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ABSTRACT  

Different options are analyzed for a tenant-owner living in a top-floor apartment in a multi-

family house to furnish the attic into a maisonette (giving a two-storied apartement), to 

achieve more housing space. This degree project aims to demonstrate what technical and 

general conditions that are required while furnishing an attic into a maisonette apartment, in 

a building from the 1950s. Current general conditions that will have a significant impact on 

the attic reconstruction are considered, including: building construction, fire, daylight, 

installation requirements, construction, and accessibility. This work also examines detailed 

plans for the building and associated legislation that will have an impact on the 

reconstruction. The primary goal of the degree project was to develop three draft drawings 

for an apartment located on Agnegatan 2B, Västerås. The drawings could be the basis of a 

construction license application for a maisonette apartment. The authors had a presumptive 

costumer to take into consideration while working on the drawings. In addition, the authors 

made three visits to the examined apartment located on Agnegatan 2B. Further 

investigations were made on the apartment building’s detail plan and the authors discovered 

that it is formally prohibited to furnish the attic. To get a qualitative verification and analysis 

of the three proposals, an interview was conducted with a building inspector named Stefan 

Andersson, from Västerås municipality. During the interview the authors and Stefan 

Andersson made an exchange of views regarding an alternative solution despite deviation 

from the detailed local plan. When furnishing an attic and turning it into an maisonette some 

complexity may arise regarding the interpretation of the local plan, the building construction 

and some functional requirements. The interpretation may differ from municipality to 

municipality. Perforation of the building floor to install a staircase is one of the technical 

complications that may arise during a reconstruction of an attic into a maisonette apartment. 

One advantage with furnishing an attic into a maisonette apartment is that accessibility 

requirements only need to be met on the entrance level. Even though the local plan states 

that it is prohibited to furnish the attic on Agnegatan 2B, it may be possible after the case has 

been processed according to Stefan Andersson. 

Keywords: Attic, Attic remodeling, Attic reconstruction, Attic space, Furnishing, 

Maisonette apartment, Modification, Reconstruction. 
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SAMMANFATTNING  

Sverige lider i dagsläget av stor bostadsbrist och i 255 av landets 290 kommuner anses det 

finnas ett underskott av bostäder. Regeringen (2016a) har ett nybyggnationsmål till år 2020, 

vilket enligt en prognos från Sveriges Byggindustrier (2018) inte kommer kunna uppnås. 

Under hösten 2017 sjönk andelen bygglovsbeviljanden för lägenheter i flerbostadshus. För att 

förenkla byggprocessen och underlätta för mer byggande har Regeringen (2016b) tagit fram 

ett förslag, 22-punktslistan. Den här listan beskriver förenklade åtgärder i byggprocessen 

samt en översyn och modernisering av Boverkets Byggregler. Enligt PBL (SFS 2010:900) 

gäller de krav som ställs vid ändring av byggnad även vid ombyggnation, vilket inkluderar 

ombyggnad av vind. Exempel på dessa är utfomningskrav, tekniska egenskapskrav och 

varsamhetskrav.    

Lägenhetsinnehavare som trivs i sin bostad men som är ute efter mer utrymme, kan 

inredning till etagelägenhet ses som ett alternativ att ta i betraktande vid bostadsletande. 

Detta alternativ kan tas i betraktande om dess lägenhet ligger på högsta våning i 

flerbostadshus med oinredd kallvind.  

Arbetets syfte var att påvisa vilka tekniska grundförutsättningar som krävs vid ombyggnation 

av befintlig kallvind i ett flerbostadshus från 1950-talet. Examensarbetet ser till kraven 

gällande grundförutsättningarna byggnadsteknik, konstruktion, brand, tillgänglighet, 

dagsljusinsläpp och installationskrav samt detaljplanekrav och tillhörande lagstiftning som 

kan påverka vid vindsombyggnad i flerbostadshus. 

Examensarbetets mål var att ta fram förslagshandlingar på etagelägenhet belägen på 

Agnegatan 2B, Västerås, vilken skulle kunna ligga till grund vid en bygglovsansökan. Vid 

framtagandet av förslag har önskemål från presumtiv kund tagits i beaktande.  

Tre platsbesök skedde i den undersökta lägenheten, där uppmätning gjordes av berörda 

utrymmen inför upprättande av korrekta ritningar i de tre projekterade förslagen. Alla tre 

presenterade förslagshandlingar behövde ta de beskrivna tekniska förutsättningarna i 

beaktande samt lagstadgade krav. Vid granskadet av detaljplan upptäcktes att för den 

undersökta byggnaden är inte vindsinredning tillåtet. Det som skiljer de tre förslagen åt är 

framförallt hur dessa skulle granskas vid ett bygglovshandläggande. Som en kvalitativ 

verifiering och analys av de tre förslagshandlingarna har en intervju (2018-05-15) förts med 

byggnadsinspektör Stefan Andersson, Stadsbyggnadskontoret, Västerås Stad. Under 

intervjun skedde meningsutbyte gällande alternativ lösning trots avvikelse från detaljplan.  

Komplexiteten med att inreda vindsutrymmen till etagelägenheter anses ligga i 

detaljplanetolkning, byggnadstekniska krav och funktionskrav. Tolkningen kan skilja sig från 

kommun till kommun. Svårigheterna byggnadstekniskt bör ses specifikt för de olika fallen. 

En grundlig förundersökning rekommenderas eftersom vid ändrat användande av 

vindsutrymme tillkommer nya krav gällande brand, fukt, konstruktion. Det är även av hög 

prioritet att den nya bostadsytan har en rekommenderad takhöjd, för att nya ytan ska kunna 

nyttjas till fullo.  

 

 



 

Vid inredning av vind till etagelägenhet uppkommer tekniska komplikationer varav 

håltagning i bjälklag för interntrappa är ett av de mer omfattande ingreppen. Två fördelar 

med att inreda etagelägenhet ovan befintlig lägenhet jämfört med en enskild vindslägenhet, 

är att eventuellt hisskrav utgår samt att kraven på tillgänglighet tillgodoses på entréplan.  

Etagelägenhetens utformning kommer tyvärr inte tillåta en takkupa utifrån given detaljplan 

samt ge obalans i byggnadens utseende. Därav är alternativ med takfönster ett bättre förslag, 

vilket även bekräftas av Stefan Andersson (2018-05-15). Vidare nämner han att storleken på 

takfönster inte påverkar handläggningen av ärendet i samma omfattning som en takkupa. 

Stora takfönster kan dessutom agera utrymningsväg från etagéplanet. 

Trots att inredning av vind på Agnegatan 2B, Västerås, strider mot detaljplanen kan det vara 

möjligt att handläggning kan bevilja ett ärende enligt Stefan Andersson (2018-05-15). Det är 

viktigt att utformning sker med hänsyn till befintliga byggnadens utseende, intilliggande 

grannar och dess omgivning. 

Att skapa en etagelägenhet av en befintlig lägenhet med ovanliggande kallvind begränsas inte 
av de krav gällande utformning och byggnadsteknik som idag råder. Den faktor som kan vara 
begränsande är fastighetens detaljplan.  
 

Nyckelord:  Etagelägenhet, Inredning, Ombyggnad, Vindsombyggnad, Vindsutrymme,  

  Vindsvåning, Vindsändring, Ändring.  
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FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

AP  Arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen 

BBR Boverkets Byggregler (BFS 2011:6) 

BH Byggherre 

BN  Byggnadsnämnden i kommunen 

BOA   Boarea  

BRA  Bruksarea  

BVF  Förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 

BVL   Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 

BÄR  Allmänna råd om ändring av byggnad (1996:4) ändrad genom (2006:1) 

EKS Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av 
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 

Eurokod  Europeiska konstruktionsstandarder 

KA  Kontrollansvarig enligt PBL (SFS 2010:900) 

PBL  Plan, - och Bygglagen (SFS 2010:900) 

PBF  Plan, - och byggförordningen (2011:338) 

 

 

 

 

 

 

  



 

DEFINITIONER OCH BEGREPPSFÖRKLARINGER 

Definition Beskrivning 

Boarea (BOA) “Bruksarea för boutrymmen”   
-(SS 02 10 52 Area och volym för husbyggnader, Se 6.61) 

Brukaarea (BRA) “Area av nyttjandeenhet eller annan grupp sammanhörande mätvärda 
utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller 
annan för mätvärdhet angiven begränsning”  
-(SS 02 10 52 Area och volym för husbyggnader, Se 4.4) 

Byggnadsklass “Byggnader ska delas in i byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet. 
Vid bedömningen av skyddsbehovet ska hänsyn tas till troliga 
brandförlopp, potentiella konsekvenser vid en brand och byggnadens  
komplexitet.” -5:22 BBR (BFS 2011:26). 

Direkt dagsljus  “Ljus genom fönster direkt mot det fria.” -6:311 BBR (BFS 2011:6) 

Lamellhus  “Flerbostadshus med minst två trapphusblock som kan ha olika 
utseende, allt från låga till höga, raka eller vinklade. Den vanligaste  
typen av lamellhus är rak med tre våningar.” -(Urban utveckling, u.å) 

Ombyggnad   “Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas” 
-PBL (SFS 2010:900) 

Tillfredsställande   

utrymning      
  

“Med tillfredsställande utrymning avses att personer som utrymmer, 
med tillräcklig säkerhet, inte utsätts för nedfallande byggnadsdelar, hög 
temperatur, hög värmestrålning, giftiga brandgaser eller dålig sikt som 
hindrar utrymning till en säker plats.” -5:31 BBR (BFS 2011:26). 

Verksamhetsklass “Utrymmen i byggnader ska, utifrån avsedd verksamhet, delas in i  
verksamhetsklasser (Vk).” -5:2 BBR (BFS 2011:26). 

Vistelsezon “Vistelsezonen begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meter 
höjd och ett annat på 2,0 meter höjd, samt vertikala plan 0,6 meter 
från ytterväggar eller andra yttre begränsningar, dock 1,0 meter vid 
fönster och dörr.” -6:412 BBR (BFS 2011:6) 

Våning   “Ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av 
byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av 
ett golv. En vind ska anses vara en våning endast om: 
1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet,  
och  
2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för 
vindsbjälklagets översida.  
En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i 
våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över 
markens medelnivå invid byggnaden.” -PBL (SFS 2011:338) 

Ändring   “En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.” 
-PBL (SFS 2010:900) 

Råvind, kallvind  Är begrepp som används och syftar till samma sak i detta arbete. En 
oisolerad vind som inte är inredd till annat än exempelvis förråd.  
Inte som bostad eller nyttjande av verksamhet. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Sverige lider i dagsläget av stor bostadsbrist. Enligt Boverket (2017a) är det framförallt unga 

och individer som är nya på bostadsmarknaden som har svårast att ta del av marknaden. I 

255 av landets 290 kommuner anses det finnas ett underskott av bostäder. Vilket är en ökad 

andel kommuner som upplevt underskott under de senaste två åren, trots att 

bostadsbyggandet fortskrider i flertalet av kommunerna. Det är inte bara i storstäderna som 

bostadsbristen är ett faktum, utan även i kommuner i glesbygd med en mindre folkmängd ses 

ett ökat bostadsbehov. Dessutom finns ett ökat behov av förberedda tillgänglighetsanpassade 

bostäder, anser majoriteten av landets kommuner. Boverket (2017b) påvisar att 

bostadsbristen kommer fortgå under kommande tre åren. Av de kommunerna med 

underskott idag, anser 44 stycken kunna se sig nå en balans inom denna tidsperiod. 

Regeringen (2016a) har ett nybyggnationsmål att till år 2020 ska 250 000 nya bostäder ha 

byggts i Sverige, vilket motsvarar ca 80 000 nya bostäder per år. Detta mål kommer enligt 

Sveriges Byggindustrier (2018) prognos inte att kunna uppnås. Under hösten 2017 sjönk 

andelen bygglovsbeviljanden för lägenheter i flerbostadshus. Denna prognos påvisar en 

byggnationsminskning med cirka 30 procent mot tidigare rekordår. Enligt Regeringen 

(2016b) måste det under hela byggprocessen regelmässigt underlättas ytterligare för att fler 

bostäder ska byggas kommande år, både hyresrätter och bostadsrätter. I juni 2016 kom 

Regeringen (2016) med förslag, 22-punktslistan, denna är till för att förenkla byggandet i 

Sverige. Förändrade skatteregler och fler bygglovsbefriade åtgärder är några av lagförslagen 

som behandlas. Denna lista innefattar även en översyn gällande Boverkets Byggregler (BBR) 

vilken ska se till att förenkla och modernisera regelverket, men utan påverkan gällande 

säkerhet eller ett hållbart och långsiktigt byggande i Sverige. Listan tar även upp 

möjligheterna till kortare ledtider, det vill säga kortare och mer konkreta framställanden av 

översiktsplaner och detaljplaner, både gällande mark och bostads disposition. 

Vid inredning av större del outnyttjat vindsutrymme anses ändringen som en ombyggnation 

(Boverkets byggregler (BBR), BFS 2016:6). Enligt Boverket (u.å) är definitionen på en 

ombyggnad att en ändring sker på byggnad, vars omfattning gäller en betydande och 

avgränsbar del eller hela byggnaden. Vid ombyggnad av vind gäller samma krav som vid 

annan ombyggnation, exempelvis utformningskraven, de tekniska egenskapskraven och 

varsamhetskraven (Plan, - och bygglagen (PBL), SFS 2010:900). Vid inredning av 

vindsutrymmen vars syfte är att utöka volym uppåt i en befintlig bostad under vind, det vill 

säga inreda en etagelägenhet, kan krav gällande tillgänglighet behöva vidtas i den befintliga 

lägenheten (Boverket, 2017g).  

Enligt avsnitt 8 kap 7 § PBL (SFS 2010:900) kan avsteg alltid göras gällande 

tillgänglighetskrav om nya enskilda bostäder på vindsutrymmet inte överstiger 35 

kvadratmeter. Denna ändring i PBL ska enlig Thyréns (2015) bidra till att fler fastighetsägare 

i större utsträckning bygger om sina råvindar till mindre lägenheter. Till följd att framförallt 

attrahera studenter och unga att stanna kvar i staden och därefter kunna bidra till samhällets 

försörjning och en ökad konsumtion. 
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1.2 Problemformulering 

BBR 24, avsnitt 1:22 (BFS 2011:6) Krav vid ändring av byggnader, tar upp och klargör vilka 

krav som finns att förhålla sig till både som projektör och under produktion vid ändring av 

byggnader i allmänhet. Idag finns dock inte normer för vilka specifika tekniska 

grundförutsättningar som krävs för att möjliggöra inredning av etagelägenhet i 

flerbostadshus. Myndigheter ställer sig idag olika till inredning av vind utifrån given 

detaljplan. Tolkning av lagrum och handläggning kring dessa ärenden kan skilja sig beroende 

på aktuell kommun.  

Bostadsbristen är idag stor över hela landet, vilket kan ses i 1.1 Bakgrund. Detta problem 

gäller både mindre och större bostäder. För de individer som trivs i sin lägenhet men är 

trångbodda kan inredning till etagelägenhet vara ett alternativ att ta i betraktande vid 

bostadsletande. Detta gäller enbart om lägenheten ligger på högsta våningen i ett hus med 

oinredd kallvind.  

Arbetets fallstudie har undersökt en bostadsrättslägenhet på Agnegatan 2B, Västerås, vilket 

är ett flerbostadshus i tre våningar utan hiss. Idag har fastigheten en oinredd kallvind som 

används som förråd för fastighetens lägenhetsinnehavare. Fastighetens detaljplan PI819 

säger att inredning av vindsutrymme inte är tillåtet på Agnegatan 2B, vilket leder författarna 

till att se om det finns möjlighet att kringgå detta utifrån detaljplanen eller inte. 

Undersökningen har skett på uppdrag av kund vilken är en privatperson boende i 

gavellägenhet på tredje våningen, vilken önskar utöka sin lägenhet till en etagelägenhet. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete var att påvisa vilka tekniska grundförutsättningar som krävs vid 

ombyggnation av befintlig kallvind i ett flerbostadshus från 1950-talet. Arbetet innefattar 

även vilka krav handläggande kommun ställer och hur kraven påverkar möjligheten till 

ändring. De tekniska grundförutsättningar som påverkar ombyggnation innefattar flertalet 

krav. Detta arbete ser till krav gällande byggnadsteknik, konstruktion, brand, tillgänglighet, 

dagsljusinsläpp och installationskrav samt detaljplanekrav och tillhörande lagstiftning som 

kan påverka vid vindsombyggnad i flerbostadshus. 

Målet med examensarbetet var att lägga fram tre egen projekterade förslagshandlingar med 

litteraturstudien som underlag. Förslagen gestaltar hur en lägenhet kan utöka sin befintliga 

volym genom inredning av ovanliggande kallvind genom ombyggnation till etagelägenhet. Ett 

ytterligare mål var att de framtagna förslagen ska påvisa att ombyggnad av befintlig vind är 

ett realistiskt och bra alternativ för ökad bostadsyta. Vid framtagandet av förslag har 

önskemål från presumtiv kund tagits i beaktande. Under 4.4 Utformning av etagelägenhet 

specificeras kundens önskemål. 
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1.4 Frågeställningar 

• Vilka tekniska förutsättningar finns det att ta hänsyn till vid inredning av 

vindsutrymmen i flerbostadshus? 

• Vilka tekniska komplikationer kan uppkomma i samband med inredning av 

etagelägenhet i oinredda vindsutrymmen i flerbostadshus? 

• Är det möjligt att inreda tänkt kallvind i arbetets fallstudie enligt given detaljplan? 

• Begränsar dagens byggnadstekniska och utformningskrav möjligheten att utöka den 

befintliga lägenhetens boarea till etagelägenhet?  

1.5 Avgränsning 

Arbetet undersöker möjlighet till utökning av befintlig lägenhet i ett flerbostadshus från 

1950-talet. Detta på uppdrag av presumtiv kund som önskar att utöka volym på befintlig 

bostad till kallvind ovan, det vill säga, att inreda till etagelägenhet.  

Examensarbetet avgränsas till byggnadstekniska och tillhörande aspekter som krav på 

konstruktion vid håltagning för interntrappa, brand, tillgänglighet, dagsljusinsläpp och 

installationskrav samt detaljplanekrav och tillhörande lagstiftning, som kan påverka en 

vindsombyggnad av kallvind i flerbostadshus. Beräkningar gällande alla ovanstående 

grundförutsättningar utfördes inte på grund av tidsbrist.  

Tidigare publicerade examensarbeten har behandlat aspekter som ekonomi, 

entreprenadjuridik, energieffektivisering, byggnadsfukt och utförliga konstruktions 

undersökningar vid vindsinredning. Därför beaktades inte dessa områden inom den aktuella 

studien i detta examensarbete, medan arbetets litteraturstudie är något bredare. Detta arbete 

tar upp inredning av etagelägenhet eftersom fokus i tidigare publicerade examensarbetena 

har behandlat inredning av nya bostäder på vindsvåning.  

Vid Stadsarkivet Västerås saknas konstruktionstekniska ritningar för fastigheten på 

Agnegatan 2B, Västerås. Därför beaktas inte byggnadens konstruktion särskilt djupgående i 

arbetet.   
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2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Detta arbete har tagits fram med litteraturstudie som underlag inför aktuell studie, vilken 

består av en fallstudie med framtagande av egna ritningsförslag. Förslagen beskriver hur en 

lägenhet kan utöka sin volym genom inredning av ovanliggande kallvind.  

För att få ytterligare erfarenhet och kunskap har platsbesök skett på två olika adresser, 

Agnegatan 2B, Västerås och Stenborgsgatan 9, Eskilstuna. Dessutom har en intervju 

genomförts med byggnadsinspektör Stefan Andersson på Stadsbyggnadskontoret, Västerås 

Stad.  

Examensarbetets alla källor, både för litteratur och figurer, redovisas löpande i text och i 

samband med figur, samt i en sammanställande referenslista i slutet av arbetet.  

2.1 Litteraturstudie 

För att hitta rätt information och tillförlitliga databaser togs i tidigt i arbetet kontakt med 

Mälardalens högskolebibliotek.  

Informationssökning har skett utifrån ett kritiskt granskande och från primärkällor. 

Databaser som DiVa-portal och SwePub samt sökmotorer som Google och Google Scholar 

har använts i hämtandet av material. Nyckelord som använts vid informationssökning har 

varit: etagelägenhet, inredning, ombyggnad, vindsombyggnad, vindsutrymme, vindsvåning, 

vindsändring och ändring. Studentuppsatser har använts som inspiration men för att vara 

säkra vid val av trovärdig källa, valdes alltid den primära källan, som i detta examensarbete 

oftast ledde till PBL eller BBR.  

Datainsamlingen har bestått av publicerade artiklar, rapporter och underlag för detta arbete 

gällande grundläggande förutsättningar. Förutsättningarna innefattar flertalet krav gällande 

byggnadsteknik, konstruktion, brand, tillgänglighet, dagsljusinsläpp och installationskrav 

samt detaljplanekrav och tillhörande lagstiftning som kan påverka en vindsombyggnad av 

kallvind. Regler, krav och tillhörande lagstiftning från BBR och PBL granskades och tolkades 

för att möjliggöra inredning av etagelägenhet i fallstudien. 

Facklitteratur inom installation, arkitektur, brand och vindsinredning har bistått med 

information till arbetet utifrån tillförlitliga källor. 

2.2 Aktuell studie Agnegatan 2B, Västerås 

Som fallstudie i examensarbetet har en nuvarande oinredd kallvind på Agnegatan 2B, 

Västerås undersökts. Ägaren av den undersökta lägenheten är en privatperson som önskar 

utreda om denne utifrån önskemål skulle kunna få inreda ovanliggande oinredda kallvind, 

det vill säga utöka sin befintliga lägenhet till etagelägenhet. 

Detaljplan och ritningsunderlag har beställts från Stadsarkivet, Stadsbyggnadskontoret, 

Västerås Stads inför uppmätning och som underlag vid upprättande av befintliga ritningar 

och sedermera förslagshandlingar. Detaljplan med tillhörande plankarta och 

planbestämmelser granskades, för att veta givna premisser.  
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Tre utformningsförslag har upprättats av författarna i form av förslagshandlingar, vilka har 

skapats med hjälp av ArchiCAD 21, tillhandahållet av ByggingenjörsByrån. Alla tre 

förslagshandlingar har utformats utifrån gällande krav, föreskrifter och lagar och kan kopplas 

till litteraturstudien. Rekommendationer gällande tillgänglighet enligt Svensk Standard SS 91 

42 21 har beaktats vid utformningen av etagelägenheten. Utöver lagkrav och 

rekommendationer baserades utformningen för vindsvåningen på den undersökta 

lägenhetens byggnadstekniska lösningar. För ett trovärdigt resultat har kontakt skett med 

byggnadsinspektör Stefan Andersson, Stadsbyggnadskontoret, Västerås Stad (2018-05-15). 

Detta för att verifiera förslagshandlingar som ligger till grund för möjliga bygglovshandlingar 

och senare beviljande. Denna kontakt är redovisad under 5.5 Sammanställning intervju i 

Resultat. 

4.1 Generella förutsättningar, byggnader från 1950-talet i arbetet beskriver en typisk 50-

tals fastighets uppbyggnad, detta är fakta som hämtats från litteratur och tidigare arbeten. 

Dessa uppgifter saknades vid överlåtande av ritningar från Stadsarkivet, Västerås Stad. 

Därför är det inte givet att byggnaden på Agnegatan 2B stämmer fullständigt överens med 

den information som är beskriven i avsnittet. 

I aktuella studien är det vid litteraturanknytning primärkällor som använts. Vid platsbesök är 

det efter okulär bedömning författarnas egna iakttagelser på plats som dokumenterats. 

2.2.1 Platsbesök Agnegatan 2B, Västerås 

Den befintliga lägenheten och kallvinden har grundligt undersökts under tre platsbesök. 

Under det första platsbesöket (2018-02-13) konsulterades lägenhetsinnehavaren om dennes 

önskemål inför utformning och gällande funktion av vindsvåningen. En uppmätning med 

lasermätare av den befintliga lägenheten och kallvindens yta ovan lägenheten genomfördes 

inför upprättandet av ritningar. En okulär översyn skedde för att konstatera befintligt skick 

på material och kondition av kallvinden. Fotografier togs av både befintliga lägenheten samt 

kallvinden för att ha som dokumentation.  

Vid det andra (2018-04-27) och tredje (2018-05-07) platsbesöket kompletteras med 

ytterligare uppmätning samt verifiering av oklarheter som uppkommit under utformnings 

skede. Fler fotografier dokumenterades för förtydligande till arbetet. 

2.2.2 Arbetsplatsbesök Stenborgsgatan 9, Eskilstuna 

Ett arbetsplatsbesök (AP) har skett i fastigheten på Stenborgsgatan 9, Eskilstuna tillsammans 

med kontrollansvarig (KA) Andreas Carlsson, ByggingenjörsByrån (2018-03-24) klockan 

09.00-10.00. Besökets syfte var att öka förståelsen över vilka byggnadstekniska åtgärder det 

kunde finnas att ta hänsyn till vid projektering av vindsutrymmen. AP skedde under 

pågående ombyggnation därvid okulär översyn kunde ske av rådande konstruktions-

förutsättningar. Dokumentation av AP skedde med fotografier och minnesanteckningar. En 

sammanfattning kan ses i 4.5 Arbetsplatsbesök Stenborgsgatan 9, Eskilstuna och i Bilaga 2 

Foton Stenborgsgatan 9, Eskilstuna. 
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2.3 Intervju med Stefan Andersson, byggnadsinspektör, 

Stadsbyggnadskontoret, Västerås Stad 

Som en kvalitativ analys av skapade förslagshandlingar har en intervju skett med Stefan 

Andersson, byggnadsinspektör på Stadsbyggnadskontoret, Västerås Stad.  

