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Sammanfattning 

Idag råder en stor brist på studentbostäder. Hyresrätter och studentbostäder är nödvändiga för ett 
fungerande samhälle. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka behov som 
studenter har på dagens studentbostäder. Målet med arbetet har varit att öka intresset för 
studentbostäder och ge inspiration till framtida projekt. Frågeställningen som arbetet bygger på är: 

- Är det möjligt att bygga bättre studentbostäder? 

Avsteg har tagits från de minimikrav som BBR ställer på studentbostäder. Istället har en högre 
standard eftersträvats som har tagit större hänsyn till individen. Arbetet bygger på en undersökning 
som har genomförts under arbetets gång. Jämförelser har gjorts med befintliga studentbostäder för att 
undersöka för- och nackdelar och ställa dessa mot varandra. Den insamlade informationen har sedan 
stått till grund för det gestaltningsarbete som examensarbetet omfattar. Resultatet blev punkthuset 
Norma i Vegastaden, Haninge, som erbjuder olika typer av studentbostäder. Möjligheten finns därför 
att skapa bostäder som är anpassade efter individen, samtidigt som de är anpassade för en större 
målgrupp. 
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Abstract 

Today, there is a great shortage of student housing, which are necessary for a functioning society. The 
purpose of this study was to examine the needs of the students in today's student housing. The goal of 
the work was to increase interest in student housing and provide inspiration for future projects. The 
project is based on the following question:  

- Is it possible to build better student housing?  

Deviation has been taken from the minimum requirements that BBR has for student housing. Instead, 
a higher standard has been used that has taken more account of the individual. The work is based on a 
survey conducted during the work. Comparisons have been made with existing student housing to 
examine the pros and cons and set them against each other. The information collected has been the 
basis for the design work. The result was the building called Norma in Vega, Haninge, offering various 
types of student housing. The possibility exists therefore to create homes that are tailored to the 
individual, while they are adapted to a larger audience. 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts inom ramen för utbildningen Byggteknik och design på Kungliga 
Tekniska högskolan. Arbetet omfattar 15 hp och tio veckors heltidsstudier. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i vår undersökning. Ett extra stort tack riktas till dem som 
delade undersökningen vidare och påvisade ett intresse för ämnet. Det gav oss en stark grund för vårt 
kommande arbete och gjorde det möjligt att besvara vår frågeställning. 

Vi vill även tacka vår handledare, Åsa Kallstenius på Kod Arkitekter, som gett oss goda råd och 
inspiration under arbetets gång. 

Slutligen riktas ett tack till vår examinator, föreläsare och mentor, Zeev Bohbot, som under studietiden 
bidragit till det intresse vi fått för gestaltning och arkitektur. 

 

Sigrid Baltzer 
Axel Bühlmann 

2016-06-17, Haninge 
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Definitioner 

BBR (Boverkets Byggregler) – BBR gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR 
innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, 
driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och 
energihushållning.1 

BRP – Bruttoregionalprodukt 

Pentry – I små lägenheter kan köksfunktionen vara förminska i storlek och förlagd till en del av hallen 
eller vardagsrummet.2 

ROT - Renovering Ombyggnad Tillbyggnad 

SIS (Swedish Standards Institute) 

SSSB (Stiftelsen Stockholms studentbostäder) 

Tillgänglighet (SS 91 42 21:2006) – Mått som tar hänsyn till användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. Följande mått är minimikrav för tillgänglighet inom bostaden: 

• Vändmått 360° för rullstol - 1300 mm (1500 mm utanför bostaden) 

• Passage mellan väggar, vändmått 90° - 1200 mm 

• Passage mellan väggar - 1100 mm 

• Passage mellan vägg och möbel - 900 mm 

• Kort passage mellan möbler - 800 mm 

(Kort passage innebär passage < 1 m) 

Trångboddhet - Om det bor mer än en person per rum i en bostad – kök och vardagsrum oräknat – 
betraktas hushållet som trångbott. Sambor antas dock klara sig med ett sovrum. En familj med två barn 
behöver således ha en fyrarummare för att inte räknas som trångbodd. Detta gäller både samboende 
och ensamstående föräldrar. Alla hushåll i enrumslägenheter räknas som trångbodda. 

Areor3 

Betjäningsarea - Den yta som en möbel kräver för användning. 

BIA (Biarea) - Utgörs av utrymmen inrättade för sidofunktioner till boende samt för helt eller delvis 
under mark inrättade för boende. 

                                                             
1Boverket, ”Boverkets författningssamling: Bovkerkets byggregler”, Tillgänglig: http://www.boverket.se/sv/lag--
ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/, (hämtad 2016-06-14) 
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/kök 
3Bodin, Ander; Hidemark, Jacob; Stintzing, Martin; Nyström, Sven. Arkitektens handbok. Stockholm: Studentlitteratur, 2015, 
sid. 245 

http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
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BOA (Boarea) - Som boutrymme räknas: 

• vardagsrum, allrum, sovrum kök och liknande för vistelse avsedda utrymmen såsom 
arbetsrum, hobbyrum o.d 

• i samma plan liggande utrymme för personlig hygien såsom bad- och duschrum, toalett, bastu, 
tvättrum m.m., utrymme för klädförvaring samt annat mindre förråd inom bostaden. I 
flerbostadshus räknas lägenhetsförråd med ingång från bostaden som boutrymme. 

• utrymme inom en bostadsenhet för kommunikation mellan närliggande boutrymmen, t.ex 
entré, korridor och trappa. 

        I BOA inräknas area som upptas av: 

• inredningsenheter som köksskåp, garderobsskåp o.d., friliggande rör, ledningar och mindre 
kanaler. 

• uppvärmningsanordningar som värmepannor, radiatorer, kaminer, kakelugnar, öppna spisar, 
fönsterapparater o.d. 

• rumsskiljande väggar inom en nyttjandeenhet intill en tjocklek av 0,3 m. 

BTA (Bruttoarea) - Utgörs av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande 
byggnadsdelars utsida eller annan given begränsning för mätvärdhet. 

BTA(o) – Bruttoarea ovan mark 

BTA(u) – Bruttoarea under mark 

BYA (Byggnadsarea) - Utgörs av area byggnaden upptar på marken och projektionen av de 
byggnadsdelar som påverkar användbarheten av underliggande mark. 

OPA (Öppenarea) - Utgörs av helt eller delvis öppna areor inrättade för vistelse eller förvaring i 
anslutning till en byggnad. Öppenarean begränsas av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för 
mätvärd angiven begränsning. 

Studentbostadstyper SSSB4 

Studentrum - Rum med delat kök/pentry 

Studentetta - Rum med pentry avsett för en person 

Studentlägenhet - 1-4 rum med kök/pentry för fler än en person 

  

                                                             
4SSSB. ”bo hos oss: Våra bostäder”, Tillgänglig: https://www.sssb.se/bo-hos-sssb/olika-typ-av-boenden, 
 (Hämtad 2016-04-03) 

https://www.sssb.se/bo-hos-sssb/olika-typ-av-boenden
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1 Inledning 

 Introduktion eller bakgrund 1.1

I dagens Sverige råder det stor brist på hyresrätter och studentbostäder, och de som byggs är för dyra 
för att kunna efterfrågas av personer med normalinkomst. Hyresrätter och studentbostäder är 
nödvändiga för ett fungerande samhälle med möjlighet för unga att flytta hemifrån eller till studieorter 
utanför hemorten. De krävs för rörlighet på arbetsmarknaden som fås genom att folk kan flytta till de 
orter där det finns efterfrågan på arbetskraft.5    
 Tillväxt i Sverige sker sedan länge främst i tätbebyggda områden där olika företag 
samverkar. Tillväxten förutsätter förflyttningar som i sin tur förutsätter en bostadsmarknad med ett 
överskott på bostäder. Enligt en beräkning från Stockholms handelskammare förlorar Stockholm 
årligen 21 miljarder kr i tillväxt för att företagen inte kan rekrytera viktig arbetskraft på grund av 
bostadsbristen.     
 Allvarligast är bristen på hyresrätter. En fungerande dynamisk ekonomi behöver en 
spotmarknad av bostäder, det vill säga lägenheter som är snabbt tillgängliga, utan kapitalinsats, för 
dem som lämnar sin utbildning, flyttar till nytt arbete etcetera. Främst hyresrätten kan fylla denna 
funktion. Bristen på hyresrätter drabbar särskilt de regioner där tillväxten är starkast.6 
 Under perioden med lågt byggande, 1990-2010 har befolkningen ökat med 965 000 
personer. Enligt Boverkets analys bor 67 procent av befolkningen i kommuner med bostadsbrist och 85 
procent i kommuner med brist på hyresrätter.7 Särskilt har byggandet av hyreslägenheter minskat, som 
idag motsvarar 18 procent av 1990 års produktion. I en internationell jämförelse som gjordes mellan 
åtta länder år 2009, hamnar Sverige på näst sist plats vad gäller färdigställda bostäder per 1000 
invånare enligt SCB.8      
 Stockholm är en av Europas snabbast växande städer när det gäller antal nyinflyttade 
varje år. Stockholms läns invånarantal ökar årligen med cirka 35 000, där en stor del tillhör 
åldersgruppen 20-29 år. Åldersgruppen är viktig för samhället, då majoriteten av alla studerande 
befinner sig i denna åldersgrupp.9     
 Stockholms 80 000 studenter är en betydande ekonomisk tillgång som påverkar tillväxt 
och utveckling positivt. Genom framförallt konsumtion, och de intäkter som lärosätena får för varje 
student, bidrar studenterna årligen med 6,1–6,9 miljarder kronor till Stockholmsregionens BRP. Cirka 
40 000 personer börjar varje år studera i regionen, vilket medför ett stort behov av att studentbostäder 
finns.10       
 I dagsläget råder det brist på studentbostäder i förhållande till antal studerande. Bristen 
hämmar möjligheterna för rörlighet på arbetsmarknaden och gör det svårare att börja studera. De 
studentbostäder som finns är dessutom ofta enformigt utförda och byggnaderna innehåller till stor del 
                                                             
