliggörs vikten av att man bör överväga att alltid ta med samhällskostnader som en del av 
den totala kostnaden för ett planerat projekt.  
 
Även då jämförelser mellan projekt ska göras är det viktigt att tänka på att räkna med denna 
specifika typ av kostnad. Detta blir tydligare då man ser detta genom ett exempel. Låt oss 
kolla på två projekt, projekt x och projekt y, vilka båda har beräknats ha en total kostnad på en 
miljard kronor vardera. Dock har man då man beräknat projektens kostnader inte tagit med 
samhällskostnader (eller samhällsvinster). Medan projekt x:s genomförande kommer medföra 
att man behöver stänga av två vägar, kommer projekt y kunna genomföras utan några 
avstängningar. Detta medför att projekt x skulle få en mycket högre total kostnad om 
samhällskostnader skulle tagits med, och man hade förmodligen valt projekt y. Att använda 
sig av en metod då man tar med samhällskostnader har speciellt visat sig vara viktig då man 
undersöker projekt som ska genomföras under marknivå. Detta eftersom det har visat sig att 
dessa projekt medför mycket lägre samhällskostnader än likvärdiga projekt ovan marknivån. 
 
Då ett projekt ska genomföras under marknivå kommer det mesta av arbetet ske just under 
marknivå. Detta kommer medföra att man kan bespara samhället en stor del av det buller samt 
vägavstängningar och liknande som ofta blir följderna av stora byggprojekt ovan marknivå. 
Då detta kan ses som en samhällskostnad kommer kostnaden bli mindre då ett projekt 
genomförs under marknivå jämfört med över. Man har även genom forskning av 
konstruktioner belägna under marknivå kunnat komma fram till att dessa ger ett bättre skydd 
för jordbävningar än liknande konstruktioner ovan marknivå. Eftersom detta kan innebära att 
liv räddas samt att man inte får lika stora skador på dessa byggnader jämfört med om de legat 
ovan marknivå bör även detta ses som en besparing ur en samhällskostnadsaspekt (Ll 2013, 
45). Vidare kan man även anse att ett utökat underjordiskt byggande generellt bör bidra till 
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minskade samhällskostnader för samhället i stort. Om dessa projekt istället utförts ovan 
marknivå hade påfrestningarna på stadens omgivningar och miljö ökat ytterligare. Genom att 
istället placera dessa konstruktioner under marknivå får man en annan fördelning av dessa 
påfrestningar vilket bidrar till en minskad samhällskostnad.  
 

7.2. Risker och finansiering 
Eftersom finansieringen av ett projekt är en så pass vital del är det även av central betydelse 
att undersöka hur möjligheterna till finansiering förändras då man väljer att genomföra ett 
projekt under marknivå. Hur enkelt det är för ett projekt att få finansiering beror till hög grad 
av vilken typ av projekt det är, samt vilka risker man ser med projektet som finansiär. 
Eftersom projekt som baseras på nya och innovativa metoder bedöms medföra en högre risk 
kommer detta i de flesta fall leda till ökade svårigheter att hitta finansiering. Grunden till detta 
går att finna i hur avkastningskrav och risker kan sammankopplas. På samma sätt som en 
ökad risk bidrar till ett ökat avkastningskrav inom vid handel av exempelvis aktier, kommer 
en ökad risk bidra till ett ökat avkastningskrav i våra undersökta projekt (Jonnerhag 2009). Då 
ett projekt, vilket anses som väldigt riskfyllt, ska finansieras kommer detta bidra till att 
finansiären vill ha ett ökat risktillägg för att denne ska välja att medverka i projektet. Eftersom 
en andel av det totala avkastningskravet som finansiären kräver är baserat på vilken risk som 
projektet medför kommer detta i sin tur ha till följd att det totala avkastningskravet utifrån 
finansiärens perspektiv ökar då risken ökar. Detta kommer resultera i att finansiären kommer 
kräva en högre avkastning med den ökade risken som grund, jämfört med om denne valt ett 
likvärdigt projekt som varit mindre riskfyllt. Om det bedöms att det inte finns någon 
möjlighet att uppnå den avkastning som finansiären kräver i ett specifikt projekt kommer 
denne välja bort projektet och ta ett annat som möjligtvis är mindre riskfyllt.  
 