En transkriberad intervju skedde vid personlig kontakt med vederbörande i Stadshuset, 

Västerås (2018-05-15), klockan 10.00-11.30. Denna skedde i syfte att verifiera utformning 

och frågor gällande tolkning av aktuell detaljplan. Intervjun presenteras i sin helhet i Bilaga 

3, och sammanfattas under 5.5 Sammanställning intervju under Resultat.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien tar upp förutsättningar och krav för att skapa en förståelse för hur 

kommande aktuell studie ska kunna bearbetas på bästa sätt. Den innefattar generella 

förutsättningar för ombyggnationer samt vilka specifika krav och förutsättningar som ska tas 

i beaktande vid ombyggnation av vindsutrymme. 

3.1 Generella förutsättningar vid ändring av byggnad 

Ändring av byggnad är ett samlingsbegrepp som omfattar olika åtgärder. Enligt PBL (SFS 

2017:181) är en ändring när det sker en eller flera åtgärder på byggnad, som ändrar dess 

”konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde”. Där 

funktion definieras som byggnaders förmåga att anpassas efter de krav som ställs i PBL 

gällande tekniska egenskaper, utformning med hänseende till ändamål och 

tillgänglighetsanpassning (8 kap 2, 5§§ BFS 2010:900). 

En ändring definieras på olika sätt och har varierande storlek. Ett exempel som Boverket 

(2015-12-01) tar upp som liten ändring är omtapetsering av rum och en mycket stor ändring 

skulle kunna vara byte av verksamhet. 

Vid uppförande av en ny byggnad eller ändring av befintlig byggnad ställs flertalet krav av 

myndigheter. Dessa krav omfattar alla befintliga byggnader. Enligt Boverket (2015-12-01) är 

det utformningskraven och de tekniska egenskapskraven som är väsentliga, men även 

varsamhetskravet och förvanskningskravet ska uppfyllas av byggherren (BH).    

Vidare skriver Boverket att vid mindre ändringar är det framförallt krav gällande byggnadens 

egenskaper som kommer prioriteras, eftersom att dessa egenskaper inte får försämras. Vid 

mer radikala ändringar kan betydligt fler krav komma att ställas. Vid fastställande angående 

vilka krav som ska tas vid beaktning för den specifika ändringen, ska BH fundera över hur 

den planerade ändringen kommer påverka byggnaden, gällande dess förmåga att uppfylla 

samhällets krav. 

När en ändring ska göras på byggnad behövs bygglov skickas in till den aktuella kommunen 

där ändringen kommer ske, för att få tillstånd att utföra den tänkta åtgärden (Boverket, 

2017e). Exempel på tillfällen där bygglov krävs beskrivs i 3.4.1 Tillståndsprocess. 

 

Enligt 1 kap 4§ PBL (SFS 2010:900) definieras nybyggnad som, uppförande av ny byggnad 

eller förflyttning av befintlig byggnad. Vid nybyggnad gäller de krav som ställs vid ändring. 

Tillbyggnad är en form av ändring som utökar den befintliga byggnadens volym (PBL, SFS 

2010:900 4§). Tillbyggnad är ett begrepp som innefattar alla typer av åtgärder som genererar 

en utökad volym på byggnad oberoende i vilken riktning ökningen sker. Exempel på 

tillbyggnad är takkupor (Boverket, 2017i). Eftersom tillbyggnad räknas som ändring gäller de 

krav som ställs vid ändring, dock ställs reglerna endast på den tillbyggda delen och inte 

resterande del av byggnad.   

 

Även ombyggnad är en form av ändring. Ombyggnad är när en avgränsande eller betydande 

del påtagligt förnyas på eller i befintlig byggnad (Boverket, 2018).  

Begreppsförklaring gällande vad som menas med betydande och avgränsbar del är: 



8 

 “Med avgränsbar del av en byggnad menas en funktionell enhet av en  

 byggnads volym. Det kan till exempel vara en bostad eller en lokal.   

 Beroende på husets storlek kan också en eller flera funktionella enheter  

 behöva omfattas av åtgärden för att åtgärden ska kunna anses omfatta  

 en betydande del av byggnaden”.   - Boverket (2018) 

 

Likaså för tillbyggnad gäller kraven vid ändring även ombyggnad. Men vid ombyggnad kan 

kraven komma att gälla både den ombyggda och den befintliga delen av byggnaden. I BBR 

(BFS 2016:6) ges exempel på vad som anses som påtaglig förnyelse och ombyggnad, ett av 

dessa är inredning av hel råvind. 

3.2 Hänsynstaganden vid ombyggnation av vindsutrymme 

Ombyggnad av vind kräver varsamhet eftersom utrymmet inte är projekterat och konstruerat 

för att användas mer än tillfälligt i sitt ursprung. Detta i sin tur leder till att ombyggnationen 

blir komplex och problem vid inredningen kan uppstå. Därför bör alltid en förundersökning 

ske enligt 2:311 i Boverkets byggregler (BFS 2011:26). Denna undersökning ska ske innan 

påbörjad projektering av den tilltänkta ändringen. Förundersökningen bidrar till att uppnå 

ett bra resultat genom att bekanta sig med byggnadens förutsättningar.  

 “Kunskapen om den teknik en byggnad uppförts med och om byggnadens  

 och tomtens kvalitéer och brister är en förutsättning för att kunna välja de  

 material, metoder och lösningar som möjliggör ett varsamt tillvägagångssätt och ett 

 gott resultat”.       - Boverket (2007). 

3.2.1 Konstruktion och bärighet 

Vid ombyggnad av vind kommer samtliga delar av byggnad beröras av nytillkomna laster. 

Detta innebär att befintlig konstruktion bör genomgå en förundersökning enligt Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder (eurokoder), (EKS) (BFS 2015:6), för att kunna bedöma om 

eventuella förstärkningar krävs och vart de ska placeras i byggnad. 

 Tak 

En byggnads konstruktion är en parameter som har betydande påverkan och är avgörande 

gällande hur stora åtgärder som krävs vid en eventuell ombyggnation av vind. Framförallt 

takstolens utformning. Hur stor del av den befintliga vinden som kan utnyttjas beror på 

takstolens höjd och lutning. Takhöjden på den befintliga vinden är en faktor som har stor 

inverkan på om utrymmet går att omvandla till bostad. Minst tillåtna takhöjd vid inredning 
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av vind är enligt BBR avsnitt 3:3111 (BFS 2011:6) 2,3 meter upp till hanbjälke men lägst 2,1 

meter, och lägsta tillåtna takhöjd vid snedtak är 1,9 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid ombyggnad av vind kommer taket få ett nytt utseende, detta eftersom takfönster, 

takkupor, terrasser kan behöva monteras för att få in dagsljus. Detta är något som resulterar i 

att yttertak och takstolar kan komma behöva rivas för att ersättas med dessa nya 

konstruktioner (Larsson, Petterson & Milojevic, 2009). Figur 1 visar en schematisk bild av en 

Svensk takstol. Denna takstol är av samma modell som sedan via översyn är placerad i på 

vinden i arbetets fallstudie, 4.2.2 Vindsutrymme ovan undersökt lägenhet. 

Takstolarna kommer kunna ersättas med avväxlingar som innebär att det befintliga takets 

bärförmåga kommer förändras, dock gäller det fortfarande att förhålla sig till EKS (BFS 

2011:10–2015:6) regler gällande bärighet. 

 

 ”6 § Byggnadsverk och byggnadsverksdelar ska med tillräcklig tillförlitlighet  

 ha en bärförmåga som är lika med eller större än lasteffekten under  

 byggnadsverkets användningstid samt under uppförandet. Byggnadsverket  

 ska också ha statiskjämvikt så att det stabiliserande momentet är lika med  

 eller större än det stjälpande.”       - EKS  (BFS 2015:6) 

 Bjälklag 

Vid projektering av den befintliga byggnadens vindsbjälklag konstrueras bjälklaget för att 

bära upp takkonstruktionen och att människor endast ska vistas där tillfälligt, eftersom att 

vindsutrymmet troligtvis används som förråd. Detta innebär att vid inredning av vind, från 

förråd till bostad, kan bjälklaget komma att behöva förstärkas för att klara de nya 

tillkommande lasterna (Bergström, 2009). Detta gäller självfallet även vid eventuella 

håltagningar i bjälklag. 

Exempel på håltagningar skulle kunna vara för hisschakt eller interntrappa. Håltagning av 

betongbjälklag utförs helst redan vid uppförandet av byggnad, men går att tillägga senare om 

Figur 1. Svensk takstol, schematisk skissmodell. 
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så skulle vara fallet. Håltagning vid senare tillfällen för att exempelvis skapa etagelägenhet 

kan generera att interntrappa behövs monteras. Interntrappa kommer då att monteras i 

befintlig bostad upp till vind (Bergström, 2009).   

Håltagning av bjälklag kommer att behöva någon form av förstärkning eftersom viss del av 

bärande konstruktion tas bort (Bergström, 2009). Det finns flera alternativ på eventuell 

förstärkning vid håltagning. Exempel på dessa varianter är någon form av avväxling. Krage av 

betong eller stål vid mindre håltagningar, alternativt balkkors eller dubbelt balkkors. Tanken 

med dessa förstärkningar är att de ska ta upp de laster som tidigare bjälklag bar upp. 

3.2.2 Dagsljus 

Dagsljuset påverkar individers hälsa och välbefinnande på flertalet olika sätt enligt Sjöström 

Larsson och Wergeni-Wasberg (2009). För lite tillgång till ljus gör människor trötta och 

nedstämda samt påverkar även hormonellt. Avsnitt 6:322 i BBR tar upp vikten av direkt 

dagsljus i rum eller avskiljbara delar av rum där vistelsetiden är mer än tillfällig. Dessa rum 

ska utformas och planeras så att behovet av dagsljus blir tillgodosett, oavsett var i fastigheten 

rummet finns. Dagsljusfaktorn är det krav gällande dagsljus som ställs idag. Denna faktor 

ligger på 1 procent, vilket i praktiken betyder att en hundradel av ljusstyrkan ska återspeglas 

inomhus motsvarande ljusstyrkan utanför fönstret, oavsett tid under för- och eftermiddag 

samt väderstreck. Dagsljus definieras enligt avsnitt 6:311 Boverkets byggregler (BFS 2011:6) 

som både direkt och indirekt dagsljus. 

Sjöström, Larsson och Wergeni-Wasberg (2009) menar att mängden dagsljus i en bostad 

påverkas framförallt av antalet och storleken av fönster i anslutning till rummet. Fönstrets 

placering och höjd, yttre faktorer som skuggning av vegetation och andra byggnationer samt 

väderstreck påverkar intaget av dagsljus. En boende bör från sin bostad kunna skönja 

årstidsväxlingarna och inte enbart ta del av himmelsljus. 

På råvindar och oinredda vindsutrymmen är dagsljusinsläppet vanligtvis undermåligt 

eftersom avsaknaden av fönster är stor. 

3.2.3 Hiss 

Hiss är ett av de krav som kan komma att ställas vid ombyggnad, detta gäller även 

ombyggnation av vindsutrymmen enligt Plan, - och byggförordningen (PBF) (SFS 2011:338). 

Om det finns krav på hiss utifrån PBL 3 kap 4§ skulle en förenkling vara om hiss redan finns 

installerad i den befintliga byggnaden. Detta skulle underlätta vid installation av hiss till 

vindsvåning, eftersom hissen kan dras upp från det underliggande våningsplanet. Dock gäller 

endast detta om separata bostäder byggs på vind vars area överstiger 35 kvadratmeter enligt 

PBL (SFS 2010:900). Detta gäller även befintliga trapphus om det inte redan är uppdraget 

till vindsplanet. 

Om inte möjligheten att dra upp hiss från underliggande plan finns, måste en trapphiss 

installeras. Ett annat alternativ om hiss- och trapphus inte går att utöka uppåt, är att hiss- 

och trapphus byggs till utanpå flerbostadshusets fasad, menar Evertson (u.å). 
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3.2.4 Installationer 

Vid projektering av vindsutrymme ska hänsyn till installationer tas i tidigt skede. Detta gäller 

både befintliga och nya installationer (Malmö Stadsbyggnadskontor, 2016). Med befintliga 

installationer menas exempelvis, murade skorstenar som består av självdragskanaler, 

avloppsluftare från våningarna under och ventilationskanaler. 

Eftersom en råvind ursprungligen är projekterad för att personer endast ska vistas där 

tillfälligt, innebär det att nya installationer kan behöva utföras. De nya installationerna som 

ska tas under beaktning vid ombyggnation av vind till bostadsutrymme, är dragning av el, 

ventilation, värme och sanitet.   

Vindens planlösning bör utformas så att stammar och befintliga installationsschakt i 

möjligaste mån kan dras direkt från undre liggande plan när dessa dras upp till vind 

(Henriksson, Lundqvist, Sjögren & Thand, 1982). Detta bidrar till en förenklad projektering, 

eftersom det är komplext och problematiskt att göra sidodragningar av rör och kanaler för 

installationer. 

3.3 Lagar, förordningar och allmänna råd 

Vid byggande i Sverige idag, vare sig det är en bygglovs, - anmälningspliktig åtgärd eller en 

åtgärd som varken kräver bygglov eller anmälan, måste all byggnation som sker följa de krav 

som finns satta idag (Boverket, 2017h). Utformningskrav och tekniska egenskaper som 

beskrivs i PBL, PBF, BBR och EKS måste uppfyllas för att vara en godkänd byggnation. Vilka 

dessa lagar, förordningar och regler är, specificeras nedan. Det är alltid BH som är ytterst 

ansvarig vid en byggnation att alla arbeten sker i enlighet med rådande lagstiftning och enligt 

reglerna i BBR, PBL, PBF och EKS. Det är byggnadsnämnden (BN) som prövar att kraven 

uppfylls i samband med inkommande ansökan om lov och anmälan, vilket kan se mer i 3.4.1 

Tillståndsprocessen samt under produktion via dokumentation av KA. 

BBR 

Boverkets byggregler (BFS 2011:6) ställer grundläggande krav och innehåller regler som 

förtydligar flertalet av de tekniska egenskapskrav, 8 kap 4§ PBL (SFS 2010:900), och 

tomtkrav, 8 kap 9§ PBL (SFS 2010:900) som tas upp i PBL och PBF för god byggnation idag. 

Utformningskraven enligt BBR kan ses i 8 kap 1§ PBL (SFS 2010:900). Enligt Boverket 

(2017h) innehåller BBR både föreskrifter och allmänna råd. De allmänna råden är 

rekommendationer och ska ses som vägledning för att uppnå en god standard vid byggande i 

Sverige.  

BÄR 

Är en rapport från Boverket (2006) (allmänna råd 2006:1) vilken innefattar allmänna råd om 

ändring av byggnad. Rapporten ska förtydliga krav och upplysa om att de tekniska 

egenskapskraven ska tillämpas, alltid utifrån byggnadens befintliga förutsättningar och 

beroende på ändringens omfattning. Vid ändring ska alltid varsamhetskravet belysas och tas i 

stor beaktande.  
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EKS och Europeiska konstruktionsstandarder 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder (eurokoder) förkortas EKS (BFS 2011:10). Dessa och Europeiska 

konstruktionsstandarder (Eurokod) är verkställande föreskrifter i Sverige gällande krav i 8 

kap 4§ p1 i PBL (SFS 2010:900). Kraven gällande konstruktion är förmågan till bärighet, 

byggnadens stadga och byggnadens och materialets beständighet. Eurokoderna beskriver 

generella dimensioneringskrav internationellt, men beskriver även vilka regler som enbart 

gäller i Sverige. Exempelvis finns krav på dimensionering gentemot snölast, vilket inte är 

aktuellt i södra Europa där det finns andra dimensioneringskrav. 

PBF 

Plan, - och byggförordningen, PBF (2011:338). Enligt Boverket (2016b) “Förordningen 

innehåller bestämmelser om innehåll och definitioner, planer och områdesbestämmelser, 

krav på byggnadsverk, lov och anmälan mm.” Denna förordning som togs i anspråk 2011, 

ersatte fyra stycken tidigare förordningar.  

PBL 

Enligt 1 kap 1§ PBL (SFS 2010:900) ska Plan, - och bygglagen bidra till en god 

samhällsutveckling på flertalet fronter, utifrån dess inkluderade bestämmelser gällande 

planläggningen av mark, vatten och byggande i Sverige. 

3.4 Krav vid ombyggnad 

Det finns flertalet krav som ska uppfyllas vid en ombyggnation i en byggnad. Dessa krav 

återfinns i BBR (SFS 2011:6) och PBL (SFS 2010:900). 

3.4.1 Tillståndsprocessen 

Tillståndsprocessen för att få uppföra byggnader i Sverige ser likadan ut i alla kommuner. BN 

i respektive kommun prövar och beviljar bygglov eller anmälningar vid rivning, - bygg, - eller 

marklov. Efter att bygglov beviljats, se 3.4.1.2 Bygglov, sker ett tekniskt samråd hos 

kommunen om BN anser det krävas för att ge startbesked. I Figur 2 kan tillståndsprocessen 

följas från ansökan av bygglov till slutbesked.  

Enligt 10 kap 19§ PBL (SFS 2010:900) ska under det tekniska samrådet bland annat de 

tekniska beskrivningarna granskas, BHs förslag till kontrollplan godkänns samt se över 

behovet av arbetsplatsbesök med KA och BN utsedda representant. Enligt Boverket (2015) 

ger kommunen ett startbesked till BH, när alla krav på det tekniska samrådet är uppfyllda. 

Byggnationen kan först påbörjas om BN anser att PBL med tillhörande föreskrifter följs.  

Under byggnationen sker AP med KA och BN för att säkerställa att byggnationen sker som 

planerat samt att egenkontroller sker utifrån upprättad kontrollplan. När byggnationen är 

klar, samlas BH, BN, KA och entreprenör för ett slutsamråd. Om samtliga egenkontroller är 

utfärdade och all nödvändig dokumentation är redovisad av KA, kan BN utfärda ett 

slutbesked och byggnaden kan därefter tas i bruk. 
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  Figur 2. Tillståndsprocessen från ansökan till slutbesked. 

 Detaljplan 

I detaljplan reglerar kommunen lämpligheten av bebyggelse och bestämmer gränser, 

användning samt utformning för allmänna platser inom ett mark- eller vattenområde, vilket 

kan läsas i 4 kap 2,5§§ PBL (SFS 2010:900). Detaljplanen är juridiskt bindande och förtäljer 

rättigheter samt skyldigheter som gäller både mark och fastighetsägare samt samhället i fråga 

om byggnationer.  

En genomförandetid för en detaljplan sätts vanligen mellan fem till 15 år enligt 4 kap 21§ PBL 

(SFS 2010:900). Vilket medför att om BH följer detaljplanen vid projektering under 

genomförandetiden, ger det rätt att upprätta byggnation om inga avvikelser sker. 

Detaljplanen fortsätter alltid att vara gällande efter genomförandetiden, tills dess att en 

ändring eller ett tillägg sker, vilket beskrivs enligt Boverket (2014b). 

 Bygglov 

Bygglov krävs vid nybyggnation, tillbyggnation och vid vissa andra ändringar. Dessa 

bygglovspliktiga ändringar anses enligt 9 kap 2§ PBL (SFS 2010:900) vara när en byggnad 

inreds för ett annat ändamål än vad den tidigare varit bygglovs beviljad för. Exempelvis om 

ett förråd ändras till bostad eller bostad ändras till en verksamhet. Det krävs dessutom 

bygglov vid en fasadändring eller annan exteriör förändring om fastigheten ligger inom 

detaljplanelagt område. Andra ändringar på fastigheten kan vara bygglovspliktiga. Därav är 

det av yttersta vikt att innan ändringar och ombyggnationer påbörjas ska BH har vetskap om 

vad som gäller för det specifika byggnationsprojektet.  

Alla ändringar och ombyggnationer som sker i en befintlig byggnad ska enligt Boverket 

(2017d) alltid ske varsamt, vare sig det krävs en lovansökan, anmälan eller ingen åtgärd alls. 

Detta för att se till byggnadens konstnärliga- och kulturella värden, tekniska och 

miljömässiga specifikationer samt till dess historiska värden. Alla ändringar ska ske utifrån 

byggnadens befintliga förutsättningar och det är BH som ansvarar för att varsamhet följs vid 

alla ändringar. 
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Enligt Boverket (2017d) beviljas alla bygglov av aktuell kommun. Vid avvikelser från given 

detaljplan gäller grannhörande samt att bygglovet ska prövas i BN innan beslut bifalles. 

Kommunen kan själv besluta om att utöka bygglovsplikten, vilket menas att en åtgärd som 

inte är bygglovspliktig kan vara det inom en viss kommun eller under en specifik detaljplan. 

Ett bygglov ska från att det bifalls påbörjas inom två år och vara färdigställt inom fem år. För 

att byggnation enligt bygglov ska kunna påbörjas ska kommunen ge startbesked vilket 

påvisas i 10 kap 3§ p1 PBL (SFS 2010:900). Enligt 9 kap 27§ PBL (SFS 2010:900) ska BN vid 

fullständig ansökan handlägga och ge beslut inom tio veckor för lovärenden. 

 Anmälan 

Vid en inre ombyggnation som inte innefattas av ändringarna i 3.4.1.2 Bygglov, är kraven 

inte lika strikta enligt Boverket (2017d). Likt för bygglov ska en anmälningspliktig åtgärd i 

form av en anmälan få ett startbesked efter godkänd anmälan innan byggnation eller ändring 

får ske enligt 10 kap 3 § p2 (SFS 2010:900). Vid en inre ombyggnation som påverkar 

byggnadens bärighet eller om ändring av installationer sker, ska en anmälan skickas in till 

BN i aktuell kommun enligt Boverket (2017c). En bygganmälan är en enklare 

handläggningsprocess än vid en bygglovsansökan. En anmälan ska skapas vid ändringar som 

väsentligt påverkar en byggnad. Det gäller exempelvis byggnadens brandskydd, inredning av 

ytterligare en bostad i ett enbostadshus eller om byggnadsverket omfattas av 

skyddsbestämmelse och har ett särskilt bevarandevärde. 

 Avvikelser 

En avvikelse är en detalj eller åtgärd som frångår detaljplan, gällande för det specifika 

området. En sådan avvikelse kan gälla till exempel att byggnation önskas uppföras med högre 

byggnadshöjd än tillåtet eller att en tillbyggnation medför översteg gentemot tomtens 

byggrätt. Mindre avvikelser får godkännas av BN enligt avsnitt 1:21 i BBR (BFS 2011:26) om 

det anses vara en lämplig avvikelse, där byggnaden är tekniskt tillfredsställande, 

utformningskraven inte frångås nämnvärt och särskilda skäl förekommer. Det är enligt BBR 

(BFS 2014:3) som utformningskravens avvikelser godkänns i och med beviljat bygglov, 

medan mindre avvikelser gällande de tekniska egenskaperna kan beviljas i samband med 

startbesked. Alla avvikelser ska tydligt noteras vid bifallet bygglov eller vid startbesked för 

senare undvika missförstånd. Om en avvikelse godkänns av BN är det inte prejudicerande 

fortsättningsvis att avvikelser av samma karaktär automatiskt kommer att godkännas. 

Vid ändringar av byggnad kan vissa avvikelser inte anses vara avvikelser utan enbart ses som 

anpassningar för kravnivån kan var annorlunda med hänsyn till byggnadens befintliga 

förutsättningar och ändringens omfattning vilket kan läsas om i 8 kap 7§ PBL (SFS 

2010:900). Vad gäller avvikelser och krav på tillgänglighet för personer med nedsatt 

funktionsförmåga och möjlighet till anpassning vid en ändring kan enligt 3 kap 23§ i PBF 

(SFS 2011:338) dispenser ske med hänsyn till om ändring av en byggnad är lämplig utifrån 

byggnadens förutsättningar. 
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3.4.2 Utformning och tekniska egenskapskrav 

Enligt Boverket (2002) påverkas utformningen av byggnation utifrån gällande detaljplan, 

vilken beskriver hur utformning och gestaltning inom det specifika området får ske. 

Utformningskraven kan gälla byggnadshöjd, antal våningar, färgsättning eller hur byggnaden 

får placeras på den aktuella tomten. Enligt 3 kap 16, 17 §§ i PBF (SFS 2011:338) ska ett 

byggnadsverk ha de tekniska egenskaperna och vara projekterad så att denna uppfyller 

lämpligheten för sitt ändamål.   

 “8 kap. 4 § första stycket 7 Plan, - och bygglagen (2010:900) ska en byggnad  

 som innehåller bostäder vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att  

 bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila,  

 samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring.” - PBL (SFS 2010:900)  

Utformningskraven på en byggnad gäller utformningen av permanenta bostäder enligt 

avsnitt 3.2 i BBR (BFS 2011:6). Dessa krav prövas i samband med bygglovsansökan. Gäller 

det en bygganmälan ska utformningskraven tas i beaktande inför startbeskedet. 