5Ivarsson, Gunnar; Jonsson, Rolf; Du Rietz, Gunnar; Sandberg, Nils-Erik. Så får vi fler och billigare hyresrätter. Borås: 
Samhällsförlaget, 2015, sid. 5 
6Ivarsson; Jonsson; Du Rietz; Sandberg, 2015, sid. 11 
7Boverket, ”underskott på studentbostäder i högskolekommuner”, Tillgänglig: 
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/bostadsmarknaden-for-olika-
grupper/studenter/, 2016, (hämtad 2016-06-14) 
8SCB, ”Bostadsbyggandet ökar kraftigt”, Tillgänglig: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Bostadsbyggandet-okar-
kraftigt/, 2015, (hämtad: 2016-06-14) 
9Andersson, Håkan; Foss Ewa. Sveriges officiella statistik: statistiska meddelanden. Rapport: 2. Statistiska centralbyrån, 2014 
10Johansson, Marin; Gyllfors, Ingrid. Studentbostäder – en förutsättning för tillväxt. Rapport: 11. Statistiska centralbyrån, 2015 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/bostadsmarknaden-for-olika-grupper/studenter/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/bostadsmarknaden-for-olika-grupper/studenter/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Bostadsbyggandet-okar-kraftigt/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Bostadsbyggandet-okar-kraftigt/
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oanvändbart utrymme i form av korridorer. En effektivisering av planlösningen, där en större yta går 
till lägenheterna, kan höja uppskattningen samtidigt som det innebär fler hushåll för studenterna. 

 Syfte och frågeställning 1.2

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka behov som dagens studenter har i bostäder och för- 
och nackdelar med de bostäder som redan finns. Vidare ska undersökningen ligga till grund för ett eget 
förslag på studentbostäder som gestaltas under arbetets gång. Gestaltningen blir ett resultat av den 
tidigare insamlade informationen och vår kunskap från KTH. Frågeställningen som arbetet bygger på 
är: 

- Är det möjligt att bygga bättre studentbostäder?  

Frågan ställs utifrån studentens perspektiv med en vision att hitta en lösning som är bättre än dagens 
bostäder. Samtidigt ska lösningen uppfylla önskemålen hos en större grupp för att nå ut till fler 
personer.      
 Målet är att förslaget ska bidra till ett större intresse för studentbostäder och ge 
inspiration till framtida projekt. Detta samtidigt som vi möter Stockholms stora behov av 
studentbostäder och ger en ny synvinkel på hur de kan utföras. Förslaget ska vara verkligt och 
användbart samt efter en fortsatt bearbetning kunna upprättas. Ytterligare ska byggnaden passa in med 
befintlig miljö, tillföra funktion till området och vara estetiskt tilltalande. 

 Metoder 1.3

För att kunna skapa ett förslag, som är grundat på verkliga behov och hur studenter lever idag, är 
arbetet baserat på olika undersökningar som gjorts under projektets gång. Undersökningarna har 
därför genomförts med målet att identifiera människan som använder bostaden - den moderna 
studenten. Följande undersökningar har genomförts: 

• platsbesök 

• enkätundersökning 

• studiebesök hos SSSB:s bostäder 

• intervjuer 

Målet med det kommande arbetet var att se över de krav som ställdes på byggnaden utöver studentens. 
Arbetet innehöll också mycket idéskapande och diskussioner med följande moment: 

• studie av detaljplan 

• litteraturstudier 

• handskissande 

• skissande i dator 

• framtagande av ritningar 

 Digitala verktyg 1.3.1
Autodesk Revit: Samtliga ritningar är utförda i programmet 
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ArchiCad: Renderade illustrationsbilder är utförda i programmet 

Adobe Photoshop: Programmet har använts för bildredigering 

 Avgränsning 1.4

Examensarbetet omfattar 15 hp, vilket motsvarar tio veckor och 400 arbetstimmar. För att hålla arbetet 
inom given tidsram avgränsades det inom respektive område. 

 Detaljplan Vega 1.4.1
Vega är ett detaljplanerat område som omfattar flera olika detaljplaner. Detaljplan 2 har följts vad 
gäller våningsantal, storlek och höjd på byggnad samt en generell anpassning till området. Vidare har 
detaljplanen följts med hänsyn till tidigare kunskap och inom ramen för examensarbetets omfattning. 

 BBR 1.4.2
BBR har följts med hänsyn till brandkrav vad gäller bostadens planlösning, trapphusets utformning 
och brandspridning. Hänsyn har tagits till de tillgänglighetskrav för bostäder som anges i BBR 21 (BFS 
2014:3). 

 SIS 1.4.3
Svensk Standard gällande bostäder ska underlätta projektering av lägenheter. Syftet med standarden är 
att skapa enhetliga rutiner för att höja kvaliteten och undvika missförstånd. Genom att följa standarden 
i mindre boenden är dock variation i planlösningen svår att uppnå.  
          Eftersom standarden inte är ett krav bygger examensarbetet på avsteg från denna. Genom nya 
lösningar anpassas bostäderna efter dagens behov. 

 Konstruktion och installation 1.4.4
Vidare fördjupning i konstruktion och installation förekommer inte inom detta projekt. Huset 
dimensioneras efter realistiska antaganden vid dimensionering av schakt och konstruktion. De 
uppskattningar som skett har genomförts efter givna standarder i litteratur och efter diskussion med 
sakkunnig. 

 Ekonomi 1.4.5
Förslaget ska vara realistiskt genomförbart ur ekonomisk synpunkt gällande materialval, fast inredning 
och konstruktion. En kostnadskalkyl över produktionen har inte gjorts. 

 Geotekniska undersökningar 1.4.6
Inga geotekniska undersökningar har genomförts på platsen i Vega. Endast den information som finns 
tillgänglig inom detaljplanen angående mark och grund är underlag till förslaget. 

 Fukt 1.4.7
Frågor gällande fukt och problem inom ämnet beaktas till viss del vid ritande av konstruktionsdetaljer. 
Antaganden har gjorts utifrån tidigare inhämtade kunskaper inom kursen HS1020 Skademekanismer 
av fukt. Beräkningar över hur fukt påverkar byggnaden har inte gjorts. 
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2 Nulägesbeskrivning 

 Bostadsmarknaden 2.1

Av landets 290 kommuner bedömer 240 att det finns ett underskott av bostäder på marknaden. Det 
innebär också en ökning med 57 kommuner från 2015. Situationen ställer särskild press på människor 
som är nya på bostadsmarknaden såsom unga, nyanlända, äldre och studenter. För ungdomar bedöms 
situationen ha blivit värre sedan tidigare år.11   
 Även flertalet av högskolekommunernas bostadsmarknader har ett underskott på 
bostäder. Kommunerna med en högskola eller universitet har generellt en extra hög efterfrågan. Detta 
på grund av inflyttningen av unga som vill arbeta eller studera. Denna grupp människor har inte alltid 
en god ekonomi vilket resulterar i att de är en utsatt grupp på marknaden. 

 
Diagram 2:1 - Bostadsmarknaden i landets 43 högskolekommuner, januari 201612 

 
Som diagrammet visar bedömer 27 av landets 43 högskolekommuner att det finns ett underskott på 
studentbostäder. Det är främst de större kommunerna som uppger underskottet eller obalansen på 
bostäder. Underskottet beror på att det finns för lite studentbostäder i förhållande till det ökande 
antalet studenter. De bostäder som erbjuds studenterna är inte alltid lämpade för målgruppen. 
Anledningen beror på att de är för stora, ligger i oattraktiva områden eller är för dyra. I motsättning 
uppger många kommuner att det endast förekommer en hög efterfrågan under delar av året, så som vid 
terminsstart. 27 kommuner, varav sexton klassas som högskolekommuner, uppger att det finns lediga 
studentbostäder under delar av året.13    
 Högskolekommunernas invånarantal växer och med den rådande flyktingsituationen 
ökar bostadsbehovet ytterligare. Mot den bakgrunden har samtliga kommuner bestämt att det behöver 
tillkomma fler bostäder under de kommande fem åren. Endast tre av sjutton högskolekommuner 

                                                             
11Boverket, ”Bostadsmarknadsenkäten 2016 i korthet”, Tillgänglig: 
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten-i-korthet/, 
2016, (hämtad 2016-06-14) 
12Boverket, ”Underskott på studentbostäder i högskolekommuner”, Tillgänglig: 
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/bostadsmarknaden-for-olika-
grupper/studenter/, 2016, (hämtad 2016-06-14) 
13Boverket, ”Underskott på studentbostäder i högskolekommuner”, 2016 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten-i-korthet/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/bostadsmarknaden-for-olika-grupper/studenter/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/bostadsmarknaden-for-olika-grupper/studenter/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/bostadsmarknaden-for-olika-grupper/studenter/
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uppger att de troligt kommer kunna förse marknaden med tillräckligt mycket bostäder. Resterande 
kommuner anger att marknadens obalans troligen fortsätter. Detta beror på höga 
produktionskostnader, brist på detaljplaner i attraktiva områden samt överklaganden av befintliga.14 
För att mätta marknaden skulle det behövas 221 000 studentbostäder.15   
 I Stockholms län uppger 25 av 26 kommuner att det råder underskott på bostäder inom 
den egna kommunen. Främst gäller bristen de mindre lägenheterna som studentbostäder och de 
lägenheter unga och studenter har råd att bo i.16 2015 bodde det över 2,2 miljoner i länet och under 
2014 ökade antalet med 35 000 invånare.17 Inflyttning från andra länder och ett ökat födelsetal är de 
största faktorerna till ökningen. Majoriteten av de som flyttar in till Stockholm är i åldrarna 22-29 år, 
det vill säga åldersgruppen som innehåller mest studenter. Kommunerna har ett 
bostadsförsörjningsansvar som staten delegerat till kommunal nivå. Regeringen behöver följa upp det 
fördelade bostadsansvaret och ställa krav på kommunerna. 