Utifrån detta resonemang kan man fundera vidare på hur planerandet och byggandet av 
underjordiska projekt påverkar detta risktillägg och de framtida möjligheterna till 
finansiering. Eftersom byggandet av underjordiska konstruktioner inte är en lika utbredd 
metod såsom det traditionella byggandet ovan jord, bör dessa projekt medföra ett ökat 
risktillägg och därmed svårare att locka till sig finansiärer som är villiga att delta i projekten. 
På grund av att de flesta finansiärerna vill ta det säkra före det osäkra vågar man inte chansa 
på projekt där man inte kan vara helt säker på att allt kommer fungera som planerat. För att 
man, som en finansiär, ska vara villig att delta vill man vara säker på att man kommer kunna 
få den avkastning man krävt, vilket medför att man som finansiär anser att det är viktigt att 
man kan lita på projektets genomförbarhet. Det mest ultimata alternativet för detta skulle 
därför vara om man hade någon som kunde försäkra och garantera detta, dock är det en svår 
tanke att realisera i verkligheten (Browne 1981, 395-399). Eftersom det förekommer en sådan 
problematik kring att hitta finansiärer för nya sorters projekt är det viktigt att våga vidga sina 
vyer för att hitta nya metoder för ändamålet. Dessa metoder kan exempelvis bestå av att man 
etablerar joint ventures eller partnerskap/samarbeten med finansiärer som är villiga att vara 
delaktiga i projektet under en längre tid. Aktörer som möjligtvis kan vara villiga att delta i 
projekt på detta sätt kan vara pensionsbolag samt försäkringsbolag, vilka genom sin 
finansiering får äganderätt till en viss procentandel av projektet (ibid). För att locka till sig fler 
finansiärer till nya och innovativa projekt som dessa är det även viktigt att man försöker ändra 
på vart aktörernas fokus läggs då de undersöker projekt de funderar på att delta i. I dagsläget 
läggs fokus till störst del på mål ur en kortsiktig aspekt, något som till så hög grad som 
möjligt bör omvandlas till att de intresserade bolagen kollar på målen ur ett långsiktigt 
perspektiv istället. Detta är speciellt ett synsätt som gäller för ”annorlunda” projekt såsom 
underjordiska byggnader vilka har många fördelar som inte framträder om man inte 
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undersöker projekten ur ett långsiktigt perspektiv.  
 
För att kunna fortsätta planerandet, byggandet och forskningen kring innovativa byggnader är 
det viktigt att man lyckas hitta nya finansieringsmetoder för att hitta intresserade finansiärer 
som är villiga att medverka i projekten över en lång tidshorisont. Förutom åtgärderna som 
beskrivits ovan är även väldigt viktigt att man i de länder där man väljer att satsa på nya 
sorters projekt på något sätt kan försäkra om att man själva tror på projekten och att man är 
villig att stötta. Detta kan exempelvis göras genom statliga bidrag, vilket kan ses som en vag 
garanti från staten att det specifika projektet är relativt säkert. Det är även viktigt att komma 
ihåg att ju fler projekt av den mer innovativa typen som genomförs, ju mindre riskfyllt 
kommer det anses vara att genomföra dessa. Detta kommer även bidra till att fler aktörer 
kommer vara villiga att delta, och detta leda till en lägre kostnad i slutändan.  
 

7.3. Förväntade kostnader utifrån befintliga projekt  
Genom en undersökning av jämförelsefallen som granskats i denna uppsats går det att skapa 
sig en uppfattning om ungefärliga kostnader för underjordiska projekt. Dessa kan ge en viss 
vägledning för vilken storleksordning kostnaden skulle ha då man skulle välja att genomföra 
liknande projekt i Sverige. Dock är det fortfarande viktigt att komma ihåg att kostnaderna för 
projekt kan skilja sig mycket åt från land till land, samt från projekt till projekt.  
 
Den planerade underjordiska byggnaden i Mexiko City, ”The earthscraper”, har en estimerad 
kostnad på runt 800 miljoner dollar (Webster 2011). Kostnaden ses som relativt hög för ett 
sådant projekt, men kan delvis berättigas eftersom det är en så pass ny metod man håller på att 
utforska och man inte har någon stor koll på hur mycket alla olika delar av projektet kommer 
att kosta. I Mexiko har man även problemet med en väldigt mjuk och vattenrik grund. Detta 
medför att man har stora problem både med existerande och planerade byggnader eftersom de 
ofta börjar sjunka om man inte grundar de på rätt sätt (Ovando-Shelley, Ossa och Romo 
2007). Detta har inneburit att man inte kunnat göra så noggranna beräkningar på vilka 
kostnader som kommer krävas för att hålla konstruktionen på plats. Eftersom Mexiko även är 
ett så pass naturkatastrofdrabbat land är det även av hög grad väsentligt att man undersöker 
grunden så pass noga som möjligt innan projektets start. Innan dessa undersökningar är 
genomförda bör fortfarande den totala kostnaden för projektet anses vara relativt oviss.  
 