 Tillgänglighet 

All utformning av inre och yttre miljö ska ske med hänsyn till människors hälsa, välmående 

och se till alla individers möjliga tillgänglighet. Med tillgänglighet menas att alla individer 

oavsett funktionshinder eller rörelseförmåga ska kunna vistas i bostaden obehindrat. Avsnitt 

3:221 i BBR (BFS 2011:26) beskriver i allmänna drag att alla bostäder i flera plan, ska på dess 

entréplan tillgodose full tillgänglighet för alla individer. Avsnitt 3:146 i BBR (BFS 2013:14) 

beskriver utförligare hur denna tillgänglighetsanpassning ska uppnås i enskilda bostäder i ett 

plan, även vilka de direkta kraven är. Ett av alla krav som ska uppfyllas på detta plan är att 

minst ett hygienutrymme ska vara utformat och användbart för en person, trots nedsatt 

rörelseförmåga eller funktionsnedsättning samt att plats för medhjälpare ska finns. 

Rekommendationer gällande tillgänglighet ges ut enligt Svensk standard SS 91 42 21, dessa 

ska alltid beaktats vid utformningen av byggnader och bostäder. Rekommendationerna 

beskriver text och anger lämpliga mått samt hänsynstaganden för att skapa miljöer och 

byggnader med full tillgänglighet. 

 Hälsa och innemiljö 

Avsnitt 6:9 i BBR tar upp krav på hygien, hälsa och miljö vid ändring av byggnad. Material 

som används eller tillförs vid en ändring eller ombyggnation ska inte påverka byggnaden eller 

byggnadens närmiljö på ett negativt sätt enligt avsnitt 6:911 i BBR (BFS 2011:26).   

Efter en ändring av byggnad bör en undersökning av byggnads, - och installationsteknik 

göras enligt avsnitt 6:91 BBR (BFS 2011:26), detta för att konstatera att regelverkets krav 

uppfylls för de parametrar som kan undersökas gällande nedanstående områden. 
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Luftkvalitet 
Luften i en bostad måste vara cirkulerande så luften byts ut till god kvalitet (Boverket, 

2014a). Det kan göras med hjälp av självdrag eller mekaniska ventilationssystem. 

Ventilationen huvudsakliga syfte är att tillföra bostaden ren uteluft och ventilera bort 

föroreningar, dofter och hälsofarliga partiklar. För att skapa en god innemiljö i bostaden är 

lägsta tillåtna tilluftsflöde 0,35 liter per sekund och kvadratmeter. En försämrad luftkvalitet 

kan medföra förhöjda fuktvärden i bostaden. Vilket i sin tur kan leda till fuktskador och 

mögelangrepp, som bland annat kan bidra till obehag och luftrörsproblem.  

Termisk komfort 
Termisk komfort beskrivs enligt Warfvinge & Dalblom (2014) som ett tillstånd då en person 

är tillfreds med temperaturen inom vistelsezonen i ett rum. Personen önskar varken en högre 

eller lägre temperatur, utan är nöjd och det råder en behaglig tillvaro. Den termiska 

komforten är olika för alla individer beroende på klädval, kroppens egna värmeproduktion 

och aktivitetsgrad, rummets luftfuktighet samt luftens temperatur. Önskvärd temperatur för 

behagligt inneklimat är mellan 18–22 grader Celsius. 

Ljus 
Gällande dagsljus kan avsnitt 3.2.2 Dagsljus ses i detta arbete.  

Warfvinge & Dalblom (2014) påvisar vikten av god belysning för individers välbefinnande. 

Även om kraven på tillräckligt dagsljusinsläpp är uppnådda, kan det anses otillräckligt i vissa 

situationer. Då är det viktigt att kompensera med belysning av god kvalitet. Antalet ljuskällor 

och hur de fördelas är några av de punkter som påverkar belysningens kvalitet.  

Råvindar, förråd och garage har vanligen en avsaknad av fönster men det anses tillräckligt 

eftersom dessa utrymmen inte är bostadsytor utan tillfälliga vistelseområden. För bostäder 

och utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt finns i 6:322 BBR (BFS 2014:3) ett 

allmänt råd om fönsterglasarea. En förenklad metod kan nyttjas enligt SS 91 42 01 om 

fönsterglasarean är minst 10 procent av rummets golvyta. 

Ljud 
Ljud ska vara behagligt, men när ljudet och ljudnivån blir av icke önskvärd karaktär kallas 

det för buller enligt Warfvinge & Dalblom (2014). Bullernivå kan bero på flera olika faktorer 

och kan vara tillfälligt höga ljud eller dovare men långvariga ljud. Dessa ljud kan störa lika 

mycket men på olika sätt beroende på vilken verksamhet eller individ som berörs.  

 “Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska  

 utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som  

 ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda  

 användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras  

 av ljudet.”  

 “Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande  

 åtgärder vidtas.”     - 7:21 BBR (BFS 2013:14) 
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 Energihushållning 

 “Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas  

 genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning  

 och effektiv elanvändning.”   - 9:1 BBR (BFS 2011:6) 

Vid ändring ska samma krav som finns på energihushållning vid nybyggnation uppfyllas, 

men enligt avsnitt 9:91 BBR (BFS 2011:6) gäller  

 “Kraven på energihushållning ska tillämpas så att de övriga tekniska  

 egenskapskraven kan tillgodoses och så att byggnadens kulturvärden  

 inte skadas och att de arkitektoniska och estetiska värdena kan tas tillvara.”   

      - BBR (BFS 2011:6) 

Energieffektiviteten får inte försämras efter att en ändring har skett i en byggnad, om det inte 

finns synnerliga skäl för denna försämring. Ett sådan skäl kan anses vara att inomhusmiljön 

påverkas negativt om energieffektivisering genomförs. Enda gången det tillåts att 

energieffektiviteten försämras vid en ändring är om byggnaden trots det uppfyller givna krav 

i 9:2–9:6 BBR (BFS 2011:26).  

Med detta menas att alla installationssystem i bostaden ska klara de krav som ställs för att 

hålla en god komfort, men förbruka så lite energi som är möjligt utifrån byggnadens tekniska 

egenskaper. Kraven på energihushållning styrs av kraven i PBL och PBF, vilka mynnar ut i 

minimikrav som anges i avsnitt 9 BBR. Enligt avsnitt 8 kap 4–5§§ PBL (SFS 2010:900) ska 

alltid kraven följas vid nybyggnation, men vissa undantag kan göras vid ändringar av en 

byggnad, beroende på ändringens omfattning och påverkan på de tekniska egenskaperna 

enligt Boverket (2017f). 

3.4.3 Brand och säkerhet 

Enligt BBR (BFS 2011:26) ska byggnader utformas med ett brandskydd som ser till att 

brandsäkerheten blir tillräcklig. Riskerna för att brand kan uppkomma i byggnad ska vid 

utformning beaktas noggrant. Detta gäller all form av byggnation.  

En brandskyddsdokumentation ska uppföras vid nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad. 

Där framgår byggnadens byggnadstekniska förutsättningar gällande brandskydd och hur 

utförandet av installationen ska ske. 

Vid ändring av byggnad ska brandskydd uppfylla de krav som står skrivna i BBR avsnitt 5:1–

5:7 (BFS 2011:26-2017:5). Vidare kan kraven uppfyllas på annat sätt än vad som anges, dock 

måste motsvarande säkerhetsnivå uppnås.    

En byggnad utifrån den planerade verksamhet som ska bedrivas där, delas in i 

verksamhetsklass(Vk) och byggnadsklass(Br). Br förklarar byggnadens skyddsbehov (BFS 

2011:26). Vk 3 gäller för bostäder. Vk 3 är uppdelad i två underordnade klasser, 3A och 3B. 

Vk3A gäller bostäder generellt, förutom gemensamhetsboenden, vilka tillhör Vk3B.  

Ett flerbostadshus Br bestäms utifrån byggnadens Vk och dess skyddsbehov. Skyddsbehov 

avgörs beroende på totalt brandförlopp, potentiella konsekvenser vid en brand och brandens 

komplexitet samt antal våningsplan (BFS 2011:26). Flerbostadshus med tre eller fler 

våningsplan ska utformas efter Br1. Vilket betyder att byggnaden har ett stort skyddsbehov. 
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En byggnads olika delar klassas efter hur brandsäkert ett rum eller konstruktionsdel ska vara 

(BFS 2011:26). Klassindelningen varierar beroende på den bärförmåga, integritet och 

isolering som behövs. Indelningen får därefter siffror som visar den tid som rummet eller 

delen ska klara av att stå emot brand. Exempelvis om en vägg har beteckningen EI60 innebär 

det att väggen är tät och isolerande mot brand i minst 60 minuter. Utöver dessa 

klassbeteckningar förekommer det även beteckningar för material, ytskikt och beklädnader 

som anges mer om i BBR avsnitt 5:231.  

Byggnadens utformning ska ge möjlighet till en tillfredsställande utrymning vid brand (BFS 

2011:26). Vidare beskriver BBR (BFS 2011:26) att en byggnad ska utformas med två av 

varandra oberoende utrymningsvägar i ett utrymme där personer vistas mer än tillfälligt. Har 

byggnaden fler än ett plan ska det finnas tillgång till minst en utrymningsväg från varje 

våningsplan. 

Maximalt gångavstånd till närmsta utrymningsväg är 45 meter i flerbostadshus, vilka tillhör 

Vk3A. Om utrymningen sker via fönster minskas detta avstånd till en tredjedel, vilket blir 15 

meter. Vidare finns fler krav som ställs på en tillfredsställande utrymningsväg som beskrivs i 

BBR avsnitt 5:3. 

3.5 Krav vid ombyggnad av vind 

Alla krav, regler och rekommendationer som gäller ändringar ska även tas i beaktande vid 

inredning av vind. Under denna rubrik specificeras vilka krav och regler som omfattar och 

påverkar enbart vindsombyggnationer. 

3.5.1 Tillståndsprocess vid vindsombyggnad 

Tillståndsprocessen för ansökan av ombyggnation eller ändring av vind går till på samma sätt 

som en vanlig bygglovsansökan eller anmälan, beroende på typ av åtgärd enligt Malmö 

Stadsbyggnadskontor (2016). 

Detaljplanen för det specifika området är den som till stor del är den styrande delen i 

tillståndsprocessen, förutom de lagkrav som kan ses i PBL (SFS 2010:900).  

Malmö Stadsbyggnadskontor (2016) beskriver att det i vissa äldre detaljplaner förekommer 

vindsinrednings förbud. Det ska mycket till för att en detaljplaneändring ska ske och 

förbudet kan vara svårt att kringgå för beslutande BN. Om så fallet att en detaljplaneändring 

ska ses över och senare godkännas, är detta en tidsödande process som kan ta flera år och 

dessutom vara kostsam för den enskilde.  

För att få in dagsljus i den annars vanligen ljusfattiga vindsvåningen kan takfönster, 

takbalkong eller mindre takkupor installeras enligt Malmö Stadsbyggnadskontor (2016). 

Detta kan göra att vinden i detaljplanen kommer att ses som ett extra våningsplan i och med 

att byggnadshöjden kan ökas och i vissa fall överskridas. Detta sätt att överskrida kan i vissa 

fall ses som en mindre avvikelse från given detaljplan. 
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 Våning eller vind 

Enligt 4§ p1-2 PBF (SFS 2011:338) anses en våning vara ett utrymme i en byggnad som 

avgränsas uppåt av tak eller bjälklag, nedåt av golv samt åt sidorna av byggnadens 

ytterväggar. En vind klassas först som en våning om denna har en byggnadshöjd 0,7 meter 

över vindsbjälklaget, se Figur 3 samt att den är förberedd för att kunna inredas som bostad 

eller arbetslokal. 

 

Figur 3. Schematisk bild för beskrivning av våning eller vind. 

3.5.2 Utformning 

Det som i störst utsträckning påverkar den estetiska utformningen vid vindsombyggnad är 

eventuell fasadändring, i form av nytillkomna fönster eller takkupor enligt Malmö 

Stadsbyggnadskontor (2016). Som arkitekt eller projektör är det viktigt att finna en balans i 

utformningen, att gestaltning och att materialval ska ske utifrån befintlig fönstersättning 

samt fasadbeklädnad. Detta för att skapa en harmoni mellan det befintliga och det nya. 

Många önskar idag montera stora takkupor, både för det ökade ljusintaget men även för att 

få en upplevelse av större volym i de inredda vindsvåningarna. Dessa stora takkupor 

harmoniserar sällan med ursprunglig karaktär, utan förvanskar mer än skäligt och ses ofta 

som en för stor avvikelse för att godkännas av BN. 

Enligt Malmö Stadsbyggnadskontor (2016) bör inte takkupor och takfönster blandas på 

samma fasadsida eftersom detta ger ett rörigt intryck. Bäst är att välja takkupor på ena sidan 

och takfönster på motsvarande sida av byggnaden. I vissa områden som är arkitektoniskt 

känsliga kan det finnas förbud mot fasadändringar mot till exempel gata eller torg. I dessa 

fall avslås alla ansökningar gällande även förändringar ovan tak och därav även 

vindsinredningar på grund av krav på dagsljusinsläpp inte kan uppnås. Eftersom all ändring 

ska ske varsamt och bevara kulturhistoriska värden ska särskilt beaktande ske vid dessa 

byggnader. Det är av yttersta vikt att ha en dialog med aktuell BN vid ändring av dessa 

byggnader. Vid montering av takkupor och takfönster ska alltid säkerheten och 

utrymningsmöjligheter i framtiden tas vid beaktande. Den utrustning som krävs och 
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monteras i anslutning till dessa kan upplevas få ett övertag på fasaden och därav förvanska 

byggnaden. Gäller det en byggnad med stort kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde kan 

denna förvanskning ses som så betydande att i det enskilda fallet inte bygglov beviljas.  

Vid ombyggnationer av tidigare råvindar som innehållit förråd måste dessa förråd flyttas och 

ersättas med nya för de drabbade lägenhetsinnehavare (Malmö Stadsbyggnadskontor, 2016). 

Lämpliga storlekar på förrådsutrymmen kan utläsas i SS 91 42 21, vilken tar upp krav på 

tillgänglighet i bostäder. Avsnitt 3:23 i BBR (BFS 2011:6) tar upp  

 “I bostadslägenheten eller i dess närhet ska det finnas låsbart utrymme  

 för förvaring av säsongsutrustning och liknande.” Som allmänt råd till  

 detta avsnitt beskrivs att från bostadslägenhetens entré till detta utrymme,  

 bör det maximalt vara 25 meters gångavstånd.  - BBR (BFS 2011:6) 

 Tillgänglighet  

Vid alla ändringar i en byggnad och vid inredning av vindsutrymmen ska alltid kraven på 

tillgänglighet uppnås i den ändrade delen enligt 8 kap PBL (SFS 2010:900). Vid bedömning 

om tillgängligheten uppnås vid en ändring eller ombyggnation, ska hänsyn tas till 

byggnadens befintliga förutsättningar och ändringens omfattning. 

Vid inredning av nya lägenheter i vindsutrymme är en vanlig fråga huruvida det är krav på 

hiss eller inte till det nya våningsplanet, om detta bidrar till ett tredje, - eller högre 

våningsplan i och med ombyggnationen (Malmö Stadsbyggnadskontor, 2016). Avsnitt 8 kap 

7§ PBL (SFS 2010:900) tar upp en ändring som skedde i juli 2014 (Regeringen, 2014), vilken 

innebär möjlighet att kringgå hisskrav vid inredning av bostäder över det tredje 

våningsplanet om dessa bostäder är under 35 kvadratmeter. 

 Hälsa och innemiljö 

För god innemiljö bör vid inredning av vindsutrymmen den blivande takhöjden tas i 

beaktande eftersom snedtak kommer förekomma enligt Stockholm stad (2013). För att ett 

bygglov ska beviljas måste på ritning rumshöjder påvisas för att inredning av vinden ska 

beviljas och bostaden anses vara lämplig. 

Fukt 
Vid all form av byggnation är fukt en aspekt att ta hänsyn till. Vid ändringar och 

ombyggnationer som medför att en byggnads klimatskiljande delar påverkas finns risk att 

fuktproblem uppstår på grund av ökat fukttillstånd i byggnadsdelen (BÄR 2006:1). Till de 

klimatavskiljande delarna hör väggar i källare, ytterväggar, bjälklag mot källare och vind 

samt yttertak. Vid exempelvis tillförande eller byte av klimatskalens tätskikt, tilläggsisolering 

eller vid ändring av uppvärmnings, - eller ventilationssystem kan byggnadsdelars 

fukttillstånd ändras. Denna fuktändring i byggnad och dess konstruktion kan medföra 

fuktproblem och mögelangrepp. Därav är det av särskild vikt vid inredning av 

vindsutrymmen där befintligt vindsbjälklag och yttertak ändrar sitt klimatskals karaktär, att 

hänsyn tas så fukt inte blir ett vidare problem. 
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Ljus 
För att kunna tillgodose kraven på dagsljus i en vindslägenhet bör takfönster eller takkupor 

installeras. Sjöström Larsson och Wergeni-Wasberg (2009) beskriver hur takfönster leder in 

ett bra flöde av dagsljus, det vill säga stor mängd av himmelsljus, på grund av sin placering i 

vinklat läge. Det ljus som flödar in via takfönster kommer långt in i rummet och skapar ett 

bra dagsljusinsläpp. Det mindre positiva med takfönster är dess höga placering som till följd 

ger ett minskat intag av omgivningen och möjlighet till utsikt. En bra kombination för att få 

in både himmelsljus och kunna tillgodose utsikten är att göra takkupor eller installera 

takfönster med inbyggd balkong.  

Ljud 
Vid inredning av vindsutrymmen till nya bostäder, ska de nya lägenheterna uppfylla likvärda 

krav som vid nybyggnation (Stockholm stad, 2013). Ändring i byggnad får inte medföra att de 

akustiska förhållandena försämras utan kraven i 7:2 BBR (BFS 2011:6) måste fortfarande 

efterföljas. Enligt Stockholm stad (2013) ska därför en ljudmätning som behandlar 

luftljudsisolering, ljud från installationer samt aktuell stegljudsnivå ske efter slutförd ändring 

för att säkerställa att kravnivån uppfylls. 

 Installationer 

Installationer placeras oftast så att ledningarna ska bli så korta som möjligt (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). Detta görs för att minimera röråtgång och den arbetskostnad som uppstår. 

Därför placeras kök, våtrum, badrum, toaletter ovanför varandra. Vid inredning av vind bör i 

tidigt skede vid projektering och utformning av planlösning, hänsyn tas till underliggande 

installationer för att minimera kostnaderna som uppstår vid materialåtgång och extraarbete.  

3.5.3 Brand och säkerhet 

När befintlig byggnad genomgår ändring, ska brandskyddet fortfarande uppfylla de krav som 

anges i BBR avsnitt 5:1–5:7 (BFS 2011:26). Det vill säga att krav ställs på brandskydd även 

vid ombyggnad av vind. Det befintliga brandskyddet bör kontrolleras för att identifiera dess 

skick, det gäller den del av byggnad där ändringen sker (BFS 2011:26). Kontrollen är inget 

krav utan ett allmänt råd. 

Vindsombyggnader ska utformas så att möjlighet till tillfredsställande utrymning ges. Detta 

uppfylls om säkerhetsnivån för utrymning stämmer överens med de krav som finns i BBR 

kapitel 5:3 (BFS 2011:26). När vindens användningsområde ändras, ska även 

utrymningsvägarna uppfylla vissa krav från BBR, avsnitt 5:5 och 5:53. I de flesta fall kommer 

brandskyddsdokumentationen behöva uppdateras utifrån nya premisser. 

 Bärförmåga vid brand 

Oinredda vindar ovan ett brandcellsavskiljande vindsbjälklag med en takvinkel under 45 

grader, se Figur 4, saknar ofta brandtekniska krav på bärförmåga (Larsson, 2016). Detta är 

något som måste tas till hänsyn när vind ska inredas till bostadsändamål. Minsta tillåtna 
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bärförmåga på takstol i en bostadslägenhet på vind är R30. Det kan även tillkomma krav på 

R60 om avskiljning mot andra vindsutrymmen/lägenheter vars brandklassning är EI60. 

Enligt Larsson (2016) kan detta skapa problem då de oskyddade takstolarna löper igenom de 

nya väggarna.   

När håltagning av ett avskiljande 

vindsbjälklag genomförs kan det behövas 

åtgärder för att hindra brand från att sprida 

sig i konstruktionen (Larsson, 2016). Ett 

exempel skulle kunna vara håltagning för 

etagelägenhet vid installation av 

interntrappa. Det är ytterst viktigt att 

konstruktionen fortfarande har en 

brandteknisk avskiljning på EI60.   

Om murstock finns på vindsplan ska detta 

tas vid beaktande vid golvläggning gällande 

hög temperatur och värmestrålning som 

kan uppstå (BFS 2011:26). 

 Utrymning från etagelägenhet och entresol 

Ett av de grundkrav som ställs beträffande utrymningsvägar i etagelägenhet är att det ska 

finnas tillgång till minst en utrymningsväg per våningsplan (Larsson, 2016). Detta gäller även 

vid entresolplan över 25 kvadratmeter då dessa räknas som våning. 

Utrymning från etagelägenhetens övre plan kan ske på följande sätt: 

 
- Via dörr till trapphus, 
- Via fönster, 
- Via annan lokal. 
 

Tillhörande krav och allmänna råd som medföljer dessa alternativ finns i BBR avsnitt 5:3 

(BFS 2011:26). Enligt Larsson (2016) kan det tillkomma följdåtgärder gällande krav som 

berör utrymningssäkerhet i trapphus.  Detta är för att säkerställa att utrymningsväg är säker. 

De anvisningar Larsson (2016) ger, säger att ett eller fler av följande krav kan uppkomma, 

 

 - ”Samtliga lägenhetsdörrar i trapphuset bör med avseende på 

 brandcellsavskiljande förmåga motsvara dagens krav (BBR 5:534). 

 -  Varannan armatur för allmänbelysning bör vara kopplad till separata 

 gruppsäkringar (BBR 5:342).  

 -  Krav på brandgasventilering av trapphus i Br1 byggnader ska tillgodoses  

 (BBR 5:732). 

 - Trapphusets krav på ytskikt ska tillgodoses (BBR 5:52)”.    

       - Larsson (2016) 

Figur 4. Schematisk bild över bärande konstruktion på vind (Storgöteborg Räddningstjänst, 2016). 
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3.5.4 Särskilda aspekter vid inredning av etagelägenhet 

Om ändringen skapar en etagelägenhet, det vill säga ingen ny lägenhet befästs på 

ovanliggande våningsplan, utgår även i detta fall hisskravet. Enligt Stockholm stad (2013) 

anses etagevåningen som ett komplement till befintliga bostaden och behöver därför inte 

göras tillgängligt. Detta i fall alla beskrivna utrymmeskrav i avsnitt 3:221 i BBR (BFS 

2011:26) uppfylls i etagelägenhetens entréplan. I en bostad i flera plan ska full tillgänglighet 

för funktionsnedsatta och rörelsehindrade enligt avsnitt 3:147 i BBR (BFS 2011:26) även följa 

kraven i entréplan som finns i avsnitt 3:146 i BBR (BFS 2013:14). För att kunna uppnå denna 

tillgänglighet i entréplan bör SS 91 42 21 tillämpas för lämpliga mått och anpassningar.  

Utförandet av etagelägenhet förenklas om etagelägenhetens planlösning endast befinner sig 

ovan aktuell lägenhet och inte sträcker sig över grannens yta (Stockholm stad, 2013). Om 

fallet skulle vara att planlösningen breder ut sig över yta som befinns ovan grannen, 

genererar detta att krav på ljud och brand måste beaktas.  

Vid inredning av vind ställs det samma krav som i vanliga bostäder på att det ska finnas 

tillgång till dagsljusinsläpp (Stockholm stad, 2013). Detta gör att takkupor och takfönster 

kommer behöva monteras för att få tillräckligt insläpp av dagsljus. Vid montering av dessa 

kommer bygglov att krävas för de yttre ändringar som blir, dock ställs inte alltid krav på 

bygglov för inredning av etagelägenhet men det behövs alltid en anmälan. Kraven gällande 

tillgänglighet och brand ser något annorlunda ut vid inredning av etagelägenhet gentemot 

bostad på vind. 
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4 AKTUELL STUDIE 

Under denna rubrik presenteras en beskrivning av aktuell byggnad och undersökning 

gällande möjlighet till utökning av en enplans lägenhet på tredje våningen, till etaglägenhet 

för en lägenhet på Agnegatan 2B, Västerås. Därefter kopplas litteraturstudiens fakta samman 

och beskrivs under aktuella studien hur denna kan användas under projektering vid 

inredning av vindsutrymmet. 

4.1 Generella förutsättningar, byggnader från 1950-talet 

Fastigheter som byggdes under 1950-talet använde en annan teknik gentemot hur 

byggtekniken ser ut idag (Masry, u.å). Stommen skyddar byggnadens inre delar och för ner 

påverkande laster till grunden. Byggnaderna bestod även ofta av en hjärtvägg vars syfte var 

att agera som bärande vägg och bjälklagets uppgift var att bära upp våningslaster.  

