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Sammanfattning 

Frågan om hur kontorsbyggnader som är anpassade för att konverteras till bostäder är idag inte 

utredd för svenska förhållanden. I arbetet så visar vi hur marknadens aktörer ställer sig till konceptet. 

Vi redovisar vilka ekonomiska och byggtekniska förutsättningar som bör beaktas i en projektering och 

vilken påverkan dessa har på utformning och ekonomi. 

Den främsta förutsättningen för att konceptet ska fungera är var byggnaden är placerad. Det bästa 

läget har visat sig vara i områden där vilken verksamhet som kommer dominera är osäker eller verkar 

kunna ändras de kommande 10-20 åren. I det läget kan olika ekonomiska strategier användas, 

antingen som riskminimering vid osäker framtid eller för att på ett effektivare sätt använda marken i 

ett område där kommersiell verksamhet är lämpligast idag, men bostäder kommer passa bäst inom 

överskådlig framtid. Ifall konceptet är något som kommer kunna stärka miljöprofilen får idag sägas 

vara oklart. 

Idén har väckt störst intresse hos fastighetsägare som ser sig själva som långsiktiga med ett perspektiv 

som överstiger 10 år.   

Byggnadstekniskt så har de största utmaningarna vid konvertering av konventionella kontor 

identifierats till installationer och geometri. Det är inte möjligt att lösa dessa problem utan att göra 

avkall på andra faktorer som smalare huskroppar för att kunna placera lägenheter på ett lämpligare 

sätt eller andra typer av bjälklag som antingen bygger med i höjd eller ger längre produktionstid. 

Ekonomiskt så är den största utmaningen risken att förlora uthyrningsbar area som kan uppstå för att 

uppnå godtagbar geometri för bostäder. Konvertering leder till lägre nyttjande av fastigheten. 

Konceptet kan fungera som en lönsam försäkringspremie förutsatt att krav på exploateringen kan 

tillgodoses, vilket får anses vara svårt i dagsläget. Dessutom finns ett motstånd i branschen mot att 

betala för de merkostnader som uppstår. Risken för en fördröjd planprocess bör även ses som en 

kostsam faktor som minimierar möjligheter av konceptet. 
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Anpassningsbara, flexibla.  
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Abstract 

The question about the construction of office buildings which are prepared to be converted into 

dwellings has not yet been sufficiently explored for Swedish conditions. In this report we will show 

how the markets participants approach the subject. We will show which conditions are necessary to 

consider during the construction process and the effects these have on the design and economy. 

The primary condition has been identified as the location of the building. It has been shown that an 

area where the future functions are uncertain, or susceptible to change in the coming 10-20 years, is 

the most suitable.  In such an event different economic strategies may be applied, either as reduction 

of risks to answer to an uncertain future or to use the property in a more efficient way where a 

commercial function might be preferred today but residence will be the most suitable in a foreseeable 

future. 

As of construction, the biggest problem during conversions from offices to residence has been 

identified as geometry and installations. It is not possible to solve these without sacrificing different 

factors and may cause thinner buildings and different type of floor structures that may cause taller 

buildings or increased construction time. 

Economical, the toughest challenge is the risk of losing rentable area due to the adaptation of the 

buildings geometry, although key indicators are showing the efficiency of the property compared in 

this study indicates that there is no significant difference in that aspect. The concept might work as a 

profitable insurance provided that demands of development rate are met, which are considered 

difficult. Investment analysis shows that the building needs high vacancy rates for it to be profitable to 

convert the building. Apart from that there is also a resistance in the industry to pay for the additional 

costs that arises. 
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Begrepp  

BBR:   Boverkets byggregler 

BRA: Bruksarea, begränsas av insidan av omslutande 

byggnadsdelar eller annan bestämd begränsning. Enligt 

SS21054. 

Ljus BRA: BRA ovan mark, Inget standardiserat begrepp. 

BTA: Bruttoarea, begränsas av utsidan av omslutande 

byggnadsdelar eller annan bestämd begränsning. 

Enligt SS21054. 

BYA: Byggnadsarea, byggnadens area på marken.  

Enligt SS 021053 

da: Direktavkastning, kvoten mellan faktiskt driftnetto och 

pris, alternativt kvoten mellan marknadsmässigt 

driftnetto och marknadsvärde. 

Datscha Informationsverktyg vid analys och värdering av 

fastigheter. 

dBA:   Ett viktat mått på ljudstyrka  

HD/F:   Förspända håldäcksbjälklag 

KPI: Konsumentprisindex, mått för prisutveckling och 

inflationsmått. 

LOA:  Lokalarea, bruksarea avsedd för annat än boende.  

Enligt SS 21054 option. 

Markanvisning: Företrädesrätt att förhandla med en kommun om 

förutsättningarna för markexploatering som begränsas av 

vissa villkor och tidsramar. 

Prefab:   Förtillverkat material. 

Q-märkning: Skyddsmärkning av byggnader med kulturhistoriskt 

värde i detaljplan. 

R2:   Byggnaden på fastigheten Riga 2 i Stockholm. 

Resilient:   Förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar.  

SGBC: Swedish Green Building Council, intresseorganisation för 

miljövänligare byggande. 

TT/F:   Förspända TT-bjälklag. 

Ø27:   Byggnaden placerad på Østensjøveien 27 i Oslo 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Option
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Exploatering
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1

Ombyggnation av kontor till bostäder är ett kontroversiellt ämne där åsikterna går isär inom 

branschen (Finch, 2013) (Kauntze, 2013), och även politiker har åsikter inom ämnet (Alvendal, 2009).  

Förberedelser för konvertering av kontor till bostäder vid nybyggnation har inte undersökts under 

svenska förhållanden, varför denna rapport kommer vara utforskande till sin natur. 

Att bygga om kontor till bostäder 

förekommer även idag och projekt som 

nämnas i intervjuer är Vattenfalls gamla 

kontor i Råcksta, tidigare kommunhuset i 

Haninge (Vilborg, 2015), kvarter Tombolan i 

Sollentuna (Lindahl, 2015) och området 

Norra Branten i Nacka Strand (Karlsson, 

2015). Ingen av de intervjuade vet om något 

svenskt exempel där byggnaden redan vid 

produktion varit förberedd för att senare 

konverteras.  

Motståndet mot att bygga på ett mer flexibelt 

sätt springer främst ur åsikten att det inte 

finns några ekonomiska motiv för 

fastighetsägarna (Wärvik, 2015), speciellt när 

kassaflödesanalysen (”costs and benefits”) 

görs kortsiktigt (Bullen, 2007). Ofta tas 

istället alternativa åtgärder när 

vakansgraden blir för hög, dessa kan vara att 

byggnaden renoveras för att locka nya 

hyresgäster, den rivs för att bygga upp en ny 

eller säljs vidare (Fanning, 2014). 

Att bygga om istället för att bygga nytt ses 

samtidigt som fördelaktigt av andra 

anledningar, bland dessa nämns 

miljömässiga fördelar, kostnadseffektivitet 

samt att bevara värdefulla miljöer (Bullen, 

2007).  

I Storstockholm är vakanser för bostäder idag obefintlig, vakansen för kontorsfastigheter ligger 

mellan 1,5–14% beroende på område (Datscha, 2015). Detta visar att risken för vakanser för bostäder 

är mycket låg och varierade för kontor. 

 Syfte och målformulering 1.2

Syftet är att utifrån identifiering av betydelsefulla faktorer och ekonomiska konsekvenser kan 

resonemang föras kring möjligheter och hinder för att förbereda konvertering. Slutsatserna kan 

förhoppningsvis användas som grund för andra examensarbeten eller projektstudier inom företag 

eller institutioner där ett mervärde ses av analyserna.  

Figur 1 Pågående ombyggnad från kontor till 
bostäder i Haninge 
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Målet är dels att identifiera faktorer som underlättar en ombyggnad av kontor till bostäder och dels 

identifiera konsekvenser kring entreprenadkostnader och investeringsbedömningar.  

 Avgränsningar 1.3

Denna studie utgår ifrån konvertering från kontor till bostäder, främst i tillväxt- och 

förändringsområden i Stockholmsregionen. Att göra en komplett projektering för att anpassa en 

byggnad är alltför omfattande, istället kommer arbetet att avgränsas till att identifiera hinder och 

möjligheter. Åtgärder förväntas inte kunna tillämpas vid projektering av en modern kontorsbyggnad 

utan skall ses som utgångspunkter för vidare arbete. 

Fastän merkostnader inom produktion är en viktig aspekt avgränsas denna rapport till att snarare 

undersöka finansiella aspekter ur marknadsanalytiska perspektiv. Detta görs eftersom första steget för 

att förverkliga idén är att väcka fastighetsägares och investerares intresse av konceptet. Det valda 

perspektivet är dessutom för omfattande för att kunna inkludera analyser kring 

produktionskostnader.  

En uppenbar begränsning för den finansiella analysen är att en fastighet med känd 

förvaltningsinformation inte är tillgänglig, detta i samband med tidsbegränsning gör att den 

marknadsanalys som varit optimal inte kan genomföras. För de indata och prognoser som behövs 

krävs betydligt mer långtgående analyser av en känd fastighet och dess delmarknader. Dessutom 

kräver det mycket omfattande samarbeten med olika aktörer, vilket tar för lång tid. Resultatet av de 

marknadsmässiga antaganden som görs kommer snarare påvisa problem och möjligheter med 

lönsamhets- och investeringsbedömning i form av kassaflödesmetoden. Varumärkesstärkande 

faktorer kommer enbart att nämnas och utgår från intervjuer. Anledningen är att det är en viktig 

faktor att ta med men är samtidigt tidskrävande att undersöka. 

Byggtekniskt så avgränsas arbetet till generella riktlinjer och anpassningar då konstruktionsritningar 

saknas vilket innebär att projektspecifika jämförelser inte kan visas.  

Resultaten av intervjuerna ska ses mot bakgrund att enbart några få aktörer har intervjuats och 

informationen kan inte antas representera branschen. 
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2 Hypotes 

Möjligheterna att bygga kontorsbyggnader på ett sådant sätt att de i framtiden enklare går att 

konvertera till bostäder har inte utretts i tillräckligt stor grad.  Behovet av analysen behövs eftersom 

konceptet kan vara en del av skapandet av ett mer resilient fastighetsbestånd. 

De främsta orsakerna till motståndet antas vara den tidshorisont som många företag utgår från där 

den ekonomiska framförhållningen inte är tillräckligt lång för att denna metod ska vara lönsam samt 

en ovilja att investera i något som kanske inte kommer att nyttjas. En annan orsak förmodas vara att 

utformningen av kontors- och bostadsfastigheter blivit alltmer olika de senaste åren och att 

byggherrar vill ha en byggnad som är optimerad för den verksamhet som planeras. 

Det som talar för att avkastningen kan höjas är att idén kan innebära en minskning av risken när 

byggnaden ligger i ett område som står och väger mellan att utvecklas till ett kontors- eller 

bostadsområde.  En annan möjlighet är att exploatera en tomt med kontor i väntan på att bostäder 

blir lämpligare. Andra faktorer som väntas vara positiva är att det kan vara fördelaktigt för ett företags 

varumärke att miljö- och marknadsföringsmässiga vinster uppnås. 

Tack vare de ledande utforskande frågorna, litteraturstudier, intervjuer och hypotesen härleds 

forskningsfrågan; “Hur kan man förbättra möjligheterna att planera och projektera kontorsbyggnader 

på ett sådant sätt att de i framtiden enklare går att konvertera till bostäder på ett finansiellt gångbart 

sätt”. Under fallstudiens gång anpassas frågeställningen för att fungera mot de nya förutsättningarna. 
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3 Litteraturstudie 

Tidigare material på området är begränsat, även om liknande material tidigare har publicerats vid 

universitetet i Delft, Nederländerna, så verkar ämnet vara outforskat för svenska förhållanden. 

Adaptable office buildings (Remøy, et al., 2011) visade att om en byggnad redan var avsedd att byggas 

i lämplig geometri så kunde den anpassas till en kostnadsökning på 3 %. De faktorer de fann viktigast 

var i övrigt: 

 Placering, byggnader i områden med enbart kontor anses inte lämpliga, optimalt bör  

                   området vara blandat med bostäder. 

 Icke bärande ytterväggar, gärna nedmonteringsbara. 

 Ej förspända prefabricerade element. 

 Entré, trappor och hissar anpassas för bostäder. 

 Källare som lämpar sig att omvandlas till garage eller förråd. 

 

De argument som framfördes för att bygga med möjlig konvertering i åtanke var efterfrågan av 

hållbara investeringar, reducering av risker och möjlig värdeökning i framtiden.  

Med hållbara investeringar avses att investeringar kan göras med lånekapital från gröna 

investeringsfonder vilket Dutch Green Building Council, DGBC, visar vara förmånligare jämfört med 

konventionella investeringskällor (Eichholtz & Kok, 2013). 

Reducering av risker syftar till att en eventuell kreditrisk kan undvikas på grund av att olönsamma 

verksamheter enklare kan överges. Kreditrisk uppstår när lånetagare inte kan fullfölja sina 

betalningsåtaganden gentemot lånegivaren. 

Framtida värdeökningar kan möjliggöras genom att en byggnad kan byggas om till att tjäna en mer 

lönsam verksamhet utan allt för stora produktionskostnader. 

I studier som fokuserar på konvertering från kontor till bostäder finns en del genomgående teman. 

Artikeln Adaptive reuse of office buildings into housing: opportunities and risks (Remøy & van der 

Voordt, 2014)och Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder (Svensson & Ullsten, 2009). 

Gemensamt för dessa är att de till stor del fokuserar på samma problem som tidigare nämnda, men 

även tar upp den geografiska placeringen av byggnaden. Bägge uppmärksammar problem som följer 

om byggnaden placeras i ett område med enbart kontor och att relationsritningar inte är korrekta. 

Priset för bostäderna riskerar även att sänkas om balkonger, som värderas högt, inte kan hängas på. 

Mer specifikt så förklarar Ullsten och Svensson att ett område som är attraktivt för bostäder och 

mindre attraktivt för kontor är bäst lämpade för konvertering, men även hur det ser ut precis runt 

huset spelar roll, exempel som ges är populära gångstråk samt shoppinggator. Även om förhållandena 

kan antas variera mellan Sverige och Nederländerna så tar bägge upp de problem som en förändring 

av detaljplanen kan föra med sig. 