 Varför ska studentbostäder byggas? 2.2

Historiskt sett så har Stockholm alltid varit beroende av en högutbildad arbetskraft. Ekonomin baseras 
på kunskapsintensiva verksamheter och tillväxten har till stor del berott av den goda tillgången på 
utbildning. Antalet högutbildade i Stockholmsregionen anses dessutom behöva öka med 90 procent, 
motsvarande 270 000 personer till år 2030, för att täcka näringslivets behov av arbetskraft.18

 Tyréns har låtit prognos och regionplaneringsverktyget rAps beräkna studenternas 
ekonomiska bidrag till Stockholmsregionen per år. De parametrar som bedömts påverka ekonomiska 
bidraget är:  

1. närvaron i regionen 

2. konsumtion 

3. de skapar ytterligare efterfråga på varor som bidrar till ny produktion och investering inom 
regionen 

4. studierna och deras resultat som bidrar till regionens lärosäten 

5. ökar områdets attraktivitet igenom att de bidrar till områdets folkmängd 

Samtliga ovanstående faktorer skapar också spridningseffekter inom ekonomin vilket förstärker 
studenternas ekonomiska bidragande till regionen. Spridningseffekten utgörs av att konsumtionen 
skapar en efterfrågan på varor och tjänster. Det leder i sin tur till att fler jobb behövs för att besvara 
efterfrågan. År 2013 uppgick summan, som Stockholmsregionens lärosäten fick in från studenter, till 
4,4 miljarder kronor. Det motsvarar 27 procent av lärosätenas totala intäkter. Det är rimligt att 
studenterna i själva verket bidrar med ännu mer till lärosätena. Detta eftersom lärosätenas forskning 
troligen inte skulle gå att genomföras utan studerande.19 Sammanfattningsvis blir studenternas 
resulterande bidrag till Stockholmregionens BRP minst 6,1 miljarder kronor per år. Tyréns menar att 
                                                             
14Boverket, ”Underskott på bostäder i landets högskolekommuner”, Tillgång: 
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/laget-pa-
bostadsmarknaden/hogskolekommuner/, 2016, (hämtad 2016-06-14) 
15Hagetoft, Jonas. Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Rapport: 5. Hyresgästföreningen, 2015 
16Heister, Chris. Läget i länet. Länsstyrelsen Stockholm: sid. 20. Stockholm, 2015 
17SCB, “Statistikdatabasen”, Tillgänglig: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=a5935a28-feb5-4142-bb3d-
a4dfcfce8354, 2016, (hämtad 2016-06-15) 
18Johansson, Marin; Gyllfors, Ingrid. Studentbostäder – en förutsättning för tillväxt. Rapport: 6. Statistiska centralbyrån, 2015  
19Johansson, Marin; Gyllfors, Ingrid. Studentbostäder – en förutsättning för tillväxt. Rapport: 8. Statistiska centralbyrån, 2015 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/laget-pa-bostadsmarknaden/hogskolekommuner/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/laget-pa-bostadsmarknaden/hogskolekommuner/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=a5935a28-feb5-4142-bb3d-a4dfcfce8354
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=a5935a28-feb5-4142-bb3d-a4dfcfce8354
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denna totalsumma troligen är underskattad eftersom tjänster, gåvor eller pengar från föräldrar inte 
räknas in.20 

 Förslag för att underlätta studentbostadsbyggandet 2.3

Sedan våren 2015 finns det statliga investeringsstimulanser för bostadsbebyggelse, vilket stöttar och 
driver byggandet för hyresrätter framåt.21 Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder är 
kritiska till lösningen. Som förslaget är utformat gynnar det inte studentbostadsbyggandet. Anledning 
beror på att ekonomiska stödet från regeringen är dåligt anpassat efter de förutsättningar som gäller 
för studentbostadsbyggande. Sammanfattningsvis är stödbeloppen för låga mot de hyresnivåer som ska 
gälla i de färdiga bostäderna. Räkneexempel har också visat att det ofta är mer lönsamt att bygga 
studentbostäder utan erforderligt stöd än med. Denna lönsamhet blir ännu mer uppenbar i landets 
storstadsregioner. Stödet är dessutom utformat så att de gynnar större bostäder över mindre, vilket 
inte gynnar den vanligaste studentbostaden (20-25 kvm). Stödet kommer därför inte lösa 
studentbostadskrisen, även om den bevisar en vilja av regeringen att öka byggandet av studentbostäder 
finns.22     
 Hyresgästföreningen föreslår en ny bostadspolitik. I denna återfinns flera åtgärdsförslag 
för att lösa bostadsbristen i Sverige. Åtgärdsförslaget tar upp borttagandet av fastighetsskatten för 
hyresgäster, skattefria underhållsfonder för hyresrätter, ROT-avdrag till hyresrätterna samt 
användning av de allmännyttiga bostadsbolagen för att se till att alla medborgare i kommunen erbjuds 
bra bostäder.23 SSCO menar att studentbostäder ska ha ett statligt stöd för att sätta fart på byggandet, 
möjligtvis en byggbonus till de kommuner som prioriterar billiga studentbostäder.  
 En ökning av studenternas betalningsförmåga skulle också göra dem mer 
konkurrenskraftiga på marknaden. Detta kan exempelvis lösas med en höjning av studenternas 
studiemedel. Som ytterligare exempel skulle bostadsbidraget göras mer tillgängligt med ändrade 
åldersgränser, avskaffade krav på att förutse årsinkomst och anpassade regler för studenter som vill ta 
bostadslån.24       
 Hyresrätten är missgynnad i förhållande till ett ägt boende. Den kommunala 
fastighetsavgiften är utformad med en fast avgift per lägenhet, oberoende av storlek, standard eller 
läge. Detta missgynnar den ekonomiska vinningen i studentbostäder eftersom att de generellt är 
mindre jämfört med resterande bostäder. Att ta bort den kommunala fastighetsavgiften gällande 
studentbostäder skulle ge en avgiftslättnad för fastighetsägarna som i sin tur därmed kan hålla ner 
hyrorna.       
 Idag beskattas underhåll och renovering beroende på om bostaden är en hyresrätt eller 
bostadsrätt. ROT-avdraget kan idag användas av egenhemsägare och bostadsrättsföreningar men inte 
av bostadsföretagen. Möjliggjordes ROT-avdraget även för bostadsföretagen, skulle det innebära en 
skattereduktion även för hyresrätter, och att det blir en bättre balans mellan upplåtelseformerna på 
marknaden.       
 Användningen av marken kan användas mer strategiskt än vad den gör idag. På grund 
av det rådande markmonopolet, där kommuner själva avgör priset för marken, skulle de kunna 

                                                             
20Johansson, Marin; Gyllfors, Ingrid. Studentbostäder – en förutsättning för tillväxt. Rapport: 11. Statistiska centralbyrån, 2015 
21Hagetoft, Jonas. Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Rapport: 20. Hyresgästföreningen, 2015 
22Johansson, Marin; Gyllfors, Ingrid. Tveksamt om stöd ger fler studentbostäder. Pressmeddelande. Studentbostadsföretagen, 
2015 
23Hagetoft, Jonas. Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Rapport: 20. Hyresgästföreningen, 2015 
24Coogan, Ella; Sällemark, Veronica; Wallgren, Anna. Bostadskrisen - Från nyhet till norm. Rapport: 15. SSCO, 2015 

http://studentbostadsforetagen.se/wp-content/uploads/2015/06/Studentbost%C3%A4der-en-f%C3%B6ruts%C3%A4ttning-f%C3%B6r-tillv%C3%A4xt.pdf
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rabattera ytan till studentbostadsprojekt. Till följd skulle nyproduktionskostnaden sjunka och i 
slutändan också hyresnivåerna.25 

 Undersökningar kring studentbostäder 2.4

Idag finns cirka 85 800 studentbostäder i landet, vilket är en ökning med cirka 600 bostäder sedan 
2014. Sedan år 2012 har undersökningar visat en ökning i studentbostadsbyggandet som också ser ut 
att fortsätta öka under de kommande åren.  Antalet färdigställda studentbostäder år 2014 var 693 som i 
jämförelse med 2013 års 583, vilket visar en förbättring. I Stockholm, merparten av Örebro, Göteborg 
och Lund planeras fler och fler nya studentbostäder för de kommande åren, vilket pekar på ett ökat 
intresse i områdena. De studentbostäder som planeras, fått bygglov och nyligen påbörjats i tidigare 
nämnda län uppskattades år 2013 till 209 stycken, i jämförelse med 2015 års 11 782. Av de företag som 
bygger studentbostäder arbetar över hälften med studentettor och -lägenheter.26 

 Hur drabbas studenten? 2.5

De studenter som flyttar till högskoleorterna för att studera drabbas av bostadsbristen. Enligt Boverket 
fanns höstterminen 2012 cirka 385 000 registrerade studenter men endast cirka 86 000 
studentbostäder.27     
 Andelen unga vuxna (20-27 år) som bor i egen bostad uppgår 2015 till 49 procent. Det är 
den lägsta siffran i Sverige någonsin och kan jämföras med år 1997, då 62 procent hade egen bostad. I 
undersökningen syns att endast 41 procent av Stockholms läns unga har egen bostad, vilket är den 
lägsta procentuella andelen i Sverige. Av dem som bor i egen bostad bor tre av tio i osäkra 
upplåtelseformer. Det innebär boende hos anhöriga, i studentbostad med andrahandskontrakt eller 
som inneboende i del av lägenhet. Fjorton procent av de som flyttat hemifrån bor i förhållanden som 
kategoriseras som trångbodda. 