Flerbostadshusens stomme utgjordes av en kanalmur i lättbetong, tegel eller träreglar med 

mellanliggande isolering (Masry, u.å). Väggarna var av lättbetong och hade en slätputsad 

insida samt spritputsade fasader. Hjärtväggen var uppbyggd på flera olika sätt, men det 

vanligaste var att den bestod av massiva betongblock eller platsgjuten betong och dess 

tjocklek var 200 millimeter. Mellanbjälklagen i fastigheterna från 1950-talet utfördes oftast 

som armerad betongplatta. Betongen var av lättbetong med en tjocklek på cirka 160 

millimeter.  
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4.2 Beskrivning av objekt för fallstudie, Agnegatan 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

Byggnaden på Agnegatan 2B visad i Figur 5, är centralt belägen i Västerås. Flerbostadshuset 

är placerat i bostadsområdet Aroslund, vilket ligger ett par hundra meter från stadens 

idrottsanläggningar samt dess högskola.  

Flerbostadshusets byggnadsår är 1950 och är av typen lamellhus med röd spritputs på fasad. 

Det är uppbyggt i tre våningsplan utan hiss, med tre lägenheter på vardera planen. Dess 

fastighetsägare är HSB:s Adam i Västerås. Byggnaden har tre identiska våningsplan och ett 

källarplan samt vindsplan. Idag är fastighetens vind oinredd och används som förråd för 

fastighetens lägenhetsinnehavare. Källarplanet innefattar förråd, tvättstuga och lokaler för 

privatuthyrning. Enligt planbeskrivning i detaljplan PI819 har halva delen av fastighetens 

källare tidigare varit butikslokal, men inte längre. Entrén med trapphus är beläget centrerat 

på fastighetens nordvästra långsida och sträcker sig från källare till vindsvåning. Hela 

byggnaden har tillförsel av uteluft via självdrag.   

Till fastigheten finns en tillhörande garagebyggnad med plats för sju bilar, två platser utan 

tak för hyresgäster och två platser för besökande. Framför sydvästra långsidan av 

flerbostadshuset går Arosvägen där det finns parkering för allmänheten. Vägen gör det även 

möjligt att snabbt transportera sig till E18 som ligger en halv kilometer från fastigheten.  

Två av de närliggande flerbostadshusen som är med på planbeskrivningen i detaljplanen 

PI819, har möjlighet att inreda vind. Detta är en faktor som kan komma att underlätta vid ett 

bygglovsbeviljande vid inredning av vind på Agnegatan 2B (Malmö Stadsbyggnadskontor, 

2016). Denna del beskrivs utförligare i 5.3 Tillståndsprocessen. 

Figur 5. Flerbostadshus Agnegatan 2B, Västerås. Objekt för fallstudie. 
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4.2.1 Undersökt lägenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den befintliga lägenheten som undersöks i detta arbete kan ses i Figur 6, är beläget på 

våning tre av tre och är en bostad med tre rum och kök. Lägenheten har en boarea (BOA) på 

75 kvadratmeter varav två av rummen utgör sovrum. Lägenheten genomgick en renovering 

på balkong sommaren 2017 efter ett bygglovsbeviljande för inglasning. Bostaden har nyligen 

genomgått en ytskiktsrenovering samt bytt kök. I samband med detta revs även en icke 

bärande vägg mellan dåvarande entré och förhall. Idag är det en stor och luftig entré.  

Huset är byggt under 1950-talet då funktionalismen fortfarande verkade, det kan skönjas 

eftersom planlösningen utformats så maximal yta går att bruka (Björk, Nordling & Reppen, 

2012). Planlösningen är L-formad och hallen är placerad i lägenhetens mitt som gränsar till 

lägenhetens alla rum. Köket står i direkt anslutning till entré och längst bort i bostadens hall 

finns badrummet. Badrummet uppfyller inte de krav som ställs gällande tillgänglighet idag. 

Vardagsrummet längst in i lägenheten har en eldstad och direkt anslutning till lägenhetens 

balkong. De två övriga rummen används som sovrum. Undersökta lägenhetens planlösning 

kan ses närmare i Figur 7.   

 

Figur 6. Flerbostadstadshus Agnegatan 2B, Västerås. Objekt för fallstudie, gavelsida. 
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   Figur 7. Undersökta lägenhetens befintliga planlösning. 

4.2.2 Vindsutrymme ovan undersökt lägenhet 

Vindsvåningen är idag oinredd och används 

som förråd för fastighetens 

lägenhetsinnehavare, Figur 8. Vinden 

klassas som vind och inte som en fjärde 

våning eftersom vinden har en 

byggnadshöjd på 0,56 meter ovan 

vindsbjälklaget, se 3.5.1.1 Våning eller vind. 

Fem murstockar är synliga varav en är 

placerade ovan den befintliga lägenheten. 

Vindsplanet kan nås endast via en dörr, 

placerad högst upp i trapphuset. 

Vindsbjälklaget är platsgjutet och har ingen 

isolering på ovansidan. Bjälklagets tjocklek 

har genom mätning med tumstock 

uppskattas till 250 millimeter. 

Vindsutrymmet har idag inget 

dagsljusinsläpp, utan enbart installerad 

belysning som ljuskälla.  

 

 Figur 8. Byggnadens vind, ovan undersökt lägenhet. 
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De sju takstolar som berörs av inredningen har ett c-c avstånd på cirka 1170 millimeter. Taket 

har en lutning på 27 grader samt att vinden idag har en höjd på 2280 millimeter från bjälklag 

till hanbjälke. Takstolarna är av modellen Svensk takstol och anses då lämpliga för inredning 

av vind (Träguiden, 2003). Deras skick är idag bra, men kan komma att behöva förstärkas 

och göra avväxlingar vid eventuella takkupor. Takstolens stödben är placerade drygt 1650 

millimeter från husets långsida. Ritning A-40.1-003, Bilaga 4 Ritningsförteckning och 

ritnignar Fallstudie Agnegatan 2B, visar takstolarnas placering i plan. Utifrån okulär syn vid 

platsbesök tre (2018-05-08) gjordes antagandet att takkonstruktionen är uppbyggd på 

följande sätt. Takpannor, strö, - och bärläkt, takpapp och råspont, vilken är synlig inifrån 

kallvind. 

Idag finns installationer såsom avluftare uppdragna på vinden vid tre ställen. Dessa kommer 

inte att påverka särskilt mycket vid inredning av vind, men bör tas i åtanke. 

4.3 Undersökning gällande vindsinredning av Agnegatan 2B 

Den detaljplan som är gällande för fastigheten Adam 15, Agnegatan 2B har beteckning  

PI819, Bilaga 1 Plankarta och planbestämmelser. Detaljplanen upprättades 1979-11-27, 

cirka 30 år efter fastigheten byggdes.  

De beteckningar som fastigheten har enligt plankartan betyder: 

B  Bostäder får byggas i byggnads kvarteret 

III  Byggnaden får ha tre våningar 

10,5 i romb  Tillåtna byggnadshöjd är 10,5 meter. 

Runt hela fastigheten är det prickad mark som inte får bebyggas.  

Vidare säger planbestämmelserna i förklarande text: 

§1 mom 1 Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 

§2  Men punktprickig betecknad mark får icke bebyggas 

§5 mom 1  Med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det 

  antal våningar som siffran anger. 

     mom 3 Inredning av vind utöver angivet våningsantal eller ovan det plan som 

  bestämdes av medgiven hushöjd får ske inom v betecknat område. 

I 3.5.1 Tillståndsprocessen kan läsas att vissa äldre byggnader kan vara förlagda med förbud 

gentemot vindsinredning i och med detaljplanen enligt Malmö Stadsbyggnadskontor (2016). 

I de fall där vindar i området redan genomgått ombyggnad och det anses gynnsamt och 

fördelaktigt, kan detta ge tillfällen för handläggning av ärende där förbud gentemot 

vindsombyggnationer egentligen gäller. Detta trots att ombyggnationen ses som en större 

avvikelse. Enligt tolkning av PBL (SFS 2010:900) ska det enbart ske handläggning vid en 

liten avvikelse, alla övriga ärenden ska bidra till en översyn av en detaljplaneändring. 

Vid inredning av vindsutrymmen är vanligtvis dagsljusinsläpp undermåligt och behöver 

utökas med form av gavelfönster, takfönster eller takkupor, vilket beskrivs i 3.4.2.2 Hälsa och 

innemiljö. Vid installation av takkupor kan byggnadens byggnadshöjd ökas och därmed 

överskridas, beroende på hur stor marginal det är till detaljplanens tillåtna byggnadshöjd. 
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Beräkning av hur byggnadshöjder tolkas beskrivs i Boverket (2016a) rapport om: Exempel på 

reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal. Malmö Stadsbyggnadskontor (2016) 

tar upp att takkupor påverkar inte bara byggnadshöjden, utan kan även medföra att 

vindsplanet kan betraktas som ett extra våningsplan. Det är stadsbyggnadskontoret som tar 

ställning till huruvida takkuporna kan betraktas som en liten avvikelse eller inte gentemot 

bestämmelserna i detaljplanen. 

4.4 Utformning av etagelägenhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Figur 9. Befintlig planlösning av vind ovan undersökt lägenhet. 

I tidigt skede av examensarbetet hölls en konsultation med kund gällande vilka specifika 

önskemål som fanns. Diskussion skedde även kring hur den nya tillkommande ytan skulle 

komma att användas. De önskemål som kund gav togs vid beaktning under utformning av 

etagelägenhetens planlösning på vind som kan ses i Figur 9. Utöver kundens önskemål ska 

fastighetens egenskaper tas vid beaktande som beskrivs i 3.1 Generella förutsättningar vid 

ändring av byggnad. 

 Dessa önskemål hade kund: 

• Utrymme för vardagsrum, eventuellt lounge.    

• Tillgång till vindsplanet genom trappa från befintlig lägenhet placerad intill yttervägg. 

• Spiral, - eller rak trappa. 

• Yta till kontor och förvaring.   

• Inget fönster i gavel. 

• Takkupa och någon form av altan på tak.  

• Takfönster för dagsljusinsläpp 

• Synliga hanbjälkar och stödben.  

• Förvaring mellan yttervägg och stödben.  
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Utformningen av det nya vindsplanet kan utifrån information av kund ske på yta där idag 

förråd ett, två och tre är placerade, samt intilliggande yta av passagen. 

4.4.1 Aspekter att ta hänsyn till vid utformning av planlösning 

Under denna rubrik tas de förutsättningar som finns specificerade under litteraturstudien i 

beaktande. Detta i syfte att undersöka hur dessa förutsättningar kan anpassas till den tänkta 

etagelägenhetens utformning. 

 Förråd 

Vid utformning av etagelägenhetens övre plan kommer de förråd som idag står på vind bli 
berörda och måste ersättas med nya på annat sätt.  

 Brand 

Den planerade inredningen av vind kommer utgöra utrymme som innefattar bostad vilket 

gör att en lägenhetsavskiljande vägg måste sättas upp (BBR, BFS 2013:14). Detta för att 

bostaden ska uppfylla de krav som ställs gällande brand i flerbostadshus och de ljudkrav som 

beskrivs i BBR (BFS 2011:6), vilket i detta fall innebär enligt BBR (BFS 2013:14) att väggen 

lägst får ha en brandteknisk klass EI60.  

 Installationer 

På vinden finns idag som tidigare nämnt i 4.2.2 Vindsutrymme ovan undersökt lägenhet, 

avluftare uppdragna på vind, varav två av dessa blir berörda vid ombyggnationen. De två 

avluftarna går idag vertikalt och viker sedan av till horisontellt plan samt avslutas med ett 

vertikalt rör, som sedan leder ut röret genom tak och ut i det fria. 

 Fukt 

Enligt Stefan Andersson (2018-05-15) ska fukt tas under beaktning vid inredning av vind. 

Kallvindar är fuktiga och denna fukt måste ledas ut på ett eller annat sätt. Därför ska 

innertaket anpassas så fukten tar sig ut genom luftspalt och sedan kan transportera sig vidare 

ut via taknocken. Installation av fönster ska ske varsamt och korrekt samt att tätning av 

fönster ska vara tillräcklig. Detta är viktigt eftersom att klimatskalet kommer brytas och 

fuktgenomträngning uppstå om tätning inte utförts på ett korrekt sätt. 

 Takkupa och takaltan 

Kund önskar takkupa eller takaltan vid inredning av vindsvåning. Takkupa kan överskrida 

detaljplanens byggnadshöjd och som i detta fall kan en enskild takkupa ge byggnaden en 

obalans. En takaltan påverkar inte byggnadshöjden på samma sätt som en takkupa, så länge 
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den håller sig innanför fasadliv. Däremot är detta en riskkonstruktion gällande tätning och 

dagvattenhantering. 

 Konstruktion 

Sju takstolar blir berörda vid ändringen av vind. Dessa kommer eventuellt behöva förstärkas, 

eftersom de idag inte är dimensionerade efter att personer ska vistas där mer än tillfälligt. 

Takstolarnas hanbjälkar kommer möjligtvis behöva bytas ut mot nya, på grund av att efter 

platsbesök tre (2018-05-08) gjordes konstaterandet att någon form av färgskiftning 

tillkommit. Detta bör kontrolleras vid en förundersökning för att säkerställa att hanbjälkarna 

är i god kondition.  

Då det konstruktionstekniska inte är något som diskuteras djupgående i detta arbete, görs 

det vid utförande av planlösning bedömningar som tagits från okulär syn på arbetsplatsbesök 

på Stenborgsgatan 9 och från den funna litteraturen i aktuell studie under 4.1 Generella 

förutsättningar, byggnader från 1950-talet. 

 Val av trappa inklusive håltagning 

Vid ombyggnation av vind till etagelägenhet kommer en interntrappa monteras för att 

boende ska kunna ta sig från plan ett till etageplan. Enligt avsnitt 8:232 i BBR (BFS 2011:6) 

ska trappor alltid utformas så att personer kan förflytta sig säkert i dessa. Trappans lutning 

och längd är betydande i dess utformning och upplevelse. Vid val av trappa ska hänsyn tas till 

att transport av sjukbår kan ske säkert. Trappan ska vara utformad och säker utifrån 

eventuellt fall, - och klämrisk så olyckor förebyggs. Räcke ska placeras på ovanliggande 

våningsplan för att undvika fallrisker vid öppningar i bjälklag. Håltagning av bjälklaget 

kommer utföras för möjligheten till montering av interntrappa. Denna håltagning behöver 

förstärkas upp med hjälp av någon form av avväxling som beskrivs i 3.2.1 Konstruktion och 

bärighet. 

 

 

4.5 Arbetsplatsbesök, Stenborgsgatan 9, Eskilstuna 

Syftet med platsbesöket på Stenborgsgatan 9, Eskilstuna var att okulärt undersöka dess 

konstruktionstekniska lösningar. På Stenborgsgatan 9, pågår idag ombyggnad av vind inreds 

till sju nya vindslägenheter. Under platsbesöket var ombyggnationen i ett tidigt skede och de 

arbetade med att lösa konstruktionstekniska förutsättningar gällande takstol, bjälklag, 

installationer och montering av takkupor. Platsbesöket genomfördes för att få insikt till dessa 

lösningar för eget arbete. Kunskapen var behövlig eftersom fastighetens konstruktion i detta 

arbete kommer påverkas vid inredningen av vind till etagelägenhet.  

Följande fotografier finns under Bilaga 2 Foton Stenborgsgatan 9, Eskilstuna. 

Figur 16 visar hur de på Stenborgsgatan 9 förstärkt takstolarna med hjälp av att montera 

ytterligare limträbalkar och reglar utanpå den befintliga takstolen.   
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Takkuporna som installerades var större än takstolarnas c-c avstånd, se Figur 18, detta 

gjorde att de var tvungna att kapa bort en takstol för att få plats med kupan. Detta kan ses i 

Figur 14. För att takkonstruktionen ska klara av att bära laster efter kapning behövs det att 

förstärkas med hjälp av avväxling i form av en limträbalk som ligger horisontellt längs 

takstolarnas som även det finns i Figur 17.  
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5 RESULTAT 

Resultatet presenterar de tre förslagshandlingar som tagits fram av författarna under arbetet. 

Resultatet presenteras som ritningarna under Bilaga 4 samt i beskrivande text i nedan. De 

framtagna förslagen verifieras av byggnadsinspektör Stefan Andersson, 

Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad under en intervju som presenteras som en 

sammanfattning i det avslutande underrubriken i detta kapitel.  

5.1 Genomförande av förslagshandlingar 

Vid utförandet av de tre förslagshandlingar hämtades underlag från Västerås 

Stadsbyggnadskontor, där tilldelades handlingar såsom arkitektritningar och 

konstruktionsritning på fastighetens grundplatta. Uppgifter om byggnadens övriga 

konstruktionstekniska uppförande saknades och har därför inte heller kunnat tas till hänsyn. 

De konstruktionsmässiga uppgifter som används vid projekteringen av förslagen är från 

okulärbesiktning utförda av författarna. Utöver dessa handlingar har även detaljplanen 

granskats och funnits till hands vid projektering. Under 5.3 Tillståndsprocessen tas problem 

upp kring detaljplanen och den tänkta inredningen av vind.  

 

Som nämns i stycket ovan har en okulärbesiktning utförts i fastigheten av författarna. Denna 

besiktning skedde både utvändigt och invändigt vid tre tillfällen. Under dessa togs flertalet 

fotografier som även dessa användes som underlag för att projektera fram ritningar på 

befintlig lägenhet och vind.  

Eftersom tre av sex förråd går förlorade uppe på vind vid ombyggnation kommer dessa 

behöva förflyttas. Denna förflyttning sker ner till källarplan, detta för att det idag finns 

outnyttjat utrymme i källaren. De förråd som går förlorade nämns under 4.4 Utformning av 

etagelägenhet. 

5.2 Ritningar och utformning för Agnegatan 2B, Västerås 

För att framställa Förslagshandling 1A-1C har befintliga ritningar, först upprättats. Dessa 

presenteras i detta arbete, se Bilaga 4 Ritningsförteckning och ritningar Fallstudie 

Agnegatan 2B, för att ge en tydligare helhet av förslagen. 

Tre förslagshandlingar har upprättats för den nya vindsvåningen. Alla tre förslagen har 

samma planlösningsändring i den befintliga lägenheten, se A-40.1-011, A-40.1-021 och A-

40.1-031 i Bilaga 4 Ritningsförteckning och ritningar Fallstudie, Agnegatan 2B, i och med 

placering av interntrappan upp till vindsvåningen. Valet av interntrappans placering utgick 

från kundens önskemål, men även utifrån takstolarnas riktning på vind. Detta för att nå 

maximal takhöjd vid trappans ovankant på vinden. Utifrån befintliga vardagsrummet var inte 

annan placering av trappan optimal, se 5.4.1 Håltagning. 

Den yta att tillgå för vindplanets inredning och utformning presenterades av kund vid första 

platsbesöket (2018-02-13) på Agnegatan 2B. Yta där idag förråd ett, två och tre är placerade, 

samt intilliggande yta av passagen omfattas av dessa förslagshandlingar. På vindsvåningen 
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får alla tre förslag samma golvyta, men det mätvärda utrymmet varierar och särskiljer 

Förslagshandling 1B från de övriga två på grund av takkupan.  

Badrum eller enskild inredning av kokvrå i lägenhet var ingenting kund önskade för 

vindsvåningen, därför har detta inte presenterats på någon av givna förslagshandlingar.  

Den mindre delen av vindsvåningen, liggande bakom den större murstocken kan på alla 

förslagen enkelt välja att byggas in till ett förråd eller avskiljbar del. 

I Förslagshandlingarna 1A-1C som presenteras nedan skiljer fönsterplacering och modeller 

de tre förslagen åt, vilket redovisas i Tabell 1. 

  

 Tabell 1. Vald takfönstermodell och takkupa i respektive förslagshandling. 

Fönster Nordvästlig sida Sydostlig sida 

Förslagshandling 1A 2st takfönster 940/2520 2st takfönster 940/2520 

Förslagshandling 1B 2st takfönster 940/1180 Takkupa med fönster 

Förslagshandling 1C 2st takfönster 940/1180 
3st takfönster 940/2520  
med balkongenhet 

 

5.2.1 Förslagshandling 1A 

Förslagshandling 1A innefattar fyra stora takfönster, två på vardera takfasad.   

Denna utformning skapar en stor vardagsrums enhet och den mindre delen bakom den 

större murstocken kan användas som bibliotek eller läshörna. 

Förslagshandling 1A, ritningsnummer 

Planlösning vindsvåning A-40.1-012 

Sektion A-40.2-011 och A-40.2-012 

Fasader A-40.2-011 till A-40.2-013 

5.2.2 Förslagshandling 1B 

Förslagshandling 1B innefattar en takkupa på sydostlig fasadsida och två mindre takfönster 

på nordvästliga fasadsidan.  

I denna utformning skapar den stora takkupan en ökad volym vilket bidrar till luftig 

planlösning, vilket kan ses i Figur 10. Även i detta förslag presenteras den större ytan som 

vardagsrum med soffhörna. Den lilla avskiljbara delen presenteras som ett mindre kontor 

eller hemarbetsplats. Därför har det placerats mindre takfönster, högre sittande för att öka 

möblerbarheten av förvaringsmöbler. Minskningen av takfönster har inte påverkat det 

godtyckliga dagsljusinsläpp som krävs för arbetsplatser. I Förslagshandling 1B har stödbenen 

åt sydostlig riktning byggs in för att skapa stängd förvaringsmöjlighet och en mer påtaglig 

väggkänsla.   
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Förslagshandling 1B, ritningsnummer 

Planlösning vindsvåning A-40.1-022 

Sektion A-40.2-021 och A-40.2-022 

Fasader A-40.2-011 till A-40.2-013 

 

5.2.3 Förslagshandling 1C 

Förslagshandling 1C innefattar tre stora takfönster med balkongenheter på sydostliga 

fasadsidan, vilket kan ses i Figur 11, samt två mindre takfönster på nordvästliga fasadsidan. 

Takfönstren med balkongenheter är ett alternativ som beskrivs närmare i 5.4.2 

Fönsterplaceringar och valda modeller. I detta förslag placeras soffgruppen i den mindre 

avskilda delen av rummet för att skapa möjligheter för sociala aktiviteter och umgänge invid 

de stora takfönstren som kan öppnas upp, vilket tydliggörs i Figur 12.  

Förslagshandling 1C, ritningsnummer 

Planlösning vindsvåning A-40.1-032 

Sektion A-40.2-031 och A-40.2-032 

Fasader A-40.2-031 till A-40.2-033 

Figur 10. Takkupan i Förslagshandling 1B, både exteriör till vänster och interiör till höger. 

Figur 11. Fönstersättning på sydostlig fasad i Förslagshandling 1C. 
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5.2.4 Övriga ritningar 

Ritning A-40.1-003 visar hur takstolarna förhåller sig till vindens planlösning. Denna ritning 

upprättades som underlag vid framtagandet av de tre Förslagshandlingarna.  

Ritning A-40.1-004 visar hur den lägenhetsavskiljande väggen sträcker sig på vindens 

planlösning och vilka av de befintliga förrådsväggar som har rivits, samt visar den dörr som 

ska användas för utrymning vid eventuell brand.  

5.3 Tillståndsprocessen 

Enligt §5 mom 1 är den högsta tillåtna byggnadshöjd 10,5 meter. Den är idag nästintill 

maxad, för att fastighetens byggnadshöjd är cirka 10,3 meter. Med Förslagshandling 1B, det 

vill säga alternativet med takkupa, får byggnaden en överskridande byggnadshöjd på cirka 

200 millimeter vilket kan gå under benämningen en liten avvikelse, men är en tolkningsfråga 

för Stadsbyggnadskontoret.  

Enligt §5 mom 3 får denna fastigheten Adam 15, inte inreda vind ovan det tredje 

våningsplanet eftersom det inte är reglerat i detaljplanen. Möjlighet till att tolka detta som 

avvikelse och till inredning av vind undersöks närmare i 5.5 Sammanställning intervju, 

Stefan Andersson.  

Frågor gällande tolkning av detaljplan konsulteras med byggnadsinspektör Stefan Andersson 

på Stadsbyggnadskontoret, Västerås Stad. Intervjun kan ses i sin helhet i Bilaga 3.  

 

 

5.4 Tekniska lösningar 

Med de tre förslagshandlingar som tagits fram tillkommer tekniska förutsättningar såsom 

håltagning av bjälklag, installationer, fönsterplaceringar, ljud och brand. Under detta avsnitt 

beskrivs dessa kortfattat.  

Figur 12. Interiöra bilder från Förslagshandling 1C. Till vänster: Den mindre avskilda delen i 
nordvästligriktning. Till höger: Loungedel. 
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5.4.1 Håltagning 

För att den boende ska ta sig från det 

befintliga planet i bostaden till det nya 

etage planet ska en interntrappa monteras 

intill vägg. Detta gör att en rektangulär 

håltagning kommer ske i vindsbjälklag. 

Runt håltagningen behövs förstärkning 

med hjälp av avväxlingar, som beskrivs i 

3.2.1 Konstruktion och bärighet. Detta för 

att bjälklaget ska klara av att bära upp de 

laster som den borttagna ytan annars 

skulle tagit samt den tillkomna lasten från 

trappa. Ett alternativ på avväxling 

presenteras nedan i Figur 13, dock kan 

denna inte anses trovärdig eftersom detta 

inte undersökts noggrant utan bara är ett 

förslag från  

Björn Eriksson, konstruktör på 

ByggingenjörsByrån i Västerås  

(2018-05-11). Konstruktören kunde inte 

garantera att detta förslag var ett realistiskt alternativ då det fattas uppgifter om fastighetens 

konstruktionstekniska utförande, som förklarats under arbetets 1.5 Avgränsning.  