Exempel på ett område som byggdes för kontor men över tid visade sig lämpligt för bostäder är 

Vattenfalls förra kontor i Råcksta. Byggnaden planerades på 1950-talet som Vattenfalls huvudkontor 

med 3000 kontorsarbetsplatser, med en vision att bli Europas största kontorskomplex och var en av 

föregångarna av idealet för modernismens samhällsplanering. Under 2010-talet ändrades behovet när 

Vattenfall flyttade ut och sålde fastigheten till Svea fastigheter. De analyserade fastighetens bästa 

möjliga användning och kom fram till att byggnaden hade undermåliga förutsättningar för 

kontorverksamhet. Därför bedömdes även möjligheterna att hitta nya hyresgäster som små. Eftersom 

byggnaden var Q-märkt med rivningsförbud bedömdes alternativet att omvandla området till 
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bostadskvarter som det bästa möjliga. I dagsläget utvecklas området mot en blandning av boende och 

centrumverksamhet. Exemplet är talande för att användningen och behoven av den byggda miljön 

förändras med tiden. (Friman & Söderström, 2008). 

 Byggteknik 3.1

De två typer av prefabricerade betongelement som används för bjälklag är oftast förspända håldäck, 

HD/F, och förspända TT-bjälklag, TT/F. Formen och användningen av dessa skiljer sig åt och HD/F 

är det som i regel används i bostäder och kontor medan TT/F används där belastningen är högre, som 

parkeringshus, sjukhus och lager (Betongelementföreningen, 1984). Utöver prefabricerat så kan 

platsgjuten betongstomme användas, något som blivit allt ovanligare för både kontor och bostäder. 

(Holmberg, 2015) 

3.1.1 TT/F 

Standardbredden är antingen 2400 eller 3000 mm. För 

genomföringar är det möjligt att göra upp till 400 x 400 mm stora 

håltagningar utan kontroll (Betongelementföreningen, 1984). 

3.1.2 HD/F 

Standardbredden är 1200 mm. Hålen i plattorna kan användas för 

installationer med rördragningar, men det kan vara svårt att göra 

nya schakt då största storleken för håltagningen är kanalens bredd 

minus 40 mm (Betongelementföreningen, 1984). 

3.1.3 Platsgjutet 

Stomtypen är anpassningsbarare än prefabelement men ofta dyrare 

genom att produktionstiden är längre. Byggandet med platsgjutet avtar och trenden går mot mer 

prefabproduktioner (Holmberg, 2015) (Hvass, 2015). När det kommer till anpassning av en byggnad 

så fungerar platsgjutet utmärkt då det underlättar håltagningar (Vilborg, 2015). 

 Regler och föreskrifter 3.2

3.2.1 Planprocess 

I tillväxtregioner, som Stockholm, så utgör översiktsplanen ofta grund för upprättandet av en ny 

detaljplan. Kommunen samråder med bland annat fastighetsägare och boende som påverkas av en ny 

plan. Exploateringsprocessen skiljer sig ofta beroende på om kommunen eller byggherren äger 

marken. Ifall byggherren äger marken tillhandahåller ofta denne underlag som utredningar och 

konsekvensanalyser till kommunen. Om kommunen äger marken sker markfördelningen via 

markanvisningar. Många kommuner har en markanvisningspolicy som beskriver hur en lämplig 

byggherre utses. Kommunen väljer då i vilket skede byggherren tas in. (Fastighetsnytt Förlags AB, 

2015). 

3.2.2 Parkeringskrav 

Antalet parkeringsplatser som avsetts till ett område regleras enligt detaljplanen (SFS 2015:235 4 kap. 

13§ , 2015).  

3.2.3 Energi 

Kraven på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, U-värdet, [W/m2 K] är högst 0,4 för bostäder 

och 0,6 för kontor. När det kommer till byggnadens specifika energianvändning [kWh per m2 Atemp 

och år] så beror den av typ av uppvärmning och placering i landet. Är byggnaden eluppvärmd är 

kraven desamma på kontor som bostäder med undantaget att kontor kan få tillgodoräkna sig 

Figur 2 Principskiss TT- och 
HD-bjälklag 
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ventilationsförluster, beroende på omständigheter. Är byggnaden uppvärmd på annat sätt så är 

kraven ca 10 % högre på bostäder, utöver det tillkommer individuella beräkningar för kontor beroende 

på ventilation. (Boverket, 2011) 

3.2.4 Nyttig last 

Kontor dimensioneras för högre laster än bostäder varför den aspekten inte bör medföra problem. För 

bjälklag i bostäder används den utbredda nyttiga lasten, qk = 2,0 kN/m2, motsvarande för kontor är  

qk = 2,5 kN/m2. (Boverket, 2013) 

3.2.5 Brandkrav 

Kontor tillhör verksamhetsklass 1 och bostäder verksamhetsklass 3 varav de flesta 3A. Bägge dessa 

klasser faller under brandklass 1. Utrymningsvägarna får vara lika långa i både kontor och bostäder 

(Boverket, 2011). I bostadshus gäller att varje lägenhet ska vara en egen brandcell medan det för 

kontor räcker med att varje kontorslägenhet är en egen brandcell. 

3.2.6 Ventilation 

För bostäder är kraven att ventilationsflödet måste vara 0,35 l/s m2 (Boverket, 2011). Ventilationen 

för kontor bestäms inte av BBR, utan av Arbetsmiljöverket. För kontor krävs då ett grundflöde på 0,35 

l/s m2 med 7 l extra per sekund och person (Arbetsmiljöverket, 2013). Kraven är alltså högre ställda 

för kontor än bostäder. 

3.2.7  Bullerkrav 

Vilket bullerskydd som krävs för en byggnad är beroende av vilken typ av verksamhet som den 

används till. Kraven bestäms i förordning (2015:216), BBR och svensk standard. 

Med dagens byggteknik är buller inte ett problem för bostäder så länge fönstren är stängda utan 

problemen som finns uppstår i och med att ljudet inte får överstiga 55dBA vid fasaden eller 60dBA för 

lägenheter under 35 m2 (SFS 2015:216, 2015), under förutsättning att det inte finns en ”tyst” sida med 

gräns på 45 dBA (Boverket, 2008). I så fall ska hälften av rummen ligga mot den tysta sidan. 

Dessutom så måste lägsta vägda ljudnivåskillnaden mellan utanför och inne i bostaden vara minst 

52dB för ljudklass C vilket är lägsta krav vid nyproduktion. Vid ombyggnation från kontor till bostäder 

kan det räcka att minst ett bostadsrum måste ligga mot den tysta sidan. 

För kontor så ställs krav på lägsta vägda reduktionstal för kontorsrum till 35dB och ljud från trafik 

eller andra yttre källor får vara högst 35dB (SS 25268:2007, 2007). 

Eftersom riktlinjerna för buller ställs på olika sätt för kontor och bostäder så går det inte att enkelt 

visa på skillnaderna då det inte finns krav på hur mycket buller det får finnas med öppna fönster för 

kontor vilket det gör för bostäder, men generellt kan sägas att bostäder ställer högre krav på den yttre 

ljudmiljön. 

3.2.8 Dagsljus 

I bostadsrum där människor befinner sig i mer än tillfälligt så ska direkt dagsljus finnas (Boverket, 

2011). För kontor så ska det normalt finnas dagsljusinsläpp och möjlighet till utblick 

(Arbetsmiljöverket, 2013). 

 Miljö och Hållbarhet  3.3

3.3.1 Corporate Social Responsibility, CSR 

Samhällsansvar och hållbarhetsfrågor, ”Corporate Social Responsibility” förkortat CSR, har det 

senaste decenniet blivit allt mer betydelsefullt för bygg- och fastighetsbranschen(Fastighetsnytt 

Förlags AB, 2015). 
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3.3.2 Miljöcertifiering 

Miljöcertifieringssystemen bedömer och kommunicerar en byggnads miljöprestanda. I Sverige 

förekommer framförallt Miljöbyggnad, Breeam, Leed och Svanen. Studier visar att certifierade lokaler 

tenderar att resultera i en högre betalningsvilja, samtidigt innebär de merkostnader och det saknas 

säkra bevis att hyresintäkter ökar. En anledning till varför certifieringar är så pass eftertraktade kan 

delvis förklaras genom att certifieringar är varumärkesbyggande. En annan förklaring kan vara att 

fastighetsbolagen är osäkra om miljöprestanda kommer bli en utslagsgivande faktor för hyresgäster i 

framtiden, osäkerheten förstärks i och med långa uppförandetider och bolagen väljer därför att säkra 

sig emot eventuella framtida vakanser. En tredje förklaring kan vara att certifieringar används som 

kvalitetskontroller, eftersom processen ökar sannolikheten för god kvalité, vilket är viktigt för 

byggnader med en lång ekonomisk och teknisk livslängd (Fastighetsnytt Förlags AB, 2015). 

3.3.3 Gröna avtal 

Gröna hyresavtal är tillägg till hyresavtal med överenskommelser om åtgärder om hur byggnaden eller 

lokalen ska minska sin miljöpåverkan. Avtalen gäller både hyresgästen och hyresvärden och 

utvecklades av Vasakronan 2008. En branschgemensam mall etablerades 2012 av organisationen 

fastighetsägarna för lokalhyresgäster. Gröna avtal minskar både miljöbelastningen och ökar 

lönsamheten genom en mer optimerad användning (Fastighetsnytt Förlags AB, 2015). 

 Ekonomiska aspekter 3.4

3.4.1 Exploateringsgrad 

En viktig aspekt är att fastighetens area kan nyttjas i en tillräcklig hög grad, ju mindre area som kan 

bebyggas, desto lägre blir de framtida intäkterna. Ett sätt att analysera hur pass effektivt utnyttjad 

fastigheten blir är att beräkna fastighetsexploateringstalet, även kallat exploateringsgraden eller “e-

talet”. Det beräknas genom att den bebyggda ytan, bruttoarean eller den så kallade BTA, delas med 

den totala arean av fastigheten, tomtarean. För en investerare är det lönsammare med ett högre e-tal 

(Fastighetsnytt Förlags AB, 2015). 

Tabell 1 Princip för exploateringsgrad 

BTA (m²) Tomtarea (m²) Exploateringsgrad (-) 

X Y X/ Y 

 

Som jämförelse har en traditionell kvartersstad ett e-tal på 1,0–2,3. Vidare exempel på 

exploateringstal (Strategisk Arkitektur, 2013): 

Tabell 2 Exempel på exploateringsgrad. (Strategisk Arkitektur, 2013) 

Stadsdel Hammarby sjöstad Årstafältet Hornsbergs Strand Liljeholmskajen 

e-tal 1,7 1,87 3,19 4,65 

3.4.2 Marknadsanalys 

För att kunna avgöra vilken åtgärd som är lämpligast och lönsammast behöver en marknadsanalys 

genomföras. Analysen görs för ett specifikt ändamål där behovet behövs definieras för att bestämma 

vad marknadsanalysen ska innehålla (Fastighetsnytt Förlags AB, 2015). 
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Som en teoretisk grund används ”The highest and best use”. Detta är en amerikansk marknadsanalys 

som undersöker den markanvändning som ger högsta avkastningen med hänsyn till byggnadens 

fysiska, finansiella, och juridiska förhållanden. Först definieras det lämpligaste alternativet och sedan 

uppskattas värdet. Framförallt är det uppskattningar av vakansgrader, hyror och timing för varje 

alternativ som är det avgörande (Fanning, 2014), (Fastighetsnytt Förlags AB, 2015). 

Viktigaste parametrarna (Fanning, 2014): 

 Fastighetens fysiska, juridiska och lägesmässiga avgörande faktorer. 

 Efterfrågan av de alternativa verksamheterna av fastigheten. 

 Uppskattningar av de finansiella vinsterna för varje alternativ. 

Nedanför beskrivs de sex stegen för en marknadsanalys för ett befintligt kontor för att avgöra framtida 

åtgärder (Fanning, 2014), (Fastighetsnytt Förlags AB, 2015). 

1. Produktivitetsanalys 

Syftar till att förstå vad som genererar det högsta kundvärdet för en fastighet. Målet är att 

fastställa nyttan av funktioner, kvalité och attraktivitet. Analysen ligger som grund för 

bedömningen av det ekonomiska värdet. 

2. Målgrupp 

Genom produktivitetsanalysen kan man förstå vilka målgrupper som uppskattar och är villiga 

att betala för olika attribut. Potentiella användare kan identifieras genom att studera vilka 

som besöker området. 

3. Marknadsområde 

För att kunna avgöra efterfrågan krävs kännedom om vilket marknadsområde fastigheten 

ligger i. 

4. Effektiv efterfrågan 

Anger hur stor del av målgruppen som har de ekonomiska möjligheterna som motsvarar 

kostnaderna. Förvärvs och hyreskostnader jämförs mot hyresgästen/köparens disponibla 

kapital. 

5. Konkurrerande utbud 

Här undersöks konkurrensen av likvärdiga byggnader bland fastighetsbeståndet. 

6. Absorption 

När det effektiva efterfrågan och det konkurrerande utbudet bestäms inom marknadsområdet 

kan antalet säljbara objekt beräknas.  

Punkt 1 och 2 och förses med indata för värdering. Processen både identifierar och förser analysen 

med det viktigaste: timingen för verksamheten. Timingen, vilken beror på efterfrågan, avgör när 

eventuella ingrepp behöver göras eller när särskilda vakansgrader och hyrestrender uppkommer i 

framtiden (Fanning, 2014). 
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Marknadsanalyser skiljer sig för olika verksamheter, det mest intressanta är att undersöka analysen 

för kontor. Ett sätt att synliggöra hinder med förberedelse för konvertering är att undersöka påverkan 

av de aspekter som en produktivitetsanalys innehåller. Nedanför visas de punkter från listan som vi 

anser vara de viktigaste. (Fanning, 2014):  

 Byggteknik och konstruktion: Ny teknik och behov ändras konstant, därför är flexibilitet och 

yteffektivitet kritiska aspekter. Flexibilitet avgörs av anpassningsbarheten av lokalen efter 

hyresgästens behov. Yteffektivitet är förhållandet mellan uthyrningsbar och total area. 

