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Abstract 

This work has emerged as a result of the lack of student housing in Uppsala. To saturate 
the housing market, other cities have resorted to temporary building permits and 
modular houses to establish housing in a fast and safe way. 

The aim of the work is to collect data in order to be able to draw a conclusion as to 
whether it is possible to use temporary building permits to establish housing for 
students in Uppsala.  

The conditions that were analyzed were: 

• Land, to investigate whether there are areas that the municipality can lease out for the 
temporary building permits. 

• Product, to see if there are any projects from other cities that can be applied to the 
situation in Uppsala. 

• Demand, to see if there is a housing shortage and an interest in new housing. 

 

The purpose of this study is to investigate how temporary building permits can 
contribute to the housing market by enabling temporary housing solutions. The 
prerequisites required for this are that land is available for rent and that the product 
and demand exist. 

The work has led to a clear picture of the possibility of temporary building permits in 
Uppsala. The study shows examples from other cities of how temporary building 
permits can benefit the housing market and then compares with Uppsala's land use and 
target group. 

From the students’ side, there is an interest as there is a housing shortage and a desire 
for more central housing. There are also companies that have worked on similar 
projects in other cities. From the municipality's side, they do not work with temporary 
building permits for this matter, which complicates the possibility to establish 
temporary housing for students in Uppsala. 
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SAMMANFATTNING 

Detta arbete har växt fram som ett resultat av bristen av studentbostäder 
i Uppsala. För att mätta bostadsmarknaden har andra städer tagit till 
tillfälliga bygglov och modulhus för att upprätta bostäder på ett snabbt 
och säkert sätt.  
 
Målet med arbetet är att samla in data för att kunna dra en slutsats om 
det är möjligt att använda sig av tillfälliga bygglov för att upprätta 
bostäder i Uppsala. De förutsättningarna som analyserades var:  
 

• Mark, för att undersöka om det finns ytor som kommunen kan 
arrendera ut till de tillfälliga byggloven.  

• Produkt, för att se om det finns några projekt från andra städer som 
kan appliceras på situationen i Uppsala.  

• Efterfrågan, för att se om det finns en bostadsbrist och ett intresse 
av nya bostäder.  

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tillfälliga bygglov kan 
bidra till bostadsmarknaden genom att möjliggöra tillfälliga 
bostadslösningar.  Förutsättningarna som krävs för detta är att mark är 
tillgänglig för arrende samt att produkten och efterfrågan finns.   
 
Arbetet har lett till en tydlig bild av möjligheten för tillfälliga bygglov i 
Uppsala. Studien visar exempel från andra städer hur tillfälliga bygglov 
kan gynna bostadsmarknaden och jämför sedan med Uppsalas 
markanvändning och målgrupp.  

Från studenternas sida finns det ett intresse då det råder en bostadsbrist 
samt en önskan om mer centrala bostäder. Det finns även företag som 
har arbetat med liknande projekt. Från kommunens sida arbetar de inte 
med tillfälliga bygglov för detta ändamål, vilket komplicerar ärendet.  

  
Nyckelord: Tillfälliga bygglov, Studentbostäder, Modulhus, 
Bostadsbrist, Markanvändning. 
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TERMINOLOGI

Arrende                    Rätten att bruka någons jord enligt avtal mot en form av  

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii   iiersättning 

Avskrivningstid       Fördelning av kostnaden för en tillgång under dessi 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiekonomiska livstid. 

BBR                          Boverkets byggregler, samling av föreskrifter och allmänna        

ii                            iiiråd för svenska byggnader. 

Innovation                Ny idé eller förnyelse av en nuvarande produkt. 

Modulhus                 Volymelement som monteras ihop till en byggnad på en 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifärdigproducerad grund. 

PBL                           Plan- och bygglagen, regler som styr användningen av 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii   mark, vatten och byggande.  

Prefabricering           Förtillverkning av element i fabrik på annat ställe där de 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii    senare ska monteras. Förkortas vanligtvis som prefab.                                      

SCB                           Statiska centralbyrån, statlig myndighet som ansvarar 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii   föroofficiell statistik  

Standardisering        Systematisk ordning tekniska lösningar och processer, 

iiiiiiiiii    iiiiii  mm  minska variation på problem som kan uppstå. 

Tillfälligt bygglov     Ett bygglov av tillfällig karaktär. Byggnaden får ej stå på den 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii    aktuella marken längre än 15 år.    

Tomträtt                   Nyttjanderätten för en fastighet under obestämd tid 

Tomträttsavgäld       Marken/tomten hyrs från stat eller kommun för en årlig 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiavgift  

Volymelement           Samtliga byggelement som golv, vägg och tak monteras 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii    ihop på fabriken.  Hänvisas ofta till som en modul.    
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1. INLEDNING 
Inledningen av examensarbetet beskriver det problem som rapporten 

avser att lösa, det syfte rapporten har, vilken avgränsning som har 

gjorts och ansvarsfördelningen.  

1.1 Problemformulering 
Varje år kommer det allt fler studenter till Uppsala. Detta medför att fler 

bostäder behöver upprättas för att dessa studenter ska kunna ha en plats 

att bo (SFS, 2020).  

Uppförandet av permanenta bostäder går framåt men inte i en tillräckligt 

hög takt för att mätta marknaden. Enligt SFS Bostadsrapport från 2020 är 

läget i Uppsala rödmarkerat, vilket betyder att staden inte kan erbjuda 

ett tryggt boende för de studenter som kommer till staden till 

höstterminen (SBC, 2021). 

Problematiken med bristen av bostäder för studenter har författarna 

själva tagit del av, vilket väckte idén om att undersöka möjligheten att 

påverka läget i detta examensarbete.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tillfälliga bygglov 

kan bidra till bostadssituationen för studenter i Uppsala genom att 

möjliggöra fler tillfälliga bostäder. Detta leder i sin tur till att 

bostadsbristen kan mättas.  

De initiala frågeställningarna var: 

• Hur kan tillfälliga bygglov underlätta bostadsmarknaden i 

Uppsala?  

• Kan tidigare projekt med tillfälliga modulhus för studenter 

appliceras på den rådande situationen i Uppsala?  
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Dessa modifierades och efter revideringen kommer en central 

huvudfråga undersökas. Den frågeställningen som ska besvaras är: ”Hur 

kan tillfälliga bygglov underlätta bostadsmarknaden i Uppsala?”.  