Avväxlingarna kommer bli synliga och ska befästas i tak, yttervägg samt lägenhetsavskiljande 

vägg. Trappan ska monteras i befintligt betongbjälklag.  

5.4.2 Fönsterplaceringar och valda modeller 

Förslagshandling 1A har fyra stora takfönster placerade på tak. Två av dessa vetter ut mot 

gata och de två övriga mot nordvästra sidan. Valet av fyra stora fönster baserades på att få in 

en stor mängd dagsljus men även för att få en känsla av högre tak.   

Förslagshandling 1B har en takkupa som är placerad i nya vardagsrummet. Detta skulle vara 

ett bra alternativ för att utöka planets volym. Dock strider kupans höjd mot byggnadens 

maximala tillåtna byggnadshöjd, vilket i detta fall är 10,5 meter och kommer troligtvis därför 

inte heller att bli bygglovs beviljat.  

Figur 13. Alternativ på avväxling vid håltagning i 
bjälklag för interntrappa. 
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En alternativ lösning istället för takaltan som 

kund önskar på övre plan i etagelägenhet, är 

att installera ett takfönster som liknar 

balkong vid öppning av fönster. Figur 14 

visar hur ett sådant fönster skulle kunna se 

ut (Velux, u.å).  

Förslagshandling 1C har denna alternativa 

lösningen på den takyta som vetter ut mot 

gata, där alla tre fönstren har lösningen. 

Valet av att alla tre har lösningen är för att 

skapa en känsla av altan om alla dessa står 

öppna. Andra takhalvan mot gård har två 

mindre takfönster placerade högre upp.   

5.4.3 Installationer 

De rör till avluftare som idag går upp till vind kommer att dras om till vertikala rördragningar 

istället för att de ska vika av horisontellt och begränsa onödig volym, som beskrevs under den 

aktuella studien.   

En av de fyra murstockar som finns med på den befintliga vindens planlösning kommer att 

utgöra en rumsavskiljare. Medan en av de andra murstockarna kommer gå jämsides med den 

lägenhetsavskiljande väggens utsida. 

Eftersom kund inte önskar badrum eller kokvrå på övre plan är det inte aktuellt att göra 

omdragningar för vatten och avlopp. Den nya ytan kommer endast användas som 

vardagsrum, kontorsyta och till förvaring så enbart rördragningar för värme, samt el 

dragningar kommer behöva anslutas till övre våningen. Eftersom fastighetens 

ventilationssystem består av självdrag behövs inte hänsyn till installation av 

ventilationskanaler tas betraktande vid projektering.   

 

 

 

 

 

Figur 14. Takfönster med inbyggd balkong, Förslagshandling 1C (Velux, u.å) 
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5.4.4 Brand 

Den valda lägenhetsavskiljande väggen presenteras nedan i text och figur.  

 

Lägenhetsavskiljande vägg, EI60 (44 decibel) (Paroc, 2007-12-01): 

 

Figur 15. Schematisk bild av vald lägenhetsavskiljande vägg på vind, EI60. 

Den valda väggkonstruktionen som Figur 15 visar, klarar de krav som ställs gällande brand- 

och brandgasspridning samt de krav som ställs för ljud.  

Den yta av etagelägenhetens planlösning som sträcker sig över grannens underliggande 

lägenhet ska också ha en avskiljande konstruktion. Detta betyder att bjälklaget ska ha en 

brandteknisk klass som är lägst EI60 (BBR, BFS 2013:14) som den lägenhetsavskiljande 

väggen, dock kommer vindsbjälklaget ha en brandteknisk klass REI60 vilket den idag 

uppfyller. Detta eftersom bjälklaget är en bärande konstruktion som tar upp våningslaster.  

För att klara de krav som ställs gällande utrymning från etagelägenhet som beskrivs under 

3.5.3.2 Utrymning från etagelägenhet och entresol, kommer en dörr finnas tillgänglig som 

leder ut till vind och sedan vidare till trapphus. Den befintliga dörren som idag gränsar 

mellan trapphus och vind ska bytas ut till en dörr som har rätt slagriktning och klarar dagens 

brandkrav, EI60. 

Som nämnt under 3.5.3 Brand och säkerhet i litteraturstudien ska beaktande tas runtom 

murstock gällande höga temperaturer och värmestrålning, detta ska kontrolleras av sotare, 

som även Stefan Andersson förklarar under intervjun i Bilaga 3. 

5.4.5 Ljud 

För att klara de krav som ställs gällande stegljudsnivå kommer golvmaterialet att behöva 

anpassas till ett ljudabsorberande material. Detta för att säkerställa att ljud inte förs ner via 

betongbjälklaget till grannens lägenhet under. 
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5.5 Sammanställning intervju, Stefan Andersson, 

Stadsbyggnadskontoret, Västerås Stad 2018-05-15 

Intervjun i sin helhet kan ses i Bilaga 3. 
 
Inredning av vind, tolkning av detaljplan 
Enligt detaljplanen PI 819, vilken är gällande för Agnegatan 2B, fastighet Adam 15 får inte 

vinden inredas, dock har två fastigheter denna beteckning inom samma detaljplan. Enligt 

Stefan Andersson (2018-05-15) ser de i dessa fall till hur gammal detaljplanen är, hur 

bebyggelse skett i övrigt i närområdet sen dess och tidigare. De ser även till hur en eventuell 

ändring av fasaden som det gäller i detta fall skulle påverka fastighetens uttryck och grannars 

påverkan av att kunna få ny insyn. Har genomförandetiden för detaljplanen gått ut, vilket är 

efter 15 år från utfärdande är det lättare att ge tillstånd för avvikelse mot detaljplanen. Vid 

installation av takkupa, bör denna inte placeras i fasadliv för att inte skapa en illusion av 

ytterligare en våning har placerats på byggnaden. Får bara tre våningar inredas enligt 

detaljplan, kan en sådan placering av takkupan upplevas att byggnaden få en fjärde våning 

istället för bara en inredd vind, vilket blir en större avvikelse och vilken troligen inte kommer 

kunna bifallas. 

Om inredning inte är möjlig av vind, men det idag används som förråd och det skulle 

innebära ytterligare ett våningsplan som inte bifallas. Kan ett alternativ till inredning vara att 

isolera förrådet enligt boendestandard och montera takfönster, förutsatt att dessa godkänns 

som fasadändring, men använda detta som ett förråd i lägenhet med en intern trappa upp. 

Ytan kommer aldrig kunna ha en boendestandard i bemärkelsen som enskild bostad med 

köksmöjligheter eller utrymme för hygien. Men som substitut för den inredning som är tänkt 

i detta arbete skulle det kunna vara ett alternativ att klassa detta som ett förråd med 

interntrappa enligt Stefan Andersson (2018-05-15). Då skulle det fortfarande vara samma 

handläggning, bygglov för takfönster och anmälan för ändring i bärande konstruktion. 

 
Övrig detaljplan, handläggningsprocessen och avvikelser 
Vid varje ärende bör handläggaren åka ut på plats enligt Stefan Andersson (2018-05-15) och 

undersöka byggnaden med egna ögon men så blir inte alltid fallet. Men är det en avvikelse 

från detaljplan, går alltid en grannhörande ut till berörda grannar, för att tycka till gällande 

avvikande åtgärd. Om någon granne opponerar sig, brukar dessa ärenden tas upp i BN för att 

gå den korrekta vägen i handläggningen. Vidare berättar han att de skyddar och ser inte till 

den sökandes behov i första hand, utan kommande ägare. Nästa ägare ska känna sig trygg 

med att åtgärden har gjorts på rätt sätt och följer rådande lagstiftning och krav. Man måste 

veta som nästa ägare, om dom köper en bostadsrätt så måste dom ju kunna utgå från att det 

går att använda sig av den på det sättet som förväntat. 

Vad gäller avvikelser från detaljplan måste handläggaren hålla sig till vissa direktiv och kan 

inte göra vad som helst. Helst ska det finnas prejudicerande mål som avgör vad som kan 

godkännas eller inte. Dock finns flertalet fall där avvikelser godkända men som idag inte 

skulle gått igenom. Detta har i sin tur ändrat områdets utseende och karaktär, vilket medför 

att avvikelsen fortsättningsvis kan godkännas fast denna inte är enligt detaljplan. Men detta 
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betyder inte att bara för att en granne fått igenom ett bygglovsärende, kommer inte ärenden 

med samma karaktär automatiskt godkännas framöver.  

Byggnadshöjden 
Enligt detaljplan är maximal tillåten byggnadshöjd 10,5 meter till medelmarknivå, idag 

inmätt med laser och skattning av markhöjder av författarna cirka 10,3 meter. Detaljplan är 

upprättad efter att byggnaden upprättats och är troligen satt utifrån byggnadens faktiska 

höjd. Om takkupor installeras på befintliga tak kommer detta öka byggnadshöjden, olika 

beroende på hur takkupan placeras. Vid en bygglovsansökan gör handläggaren en 

överslagsberäkning att byggnadshöjden klarar sig, berättar Stefan Andersson (2018-05-15).  

Byggnadstekniska aspekter vid handläggning 
Det kommer inte i denna ändring att installeras våtrum eller kokmöjligheter i etagevåningen, 

därav behövs inte vatten och avlopps genomföringar projekteras. De dragningar som 

kommer behöva göras är för el och värme, vilket leder till enklare syn vid handläggning.  Det 

handläggare se närmare på enligt Stefan Andersson (2018-05-15) är hur energieffektiviteten 

och klimatskalets isolering ser ut. Håller klimaskalen den standard som sig bör enligt dagens 

energikrav och om U-värdena är tillräckliga. Hur förändras fukthalten när både fuktspärr och 

klimatskal ändras. Kan fukten vandra ut ur konstruktionen eller blir den kvar? Det är frågor 

som handläggaren vill se byggnationen tar hänsyn till.  

Takfönster eller takkupa 
Takfönster placeras så att det mestadels är himmelsljus om faller in i bostaden. Man bör 

kunna se årstidsväxlingarna i en bostad och därför är inte takfönster rekommenderbart i en 

lägenhet enbart inredd på en vindsvåning med snedtak. Med takkupa får bostaden in mer 

dagsljus och även kan ta del av sin omgivning samt årstidsväxlingar, vilket även är skrivet i 

3.2.2 Dagsljus. Stefan Andersson (2018-05-15) påpekar att nya fönster i gavelplacering samt 

större takkupor påverkar mer gällande insyn till grannar, vilket kan medföra avslag på en 

bygglovsansökan för dessa modeller. Detta för att i bygglovs handläggningen ska 

handläggaren ta grannars påverkan mer i beaktande än nyttan den sökande kan få för en 

åtgärd. Detta för att se det som en helhet fråga och för framtida trivsel och bruk av byggnad 

och boende. Takfönster påverkar inte i lika stor grad den nya formen av insyn som en granne 

kan uppleva om det monteras nya fönster på en byggnad vilket ur en handledningssituation 

kan ses som positivt. Det Stefan Andersson (2018-05-15) rekommenderar i detta fall är att 

använda sig av takfönster för dagsljusinsläpp. 

Takbalkong eller takterrass 
Takterrass ger en större takförändring än montering av takfönster, men om en takterrass inte 

byggs utanför fasad utan är inbyggd modell kan denna godkännas som fasadändring. Detta 

eftersom den inte syns eller påverkar fasadens uttryck lika mycket från marken som en 

takkupa gör. Men den kan beroende på utseende anses inte passa in utformningmässigt på 

byggnaden eller i omgivningen. Problematiken med en takterrass är däremot det 

konstruktions, - och byggnadstekniska gällande att få det tätt, lutning för vattenavrinning och 

vidare dagvattenhanteringen vidare bort från byggnaden.  
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Brand och utrymning 
Vid ett bygglovsärende med en vindsinredning av denna karaktär skulle en 

brandskyddsbeskrivning begäras in, för att säkerställa att hänsyn tas till ett fullgott 

brandskydd på vinden enligt Stefan Andersson (2018-05-15). Det han beskriver är samma 

hänsynstaganden som författarna tar upp i 3.5.3 Brand och säkerhet, samt att rökgas 

genomföringen behöver ses över. Vidare säger Stefan Andersson (2018-05-15) att 

murstocken som finns med på planlösningen ska inspekteras och godkännas av sotare då 

denna kan komma att ge ifrån sig höga temperaturer mot ny golvbeläggning.  

Att ha de större takfönstren anses som positivt och dessa kan troligen godkännas som 

utrymningsvägar, men det får brandskyddsbeskrivningen deklarerar i dess upprättande.  

Bedömning av möjlighet till godkännande av ansökan för inredning 

En montering av takkupa i vår fallstudie skulle innebära en avvikelse och överträdelse av 

byggnadshöjden. Eftersom inredningen i detta arbete syftar till ett etageplan och inte en 

enskild inredd vindsvåning kan kravet på årstidsväxling förbises och det räcka med enbart 

dagsljusinsläpp i form av himmelsljus. Därav kan takfönster anses vara fullvärdiga i detta 

avseende. Idag finns det en takkupa vid trapphuset för att kunna få tillräcklig takhöjd ända 

upp till vindstrappan. Denna är placerad på fasaden som vetter in från gatan. Även om denna 

takkupa bidrar till att byggnadshöjden troligen överskrids anses inte denna fasad vara den 

beräkningsgrundande fasaden enligt Stefan Andersson (2018-05-15). Utan den 

beräkningsgrundande fasaden kommer vara den som vetter mot gata. det vill säga den fasad 

Förslagshandling 1B har en takkupa på. Denna takkupa kommer överskrida byggnadshöjden 

och därav är inte detta förslag bra att gå vidare med, trots att detta är kundens huvudsakliga 

önskemål.  

Vidare säger Stefan Andersson (2018-05-15) att det är en fördel i detta fall att det är en 

etagelägenhet och inte en helt ny komplett lägenhet som inreds. Då är kraven på 

tillgänglighet och utrymmeskraven lika stora. Enligt BBR ska det i en enskild bostad vara 2,4 

meter i takhöjd och enskilda utrymmen godkänns viss del av snedtak, för att kunna tillgodose 

ett välmående för den boende. På sektionsritningarna i Förslagshandlingarna 1A-1C kan ses 

att takhöjden kommer på stor del av etagevåningen ha en takhöjd på 1,9 meter eller högre 

vilket kan anses tillräckligt eftersom det är en del av en lägenhet som har så, inte hela 

lägenheten. Stefan Andersson (2018-05-15) anser det otjänligt att personer ska tjäna pengar 

för att personer kan tvingas bo med låg takhöjd bara för att det är bostadsbrist. Alla förtjänar 

att kunna ha den rymd i sin bostad som BBR har rekommenderat och handläggare ska inte 

godkänna bygglov med för låg takhöjd är hans åsikt. 

Om kund önskar gå vidare med detta skulle handläggning gälla bygglov för takfönster och 

ändring av ändamål, förråd blir bostad samt anmälan för ändring i bärande konstruktion. 

De tre förslaghandlingarna 
Första synpunkt från Stefan Andersson (2018-05-15) är att det försvinner förråd för 

lägenhetsinnehavaren och för en granne vind en inredning, förslag för denna åtgärd ges i  

5.1 Genomförande av förslagshandlingar. I andra hand påpekar han interntrappan som ska 

placeras i det idag befintliga vardagsrummet. Även om detta är en trappa som kommer leda 

upp till ett andra våningsplan, utan krav på tillgänglighetsanpassning, se 3.5.4 Särskilda 

aspekter vid inredning av etagelägenhet, bör denna konstrueras enligt stegförhållande-
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formeln för att vara bekväm att transporteras i. Detta kan i särskilda fall frångås, men enligt 

bedömning ser inte Stefan Andersson (2018-05-15) att denna bekvämlighet helst inte ska 

förbises om det enbart gäller i utformning hänseende och rumsuppfattning. Men säger i 

samma stund att troligen är inte detta en anmälan skulle falla på eftersom etagevåningen kan 

ses som ett extra rum till vardagsrummet. Vid intervjun ville han inte ge ett förhandsbesked 

för hur handläggaren skulle ta ställning till trappans utformning och om en lofttrappa som 

frångår stegförhållndefomeln skulle godkännas eller inte. Om trappan inte uppfyller kraven 

och anses vara en lofttrappa måste särskild beaktan till utrymningsvägar via lofttrappan tas 

eftersom denna eventuellt inte kan räknas om utväg påpekar Stefan Andersson (2018-05-15). 

Men denna bedömning får bifogas via en brandskyddsbeskrivning till ansökan. Trappans 

placering är den samma i alla tre förslag. 

Vad gäller fönstersättning som skiljer de tre förslagen kan storlek på takfönster och takkupa 

ses. Förslagshandling 1B väljer Stefan Andersson (2018-05-15) bort både för att det kommer 

bli en avvikelse eftersom byggnadshöjden överträds. Men den största anledningen är att det 

skulle ge byggnaden obalans om det enbart placerades en takkupa i ena delen av taket. Det 

kunde vara lättare att godkänna avvikelse av takkupa om det symmetriskt placerade fler 

takkupor längs med hela taket, det vill säga blivit en balans i utformningen. Enstaka 

takfönster som inte ger en symmetri utefter hela taket är enklare att godkänna för det ses inte 

på samma sätt från marken som en takkupa gör, men det är bra att försöka harmonisera med 

fasadens övriga fönster i placeringen för ett så enhetligt intryck som möjligt. 

Stefan Andersson (2018-05-15) ansåg Förslagshandling 1C som det lämpligaste förslaget 

utifrån handläggning synpunkt, utan att ge ett fullständigt positivt besked gällande 

godkännande vid ett bygglovsärende. Detta förslag med större takfönster och med 

balkongenheter på sydvästliga fasadsidan ansåg han vara det bästa alternativet. Att dessutom 

kunna använda dessa som utrymningsväg anses bara som positivt. 
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6 DISKUSSION 

Under denna rubrik diskuteras examensarbetets för, - och nackdelar. Vidare förs en 

diskussion av författarna där koppling mellan litteraturstudie, aktuell studie och resultat 

sammanvävs med arbetets frågeställningar.  

6.1 Tekniska förutsättningar vid inredning av kallvind i 

flerbostadshus 

Komplexiteten med att inreda vindsutrymmen som separata lägenheter eller som 

etagelägenheter anses ligga i både detaljplanetolkningen och byggnadstekniska, - och 

funktionskrav. Tolkningen över vad som får projekteras utifrån given detaljplan och vilka 

avvikelser kan anses vara av ringa karaktär, kan skilja sig från kommun till kommun. Som 

projektör eller BH bör en dialog föras med berörd kommun och stadsbyggnadsförvaltning för 

att säkerställa vilket utrymme för tolkning som finns, just för den aktuella byggnaden.  

Den del som detta arbete berör ytterst lite är konstruktions betraktelser gällande 

vindsombyggnationer. Svårigheterna byggnadstekniskt vad gäller konstruktion bör ses från 

de specifika fallen och en grundlig förundersökning bör göras. I andra stycket 4.1 Generella 

förutsättningar, byggnader från 1950-talet, nämns att en typisk tjocklek på mellanbjälklag i 

typiska byggnader 160 millimeter. Detta stämmer inte på Agnegatan 2B, och kommer därför 

inte behöva förstärkas utifrån de observationer författarna gjorde. I de fall där befintliga 

konstruktionsritningar finns att tillhandahålla, förenklar detta redan i projekteringsskedet. I 

detta arbete hade konstruktionsritningar kunnat ge ett mer konkret förslag gällande 

avväxling för håltagning i befintligt bjälklag. Inför ett bygglovsärende bör 

lägenhetsinnehavaren göra en grundlig undersökning av byggnadens konstruktion, både 

ytterväggar och lägenhetsskiljande innerväggar. På den nya vindsvåningen ligger 

betänkligheterna framförallt till eventuell förstärkning, både takstolar och takkonstruktion. 

Är andra konstruktions åtgärder gjorda i andra delar av byggnaden, oavsett vilket 

våningsplan bör dessa ändringar tas i beaktande vid eventuell konstruktionsändring på tredje 

våningen. Inför åtgärden råder författarna lägenhetsinnehavaren att därför göra en grundlig 

förundersökning av hela byggnaden, för att säkerställa hela konstruktionen.  

Vid undersökning gällande om det finns specifika tekniska förutsättningar som tillkommer 

vid inredning av vind hittades ett flertal som beskrivs under litteraturstudien, aktuella 

studien och under rubriken 5.4 Tekniska lösningar i Resultat. Eftersom det handlar om 

ändrat användande av vindsutrymme tillkom nya krav gällande brand, fukt, konstruktion och 

att få rekommenderad takhöjd. Detta var av hög prioritet för att den nya ytan skulle kunna 

användas som bostadsyta, vilket även Stefan Andersson (2018-05-15) förklarar i 5.5 

Sammanställning intervju under Resultat. 

En av de mer omfattande tekniska komplikationer som skulle kunna uppkomma vid 

inredning av vind är vid håltagning av bjälklag för att montera interntrappa i bostaden. 

Denna åtgärd påverkar byggnadens bärande konstruktion, som beskrivs under 3.2.1.2 

Bjälklag, kommer håltagningen kräva avväxling. Avväxlingen kan bli komplex eftersom den 

troligtvis kommer behöva befästas ovan fönster i sydvästra ytterväggen. Detta kan bli 
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komplicerat eftersom att det blir en punktlast över fönster. Annan placering av interntrappan 

än i vardagsrummet hade inte heller givit ett bättre resultat konstruktionsmässigt enligt 

samtal med Björn Eriksson (2018-05-11), konstruktör på ByggingenjörsByrån, Västerås. 

En teknisk komplikation som skulle kunna uppstå vid inredning av vind, är om det sker flera 

dragningar för installationer, exempelvis kanaler till ventilation, vatten och avlopp, värme 

med flera. I de förslagshandlingar som tagits fram av författarna till denna etagelägenhet, 

innefattas endast rördragningar för värme och el, vilken förhoppningsvis inte bidrar till 

komplikationer. Dock är detta något som varierar i komplexitet beroende på hur rördragning 

för värmen sker. Det enklaste alternativet är att koppla på det befintliga radiatorsystemet.  

Det här arbetet har en relativt stor bredd när det gäller olika aspekter på ombyggnad av en 

tidigare kallvind till att bli en del av en etagelägenhet. Det finns dock ett antal tekniska frågor 

som inte har studerats närmare, och det handlar bland annat om energi, fukt och ventilation. 

Eftersom fukt är ett dominerande problem för byggnader, är det mycket viktigt att olika 

fuktfrågor utreds noga innan man gör en ombyggnad. En undersökning bör även göras 

gällande energiförsörjningen för det nya etageplanet samt om befintligt ventilationssystem 

kan användas eller inte.  

6.2 Fördelar och nackdelar vid vindsinredning, enskild lägenhet 

och etagelägenhet 

Det som förenklar projekteringen och kan ses som en fördel för denna ändringen av 

kallvinden är att inga installationer för vatten och avlopp behöver dras fram till den nya 

etagevåningen. Varken möjligheter för beredning av mat eller hygienutrymmen kommer 

installeras i den nya etagevåningen på Agnegatan 2B. 

Det finns fler fördelar med att inreda etagelägenhet ovan befintlig lägenhet jämfört med en 

enskild vindslägenhet. Kravet på hiss till det nya våningsplanet hade behövts lösas vid en 

enskild inredning, se 3.5.4 Särskilda aspekter vid inredning av etagelägenhet, men kan 

undvikas eftersom det är en etagevåning ovan befintlig lägenhet som inreds. Detta 

underlättar vid utformning samt genererar en mindre påverkan av byggnadens konstruktion. 

Etagevåningen ses som ett andra våningsplan i bostaden i och med sammankopplingen av 

interntrappa till entréplanet. I samband med denna koppling exkluderas de krav som ställs 

gällande tillgänglighet på etageplanet så länge entréplanet uppnår dessa.  

Nackdelar med att inreda vindsvåningar generellt, vare sig det är enskilda lägenheter eller 

som i detta arbete en etagelägenhet, är att det inte kan räknas som full takhöjd i alla 

rumsdelar. Detta ses för den enskilde bostadsinnehavaren som en av de största nackdelarna 

och det håller Stefan Andersson (2018-05-15) med om. I detta arbete har det inte lika stor 

påverkan eftersom etagéplanet kommer bestå av ett extrarum till den befintliga lägenheten, 

vilken har fullvärdig takhöjd i alla befintliga rumsdelar. Enligt BBR är rekommenderad 

takhöjd i en bostadsyta minst 2,4 meter, se 3.3111 Bostäder (BFS 2011:6). Etagelägenheten 

har från golv till hanbjälkar knappt 2,3 meter högt och stor del av etagevåningen har minst 

1,9 meters takhöjd, vilket kan ses som tillräckligt för att vara en inredd vind.  

Dagsljusinsläpp är en viktig faktor att ta hänsyn till vid vindsinredning vilket kan ses i 3.2.2 

Dagsljus. Det ska i en fullvärdig enskild bostad finnas tillgång till att kunna se årstids 
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skiftningarna vilket bekräftas av Stefan Andersson (2018-05-15). Det bästa sättet att kunna 

få möjlighet till detta är att installera takkupor på vindsvåningen. Det bidrar även till att få en 

volymkänsla i tillhörande rum och en bättre boendemiljö för den enskilde. Eftersom 

inredning sker av en etagelägenhet som har möjligheten att se årstids skiftningarna i den 

befintliga lägenheten är det gott nog att ha takfönster på etagéplanet. Takfönster av större 

modell och som går längre ner på taket kan ses som en fördel, se Förslagshandling 1C i 

Bilaga 4, eftersom viss vegetation eventuellt kan skönjas via dessa takfönster bekräftar 

Stefan Andersson (2018-05-15). Dessutom berättar han att alternativ med större takfönster 

troligen inte kommer ses som ett hinder eller en utformningsförsämring av byggnaden, vilket 

skulle kunna bifalla en bygglovsansökan. Takfönster i stora dimensioner kan användas som 

utrymningsvägar och det är ytterligare en fördel.  