Tabell 3 Princip för yteffektivitet 

BRA (m²) BTA (m²) Yteffektivitet (-) 

X Y X/Y 

 Parkering: Krav på parkeringstal avgör antal parkeringsplatser vilket kan medföra stora 

kostnader. 

 Tomt och fastighetsgränser: Hur stor del av marken upptas av byggnaden. I citylägen brukar 

det vara 100 % medan prestigebyggnader kan ha viss obyggd tomt. I förorter brukar 25-30% 

av marken inte bebyggas. 

Tabell 4 Princip för bebyggelsegrad 

BYA (m²) Tomtarea (m²) Bebyggelsegrad (%) 

X Y X/Y 

 

 Planlösningen kan beskrivas som stängd, öppen eller en kombination. 

 Kommunikationsvägar som trappor, korridor och hissar: Skapar ofta första intrycket för en 

besökare. Hissar måste tillgodose brukarens behov, exempelvis får det inte vara för lång 

väntetid. Önskvärd förhållning är 1 hiss/3000 m2. 

 Värme och ventilationssystem: Generellt belägna i mellan taket på en våning och golvet på 

överliggande våning. Systemen brukar ofta skapa olika termostatzoner, rekommenderat en 

zon per 400 m2.  
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3.4.3 Kassaflödeanalys 

Slutsatserna från en marknadsanalys kombineras med en kassaflödeanalys för att avgöra det högsta 

värdet. 

Uppbyggnaden är en avkastningsmetod där man beräknar nuvärdet av en prognostisering av framtida 

inbetalningar och utbetalningar under en period bestående av ett antal år. Nuvärdet bestäms till en 

specifik värdetidpunkt (Fastighetsnytt Förlags AB, 2015). 

Vid en kassaflödeanalys är det hyressättning, vakanser och timing som är det intressanta att 

undersöka.  Kassaflödet beräknas för varje år under kalkylperioden, därpå nuvärdesberäknas alla 

värden till en värdetidpunkt och summeras för att ge ett beräknat marknadsvärde. Kalkylen är 

uppbyggd på nedanstående sätt (Fastighetsnytt Förlags AB, 2015): 

+   Inbetalningar 

o Hyresintäkter (räknat på den totala arean) 

o Skattetillägg 

o Vakanser (en minuspost räknat på den vakanta arean) 

- Utbetalningar 

o Drift 

 >1 åtgärd per år 

o Underhåll 

 ≤ 1 åtgärd per år 

o Skatt 

 1 % av taxeringsvärde 

=   Driftnetto 

- Investeringar 

o Exempelvis stambyte eller hyresgästanpassningar 

- Restvärde 

 𝑅 =
dnn+1

da
   [3.1]  

 

 dnn+1 =  dnn ×  (100% + x%)   [3.2] 

 dnn+1 = Driftnettot(kr) året efter kalkylperiodens slut 

 dnn = Driftnettot (kr) år n 

 x = driftnettotillväxt 

 𝑑𝑎 = Direktavkastning (%), alternativt nettokapitaliseringsprocent,” yield” 

eller ”cap rate” 

=   Kassaflöde 

    Nuvärdeberäkning av driftnettot. 

 𝑑𝑛𝑛𝑢 =
𝑑𝑛𝑛

(1+𝑟)𝑛    [3.3] 

 𝑟 = 𝑑𝑎 + 𝑔   [3.4] 

𝑟 = kalkylränta (%), alternativt totalavkastning 

= realränta (låneränta) + riskfaktor + inflation  

Summa av nuvärdeberäkningar av driftnettot 

 ∑ 𝑑𝑛𝑛𝑢 = Bedömt marknadsvärde 

  



     

     

 

 

 

 11 (55) 
 

4 Metod och fallstudie  

Genom intervjuer och litteraturstudier söks det efter gemensamma faktorer som anses vara av 

betydelsefull art för konvertering. Eftersom vi intervjuar främst byggare, utvecklare och förvaltare 

kretsar frågorna kring praktiska aspekter som installationstekniska, byggtekniska och geometriska, 

såväl som finansiella betänkligheter. Intervjuerna analyseras för att kunna utröna generella 

betydelsefulla faktorer.  

Resultatet av intervjuerna kommer att jämföras mot verkliga objekt. Med hjälp av en fallstudie kan 

verkliga och komplexa hinder och möjligheter studeras. Jämförelser av planer av befintliga 

konverteringar med nya kontor i samband med resonemang av nuvarande trender gällande 

utformning och ekonomi kan visa på övergripande möjligheter och hinder för utformningen av dagens 

kontor.  

Fallstudien baseras på metodik utformad enligt boken ”Case study Research: Design and methods” av 

Robert K. Yin, forskare inom samhällsvetenskap. Syftet är att försöka minska felkällor i 

genomförandet av metoden. 

 Plan 4.1

För att underlätta utvecklandet av hypotes och riktning för det fortsatta arbetet används ofta en 

utforskande fråga i det inledande skedet. Frågeuppbyggnad av “hur” och “varför” är lämpliga för 

fallstudier (Yin, 2009). I det tidiga skedet utgår vi från frågorna “vilka hinder finns för att göra 

konverteringar lönsamma” samt “under vilka praktiska förutsättningar är de möjligt”. 

 Utformning 4.2

Eftersom fallstudien bygger på en analys av verkliga fastigheter är mängden relevant information 

avgörande för det fortsatta arbetet. Idealt är att studera en given fastighet av ett företag där både 

systemhandlingar och förvaltningsinformation finns tillgänglig, eftersom detta inte är möjligt utgår 

fallstudien ifrån planhandlingar givna av de intervjuade samt marknadsmässiga indata. Detta gör så 

att underlaget blir mindre precist.  

Ett av jämförelseobjekten som används är ett kontor med adressen Østensjøveien 27 i Oslo, Norge 

(hädanefter kallat Ø27) som byggts färdig 2013 med förutsättningar att kunna byggas om till bostäder. 

Byggnaden är placerad i ett kommersiellt område som planeras bli en blandning av bostäder och 

kontor. För att kunna undersöka hur konceptet kan tillämpas i Sverige väljs ett nybyggt kontor med 

förutsättningar som har identifierats tidigare i rapporten. 

Urvalsprocessen baserades på att identifiera tre faktorer hos potentiella fastigheter: 

 Fastigheten ägs av en långsiktig ägare. 

 Området befinner sig i en förändringsfas från industri till blandstad med osäker 

utveckling. Önskvärt i Stockholmsområdet. 

 Geometrin påminner om Ø27. 

Genom Datscha och företags hemsidor kunde fastighetsbestånd hos långsiktiga ägare studeras. 

Framförallt letades det efter byggnader hos Vasakronan, AMF och kommunala bolag.  
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Kända utvecklingsområden som exempelvis 

Värtan, Nacka strand, Solna, Sundbyberg 

och Västra hamnen (Malmö) undersöktes 

också. Här bidrog det att studera 

marknadsinformation där 

förutsättningarna är bra för bostäder och 

sämre för kontor, se Figur 3. Se även Bilaga 

1 för en större bild. Kartan illustrerar tydligt 

att områden med högst potential är 

kranskommuner till Stockholm. 

När de två första punkterna överenstämde 

jämfördes geometrin med karttjänster på 

internet. Byggnaden bör likna Ø27 som är 

U-formad med ett glastäckt atrium. 

Slutgiltigt fanns tre fastigheter kvar: Riga 2 

i Värtan och Magasinet 1 i Sundbyberg som 

ägs av Vasakronan samt regionhuset Malmö 

i Västra hamnen som ägs av landstinget. 

Slutgiltigen valdes Riga 2 för att geometrin 

ansågs vara mest lämplig. 

Riga 2 i Stockholm (hädanefter kallat ”R2”) är ett kontor från 2010 med handel i markplan. R2 är 

placerat vid Värtahamnen vilket är ett område med, för Stockholm, förhållandevis hög vakansgrad. 

Planritningar från ombyggnationer av befintliga kontor till bostäder studeras även för att kunna 

resonera kring planlösningar och byggteknik. 

 Förberedelser för att samla in information 4.3

För att förstå ämnet och kunna formulera frågor så bra som möjligt så studerades tidigare litteratur 

för att kunna utgå från detta. Anpassat material skickades sedan ut till företag beroende på vilka svar 

som söktes hos dessa, genom detta vill vi etablera kontakt med relevanta personer på dessa företag. 

Material för hur frågorna bäst skulle utformas studerades för att kunna använda intervjutillfällena på 

bästa sätt (Yin, 2009). 

 Faktainsamling 4.4

Underlaget i denna rapport kommer i huvudsak från intervjuer som genomförts med personer i 

branschen. Dessa personer kan delas in i tre undergrupper. 

 Verksamma inom entreprenadbranschen. 

 Verksamma inom fastighetsförvaltning. 

 Verksamma som akademiker. 

Intervjuerna har analyserats och gemensamma drag har lyfts fram. Det är rimligt att de åsikter som 

delas av ett flertal personer ligger nära hur verkligheten ser ut. Syftet är att de olika perspektiven ska 

skapa en bild där helheten blir större än delarna genom att de olika vinklarna pusslas samman. 

De drag som varit gemensamma för samtliga intervjuer handlar om grundinställning till konceptet 

utifrån respektive arbetsroll och därefter har mer rollspecifika frågor ställts. 

Utöver detta har fakta hämtats från rapporter kring ämnet, angränsande ämnen samt verktyg för 

analys av fastighetsmarknaden. 

Figur 3 Karta med marknadsinformation över 
Stockholm. 

http://www.sweco.se/sv/Sweden/Losningar/Byggnader/Kontor/Regionhuset-i-Malmo/
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 Analysera insamlad data 4.5

Analyseringen utgick från det teoretiska förslaget “vilka faktorer krävs för en lyckad konvertering och 

hur kan dessa användas vid nybyggnation”. Utöver denna frågeställning ifrågasattes förslaget enligt 

“varför fungerar det inte”. 

Materialet samlades in enligt 4.4 varpå mönster söktes. Detta skedde både genom jämförelser mellan 

intervjuer och genom jämförelser mellan intervjuer och ritningar.  

Intervjuerna tolkades till ett flödesschema där händelser som talar för att överväga att förbereda för 

konvertering organiserades och sattes i ett sammanhang. Även hinder togs med i detta (Yin, 2009). 

 Presentera materialet 4.6

Först visas möjligheter och hinder för konceptet, vilket ger de förutsättningar som råder för konceptet. 

Genom dessa ges läsaren möjlighet att se i vilka lägen det kan vara intressant att planera för en 

framtida konvertering. 

Sedan visas vilka förutsättningar som finns för de två byggnaderna, hur det har sett ut i de specifika 

fallen och vilka vägar som lett till varför de ser ut som de gör idag. 

I en analysdel så jämförs dessa och vilka förändringar som hade krävts för att R2 enklare skulle kunna 

byggas om från kontor till bostäder. Genom att de områden som analyseras delas upp i underrubriker 

ges en lättare översikt över de förslag som ges och faktorer som bör övervägas. 

Genom översiktliga analyser visas även vilka finansiella förutsättningar som ska gälla för att det ska 

kunna fungera (Yin, 2009). 
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5 Resultat av intervjuer och litteraturstudie 

 Möjligheter 5.1

Intresset för att förbereda en byggnad för konvertering har visat sig vara större bland de 

fastighetsägare som ser sig själva som långsiktiga och företag som arbetar med förädling och 

ombyggnation av fastigheter (Thiberg, 2015) (Lindahl, 2015) och bedömdes även som de mest troliga 

intressenterna av andra (Lindmark, 2015). Fördelarna av konceptet ses främst finnas i möjligheterna 

att antingen använda ett markområde för kontor innan det blir lämpligt att bygga bostäder på platsen 

(Östlund, 2015), eller om det byggs i ett område där det är osäkert vilken verksamhet som kommer 

dominera i framtiden (Thiberg, 2015). 

Att förbereda för att konvertera kan konceptmässigt liknas vid en försäkringspremie då det fungerar 

genom att en risk sänks mot en större kostnad initialt. Den sänkta risken skulle då bidra till ett högre 

restvärde (Östlund, 2015). 

Som personliga åsikter har det nämnts att det kan antas vara bra ur miljösynpunkt att inte riva relativt 

nya byggnader för att byta verksamhet (Arkad, 2015). Beroende på hur olika certifieringssystem 

ställer sig till byggnader som förbereds för konvertering så kan det vara motiverande att få bättre 

poäng vid exempelvis en Breeam-certifiering (Holmberg, 2015) (Hvass, 2015). 

Totalt så har fyra huvudalternativ lyckats identifierats där ett övervägande av byggnadssättet 

rekommenderas. Dessa kan delas in i: 

1. Hållbarhetsaspekt 

I Norge räknades inte konverteringsbarhet in i bedömningen av miljöcertifiering, även om det 

finns förhoppningar om att det kommer bli så (Hvass, 2015). Frågan är inte utredd i Sverige, 

men skulle kunna ge innovationspoäng (Lind, 2015). Det skulle då kunna verka motiverande 

på samma sätt som detta har motiverat miljöåtgärder. 

2. Markoptimering 

När mark riskerar ligga i träda så kan en lösning vara att marken bebyggs med en alternativ 

verksamhet. För att lösningen ska passa för situationen så bör vissa förutsättningar gälla: en 

översiktsplan bör finnas som avslöjar vad som kommer förändras i området i framtiden, den 

bör också tillåta att verksamheten ändras. Tidsperspektivet bör inte vara mindre än tio år, i 

det fallet kan det vara bättre att avvakta med att bygga (Östlund, 2015).  

För att metoden ska fungera krävs det att kommunen går med på konceptet och möjliggör 

detta i detaljplanen. Det senaste årtiondet har det blivit allt vanligare att byggherren, 

framförallt då denne äger marken, tar fram de handlingar som leder till en detaljplan. Detta 

gör att byggherren har möjlighet att bidra till det mer omfattande material som krävs för en 

flexibel plan (Fastighetsnytt Förlags AB, 2015). 

3. Riskminimering 

Erfarenheter visar att det är svårt att veta i vilken riktning ett område kommer att utveckla sig 

i framtiden, det är inte givet om det kommer förbli ett kontorsområde eller om det blir 

intressantare för bostäder i framtiden (Thiberg, 2015). Går området från att vara enbart 

kontor till ett blandområde kan det föra med sig synergieffekter då fler attraktiva målgrupper 

uppskattar den typen av område (Florida, 2003). Byggherren bör vara en långsiktig ägare för 

att kunna använda sig av fördelarna som fås av byggnadssättet. 