Vid en undersökning av den förväntade slutkostnaden för det planerade underjordiska 
forskningscentrumet i Singapore är slutsatsen även här att man kommer landa på relativt höga 
kostnader. Man har hittills inte velat gå ut med någon estimerad slutkostnad för projektet just 
eftersom man anser att det är bättre att ha genomfört alla förstudier och undersökt marken 
noggrant innan. Emellertid har det i artiklar, vilka skrivits med grund i projekten i Singapore, 
dragits slutsatser kring att de totala kostnaderna kommer bli tre till fyra gånger så stora 
jämfört med om man istället utfört dem ovanför marknivå. Grunden till detta ligger i de 
kostsamma och djupgående markundersökningarna som krävs samt eftersom man vill ha stora 
utrymmen för kostsamma förändringar som möjligen kan väntas (Yang 2013). Även i detta 
fall ges återigen bevis för hur mycket de specifika omständigheterna för varje projekt kan 
komma att påverka slutkostnaden.  
 
I fallet med ”The Lowline” i New York har man, enligt den förstudie som gjorts, bedömts 
komma lite lindrigare undan. Den beräknade totala slutkostnaden för projektet förväntas ligga 
runt 60 miljoner dollar, dock är detta även som i de andra undersökta fallen en siffra som 
fortfarande är relativt oviss. Trots att projektet fortfarande bara befinner sig i forsknings- och 
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planeringsstadiet verkar det dock finnas en stor skara privata aktörer som tror på det och är 
villiga att agera privata finansiärer. Något som tidigare nämndes i uppsatsen, men som är värt 
att ta upp igen, är den tidigare kampanjen man drev igenom för projektet på crowfunding-
hemsidan Kickstarter.com. Som ett bevis på allmänhetens intresse för projektet lyckades man 
samla ihop 155 000 dollar, vilket bidrog till att man kunde fortsätta sitt planerande för 
projektet (The Guardian 2014). Vid en jämförelse mellan den totala slutkostnaden för detta 
projekt och de resterande jämförelseprojekten kan man tydligt se att kostnaden för The 
Lowline är relativt liten. Den mest bidragande faktorn till detta är eftersom projektets storlek 
till hög grad understiger de andra projektens planerade storlekar. Dock är det även viktigt att 
komma ihåg att man i detta New York-baserade projekt redan haft ett befintligt markutrymme 
att utnyttja, något man inte haft i de andra fallen. Eftersom en enormt stor del av 
slutkostnaden i ett underjordiskt projekt utgörs av förstudier av marken samt utgrävning av 
utrymmet har man som en följd av detta kunnat landa på en så pass mycket lägre kostnad i 
New-York fallet. Genom att använda sig av redan befintliga underjordiska markutrymmen 
skulle man även kunna minska kostnaderna i andra projekt och på så sätt även öka intresset 
för dem.  
 

7.4. En analys av kostnaden för underjordiska projekt utifrån en 
svensk fastighetsaktörs perspektiv 

Med syfte att analysera hur en möjlig tillämpning av ett underjordiskt projekt (utifrån 
definitionen myntad tidigare i uppsatsen) skulle se ut ur en kostnadsmässig synvinkel i 
Sverige, är det av högsta grad centralt att man väljer att belysa situationen ur olika perspektiv. 
En viktig del i analysen är att undersöka kostnaderna i redan existerande samt planerade 
projekt, dock bör man ej basera hela sig analys på dessa fall då de endast bör agera viss 
vägledning. Detta främst eftersom, vilket även påpekats tidigare, det faktum att alla projekt är 
olika och är utformade efter unika omständigheter, lagar och liknande. I analysen anses det 
därför även vitalt att man väljer att undersöka hur aktörer på den existerande marknaden i det 
specifika landet ser på en framtida implementering av underjordiska projekt. Skulle befintliga 
aktörer på den svenska marknaden vara villiga att medverka i projekt som dessa? Anser man 
att underjordiska byggnader är en hållbar lösning på de problem som existerar på 
bostadsmarknaden i Sverige, eller är det inget vi i dagsläget är i behov av? 
 
Utifrån en intervju med Magnus Lambertsson, kund- och utvecklingschef på Skanska, har en 
analys om hur en svensk fastighetsaktör ser på vår situation genomförts. Frågor med syfte att 
belysa hur man anser att den svenska fastighetsmarknaden i dagsläget ser ut, hur man ser på 
framtidens byggande samt hur man ser på underjordiskt byggande, har besvarats.  
 