 
Diagram 2:2 - Boendeförhållanden i Stockholms län, eget boende 1997-2015, Hyresgästföreningen 

 

Andelen unga vuxna som bor i hyresrätt har sjunkit över åren, även den andel som bor i eget hus. 
Andelen som bor i hyresrätt i Göteborgsregionen, Malmö och Lund är tio procentenheter högre än den 
som råder i Stockholm.  

                                                             
25Coogan, Ella; Sällemark, Veronica; Wallgren, Anna. Bostadskrisen - Från nyhet till norm. Rapport: 17. SSCO, 2015 
26 Nyproduktion 2015. Lägesrapport: 3. Studentbostadsföretagen, 2015 
27 Ivarsson; Jonsson; Du Rietz; Sandberg, 2015, sid. 16 
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 Hur vill studenten bo? 2.6

Det blir allt vanligare att studenter bor i mindre lägenheter. Antalet som bor i ettor och tvåor ökar för 
varje mätning. Samtidigt minskar andelen studenter som bor i bostäder som är större än två rum och 
kök. Effekten blir att studenter tränger ihop sig på en mindre BOA. År 2015 bodde 24 procent i ettor 
eller mindre, 43 procent i tvåor och 33 procent i bostäder som är större än två rum och kök. 
 Det råder idag en stor skillnad mellan hur unga vuxna bor och hur de vill bo. Det är fler 
som önskar att bo i hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus än som har möjligheten till det. Det bor totalt 
sett 1 072 131 unga vuxna i landet, varav 292 600 i hyresrätt, samtidigt som 418 200 i själva verket vill 
göra det.28      
 Populäraste boendeformen hos unga vuxna är hyresrätten. Cirka 40 procent av alla 
studenter uppger att boendeformen skulle passa dem bäst. Därefter följer bostadsrätten med 23 
procent, eget hus med nitton procent och slutligen sju procent ser möjligheten att bo kvar hos sina 
föräldrar som bästa alternativ. I diagrammet nedan visas hur studenter idag bor i jämförelse med hur 
de vill bo.29 

 
Diagram 2:3 - Boendeförhållanden i Stockholms län, eget boende 1997-2015, Hyresgästföreningen 

 

 Området 2.7

Fastigheten som byggnaden planeras på ägs av Haninge kommun och har i dagsläget ingen beteckning. 
Den befinner sig norr om pendeltågsstationen Handen i Haninge, på öster sida om järnvägen i 
stadsdelen Vega. Vega är ett område under stor expansion som ska resultera i plats för 10 000 invånare 
år 2025.30 Här planeras även ett nytt centrum med verksamheter och en ny pendeltågsstation vid namn 
Vega.31 

                                                             
28Hagetoft, Jonas. Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Rapport: 18. Hyresgästföreningen, 2015 
29Hagetoft, Jonas. Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Rapport: 15. Hyresgästföreningen, 2015 
30Haninge kommun, ”Vega”, Tillgänglig: http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/vega/, 2016, 
(hämtad 2016-06-15) 
31Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan 5, sid. 2 

http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/vega/
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 Rådande detaljplaner 2.8

I september 2004 undertecknades en avsiktsförklaring av Haninge kommun, SL, Trafikverket och 
Länsstyrelsen. Avsiktsförklaringen är en överenskommelse mellan parterna om att avsätta tillräckliga 
resurser för utredning och planering av den nya stadsdelen. Programmet för stadsdel Vega är uppdelat 
i sex detaljplaner och bygger på ett beslut av kommunfullmäktige i Haninge 2010-11-15 att ta i bruk 
delar av tidigare detaljplan 2.32 2011-04-11 gav kommunstyrelsen uppdraget att ta fram ett nytt förslag 
på detaljplan 2 åt Stadsbyggnadsförvaltningen och 2014-04-14 var den klar.33 Det är denna detaljplan 
som ligger till grund för detta examensarbete.    
 Detaljplan 2 omfattar planläggning av cirka arton hektar tidigare oexploaterad mark, 
varav nio hektar blir kvartersmark. Bostäder och lokalgator öster om den kommande 
pendeltågsstationen omfattar cirka 1 750 nya lägenheter i form av flerbostadshus och stadsradhus. 
Högre byggnader planeras i de centralare delarna och lägre byggnader i områden som angränsar till 
befintlig bebyggelse.34 Genom området går en huvudgata som också ansluter till området för detaljplan 
4. I anslutningen mellan den högre och lägre delen i planområdet anläggs en cirkulationsplats som 
binder ihop huvudgatan med lokalgatorna. Strax under cirkulationsplatsen planeras huset för 
examensarbetet. Tillfart sker via huvudgatan från Nynäsvägen i öster via Kvarntorps arbetsområde.35 

 Nuvarande tillstånd 2016-04-04 2.9

I dagsläget är området för detaljplan 2 till största del bestående av ängsmark, där grundvattnet ligger 
nära markytan i de centrala delarna. Vegetationen består utöver gräsytorna av låg slyartad blandskog. I 
nordost avgränsar området till ett hällmarksområde med berg. Planområdet är rikt på skogsdungar och 
skogsbryn som eftersträvas att behållas i största möjliga mån. En del av den befintliga natur som finns 
bevaras som parker och åtgärder tas för att vårda skogen.36   
 Geotekniska förhållanden är goda förutom de lägre belagda delarna av planområdet. 
Eftersom huset är beläget nära bergslänten så antas grunden vara tillräckligt god för att inte utföras 
med stödpålar som föreslås till de andra mer centralt belägna byggnadsverken. Huvudgatan går ut till 
det östra husområdet mellan de två bergshöjderna.37 

 BBR 2014 2.10

Den 1 juli 2014 gjordes stora ändringar i BBR inom avsnitten 1, 3, 5, 6 och 7. Ändringen skedde på 
uppdrag av regeringen och innebar ett överseende av reglerna kring studentbostäder.38 Då 
studentbostäder endast ses som ett temporärt boende i livet ansåg BBR det vara möjligt att sänka 
kraven. Syftet med ändringen var bland annat att stimulera byggandet av studentbostäder och 
möjliggöra bostäder med mindre BOA. Under arbetet hade Boverket kontakt med ett antal 
myndigheter, organisationer och företag som hade möjligheten att framföra synpunkter. Därefter 
fördes ytterligare samråd med experter angående ändringarna i reglerna om bostadsutformning.39 
 I den nya föreskriften i BBR avsnitt 3:227 anges kraven på studentbostäder. De nya 
reglerna anger att studentbostäder med en BOA om högst 35 kvm ska utformas med hänsyn till sin 
storlek. I dessa bostäder får utrymmen för funktioner daglig samvaro, sömn och vila, måltider samt 
hemarbete överlappa varandra helt eller delvis. Förtydligat betyder detta att alla funktioner, förutom 

                                                             
32Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan 5, sid. 2; Gestaltningsprogram, detaljplan 2, sid. 3 
33Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan 2, sid. 2 
34 Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan 2, sid. 2 
35 Gestaltningsprogram, detaljplan 2, sid. 17 
36 Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan 2, sid. 6 
37 Gestaltningsprogram, detaljplan 2, sid. 7 
38 Konsekvensutredning BBR 2014. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende: 7. Boverket, 2014 
39 Konsekvensutredning BBR 2014. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende: 9. Boverket, 2014 

http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsekvensutredning-bbr-21-slutlig.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsekvensutredning-bbr-21-slutlig.pdf


     
     
 
 
 

11 
 

hygienrummet, kan befinna sig i samma rum utan att vara avskiljbara. Ytterligare kan funktionerna 
måltider och hemarbete överlappa varandra helt eller delvis, vilket betyder att en bordsyta växelvis kan 
fungera som både matplats och arbetsplats. Tilläggande kan en bäddsoffa användas som säng, soffa, 
matplats och för hemarbete. Studentbostäder behöver heller inte ha direkt solljus för funktionerna 
daglig samvaro, matlagning och måltider.40    
 Olika nya inredningslängder presenteras också i och med förändringen. 
Inredningslängden för matlagning ska som minst vara 1,40 meter, inredningslängd för förvaring minst 
1,20 meter och kapphyllan vara som minst 0,40 meter (BFS 2014:3).  
 Kapitel 3:23 i BBR anger krav på bostadskomplement till bostäderna. Om det saknas 
utrymme att tvätta och torka tvätt maskinellt inom lägenheten ska det finnas i bostadslägenhetens 
närhet i form av en gemensam tvättstuga. Därtill kommer krav på låsbart utrymme om förvaring 
saknas inom lägenheten. Även rum för förvaring av barnvagnar, cyklar, samt utrymmen för postboxar 
ska finnas i lägenheternas närhet.41 