4. Företräde i en process 

Det finns i dagsläget inget exempel i Sverige på att en byggnad fått företräde vid en 

markanvisning av anledningen att den enklare kan konverteras, frågan har heller inte utretts, 
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men det bör inte uteslutas att detta kan komma ske (Slottner, 2015). Blir så fallet kan även 

kortsiktiga ägare hitta fördelar med metoden. 

Att det inte genomförs den här typen av projekt i Sverige bör kunna ses som en möjlighet det kan 

finnas konkurrensfördelar för de aktörer som tidigt tar till sig tekniken. I Bilaga 2 presenteras ett 

flödesschema som ger en snabb överblick av vilka förhållanden som är gynnsamma. 

 Hinder 5.2

Största hindren återfinns bland tidsperspektiven hos investerare och utvecklare (Holmberg, 2015), 

(Thiberg, 2015), (Lindmark, 2015). Tidshorisonten skiljer sig beroende på företagens affärsstrategier 

(Thiberg, 2015). Utvecklare och byggare går allt mer mot kalkyler på fem till tio år där det strävas efter 

en kortsiktig vinst genom att köpa byggrätter eller fastigheter, förädla och eventuellt ordna 

hyresgäster, för att sedan sälja vidare (Holmberg, 2015) (Vilborg, 2015). Företag vars 

fastighetstrategier utgår från fondförvaltning har en tidshorisont på fem, tio eller femton år, där en 

vanlig tidsaspekt är tio år. Ofta förvaltas fonder tio år innan fastigheterna i portföljen säljs av 

(Östlund, 2015).  

Genom att studera Statistiska centralbyråns, SCB:s, data kring ombyggnation från lokaler till bostäder 

mellan 1989 till 2013 ges en grov genomsnittlig ålder på 50 år för ombyggnation, se Figur 4 

Genomsnittlig ålder vid konvertering. Byggnader som var äldre än åttio år har exkluderats ur datan 

Figur 4, 0,3 procent av lokalerna byggs om innan de är tio år och 3,2 procent byggs om medan de är 10 

- 20 år se Figur 5. Slutsatsen blir att förberedd konvertering baseras på en lång tidshorisont, därför 

kommer många aktörer att inte vara intresserade eftersom en eventuell konvertering ligger långt 

utanför kalkylens period. Enligt Ulrika Lindmark chef för fastighetsvärdering och analys på Newsec, 

vilket är en av de största fastighetsrådgivare i Sverige gällande värdering och analys, är inte kalkyler 

längre än 15 år relevanta eftersom vad som sker om exempelvis 25 år är för osäkert. Undantag finns 

med långa hyresavtal som kan ligga på 25 år (Lindmark, 2015). 

 

 

 

Figur 4 Genomsnittlig ålder vid konvertering. Byggnader som var äldre än åttio år har 
exkluderats ur datan (SCB, 2014) 



     

     

 

 

 

 16 (55) 
 

 

Räntemässigt förräntas kapital varje år vilket leder till en ökning av penningvärdet, detta medför att 

en investerare vill ha intäkter nära sig och kostnader långt fram (Thiberg, 2015). Detta talar för att en 

framtida investering för ombyggnation är att föredra framför högre investeringskostnad i nuläget. En 

invändning är den markanta skillnaden i utvecklingen mellan byggkostnaderna, det så kallade 

byggindex, och prisutvecklingen för den inhemska konsumtionen, det så kallade konsument 

prisindex, KPI, vilket är ett mått för inflationen. Vissa år motsvarar byggindex tre gånger så mycket 

som KPI. (ÅF/Bygganalys, 2014). Trenden visar att det blir dyrare att bygga och kan därför 

kalkylmässigt ses som ett argument för att det är bättre för en investerare att ha kostnader nära sig 

tidsmässigt. I praktiken beaktas detta inte i kalkylerna (Östlund, 2015), (Thiberg, 2015). Ett argument 

som används är att aktörer tror att marknaden ska göra det billigare att bygga i framtiden genom 

regelförenklingar, billigare arbetskraft och material (Lindmark, 2015). 

Dessutom finns en stark ovilja att betala för åtgärder som man inte vet om man kommer utnyttja 

(Elfving, 2015) (Östlund, 2015). Oviljan stärks av att byggekonomin ofta är snäv och kantad av 

osäkerheter (Vilborg, 2015), därför blir väldigt viktigt att alltid utgå från det mest lönsamma 

alternativet för att maximera avkastningen (Östlund, 2015). Enligt Lindmark på Newsec så måste 

byggkostnaden ligga på nästan samma nivå, kostar det 10 till 15 procent mer kommer det aldrig vara 

aktuellt (Lindmark, 2015). Samtidigt är det enligt Östlund på Aberdeen svårbedömt att värdera 

åtgärden eftersom det beror på riskbedömningen (Östlund, 2015).  

I dagsläget är Stockholmsregionen en het marknad med höga markpriser, så om en fastighet visar sig 

vara olönsam blir rivning i kombination med nybyggnation allt vanligare (Elfving, 2015) (Lindmark, 

2015) (Thiberg, 2015). En viktig anledning är att det blir enklare att få större volym genom att bygga 

nytt (Thiberg, 2015), det är även mindre komplicerat än att bygga om (Elfving, 2015). Ett möjligt 

framtida bekymmer är att bostadsbyggandet ökar markant, då det medför att bostadspriserna sjunker 

tills det är dags för konvertering (Östlund, 2015). 

Figur 5 Andel lägenheter som har skapats vid konvertering från lokaler till bostäder vid 
olika åldrar mellan 1989 och 2013 (SCB, 2014) 
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En trend som ytterligare försvårar konvertering av kontor till bostäder är att byggnader blir alltmer 

specialiserade för sin användning, exempelvis väljs olika stomsystem (Holmberg, 2015) och 

geometriskt så strävar kontorsbyggnader efter liten mantelarea för att bli energieffektivare och 

bostäder har gärna större för att ge ett bättre ljusinsläpp (Wållgren, 2015).  

I Sverige är det inte ovanligt att hyresgästanpassningar sker efter tre till fem år, när hyresavtalet går 

ut, jämförelsevis så står många kontor i utlandet i 20 år innan de hyresgästanpassas (Thiberg, 2015). 

En högre grad av anpassningsbarhet kan göra det enklare och därmed lönsammare med 

hyresgästanpassningar. Våningsplanen görs därför mer flexibla, exempelvis med hjälp av pelarsystem 

och centrerad kärna med hissar, trappor och schakt, vilket ger högre förändringsmöjligheter för 

rumsindelning och transportvägar (Remøy, et al., 2011) (Elfving, 2015) (Hvass, 2015) (Vilborg, 2015). 

Detta ligger även i linje med mer aktivitetsbaserade kontor där de anställda inte har egna 

arbetsplatser utan det satsas mer på öppna och gemensamma planlösningar (Lindahl, 2015) (Thiberg, 

2015).  

Bostäder ställer även krav på hissar som rymmer en bår (Boverket, 2015)(BFS 2013:14), vilket innebär 

att nya schakt behövs (Vilborg, 2015). Skillnaden i utformningen mellan kontor och bostäder skapar 

alltså ett problem för att förbereda inför konvertering. 

Djupmåtten för kontor och bostäder brukar skilja sig mycket åt, vanligt mått för bostäder är 11 -12 

meter medan 16- 17 meter är vanligare för kontor (Wållgren, 2015). De olika måtten skapar ofta 

ineffektiva planlösningar vid konverteringar (Holmberg, 2015). Långsmala lägenheter är inte optimalt 

då det ger stora bostäder med få rum, vilket är en ineffektiv planering av arean (Vilborg, 2015). En 

trend är även att lägenheter blir mer yteffektiva och därmed mindre, framförallt i tillväxtregioner, 

främst beroende på att kvadratpriset blir allt högre. (Lindahl, 2015). 

Det är dyrt att ändra fasaden om inte fönstersättningen passar den nya verksamhetens rumsbildning 

(Lindahl, 2015) (Vilborg, 2015). Om byggnader är skyddsklassade, exempelvis om de anses 

kulturhistoriskt värdefulla i detaljplanen får fasader ofta inte förändras (Elfving, 2015). Detta kan ge 

dyra konsekvenser om det behövs tilläggsisolering eftersom det måste göras invändigt vilket minskar 

uthyrnings- eller försäljningsbar area. (Vilborg, 2015). En annan lösning är att istället använda sig av 

anpassningsbara fasader med prefab-element som lätt kan bytas ut vid en eventuell konvertering. 

(Hvass, 2015) 

Vid bostäder måste även hälften av rummen ligga mot tyst sida vilken kan skapa problem med 

bullernivån eftersom bostäder har striktare bullergränser än kontor (Lindahl, 2015) (Vilborg, 2015) 

(SS 25268:2007, 2007) (SFS 2015:216, 2015). Stadsutvecklingen i Stockholmsområdet leder till mer 

infrastruktur som även skapar ännu mer problem med buller (Lindahl, 2015). 

Normer för parkeringstal, p-tal, beror på detaljplanen men skiljer sig ofta för olika verksamheter 

(Hvass, 2015). (Thiberg, 2015), bostäder har generellt högre p-tal än kontor vilket innebär en 

merkostnad vid en ombyggnation (Hvass, 2015). Det förekommer även att företag avstår från 

markanvisningar för att det krävs för mycket parkeringar. (Vilborg, 2015) 

 Generella riktlinjer 5.3

5.3.1 Placering 

Placeringen av byggnaden kan vara det allra mest avgörande för om den kommer vara lämplig att 

konvertera (Hvass, 2015). Det finns flera anledningar till varför, viktigt är att det är möjligt att göra en 

bedömning över hur sammansättningen av området kommer se ut i framtiden när konvertering blir 

aktuellt, är det enbart kontor i området så kommer bostäder där bli mindre attraktiva, närhet till 

industrier och trafik kan vara störande, främst genom oljud och placeringen måste ske med hänsyn till 

dagsljus och byggnader som skuggar (Wållgren, 2015). Det är fördelaktigt om byggnaden ligger i ett 
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område där bostäder blir allt mer attraktivt, i Stockholmsområdet nämns kranskommuner som Solna 

och Sundbyberg som exempel (Lindmark, 2015). 

5.3.2 Fasad 

Att göra förändringar i fasaden hör till de dyrare åtgärder som kan göras varför det i regel är önskvärt 

att göra så lite åverkan på den som möjligt. Samtidigt är det en fördel om fasaden inte är bärande 

eftersom det gör det billigare med åtgärder som att flytta fönster, alternativt lättare montera ned 

fasaden vilket också kan vara ett alternativ (Remøy, et al., 2011) (Lindahl, 2015). Det bör också vara 

enkelt att montera balkonger till lägenheter då det dels höjer värdet samtidigt som det ger byggnaden 

ett intryck av ett bostadshus (Svensson & Ullsten, 2009) (Vilborg, 2015). 

5.3.3 Kommunikationsvägar 

För att minska behovet av korridorer som tar upp för mycket plats är det möjlig att placera ut trappor 

och hissar på ett sätt som tar hänsyn till framtida lägenheter. Det innebär att principen med ett 

centralt trapphus får frångås för att istället ge fler transportvägar (Hvass, 2015). 

5.3.4 Installationer 

Vid konverteringar så är det vanligt att nya schakt tas upp för att kunna svara till de nya krav som 

ställs på installationer för bostäder. Är det möjligt så rekommenderas det att redan vid nyproduktion 

ta hänsyn till detta, lämpligen kan det göras genom att en framtida planlösning tas fram redan vid 

projekteringen. Att ventilationskanaler gjuts in i bjälklag har såväl för- som nackdelar då det antingen 

kan verka utrymmesbesparande vid en konvertering samtidigt som det kan låsa fast 

installationslösningen och göra den mindre flexibel (Vilborg, 2015) (Lindahl, 2015) 

5.3.5 Bjälklag 

Bjälklagen bör utformas så att de är släta och kraftiga med långa avstånd mellan pelare, minst 6 

meter. De bör inte utformas med klenare, tätare placerade pelare eller med balkar mellan pelarna då 

detta kommer sänka den faktiska takhöjden (Lindahl, 2015), vilket talar emot TT/F-bjälklag men för 

HD/F eller platsgjutna konstruktioner (Strandberg, 2014). 

Bjälklagen rekommenderas av en del platsgjutas då det ger enklare genomföringar (Remøy, et al., 

2011), men med en genomtänkt placering bör prefabricerade TT/F-bjälklag kunna användas vilket 

kan ge längre spännvidder. Att välja TT/F-bjälklag över HD/F görs främst för att förenkla vertikala 

håltagningar. Då kontor har högre beräknad hållfasthet för bjälklaget kan det vara möjligt att även 

göra små horisontala dragningar genom detta (Karlsson, 2015). En nackdel med TT/F-bjälklag är den 

något högre kostnaden (ÅF/Bygganalys, 2014) samt att rumshöjden minskar något (Karlsson, 2015). 

5.3.6 Gestaltning och geometri 

För att en byggnad ska vara tilltalande att bo i bör den utformas på ett sådant sätt att den upplevs som 

en bostadsbyggnad (Vilborg, 2015) men det kan också fungera om dess utseende är positivt avvikande, 

då det kan väcka intresse (Wållgren, 2015). Ser byggnaden ut som ett särpräglat kontor så kan det 

skapa problem, exempelvis om den får någon typ av skyddsmärkning. Därför är det viktigt att 

fönsterplacering ses över och hur fasaden ser ut (Lindahl, 2015).  

5.3.7 Juridiska 

Som det ser ut idag så finns det problem med hur detaljplanen är utformad där verksamheten inte 

tillåts ändras från bostäder till kontor utan att planen först görs om. Ska planen kunna fungera för 

både bostäder och kontor så krävs det också att området passar för bägge (Jardbrink, 2015). 
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6 Resultat av fallstudie 

 Østensjøveien 27, Oslo 6.1

6.1.1 Bakgrund 

Byggnaden är centralt placerat i stadsdelen Bryn i Oslo, färdigbyggt 2013. Området består främst av 

stora industri- och kontorsbyggnader, med ett varierat arkitektoniskt uttryck och med närhet till både 

kollektivtrafik och motorvägar (Henning Larsen Architects, 2011).  