Huvudfrågan kommer besvaras genom tre stycken frågor. 

Frågeställningarna är kopplade till de tre förutsättningarna för att 

tillfälliga bygglov ska vara möjligt i Uppsala. 

Frågorna lyder: 

• Hur ser marknaden ut för modulbostäder på tillfälliga bygglov? 

• Finns det en efterfrågan av nya bostäder? 

• Hur ser kommunen på tillfälliga bygglov? Vad har de för 

framtidsplaner med avseende på dess markupplåtelse?  

 

Målet med studien är att besvara frågeställningarna och erhålla ett 

resultat som visar om de tre förutsättningarna finns för Uppsala att 

implementera denna typ av byggnation.  

När dessa tre aspekter är undersökta kan en slutsats dras om det är 

möjligt för Uppsala stad att tillämpa tillfälliga bygglov som ett 

komplement till de permanenta studentbostäderna. 

 

1.3 Avgränsning 
Studien begränsas till uppförande av moduler inom Uppsala kommun 

och boende för studenter. Arbetet analyserar marknadsaktörer som är 

involverade i projekt som berör tillfälliga bygglov och jämför 

kommuner som är snarlika i storlek rörande Universitet och antal 

studenter. Undersökningen rörande konstruktionen utförs endast på 

bostäder som anses lämpliga för studenter med en storlek under 40m2. 
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1.4 Ansvarsfördelning 
Under arbetes gång har arbetet delats upp jämnt mellan författarna 

vilket redovisas i tabell 1. Intervjuerna genomfördes separat där Pontus 

ansvarade över HSB Living Lab och Albin hade hand om Snabba Hus 

samt personer från kommunen. Beslut som berört studien som stort har 

tagits i samråd av varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albin Widerholm Pontus Gustafsson Gemensamma 

2.1 2.1.1–2.1.2 2.1.3 1 

2.2 2.3 2.4.1–2.4.3  2.4.3 

 3 3.1-3.4  

4.1.2 4.2 4.3 4.1.1  

5.3 5.4 5.1 5.2 6 6.1 7 8 

    Tabell 1. Beskriver rapportens ansvarsfördelning 
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2. BAKGRUND 

Detta kapitel beskriver bakgrundsinformation till ämnet och detaljerar 

varför frågan är aktuell. Information ges om tillfälliga bygglov, fakta 

kring modulbostäder och vilka krav som ställs, hur modulbostäder kan 

implementeras på ett hållbart sätt samt en beskrivning av bostadsläget 

för studenter. 

2.1 Tillfälliga Bygglov 
Uppsalas Universitet är ett av Sveriges mest populära universitet, vilket 

gör att trycket på bostadsmarknaden ökar varje år (SFS, 2020). För att 

göra det möjligt att upprätta tillfälliga byggnader på ett enklare sätt har 

regeringen tagit fram en lag enligt 9 kap §33-33a PBL (SFS 2010:900). 

Syftet med lagen är att göra det möjligt att använda tillfälliga bostäder 

som ett komplement till den permanenta marknaden. Detta för att 

underlätta i situationer där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses 

genom ordinarie plan- och byggprocesser (Boverket, 2019a). Den 

nuvarande byggtakten i Uppsala har svårt att tillgodose marknadens 

behov, genom att använda sig av de tillfälliga byggloven kan efterfrågan 

mättas (SFS, 2020). 

Det finns två olika typer av tillfälliga bygglov. Ett bygglov som gäller 

nybyggnad för bostadsändamål samt ett bygglov som täcker alla 

byggnationer som är bygglovspliktiga. Det bygglovet som är aktuellt för 

studien, är det som behandlar bostäder (Boverket, 2019a). 

2.1.1 Tillfälliga bygglov för bostadsändamål  
Enligt lagen som trädde i kraft 1 maj 2017, 9 kap §33-33a PBL (SFS 

2010:900), får byggnadsnämnden bevilja ett tillfälligt bygglov för en 

byggnation av bostadskaraktär. Detta är en tillfällig lag som gäller 1 maj 

2017 till och med 1 maj 2023. Efter den 1 maj 2023 finns inte möjligheten 

att söka ett tillfälligt bygglov för bostadsändamål. Har däremot ansökan 
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kommit in innan detta datum, kan ett bygglov utfärdas efter 

utgångsdatumet (Boverket, 2019a). 

2.1.2 När kan ett tidsbegränsat bygglov beviljas? 
Byggnaden som uppförs på detta bygglov får inte stå längre än 15 år, 

enligt kap 9 §33 PBL. Bygglovet kan beviljas då byggnaden anses vara av 

tillfällig karaktär, att åtgärden är avsedd över en begränsad tid samt att 

bygglovet uppfyller minst ett av de kriterier som ett permanent bygglov 

kräver. Kan dessa kriterier styrkas finns möjligheten att upprätta en 

tillfällig byggnad. När giltighetstiden har upphört är det ett krav att 

platsen där tillståndet har beviljats, kan återställas och återgå till sitt 

tidigare användningsområde. Återställningsprocessen ska utföras på ett 

rimligt sätt. Att återställa på ett rimligt sätt betyder att platsen ska gå 

tillbaka till sin tidigare form utan att de ekonomiska eller praktiska 

konsekvenserna bli för stora. Avvecklingen av platsen ska redovisas 

redan i ansökan för att denna process ska anses vara aktuell för att bli 

beviljad ett bygglov (Boverket, 2019a). 

Även fast de kriterier som beskrivs ovan är uppfyllda, betyder inte det 

att bygglovet kommer gå igenom. Det är upp till byggnadsnämnden att 

bedöma i varje enskilt fall om det är lämpligt att upprätta en byggnad på 

den aktuella platsen. Ansökan måste visa på hur att byggnaden ska 

bedrivas för bostäder samt att ursprungsplatsen kan återställas. Anser 

byggnadsnämnden att någon av dessa punkter inte uppfyller kriterierna 

kommer inte ett bygglov att beviljas. (Boverket, 2019a) 

Ett problem som kan uppstå med ansökan är att markarbeten kan 

innebära ekonomiska problem för projektet. Ett exempel där kalkylen 

inte var godkänd var i ett fall i Vänersborgs tingsrätts mål nr 1128–16, 

där ett företag i Göteborg ville bygga ett flerbostadshus på ett tillfälligt 

bygglov. I detta fall var marken i dåligt skick och behövdes arbetas med. 