Det faktum att vi i dagsläget har flertalet storstäder i Sverige som brottas med bostadsbrist är 
något som klargörs redan i början av intervjun. Vidare nämns även ett antal olika lösningar 
och metoder Skanska tror på vilka har som syfte att försöka öka bostadsbyggandet i samma 
takt som befolkningsökningen. Bland dessa är det exempelvis en förenkling av regelverken 
och snabbare handläggningstider som anses som viktigast. Vidare diskuterades även frågor 
kring innovativa byggnader samt hur bostadsbolagen ser på att exempelvis använda sig av 
underjordiskt byggande i framtiden. Inga förvånande slutsatser kunde dras kring detta; utan 
man ser dessa metoder som alltför främmande och nytänkande för att våga använda sig av 
dem. De aspekter som anses som för svåra att hantera i underjordiska projekt är riskerna som 
dessa medför samt förväntade ökade kostnader. Just kostnaderna är en diskutabel aspekt, 
främst eftersom det finns så delade meningar kring detta. Vissa anser att slutkostnaden blir 
lägre för underjordiska projekt jämfört med likvärdiga projekt ovan marknivå, medan vissa 
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anser att kostnaden blir högre. Detta är som sagt dock helt beroende av vilket perspektiv man 
kollar på projekten utifrån, något som diskuteras mer under kapitel 7.1 i uppsatsen.  
 
Skanskas syn på den omdiskuterade kostnadsfrågan är att underjordiska projekt kommer 
medföra en ökad kostnad jämfört om man hade utfört ett likvärdigt projekt ovan marknivå.  
Denna typ av projekt bör heller inte ses som en hållbar lösning i längden enligt dem. Detta till 
följd av att man kommer behöva gräva ut utrymmet där konstruktionen ska placeras samt att 
man kommer behöva genomföra relativt långtgående och dyra förundersökningar av marken. 
Det faktum att man kan spara in på kostnader för exempelvis uppvärmning och liknande om 
projektet undersöks ur ett längre tidsperspektiv är inget man anser har någon stor inverkan på 
den totala kostnaden. Man anser helt enkelt att underjordiska projekt kommer medföra för 
stora kostnader jämfört med andra metoder för att de ska anses vara en bra lösning på 
bostadsproblemen. Vidare anser man att man istället bör använda sig av metoder såsom 
exempelvis ett ökat byggande på höjden samt tätare bebyggelse.  
 
Sett ur en svensk fastighetsaktörs ögon är byggandet av underjordiska konstruktioner ingen 
metod man i dagsläget skulle välja att tillämpa, främst på grund av kostnadsfrågan. Eftersom 
många byggaktörer är så pass vinstdrivna ses kostnadsfrågan som en av de mest påverkande i 
valet av metod och hur man väljer att se på det framtida byggandet. Frågan är dock om man 
inom ett antal år kommer ha ändrat sin bild och sina svar på frågor som dessa. I takt med att 
fler projekt vilka involverar underjordiskt byggande utvecklas världen över samt att detta 
troligtvis kommer medföra utvecklandet av mer kostnadseffektiva lösningar på problem som i 
dagsläget medför stora kostnader, bör detta anses kunna förändra byggbolagens tankesätt. Om 
det endast är den förhöjda risken samt orimliga kostnaderna som bidrar till att man i dagsläget 
väljer bort de underjordiska lösningarna bör vi inom ett par år kunna få helt andra svar från 
aktörer aktiva på den svenska fastighetsmarknaden.   
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8. Sammanfattning och diskussion 
 
I slutet av detta århundrade kommer 80 % av jordens befolkning vara bosatta i urbana miljöer 
(Monks 2014). De kommande åren och en lång tid framöver kommer jorden behöva utstå 
stora förändringar i och med dessa stora befolkningsförflyttningar. Urbaniseringen kan 
visserligen skapa stora möjligheter för länder och ge dessa en chans att på kort tid genomgå 
en stor positiv utveckling och få uppleva en hög ekonomisk tillväxt, men i många fall är det 
istället stora negativa konsekvenser som väntar. Årligen söker sig mängder med människor 
till storstäderna med hopp om ett bättre liv. Dock leder detta till att städerna, som ofta redan 
innan varit överbefolkade, breder ut sig och tar närliggande markområden i anspråk. Genom 
denna process skapas nya slumområden samtidigt som exempelvis grönområden och liknande 
försvinner. Ett annat konstaterande som även är intressant i sammanhanget är att det har 
beräknats att det kommer genomföras mer byggande under de kommande 40 åren, än vad som 
hittills genomförts under den tid människan levt på jorden (Fleming 2013). Samtidigt som 
denna process fortgår ställs allt högre krav på hållbart byggande och de flesta länderna arbetar 
ständigt med att försöka skärpa kraven och regelverken för byggande så att det sker ur ett mer 
hållbart och energieffektivt perspektiv. Vi står även inför stora klimatförändringar, som redan 
nu har börjat visa sig genom ett ökat antal naturkatastrofer och förhöjda havsnivåer. I och med 
att detta bara är början på en lång process är det viktigt att ur en hållbarhetssynpunkt bygga 
framtidens städer med en tanke på detta.  
 