Byggnaden ligger på gränsen mellan ett industriområde och stadsbebyggelse som karaktäriseras av ett 

“slitet” och otydlig arkitektonisk uttryck. Områdena söder om byggnaden präglas av låga byggnader 

för tillverkning- eller lagerverksamhet, därför är det troligt att området kommer förändras inom 

överskådlig tid (Henning Larsen Architects, 2011). 

I och med att kommunen vill att området ska utvecklas ställde de krav på att halva golvytan av 

kontoren ska kunna konverteras till bostäder. Därför ville Henning Larsen Architects och NCC att 

byggnaden ska ge en känsla av stadsmässig förändring för hela området, tanken med projektet är att 

med en utmärkande design definiera övergången till staden. I bottenplanet finns exempelvis ett café 

med syftet är att det ska ge mer liv i stadsbilden och skapa en samlingsplats i området (Henning 

Larsen Architects, 2011).  

En viktig faktor är att byggnaden utmärker sig Miljö- och hållbarhetsmässigt. Byggnaden blev utsedd 

till Excellent inom Breeam-Nor och till Future built, vilket innebär en halvering av koldioxidpåverkan 

jämfört med ett referensbygge. Projektteamet strävade mot passivhusstandard men det uppnåddes 

inte helt och hållet (Henning Larsen Architects, 2011), (Hvass, 2015) (Future Built, 2015).   

6.1.2 Gestaltning och geometriska aspekter 

 Byggnaden har en U-form och består av fyra och sex våningar som omger ett glastäckt atrium. 

Gemensamma utrymmen, kök och ytor mot söder finns på plan ett som en upphöjd källare. Den högre 

delen av byggnaden är orienterad mot Østensjøveien och norr, medan atriet öppnar upp sig mot söder 

där ett grönområde utvecklar sig (Henning Larsen Architects, 2011), (Jeppesen, 2015). 

 
Figur 6 Plan över Østensjøveien 27 
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Lägenhetstyper 

1 rok, består av 1 modul på 45 m2. 

2 rok, 68 m2, består av 1,5 moduler bredvid 

varandra. 

2 rok, 70 m2, består av 2 moduler över 

varandra, etagelägenhet. 

3 rok, 90 m2, består av 2 moduler bredvid 

varandra. 

3 rok, 120 m2, består av 3 moduler, en på 

undervåningen och två på övre plan, 

etagelägenhet. 

3 rok, 100 m2, består av 2,5 moduler, en på 

undervåningen och 1,5 moduler på övre plan, 

etagelägenhet. 

BRA för kontorara är 10 086 m2 

BTA för kontoarea är 12 541 m2 

Vid en konvertering blir bostadareal på plan 

1- 5 är uppmätt från ritningar till 6465 m2 och 

4075 m2 BTA kontor (5 x 815m2). 

 

Kontorsvåningarna är uppbyggda kring innegården med möteslokaler mot atriet. Kontorsplanen 

förbinds dessutom med två gångbroar tvärsöver byggnaden (Hvass, 2015).  

Fyra schakt med trappor och hissar placeras strategisk för att skapa en maximal flexibilitet för 

framtida hyresgäster. Kärnorna separeras från atriet för att uppnå en tydlig struktur (Jeppesen, 2015). 

Installations- och kommunikationsschakt samlas på fyra ställen för att säkerställa goda 

utrymningsvägar, och flexibilitet för både kontor och bostäder. Detta var den lösning som var 

lämpligast med tanke på flexibilitet och 

dagsljusförhållanden (Jeppesen, 2015).   

Byggnadsdjupet 13,5 meter möjliggör olika typer av 

planlösningar för kontor, både enskilda celler, 

öppen planlösning, eller en kombination. I 

dagsläget går en korridor i mitten av huskroppen 

(Jeppesen, 2015). 

Kommunens krav på möjlig konvertering ledde till 

att byggnadsdjupet blev 13,5 meter i och med att 

eventuella bostadslägenheter ska ha rimliga 

proportioner. Eventuella bostäder är planerade att 

kunna byggas i benen i U-formen från plan 1 till 

plan 4. Lägenheterna nås via en loftgång mot 

innergården (Jeppesen, 2015). 

Alla olika lägenhetstyperna utgår ifrån en grundtyp 

som möjliggör olika storlekar. Toalett och kök 

installeras bredvid varandra för att minimera 

eventuella kommande installationer. Hur 

planlösningen av bostäder till slut kommer se ut 

skjuts upp till framtiden för att möjliggöra fler 

valmöjligheter (Henning Larsen Architects, 2011).  

6.1.3 Juridiska aspekter 

Förutsättningarna rent juridiskt för förberedelser 

för konvertering var väldigt goda eftersom det var 

ett krav från kommunen (Hvass, 2015). 

En utmaning var kravet att bostäder ska ha tillgång till en anliggande grönområde, detta löstes genom 

att ha ett atrium som går att göra om till en uteplats för bostäderna som skapas vid en konvertering 

(Hvass, 2015). 

Gällande parkeringsnormer så fördes diskussioner med kommunen ifall parkeringstal för kontor eller 

bostäder skulle användas. Till slut togs normen för kontor men det några platser till lades till så talet 

hamnade mellan kontor och bostäder. Vid en eventuell framtida konvertering tror inte NCC att det 

skulle bli bekymmer med kommunen att parkeringstalet understiger normen för bostäder, ifall det 

skulle bli problem kan ett parkeringsplan byggas på tomten (Hvass, 2015).  

6.1.4 Byggtekniska aspekter 

Om byggnaden konverteras tas glastaket och glasfasaden i söder bort, atriet omvandlas till en uteplats 

för bostäderna (Henning Larsen Architects, 2011). 
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Produktionskostnader 

Total projekteringskostnad: 18 225 000 NOK 

Total projektkostnad per m² uppvärmt BRA: 1350 NOK 

Total byggkostnad: Ca 187 501 500 NOK 

Total byggkostnad per m² uppvärmt BRA: Ca 13890 

NOK 

Projektet har fått 4,8 miljoner NOK i stöd från Enova. 

(Future Built, 2015) 

 

Fasader och tak består av prefab-element som enkelt kan demonteras. Solskyddet ligger utanför 

fasadelementen så att de enklare kan monteras ner (Henning Larsen Architects, 2011).  

Bjälklagen är dimensionerade för kontor och är därmed överdimensionerade för bostäder. Bjälklaget 

är gjort så utkragande last kan monteras både på insidan och utsidan. Därför finns det inga hinder att 

montera balkonger med tanke på stommen. Eftersom kommunen inte gav lov till fler våningar 

övervägdes det inte att överdimensionera 

stommen för att klara av påbyggnad av fler 

våningar, om kommunen hade tillåtit det hade de 

övervägt åtgärden (Hvass, 2015). 

6.1.5 Installationstekniska aspekter 

Energikällor som används är värmepump, 

fjärrvärme och lokala värmekällor som solfångare 

i ett vattenburet system (Byggeindustrien, 2014). 

På taket vid de gemensamma terrasserna finns 

avskärningar runt tekniska installationer. I 

källaren finns undercentralen med tekniska 

system (Hvass, 2015).  

Att ha fyra kärnor med schakt, trappor och hissar medförde att installationsdragningen blev mer 

omfattande än de skulle varit om en central kärna använts, se Figur 7 (Hvass, 2015). 

6.1.6 Ekonomiska aspekter 

6.1.6.1 Produktionskostnader 

 

Produktionskostnaderna blev inte avsevärt 

högre med konverteringsmöjligheterna (Hvass, 

2015). 

Konstruktionsmässigt blev det inte några 

merkostnader eftersom byggnaden 

dimensionerades som ett kontor. Det som 

kostade extra är att ha fyra schakt istället för ett 

centrerat, och med det merkostnader för extra 

kanaldragning. NCC kunde inte ange några 

extrakostnader eftersom man projekterade från 

dag ett för konverteringsmöjligheter eftersom 

det var ett krav från kommunen (Hvass, 2015). 

6.1.6.2 Exploateringsgrad 

BTA är det samma oavsett ifall byggnaden används till kontor eller bostäder. Det nämns inte ifall de 

terrasser som tillförs på taket och på kuberna i atriet vid en eventuell konvertering är inglasade varför 

BTA inte kan antas öka. (Henning Larsen Architects, 2011) Exploateringsgraden blir: 

Tabell 5 Exploateringsgrad för Ø27 

BTA (m²) TOMTAREA (m²) EXPLOATERINGSGRAD (-) 

12541 5080 2,47 

Figur 7 Geometrisk form Ø27 
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6.1.6.3 Marknadsanalys 

De lägesmässiga, juridiska och fysiska faktorerna är gynnsamma eftersom möjligheten för 

konvertering var en grundförutsättning.   

Hur juridiska restriktioner påverkar hyresavtalen är oklart eftersom information inte har kunnat 

studeras. 

Gällande konverteringsmöjligheter är efterfrågan av alternativa verksamheter inte aktuell då 

kommunen ställde krav på verksamheterna. Synliggörandet av aspekter i produktivitetsanalysen för 

kontor är fördelaktigt i en senare analys. 

Anpassningsbarheten av lokaler försämras av att ha fyra schakt istället för att ha ett centrerat. Djupet 

på 13,5 m är heller inte optimalt medtanke på att ett djup på 16-17 meter tillåter fler 

rumsanpassningar.  Nackdelarna uppges vägas upp av ökad tillgänglighet för hyresgästerna. 

Planlösning kan beskrivas som stängd i dagsläget men kan anpassas till andra rumsindelningar. 

Våningsplanen kan inhysa både en hyresgäst eller fler mindre tack vare fyra schakt.  

Olika krav på parkeringstal medförde att det behövdes några extra parkeringsplatser än för ett 

renodlat kontor. Detta var ingen större merkostnad enligt NCC.  

Yteffektiviteten baseras på bruksarea, BRA, istället för lokalarea, LOA, eftersom det var den 

informationen som gavs (Henning Larsen Architects, 2011). 

Tabell 6 Yteffektivitet 

BRA (m²) BTA (m²) Yteffektivitet (%) 

10086 12541 80,4 

 

Tabell 7 Bebyggelsegrad: 

BYA (m²) Tomtarea (m²) Bebyggelsegrad (%) 

2603 5080 51,2 

 

Tabell 8 Förhållning antal hissar/3000 m² 

Hissar (st) BRA (m²) Förhållning hissar/3000 m² 

4 10086 1,2 

 

 Kvarteret Riga 2, Stockholm 6.2

6.2.1 Bakgrund 

1943 så antogs den gällande detaljplanen, se Figur 8, för området som då planlades för hamn- och 

industriändamål. Sedan dess har nya verksamheter, som hotell och kontor, kommit in i området. 

(Groth, 2014) 



     

     

 

 

 

 23 (55) 
 

Idag ingår området i planerna för norra 

djurgårdsstaden och det planeras nu för 

mellan 1600-1800 bostäder i området. 

Eftersom hamnverksamheten kommer 

att fortsätta så kan bostäder enbart 

placeras i mitten av området där de 

skyddas av andra, kommersiella, 

byggnader. Då det är en del av Norra 

Djurgårdsstaden så gäller 

målsättningen att området “ska 

utvecklas som ett miljöprofilerat 

stadsutvecklingsområde” och “i 

dagsläget utgår hållbarhetsarbetet 

utifrån fem fokusområden; energi, 

kretslopp, klimatanpassning, hållbara 

transporter samt livsstilsfrågor”. Den 

nya detaljplanen förväntas vinna laga kraft 2016. (Groth, 2014) 

När R2 skulle utformas 2003 så ärvdes garaget i bottenplanet från en tidigare planerad byggnad där 

arbetet hade avstannat. Under planeringen av kvarterat fanns det flera olika scenarier, som 

shoppingcenter och bostäder, slutligen blev det kontor med handel i gatuplan (Wållgren, 2015). 

Planen var sedan att utbyggandet av området skulle gå fortare än vad som har varit fallet och 2015 

skulle spårväg binda ihop centrala Stockholm med området.  

R2 byggdes klart 2010 och ägs av Vasakronan. När området blivit exploaterat så kommer byggnaden 

enligt detaljplanen att ligga skyddad från hamnverksamheten, se Figur 9.  Lokalerna hyrs till största 

del ut till Tieto, 62% av lokalarean hyrs av företaget (Vasakronan, 2009). Personalmässigt är över 90% 

av de som arbetar i byggnaden anställda hos bolaget (Datscha, 2015). 

Huset byggdes med en hög miljöambition och har guldcertifiering inom Leed (USGBC, 2015). 

Byggmaterial har valts för en lång livslängd och det har funnits mål om att materialen ska bestå av 

förnyelsebara råvaror och inte innehålla farliga kemikalier (Vasakronan, 2009). 

 

Figur 9 Värtahamnen idag med markeringar för förändringar. Bild: bing.com 

Figur 8 Detaljplan 1943 
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6.2.2 Gestaltning och geometriska aspekter 

Huskroppen består av en garagevåning under mark, en våning 

med handel, sex våningar med kontor samt en våning med 

fläktrum. Byggnaden kan förenklat ses som u-form med ett 

glastäckt atrium. Tjockleken varierar upp mot dryga 25 m. Det 

finns fyra trappgrupper, två huvudtrappor och två som främst 

är tänkt för intern kommunikation och utrymning, vid 

huvudtrapporna finns dessutom hissar se Figur 10. 

Våningshöjden för kontorsvåningarna är 3,6 m, för 

bottenvåningen 4,6 m och för garaget 3,3 m.  

Byggnadens storlek ärvdes från ett tidigare projekt på platsen 

som lagts ner efter att bottenplanet med garage stod färdigt. 

Genom att geometrin i viss mån redan var bestämd så fick 

byggnaden ett djup som inte var optimalt (Wållgren, 2015). 

6.2.3 Juridiska aspekter 

En detaljplan för fastigheten Riga 2 togs fram 2005. Detta var en justering efter en tidigare detaljplan 

från 2001 som angav handel i bottenvåningen och kontor över det. I den nya detaljplanen anges 

centrumverksamhet som funktion, en byggnadshöjd på 26,5 m och en maximal höjd på 35,5 m över 

nollplanet (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2005). 