Eftersom den nya ytan på etagéplanet ska vara ett extra rum, tillika vardagsrum med 

eventuella kontors möjligheter. Ses placering av interntrappan i befintliga lägenhetens 

vardagsrum som den optimala placeringen, vilket även kan ses i 4.4.1.6 Val av trappa 

inklusive håltagning och 5.2 Ritningar och utformning av Agnegatan 2B, Västerås. För att 

den nya ytan ska kunna användas som förväntat bör trappan vara bekväm att transporteras i. 

För att uppnå denna bekvämlighet bör trappan hålla sig till stegförhållande formeln. Vid 

inredning av kalla vindsutrymmen är fukt en faktor att ta i beaktande. Hanteras inte denna 

fråga redan i projekteringen kan det skapa problem i framtiden, vilket kan ses som en 

nackdel. 

6.3 Skillnader vid vindsinredning, enskildlägenhet och 

etagelägenhet 

Kraven som finns idag gäller framförallt alla ändringar på byggnader i allmänhet. Dessa krav 

gäller således även för ombyggnationer och ändringar av vindar. Därutöver finns vissa 

mindre antal specificerade krav vad gäller vindar.  

Skillnaderna mellan inredning av nya lägenheter på kallvind jämförelse att inreda kallvind 

som etagelägenhet och sammankoppla med underliggande befintlig lägenhet, är inte så 

många men det skiljer sig i vissa punkter. Några förenklas vid inredning av nya lägenheter 

medan vissa aspekter förenklas vid inredning av etagelägenhet. En av de aspekter som skiljer 

sig åt är hanteringen för tillgänglighet. Vid inredning av nya lägenheter över 35 kvadratmeter 

ska bostäderna tillgänglighets anpassas som vanligt och inga avsteg från tillgänglighetskrav 

bör ske. Vid etagelägenheter kan tillgänglighetsaspekterna förbises eftersom det är en 

befintlig lägenhet vars yta utökar sin volym upp mot vind. Hiss är ett krav vid inredning av 

nya bostäder på vind för att våningen ska vara tillgängligt för alla. Men för etagelägenhet 

behövs inte hiss eftersom entrén till bostaden är genom den befintliga lägenhetens 

huvudingång. Denna aspekt förenklar inredning av vind till etagelägenhet.  

Brand är en av de förutsättningar som blir annorlunda vid inredning av vind till 

etagelägenhet jämförelsevis om vinden skulle inredas med nya bostäder. Exempelvis, vid 

etage tillkommer håltagning i en befintlig brandcell vilket betyder att vid håltagning bryts 

brandcellen. Denna spricka kan resultera i att vid eventuell brand kan denna sprida sig i 

byggnadens konstruktion som förklarats under 3.5.3 Brand och säkerhet. Denna aspekt är 
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därför ytterst viktig att ta hänsyn till och hitta åtgärder som förhindrar brandspridning. 

Vidare så ser även utrymningskraven lite annorlunda ut vid inredning till etagelägenhet. Det 

krävs en utrymningsväg via annan lokal, via fönster eller via en dörr till trapphus. Dessa krav 

uppfylls i alla tre förslagen genom att dörr placerats ut till kvarvarande kallvind som leder 

vidare till trapphus. Något som nämns under litteraturstudien 3.5.3.2 Utrymning från 

etagelägenhet och entresol är att det kan tillkomma följdåtgärder i trapphus, för att uppfylla 

de krav som ställs gällande utrymning.  

6.4 Förslagshandlingar och detaljplanetolkning 

Valet av yta till eteglägenhetens planlösning har beskrivits i den aktuella studien, 4.4 

Utformning av etagelägenhet. Ändring av planlösning för det tänkta etagéplanet, har inte 

varit aktuellt då kund vill ha maximal yta och om ändring skulle ske på planlösning skulle 

den blivit mindre. Placeringen av trappan baserades på i vilket rum den skulle ta minst yta. 

Utifrån befintliga vardagsrummet var inte annan placering av trappan optimal för att få 

maximal sammanhängande golvyta på vindsvåningen. Att trappans placering förlades till 

vardagsrummet, var med hänsyn till att inte ta upp ett av sovrummets yta utan kunna behålla 

de befintliga sovrummen intakta. Eftersom den nya tillkomna ytan på vindsvåningen ska 

användas som vardagsrum, är det naturligt att trappan placeras i det befintliga 

vardagsrummet. 

Förslaghandlingarna 1A-1C som togs fram har som ovan nämnt samma planlösning i den 

befintliga lägenheten och samma placering av trappa. Det som skiljer förslagen åt är valet av 

fönster. För att utreda bästa möjliga alternativ till dagsljusinsläpp gjordes först två 

handlingar där första handlingen, Förslagshandling 1A, enbart bestod av takfönster och den 

andra, Förslagshandling 1B, av takkupa och takfönster. Under intervjun med Stefan 

Andersson (2018-05-15) diskuterades Förslagshandling 1B gällande takkupa på byggnad. 

Takkupa på fasad skulle bidra till att vinden skulle anses vara ett våningsplan och skulle då 

skrida mot detaljplan och är därför inget alternativ. Takkupan strider även mot byggnadens 

tillåtna byggnadshöjd. Kupan kan även bidra till att byggnaden får en obalans vilket kan ses i 

5.5 Sammanställning intervju under Resultat.  

Kund önskade terrass på ut från etagéplanet. En takterrass innebär komplexa dragningar för 

dagvattenhantering från dess yta och skulle bidra till spräckta brandceller. Därför valde 

författarna att göra ett alternativt förslag som inte var lika komplext, takfönster med inbyggd 

balkong som i Figur 14. Det tredje förslaget, Förslagshandling 1C, tar hänsyn till flertalet av 

kundens önskemål, förutom att takterrassen ersattes med takfönster som har balkongenhet. 

Enligt den givna detaljplanen för bostadsområdet är det inte tillåtet att inreda vind på 

Agnegatan 2B. En fråga som fördes mellan författarna var om detta gick att kringgå. Om ett 

alternativ skulle vara att göra anmälan för ändring av konstruktionsdel för vindsbjälklag för 

interntrappa. Detta i kombination med en bygglovsansökan för fasadändring för takfönster. I 

och med dessa åtgärder skulle det nu inredda vindsutrymmet inte ändra användningsområde 

utan fortfarande klassas som förråd. Detta bekräftas av Stefan Andersson (2018-05-15) 

kunna vara en alternativ lösning, om det ursprungliga förslaget med inredd bostad nekas i en 

bygglovshandläggning. 
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7 SLUTSATSER 

Examensarbetets syfte var att ta fram en realistisk förslagshandling till en etagelägenhet på 

Agnegatan 2B i Västerås, med hjälp av dagens grundförutsättningar som beskrivits under 1.2 

Syfte och mål samt under arbetets litteraturstudie. De framtagna förslagen utformades av 

författarna utefter den presumtiva kunden önskemål. Eftersom detaljplanen inte tillåter 

vindsinredning på Agnegatan 2B har författarna tagit fram en alternativ lösning. Lösningen 

bekräftades av Stefan Andersson under intervju och gav synpunkter gällande de framtagna 

Förslagshandlingarna 1A-1C. Förslagen utvecklades och upprättades i dataprogrammet 

ArchiCAD 21. 

Nedan presenteras examensarbetets slutsatser. 

• Vid inredning av kallvind till bostadsutrymme bör framförallt dessa tekniska 

förutsättningar tas i beaktande. I huvudsak gäller det håltagning vid installation av 

interntrappa, brandskyddskrav vad gäller både utrymning och uppdatera det 

befintliga brandskyddet samt eventuell förstärkning av befintliga bjälklag och 

takkonstruktion. 

 

• En teknisk komplikation är håltagning för interntrappa. Svårigheten kan vara i att 

hitta fästpunkter för avväxlingen för hålet i bärande innerväggar och ytterväggar. De 

saknade konstruktionsritningarna för byggnaden försvårar håltagning. Håltagningen 

bidrar även till en bruten brandcell. En annan komplikation är vid installation av 

värmesystemet. Beroende på om det går att kolla upp det på det befintliga 

radiatorsystemet eller inte varierar komplexiteten. Beroende på förstärkning av 

befintliga bjälklag och takkonstruktioner samt tjocklek av innertak kan detta påverka 

vindsvåningen inre takhöjd. 

 

• Enligt Stefan Andersson (2018-05-15) kan det vara möjligt att inreda våningen, trots 

att det strider mot detaljplan, och att det står att vindsinredning inte är tillåten i 

denna byggnad. Handläggningen ser på byggnaden som en helhet och hur 

inredningen skulle påverka intilliggande grannar och omgivning. Det är viktigt att 

utformning sker med hänsyn till befintliga byggnadens utseende.   

 

• Dagens byggnadstekniska och utformningskrav begränsar inte möjligheten att skapa 

en etagelägenhet av en befintlig lägenhet med ovanliggande kallvind. Det som 

begränsar möjligheten av inredning på vind är planbestämmelserna i detaljplanen 

eftersom denna inte tillåter vindsinredning eller fler än tre våningar.  

 

• Förslagshandling 1C bedöms i det här fallet som det bästa förslaget utifrån 

utformningskrav och dess tillhörande lagstiftning.Förslagshandling 1C är det förslag 

som författarna rekommenderar till kund. Det är störst chans av denna kan bifallas 

vid en bygglovshandläggning enligt tolkning av författarna och diskussion med Stefan 

Andersson (2018-05-15), dock kan inget förhandsbesked ges. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Som en fortsättning på detta examensarbete kan en undersökning ske över vilka de 

ekonomiska skillnaderna är, gällande inredning av nya bostäder på vindsvåning kontra en 

etagelägenhet. Om det är ekonomiska skillnader, var ligger dessa. Är det skillnader i 

projekteringsprocessen och är de olika tidskrävande och skillnad i kostnad? Eller är det 

byggnationssättet som skiljer sig och till följd ger fler mantimmar i ena eller andra fallet? 

Skulle vara intressant ur ett ekonomiskt perspektiv att studera hur en bostadsrättsförening 

och tidigare bostadsrättsinnehavare påverkas vid försäljning av vindsutrymme. Blir 

föreningen starkare ekonomiskt av försäljningen och kommande hyresintäkter, eller finns det 

negativa följder för en bostadsrättsförening att sälja av vindsutrymme? De tidigare 

bostadsrättsinnehavarnas andelar i föreningen kommer sjunka eftersom föreningen växer, 

men hur påverkar det den enskilde? 

En vidare undersökning som vore intressant att följa är vindsinredning i småhus. Är kraven 

och lagarna desamma eller skiljer det sig åt gentemot vid inredning av vindar i 

flerbostadshus? Om andra krav finns, vilka är dessa krav? Är det mer ekonomiskt 

gynnsamt att inreda vind i villor eller flerbostadshus?  

Det författarna funnit särskilt intressant under arbetes gång är frågor gällande detaljplaner 

och tolkning av dessa. Avvikelser och synen av dessa avvikelser i en handläggningssituation. 

Varför skiljer sig tolkningen åt och vad påverkar hur tolkning sker olika i olika fall. Är det 

bara den mänskliga faktorn? Skulle även vara intressant att gå in djupare vad gäller 

detaljplan tolkning och utformning av kultur bevarade byggnader. 

Vidare skulle det varit intressant att läsa ett arbete om hur tolkning kring lagar och krav 

skiljer sig från kommun till kommun. Varför är det olika uppfattningar och skulle det vara 

bättre om alla kommuner ställde sig lika vid tolkning?. 

Detta är något som Stefan Andersson (2018-05-15) nämner under intervjun, att kommuner 

tolkar lagar och krav olika.  
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9 FELKÄLLOR 

Flertalet källor i detta arbete är granskade och valda utifrån en källkritisk synvinkel och kan i 

de flesta fall härledas till primärkällor som BBR (BFS 2011:6) och PBL (SFS 2010:900). Att 

dessa källor är tyngden i arbetet känns kvalitativt. Trovärdigheten av artiklar och andra 

källor anses mycket hög. Men i vissa fall är rapporter, artiklar och facklitteratur av äldre slag. 

Relativiteten till dagens krav och standarder kan i vissa fall inte vara helt fullständig i dessa 

äldre upplagor. En referens som används i arbetet är Malmö Stadsbyggnadskontor (2016) 

som behandlar vindsinredningar och allmänna råd kring dessa. Eftersom det är Malmös 

Stadsbyggnadskontor som gör tolkning av rådande lagtext och regler i denna 

sammanfattning, kan detta i de flesta fall gälla även i Västerås kommun. Eftersom det är 

tolkning som gäller kan dock skillnader mellan kommunerna förkomma.  

Lagar, krav och regler är komplexa samt kan vara svårtolkade. Detta examensarbete 

behandlade flera lagar, krav, regler och tillhörande allmänna råd. Författarnas kunskap inom 

lagtexthantering är begränsad och därav kan misstolkning skett under arbetets gång.   

 

Arbetets uppmätningar skedde med laser och genom okulära iakttagelser på platsbesök vid 

tre tillfällen. Dessa mätningar och iakttagelser har utfördes med noggrannhet för att få så 

korrekta värden som möjligt. Dock kan inte författarna ge bekräftelse gällande att alla mått 

är fullständigt korrekta då de inte hade tillträde till alla utrymmen under platsbesöken.  

De mått som tagits på byggnadens konstruktion kan inte heller anses vara fullständiga, med 

tanke på att dessa uppmättes med laser och komplett underlag gällande 

konstruktionsritningar saknades. Om författarna haft tillgång till dessa ritningar skulle 

examensarbetet även kunnat undersökt byggnadens konstruktion mer djupgående, istället 

för att göra en generell uppskattning som beskrivs i 4.1 Generella förutsättningar, 

byggnader från 1950-talet. 
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BILAGA 2: FOTON STENBORGSGATAN 9, ESKILSTUNA 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 16. Förstärkning av takstolar och förstärkning intill takkupa. 

Figur 17. Avväxling för borttagen takstol vid ny takkupa samt kapning av befintlig takstol. 

Figur 18. Installation av takkupa. 
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BILAGA 3: INTERVJU STEFAN ANDERSSON, 

STADSBYGGNADSKONTORET, VÄSTERÅS STAD  

Intervjuare: Frida Karlsson och Amanda Norberg 
Intervjun har spelats in och där efter transkriberats till text av Amanda Norberg. 

Detaljplanen säger att Agnegatan 2B inte får inreda vind. Dock har två andra 
byggnader inredda vindar. 
Stefan: När vi får in en sådan ansökan så är det i princip så som ni säger att vi tittar på 

 detaljer angående vad reglerna säger. Sen i verkligheten kan man väl säga att man tar 

 hänsyn till om en detaljplan är gammal eller inte. Framförallt ska man liksom 

 utforma dess syfte och vad det är frågan ställer sig till i just det området. För en 

 byggnad på tre våningar, gäller de att hitta formspråket och vad gör det då för 

 skillnad om man har någonting uppe på byggnaden.  

 Vi får ge beslut som avvikelse mot en detaljplan när genomförandetiden har gått ut, 

 vilken brukar vara 15 år. Om vi gör det inom dom 15 åren så kan någon begära 

 skadestånd.  därför att vi gett lov för någonting som exempelvis en granne inte tycker 

 om. Så genomförandetiden gör att detaljplanen ligger lite mer fast kan man säga.  

Frida: Byggnaden är uppförd på 1950-talet, detaljplanen upprättades 1979, cirka 30 år efter 

 uppförandet av byggnaden och detta är då utifrån vilken byggnad som redan står på 

 plats. Det är väl det vi antar då och det är den fastigheten som är betecknad BIII 10,5 

 (tillåten byggnadshöjd). Utifrån de uppmätningar vi gjorde så är byggnadshöjden 

 10,3 meter idag, dock var det svårt att göra uppmätning med laser, men enligt denna 

 mätning är byggnaden nästintill maxad.  

 
Byggnadshöjd 

Stefan: Ni vet väl hur man mäter byggnadshöjden?  

Frida:  Ja för det är väl från medelmarknivå.  

Stefan: Ja. 

Frida:  För nu har vi bara kollat mått vid fasad, hur långt ut ska man kolla medelmarknivån? 

 Är det mot gata eller?  

Stefan: Nja, alltså det är ju runt huset för det är ju hela byggnaden som lyder under det 

 kravet. 

Frida:  Gäller det runt hela fastigheten eller vad gäller?  

Stefan: Benämningen fastighet innebär all mark som byggnaden står på, flerbostadshuset är 

 en byggnad. Det är runt fastigheten man ska fastställa vad som är medelmarknivå 

 egentligen. Det finns flera beräkningssätt för att få fram en medelnivå, men till denna 

 fastighet är den sannolikt rätt så platt.  

Frida:  Ja, men det skiljde lite från ena hörnet till hörnet på byggnaden skilde ungefär en 

 halvmeter.  

Stefan: Vid bygglovsansökan så skulle vi göra en typ av överslagsberäkning att det klarar sig, 

 man räknar ju inte sådär på millimeter för det betyder inte så mycket i regel. Utan det 

 man kommer fram till är att här är det en viss höjd på halva, och där är en annan. Då 

 har man medelvärdet och det är ungefär så noggrant man gör.  

 Om det bara blir en byggnad i suterräng kan det bli lite svårare. Men det finns då 
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 olika beräkningsmodeller. Som tur är behöver vi sällan använda dessa. 

Frida:  Ja vi har varit inne och försökt tolka det som Boverket säger. De har lagt upp några 

 beräkningsmodeller på hur man beräknar byggnadshöjden. 

Stefan: Bilaga 3 i Boken om detaljplaner, Trädboken kallar vi den, den bilagan har bra texter 

 gällande höjder. Men det är ingen stor fråga, för i detta fallet så är ju husen redan 

 befintliga så att det lägger vi oss inte i vid en sådan här ansökan om inredning. Även 

 om det skulle vara fel beslut redan från början, vilket vi kan hitta ibland, så får det 

 passera ändå för det är mer än 10 år och det preskriberat. 

Frida:  Säg att det skulle varit en total byggnadshöjd på 10 meter så är den 10,4 idag? 

Stefan: Ja det där är ju max, så det kan ju vara hur mycket lägre som helst men om vi märkte 

 att den var 11,5 meter nu, jaha, då gjorde dom fel då, mätte fel eller om de har 

 hanterats som en avvikelse eller om dom har ändrat marken efteråt utan att berätta 

 det, så det spelar ingen roll för oss. Inte i ett sånt här läge då.       

Vad är tillåtet? 

Frida:  Men då är nästa fråga då, vad är det som kan tillåtas? Takkupa kan ju bli svårt i detta 

 fallet, eller hur?  

Stefan: Du sa att detaljplanen var från 79, är det för att den där har tillkommit senare?  

Frida:  Jag vet inte riktigt  

Stefan: För den har ju vindsinredning.  

Frida:  80-talet är detaljplanen reviderad, men enligt detta papper här är 

 planbestämmelserna utskrivna 1979.  

Stefan: Men du sa att huset var byggt på 50-talet, så att då måste man ersatt den, för från 50 

 borde det också funnit en detaljplan. 

Frida:  Jaha, ja okej det har funnits det. När började man göra detaljplaner? Bara en helt 

 annan sidofråga. 

Stefan: Nästa fråga tack, haha. Nej jag vet faktiskt inte, men har för mig att det var på 30-

 talet.   

Frida:  Ja, för jag har sett några uppifrån Stockholm som är från 30–40-talet.  

Stefan: Okej, ja för jag tror inte man hade det innan. Utan då provade man med en ansökan 

 som man ansåg var lämplig och struntade i den här detaljplanen. Så detaljplanen 

 finns ju för att man plockar ut några grundläggande frågor och avgör dom en gång för 

 alla. Sen när vi får in bygglovsansökan då avgör ju vi i stort sett att utseendet 

 uppfyller reglerna. Annars måste man fråga alla om allting hela tiden, men detaljplan 

 har man redan en gång för alla avgjort hälften av alla frågor om vi säger så, och så går 

 man vidare på den andra hälften som inte är besvarad och som gäller för just det 

 huset.  

Frida:  För att förenkla och för att området ska hålla samma känsla också? 

Stefan: Om jag köper en tomt, exempelvis i ett villaområde, som är ett ledigt område. Då ska 

 jag kunna räkna ut vad grannen som också har en obebyggd tomt, kan förväntas 

 bygga där, för hans byggnad kommer ju skymma min sjöutsikt. Men säg att han får 

 bygga tre våningar då kan inte jag komma och klaga sen att jag inte visste att han 

 skulle bygga så högt. För man har en undersökningsplikt när man köper en fastighet, 

 att ta reda på vad som eventuellt kan hända hos grannen. Men om vi då däremot 

 tillåter fyra våningar och han säger att han trodde bara att det skulle vara tre 
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 våningar, nu tappar jag hela min sjöutsikt. Då har ju vi satt oss i ett problem. Därför 

 är det viktigt att vi följer dessa regler. Nu i det här fallet så handlar det om tre 

 våningar och den kommer inte bli högre, det kommer bli takfönster till exempel. Då 

 är det teoretiskt ett problem, kan den boende titta ner hos annan, kan vi hitta något 

 problem med den här som kommer påverka någon annan.  

Frida:  Jämförelsevis om det hade varit på tredje våningen mot om det blir på taket? 

Stefan: Ja alltså, det kan ju vara fönster på gaveln, vilket kanske blir annorlunda mot ett 

 takfönster, för då ser de ner på deras andra våning, det har aldrig det huset behövt 

 tåla tidigare. Det blir alltså en försämring för grannen. Vi ska ju tänka på vad alla 

 andra utom den som söker tänker på.  

Frida:  Takfönster kan då i det fallet vara positivt? Eller om man ska säga ur sökandes vinkel.  

Stefan: Takfönster, alltså man ska ju från en bostad se årstidsväxlingarna, man ska gärna se 

 några träd och inte bara se rakt upp i himlen. För då blir det inte riktigt fullt gott som 

 bostad. Sen kan man säkert göra avsteg för det i enstaka rum. Typ som i detta fall när 

 det är fråga om etagelägenhet. Ett sådant sovrum kan man ju tåla att bara se himlen, 

 när man kan gå ner en trappa och se träd. Då skulle vi nog gilla läget, men inte en hel 

 bostad som bara glor upp i himlen.  

Frida:  Kan det räknas bättre då om man får in någon form av takkupa som gör att man får 

 någon utsikt?   

Stefan: Ja, men då ändrar du byggnadshöjden. 

Frida:  Ja, så beroende på om den är inom toleransen eller inte? 

Stefan: Ja, för ni kan ju göra om det här.  

Frida:  Jag tycker dom är knepiga, men jag har förstått dom.  

Stefan: Ja precis. För nu är det ju, man drar en 45 graders vinkel. I första läget så hamnar 

 den ju på den där punkten, fasaden rakt upp och sen överst på takpannorna. Men nu 

 hamnar den ju där istället, och då är det i sådana fall avsteg från byggnadshöjden. 

Frida:  Men i det fallet en annan fråga. Tänker jag rätt om det är lättare att lägga dom i 

 fasadliv på något sätt, eller spelar det liksom ingen roll?  

Stefan: Nej den blir ju ännu högre egentligen om du har den där ute, eller det blir ju 

 egentligen samma höjd. Men den kommer fortfarande att ändra höjden och då blir ju 

 front till spis ett mycket annorlunda utseende på byggnaden, man brukar väl inte så 

 ofta gå med på dom så att säga. Till skillnad från takkupan här i andrasidan, från 

 marken kommer du fortfarande uppleva den som det gamla trevåningshuset. Om vi 

 helt plötsligt lägger till massa frontbespisning då blir det ju utseendemässigt ett 

 fyravåningshus. Man ser det hela fönstret mycket bättre, än det mindre där. Då kan vi 

 ha den här, så kanske man gör en liten takvåningaktig terrass eller någonting. 

Frida:  Kan en inbyggd takterrass vara okej då?  

Stefan: Ja det påverkar varje fall inte byggnadshöjden, men då har du ju andra problem med 

 dagvatten och så vidare, att få bort vattnet. Detta kan vara en utmaning för att få det 

 tätt och så. Sen beror det på hur den här kroppen (tillägg av författarna: Byggnaden) 

 ser ut. Nu är inte jag arkitekt men, man kan ju tycka personligt, jag kan ju lika gärna 

 vara en granne som tycker att det är fult.  

Frida:  Ja tycka det kan man överallt. För som det är idag, på nordvästra sidan mot gården så 

 har dom en liten kupa som är i själva trapphuset, men en väldigt liten sådan. Den 

 borde ju egentligen då överskrida byggnadshöjden, om det nu är så att vi måttat rätt. 
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 För vi har bara räknat mot gavel.  

Stefan: Då kom jag på en annan sak, att vi ska bestämma en beräkningsgrundande fasad. Om 

 vi bestämmer att ut mot gatan syns det här huset som mest, då är det den sydvästliga 

 fasaden vi ska mäta från. Det handlar inte om alla fasader ska uppfylla kravet. Det 

 står också i dom här papperna (Boverket, 2015). Men det är rätt så diffust, det här är 

 sånt där som man inte alltid går in på. 