Den snabba befolkningstillväxten många länder upplevt har förutom en expandering av 
stadskärnan även bidragit till följder såsom ökad trafik och trafikstockningar, energibrist, 
miljöförstöringar, samt andra problem kopplade till överbelastade städer. Totalt sett kan detta 
ses som ett marknadsmisslyckande, då man inte kunnat uppnå en samhällsekonomiskt effektiv 
jämvikt. Dessa problem ökar tillsammans instabiliteten hos städerna och hindrar på sätt och 
vis även deras utveckling. I och med att städernas säkerhet är stark beroende av dess 
infrastruktur leder följderna av urbaniseringen till att man får relativt osäkra och instabila 
städer. Utifrån detta resonemang är det enkelt att dra slutsatsen kring hur relevant det anses 
vara att planera hur städernas utveckling ska ske. Med grund i dessa tankegångar kan 
slutsatsen även dras kring att det i nuläget krävs drastiska åtgärder i många länder. De vanliga 
metoderna vi har för byggande är skapta för en annan tid och det vore mer effektivt om det 
underjordiska byggandet utökades. De traditionella metoderna har visserligen fungerat bra då 
de använts, men i och med den flerdubblade befolkningen och de framtida problemen vi står 
inför, måste nya lösningar hittas. Vissa länder, såsom exempelvis Singapore, är väl medvetna 
om detta och arbetar febrilt med att försöka hitta nya lösningar och metoder att använda sig 
av. Flertalet andra länder anser dock att det inte är riktigt lika akut för dem och går istället och 
hoppas på att någon annan kommer lösa situationen åt dem när det väl gäller.  
 
Flertalet av dessa lösningar som tagits fram är baserade ur de gamla tankegångarna och 
normerna kring hur byggande ska ske samt hur man ska hantera en växande befolkning. Om 
dessa metoder kommer kunna fortsätta hjälpa dessa specifika städer och länder återstår att se, 
dock är de i alla fall mycket mer lättimplementerade än att använda sig av nyskapade 
lösningar. Dock är det fortfarande flertalet länder som riktat sig in på att de vill ta fram mer 
innovativa och nytänkande lösningar. Även dessa med syfte att lösa den kommande 
problematiken som kommer till följd av urbaniseringen och de ökade kraven på hållbart 
byggande. Flertalet av dessa lösningar kan det läsas om i de tidigare kapitlen i denna uppsats. 
Dock är den mest intressanta lösningen, vilken jag valt att undersöka i noggrannhet och rikta 
mig in på, valet länder gör då de väljer att utveckla sitt underjordiska byggande. Genom att 
börja använda sig av utrymmen under marknivå bidrar detta till att man får man en extra 
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dimension att bygga på. Tidigare har underjordiska markutrymmen främst använts för 
ledningar, transportsystem, förvaring samt i viss mån även för beskydd. Det finns även en del 
shoppingcenter placerade under marknivå, dock har valet att bygga under marknivå tidigare 
inte setts som ”framtidens lösning”. Detta är emellertid något som är på väg att förändras i 
och med de ovan beskrivna världspåverkande faktorerna samt det faktum att många har insett 
att den enda vägen som är kvar att testa är att gå nedåt. Att placera stora konstruktioner, 
inklusive bostäder, under marknivå kommer inte bara leda till att man kan bygga mer än 
tidigare, utan även att man kan förbättra klimatet och omgivningarna i städerna ovan 
marknivå. I och med att många städer i dagsläget håller på att ”flyta ut” börjar de ta upp stora 
delar av omgivande grönområden och liknande. Det är bevisat att mycket parker och 
grönområden förbättrar människornas livskvalitet, och det är även bra med mycket grönska i 
och med att gröna växter omvandlar koldioxid till syre. Om stora delar av de kommande 
infrastrukturprojekten skulle placeras under marknivå skulle man alltså få mer grönområden 
ovan marknivå kvar, vilket genom resonemanget ovan endast skulle få positiva hälso- och 
miljöeffekter. Även problem såsom enorma trafikstockningar som skapas till följd av de 
miljontals bilar som dagligen trängs på storstädernas gator skulle kunna lösas med hjälp av 
lösningen att bygga mer under marknivå. Totalt sett skulle man alltså få en mindre belastad 
stad, vilket även skulle innebära en säkrare och mer stabil stad.   
 
I dagsläget finns det dock ett antal problem vilka skapar enorma hinder för länder vilka vill 
utöka sitt underjordiska byggande. Utifrån den bild jag skapat mig under skrivandet av denna 
uppsats anser jag att det är otroligt vitalt att man inom ett land kommer överens om hur man 
vill gå tillväga för att möta framtidens problem. Allt ifrån landets ledare till 
fastighetsutvecklare måste vara villiga att delta i utvecklandet av landets underjordiska 
utrymmen, dock finns det problem med detta då många aktörer inom byggbranschen är för 
vinstdrivna för att detta ska kunna ske. I och med att nya och innovativa projekt medför en 
stor osäkerhet kring genomförandet samt en ovisshet kring hur stor vinsten kommer bli (om 
det ens blir någon) leder detta till att många aktörer ofta inte är villiga att delta. De få som är 
det är oftast sådana som har relativt stora kapital att luta sig tillbaka på och har många andra 
pågående projekt. Min hypotes kring detta är att det därför är extremt viktigt att skapa en 
säkerhet kring nya och innovativa metoder. Exempelvis genom att ha tillförlitliga och 
lättimplementerade lagverk, att det finns markområden som är tillgängliga att använda sig av 
samt att man är garanterad att man kommer kunna få alla tillstånd som krävs för att kunna 
bygga. Man vill helt enkelt kunna få någon typ av garanti att det kommer fungera så länge 
inga oförutsedda händelser sker.  
 