Utöver arbetet med marken fanns det ingen plan över hur modulerna 
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skulle tas ner efter det tillfälliga bygglovet. Detta arbete ansågs inte vara 

ekonomiskt försvarbart eller rimligt och bygglovet blev avslaget 

(Boverket, 2019a). 

Något som också påverkar ansökan är byggnadens placering på 

detaljplanen. Ligger byggnaden innanför detaljplanens gränser gäller 9 

kap §30 och §30a i PBL som är aktuella. Skulle den däremot ligga utanför 

detaljplanens gränser är det 9 kap §31 som gäller (Boverket, 2019a). 

2.1.3 Detaljplan och områdesbestämmelser 
Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som regleras av 

kommunen. En detaljplan gäller fram till att den upprättas eller 

förändras på något sätt av kommunen. Om kommunen vill ändra 

detaljplanen ska även ett besked lämnas in om en planläggning kommer 

att startas, detta sker enligt 5 kap.4 § PBL. Planen anger vilka rättigheter 

och skyldigheter som finns för ett område och hur bebyggelsen får se ut. 

Detaljplanerna används i första hand inom tätbebyggda områden och 

bestämmer bebyggelse för platser, vattenområden och kvartersmark 

(Boverket, 2020). 

När kommunen fått in besked om att det finns en önskan att ändra 

detaljplanen ska kommunen inom tre månader lämna ett besked om att 

en planläggning kommer startas, enligt 5 kap. 4 § PBL (Boverket, 2020). 

De områden som kommunen inte har utformat en detaljplan för kallas 

för områdesbestämmelser. Inom dessa områden ges ingen rätt att 

använda marken på något sätt. Regleringar för exempelvis utformningen 

på en byggnad får ej utföras i områdesbestämmelsen. Användningen av 

bestämmelserna ger kommunen en översikt och styrning vad som får 

göras på marken. Områdesbestämmelser ger kommunen möjlighet att 

skydda mark som inte anses lämpligt för bebyggelse i framtiden av olika 

anledningar (Boverket, 2020). 
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2.2 Hållbart byggande 

I Uppsala stad råder det hård konkurrens om dess ytor. Utrymmet blir 

allt mindre ju mer staden expanderar. Nya bostäder, varuhus och allmän 

förtätning skapar en stad som är full av liv, samtidigt måste stadens 

grönska och miljö bevaras. Den förtätade staden är en naturlig del av 

stadsutvecklingen. Dock är det viktigt att stadens identitet bevaras. 

Genom att använda ytor på fler sätt ges möjligheten att kombinera 

förtätningen med bevarandet av stadens identitet (Boverket 2020b). 

En ”multifunktionell yta” är en yta som tar hand om flera av stadens 

funktioner och behov samtidigt. Detta innebär att ytan används på fler 

sätt än att endast vara en parkeringsplats, för att nämna ett exempel. Det 

är på en sådan här yta ett tillfälligt bygglov hade kunnat upprättats på. 

Projektet i fråga måste ske på ett effektivt sätt, både ur en miljömässig 

och ekonomisk aspekt. Ett sätt att bygga hållbart är att använda sig av 

material som är mer fördelaktigt gentemot miljön. Att använda sig av 

material som trä istället för stål är ett exempel på att bygga hållbart 

(Boverket 2020b). 

Att bygga hållbart är viktigt oavsett om det handlar om tillfälliga eller 

permanenta bostäder. Marken som ett tillfälligt bygglov beviljas på kan 

även det vara i närhet av civilisation och rörelse. De ekonomiska, 

ekologiska och sociala aspekterna måste beaktas när nya 

studentbostäder ska upprättas. Stadsbyggande är en balansgång där 

uppförandet av bostäder måste vägas mot bevarandet av områdets 

karaktär. Att hitta en yta där bostäder kan upprättas i symbios med dess 

nuvarande funktion är därav att föredra (Boverket 2020b). 
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2.3 Bostadsbristen för studenter 
Läget i Uppsala är kritiskt rörande bostäder för unga vuxna och 

studenter. Enligt SFS bostadsrapport från 2020 är bostadsläget i Uppsala 

rödmarkerat. Rödmarkeringen betyder att staden ej kan erbjuda studier 

ett tryggt boende under höstterminen (SFS,2020). Definitionen av ett 

tryggt boende är: 

• Studenten blir erbjuden ett förstahandskontrakt som gäller under 

studietiden. 

• Att boendet är en hyresrätt i form av korridorsrum eller 

studentlägenhet. 

• Att boendet ligger inom 30 minuter från universitetet. 

• Att boendet ligger inom en rimlig ekonomisk nivå. En rimlig nivå 

är 35% av studentens inkomst. 

• Att studenten får tillstånd till bostaden senast 30 dagar efter 

anmälan om studentboende har registrerats (SFS,2020). 

 

Att ställa sig i en bostadskö är ett bra sätt att få tillgång till bostad i 

Uppsala. Problematiken med bostadskön är att trycket är högt och 

väntetiderna är väldigt långa. Uppsalas bostadskö förmedlas av Uppsala 

Bostadsförmedling som har majoriteten av Uppsalas studentbostäder. 

De studentbostäder som ej förmedlas av Uppsalas Bostadsförening är de 

bostäder som tillhör nationerna. De förmedlas individuellt av nationerna 

och är ej inkluderade i statistiken från Uppsala Bostadsförmedling.  

Enligt figur 1 som kommer från Uppsala Bostadsförmedling tar det drygt 

två år för en student att få sin studentlägenhet genom bostadskön.  
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Figur 1. Kötid för studenter i Uppsala. Källa: Uppsala Bostadsförmedling 
Från höstterminen 2019 till höstterminen 2020 har Uppsala universitet 

sett en ökning på 11,9%. Detta är totalt 3067 studenter som har tillkommit 

och söker bostäder. Ökningen har ej skapat en bostadsbrist, utan 

situationen var redan utsatt, även innan denna tillväxt. Det ska beaktas 

att studenter även flyttar från Uppsala, denna statistik har dessa 

inkluderade (SCB, 2020).  