6.2.4 Byggtekniska aspekter 

Stommen består av HD/F bjälklag upplagda på betongpelare, med stålpelare placerade i 

utfackningsväggar i fasaden och mot ljusgården. (Vasakronan, 2009) 

6.2.5 Installationstekniska aspekter 

Byggnaden har fjärrkyla och fjärrvärme, dessutom finns möjlighet till sjökyla. Värmesystemet är 

vattenburet till radiatorer. Tilluft finns över hela kontorslandskapet och frånluften tas vid 

våtutrymmen och korridorer. På kontorsplanen finns ett installationsgolv med el, tele och datakablar 

(Vasakronan, 2009). Installationsschakt finns placerade vid alla fyra trapphus. Ventilationen sker 

genom, variable air volume, VAV-system vilket kräver större schakt än constant air volume, CAV 

vilket är vanligare för bostäder (Warfivinge & Dahlblom, 2010). 

6.2.6 Ekonomiska aspekter 

Köpeskilling (2001-06-20)  135 968 000 SEK 

Total investering (2009-12-31) 540 000 000 SEK (nuvärde, 2015-01-01: 596 203 634 

SEK) 

Upparbetad kostnad (2009-12-31) 356 000 000 SEK 

6.2.6.1 Exploateringsgrad: 

 

Tabell 9 Exploateringsgrad 

BTA (m²) TOMTAREA (m²) EXPLOATERINGSGRAD (-) 

33400 4 529 7,37 

Figur 10 Geometrisk form R2 
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6.2.6.2 Marknadsanalys 

Förutsättningarna var väldigt osäkra under planeringsprocessen, framförallt de lägesmässiga och 

juridiska då krav kring buller och behov av verksamheter ändrades under processens gång. De fysiska 

förutsättningarna gjorde att andra verksamheter som bostäder och shoppingcentrum övervägdes. 

Framförallt var det bullerkrav som omöjliggjorde bostäder. Att byggnaden skulle användas till kontor 

bestämdes först efter några år efter att arkitekterna hade fått uppgift att utveckla fastigheten. 

Efterfrågan för verksamheter i området är en blandning av bostäder, kontor och handel. 

Anpassningsbarheten av lokaler stärks genom stora ytor med fler interna kommunikationsvägar. 

Djupet på nästan 25 meter är inte optimalt eftersom det skapar mörka ytor i mitten av byggnaden.  

Planlösning kan beskrivas som stängd i dagsläget men kan anpassas till andra rumsindelningar. 

Våningsplanen kan inhysa antingen en hyresgäst eller fler mindre. 

Eftersom det redan var en parkering på bottenvåningen var inte parkeringsfrågan ett bekymmer. 

Marknadsmässiga nyckeltal för R2: 

Tabell 10 Marknadsmässiga nyckeltal. Nivå Medel. Datscha (DTZ). värdetidpunkt 2015-
03-31 

Kommun/delmarknad Hyra(SEK) Direktavkastning(%) Vakans(%) 

Stockholm/B Värtan 2000 6,00 12,00 

 

Tabell 11 Yteffektiviteten (ljus BRA används för att kunna jämföras med Ø27) 

Ljus BRA (m²) BTA (m²) Yteffektivitet (%) 

23 400 33 400 70,1 

 

Tabell 12 Yteffektivitet 

LOA (m²) BTA (m²) Yteffektivitet (%) 

24 244 33 400 72,6 

 
Tabell 13 Bebyggelsegrad 

BYA (m²) Tomtarea (m²) Bebyggelsegrad (%) 

4 584 4 592 99,8 

 
Tabell 14 Förhållning antal hissar/3000 m2 

Hissar (st) LOA (m²) Förhållning hissar/ 3000 m² 

6 24 244 0,74  

 

Nyttjandegraden är 12 m2 per anställd.  
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7 Analys 

 Jämförelse 7.1

De två byggnaderna har såväl gemensamma drag som skillnader, nedan visas några av dessa. 

7.1.1 Läge 

I de områden som byggnaderna är placerade i finns idag industri och kontorsverksamheter, det gör att 

bostäder inte är attraktiva i området idag. Både i Oslo och i Stockholm så pågår en omvandling av 

tidigare kommersiella områden för att göras dessa mer bostadsvänliga och ur den aspekten så 

påminner närområdet kring byggnaderna om varandra. 

7.1.2 Gestaltning och geometriska aspekter 

Med handel i bottenvåningen, U-formad huskropp samt ett glastäckt atrium så påminner 

byggnaderna om varandra vid en snabb jämförelse. När de studeras närmare så framträder det hur 

pass mycket större R2 är jämfört med Ø27, som med en bredd på uppemot dryga 25 meter är nästan 

dubbelt så bred. 

7.1.3 Juridiska aspekter 

Vilken verksamhet som får bedrivas bestäms av reguleringsplan i Norge och av detaljplanen i Sverige. 

I Oslo var konverteringsbarhet ett krav från kommunen, i Sverige ställs inga sådana krav, utan 

detaljplanen kan snarare vara ett hinder när det kommer till att byta verksamhet. Skillnaden i 

förhållningssätt blir ett uppenbart problem vid en konvertering då det i Sverige skulle krävas att en 

planprocess initierades och drevs igenom, vilket gör att hela processen tar längre tid. 

7.1.4 Byggtekniska aspekter 

Prefabricerade håldäckselement upplagda på pelare av stål respektive betong bildar stommarna i 

husen. Spännvidderna är något kortare på Ø27 än för R2. Eftersom bägge byggnader idag är kontor så 

finns det en överkapacitet när det jämförs mot bostäder. 

7.1.5 Installationstekniska aspekter 

Värme och kyla är distribuerat med vatten i de bägge byggnaderna även om det värms eller kyls på 

olika sätt. På Ø27 så har hänsyn tagits till att dragningen av installationerna kommer vara annorlunda 

för ett bostadshus jämfört med ett kontorshus och placerat ut schakten vid de fyra trapphusen. Även 

för R2 så är schakt placerade vid de fyra trapphusen.  

7.1.6 Miljö och hållbarhet 

Såväl Ø27 som R2 byggdes med en tydlig miljöprofil och bägge har miljöcertifieringar, Ø27 har 

omdömet Very Good enligt Breeam NO och R2 har guldklass inom Leed. Certifieringarna visar att 

byggherren lagt ett värde på att visa miljöhänsyn. Ifall förberedelse av en byggnad för konvertering är 

något som kommer kunna stärka miljöprofilen får idag sägas vara oklart. I Norge så fick inte Ø27 

tillgodoräkna sig något extra. På Swedish green building council, SGBC, har frågan inte undersökts, 

men möjligen skulle det kunna ge poäng genom innovation enligt Breeam (Lind, 2015). 

7.1.7 Ekonomiska aspekter 

R2s exploateringsgrad på 7,37 är väldigt högt gentemot Ø27:s 2,47. Exploateringsgraden är svår att 

jämföra mellan olika projekt eftersom detaljplaner möjliggör olika förutsättningar, exempelvis som 

byggnadshöjd och exploateringsbar mark. Detta försvåras ytterligare av att projekten finns i olika 

länder. Däremot kan man utgå att e-talet lär bli mindre med optimala geometriska former för 

konvertering om inte Bruttoarean kan kompenseras på höjden. E-tal på 2,47 är samtidigt större än för 

traditionell kvarterstad och är högre än exempelvis Hammarby sjöstad och Årstafältet. I jämförelsen 

bör nog ett e-tal på 7,37 anses vara högt snarare än att 2,47 anses vara lågt. 
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Bebyggelsegraden är nästan det dubbla för R2 där princip hela fastigheten exploateras medan tomten 

i Oslo bara utnyttjas till hälften. Eftersom ljusgården räknas in på byggnadsarean för bägge påverkar 

inte en minskning på djupmåtten ifall innegården förstoras med den area som byggnaden minskas 

med.  Andra förutsättningar som krav och behov av tomt och vägar utanför byggnaden kan desto mer 

förklara bebyggelsegraden. Mer obyggd tomtarea kan även innebära att eventuell landskapsarkitektur 

i anslutning skapar en mer prestigefullbyggnad vilket kan leda till högre hyresintäkter.   (Fanning, 

2014) 

En intressant aspekt är hur effektivt våningsplanen utnyttjas till uthyrningsbar area. Detta är 

intressant eftersom byggnader förberedda för konvertering bör kräva fler utspridda 

kommunikationsvägar och därmed vara mindre yteffektiva. Yteffektiviteten är 80% för Ø27 och 70% 

för R2. Samtidigt måsta hänsyn tas till att R2:s mått inte är optimala för en kontorsbyggnad.  

 Anpassning och åtgärder 7.2

Genom jämförelsen av de två byggnaderna och de problem och möjligheter som har identifierats 

tidigare har vi tagit fram möjliga åtgärder för att kunna förenkla hur en konvertering går till. 

7.2.1 Läge 

Den geografiska placeringen av R2 är lämplig när det gäller en konvertering av kontor till bostäder, då 

det i framtiden väntas finnas blandbebyggelse på platsen och huset kommer ligga skyddat från buller 

från hamnen. Utvecklingen av efterfrågan av kontor och butiker är också osäker eftersom området 

befinner sig i en förändringsfas, vilket även stärker konceptets bärighet.  

7.2.2 Gestaltning och geometriska aspekter 

R2 har idag en fönsterplacering som skiljer sig från hur ett klassiskt bostadshus ser ut med tätare 

placerade och större fönster. Det kan ge problem med faktorer som bröstningshöjd och trivsel men 

med rätt utformning behöver inte det leda till något problem. 

Bostadshus har normalt en tjocklek runt 11-12 m, på Ø27 är 13,5 m djupt. R2s bredd gör att 

lägenheternas planlösning skulle bli ett problem då risken finns att de blir större än vad som är 

optimalt, alltså samma problem som är vanligt förekommande vid konvertering av kontorsbyggnader 

idag. För att hantera situationen ses tre alternativ. 

För att möjliggöra fler lägenheters tillgång till hissar utan att genomgående korridorer skapas i 

byggnaden så skulle det vara lämpligt att placera hissar även vid de två utrymningstrapphus som 

finns. Spridda trapphus görs alltså till följd av tillgänglighet och inte brandkrav. 

Figur 11 Förklaring alternativ 1 och 3 



 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Figur 14 Förklaring alternativ 2 

Alternativ 1: Husets ytor planeras annorlunda och görs mindre. Om djupet minskas till 13,5 meter 

sänks LOA med ca 1390 m2 per våning. Fem våningar påverkas av atriet vilket innebär att LOA 

minskar med 6950 m2. Det motsvarar ungefär 30 % av totala LOA, se Figur 11. 

Alternativ 2: En planerad korridor i mitten, se Figur , 

skulle leda till långsmala lägenheter med få och stora 

rum och därmed ineffektiv planering. Detta alternativ 

är något som förekommer i verkligheten. Peab har 

exempelvis genomfört en ombyggnation av Vattenfalls 

huvudkontor i Råcksta som resulterade i snarlika mått 

på lägenheterna. Detta scenario påverkar inte den 

planerade arean för kontor. 

Alternativ 3: Genom att möjliggöra rivning av vissa 

delar av våningarna kan husets ytor göras mer lämpliga 

för bostäder. Resultatet skulle påminna om alternativ 1. 

Alternativ 2 är antagligen det mest önskvärda förslaget 

att tillämpa vid förberedelser för konvertering eftersom 

förslaget minimerar förlorad uthyrningsbar area. Därför 

är det intressant att undersöka hur planlösningar av 

lägenheter skulle kunna planeras enligt alternativet. 

Nedan ses en analys där lägenheter från de projekt som har 

studerats jämförs mot planlösningen i R2 där en korridor dras i mitten av byggnaden. 

Lägenhetsmåtten behöver justeras både på längden och bredden för att passa med stomsystemet. 

Resultaten visar att lägenhetsmoduler från Ø27 skulle få en bättre planlösning eftersom de blir mer 

yteffektiva, samtidigt är det enbart långsmala lägenheter på 1 rok som får plats eftersom dagsljuskrav 

inte kan tillgodoses vid mitten av korridoren. Att utgå från modulmått är det enklaste att utgå från vid 

Figur 15 Lägenhetsanalys 
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förberedd konvertering (Henning Larsen Architects, 2011). Vid en jämförelse med Haninge 

kommunhus och Råcksta verkar det vara svårt att tillgodose yteffektiva mått om både bredd och längd 

ska passa. Om pelaravståndet blir kortare kan en lägenhet lättare planeras mellan pelarna. Men om 

avståndet blir högre kanske det kan planeras 1,5 modulmått mellan. En intressant iakttagelse är att 

dagsljuskrav kan tillgodoses genom att placera badrum och klädkammare, eller förråd, vid korridoren. 

Lämpliga åtgärder är därför att i tidigt skede undersöka ifall pelarsystemet kan justeras för att passa 

lägenhetsmått bättre. En förutsättning för alternativet är att byggnaden inte behöver ha en tyst sida 

eftersom alla rum som behöver ha fönster ligger mot samma sida. Resonemang kring detta är svårt att 

föra eftersom utvecklingen av bullernivån vid platsen är osäker men bör ses svårt att uppfylla eftersom 

mycket hamntrafik planeras i området (Wållgren, 2015). Gällande bullerkrav bör alternativ 1 och 3 

anses vara mest lämpliga.

7.2.3 Juridiska aspekter 

Juridiskt sett är konvertering problematisk eftersom detaljplanen för R2 enbart tillåter 

centrumverksamhet. Flexibla planer är mer användbara över tid, men kräver ett mer omfattande 

underlag eftersom det finns olika krav för utemiljö, parkeringar, buller med mera. Kravet på underlag 

kan ge problem när miljöaspekterna ska tas in eftersom bedömare ofta tycker att planerna blir 

otydliga och svårbedömd. En flexiblare detaljplan skulle innebära en fördröjd planprocess. 

(Jardbrink, 2015).  

Krav ställs på antalet parkeringsplatser som krävs för ett visst antal bostäder, i Norra Djurgårdsstaden 

ligger detta på 0,5 parkeringsplatser per lägenhet för bilar och 2,2 för cyklar. Idag finns det drygt 100 

parkeringsplatser i källaren om det antas att handeln i bottenvåningen finns kvar. Planbeskrivningen 

för norra djurgårdstaden ger att en livsmedelsbutik där får 20 platser i garage avsatta (Ackelman, 

2012), antas liknande förutsättningar för R2 så ger det att byggnaden kan rymma cirka 100 lägenheter 

utan att parkeringsmöjligheterna måste byggas ut, med hänsyn till cykelparkeringar och barnvagnar. 