 Ändringarnas påverkan på olika instanser 2.10.1
För byggherrar innebär ändringarna i avsnitt 3:2 möjlighet att bygga små bostäder utan att behöva 
kompensera med gemensamma utrymmen. Efter genomförda undersökningar bevisas de nya 
ändringarna möjliggöra bostäder med betydligt mindre BOA. Studentlägenheter kan byggas med cirka 
40 procent mindre BOA än tidigare, vilket motsvarar cirka 300 000 kr mindre i produktionskostnad 
per byggd lägenhet. Enligt Boverkets exempel kan studentlägenheter nu utformas på cirka 16 kvm.42 
 Typlägenheten som illustreras nedan är ett exempel från Boverket angående den nya 
studentbostaden. Fyra funktioner har slagits samman vilket möjliggör en mindre bostad, samtidigt som 
den minskar möjligheten till ommöblering. Förvaringsytorna och inredningslängden för matlagning 
har gjorts mindre samtidigt som utrymmena för samvaro, sömn, vila, måltider och hemarbete 
överlappar varandra. Alla funktioner ryms i lägenheten vilket innebär att inget gemensamt utrymme 
utanför lägenheten behövs. Studentbostaden ska enligt PBL vara tillgänglig men säng med plats för 
hjälpare på sängens bortre sida behöver inte kunna ordnas.43 

                                                             
40 Boverket, ”Bostadsutformning: PBL kunskapsbanken”. Tillgänglig: http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/bbr/avsnitt-3/3-2-bostadsutformning/, 2015, (hämtad 2016-06-15) 
41BFS 2014:3, BBR 21, 3:23 
42Konsekvensutredning BBR 2014. Rapport: 113. Boverket, 2014 
43Norling, Ingrid. Ändrade byggregler om små bostäder och studentbostäder. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och 
boende: 14. Boverket, 2015 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/bbr/avsnitt-3/3-2-bostadsutformning/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/bbr/avsnitt-3/3-2-bostadsutformning/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/bbr/avsnitt-3/3-2-bostadsutformning/
http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsekvensutredning-bbr-21-slutlig.pdf
http://smarthousing.nu/wp-content/uploads/2015/03/Boverket.pdf
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Figur 2:1 – Studentlägenhet om 16 kvm, BBR:s konsekvensutredning44 

 

   
Figur 2:2 – Rendering av BBR:s exempelkök 

 
Ändringarna påverkar studenterna positivt eftersom att fler bostäder kan byggas på samma yta och det 
då blir lättare för studenterna att få en bostad. En mindre bostad bidrar även till en lägre hyra. 
Samtidigt gör de sänkta kraven att boendemiljön påverkas negativt. Detta på grund av att 
inomhusmiljön och livskvaliteten sänks av praktiska skäl.45 Exempelvis tvingas hyresgästen att äta vid 
sin sovplats. Detta kan innebära att studenten avstår från att bjuda hem gäster eftersom denne inte har 
tillräckligt med utrymme. Trängseln leder också till svårigheter med att upprätthålla bostadens hygien 
på grund av att den till stor del är belamrad. Dålig inomhusmiljö kan i sin tur leda till negativa 
konsekvenser för de boende. Att aktivt välja sin bostad ger en bättre trivsel, då fördelar kan vägas mot 
nackdelar. Om alternativ inte finns, framstår nackdelarna med bostaden som starkare. Genom att 
bygga bostäder med en ökad variation i utformning skapas valmöjligheter och den generella 
upplevelsen av bostaden blir bättre.46 

                                                             
44Konsekvensutredning BBR 2014. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende: 113. Boverket, 2014 
45Konsekvensutredning BBR 2014. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende: 27. Boverket, 2014 
46Konsekvensutredning BBR 2014. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende: 110. Boverket, 2014 

http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsekvensutredning-bbr-21-slutlig.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsekvensutredning-bbr-21-slutlig.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsekvensutredning-bbr-21-slutlig.pdf
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3 Referensram 

Examensarbetet är utfört av två studenter inom programmet Byggteknik och design med inriktning 
Arkitektur för byggingenjörer. Programmet är en tre år lång ingenjörsutbildning på Kungliga Tekniska 
högskolan.  

De kurser som ligger till fördjupad grund för examensarbetet är följande: 

AF1730 Building Information Modeling 

- En grundläggande kurs i Revits verktyg.  

HS1001 Konstruktion och design 

- En omfattande kurs som bland annat innehåller ett gestaltningsprojekt av flerbostadshus. 
Kursen gav introduktion till tillgänglighetskraven och framtagandet av ritningar. 

AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken 

- En kurs inriktad på arkitektur, bygg- och installationsteknik. Kursen gav också en djupare 
förståelse kring brandkraven på byggnadsverk. 

AF1715 Arkitektur, skissprocessen  

- En fördjupande kurs inom arkitekturens elementa, tillblivelse, skissprocess och historia. 
Kursen lade vikt i utformning, djup och byggtekniska lösningar. 

Fördjupningskurserna är desamma för både Sigrid Baltzer som Axel Bühlmann. Under examensarbetet 
skedde en vidare fördjupning i arkitekturens förståelse genom intervjuer, enkätundersökning, 
litteraturstudier och stadsvandring.  
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4 Genomförande 

 Platsbesök och analys 4.1

En förutsättning för att kunna gestalta byggnaden efter rådande detaljplan, och förstå dess kommande 
funktion i området, var att till en början besöka platsen. 2016-04-04 besöktes och dokumenterades 
detaljplaneområdet i Vega. I området för detaljplan 5 hade byggnationen påbörjats och i de resterande 
endast markarbeten. En indelning i sex olika detaljplaner innebar en variation i utseende och 
förutsättningar för de olika delarna. 

 Rundvandring 4.2

För att direkt sätta sig in i studenters bostadssituation som den ser ut idag påbörjades arbetet med 
studiebesök vid sju olika bostadsområden i Stockholm, samtliga ägda av SSSB. Valet av områden gjorde 
utifrån bostädernas byggnadsår med fokus på så nya byggnader som möjligt. Följande bostadsområden 
besöktes (kronologisk ordning): 

• Mjölner, 1992 - Löjtnantsgatan 11-15, 115 50 Stockholm 

• Frösunda, 1999 - Gustav III:s boulevard 2-4, 169 72 Solna 

• Lappkärrsberget, 2000 - Professorsslingan 9-47, 114 17 Stockholm 

• Frigg Sickla, 2002 - Uddvägen 6-20, 131 55 Nacka 

• Kungshamra, 2004 - Kungshamra 1–83, 170 70 Solna 

• Freja, 2004 - Gärdesvägen 2-10, 183 30 Täby 

• Embla, 2006, - Maltgatan 4-12, 120 79 Stockholm 

 Kort intervju med hyresgäster 4.3

Under besöken genomfördes kortare intervjuer med förbipasserande hyresgäster, där frågor rörande 
framför allt trivsel ställdes. Sex av de sju besökta områdena gav möjlighet till intervju. 

Följande frågor ställdes: 

1. När flyttade du hit? 
Hur länge fick du vänta? 
Fanns det andra alternativ? 

2. Trivs du i din nuvarande bostad? 
Vad är det du gillar? 

3. Finns det något du inte gillar med hänsyn till utformning/funktion? 
(Lägenhet, trapphus, tomt etc.) 

4. Vad betalar du i hyra? 
Skulle du vara villig att betala mer i hyra för att få det bättre? 
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5. Vad är viktigast i området? 
(Nära till skola, uteliv, affärer etc.) 
Är det något du saknar i området? 

6. Fungerar kommunikationen bra? 

7. Hur upplever du att miljöfrågor beaktas i byggnaden/anslutning till byggnaden? 
(Källsortering, bra med resealternativ etc.) 
Om möjligt, hade du engagerat dig mer? 

Se bilaga 2 – ”Kort intervju med hyresgäster” för svar från samtliga intervjuer. 

 Enkätundersökning 4.4

Eftersom målet har varit att skapa ett så verklighetstroget förslag som möjligt var visionen att också 
förslaget skulle baseras på verkliga önskemål. För att ta reda på vilka behov och önskemål som finns 
bland studenter gjordes en digital enkätundersökning för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna 
samla svaren. Enkäten lades ut på det sociala mediet Facebook, där både studerande och icke 
studerande fick ta del av undersökning. Här fanns som mål att så många personer som möjligt, och 
även så många olika målgrupper som möjligt, skulle ta del av undersökningen. Detta för att undersöka 
en eventuell skillnad i svar mellan olika målgrupper.    
 Frågorna baserades på en indelning av olika målgrupper med svar om bland annat ålder, 
nuvarande sysselsättning och bostadstyp som en grund. Med en indelning kunde anpassade frågor 
ställas till respektive målgrupp för att ge så specifika svar som möjligt. Enkäten utformades i Google 
Formulär vilket möjliggjorde att följdfrågor kunde skräddarsys för varje deltagande person. Frågor som 
ställdes kunde därför variera för en 20-åring boende hos föräldrar jämfört med en 30-åring boende i 
bostadsrätt. 

 Litteraturstudie 4.5

Böcker användes för att ge inspiration och idéer kring olika typer av bostadsprojekt. Ett flertal böcker 
lånades för att möjliggöra breddad kunskap inom betydande områden för projektet. Mycket inhämtad 
information kommer också från tidigare skrivna rapporter inom ämnet. 