  

Våra tre förslagshandlingar  

Frida:  Här är våra tre förslag. Här är den befintliga lägenheten idag och sen är det här idag 

 en oinredd vind. Kundens önskan är att kunna använda sig av tre förråd, sitt egna, 

 grannens och ett tredje som idag är oanvänt samt att det inte tillhör någon 

 lägenhetsinnehavare, för att inreda som ett extra vardagsrum där uppe.  

Stefan: Vad jag egentligen inte tycker att vi bevakar, det är ju att man borde ha ett förråd 

 kvar också.  

Amanda: Ja det har vi tänkt på. Det finns outnyttjad yta nere i källarplan som kan användas 

 som förråd.  

Stefan: Ja precis, för det finns ju rum i källaren som man använde för potatisförvaring.  

Frida: Ja, så det har vi ju tagit med i beaktande i arbetet, att förråden kommer behöva 

 förflyttas till ny yta.  

Stefan: Okej, men hur ska kunden ta sig upp på vindsplanet? 

Frida:  Det är då tanken att han ska ta sig upp för en interntrappa här intill vägg. Det som är 

 att vi hittar inga konstruktionsritningar på byggnaden, så det är lite svårt att veta 

 exakt vart den kan placeras.  

Stefan: Ja, men man sparar ju inte alltid allting. Det är ingenting som är garanterat att någon 

 utfört ritningar i helhet heller. 

Frida:  Så därför kan inte vi garantera att detta fungerar, utan detta är mest ett förslag på 

 placering av interntrappa, sen behövs det en undersökning gällande om detta är 

 möjligt. I vårt fall gäller det att kolla lite detaljplanemässigt.  

Amanda: Ja, för vi kollar inte på det konstruktionsmässiga.  

Stefan: Men har ni räknat något? För nu ungefär blir det ju lätt att rita att den inte blir längre 

 än såhär, men trappstegshöjden är ju så att säga given, iallafall borde vara. Sen här 

 någonstans på vind, kommer det ju en takstol och då är ju frågan om man måste 

 klippa den och vad det jobbet innebär.  

Frida:  Ja vi har räknat på trappstegen, och om jag minns rätt håller vi oss inom ramen 

 lämpliga trappsteg. Det är betongbjälklag, så det är inga takstolar som går igenom.  

Stefan: Nej, men däremot så har du ju en bärighet.  

Frida:  Precis, det är det vi har kollat med konstruktör också. Avväxling kan gå att göra såhär, 

 men vi måste i första hand se hur det ser ut på plats, så det är ingenting som är givet. 

 Utan då måste man ju se hur det ser ut på plats. Det blir ju en avväxling över ett 

 fönster här också, så då måste mans se hur denna ska befästas över fönster. Men här 

 kommer det bli så att man kan komma upp och det blir ju mer känslan av att det blir 

 en lofttrapp, än att det blir en trappa som är i en fullvärdig bostad. Men jag vet inte 

 vad ni anser om det är ett entréplan här så tillgängligheten tillgodoses på entréplanet. 

Stefan: Tillgängligheten gäller i den befintliga lägenheten. Så trappan tycker jag skulle kunna 

 vara som en lofttrappa, eftersom det bara är extra utrymme.  
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Frida:  Precis, det blir bara ett extrarum som blir mer eller mindre som ett större 

 vardagsrum. 

Stefan: Det är motsvarande som andra våningen på en villa som också kommer undan dom 

 kraven gällande tillgängligheten.  

Frida:  Den trappen är möjlig att gå i men det är ingen fullvärdig trappa. 

Stefan: Men alltså betongbjälklaget, för det här handlar ju om vindsgolvet, hur det var gjort 

 på den tiden.  

Amanda: Vi har ju kollat på litteratur på fastigheter som är byggda 1950-tal och då var det 

 160 millimeter som var en standard. Men vi har efter uppmätning på plats fått en 

 tjocklek på att det här vindsbjälklaget är 250 millimeter.  

Frida:  Plus att när vi jämför mot takhöjden i den befintliga lägenheten så borde det vara 100 

 millimeter till. Så det är någon form av innertak i lägenhet som lagts eller liknande. 

 För egentligen mot trapphuset mot lägenhet så skiljer det 100 millimeter. Så troligtvis 

 är det 350 millimeter inklusive innertak idag. Så där är också frågan om man får kolla 

 på eventuellt förstärkning för det också.  

 

Brand  

Stefan: Men vad du har i det innertaksskiktet så har du också brandskydd upp mot vinden. 

 Vilket nu flyttar på den brandcellen, när man tar hål på den så måste man ju förnya 

 brandcellen som den ni markerat där.  

Frida:  Ja, den avskiljande väggen blir brandavskiljande, det som är också är att under förråd 

 3 har du en lägenhet som är en annan lägenhet, vilket då blir en annan brandcell.  

Stefan: Sen har du ju taket upp här sen då, som är med rökgasgenomgång föringen, så det 

 tillkommer ju också.  

Frida:  Det har vi med i arbetet också. Att man måste ta hänsyn till det.    

Stefan: Ja också skulle vi, när det gäller den biten kräva in då att någon 

 brandskyddsbeskrivning som visar att här ska det vara EI60 då, mot resten. Och att 

 någon sen intygar att det blev så. För vi gör ju inte det utan vi bara begär intyg och att 

 någon som kan kollar.      

 

Fönster (de tre förslagen)   

Frida:  De förslagen som vi har då är egentligen inte så olika varandra. För att gränserna är 

 detsamma i alla tre, för det är den ytan vi har att röra oss med. Trappans placering är 

 också detsamma på förslagen, för vi har inte hittat någon annan placering som anses 

 mer lämplig utan att ta upp onödigt mycket plats på liten yta och sen så blir det ingen 

 förbättring för bjälklag att placera den på annat sätt heller eller för avväxlingen skull. 

 Det som skiljer förslagen åt är egentligen val av fönster. Antingen större takfönster 

 eller takkupa för det är kundens önskemål. Men vi har ju förstått att det är ett nej då 

 med tanke på byggnadshöjden.  

Stefan: Ja. Nu blir det ju som sagt obalans på byggnaden om det bara helt plötsligt bara 

dyker  upp en takkupa på tak. Om man gjorde så att det blev en helhet, låt säga att man 

 skulle inred hela vinden och så har man en bra sättning av takfönster och takkupor. 

 Takkupor är mycket viktigare att dom blir symmetriska. 

Frida:  Ja för att dom syns mer. 

Stefan: Ja precis, dom sticker ju upp på ett helt annat vis. Enstaka takfönster någonstans är 
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 mycket lättare, för det är nästan ingen som ser dom nerifrån heller. Det kanske är ett 

 grannhus nerifrån som ser. 

Frida:  Jag har sett utifrån våra mätningar hur takstolarna hamnar, så kommer det inte bli så 

 symmetriskt mot dom andra fönsterna som är på tredje våningen. Är det något sånt 

 som man tänker på också eller är det just placeringen på tak?    

Stefan: Nej, dom ser ju nerifrån med den övriga fönstersättningen. Man ser inte den andra 

 fönstersättningen utan bara i stort sett uppifrån på ett flervåningshus.  

Frida:  Men takfönster blir det också fel att bara se att det är takfönster på en viss del av tak? 

 Exempelvis som det gör här när fönstren sitter ute på kanten av byggnadens tak.  

Stefan: Det tror jag att man skulle kunna tåla på ett helt annat vis. Sen finns det ju områden 

 där alla är symmetriska och då ska man så fort man börjar kladda på ett hus så har 

 man ju förstört helhetsintrycket. Då är det ju känsligare än om det på något vis är ett 

 skyddat område.  

Frida:  Exempelvis om det är ett område som har sex lamellhus på rad eller något sånt eller? 

Stefan: Ja precis, där alla husen är gamla, fina och välvårdade då blir det ju känsligare att 

 börja peta i dom vill säga.  

Frida:  Den här byggnaden (Förtydligande: Agnegatan 2B) är ganska fristående.  

Stefan: Ja och då är det ju lättare att ta beslutet att det här kan vi mecka med utseendet utan 

 att det blir någon större negativ påverkan.  

Frida:  Men som du ser det så är det iallafall takfönster som är ett alternativ om det skulle va 

 något?  

Stefan: Ja det är iallafall mycket lättare att få igenom.  

Frida:  Är det någon skillnad på om dom är stora eller små?  

Stefan: På ena sidan är det ju bra om man ser årstidsväxlingarna, så man inte bara har glugg 

 där uppe. För att boendet ska bli bättre.  

Amanda: Men med dom här stora fönsterna skulle den boende se årstiderna då det står träd 

 utanför, än om man har mindre fönster. 

Frida:  För det vi även har tittat på här är en sån modell med balkongenhet, som man öppnar 

 och de blir som en liten balkong *visar bild*. För att också kunna få lite mer öppen 

 känsla även om man inte projekterar en takterrass.  

Stefan: Så takfoten är fortfarande oförändrad?  

Frida:  Ja precis. Så det blir som en liten balkongkänsla.  

Stefan: Och då skjuter man ut för att få fram räcket? Aldrig sett denna lösning förut.  

Frida:  Så den upplevs som ett takfönster, men är en liten balkong vid öppning.  

Stefan: Ja precis, och det är ju det vi bedömer hur det ser ut när den är stängd. Detta är ju 

 som att öppna ett fönster. Men vad har man för nytta av dom? För den går väl inte 

 ner på golvet. 

Frida:  Ja så höjden här blir ungefär 1,4 meter. 

Stefan: Så då ser man bara ett huvud som sticker upp här i princip?  

Frida:  ja…. haha nejdå det blir lite mer. Man kan ju placera dom längre fram också om man 

 vill. Men just det att man inte vill få dom för långt fram heller som du säger.  

Stefan: Men jag tänker på att det där blir ju dyra fönster, så det blir ju dyrt för varje gång 

 man kommer använda den funktionen.  

Frida:  Ja, det är ju kund som avgör. Det är iallafall ett alternativ eftersom önskan var någon 

 form av takterrass eller balkong. Men om dessa inte är möjliga, så är dessa 
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 balkongenheter ett bra alternativ som eventuellt kan godtas.  

Stefan: Har ni utrett terrassmöjligheterna?  

Frida:  Nej, det kom vi faktiskt på här förra veckan. Men för först nejade vi den idén, men vid 

 eftertanke kom vi på att det kanske skulle kunna vara ett bra alternativ.  

Stefan: För om man vill ha terrass hela vägen, är man iså fall inne på fasaden ändå och de 

 blir stora ingrepp på huset ändå. Eller om man bara tar fram till fasad och låter 

 resterande tak ligga kvar framför. Men då får du ju in dagvatten så att säga, som gör 

 det väldigt krångligt. Ska man dra den slingan rakt genom huset och spräcka 

 brandceller, det känns ju inte riktigt som om att det är värt det.  

Frida:  Nej det är ju så vi också känner. Jag tror kunden i sig inte riktigt vill ha en stor 

 påverkan, utan bara vill ha en extra yta ute.  

Stefan: Det alternativ ni visar nu gå ju inte hela vägen fram utan man låter ju en rad av 

 pannor ligga kvar.  

Frida: Jag tror man går fram till nästan fasaden. Men att man låter takutsprånget va kvar.  

Stefan: Nej men alltså balkongräcke av ej frostat glas som man ser igenom såhär, det 

 kraschar fåglar in i. 

Frida:  Ja man får ju köra någon form av frostning på dom. Men skulle detta kunna vara 

 något alternativ, förutom byggnadstekniskt så är det ju krångligare? 

Stefan: Den är ju ovanlig för det första. Därför vet jag inte riktigt hur man skulle ställa sig till 

 detta. Men kan området, byggnaden och allting tåla det här utan att man…. 

Frida:  Brukar du göra så att ni åker ut på plats och kollar hur det ser ut? 

Stefan: Ja när det är tveksamt, vi borde göra det hela tiden men man gör ju inte alltid det. 

 Men en sådan här sak som är svår avvägt så att säga. Vi måste ta på oss vad alla 

 grannarna egentligen tycker om det här. Vi måste kunna se det framför oss, för dom 

 kan inte genom en ritning förstå hur det kommer att se ut sen. Vi tar ansvar för det. 

 Det finns aldrig någon förhandsprövning, utan det är ett bygglov så får man se vart de 

 landar. Och sen är det ju en fasadändring iså fall, det är självfallet på 

 tjänstemannanivå, det behövs inte upp till byggnadsnämnden.   

Frida:  Men även om det blir då grann åhöra räcker då? Men det behöver inte till BN? 

Stefan: Ja precis, vi skulle sannolikt skicka ut till grannarna för att det avviker när det gäller 

 vinds inredningen. I och för sig är det tre våningar, nu tillskapar du en till våning, så 

 att vi förmodligen skulle skicka det till grannarna. Om nån går i taket och säger nej, 

 då skulle vi förmodligen beta upp det till BN och inte köra över någon granne så att 

 säga. 

Frida:  Vi hörde att en eventuell lösning skulle kunna vara att man klassar det som förråd 

 men att man råkar ha en interntrappa och takfönster, och att man då kanske sänker 

 innertak eller om det påverkar någonting?  

Stefan: Det är så man kan trixa till det. För då gör man en anmälan för den bärande 

 konstruktionen som blir ändring på insida. Förråd är det ju redan idag så det blir ju 

 inget ändrat användningssätt.  

Frida: Det är branden som man får se till dessutom?  

Stefan: Vi kommer i vilket fall att ge tillstånd till det, för då är det en anmälningspliktig 

 åtgärd för ändring i bärande konstruktion. Men man kan lika gärna göra det här i ett 

 bygglovsärende. Vi gör ju liksom samma handläggning hos oss. 

Frida:  Men det blir ju ändå i vilket fall som helst ett bygglovsärende om det blir 
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 fasadförändring med tanke på att det sätts in takfönster.  

Stefan: Ja eftersom det är flerbostadshus, hade det varit en- eller tvåfamiljshus då hade det 

 inte behövts för takfönster.  

Frida:  Bara annan fasadändring?  

Stefan: Ja precis, det ändrar ju fasaden, det är ju det med takfönstret i sig som bli 

 bygglovspliktigt och det kan också vara ändrad användning eftersom det blir bostad. 

 Eller ja det blir ju det då, men om det fortfarande skulle vara förråd så är det ju inte 

 ändrad användning utan bara ett takfönster och ändring av bärande konstruktion.  

Frida:  Nej för det kommer ju inte bli någon form av badrum eller något pentry o kokvrå eller 

 någonting, så det blir ju inget vatten som ska dras upp på våningen. Utan det är ju 

 iså fall bara el och värme.  

Stefan: Och sen fukt är ju också sånt som man måste ta hänsyn till eftersom man flyttar både 

 fuktspärr och klimatskalet, så det måste man ju ta omhand. Det blir ju rätt mycket 

 jobb ändå.  

Frida:  Ja jo, det är väl det att kunden tyckte att det var ganska smidigt att få se oss utreda 

 det innan han ger sig in i det själv iså fall. (diskuterar att det är skillnad på villa och 

 flerbostadshus).  

Stefan: Ja, lagmässigt så är det ju skillnad. 

Frida:  Vi har nog behandlat av våra frågor nu. Men som sagt, takkupan hade vi uteslutit 

 innan och nu fått det bekräftat av dig att det inte är ett rekommenderat alternativ för 

 denna ändring. 

 

Stefan pratar på om hur man går tillväga.  

Stefan: För gången är ju då att man lämnar in… först får man ju se, det är inte så noga hur 

 själva ansökan är anmälanspliktig eller om de är bygglovsbeviljan som krävs, man 

 kan ju kryssa i lite olika, för sen kommer ju vi att skriva i ansökan om det behövs lov 

 eller inte. Är det anmälanspliktig åtgärd ja då tar vi till stöd enligt dom paragraferna. 

 Nu är dom här lite gamla men det är fortfarande dom man använder sig av (Boverket, 

 2015). Så då tar vi hand om den och sen gör vi den här prövningen som vi har pratat 

 om, alltså hur tycker vi att den här byggnaden tål att ändras. Så går man den sökande 

 till mötes så långt det går.  Men vi skyddar alla andra rent utseendemässigt. Och vi 

 skyddar den här ägaren i andra hand, men nästa ägare i första hand. För att nästa 

 ägare måste veta att detta har gjorts på rätt sätt, för att nästa kan ju säga att jag bryr 

 mig inte om det där är lite fel eller lite för lågt. Man måste veta som nästa ägare, om 

 dom köper en bostadsrätt så måste dom ju kunna utgå från att det går att använda sig 

 av den på det sättet man förväntar sig.  

 

Trappan  

Frida:  Då tänker jag på trappan här. Det var okej med en trappa i mer loftkänsla utan det 

 behöver inte vara en fullgod trappa upp som håller stegförhållande formeln till punkt 

 och pricka?  

Stefan: Jag kan inte ge er ett förhandsbesked. Men det är ju bredden vi pratar om iså fall? 

 Eller vad är lofttrappskänsla? 

Frida:  Att trappan troligen har lite högre trappsteg än vanlig trappa, en brantare lutning. 

 Det vill säga att trappan inte följer stegförhållandemodellen riktigt. Tror trappan som 
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 ritats är 800 millimeter bred. * mäter trappan på ritning med en skalstock* Ja det är 

 den. Nej så det är framförallt trappstegen, både höjd och steglängd att det ska bli en 

 bra harmoni mellan dom så att man inte ska känna att man…. *Stefan avbryter* 

Stefan: Är det något fönster som du går ut på?  

Frida:  Nej 

Stefan: Nej alltså då tänker nog vi såhär, att har du något särskilt skäl till att inte följa 

 reglerna?  

Frida:  Det är väl iså fall utrymmesmässigt, att inte behöva ta ut ett större hål för bjälklaget 

 eller liknande.  

Stefan: Ja, men ska vi då undanta dom som är dåliga i benen, småbarn som inte kan ta höga 

 steg? Ska dom inte få ta sig upp till den övre våningen för att man vill ha en halv 

 meter till här? *Visar på ritning* Det kan man ju väga mot varandra och då skulle nog 

 vi påstå att, nej det blir nog inte så mycket sämre om man följer reglerna. Ni har 

 inget särskilt skäl för oss att göra undantag för er då. Jag vet inte ens om vi skulle få 

 det ärligt talat, utan jag skulle nog grundlägen hålla mig till vanlig trappsteghöjd. Jag 

 vet inte, står den i exakta centimeter? 

Frida:  Nej det står i rekommendationen, för det ska ju vara totalt 62-63cm, hx2+b eller 

 något sånt där är det ju. Så det är ungefär 25 cm steglängd och höjden är ungefär 175 

 tror jag. 

Stefan: Säg att man lägger på det högsta steglängden som rekommenderas. Men låt säga att 

 det finns ett fönster här, eller i detta fall att balkongdörren gick precis under, ja men 

 då har man ju så att säga ett skäl till att göra avsteg. Men är det något som hindrar att 

 man drar ut denna trappa lite? Okej med den här planeringen så blev det kanske lite 

 trängre.  

 *Visar planlösning för Stefan Andersson och vad ytan tänkt användas till* 

Stefan: En trappa som är skön att gå kommer gör att ytan där uppe kommer användas 

 mycket mer och bättre. 

Frida:  Ja nej det kommer inte blir riktiga loftsteg upp. Nu minns inte jag exakt steghöjd, 

 men jag har för mig att jag höll mig inom ramen för stegmodellen.  

Stefan: För det är ju det vi kollar på, om vi nu skulle komma ner på den detaljnivån så är det 

 ju ändå det som är vårt uppdrag att se till att det här följs. Utom där vi får göra 

 undantag och där projektet nästan kräver det, det är ju grundregeln. Men för att få 

 då, som jag sa någon halvmeter till är inte säkert att dtét är värt det ens för att få 

 onödigt höga steg. För att man kan väl åtminstone tänka sig att det blir barn här uppe 

 i sovrum någon gång i framtiden. Under lägenheten livstid. Och då att den är 

 barnvänligt eller att någon som helt enkelt får sämre ben tar sig upp o använda hela 

 sin yta. Det är därför man har BBR för att man ska tänka på alla.  

Frida:  Även om man ska ha det i åtanke, räcker det då inte med att ha tillgängligheten här? 

 (Förtydligande:Entreplan) Utrymningsväg uppe på entrevåningen är via dörren och 

 sen ska befintlig dörr bytas till trapphus. 

Stefan: Ja för då gäller det ju att utrymningsvägar på fjärde våningen som ska uppfylla krav, 

 och det lägger inte vi oss i så mycket och detaljstudera, för det är också något som en 

 brandingenjörs uppgift att kunna alla dom reglerna. Det är så stort i sig så det ska vi 

 inte kunna mer än att nån annan behörig har godkänt.  

 Nu avbröt jag dig, vad sa du?  
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Frida: Byta befintlig dörr upp på vind.  

Stefan: Okej, men då får man ju den på sig om man står i trappan.  

Frida:  Nej, det är inte så bra, men det är det alternativet som är isåfall för att kunna använda 

 den som utrymningsväg.  

Stefan: Sen finns det säkert något krav om det att det ska finnas viloplan på andra sidan dörr. 

 (Förtydligande: Utsidan av befintlig dörr) Men nu är ju i och för sig inte detta en 

 huvudingång.  

Frida:  Nej precis, det är är ju bara förråds ingången.  

Stefan: Nej, det är viktigare att dörren är anpassad för utrymning förstås.  

Frida:  Hur ser man på takfönster som utrymningsväg?  

Amanda: Det handlar ju om insatstiden, att Brandkåren tar sig dit i tid för att vara sekundär 

 utrymningsväg och så måste de godkänna att det är tillräckligt.  

Stefan: Du har ju bra storlek på fönster också. Så vid utrymning skulle man kunna komma ur 

 det fönstret.  

Frida:  Ja bli uppfiskad. 

Stefan: Ja och sen att man kunde i princip sitta på taket och vänta tills man blir hämtad med 

 stege. Nu är det här fjärde våningen och det försvårar ju att ha den lösningen. Sen att 

 man kommer ut på ytterligare ett sätt är ju naturligtvis bättre, men nu ska väl den här 

 då räknas som andra utgången då. Sen är jag osäker på om, man kommer ju till 

 samma trapphus, du kommer ju inte till en ny av varandra oberoende, alltså du 

 kommer ju ner på samma ställe. Jag kan inte påstå att jag kan detta fullt ut.  

Frida:  Nej brand är inte min inriktning alls,  

Stefan: Nej den är ju svår i sig, men den kan ni ju kolla upp bara om den måste ut någon 

 annanstans. För det hjälper ju inte att ha två utrymningsvägar till samma trapphus 

 om det rycker på våning 1 i trapphuset. Men i det här fallet skulle ju vi klara oss i 

 bedömningen genom att begära in beskrivningen på att den här planen är godkänd.  

 

Frida:  Är våra förslag realistiska eller ogenomförbara ur din synvinkel?  

Stefan: Nej, det är så mycket bättre att det bara är en etagelägenhet och sen takhöjden den är 

 ju 1,9 meter en bred bit. *Stefan ser på en av sektions ritningarna* Vi har ju sagt att 

 2,4 meter ska det vara i takhöjd för att BBR säger det i en enskild bostad och då är det 

 ju bara att någonstans kan man ha lite snedtak ner. Men då får vi ju in så att säga en 

 sektionsritning och sen har man räknat med ett gammalt tvättstugegolv som inte 

 duger att ha som golv så att säga, så därför måste golvet byggas upp.  

Frida:  Ja och då försvinner cirka 20 centimeter.   

Stefan: Ja precis. För det tycker vi är ovärdigt att ha för lågt i tak och….  

Frida:  Ja för då kan man inte nyttja det på något sätt iallafall.  

Stefan: Nej, man ska inte behöva bo så för att någon vill tjäna pengar, för det är i princip det 

 som ligger i vågskålen, att man som studerande tvingas att ta det där.  

Frida:  Ja för det har vi sett några examensarbeten från som har riktat in sig på att inreda till 

 studentbostäder eller om möjligheten finns för det och det blir ju väldigt små och 

 trånga lägenheter samt lågt i tak på vinden.  

Stefan: Och vi har fortfarande den diskussionen pågående för att någon tycker att “lite kan 

 man väl tulla på det där”. Men jag anser inte att vi har stöd enligt Boverket  (2015), 

 där det finns ett avsnitt om takhöjd, att ge avsteg från det. Men i detta fall när 
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 det är en del utav lägenheten och det här blir ju bara en del utav delen, som kommer 

 att bli för låg. För kommer den upp i…. vad är det för avstånd dit? 2,3 meter, okej.  

Frida:  Det är frågan om man lägger ett horisontellt innertak eller inte, nu har vi bara valt att 

 hålla balkarna fria så att säga. 

Stefan: Det tycker jag inte gör någonting, för det gör ju ingenting för rymd känslan om man 

 har någon enstaka takstol som syns.  

Frida:  Nej det är ju bara positivt, det kan ju bara vara trevligt att sätta någon form av 

 belysning eller någonting.  

Stefan: Ja, den blir ju som en inredningsdetalj i stort sett. Nej, så det utrymmet känns 

 ovanligt bra. Men nu har ni inte räknat med något golv? 

Frida:  Nej i och med att vi inte riktigt kunnat…. *Stefan avbryter* 

Stefan: Det blir ju varmt, så ni behöver inte ha någon isolering, ni ska inte ha några rör 

 uppdragna, så det blir ju bara någon golvbeläggning. 