7.2.4  Byggtekniska aspekter 

Bjälklaget består av HD/F vilket försvårar 

håltagning för nya schakt och installationer, men 

med en spännvidd på drygt åtta meter så bör det 

inte vara problem med att platsgjuta bjälklagen. 

Finns det andra anledningar, exempelvis kortare 

byggtid, så skulle istället prefabricerade TT/F 

element kunna användas. Användandet av TT/F 

element är mer tillåtande för håltagning, se 

Figur 12, men tar upp något mer utrymme per 

våning vilket skulle kunna ge problem med 

antingen takhöjden eller byggnadens totala 

höjd. TT/F element bygger 0,1 till 0,2 meter 

högre på höjden än HD/F bjälklag vilket skulle 

resultera att en åttavånings byggnad blir 0,8 -1,6 

meter högre (Karlsson, 2015). 

Platsgjutet vilket är mest flexibelt innebär en 

längre byggtid och används därför i mindre 

utsträckning (Karlsson, 2015). 

Byggnadernas pelare och bjälklag är redan överdimensionerade för att användas som bostäder vilket 

gör att vissa håltagningar kan tas utan att hållfasthet blir lägre än kraven. Genom att bygga ytterligare 

överdimensionerat så kan det vara möjligt att, som exempelvis görs av Peab med Haninge gamla 

kommunhus, bygga på ytterligare en våning med lägenheter. 

Figur 12 Skiss över principskillnad 
mellan TT och HD bjälklag 
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Alternativ 3, att minska husvolymen vid konvertering, innebär många byggtekniska åtgärder som 

rivning, avväxlingar, ny fasad och eventuell minskning av parkeringsplatser på grund av pelare i den 

eventuellt nya fasaden.  

Hur många parkeringsplatser det krävs beror på vad som tillåts i detaljplanen. I de fall ett ökat antal 

parkeringsplatser krävs är det viktigt att det finns bjälklag av en typ som klarar av trafik. Förutom den 

kraftigare lasten är det viktigt att vibrationer inte fortplantar sig i byggnaden. Det uppnås genom att 

ett tyngre bjälklag med kortare spännvidder används (Karlsson, 2015). 

Det ställs högre krav på fasader när det kommer till värme- och ljudisolering för bostäder än kontor. 

Att fasaden inte är bärande gör att förändringar av denna enklare kan genomföras, samtidigt som det 

underlättar för anpassningar som fönsterplacering, infästningar av balkonger och utseende. Att 

isolera fasaderna tillräckligt för att uppnå kraven för bostäder redan vid produktion är ett alternativ, 

men det kan leda till att uthyrningsbar area i byggnaden minskar. 

7.2.5 Installationstekniska aspekter 

Kraven och behoven för installationer skiljer sig så pass mycket mellan kontor och bostäder att det är 

lämpligare att underlätta för byte än att få kontorsanpassade installationerna att fungera för bostäder. 

Konvertering kan underlättas genom att lämpliga schakt planeras. I fallet med R2 så finns redan 

schakt vid de befintliga trapphusen, vilka skulle kunna anpassas för framtida bostäder. Detta är något 

som skulle kunna ske genom att hissar placerades vid de trappor där det i dagsläget saknas samt att 

möjliggöra placering av framtida schakt vid dessa exempelvis genom att bygga till hissgropar. 

En möjlighet som bör ses över är att vid nyproduktion förbereda placering av hissar i de 

installationsschakt som kommer att bli överdimensionerade vid övergången från kontor till bostäder. 

För att ytterligare minska behov av schakt så bör installationer som sparar in på dragningar övervägas 

vid en bostadskonvertering, exempelvis fläktar med kolfilter. 

 Ekonomiska Konsekvenser 7.3

7.3.1 Juridik 

En fördröjd planprocess innebär större risker och kostnader för byggherren, eftersom det blir 

osäkrare om och när projektet blir av. Åtgärden går stick i stäv med att regellättnader efterfrågas av 

byggbranschen, som i så fall ska göra det billigare att bygga (Thiberg, 2015). 

7.3.2 Byggteknik och installationer 

Byte av installationer är en stor kostnad men kan underlättas genom att håltagning och dragning kan 

göras billigare tack vara TT/F-bjälklag. Beroende på detaljplanens krav på byggnadshöjd kan detta 

innebära att en byggnad får en våning mindre. Vilket är högst tvivelaktigt ifall en byggherre skulle 

tillåta eftersom det är viktigt att maximera hyresintäkterna. Platsgjutet leder till att ägaren får in hyror 

senare och förlorar därför intäkter. Platsgjutet blir allt mer ovanligt vilket gör att det inte är lika 

relevant att analysera dess konsekvenser (Karlsson, 2015).  

En överdimensionerad stomme kan vara en avgörande faktor för konverteringsprojekt med låga 

marginaler ifall det behövs byggas på en våning för att öka uthyrningsbar area. (de Jong, 2015) 

7.3.3 Hållbarhet 

Konceptet borde kunna jämföras mot miljöcertifieringar på det sätt att bolag kan säkra sig mot 

eventuella framtida vakanser om miljöfrågan blir en utslagsgivande faktor för hyresgäster i framtiden. 

Osäkerheten hos idéns varumärkesbyggande kan också jämföras med certifieringar då det saknas 

säkra bevis för att hyresintäkter ökar och åtgården medför en merkostnad. 
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7.3.4 Alternativ 

Alternativ 1 som innebär att LOA sänks har två konsekvenser, både sämre effektivitet och minskning 

av uthyrningsbar area. Samtidigt är det viktigt att minnas att måtten på R2 inte är typiska för kontor. 

(Wållgren, 2015). Om kontorshyran är på 2000 SEK/m2 i år och att LOA minskar med 6950 m2 

innebär det en intäktsförlust på 13,9 miljoner SEK per år. Dessa siffor ska enbart ses som en 

fingervisning av intäktskillnader.  

Alternativ 2 framgångsfaktor beror på marknadens efterfråga.  Med tanke på bostadsbristen i 

Stockholm kan exemplet visa att alternativet kan vara ekonomiskt gångbart. I exemplet med 

Vattenfalls huvudkontor blev Peab missnöjda med lägenheternas yteffektivitet men nöjda med 

försäljningspriset och att lägenheterna såldes fort (Vilborg, 2015). 

Alternativ 3 lär innebära stora investeringskostnader vid en eventuell konvertering. Detta försämrar 

möjligheterna att välja konvertering vid eventuella framtida investeringsbeslut. 

7.3.5 Nyckeltal 

Exploateringsgrad och bebyggelsegrad är intressanta att studera i en marknadsanalys för att utreda 

hur mycket åtgärder för konvertering påverkar utnyttjandet av fastigheten. Yteffektiviteten är 

intressant att undersöka i ett tidigt skede när verksamheten är klarlagd ifall åtgärder påverkar den 

uthyrningsbara arean.  Exempelvis påverkan av utspridda hissar och trappor. 

Ett kontor bör ha minst en hiss per 3000 m2 för att hyresgästerna inte ska behöva vänta för länge 

(Fanning, 2014). R2 har 0,7 hissar per 3000 m2 och Ø27 har 1,2 hissar. Detta kan förklara varför 

hyresgästerna i Ø27 blev nöjda med byggnadens tillgänglighet. Samtidigt är hissar både dyra och 

inskränker på bruksarean. Mindre djupmått och därmed lägre area i kombination med fler hissar 

minskar effektiviteten kring antal hissar. 

7.3.6 Kassaflödesanalys 

För att bedöma marknadsvärdet med hjälp av kassaflödekalkyler har det framförts olika synpunkter. 

De faktorer som kan inverka är: 

 Inbetalningar i form av hyresintäkter och vakanser (minuspost). 

 Investeringar. 

 Restvärde som påverkas av driftnetto och direktavkastning. 

Driftnettot kan både höjas och sänkas. Faktorer som kan öka den är att konceptet är en del av en 

miljöprofil som höjer attraktiviteten av gröna hyresavtal, som i sin tur beror på hyresgästernas egna 

miljöprofiler. Vakanser kan eventuellt minska ifall miljöprofilen anses vara mer konkurrenskraftig. 

Detta borde vara ihopkopplat med om konceptet resulterar i högre poäng inom miljöcertifiering. 

Innovationspoäng är möjligt men inte säkert (Lind, 2015). Vid ökade produktionskostnader kommer 

däremot hyrorna höjas. Detta resulterar i att påverkan av driftnettot är klart negativt ifall kostnaderna 

blir högre. Medan det möjligtvis men inte säkert kan ge bättre förutsättningar för hyror och vakanser 

ifall marknaden anser att konceptets miljöprofil är konkurrenskraftig. Framförallt om det ger högre 

certifieringspoäng. 

Vid ett eventuellt scenario där konceptet används för markoptimering där ombyggnation är planerad 

kan kommande investeringar minskas ifall konvertering underlättas.  

Vid exploatering i förändringsområden där beslut av verksamheten är osäkra och skiftande kan det 

göras en bedömning att riskfaktorn kan bli lägre tack vare konverteringskonceptet.  Eftersom vald 
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verksamhet kan visa sig vara olönsam och det är relativt lätt att ändra till en mer lönsam verksamhet. 

Detta tyder på att riskfaktorn för området anses vara högt. En lägre riskfaktor innebär lägre krav på 

direktavkastning och restvärdet blir därför högre. Låneräntan kan potentiellt också bli lägre ifall 

lånegivaren anser att det är en lägre risk att låna ut pengar. Detta skulle också innebära ett lägre 

restvärde. Risken kan bedömas genom att göra en prognos över förväntat värde av kontor kontra 

förväntat värde av en försäljning av bostadsrätter allt eftersom marknaden förändras genom 

kassaflödeanalyser (Östlund, 2015). Här blir det viktigt att ta hänsyn till den effektiva efterfrågan. Då 

bostadrätterna riskerar att bli dyrare än nybyggda bostäder måste man ta reda på ifall målgruppen av 

köpare har råd med bostadsrätterna (Fanning, 2014) (Lind, 2015).  

Högre driftnetto och restvärde och lägre investeringar skulle kunna påverka marknadsvärdet positivt. 

Å andra sidan har det även framförts åsikter att konceptet inte kan påverka en kassaflödekalkyl utan 

snarare ska ses som en ekonomisk strategi som det inte går att räkna på (Lind, 2015). Åsikterna hur 

kassaflödekalkylen påverkas skiljer sig alltså beroende på vilka man pratar med.  

Eftersom faktisk förvaltningsinformation inte har getts ut kan inte korrekta kassaflödeanalyser göras. 

För att kunna göra en jämförelse används marknadsmässig information från Datscha (Newsec).  

7.3.7  Känslighetsanalys 

Syftet med kalkylerna är att möjliggöra ett resonemang för olika nivåer av marknadsinformation. 

Värderingsverktyget på Datscha.se används tillsammans med marknadsinformation från Newsec. 

Indata som ändras scenariobaserat är vakansgrad, hyra och direktavkastningskrav. Nedanför 

redovisas dels marknadsinformation för det delområde som byggnaden är placerad, dels information 

för de olika scenarion som används i känslighetsanalysen:  

Tabell 15 Marknadsinformation kontor, delområde Stockholm/B Värtan 

Kontor Stockholm/B Värtan Vakansgrad(%) Hyra(SEK) Dir. avkastning(%) 

Låg 7 1800 5,5 

Medel 12 2000 6 

Hög 14 2400 7,25 

 

Tabell 16 17 Marknadsinformation bostäder, delområde Stockholm/B Värtan 

Bostad Stockholm/A 

Hjorthagen/Djurgården 

Vakansgrad(%) Hyra(SEK) Dir. avkastning(%) 

Låg 0 1686 2,75 

Medel 0 1866 3,50 

Hög 0 2200 4,75 
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Tabell 18 Indata känslighetsanalys, kontor 

Kontor Scenario: Vakansgrad(%) Hyra(SEK) Dir. 

avkastning(%) 

Inflation(%) 

Prognos 12 2000 6 2 

Scenario 1 Hög 7 2400 5,5 2 

Scenario 2 Låg 14 1800 7,25 2 

 

Tabell 19 Indata känslighetsanalys, bostäder 

Bostäder Scenario: Vakansgrad(%) Hyra(SEK) Dir. 

avkastning(%) 

Inflation(%) 

Prognos o 1886 3,5 2 

Scenario 1 Hög 0 2200 2,75 2 

Scenario 2 Låg 0 1686 4,75 2 

 

Först görs en känslighetsanalys med olika scenarion för Riga under 10 år. Detta görs för att se hur 

pass känslig investeringen är. Perioden 10 år används eftersom det anses vara en rimlig tidshorisont 

för ägaren Vasakronan. Nedanför redovisas nyckeltal för de olika scenarierna: 

Tabell 20 Nyckeltal känslighetsanalys, kontor behålls, 10 år 

Scenario: Marknadsvärde(SEK) Marknadsvärde 

per m2 

Direktavkastning 

år 1 (%) 

K/T-tal(-) 

Prognos 581 477 000  23 984 5,86 1,31 

Scenario 1 Bra 844 606 000  34 838 5,39 1,90 

Scenario 2 

Dålig 

411 811 000 16 986 7,03 0,93 

 

Detta ska också sättas i samband med att totalt investerat kapital är 596 203 634 SEK (nuvärde 2015-

01-01). Om de prognostiserade värdena stämmer medför det en förlust. Medan det under bra 

förhållanden kan innebära en vinstaffär. Eftersom egentlig indata saknas bör det inte resoneras kring 

de faktiska bedömda marknadsvärdena eller nyckeltalen. Ett negativt redovisat resultat bör antagligen 

tolkas som att marknadsinformatioen inte stämmer eftersom Vasakronan förmodligen inte skulle ha 

genomfört projektet ifall det var en förlustaffär. Slutsatsen som dras är att de olika scenarierna 

resulterar i en stor spridning. Investeringen bör anses vara känslig ifall den marknadsmässiga 

informationen stämmer.  
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Nästa kalkyl som görs är med perioden 20 år för ett kontor som konverteras till bostäder efter 10 år. 