 Nordbygg 4.6

2016-04-07 besöktes Nordbygg på Stockholmsmässan i Älvsjö, vilket gav inspiration för det kommande 
arbetet. Efter rundvandringen på mässan besöktes också materialbiblioteket, där arbetsmaterial och 
idéer erhölls. Besöket resulterade i information rörande sedumtak och andra takbeläggningsmaterial 
samt byggtekniska lösningar. 

 Handskisser 4.7

I ett tidigt skede påbörjades skissarbetet för att få en förståelse för arbetet, samtidigt som mer 
bristfälliga förslag kunde uteslutas. Skisserna genomfördes till en början för hand för att få en bättre 
känsla för gestaltningens framträdande. Ett tidigt handskissande gav även möjligheten till att 
undersöka många olika alternativ till utformning, istället för att rita färre och med omfattande 
alternativ digitalt.     
 För att kringgå typexemplet på studentbostäder, där lägenheterna ofta är uppradade 
efter varandra i längre korridorer, skissades här på andra typer av lösningar. Visionen var att hitta en 
ny lösning för att kunna skapa större variation bland lägenhetstyper och samtidigt effektivisera 
byggnaden med ett bra förhållande mellan BOA och BTA.   
 I skissprocessen testades olika varianter av byggnader där trapphuset fick olika 
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placeringar - centralt i huset med omkringliggande lägenheter, i anknytning till fasad med direkt 
ljusinsläpp samt utanpåliggande i form av loftgångshus. Då loftgångshuset erbjöd minst variation av 
lägenhetstyper uteslöts hustypen tidigt i skisskedet.   
 Eftersom marken i Stockholm är dyr och tillgången ofta är begränsad gick tankarna till 
att göra studentbostäder på höjden istället. Utformningen prövades därför som punkthus, där 
fotavtrycket på marken blir mindre i förhållande till erhållna bostäder. Eftersom punkthuset heller inte 
är en välbeprövad byggnadstyp för studentbostäder gav det möjligheten att utforma en unik lösning. 

 Skissande i Revit 4.8

Nästa steg i skisskedet var att pröva de olika handskissade förslagen med det digitala verktyget 
Autodesk Revit. Det gav möjligheten att utveckla de tidigare idéerna och ta reda på styrkor och 
svagheter i ett tidigt skede. Här gavs även möjligheten att testa förslagen med olika planlösningar 
genom att enkelt ändra möblering. Resultatet blev en fast lägenhetsmall som minskade möjligheterna 
till större förändringar i små lägenheter. Detta beroende på möblernas betjäningsareor som leder till 
lite flexibilitet för lägenheternas utformning.    
 Efter att ha funnit en generell typlägenhet blev nästa steg att sammankoppla den till 
trapphuset. Här testades olika lösningar där trappans och hissens relation till varandra varierade. Olika 
trappvarianter prövades även för att uppnå ett välutnyttjat trapputrymme. 

 Studie av detaljplaner 4.9

Den första utgångspunkten var att detaljplan 5 skulle ligga till grund för projektet. Det som inte 
lämpade sig var att detaljplanen enbart planerades för lägre byggnader. Den accepterade nockhöjden 
på 9-13 meter stoppade möjligheterna att bygga på höjden.47   
 För att undersöka möjligheterna vidare och hitta ett passande område för den tänkta 
byggnaden undersöktes istället detaljplan 4. Området erbjöd hustyper med högre 
byggnadshöjd, exempelvis de 2-4 våningar höga terrasshusen.48 Det som dock inte kunde erhållas med 
detaljplan 4 var möjligheten till punkthus. Efter fortsatt undersökning framkom att planering för just 
punkthus fanns inom detaljplan 2.  

 Detaljplan 2 4.10

De krav som följs från detaljplan 2 är följande: 

• Genomgående trapphus49 

• Verksamheter i entréplan mot gata50 

• Åtta våningar, varav översta ska vara indragen terrassvåning51 

• Maximal nockhöjd 29 meter52 

• Beständiga fasadmaterial så som puts, tegel eller trä53 

                                                             
47 Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan 5, sid. 12 
48 Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan 4, sid. 21 
49 Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan 2, sid. 9 
50 Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan 2, sid. 9 
51 Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan 2, sid. 9 
52 Plankarta, detaljplan 2 
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• Färgsättning i ljusa färgtoner54 

• Sedumtak55  

• Plåttak, falsad slätplåt56 

  

                                                                                                                                                                                                
53 Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan 2, sid. 8 
54 Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan 2, sid. 8 
55 Gestaltningsprogram, detaljplan 2, sid. 13 
56 Gestaltningsprogram, detaljplan 2, sid. 13 
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5 Resultat 

 Grund från undersökning 5.1

Följande parametrar från undersökningen har tagits i hänsyn vid gestaltningen: 

• Fördelning av lägenhetstyper 

• Balkonger 

• Utökad kökslängd 

• Utökad förvaringslängd 

• Stora fönster med djupa fönsterbrädor 

Enkätundersökningen har stått till grund för förhållandet mellan olika lägenhetstyper. Följande svar 
erhölls: 

 
Figur 5:1 – Cirkeldiagram över fördelning av önskad lägenhetstyp57 

 
  

                                                             
57 Enkätundersökning, Google Forms, 2016-04-28 
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 Källarplan 5.2

Källarplanet uppfyller de krav som finns från BBR angående bostadskomplement. Det finns två 
tvättstugor med två tvättmaskiner vardera på 17,5 respektive 18,5 kvm; låsbart utrymme till förvaring 
för varje lägenhet samt undercentral inklusive el-central. 

 
Figur 5:2 – Källarplan 
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 Entréplan 5.3

Entréplanet är uppdelat i två separata delar. Den vänstra delen är avsedd för verksamhetslokaler och 
den högra delen är komplementutrymmen för samtliga lägenheter. Komplementutrymmena utgörs av 
cykelparkering med plats för totalt 40 cyklar, fyra barnvagnsparkeringar samt ett miljörum med 
möjlighet till sortering av grovsopor.  

 

 
Figur 5:3 – Entréplan 
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 Typplan 5.4

Typplanet består av fyra olika lägenhetstyper fördelat på sju lägenheter. Fördelningen av 
lägenhetstyper och storlek baserades diagrammet ovan.    
 Enligt PBL ska lägenheter vara anpassade för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Det innebär till exempel att säng med plats för hjälpare ska rymmas efter 
ommöblering. Detta uppfylls i samtliga lägenheter, förutom studentettan 21 kvm, trots att det inte är 
ett krav.  

 
Figur 5:4 – Typplan 
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 Indragen våning 5.5

Två av de lägenhetstyper som redovisas i typplanet återfinns även på den åttonde och indragna 
terrassvåningen. Den upprepade planutformningen ger en byggtekniskt enklare utformning. 
 För att hålla sig till rådande detaljplan, som efterfrågar en indragen våning högst upp, 
har byggnaden fått en takterrass. Indragningen och terrassen gav möjligheten att skapa ett gemensamt 
utrymme för byggnadens hyresgäster. Terrassen är 72,5m kvm och ger därför bra utrymme för 
samvaro.      
 Terrassen består av två separata delar - en plattbelagd del som är avsedd för 
hyresgästerna och en utanförliggande del i form av ett sedumtak. Sedumtaket efterfrågades i 
detaljplanen för att skapa en grön stadsdel. Det bidrar också till ett ökat intryck av natur och grönska 
som återfinns i resten av området. Valet av terrassens material gjordes utifrån både utseende- och 
skötselsynpunkt och resulterade i material som är till fördel för de båda synsätten. 

 
Figur 5:5 – Indragen våning 
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 Teknisk beskrivning 5.6

Eftersom syftet har varit att skapa unika lösningar har det lett till att även de byggtekniska detaljerna är 
anpassade efter den gestaltningsmässiga utformningen. Lösningarna har även anpassats för att 
uppfylla vissa givna önskemål rörande bostadens funktion. 

 Fönster 5.6.1
Något som framgick av enkätundersökningen var att stora fönster med mycket ljusinsläpp värderas 
högt. I kombination med det stora fönstret är en djup fönsterbräda som kan användas som sittplats 
önskvärt. Genom att placera fönstret långt ut i ytterväggen, och då utnyttja väggens tjocklek på 450 
mm, upplevs dessutom bostaden som mer rymlig. För att uppnå önskemål, och samtidigt förbättra 
utnyttjandet av bostaden, har samtliga fönster fått en lägre bröstningshöjd på 600 mm. Höjden gör att 
användningen fungerar för såväl sittplats vid bord samt avlastningsyta bredvid säng. 

 

Figur 5:6 – Konstruktionsdetalj, fönster/yttervägg 
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 Sedumtak 5.6.2
Sedumtaket består av tre olika skikt. Överst ligger det 45 mm tjocka planteringslaget som växterna 
växer i. Det geotextila filtret håller jorden från planteringslagret på plats, samtidigt som det låter vatten 
rinna igenom till reservoarlagret. Föreslaget reservoarskikt är ett så kallat VersiDrain 60P som består 
av små behållare. Behållarna lagrar och förser växterna med vatten under torrare perioder. Vid 
överfyllda behållare leds vattnet med hjälp av takets lutning ner i terrassbrunnen. Vattnet leds sedan 
genom ytterväggen ner i stupröret längs fasaden. 

 
Figur 5:7 – Konstruktionsdetalj, sedumtak/terrass 
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 Integrerad hängränna 5.6.3
Inspiration hämtades från detaljplan 4, vad gäller hängrännor som integreras i fasaden, och behölls 
sedan i vidare arbete med detaljplan 2. Detta har även gjorts för att efterlikna terrassens gömda lösning 
för vattenavrinning. Den integrerade hängrännan är en tekniskt avancerad lösning jämfört med 
standardutformningen. 