Frida: Ja det blir ju håltagning ner för trappa och värme. Om det är några radiatorer eller om 

 man vill gå på det befintliga radiatorsystemet.  

Stefan: Här kan man ju säga att det blir bättre, för att ni gör det här. Då skulle jag kräva in att 

 den här uppfyller U-medelberäkningen. Nu vet jag inte det om vi kan göra så längre, 

 men vi har gjort så än så länge. Så att den här (Förtydligande: Innertaket med 

 isolering), det blir ju bättre… 

Frida:  För klimatskalets skull? 

Stefan: Nej alltså, energieffektiviseringen, att det här blir bättre än den befintliga. Och sen 

 om man isolerar de ”super duper” bra så tappar man ju höjden här inne. Så då kan 

 det bli en kompromiss mellan dagens energikrav…. Säg att man skulle göra en så 

 tjock vägg ja då tappar man så mycket höjd här att man går på U-medel och så kan 

 man gå ner i kraven. Sen ska ni ha en luftspalt mellan. Sedan få till någon typ av 

 ventilation i nocken, så man måste ju göra ingrepp i nockpannan för att få ut den 

 fukten som blir, eller ja luften.   

Frida:  Ja, precis så att den kan transporteras.  

Stefan: Ja med takfönster så är det viktigt att man får det tätt. Det är i och för sig ett gammalt 

 problem på 1700-tals husen vid ett byte. Vi säger att man ska byta till samma, och det 

 finns det inte påstår dom iallafall.  

Frida:  Storleken på takfönster? 

Stefan: Ja exakt. De kan ju stämma men sätter man in lite större, kan man ha den som 

 utrymningsväg också, det kan jag tycka är viktigare än att det är identiskt på 

 centimetrarna. Vi hade en häromdan och då var det flera likadana hus, två kedjehus, 

 men det låg inte så till så att någon annan bryr sig eller att grannen mittemot som har 

 ett annat takfönster. Och det är ju så vi resonerar.  

 

Frida:  Det här är då de tre balkongenheterna och sen två små takfönster på andra 

 fasadsidan. Detta kan ju vara bra att ha just utrymningsmässigt, att man har något 

 stort fönster i alla fall.  

Stefan: Nej, alltså så långt upp så ser jag inte att det skulle störa någonting med stora 

 takfönster. Det skulle vi förmodligen släppa igenom vid en prövning. För det är väl 

 lite blandat inom området?  

Frida:  Nej, det här är bara en byggnad och sedan står det en till lite längre bort som är lite 
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 mer tillhörande, men ändå inte riktigt “tvillinghus”.  

Amanda: Det är ju väldigt blandade hus, det är villor också i området.  

Stefan: Blir det något fönster på gaveln?  

Frida:  Nej kunden önskade inga fönster i gavel.  

Stefan: Nej för då skulle man i sådana fall ändra utseendet som inte är på andra sidan 

 gaveln. 

Frida:  Det är bättre att köra takfönster? 

Stefan: Ja det tycker jag. För det syns ju mycket mindre nerifrån, dessa kommer ju inte 

 synas.  

Skorsten 

Stefan: Skorsten tänker jag sen. Vad är det där? Är det imkanaler som går upp där?  

Frida:  Ja.. nej, här är kök. *Frida visar på ritning* Den går upp här och det är en befintlig 

 eldstad här. Antar att det ser likadant ut i de lägre belägna våningsplanen också. Så 

 vet inte jag om... *Stefan avbryter* 

Stefan: Vadå, har han öppen spis alltså?  

Frida:  Ja, men han har en kassettenhet i den befintliga öppna spisen.   

Stefan: Så går ju frånluften från wc upp där?  

Frida:  Ja troligen.  

Stefan: Det är rätt stor, tre våningar. Det är ju alltid lite intressant att.. *Frida avbryter* 

Frida:  Här är det avluftningen som går, iallafall så vi tolkat det som. För när det kommer 

 upp på vinden så… *Stefan avbryter* 

Stefan: Så den kommer upp på vinden då? 

Frida:  Ja, det kommer upp på vinden här. *Frida visar på ritning* Som går vidare upp här.  

Stefan: Jag brukar titta om man ser, alltså för att förstå då. Dels räkna piperna på tak sen kan 

 man få ihop matematiken så att man förstår vad de är till. För den går ju någon från 

 källaren också, alltså någon frånluft.  

Frida:  Men som sagt det är iallafall här den sitter nu, murstocken över det här. För från den 

 där så är det bara någon liten avluftning som går upp eller någonting.   

Stefan: Då skulle nog för att vara petiga, då skulle jag nog påstå att sotaren måste godkänna 

 murstocken på vindsvåningen eftersom det blir bostadsyta som det inte varit förut. 

 Och sen har du också, om vi går igenom bjälklaget, här är ju… om ni har det murat 

 runt så är det ingen fara, men sen om man helt plötsligt bygger upp ett golv så är det 

 annorlunda än innan angående vad som är brännbart material. Säg att man lägger trä 

 runt för att bygga upp ett innergolv och så kan inte det ligga emot utan att uppfylla 

 brandstrålningkravet så att säga. Och det kanske bara gäller på den sidan där piporna 

 går för rökkanalen, för på andra sidan blir det inte lika varmt. Utan det är ju där dom 

 går upp.  

Frida:  Men här någon utåtbuktande grej bredvid murstocken.  

Amanda: Ja vi har inte riktigt förstått vad det är för något.  

Stefan: Ja men det brukar gå ut som vingar ungefär som tar upp sidledsbelastningen. 

Amanda: Ja då kanske det är det då. För här kommer ju murstocken hela vägen upp, och 

 denna utåtbuktande vinge här är liksom kanske en halv meter upp och sen så ligger 

 den horisontellt ut på golv.  

Stefan: Ja och under den så är det, det vet man inte? 
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Amanda: Nej vi vet inte riktigt, för det är där lägenheten är.  

Frida:  Där har vi ju fastigheten idag(Bild).  

Stefan: Jag kan nog tänka mig att det är en typ utav belastning, för den här blir ju.. alltså den 

 är ju lång i sig och den ska ju inte luta sig mot träbjälklagen. Utan dom här vingarna 

 påverkar att den blir stabilare åt alla håll, i sin bärighet.  

 

Avvikelser 

Stefan: Vi måste följa reglerna, avviker det från detaljplan så måste vi anpassa till en 

 avvikelse som vi får göra. Vi kan inte hitta på vad som helst. Iallafall om det är 

 någonting vi vet har blivit avgjort i domstol, att det här får man inte ta som en 

 avvikelse, kan vi inte fortsätta och göra det. Förut har det varit lite si och så med det. 

 Vi gör mer rätt nu än vad vi gjort förr vill jag påstå.  

Frida:  Ja, ibland så säger kunder att “ja men grannen har ju gjort så”.  

Stefan: Vi kommer aldrig ha det som ett skäl till att… har man gjort fel en gång då är det ju 

 inte rätt att göra fel en gång till. Gamla fel som spräckt upp ett område som gör att vi 

 därför ger okej till det nya, vi borde aldrig gett okej till det första som spräckte en 

 enhetlig. 

Frida:  Menar du att nu när misstaget redan är gjort så kan man vara lite “friare” i 

 tolkningen? 

Stefan: Ja, inte för att vi gjort fel förr utan för att det har ändrat utseendet i området. Men 

 det är jättesvårt för vi (Förtydligande: Olika handläggare) tycker väldigt olika.  

Frida:  Ja, det kan vara så när det handlar om bedömningar. 

Stefan: Precis. Om några (Förtydligande: medarbetare) är åt paragraf hållet och några åt 

 andra hållet bara utifrån tyckande för vad som blir bra eller dåligt och ganska många 

 försöker kompromissa där. Ja precis, så man får vara många till lags. Men det måste 

 bli en balans och det är väl skapligt. Vi gör det så gott vi kan utifrån dom 

 förutsättningarna.  

Frida:  Är du bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör? Eller vad är skillnaderna på 

 dessa? 

Stefan: Jag är byggnadsinspektör därför att jag håller ju mycket med tekniska samråd och så 

 vidare, så det är det jag är. Men sen så gör ju vi bygglov också, utom en viss nivå som 

 arkitekterna måste ta. Till exempel större flerbostadshus. Under tekniska samråd så 

 måste vi (Förtydligande: byggnadsinspektörer) kolla på allt som står i BBR:n och 

 behandla det och diskutera om det. Vi ser till så att BH har tänkt på allt. I bästa fall så 

 kommer vi på någonting och då får man lösa problemet innan man gör om, det är ju 

 det tekniska samrådet är till för.  

Frida:  Ja, för konstruktionsritningarna brukar alltid komma in i samband med det tekniska 

 samrådet och inte vid bygglovs handläggningen.  

Stefan: Nej, precis. K-ritningar vill vi ju ha in för att visa att exempelvis om det finns en 

 avsändare från ett företag och finns konstruktionsritningar så kommer ingen sitta och 

 kontrollräkna det. Det finns i andra kommuner folk som gör det, för att man tycker 

 att man kan det. Men då har vi förvissat oss om att någon tar ansvar för 

 beräkningarna. Men sen om vi ser något uppenbart galet då får man väl fråga då men, 

 så plockar vi in… *Frida avbryter* 

Frida:  Ja, för man måste ju ha ganska bred kunskap, eller iallafall kunna mycket om mycke i 
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 din yrkesroll.  

Stefan: Ja, precis, man (Förtydligande: Rollen som byggnadsinspektör) måste ha en känsla f

 ör att se att de (Förtydligande: Projektör, Arkitekt och konstruktör) vet vad de håller 

 på med. Det kan liksom vara samma material man vet ju inte alltid, man har ju inte 

 läst de där sakerna ens när innan en bedömning görs. Och då sitter man ju här 

 (Förtydligande: på det tekniska samrådet) ihop med fem motståndare i värsta fall. 

 Man måste ha lite skinn på näsan för att ifrågasätta. Nu kan vi alltid vara fler om vi 

 misstänker att det här känns som problem, så då kan man ju plocka in en till. Så man 

 får vara lite säker på sin sak eller erkänna att man inte vet och säga till personen att 

 den ska bevisa att det funkar, typ så.  

Frida:  Vara ödmjuk.  

Stefan: Ja men vi ska ändå göra en bedömning, tror ni att ni har koll på läget så att ni kan 

 bygga detta huset som ni påstår att en ska kunna och sen dom här olika 

 kontrollpunkterna vid en som ska tas till hänsyn i kontrollplan och se till att det 

 stämmer. Men det är ofta en mellan raderna bedömning ändå, om den här 

 kontrollplanen kommer funka så att det blir så lite problem som möjligt.  

BOA 

Amanda: När används definitionen boarea? 

Stefan: Boarea är i försäljnings momentet och inte i bygg, utan byggnadsarea och bruttoarea. 

 Vi skulle räkna ut bruttoarea på den här etagelägenheten, därför att det står i taxan 

 att vi tar betalt enligt bruttoarea. Så då är det byggnadsarea för att kolla i detaljplanen 

 och bruttoarea för hur mycket och uppenbarligen vi ska ta betalt.  

 Nu läser man ju inte i dessa varje dag, men det finns ju runt dessa areor något som är 

 med mätvärdheten och man förstår dom där olika. 

Frida:  För ni kontrollerar areorna, eller?  

Stefan: Ja precis. Sen blir det också statistik om hur mycket bruttoarea har man byggt över 

 hela landet nu? Vi måste rapportera det vidare.  

Frida:  Jaha, så ni har sådana rapporter.  

Stefan: Ja, det står i bygglovsbeslutet vad vi kommit fram till sen då.  

Frida:  Ja okej. Ja nu får vi se om det kommer någon ansökan framöver eller inte.  

Stefan: Aa, för här är ju utifrån planeringen som ni tänker boarea? Detta är en bostadsrätt 

 eller?  

Frida:  Ja det är en bostadsrätt.  

Stefan: Okej, ja ju mer boarea desto mer kan man ta betalt för.  

Frida:  Ja sen är det det är med, nu har inte vi gått in på det alls, men hur man räknar 

 andelar i byggnaden bland de andra bostadsrätterna. 

Stefan: Ja du tänker på den ekonomiska planen?  

Frida:  Ja den har inte vi tittat på överhuvudtaget.  

Stefan: Nej för då skulle man ju egentligen göra om den ekonomiska planen för nu kommer 

 det användas mer värme helt plötsligt. Eller om dom så att säg gör någon typ av.. man 

 kan säkert göra ett avtal med den här ändå. Men i normalfallet ska man ändra i den 

 ekonomiska planen andelstalen.  

Frida:  Men som sagt vår avgränsning har varit mycket snäv ändå. 
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Frida:  Hade vi några fler frågor? 

Amanda: Nej jag tror inte det.  

Frida:  Tusen tack för att du ville ställa upp på denna intervju. 
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VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1A

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.2-011

Frida Karlsson

2018-05-05

Sektion A-A

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

30
0

2 
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0
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0

2 
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0
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30
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0
20

0
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58
0

30
0

2 
58

0

Mätvärt utrymme

2 
28

0 31
70

13
469

8

27°

Takfönster 940 x 2520mm
(94/92 + 94/160)
placeras mellan

befintliga takstolar

Takfönster 940 x 2520mm
(94/92 + 94/160)
placeras mellan

befintliga takstolar

Innertak i lägenhet 100mm

Innertak i lägenhet 100mm

Innertak i lägenhet 100mm

Befintlig
Murstock

H
= 

1,
9m

H
= 

1,
9m

Sektion A-A
1:100

  TAKSTOL



GSPublisherVersion 445.22.66.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1A

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.2-012
1:100

Frida Karlsson

2018-05-05

Sektion A-A

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

M
ET

ER
1

2
3

4
5

0

2 
57

0
35

0

2 
20

0

2 
00

0

2 
10

0

2 
20

0

Mätvärt utrymme

2 
28

0 31
70

13
469

8

27°

Takfönster 940 x 2520mm
(94/92 + 94/160)
placeras mellan

befintliga takstolar

Takfönster 940 x 2520mm
(94/92 + 94/160)
placeras mellan

befintliga takstolar

Innertak i lägenhet 100mm

Befintlig
Murstock

H
= 

1,
9m

H
= 

1,
9m

Sektion A-A
1:50

  TAKSTOL



GSPublisherVersion 445.23.67.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1A

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.3-011

Frida Karlsson

2018-05-05

Fasad mot Nordväst, Fasad mot Sydväst

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

Nya takfönster

Fasad mot Nordväst
1:100

FASADMATERIAL: Puts
FÄRG:   Röd

TAKTÄCKNING: Takpannor
FÄRG:   Lertegel

FÖNSTERMTRL: Aluminiumbeklädda
FÄRG:   Vita

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING
AV RITNINGSKOPIOR.

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.

 AVSER
AKTUELL LÄGENHET



GSPublisherVersion 445.23.67.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1A

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.3-012

Frida Karlsson

2018-05-05

Fasad mot Nordost

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

Nya takfönsterNya takfönster

Bef takkupa

Fasad mot Nordost
1:100

FASADMATERIAL: Puts
FÄRG:   Röd

TAKTÄCKNING: Takpannor
FÄRG:   Lertegel

FÖNSTERMTRL: Aluminiumbeklädda
FÄRG:   Vita

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING
AV RITNINGSKOPIOR.

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.

 AVSER
AKTUELL LÄGENHET



GSPublisherVersion 445.23.67.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1A

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.3-013

Frida Karlsson

2018-05-05

Fasad mot Sydväst, Fasad mot Sydost

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

Nya takfönster

Fasad mot Sydost
1:100

FASADMATERIAL: Puts
FÄRG:   Röd

TAKTÄCKNING: Takpannor
FÄRG:   Lertegel

FÖNSTERMTRL: Aluminiumbeklädda
FÄRG:   Vita

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING
AV RITNINGSKOPIOR.

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.

 AVSER
AKTUELL LÄGENHET



GSPublisherVersion 471.21.62.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1B

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.1-021

Frida Karlsson

2018-05-06

Våning 3 Fallstudie

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0
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Öppning
1 300 x 2 100

Öppning
900 x 2 100
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Befintlig eldstad

Ej aktuell lä
genhet

Trapphus
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kl
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s

Matdel/

Sovrum 1
11,68 m2

Sovrum 2
10,02 m2

Kök
9,51 m2

Entré och hall
12,96 m2

Vardagsrum
21,08 m2

Balkong
6,16 m2

BOA
75,04 m2

Wc/D
2,99 m2

NVåning 3 Fallstudie
1:100

  BEFINTLIG VÄGG
  NY VÄGG
  SYNLIG BALK/ ÖPPNING I VÄGG

  BEFINTLIG DÖRR

  NY DÖRR

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING
AV RITNINGSKOPIOR.

G GARDEROB
ST STÄDSKÅP
K/F KYLSKÅP/FRYS
DM DISKMASKIN

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.



GSPublisherVersion 471.21.62.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1B

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.1-022

Frida Karlsson

2018-05-06

Vindsvåning Fallstudie

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

BEF
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yt
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x
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00
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Nytt
1 400 x 900
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m
e

Takkupa placeras mellan tre takstolar.
 Avväxling för mitten takstolen.

Takfönster 940 x 1180mm
placeras mellan

befintliga takstolar

Insp.lucka
i yttertak

Murstock

M
ur
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oc

k

Fö
rv

ar
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g

H= 1,9m

H= 1,9m

H= 0,96m
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g

Skärmtak balkong

Vindsvåning/Vardagsrum
31,73 m2

Förråd 5
11,74 m2

Förråd 4
4,63 m2

Förråd 6
5,88 m2

Passage
29,39 m2

NVindsvåning Fallstudie
1:100



GSPublisherVersion 471.21.62.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1B

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.2-021
1:100

Frida Karlsson

2018-05-06

Sektion A-A

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT
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Mätvärt utrymme
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Takfönster 940 x 1180mm

placeras mellan
befintliga takstolar

Innertak i lägenhet 100mm

H
= 

1,
9m

H
= 

1,
9m

Sektion A-A
1:50

  TAKSTOL



GSPublisherVersion 445.22.66.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1B

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.2-022
1:100

Frida Karlsson

2018-05-06

Sektion B-B

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

M
ET

ER
1

2
3

4
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0

2 
36

0
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0

1 
70

0
7°

27°

Innertak i lägenhet 100mm

H
= 

1,
9m

Sektion B-B
1:50

  TAKSTOL



GSPublisherVersion 445.23.67.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1B

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.3-021

Frida Karlsson

2018-05-06

Fasad mot Nordväst, Fasad mot Sydväst

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

Nya takfönster

Fasad mot Nordväst
1:100

FASADMATERIAL: Puts
FÄRG:   Röd

TAKTÄCKNING: Takpannor
FÄRG:   Lertegel

FÖNSTERMTRL: Aluminiumbeklädda
FÄRG:   Vita

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING
AV RITNINGSKOPIOR.

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.

 AVSER
AKTUELL LÄGENHET



GSPublisherVersion 445.23.67.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1B

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.3-022

Frida Karlsson

2018-05-06

Fasad mot Nordost

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

Nya takfönster

Ny takkupa

Bef takkupa

Fasad mot Nordost
1:100

FASADMATERIAL: Puts
FÄRG:   Röd

TAKTÄCKNING: Takpannor
FÄRG:   Lertegel

FÖNSTERMTRL: Aluminiumbeklädda
FÄRG:   Vita

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING
AV RITNINGSKOPIOR.

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.

 AVSER
AKTUELL LÄGENHET



GSPublisherVersion 445.23.67.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1B

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.3-023

Frida Karlsson

2018-05-06

Fasad mot Sydost

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

Ny takkupa

Fasad mot Sydost
1:100

FASADMATERIAL: Puts
FÄRG:   Röd

TAKTÄCKNING: Takpannor
FÄRG:   Lertegel

FÖNSTERMTRL: Aluminiumbeklädda
FÄRG:   Vita

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING
AV RITNINGSKOPIOR.

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.

 AVSER
AKTUELL LÄGENHET



GSPublisherVersion 471.21.63.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1C

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.1-031

Frida Karlsson

2018-05-05

Våning 3 Fallstudie

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

BEF

1
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7NER

UPP

7H
 x

 1
83

6B
 x

 2
64

Öppning
1 300 x 2 100

Öppning
900 x 2 100

K/
FGG G

G

D
M

A-A
A-A

B-B
B-B

Befintlig eldstad

Ej aktuell lä
genhet

Trapphus
Kö

ks
bä

nk
 in

kl
 s

itt
pl

at
s

Matdel/

Sovrum 1
11,68 m2

Sovrum 2
10,02 m2

Kök
9,51 m2

Entré och hall
12,96 m2

Vardagsrum
21,08 m2

Balkong
6,16 m2

BOA
75,04 m2

Wc/D
2,99 m2

NVåning 3 Fallstudie
1:100

  BEFINTLIG VÄGG
  NY VÄGG
  SYNLIG BALK/ ÖPPNING I VÄGG

  BEFINTLIG DÖRR

  NY DÖRR

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING
AV RITNINGSKOPIOR.

G GARDEROB
ST STÄDSKÅP
K/F KYLSKÅP/FRYS
DM DISKMASKIN

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.



GSPublisherVersion 471.21.63.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1C

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.1-032

Frida Karlsson

2018-05-05

Vindsvåning Fallstudie

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

BEF

N
yt

t
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00
0 

x
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00
0

A-A
A-A

B-B
B-B

M
ät

vä
rt 

ut
ym

m
e

Takfönster 940 x 2520mm
(94/92 balkongenhet + 94/160)

placeras mellan befintliga takstolar

Takfönster 940 x 1180mm
placeras mellan befintliga takstolar

Insp.lucka
i yttertak

Murstock

M
ur

st
oc

k

Skärmtak balkong

H= 1,9m

H= 1,9m

H= 0,96m

H= 0,96mSk
är

m
ta

k
in
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as

ad
 b

al
ko

ng

Vindsvåning/Vardagsrum
26,99 m2

Förråd 5
11,74 m2

Förråd 4
4,63 m2

Förråd 6
5,88 m2

Passage
29,39 m2

NVindsvåning Fallstudie
1:100

  BEFINTLIG VÄGG
  NY VÄGG
  SYNLIG BALK/ ÖPPNING I VÄGG

  BEFINTLIG DÖRR

  NY DÖRR

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING
AV RITNINGSKOPIOR.

G GARDEROB
ST STÄDSKÅP
K/F KYLSKÅP/FRYS
DM DISKMASKIN

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.



GSPublisherVersion 471.21.63.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1C

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.2-031
1:100

Frida Karlsson

2018-05-05

Sektion A-A

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT
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Mätvärt utrymme
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0 31
70

13
496

4 2 
10

0

27°
Takfönster 940 x 1180mm

placeras mellan
befintliga takstolar

H
= 

1,
9m

H
= 

1,
9m

Sektion A-A
1:50

  TAKSTOL



GSPublisherVersion 445.23.67.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1C

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.2-032
1:100

Frida Karlsson

2018-05-05

Sektion B-B

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

M
ET

ER
1

2
3

4
5

0

Mätvärt utrymme

1 
90

0

49
8

27°

Takfönster 940 x 2520mm
(94/92 balkongenhet + 94/160)

placeras mellan befintliga takstolar

Balkongenhet

H
= 

1,
9m

Sektion B-B
1:50

  TAKSTOL



GSPublisherVersion 445.23.68.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1C

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.3-031

Frida Karlsson

2018-05-05

Fasad mot Nordväst, Fasad mot Sydväst

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

Nya takfönster

Fasad mot Nordväst
1:100

FASADMATERIAL: Puts
FÄRG:   Röd

TAKTÄCKNING: Takpannor
FÄRG:   Lertegel

FÖNSTERMTRL: Aluminiumbeklädda
FÄRG:   Vita

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING
AV RITNINGSKOPIOR.

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.

 AVSER
AKTUELL LÄGENHET



GSPublisherVersion 445.24.70.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1C

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.3-032

Frida Karlsson

2018-05-05

Fasad mot Nordost

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

Nytt takfönsterNytt takfönster

Bef takkupa

Fasad mot Nordost
1:100

FASADMATERIAL: Puts
FÄRG:   Röd

TAKTÄCKNING: Takpannor
FÄRG:   Lertegel

FÖNSTERMTRL: Aluminiumbeklädda
FÄRG:   Vita

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING
AV RITNINGSKOPIOR.

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.

 AVSER
AKTUELL LÄGENHET



GSPublisherVersion 445.24.70.100

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

 ADAM 15 Västerås Kommun

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

FÖRSLAGSHANDLING 1C

Robert Öman Lars Tallbom Johan Grufman A-40.3-033

Frida Karlsson

2018-05-05

Fasad mot Sydost

Examensarbete i
Byggnadsteknik
Mälardalens Högskola

BTA205
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH

1:100
EXAMINATOR HANDLEDARE MDH HANDLEDARE EXTERN

RITAD AV

FÖRKLARINGAR
MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

METER12345 0

Nya takfönster
Mittfönster med balkongenhet

Fasad mot Sydost
1:100

FASADMATERIAL: Puts
FÄRG:   Röd

TAKTÄCKNING: Takpannor
FÄRG:   Lertegel

FÖNSTERMTRL: Aluminiumbeklädda
FÄRG:   Vita

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING
AV RITNINGSKOPIOR.

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.

 AVSER
AKTUELL LÄGENHET
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 