Enligt SCB är ökningen i Uppsala den största i landet. Då detta tryck 

finns, blir det naturligt att den traditionella bostadsmarknaden ej hinner 

med. I dagsläget finns det 8829 studentbostäder under 40m2 i Uppsala 

stad. Kategorin studentbostad innefattar studentrum i korridor eller en 

lägenhet som är avsedd för studenter. Bostäder som är till för 

gymnasielever som elevhem av olika slag är inte medräknade i denna 
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siffra. Även bostäder som är kopplade till yrkeshögskolor är ej inräknade 

som studentbostäder (SCB, 2020).  

 

Varje år ökar antalet antagna till Uppsala universitet enligt statistiken 

från SCB. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer det bo 439 

200 personer i Uppsala län 2030. Det är en ökning på 14,4% gentemot 

2019. Den procentuella ökningen är den största i landet, vilket återigen 

understryker vikten av att bostäder behöver upprättas. Ålderskategorin 

som dominerar år 2030 är 22–24, på grund av att Uppsala kommer 

utvecklas som studentstad, se figur 2 (SCB, 2020). 

 

Figur 2. Befolkningspyramid för Uppsala. Källa: SCB. 
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2.4 Modulkonstruktion 

2.4.1 Byggteknik och användningsområden 
Grundprincipen för modulhus är att de är prefabricerade. Arkitekturen 

och utformningen för modulerna är direkt kopplade till användningen 

av tredimensionella komponenter från prefabricerad produktion. 

Modulerna är uppbyggda av olika element bestående av tak, väggar och 

golv. Elementen bildar tillsammans modulen och det hela 

volymelementet. De material som oftast används för modulerna är trä, 

stål eller lättbetong. Byggnadstekniken baseras på modern teknik med 

specifik yrkesskicklighet inom produktionsstadiet (Goodier, et al. ,2014). 

Begränsningarna vid transport för modulernas 3D-volym ger ej en 

lämplig applicering inom alla byggområden utan lämpar sig bäst för 

vandrarhem, studentrum, hotell eller tillfälliga bostäder. Moduler är bäst 

implicerade i projekt med hög repeterbarhet för att uppnå fördelarna 

med standardisering (Goodier, et al. ,2014).  

Globalt ökar intresset kring modulbyggda bostäder då användningen 

och lönsamheten har illustrerats. I en studie av Mi Kyoung Kim (2016) 

undersöktes tillfälliga modulbostäder för studenter ur ekonomiskt och 

socialt perspektiv. Konceptet med modulbostäder konstaterades som 

prisvärt, hållbart och flexibelt. Möjligheten att flytta moduler efter 

boendebehov till olika campusområden, utan oro för att byggnaden ska 

bli stående vid minskat behov, ansågs som en stor fördel. Slutsatsen av 

fallstudierna i arbetet är att applicering av modulbostäder för studenter 

har stor potential i framtiden och uppfyller de frågade kraven som 

framställs i rapporten (Kim och Kim, 2016). 

Historiskt sett har tillfälliga modulbostäder ansetts vara lämpliga efter 

naturkatastrofer, renovering av lägenheter eller andra punktinsatser. Det 

har sällan ansetts som ett komplement till den befintliga 
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bostadsmarknaden, för exempelvis bostadsbrister för studenter. Enligt 

en studien var det liknande kriser som ursprungligen lade grunden för 

tillfälliga modulbostäder. Den låga kostanden och effektiviteten i dessa 

krismodulbostäder har under senare tid setts som en möjlighet för 

flertalet aktörer inom byggbranschen, med stor potential som 

studentbostäder (Kim och Kim, 2016). 

 

2.4.2 Bygg- och boendekostnader 

Boverket har tillsammans med Tyrens analyserat marknaden och 

leverantörer för tillfälliga moduler. I rapporten ”Nyanländas 

bostadssituation – delrapport” undersöks möjligheten att upprätta 

tillfälliga bostäder. I studien delas moduler in i olika kategorier som 

anpassas efter specifika krav, kostnader och leveransmöjligheter vilket 

ger bakgrundsinformation till vilka aktörer som finns på den svenska 

marknaden. Kategori 3 och 4 avser moduler som hyrs ur under en längre 

tidsperiod (max 15 år) alternativt för permanent bebyggelse. För dessa 

moduler varierar byggkostnaderna mellan 11 000 och 25 000 kr/m² vilket 

visas i figur 3 (Boverket, 2015). 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3. Beskriver byggkostnad hos olika modultillverkare. Källa: Boverket. 
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Kostandsspannet är beroende av användning och utförande. Priserna 

inkluderar modulbostäderna och utförande men exkluderar 

byggherrekostnader för mark, plan, grundläggning, anslutningsavgifter, 

bygglovs och moms. Montering- och demonteringskostnader uppskattas 

till 900–1 100 kr/m² respektive ca 900 kr/ m². Rapporten visar på att 

tillfälliga bostäder kan vara en lösning när antalet bostäder inte kan 

tillgodose bostadsmarknaden (Boverket, 2015). 

Tabell 2. Redovisning av hyror för lägenheter. Källa SCB.  

        2020 

00 Riket Lägenhet 1 

rum 

Alla 

byggår 

Ny månadshyra per 

lägenhet 

4273 

      Årshyra per kvm 1359 

     

0010 Stor-Stockholm Lägenhet 1 

rum 

Alla 

byggår 

Ny månadshyra per 

lägenhet 

4886 

      Årshyra per kvm 1612 

0020 Stor-Göteborg Lägenhet 1 

rum 

Alla 

byggår 

Ny månadshyra per 

lägenhet 

4519 

      Årshyra per kvm 1471 

0040 Kommuner med > 75000 inv 

(exkl storstadsområden) 

Lägenhet 1 

rum 

Alla 

byggår 

Ny månadshyra per 

lägenhet 

4359 

      Årshyra per kvm 1380 

0041 Kommuner med < 75000 inv 

(exkl storstadsområden) 

Lägenhet 1 

rum 

Alla 

byggår 

Ny månadshyra per 

lägenhet 

3656 

      Årshyra per kvm 1127 

 

Enligt tabell 2 var den genomsnittliga månadshyran år 2020 på en 

enrumslägenhet 4273 kr i Sverige. Detta ger ett kvadratmeterpris på 1359 

kr per år. Den genomsnittliga månadshyran varierar över landet. I 

Uppsala som ingår i Stor-Stockholmsregionen finns de högsta priserna 

och lägre priser (SBC, 2020b).  
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I Uppsala ligger hyresnivån enligt marknaden. Hyran för ett 

korridorsrum ligger generellt sätt mellan 3000 till 4000 kronor och 

enrumslägenhet har en marknadsnivå på 4500 kronor. I relation till hela 

riket ligger Uppsala något över medelvärdet (SFS,2020). 