 
Figur 5:8 – Konstruktionsdetalj, integrerad hängränna 
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 Skyltfönster 5.6.4
I entréplan mot gatan utförs ett sekundärt bärverk i form av stålpelare, som bär upp ovanliggande plan, 
och möjliggör verksamheternas större skyltfönster. Konvektorer mellan pelarna används som 
uppvärmningssystem i verksamheterna.    
 Infästningen för pelarna gjuts in i den prefabricerade väggen. Sedan fästes pelare på 
plats vid montering med hjälp av anfangs- och fotplåt. Pelarna placeras mellan de bärande 
innerväggarna för att ersätta den bärande ytterväggen. 

 
Figur 5:9 – Konstruktionsdetalj, skyltfönster 
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 Fasadmaterial 5.6.5
Fasaden består av prefabricerade väggelement med ett yttre skikt av dekortegel. Skarvar till elementen 
utförs osynliga från gatan. Teglet är utfört med löpförband med ¼-stens förskjutning. Fogar mellan 
tegelstenar utförs som en rundad insatt fog för att ge ett skuggspel i fasaden. För att möta detaljplanens 
krav är teglet utfört i två olika färger - en vit tillsammans med en mörkare jordig nyans. De två 
nyanserna skapar en kontrast mot varandra och förstärker fasadens volymförändringar. 

 
Figur 5:10 – Fasader mot nordväst, nordöst 

 

 
Figur 5:11 – Fasader mot sydöst, sydväst 
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 Utnyttjandegrad 5.6.6
Areatyp Total area [m²] 

BOA 1 530 

BTA(o) 2 430,5 

BTA(u) 316,5 

BYA 316,5 

LOA 89,5 

OPA 270 

Tabell 5:1 – Redovisning av byggnadens areor 

Areatyp Area typplan [m²] 

BOA (typplan) 231 

BTA (typplan) 316,5 

Tabell 5:2 – Redovisning av typplanets BOA och BTA 

Utnyttjandegrad = 73 % 

Tabell 5:3 – Redovisning av antal lägenheter 

  

Lägenhetstyp Antal Andel [%] 

Studentetta 32 70 

Studentlägenhet 14 30 

Totalt 46 100 
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Lägenhetstyp Antal Andel [%] 

1 rop, 21 kvm 14 30,4 

1 rop, 23 kvm 6 13,1 

1 rop, 32 kvm 12 26,1 

3 rop, 51 kvm 14 30,4 

Totalt 46 100 

Tabell 5:4 – Redovisning av antal lägenheter 
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6 Diskussion 

 Vad är bättre? 6.1
För att besvara frågeställningen - är det möjligt att bygga bättre studentbostäder? - har mycket tid och 
diskussion gått åt till att först definiera vad som är bättre. Det har gjorts med utgångspunkt i hur 
dagens bostäder ser ut och vad som gör dem bra eller dåliga.   
 Det är mycket som kan göras bättre och definieras som bättre - bättre planlösning, 
bättre område, bättre förvaringsmöjligheter eller bättre kök. För att tycka att något är bättre måste 
också en värdering av det befintliga göras och ställas mot andra alternativ.   
 Att något är bättre kan även innebära olika saker utifrån olika aspekter. Genom att välja 
mer hållbara material är det bättre utifrån ett miljöperspektiv; genom att producera fler bostäder i 
byggnaden är det bättre ur hyresvärdens perspektiv som kan hyra ut fler lägenheter; genom att 
producera så billiga lägenheter som möjligt under en så kort tid som möjligt minskar kostnaderna och 
det blir bättre ur ett ekonomiskt perspektiv. I det här projektet har fokus legat på att göra det bättre för 
studenten som är bostadens brukare. Att skapa något som är anpassat efter brukaren och dennes 
önskemål innebär en förbättring jämfört med alternativ där denna anpassning inte finns.  

 Dagens student 6.2

Den genomsnittliga studenten är under 24 år gammal och det är även i den åldern som en person 
formas som mest (16-24 år).58 Det är mycket som händer vid den tiden i livet – för många innebär det 
att för första gången i sitt liv ta eget ansvar. Det innebär att det under den tiden måste finnas rätt 
förutsättningar för att få en god grund inför framtiden. Viktigt är också att ha en trivsam miljö runt 
omkring sig och en bostad som fungerar som en tillflykt. Om den bostaden är ett stressmoment har 
detta negativ inverkan på den boendes livskvalitet. Oron som skapas av en otrivsam miljö kan även leda 
till att studieresultaten försämras.     
 Studenten är en målmedveten person som gjort ett aktivt val att förändra sitt liv. Det 
pekar mot en vilja till att förbättra sin livsstil i framtiden. Detta är kanske också den enda 
gemensamma nämnaren studenter delar. Utöver det är studenten vem som helst, alla med olika 
bakgrunder och värderingar.      
 Det som särskiljer studenter från personer med annan sysselsättning är deras 
ekonomiska förutsättningar. Det innebär att en student på grund av sin ekonomi inte kan ställa samma 
krav på sitt boende. Hur studenten upplever sin bostad ställs därför i relation till hur prisvärd den är, 
och inte vad den faktiskt kostar. Vad vill studenten få ut av sin bostad?   
 De största utgifterna, och även de mest nödvändiga, är hyra och matkonsumtion. Hyran 
går inte att påverka, men det gör däremot maten. Att laga mat själv i hemmet är en förutsättning för att 
äta billigt.  En bättre lösning är därför att prioritera ett välfungerande kök. Det är en viktig aspekt för 
att må bra och leva efter normala villkor.      

 BBR 6.3

BBR:s syfte är att ställa minimikrav som säkerhetsställer en rimlig levnadsstandard för boende och 
samtidigt ta hänsyn till människor med funktionsnedsättning.59  
 Ändringen som genomfördes 1 juli 2014 gjordes för att möjliggöra byggandet av mindre 
studentbostäder och för att göra det lättare. Huruvida denna ändring gynnade 
studentbostadsbyggandet kan ifrågasättas. När Studentbostadsföretagen tillfrågades om det blev 

                                                             
58Lundkvist, Håkan; Foss Ewa. Sveriges officiella statistik: statistiska meddelanden. Rapport: 1. Statistiska centralbyrån, 2014 
59Boverket, ”Bostadsutformning – Lämplig för sitt ändamål”, Tillgänglig: http://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--
bostadsutformning/bostadsutformning/, 2016, (hämtad 2016-06-15) 

http://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/bostadsutformning/
http://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/bostadsutformning/
http://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/bostadsutformning/
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lättare att nyproducera studentbostäder efter ändringen svarade endast femton procent ja.60 Varför 
denna ändring inte gjorde det lättare finns inget tydligt svar på, men det finns spekulationer.61 
 Vid ändringen genomförde BBR ett flertal samråd och diskussioner med olika aktörer i 
branschen. Samtliga har kontakt med byggandet av studentbostäder och är kunniga inom området. I 
motsättning har de inte tagit mycket hänsyn till den berörda studenten. I BBR:s konsekvensutredning 
nämns ett flertal gånger att livskvaliteten och inomhusmiljön i de nya bostäderna kan påverka 
studenten negativt. I försvar av denna ändring menar Boverket att studentbostaden endast är ett 
temporärt boende i livet och att det därför inte är ett stort problem.62   
 Genom att bygga små bostäder minskar möjligheterna till att variera utformningen, och 
det blir svårt att skapa nya lösningar. De byggnadstyper som drar nytta av ändringen är lägre 
byggnader som inte kräver hiss, till exempel loftgångshus. Ett utanpåliggande trapphus i kombination 
med små bostäder skapar en bra relation mellan BOA och BTA. Så fort byggnaden blir högre och 
trapphuset hamnar på insidan blir följden ett dåligt relationstal.    
 Istället för att dra ner på kraven för de olika funktionerna bör istället tillgängligheten 
och dess krav ses över. I dagsläget har alla nya bostäder krav på besökstillgänglighet, vilket innebär att 
rullstolsbundna personer ska kunna komma på besök. I studentbostaden gör detta att toaletter och 
passagemått försvårar de små lägenheternas utformningsflexibilitet. I samtliga av SSSB:s 8 000 
studentbostäder bodde endast fem rullstolsbundna personer år 2013.63 Måste alla studentbostäder vara 
handikappanpassade?      
 En sänkning av dessa krav skulle öka möjligheten till att lättare kunna utforma bostäder. 
Genom att till exempel minska toalettens fasta mått på 1700x1900 mm lämnas mer utrymme till resten 
av bostaden. I dagsläget är förvaringsmöjligheterna i studentbostäder mycket små och många använder 
därför just toaletten som förvaringsutrymme. Detta innebär indirekt att toaletten ändå inte är 
handikappanpassad för en besökare. Även passagemåtten som krävs mellan möbler ökar svårigheter 
till en flexibel möblering.     
 Ett förslag på förändring är att bestämma en procentuell andel av bostäderna som ska 
högre tillgänglighetskrav. Detta är redan genomfört i Norge, där endast 20 procent av bostäderna har 
dessa krav.64 En sådan ändring skapar dock andra svåra frågor som handlar om lika rätt för alla 
människor. Trots det behöver vissa åtgärder vidtas om det på ett enkelt sätt ska gå att lösa den 
bostadsbrist som idag råder.        
 I detta examensarbete är förslaget inte baserat på BBR:s minimikrav utan en högre 
standard som grundats på vår undersökning. Här har istället ett välutrustat kök och mer förvaring 
prioriterat. Något som uppskattas är uteplats eller balkong i direkt anknytning till bostaden och detta 
har därför uppnåtts i samtliga bostäder. Utrymme för matplats är större än givet exempel från BBR för 
att också öka möjligheten till att ta hem gäster.   
 Det pågår en debatt kring hur reglerna ska ändras för studentbostäder så att de blir så 
små som möjligt. Ändringen som har skett i BBR visar att ett intresse finns för att försöka lösa 
bostadsbristen, men fokus ligger på fel ställe. BBR:s krav skapar en obalans mellan bostadens olika 
funktioner och tillgänglighet. Prioriterat borde därför ligga på hur de upplevs och inte enbart på 
lägenhetens storlek. 