Analysen görs med prognostiserad marknadsinformation. Perioden väljs för att 

konverteringskonceptet kräver en lång tidshorisont, eftersom konvertering bör anses vara en åtgärd 

som är först behövlig efter 10 år. Kalkylen jämförs mot ifall byggnaden behålls som kontor. 

Investeringskostnad för konvertering tas från Bygganalys lilla prisbok som ett schablontal på 12500 

SEK per m2. Det motsvarar en helrenovering av kontor inklusive installationer. Kontor väljs framför 

bostadshus eftersom kostnaderna är högre för kontorsrenovering. Resonerande kring 

verklighetsförankringen av schablonsiffran är problematisk eftersom det är ett statistiskt tal där det 

saknas vetskap kring hur pass tillämpbar den är. Schablonsiffran ska enbart ses som en fingervisning 

med tanke på brist på bättre information och analyser. Det intressanta att analysera här är skillnaden 

på driftnetton och restvärden mellan kontor och bostäder. Konvertering skulle innebära att både 

parametrarna skulle minska med 14%. Medelvärdet av skillnaden av driftnetton är ungefär 6 miljoner 

lägre per år för bostadskonvertering. Skillnaden i restvärdet är cirka 110 miljoner. Slutsatsen blir 

därför konvertering sänker både driftnetto och restvärde om prognostiserad information används. Det 

är även tveksamt ifall de aspekter hos konceptet som kan påverka driftnetto och restvärde positivt kan 

ändra utgången av resultatet. 

Tabell 21 Nyckeltal känslighetsanalys, prognos, 20 år.  

Scenario prognos: Marknadsvärde(SEK) Marknadsvärde per m2 Direktavkastning 

år 1 (%) 

K/T-tal(-) 

Kontor 

konverteras  

362 592 084 14 956 8,88 0,82 

Kontor behålls  581 477 000 23 984 5,86 1,31 

 

Analysen görs sedan med scenariobaserad marknadsinformation med dåliga förutsättningar för 

kontor och bra för bostäder. Indata för kontor utgår från Scenario 3 och för bostäder från Scenario 1.  

Detta jämförs med en jämförande kalkyl där byggnaden behålls som kontor i 20 år.  

Tabell 22 Nyckeltal känslighetsanalys, scenario, 20 år. 

kontor scenario 2. 

Bostad scenario 1: 

Marknadsvärde(SEK) Marknadsvärde per m2 Direktavkastning 

år 1 (%) 

K/T-tal(-) 

Kontor 

konverteras  

960 086 410  39 601 2,81 2,16 

Kontor behålls  386 955 649  15961 7,11 0,87 

 

Ifall marknadsförutsättningarna är optimala för bostäder och dåliga för kontor blir det stora 

finansiella vinster med att konvertera, driftnettot och restvärdet blir tre gånger så stora vid en 

konvertering. Skillnaden driftnettot är cirka 10 miljoner per år. Anledningen till den stora differensen 

bör till stor del bero av att direktavkastningen skiljer sig mycket. En annan avgörande faktor är 

kostnadsstorleken på ombyggnationen. Slutsatsen av analysen är att under rätt 

marknadsförutsättningar är konvertering lämpligt för R2. Samtidigt ska det sägas att längden på 

perioden för kalkylen är ovanligt lång och variablerna är osäkra. Generaliseringar görs även kring drift 

och underhållskostnader. 
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8 Slutsatser 

Idag så är möjligheten och erfarenheterna av att bygga på ett sätt som förbereder konvertering av 

kontor till bostäder i princip outforskade i Sverige. Detta examensarbete har gått igenom vilka 

förutsättningar som kan finnas för en framtida utveckling av konceptet samt deras ekonomiska 

följder. 

För att konceptet med att förbereda för en senare konvertering ska bli framgångsrikt så krävs det att 

ett antal faktorer ska samspela. De viktigaste är de politiska beslut som lägger grunden. Genom 

detaljplaner och planer för hur ett område kommer utvecklas så möjliggör eller försvåras 

utvecklandet. Bland politiker verkar intresset för frågan svalt, endast en av tretton kontaktade 

politiker i Stockholm stadsbyggnadsnämnd har svarat på vad deras åsikt på frågan är, vilket kan antas 

visa att frågan upplevs ointressant eller för osäker för att vilja uttala sig om. 

På boverket anses det problematiskt att arbeta med olika verksamheter för samma område, vilket 

även det försvårar konceptet. Anledningen till att det är svårare blir att hänsynstagandet till 

miljökonsekvenser blir mer omfattande. 

Miljöcertifieringar är något som drivit på viljan att bygga på ett mer miljövänligt sätt, men huruvida 

det kan fungera som en drivkraft för konvertibla kontor är osäkert då projektet Ø27 i Norge inte fick 

tillräkna sig extra poäng, frågan är dock inte helt stängd och på SGBC så uppger man att det möjligtvis 

kan ge innovationspoäng, men det är inte säkert och har inte prövats. 

Det bedöms också som viktigt vilket tidsperspektiv som fastighetsägaren har för sina investeringar, 

där kortsiktiga ägare som gärna vill kunna sälja fastigheterna inom 5 år ställer sig mer skeptiska till 

konceptet än långsiktiga ägare. Att allt fler fastighetsägare blir mer kortsiktiga i sitt ägande kan anses 

vara en försvårande aspekt för konceptet. 

 Gemensamma faktorer 8.1

Bland de objekt som vi undersökt som tidigare byggts om så har byggnaden använts av en hyresgäst 

som valt att flytta därifrån, Vattenfall i området i Råcksta och Haninge kommun ur Haninge gamla 

kommunhus. För bägge dessa objekt så har det varit problem med skapa effektiva planlösningar för 

bostäder samt att anpassa installationer för att fungera för bostäder. I det konverteringsförberedda 

huset Ø27 så har dessa problem bemötts genom större spridning av utplacerade installationer samt en 

smalare huskropp.  

Ett annat gemensamt drag har varit det kringliggande områdets utveckling. För att bostäder ska 

fungera bra i ett område krävs en blandad bebyggelse. Det visar på att betydelsen av att ta hänsyn till 

samhällsutvecklingen och i vilken riktning staden utvecklas och växer. 

 Konsekvenser kring kostnader 8.2

Kostnaderna för att uppföra en byggnad för att vara konvertibel har enligt vår undersökning tyckts 

ligga mer i förlorade inkomster genom en minskad grad av exploatering av en fastighet snarare än att 

byggkostnaden skulle stiga för mycket. Yteffektiviteten av planlösningen påverkas inte drastiskt av 

åtgärderna. Minskningen av exploateringen beror dels på smalare huskroppar men även på externa 

faktorer. Både juridiska begränsningar och behov av utformning av den obebyggda delen av 

fastigheten påverkar i hög grad. Konvertering leder till en lägre bebyggelsegrad, som kan vägas upp av 

en högre exploateringsgrad ifall detaljplanen tillåter en högre höjd på byggnaden.  

Bland byggherrar och investerare ligger det största motståndet i att idag betala för åtgärder de inte vet 

att de kommer få användningar för, då det är mer fördelaktigt att investera pengar i framtiden. 
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Känslighetsanalysen antyder på att områden som utvecklas osäkert kan konverteringsförberedelser 

fungera som en lönsam försäkringspremie. Förutsatt att krav på exploateringen kan tillgodoses. Vilket 

får anses vara svårt i dagsläget. Å andra sidan befinner sig R2 i samma situation som 

ombyggnationsprojekten som har studerats, fastigheten har en stor hyresgäst, därför kan 

vakansgraden drastiskt ökas vid en eventuell utflytt. 

Risken för en fördröjd planprocess bör även ses som en kostsam faktor som minimierar möjligheter av 

konceptet.  
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9 Diskussion 

 Applicering av resultat 9.1

Rapporten ger en ögonblicksbild av hur det ser ut bland ett dussin företag inom fastighetsbranschen 

idag och deras inställning till konceptet. Dessa bildar tillsammans med frågor om juridik, ekonomi 

och byggteknik en översikt av ämnet som kan användas som underlag för vidare studier. 

För att ta konceptet ut i verkligheten krävs noggrannare undersökningar, vilka skulle kunna ta 

utgångspunkt i detta material. Investerare kan finna intresse i de tankar om riskminimering och 

“försäkringspremie” som presenteras, projekteringsansvariga kan se vilka konstruktionsmässiga 

problem som visa och projektutvecklare kan se vilka möjligheter för framtida anpassningar det kan 

skapa. 

 Brister 9.2

Studien har svagheter i och med att tillgång till konstruktionsritningar och förvaltningsinformation 

saknats vilket har minskat möjligheterna till mer specifika analyser och lösningsförslag. Det har också 

gjort att kostnadsskillnad mellan en traditionell kontorsbyggnad och en som är planerad för 

konvertering inte kunnat studeras i den utsträckning som skulle varit önskvärt. 

Att undersökningen dessutom genomförts med en begränsad grupp deltagare som i stor utsträckning 

talat subjektivt om ämnet gör att resultat som presenteras får läsas med den bakgrunden. 

Den byggteknikska grundstudien skulle ha kunnat utvecklas ytterligare med typexempel på möjliga 

fasadlösningar liknande det som gjorts för bjälklagen, att så inte gjorts beror på bristande tillgång på 

hur fasaderna är uppbyggda samt att bjälklagens betydelse ansetts vara av större vikt. 

 Fortsatt arbete 9.3

Många frågor i detta komplexa område lämnas dock obesvarade och det finns mycket intressanta 

aspekter att gräva vidare i. De vi vill rekommendera är främst: 

 Undersöka och utforma detaljskillnader som skulle kunna förenkla en konvertering,  

                   det finns möjliga utgångspunkter i de vi lyft fram 

 En djupare analys av de kostnadsförändringar som skapas 

Studien har tagit inspiration från Hilde Remøy, Peter de Jong och Wiechert Schenk arbete ”Adaptable 

office buildings” och undersökt liknande frågeställning för svenska förhållanden. Resultaten är 

liknande men skiljer sig på en del punkter som exempelvis val av stomme. En annan skillnad har varit 

att de har fokuserat på livscykelkostnader och produktionskostnader medan denna studie har 

fokuserat mer på investerarens finansiella perspektiv (de Jong, 2015). 

Ifall konceptet ska tillämpas i lägen med lönsamhetskrav måste en jämförande lönsamhetsbedömning 

kunna göras. Denna kan göras som en byggherrekalkyl eller som en avkastningsbedömning. 

Ett lämpligt steg för vidare studier av avkastningskalkyler är att räkna med en värdetidpunkt i 

framtiden när det är dags för konvertering och därmed skjuta upp nuvärdet. På så sätt kan man 

undersöka hur pass värt det är med de större konverteringsförberedda kostnaderna i relation med 

värdeutvecklingen. 

Lönsamhetsbedömning ur byggherrens perspektiv kan göras genom att i ett tidigt skede jämföra olika 

kostnadskalkyler. Genom att använda utrymmeskalkyler i ett tidigt skede och användning av 

gemensamma beteckningskoder, BSAB-koder, underlättas en snabbare kostnadsanalys av olika 

designalternativ. På så sätt kan både areaminskning och produktionskostnader av åtgärder 
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undersökas på ritbordet. Eftersom sådana analyser inte skulle vara tidskrävande är det ett billigt sätt 

att analysera möjligheterna av konceptet. Enligt NCC blev produktionskostnaderna inte avsevärt 

högre för ett konverteringsbar kontor. På så sätt skulle det vara en intressant metod att undersöka 

ekonomiska konsekvenser i ett tidigt projekteringsskede. Metoden är framförallt intressant vid osäkra 

och skiftande förhållanden som det var medR2. Med tanke på den långdragna designprocessen skulle 

konsekvenserna för fler alternativ kunna analyseras i ett tidigare skede. 

 Reflektioner 9.4

Motståndet som vi har stött på under arbetsprocessen upplever vi som anmärkningsvärt och uppfattar 

att det finns en diskrepans i resonemanget hos branschen med tanke på det ökade intresset för och 

attityden mot miljöansvar. Konceptet har många likheter med andra väl använda verktyg som 

används för att stärka företags miljöprofiler. Resonemang kring fördelar och nackdelar med kostnader 

och riskminimering anser vi påminner om bolagens miljöarbete.  

Ett av de vanligaste argumenten mot konceptet har varit oviljan att betala för något med osäker 

lönsamhet. Samtidigt så finns likartade problem med miljöcertifieringar som används utan säkra 

bevis på avkastning. Detta motiveras delvis genom att de säkrar sig mot en framtid där hyresgästernas 

efterfrågan på certifieringar är större. 

Samtidigt som vi ser ett motstånd tycker vi oss ana ett intresse för idén med tanke på att de flesta vi 

har intervjuat har haft högt uppsatta positioner inom respektive företag. Dessutom har de flesta 

önskat att vi ska skicka över resultaten av studien. 

 Vad kunde gjorts annorlunda 9.5

Så här i efterhand så finns det saker som skulle kunna ha gjorts annorlunda, några saker vi 

missbedömde var tiden det tog att genomföra informationsinsamlingen och de intervjuer vi önskade. 

Med den bakgrunden kunde det ha varit rimligt att göra ett upplägg som inte var lika beroende av 

intervjuer och material från yttre källor. Samtidigt hade vi i så fall tappat den komplexitet och 

verklighetsförankring som en fallstudie kan erbjuda. 

Vi kunde också tidigare i processen ha identifierat en kontorsbyggnad att undersöka för att säkerställa 

tillgång till konstruktionsritningar och förvaltningsinformation. 

Vi kunde ha undersökt geometrin hos byggnaden i Sverige som vi använde i fallstudien noggrannare 

innan vi valde R2. Det hade även varit rimligt om vi hade besökt byggnaden i ett tidigt skede och då 

kunnat bedöma storleken i verkligheten snarare än enbart via kart- och flygfototjänster. Byggnaden 

visade sig inte ha typiska mått för kontorsbyggnader i Sverige vilket kan ha försämrat kvalitén hos 

jämförelsen. 
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12 Bilagor 

 Bilaga 1 12.1

 

da: Direktavkastning, kvoten mellan marknadsmässigt driftnetto och marknadsvärde. 

Informationen baseras på data från Datscha, Newsec (2015-06-01) 
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 Bilaga 2 12.2

 

Bilaga 1 "När bör konvertibel byggnad övervägas" – Flödesschema för en snabb 
överblick av vilka alternativ som finns 