Det faktum att många inte vågar delta i nytänkande projekt såsom byggandet av underjordiska 
konstruktioner leder även till flertalet andra problem. Att få finansiering till projekt är redan i 
dagsläget en svår uppgift, något som försvåras ännu mer i riskabla projekt såsom projekt som 
underjordiskt byggande kan anses vara. Därför är min slutsats kring detta att det är viktigt att 
överväga andra typer av finansiering än de som anses vara de traditionella. Jag har under 
kapitel 7.2 som handlar om detta exempelvis föreslagit att man kan använda sig av mer 
kreativa finansieringslösningar såsom en etablering av joint ventures eller liknande 
partnerskap och samarbeten. Dock är det även viktigt att, såsom jag tidigare påpekade, 
försöka i så hög grad som möjligt garantera att projekten kommer vara genomförbara.  
Exempelvis genom en förenkling av regelverk eller liknande. Detta tror jag kan lyckas locka 
till sig intresserade finansiärer i och med att dessa lösningar kan leda till en mindre osäkerhet i 
projekten.  
 
I min uppsats har jag främst fokuserat på hur situationen skulle se ut då man under de svenska 
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förhållandena skulle vilja utveckla byggandet av konstruktioner under marknivå. Jag har till 
störst del fokuserat på sådana konstruktioner som i dagsläget inte finns lokaliserade under 
marknivå i någon hög grad i Sverige, såsom exempelvis bostäder och köpcentrum. Utifrån 
detta har jag sedan främst fokuserat på att analysera situationen ur en ekonomisk- samt en 
juridisk synvinkel.  
 
Då analysen genomförts ur en ekonomisk synvinkel har jag dels kunnat komma fram till 
slutsatsen jag ovan beskrivit kring att jag anser att byggbranschens aktörer måste öka sin 
öppenhet kring alternativa finansieringslösningar. Jag har även kommit fram till betydelsen av 
att välja att kolla på den totala livscykelkostnaden istället för kostnaden ur ett kortare 
tidsperspektiv. Många aktörer avfärdar projekt såsom byggandet av underjordiska 
konstruktioner just eftersom de anser att kostnaden kommer bli för hög. Sett ur ett kortare 
tidsperspektiv stämmer detta påstående då underjordiska konstruktioner bidrar till högre 
bygg- och konstruktionskostnader. Dock har man genom analyser som genomförts inför de 
planerade projekten i Singapore samt Mexiko City kommit fram till att kostnaderna efter att 
konstruktionen är klar är mycket lägre än liknande kostnader för projekt genomförda ovan 
marknivå. Detta grundar sig i att underjordiska konstruktioner exempelvis påverkas av ett 
minskat slitage från väder och vind (Ll, Parriaux och Thalmann 2012, 3-4). Jag har även 
kommit till insikten om hur pass viktigt det är att analysera ett specifikt projekts specifika 
omgivningar och påverkande regelverk. Allt detta är något som påverkar den slutliga 
kostnaden i projekten och på så sätt även påverkar vilken syn marknadens aktörer har på 
denna typ av projekt.   
 