 

2.4.3 Regler för modulhus 

När en byggnad ska upprättas finns det regler som styr hur den ska få se 

ut. Studien behandlar studentbostäder, då finns det krav över att vissa 

funktioner måste finnas tillgängliga. Reglerna i detta avsnitt ger en 

lägstanivå över de krav som ställs på bostäderna. Kraven ska uppfyllas, 

för att sedan kunna anpassa sin byggnad på det vis som önskas. Lagarna 

implementeras för att lägstanivån på svenska byggnader är av god 

standard. De regler och lagar som refereras till i detta kapitel kommer 

från de två litterära källor som används allra mest i byggbranschen, 

Boverkets byggregler (BBR) samt Plan och Bygglagen (PBL). Reglerna 

som beskrivs i detta avsnitt kan kopplas till bostäderna som är aktuella 

för implementering i Uppsala. Bostäderna som analyseras senare under 

rapporten är även dem knutna till dessa regler.  

 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten i ett studentrum skiljer sig jämfört med bostäder av 

högre kvadratmetersantal. En studentbostad måste ha en boendearea 

som är minst 16m2. Alla ytor i studentbostaden behöver vara anpassade 

mot personer med nedsatt rörelseförmåga. Personer som har en assistent 

eller medhjälpare ska ha möjlighet att bo i studentbostaden, ett exempel 

på detta visas i figur 4 där figurmått redovisas. Hygienrummet ska även 

det vara utformat på ett sätt där en person med nedsatt rörelseförmåga 

tillsammans med sin medhjälpare ska kunna använda rummet 

(Boverket, 2020a). 
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De allmänna råd som beskrivs i BBR är:  

• Utrymmet för inredningslängden för matlagning bör vara minst 

1,40 meter brett. 

• Utrymmet för förvaring bör vara minst 1,20 meter brett.  

• Platsen för ytterkläder i kapphylla bör vara minst 0,4 meter bred. 

 

 
 

 

Utöver dessa råd gäller undantaget att daglig samvaro och matlagning 

får överlappa i bostaden, då den är under 35 m2. Detta gör det möjligt att 

skapa en öppen planlösning där bostadens olika funktioner kan 

samverka. Ett hygienrum måste dock finnas avskilt från rummet med 

den dagliga samvaron, kök och sovrum (Boverket, 2020a). 

Figur 4. Exempellägenhet med funktionsmått inlagda. Källa: Boverket.  
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Brandkrav 

I BBR kapitel 5 beskrivs kraven på brandskydd som utgår från reglerna i 

PBL och PBF (plan- och byggförordningen). Utöver dessa regler med 

utgångpunkt i PBL finns även krav i andra lagstiftningar på 

brandskyddet. De byggnadstekniska kraven på brandskyddet ska 

förhindra att en brand uppstår, men ska även begränsa omfattningen. 

Brandskyddet utformas på ett sätt där enstaka påfrestningar inte kan 

påverka byggnadens integritet.  Storleken av en byggnad och vad den 

används till gör att byggnaden delas in olika verksamhetsklasser. 

Byggnadens verksamhetsklass beror på vilka de planerade nyttjarna av 

byggnaden är, risken för uppkomst av brand och om personer förväntas 

utrymma på egen hand. Med fokus på bostäder ges verksamhetsklass 3A 

för vanliga flerbostadshus och verksamhetsklass 3B för studentboenden 

med gemensamt kök (Boverket, 2019). 

Komplexiteten av själva byggnaden bidrar även till att den delas in i olika 

byggnadsklasser. De lägsta kraven för klass 3 och de högsta kraven för 

byggnader inom klass 0. Flerbostadshus med verksamhetsklass 3A bör 

utformas enligt byggnadsklass Br1. För dessa byggnader ska varje 

lägenhet agera som en egen brandcell där bjälklag, väggar och dörrar 

anpassas efter detta. Om klimatskalet är anpassat efter kraven kring 

brand ska branden ej kunna spridas till andra lägenheter (Boverket, 

2019). 

Det ställs olika krav på byggnadsdelarna i brandcellen utifrån 

byggnadsklass och verksamhetsklass. Br1 och 3A ska uppfylla EI60. E 

står för avskiljning, I för isolering och 60 för tidskravet. Brandcellen ska 

klara kraven på täthet och värmeisolering samt vara begränsad i 60 

minuter. (Boverket, 2019). 
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Luftkvalitet 

Både Sverige och Uppsala har en hög halt av partiklar (PM10) och 

kvävedioxid (NO2) i dess luft. Både PM10 och NO2 kommer till största 

del från utsläpp av trafiken. Partiklarna i PM10 kommer från friktionen 

mellan dubbdäck och vägbanan, men också från fordonens bromsar. En 

satsning från Uppsala stad för att försöka hålla nere dessa utsläpp var att 

förbjuda dubbdäck på Kungsgatan i Uppsala. Förbudet har lett till att 

biltrafiken har minskat i de centrala delarna av staden, vilket i sin tur har 

lett till att föroreningarna har reducerats (Uppsala Kommun, 2014). 

Bostäderna som analyseras i denna rapport är mindre än ett normalt 

flervåningshus, vilket ställer större krav på ventilationen. Bostadens luft 

ska forslas ut samtidigt som ren uteluft ska tillföras. I de fall bostadens 

ventilation inte är tillräckligt bra finns det en möjlighet att partiklar från 

luften kommer in i hemmet (Uppsala Kommun, 2014). 

De två ventilationssystem som lämpas för studentbostäder är frånluft 

eller tilluftsventilation. 

 Frånluftsventilationen suger ut inomhusluften via fläktar och tilluften 

(utomhusluften) kommer via ventiler i bostaden. Det skapas ett 

undertryck i bostaden vilket gör att tilluft kommer in via fläktarna 

(Hagentoft och Sandin, 2017). 

Vid tilluftsventilation trycks tilluft in via fläktar och det skapas ett 

övertryck i bostaden. I detta system trycks frånluften ut via ventiler. 

Detta system kan bli problematiskt då varmluft kommer in bostaden. Ur 

en fuktsäkerhetssynpunkt kan detta system vara vanskligt (Hagentoft 

och Sandin, 2017). 