                                                             
60Byggrapport 2014. Rapport: 10. Studentbostadsföretagen, 2014 
61Byggrapport 2014. Rapport: 11. Studentbostadsföretagen, 2014 
62Konsekvensutredning BBR 2014. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende: 115. Boverket, 2014 
63Byggregler som hindrar. Rapport: 5. Studentbostadsföretagen, 2013 
64Byggregler som hindrar. Rapport:5. Studentbostadsföretagen, 2013 

http://studentbostadsforetagen.se/wp-content/uploads/2015/02/Byggrapport-2014.pdf
http://studentbostadsforetagen.se/wp-content/uploads/2015/02/Byggrapport-2014.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsekvensutredning-bbr-21-slutlig.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsekvensutredning-bbr-21-slutlig.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsekvensutredning-bbr-21-slutlig.pdf
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 Enkätundersökning 6.4

Vid enkätundersökningens start fanns en ovisshet om att svaren skulle vara för förutsägbara. Detta 
ledde till att åtanke lades ner vid frågornas utformning för att kunna erhålla så konstruktiva svar som 
möjligt. Resultatet gav fler svar än väntat och på en mer utförlig nivå. Något som uppenbarade sig var 
att deltagarna engagerade sig och delade den vidare. Här visade det sig vilket intresse som finns och att 
många har åsikter om dagens studentbostäder. Undersökningen gav därför en tillräckligt stark grund 
för projektet att baseras på. Ytterligare gav undersökningen en djup inblick i brukarnas perspektiv.
 Något som i efterhand saknades i undersökningen var konkreta alternativ för deltagarna 
att jämföra mellan. Ett exempel hade varit att ställa två olika lägenhetstyper mot varandra för att ta 
reda på för- och nackdelar med respektive lösning. Att sedan ställa dessa mot en månadshyra hade 
varit av relevans för detta examensarbete. Ett resultat på en sådan fråga skulle kunna ge klarhet i 
huruvida de olika funktionerna ska disponeras i bostaden.     
 SSSB genomförde 2015-06-08 en liknande undersökning, där de tog reda på vilka starka 
respektive utvecklingsbara sidor som finns i deras bostäder. Följande svar erhölls i undersökningen:65 

Stockholms studentbostäders 5 starka sidor 

• Bra geografiskt läge på bostäder 

• Rimlig hyra 

• Stort utbud av bostäder 

• Bra standard på bostaden 

• Tryggt, lugnt, säkert 

Stockholms studentbostäders 5 utvecklingsbara sidor 

• För få bostäder 

• Temperatur i bostaden 

• Dålig standard på bostaden (renoveringsbehov) 

• För hög hyra 

• Dålig städning av gemensamhetsutrymmen och störande grannar  

Svaren visar att det finns en stark variation i hyresgästers åsikter när det kommer till studentbostäder i 
Stockholm.      
 Något som är intressant att studera vidare är behovet av barnvänliga studentbostäder. 
Av enkätundersökningens deltagare var dock enbart en procent studerande med barn boende hemma. 
Ytterligare en procent med barn planerar att studera inom de kommande åren. Trots den låga siffran är 
det intressant att undersöka deras krav vid val av bostad och jämföra med andra studenter. 

                                                             
65SSSB, ”Studenterna nöjdare än väntat”, Tillgänglig: https://www.sssb.se/studenterna-nojdare-an-vantat/, 2015, (hämtad 

2016-06-15) 

https://www.sssb.se/studenterna-nojdare-an-vantat/
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 Norma 6.5

 Studentbostäder i punkthus 6.5.1
Att hitta på nya lösningar innebär arbetstid och ökade totalkostnader för ett bygge. Det kan därför ses 
som en enkel utväg att finna en specifik lägenhetstyp och rada upp den. Nackdelen är korridorer som 
uppstår och den enformighet som återfinns i dessa bostäder. Det innebär även att en byggnad blir låst 
till en specifik målgrupp. Genom att istället uppföra olika lägenhetstyper på samma ställe möts olika 
målgrupper av människor i samma byggnad.   
 Punkthuset valdes som en utmanande och relativt obeprövad byggnadstyp för 
studentbostäder och möjligheten fanns här att blanda olika lägenhetslösningar. Ett för hela byggnaden 
genomgående typplan gör också att hyresgästerna erbjuds samma villkor, oavsett vilken våning de bor 
på. I praktiken innebär det att inte skapa klyftor mellan studenterna genom att förändra villkoren på de 
olika våningarna. Studenten ska kunna välja sin bostad utifrån funktion och lägenhetstyp - inte utifrån 
dess exklusivitet.    
 Problematiken med studentbostäder i ett punkthus är dock att hitta en balans mellan 
storleken på lägenheterna och få en bra relation mellan dem och byggnadens trapphus. Genom att göra 
för små lägenheter uppnås en dålig relation mellan BOA och BTA. Görs lägenheterna å andra sidan för 
stora innebär det att de inte är väl anpassade för just studenter.  
 Under projektets gång har befintliga studentbostäder studerats och lägenheten nedan är 
ett exempel av dem. Lägenheten är 30 kvm med kokvrå och utgör en del i ett punkthus med totalt 57 
likadana lägenheter.  

 
Figur 6:1 – Typlägenhet, Nybohovsgränd 17 och 1966 
 

 

 

 

 

 

                                                             
66 SB, ”Liljeholmen – Nybohov”, Tillgänglig: https://www.svenskabostader.se/sv/Vara-bostader/studentbostader/Liljeholmen--
-Nybohov/, 2012, (hämtad 2016-06-15) 

https://www.svenskabostader.se/sv/Vara-bostader/studentbostader/Liljeholmen---Nybohov/
https://www.svenskabostader.se/sv/Vara-bostader/studentbostader/Liljeholmen---Nybohov/
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Ytterligare ett exempel, där kraven istället är sänkta, har studerats. Figuren nedan visar ett exempel på 
en modulbostad mindre kök utan direkt solljus. 

 
Figur 6:2 – Typlägenhet, Nybohovsgränd 17 och 1967 

 

 Framtiden 6.6

Vid nybyggnation bör byggandens livslängd tas i hänsyn. För att vara hållbar ur ett ekologiskt 
perspektiv bör byggnaden kunna hålla i 50 år. Ytterligare 50 år ska läggas till för att vara ekonomiskt 
vinnbar. Stor eftertanke måste därför läggas vid bostadens flexibilitet. Det innebär att morgondagens 
samhälle med nya målgrupper ska kunna utnyttja bostaden på ett effektivt sätt. Att bygga efter BBR:s 
minimikrav gör att bostäderna blir låsta till en specifik användare. Genom att istället bygga för 
individen blir bostaden mer attraktiv för andra användare.    
 Norma erbjuder attraktiva bostäder för fler än en användare. Det gör att bostaden blir 
användbar såväl idag som imorgon.  

                                                             
67 Magnusson, Olle. Produktbeskrivning. S.1 Ritning: Zenergy: innovativa byggsystem, 2015 
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7 Slutsats 

- Är det möjligt att bygga bättre studentbostäder? 

Svaret på den frågan är: ja, det går att bygga bättre studentbostäder. Det som hämmar nybyggandet av 
bra bostäder är till stor de hårda tillgänglighetskraven som finns. Reglernas utformning utgår från att 
ett stort antal människor ska anpassa sig efter en liten grupp. Lösningen innebär inte att strunta helt i 
de regler som finns, utan att förändra omfattningen av dem.   
 En annan variabel som stoppar nybyggandet är de höga markpriser som råder i landet, 
speciellt i storstadsregionerna. Priserna leder till att marken måste utnyttjas på ett effektivt sätt genom 
att minska byggnadens fotavtryck på marken. Detta gör punkthuset till en bättre lösning. Eftersom att 
alla studenter har olika behov är inte dagens bostäder tillräckligt varierade i utformning. Norma har en 
eftersträvad variation av lägenheter för att blanda olika målgrupper i samma byggnad.  
 Slutsatsen av hela examensarbetet är att det är möjligt att anpassa bostäder efter 
individen och samtidigt nå ut till en större grupp. Förslaget är unikt och bidrar förhoppningsvis med ett 
nytt perspektiv på studentbostäder. 
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8 Rekommendationer och framtida arbete 

Eftersom arbetet har avgränsats gällande ekonomiska antaganden och beräkningar, vore det av intresse 
för vidare utveckling att fördjupa sig inom ämnet. Detta skulle innebära en beräknad hyra för de olika 
lägenhetstyperna. Det är av stor relevans för att kunna nå ut till målgruppen.  
 Vidare studier, där tillgänglighetskraven sänks, vore av betydelse för att undersöka 
möjligheter med framtida bostäder. Sänkningen skulle kunna innebära en bättre planlösning, där 
fördelningen av bostadens olika funktioner blir mer balanserad. 
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