Då en analys genomfördes ur ett juridiskt perspektiv kunde även här flertalet intressanta 
slutsatser dras. För det första är det återigen viktigt att påpeka hur pass vitalt det är att ha 
välfungerande och lättanvända regelverk att använda sig av. Detta ökar säkerheten i systemet 
och bidrar till ett ökat byggande. Speciellt viktigt är det i situationer då man ska börja 
använda sig av nya sorters byggmetoder. En avsaknad av bra regelverk i dessa situationer blir 
bara ytterligare en osäkerhetsfaktor i projekt som många redan ser på med en viss osäkerhet. 
Jag anser vidare att det fortfarande finns mycket att göra kring de svenska regelverken, i 
synnerhet i form av en förenkling av byggandet av underjordiska konstruktioner och 
skapandet av underjordiska fastigheter. Exempelvis skulle definitionen av vad som ingår i en 
fastighets äganderätt markmässigt behöva klaras upp. Skulle man möjligen kunna använda sig 
av de nyutvecklade Singaporianska reglerna kring hur långt en fastighets gränser sträcker sig i 
djupled, eller finns det andra bra fall att inspireras av? Min åsikt kring denna fråga är att 
Singapore är ett utmärkt exempel att följa och låta sig vägledas av. Detta främst eftersom jag 
anser att de är relativt jämförbara med Sverige som land, samt eftersom de ligger så pass 
mycket i framkant inom många olika områden. En annan viktig slutsats som har kunnat nås 
under den juridiska analysen är det faktum att den svenska översiktsplanen skulle behöva 
uppdateras. Även här kan Singapore föregå som ett gott exempel med deras planerade 
underjordiska översiktsplan (UMP). Vi har även ett mer närbesläktat exempel att inspireras av 
här, nämligen Finland, som även de har skapat en underjordisk översiktsplan för stora delar av 
Helsingfors. Som en sista slutsats ur den juridiska analysen anser jag att man även bör skärpa 
regelverken kring överklagandet av beslut relaterade till byggande. Denna slutsats grundar sig 
i en av de genomförda intervjuerna (Skanska), där intervjupersonen i fråga ansåg att dagens 
möjligheter till överklagande förhalar processerna något enormt. Denna slutsats är alltså inte 
endast knuten till byggandet av underjordiska konstruktioner, utan är kopplad till att förenkla 
och utöka byggandet av alla sorters konstruktioner.  
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Sammanfattningsvis anser jag att den situation vi i Sverige i dagsläget befinner oss i är 
otroligt viktig att undersökas och analyseras. Detta för att i ett förebyggande syfte kunna 
planera för ett hållbart framtida Sverige där urbaniseringen och kraven på hållbart byggande 
inte sätter hinder för vårt lands utveckling. Att utöka det underjordiska byggandet kanske inte 
är en väldigt aktuell metod i dagsläget, dock tror jag att vi inom en snar framtid kommer inse 
värdet i att utveckla dessa utrymmen. Detta eftersom tekniken för att bygga bra och hållbara 
underjordiska konstruktioner finns, likaså tekniken för att kunna leva under marknivå en 
längre sammanhängande period. Jag tror att vi inom en snar framtid kommer kolla tillbaka på 
den tid vi lever i idag och förundrat fundera över hur vi ens kunde överväga att inte bygga 
mer under marknivå. Exakt på samma sätt som vi för något århundrade sedan aldrig skulle 
kunna tänka oss att bo på 30e våningen uppe i ett höghus. För att lyckas med detta är vi dock 
fortfarande i behov av exempelvis bättre regelverk, alternativa finansieringslösningar och att 
marknadens befintliga aktörer ändrar sitt tänkt till ett mer långsiktigt. Detta är inte bara för att 
främja det underjordiska byggandet, utan bör även anammas för att främja och utöka det 
traditionella byggandet.  
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9. Förslag på fortsatta studier 
 
Många viktiga steg har redan tagits på vägen mot en mer hållbar framtid och ett utökat 
underjordiskt byggande. Det finns dock mycket kvar att göra och att forska kring innan valet 
att bygga under marknivå kommer vara lika självklart som att bygga ovan marknivå. Jag har i 
denna rapport främst fokuserat på de ekonomiska- samt juridiska aspekterna då man vill 
utveckla sitt lands (i detta fall Sveriges) underjordiska utrymmen. Dock är det minst lika 
relevant att undersöka vad som kan behöva göras ur en teknisk aspekt. Som jag tidigare skrev 
finns i dagsläget tekniken för att vi ska kunna klara oss en längre tidsperiod under marknivå, 
dock anser jag att det är viktigt att fortsätta bedriva forskning kring detta för att på så sätt 
lyckas ta fram ännu bättre metoder och övervinna ännu fler skeptiker.  
 
Att underjorden är förknippad med mörker, död och liknande är en tanke många i dagens 
samhälle har. Detta är förståeligt då vi inte har haft möjligheterna att kunna skaffa oss en 
annorlunda bild av underjorden då de flesta trivsamma platserna vi dagligen befinner oss på är 
belagda ovan jord. Det faktum att många av oss dagligen trängs i underjordiska utrymmen på 
väg till och från jobbet eller skolan då vi åker tunnelbana eller liknande är även det en 
bidragande faktor till samhällets bild av underjorden. Å andra sidan är som sagt dessa 
utrymmen ej byggda för att vi ska kunna vistas i dem under en längre tid på ett trivsamt sätt. 
Därför bör man försöka ändra bilden av det underjordiska byggandet genom att påvisa vilka 
tekniker som redan finns utvecklade idag.  
 