Har studentbostaden ett ventilationssystem som är av godkänd standard 

ger det bättre förutsättningar för inomhusklimatet att vara bra. Förutom 
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ventilationssystemet kan inomhusklimatet påverkas genom att 

byggmaterialet och konstruktionen byggs på ett miljömässigt hållbart 

sätt. Är konstruktionen byggd på ett sätt där klimatskalet är tätt, kommer 

uteluft och dess partiklar ha det svårare att komma in i bostaden 

(Hagentoft och Sandin, 2017). 

Kraven från Boverketsbyggregler (BBR) är att uteluftsflödet ej får vara 

lägre än 0,35 l/s per m2. När ingen person vistas i lägenheten är kravet 

lägre, då får flödet ej vara lägre än 0,10 l/s per m2. Denna differens i krav 

är till för att energi ska kunna sparas när bostaden ej brukas (Uppsala 

Kommun, 2014). 
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3. METOD 

Detta kapitel beskriver hur examensarbetets resultat togs fram. Metoderna 

redovisas och dess syfte beskrivs.  

3.1 Metodöversikt 
Detta examensarbete baseras på två intervjustudier och en 

enkätundersökning. Rapportens primärdata kommer från intervjustudien 

och enkätundersökningen där respondenterna beskriver sina produkter, 

syn på tillfälliga bygglov samt ger information kring hur efterfrågan ser 

ut. Detta kompletteras sedan med sekundärdata som redovisas i kapitel 2. 

Denna del ger kontext till primärdata och en helhetsbild kan redovisas.  

Resultaten från intervjustudierna och enkätundersökningen utvärderas i 

ett analys- och diskussionskapitel innan den avslutande slutsatsen. I 

kommande avsnitt presenteras metoden för de tre frågeställningarna: 

F1 Hur ser marknaden ut för modulbostäder på tillfälliga bygglov? 

Denna fråga besvaras med hjälp av intervjustudier av med 

inblandade aktörer på marknaden. 

 

F2 Hur ser kommunen på tillfälliga bygglov? Vad har de för 

framtidsplaner gällande dess markupplåtelse? Denna fråga 

besvaras med hjälp av intervjustudier med kommuner. 

 

F3 Finns det en efterfrågan av nya bostäder? Denna fråga besvaras 

med hjälp av enkätundersökningen. 
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3.2 Intervjustudie av marknaden    
För att uppfylla rapportens syfte och svara på frågeställning F1 valdes en 

kvalitativ undersökning i form av en intervjustudie. För att analysera 

marknaden identifierades aktörer som har arbetat med byggnation om 

tillfälliga modulbostäder för studenter. Efter analys av de utvalda 

företagen och dess produkt kan det dras slutsatser om bostaden de 

erbjuder är en produkt som kan implementeras i Uppsala. Intervjuer 

tillsammans med ett studiebesök genomfördes med företagen. Samtliga 

intervjuer var via telefon, med undantag för en som gjordes vid ett 

studiebesök.  

3.2.1 Respondenter produkt 
Nedan följer en kort presentation av respondenterna. En av 

respondenterna bad om att få vara anonym. Frågorna var 

semistrukturella vilket gav respondenten möjlighet att prata fritt om 

ämnet. Se bilaga 1 och 2 för intervjufrågor. 

Dennis Ericson (projektledare Snabba Hus) 

Dennis var projektledare vid de tre Snabba Hus-byggen som beskrivs i 

rapporten. Han gav tydlig information kring projektens process och hur 

byggloven ser ut för varje enskilt projekt.  

Peter Björck (kundansvarig, Junior Living) 

Peter är kundansvarig på Junior Living, som tillverkade lägenheterna till 

Snabba Hus-projektet. Han gav oss information kring modulernas 

konstruktion och allmän information kring konceptet Snabba Hus. Denna 

intervju genomfördes under studiebesöket hos Junior Living.  

Anna Bjelkemyr (HSB Living Lab, Chalmers Göteborg)  

Anna var projektchef på Swedish modules och ansvarande för 

produktionen av modulerna samt koppling till själva projektet.  
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Jenny Tönnberg (HSB Living Lab, Chalmers Göteborg)  

Jenny arbetar som byggnadsinspektör inom Göteborgs kommun och var 

delaktig för kraven som ställdes vid bygglovsprocessen för HSB-

projektet. 

Anonym respondent (HSB Living Lab, Chalmers Göteborg) 

Respondenten har varit delaktig under processen för HSB Living Lab. 

 

3.3 Intervjustudie med kommuner 

För att uppfylla rapportens syfte och svara på frågeställning F2 

utformades även denna i form av en kvalitativ intervjustudie. Personer 

som ansvarar för plan och bebyggelse intervjuas inom de utvalda 

kommunerna för att få en uppfattning kring hur de arbetar med tillfälliga 

bygglov och studenternas bostadsläge. Uppsala är den centrala 

undersökningspunkten medan Lund och Umeå intervjuas för att få en 

bild över hur jämförbara studentstäder ser på deras bostadsbrist. De 

ställda frågorna var presenterade på ett semistrukturellt sätt för att få 

respondenten att tala fritt om ämnet. Se bilaga 3 för frågor.  

3.3.1 Respondenter kommun 
Elin Blume (Uppsala kommun, strategisk samhällsplanerare)  

Elin intervjuades i syfte att få en överblick hur Uppsala tänker kring 

studentbostäder och hur framtiden ser ut. Även möjligheten att använda 

sig av tillfälliga bygglov lyftes fram. 

Magnus Cederberg (Lund kommun, Fastighetsutvecklingschef på AF 

Bostäder)  

Magnus är fastighetsutvecklingschef på Lunds största fastighetsbolag för 

studentbostäder, AF Bostäder. Han intervjuades för att få en överblick 

över Lunds produktion av bostäder.  
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Ole Kasimir (Lund kommun, Planchef och ansvarig för planavdelningen) 

På Lunds kommun är Ole planchef. Genom intervjun med honom blev 

bilden av Lunds framtidsplaner fullständig. Tillfälliga bygglov togs också 

upp.  

Madelene Hägg (Umeå kommun, Kundcenterchef, AB Bostäder) 

Madelene är kundcenterchef på Umeås största fastighetsförmedlare 

gällande studentbostäder. Hon gav viktig information kring Umeås 

situation med studentbostäder.  

3.4 Enkätundersökning 

För att uppfylla rapportens syfte och svara på frågeställning F3 valdes ett 

kvantitativt upplägg i form av en enkätundersökning. Enkäten skapades 

med hjälp av Google enkät. Frågeformuläret gjordes medvetet kort med 

fem simpla frågor för att få fram ett brett resultat. En mer utförlig enkät 

ansågs inte behövas då de simpla frågorna besvarade det som 

efterfrågades av frågeställningen. Frågorna i enkäten med svars-

alternativen finnes i bilaga 4.  

3.4.1 Medverkande enkätundersökning 

Enkäten riktar sig mot studenter i Uppsala. Studenterna anses i 

undersökningen som en heterogen grupp och det ser ingen indelning 

utifrån ålder eller boendesituation. Det kan dock påpekas att 

undersökningens målgrupp var studenter mellan 20–30 år som har flyttat 

in i sitt första egna boende som student. För att kunna sammanställa ett 

rimligt resultat sattes en minimumnivå på 100 svar från studenter. Enkäten 

skickades den ut till 512 studenter.  

För att få en divergens mellan studenterna valdes enkäten att skickas ut 

till en omfattande grupp av studenter inom olika program. En länk till 

enkäten skickades ut till studenterna via mail som hittades på författarnas 
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kurssidor på studentportalen.se. Enkäten skickades ut samma dag som 

den skapades, 2021-04-18. 

3.4.2. Avslutning 
Enkäten avslutades, 2021-04-20 efter att 195 studenter hade svarat och den 

uppsatta nivån var nådd. Om ej minimigränsen hade nåtts, skulle enkäten 

distribuerats vidare via sociala medier. 
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4. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet från metoden som besvarar 

frågeställningarna.  Resultatet delas upp i tre rubriker: mark, produkt och 

enkätundersökning. Dessa rubriker sammanfattar intervjustudierna som 

genomfördes med de produkter som finns på marknaden, med 

kommunen om deras markanvändning och sedan enkätundersökningen 

där studenternas behov undersöktes.  

4.1 Produkt 
Avsnitt 4.1 berör HSB Living Lab samt de tre projekt som konceptet 

Snabba Hus har uppfört. Projekten undersökts ur aspekterna bygglov, 

modul och ekonomi. Detta för att få en uppfattning över hur strukturen 

på det tillfälliga bygglovet ser ut, hur konstruktionen utgörs av samt om 

hyresnivån ligger på en rimlig nivå för studenter.  

4.1.1 HSB Living Lab 
Jenny Tönnberg inleder med att beskriva HSB Living Lab som en tillfällig 

byggnad med bostäder som står på Elektrovägen 4 i Göteborg vilket 

illustreras i figur 5. Modulen består av fyra våningar som består av 

lägenheter, kontor, konferensrum och forskningsutrymmen. Projektet är 

till för att undersöka hur projekt i framtiden kan spara på resurser och 

energi. Bostaden är en kombination av ett forskningsprojekt samtidigt 

som lägenheter för studenter och kommer stå under 10 år för att sedan 

flyttas.  

 

Figur 5, Karta över HSB Living Lab i Göteborg. Min Karta © 
Lantmäteriet.  
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Bygglov 

Idén kring HSB Living Lab började utvecklas år 2010 enligt Jenny. 

Projektet är uppbyggt som en projektorganisation med HSB som en av 

huvudparterna tillsammans med Chalmers och Johanneberg Science Park. 

Ansökan för det tillfälliga bygglovet lämnades in till kommunen i 

december 2014. Vid denna tidpunkt beskriver Jenny att 

bygglovshandlingarna saknade vissa delar och krävde kompletterande 

uppgifter. I övrigt var projektet var väl genomarbetat med en tydlig plan 

och det fanns ej mycket att anmärka på, detta bidrog till att bygglovet var 

en snabb process med ett totalt tidsspann på ca 4 månader från ansökan 

till startbeskedet.  

Tomten ägs av Akademiska hus och hyrs av HSB. Den ligger inom ett 

område med detaljplan. Området var enligt detaljplanen avsedd för 

allmänna ändamål vilket gör att det ej är möjligt att bevilja bostäder av 

permanent karaktär utan en ändring i detaljplanen. Därav gavs 

möjligheten att använda sig av ett tillfälligt bygglov förklarar Jenny.  

Enligt den respondent som valde att vara anonym var ett krav för att få 

det tillfälliga bygglovet beviljat att byggnaden projekteras för att flyttas , 

samt att marken ska kunna återställas efter att bygglovet gått ut. Detta krav 

klarade HSB Living Lab, eftersom modulerna ska flyttas efter det att och 

projektet har gått ut.  

Modulen 

Enligt Anna Bjelkemyr valdes Swedish moduls som modultillverkare till 

projektet på grund av dess stora erfarenhet och involvering i liknande 

projekt. Beställningen gjordes i juni 2015 och Swedish moduls utförde en 

finprojektering grundat på huvudprojekteringen från HSB. Det ställs 

samma krav på de flyttbara modulerna som permanenta platsbyggda 

byggnader. Modulerna uppfyller således de krav som ställs för att senare 
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bli en permanent byggnad. Anna lyfter fram vikten av en väl genomförd 

projektering då modulerna tillverkas färdigt i fabrik och det är därför svårt 

att utföra ändringar ute på bygget. Att färdigställa modulerna i fabriken 

har många fördelar. I fabriken säkerställs det att modulerna produceras 

under samma omständigheter och kan kontrolleras innan transport, se 

figur 6.  

Anna beskriver vidare att varje plan består av 10 moduler som är 

uppbyggda av stålramar. Elementen som används till modulen utgörs av 

stål med genomgående isolering som uppfyller de ställda kraven som 

beskrivs i avsnitt 2.3.1 Byggnadens grund består av en gjuten betongplatta. 

Swedish Moduls står för tillverkning, montering och levereras av 

modulerna. Se figur 7 för ett exempel där en modul monteras på plats. 

 

Modulerna för projektet levereras via lastbil från Swedish moduls fabrik 

berättar Anna. Modulerna delas in i intervaller för transporten. Det sker 

tio modultransporter inom två dagar för att kunna färdigställa ett plan vid 

varje fraktintervall. Intervallet upprepas tills dess att alla moduler är på 

plats, se figur 8. 