Fortsatta studier inom området skulle därför främst kunna fokuseras kring hälso- samt 
teknikaspekterna. Både genom att undersöka hur människan påverkas av att befinna sig under 
marknivå en så pass lång tid som denna uppsats undersökta byggnader avser, samt genom att 
undersöka de befintliga samt framtida tekniska lösningarna som ska kunna bidra till en ökad 
trevnad samt välmående under marknivå.  
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11. Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervju med Magnus Lambertsson, Skanska 

 
1. Vad har ni för idéer för hur man ska tackla den ökande befolkningstillväxten i redan 

befolkningstäta städer? (Detta kanske inte är ett så pass stort problem i Sverige, men i 
många länder som ex. Singapore brottas man med en ökande befolkning, begränsade 
markutrymmen och skyhöga bostadspriser är detta ett stort problem.) 
 

2. Jag har i min rapport utgått från Sverige som en teoretisk modell för att se hur det 
skulle fungera att bygga en sk. ”innovativ byggnad” här i Sverige. Vad har ni för idéer 
på ”innovativa byggnader” och lösningar på den ovan beskrivna situationen med en 
ökande befolkning i stadskärnan och med ett redan maximalt utnyttjande av marken?  
 

3.  Jag har även undersökt sk. ”earthscrapers” och projekt runtom i världen då man byggt 
och planerat byggnader samt städer under marknivå. Vad tror ni om denna idé? Under 
vilka förutsättningar anser ni att ett användande av denna modell skulle vara 
tillämpbar i Sverige? 
 

4. Vad tror ni om ökade/minskade kostnader? Tror ni att det skulle vara mer 
kostnadseffektivt eller inte att bygga under marknivån? 
 

5. Vilka andra fördelar/nackdelar kan ni se med att bygga under marknivå? (En fördel 
som exempelvis nämnts i litteratur som behandlar ämnet anser att en stor fördel är att 
det inte behövs lika mycket energi för uppvärmning då man bygger undermarknivå 
eftersom marken är en väldigt bra isolator). 
 

6. Om Sverige teoretiskt sett skulle befinna sig i en situation som många länder idag gör, 
dvs att vi inte skulle ha mer tillgänglig mark att utnyttja eller liknande orsak som 
skulle leda att bygga under marknivå skulle ses som en av de få hållbara tillgängliga 
alternativen, skulle ni vara villiga att delta? Varför, varför inte? 
 

7. Slutligen; vad tror ni om risken i projekt som detta? Eftersom det är ett relativt 
outforskat område kan det tänkas att risken med projektet ger ett förhöjt 
avkastningskrav och därmed en ökad förväntad kostnad. Tror ni trots orsaker som 
denna, att det kan vara en bra framtida lösning ur hållbarhetssynpunkt?  
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Bilaga 2: Intervju med Jenny Paulsson, universitetslektor i 
fastighetsvetenskap, KTH 
 
1. Jag har i min rapport undersökt möjligheten att bygga stora byggnader innefattande 

allt från bostäder och kontor till kommersiella lokaler i Sverige. Hur ser du på detta ur 
en juridisk synvinkel? 
 

2. Vilka existerande lagrum finns det som skulle kunna behandla ett projekt som detta? 
 

3. Vilka lagar skulle behöva utvecklas för att hantera ett projekt som detta?  
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Bilaga 3: Intervju med Zhou Yingxin, adjungerad lektor på NTU 
(Nanyang Technological University)  
 
1. What is the background of the project? What are the main reasons of building 

underground instead of above the ground?   
 

2. What is the estimated cost of the underground science park? Do you think the choice 
to build the science park above the ground instead would’ve become cheaper/more 
expensive?  
 

3. How does the real estate legal frameworks work in Singapore? Have you had any 
problems during the planning of the project regarding legal frameworks that resulted 
in that you had to limit your plans?   
 

4. Have you been able to use already existing legal frameworks when creating and 
developing the underground plans or have you been forced to develop new laws to be 
able to build underground?  
 

5. What does the plans look like from a technical aspect? What are the plans for creating 
“sunlight”, ventilation and equal needs to supply the people working underground for 
them to be able to live a “normal” life?  
 

6. What other things are you planning to do to make people to feel comfortable working 
underground? There have been several critics mentioning that the underground is not 
made for living or working in, they think it’s to related with death.  
 

7. What does the soil conditions look like in Singapore? My conclusion from reading a 
lot of articles regarding the subject is that you have quite good soil to build 
underground constructions in, is this true?  
 

8. What are your plans regarding the many warnings about the increased number of 
future natural disasters? Have you examined of what would happen and how you 
would handle a large earthquake or similar?  
 

9. What are your solutions regarding dangerous situations that could arise when e.g a 
huge fire would start in the underground space, toxic gas would be released into the 
ventilation system or a similar incident would emerge? 
 

10. And finally; Do you believe that building and developing the underground space is a 
sustainable solution for the future? Do you see your project as a start of a new era or 
hasn’t the public interest been a huge as you had hoped and planned for?  

 
 
 