Den slutliga byggnaden utgörs av fyra våningar och består totalt av 46 

flyttbara moduler, se figur 9. Den innehåller gemensamma områden som 

möteslokaler och kontor. Utöver detta är de lägenheterna som hyrs av 

Figur 7. Montering av modul. Källa: Swedish 
moduls (2019) Figur 6. Modul i fabrik. Källa: Swedish 

moduls (2019) 
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studenter och forskare. Anledningen till att vissa forskare bor i byggnaden 

förklarar den anonyma respondenten med att byggnaden samtidigt 

fungerar som ett forskningsprojekt, där Chalmers forskar kring framtidens 

bostäder. Byggnaden är därför utrustad med vissa speciella installationer 

som bland annat 17 km datorkabel och 3 200 sensorer. 

 
Figur 8. Samtliga moduler staplade på plats 
Källa: Swedish moduls (2019)   

Ekonomi 

Den generella uppfattningen hos samtliga respondenter är att kostnaden 

för HSB Living Lab är komplicerad då bostaden innefattar många olika 

speciellt installerade system. Principen med många gemensamma ytor 

bidrar till att byggnadens kostnad per bostadsarea blir ganska hög jämfört 

med byggnadsarean. Totala byggkostnaden för mark var 37 miljoner 

kronor. Detta ger bostaden en kostnad på 18 000 kr/m2 byggnadsarea och 

38 000 m2 bostadsarea 

Jenny berättar att hyran varierar beroende på lägenhetstypen och att en 

enrumslägenhet i dagsläget kostar ca 4 500 kr per månad. I hyran ingår 

vatten, el , värme, sophämtning och städning av gemensamma utrymmen,  

En av respondenterna lyfter fram att hyresgästerna anser att det är prisvärt 

att bo i HSB Living Lab.  De betonar att den avgörande faktorn till varför 

de valde bostaden är det sociala, avståndet till skolan och att de uppskattar 

att vara delaktiga i framtid- och utvecklingsfrågor.  

Figur 9. Färdigt projekt. Källa: Swedish 
moduls (2019)   
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4.1.2 Snabba Hus 
I Stockholm stad råder även där en bostadskris bland unga och studenter. 

För att hejda denna utveckling har jagvillhabostad.nu tillsammans med 

Svenska Bostäder utvecklat ett koncept som kallas ”Snabba Hus” beskriver 

Dennis Ericson. Projektet går ut på att de involverade bygger bostäder på 

tillfälliga bygglov. Målet är att upprätta bostäder som håller bra kvalitet 

och som är ekonomiskt försvarbara gentemot ungas livsvillkor fortsätter 

Dennis. Bostäderna ska byggas på tillfälliga bygglov där bostäderna kan 

stå som längst 15 år. Projektet har en långsiktig tidsram vilket avspeglas i 

bostäderna. Det är viktigt för projektet att inte kompensera kvalitet jämfört 

med permanenta bostäder, bara för att bostäderna är tillfälliga. När det 

tillfälliga bygglovet har gått ut ska bostaden flytta till en ny tomt 

alternativt söka för att få ett permanent bygglov. Målet är att flytta 

bostaden två gånger för att sedan placera modulen på en permanent plats  

Enligt Dennis ska placeringen av bostäderna ska utgå efter hyresgästernas 

behov. Hyresgästernas vilja är att bostäderna ska ligga i rimligt avstånd 

till kollektivtrafik, att planlösningen ska vara smart utformat, att 

hyresnivån är på en marknadsmässig nivå och att det ska finnas 

grönområden i närheten.  

Dennis förklarar sedan att de tre projekt som står på tillfälliga bygglov är: 

Västberga, Råcksta och Norra Ängby.  

Projektet i Västberga ligger i korsningen Elektravägen och Västberga Allé 

i Stockholm. Området visas genom en översiktsbild i figur 10.  

Modulbyggnaden i detta fall innefattar 280 stycken lägenheter.  

 

 

 

Figur 10, Karta över Snabba Hus i Västberga, Min karta © Lantmäteriet  
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Projektet i Råcksta ligger mellan Råckstavägen och Björketorpsvägen 

vilket kan visas i figur 11. Bostäderna består av fyra hus med 247 

lägenheter. 

 
Figur 11, Karta över Snabba Hus Råcksta, Min karta © 
Lantmäteriet  

 

Figur 10, Karta över Snabba Hus Västberga, Min karta © Lantmäteriet  
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 I närheten av projektet i Råcksta hittas bostäderna i Norra Ängby. 

Byggnaderna ligger på Bergslagsvägen i Stockholm, se figur 12. Här finns 

det 134 lägenheter tillgängliga. 

  

Konstruktion 

Peter Björck berättar att 2015 inleddes ett samarbetsavtal mellan Junior 

Living och Prefament. De anlitades för att producera lägenhetsmodulerna 

tänkta för projektet ”Snabba Hus”. Bostäderna som erbjuds via ”Snabba 

Hus” består av dessa moduler som sätts samman till bostäder. Målet för 

modulerna är att de till slut ska hitta ett område där de kan bli permanenta 

bostäder. 

Peter beskriver deras moduler som självdrivande, vilket betyder att de 

fungerar som en egen brandcell. Standardlägenheterna som produceras 

till Snabba Hus projekt har en area 33m2. Lägenheten består av ett stort 

badrum där det finns plats för tvättmaskin, en sovalkov och ett 

vardagsrum/kök som är placerad i en öppen planlösning. Allt är i god 

standard med nya detaljer vilket man kan se i figur 13.  

Peter visar författarna lägenheten och berättar att vardagsrummet/köket 

ligger är tänkt för daglig samvaro.  Då lägenheten är under 35m2 är det 

Figur 12, Karta över Snabba hus Norra Ängby, Min karta © 
Lantmäteriet  
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möjligt för dessa rum att överlappa. Insidan av lägenheten redovisas i 

figur 14. Lägenheten är utformad av arkitekten Andreas Martin-Löf.  

            

 

 

Lägenheterna byggs i Prefarments fabriker i Kungsör och Söderhamn. 

Enligt Peter produceras modulerna på en 80 meters lång tillverkningslinje 

där bottenplattan skapas först. Väggar och takelement tillverkas i en 

tillverkningshall som ligger i anslutning till den stora fabriken. Elementen 

monteras på plattan och därefter appliceras lägenhetens detaljer. Stommen 

som Junior Living använder är gjord av stål som visas i figur 15. Peter 

berättar även att de har en vision om att börja använda en nyligen 

framtagen trästomme för att utveckla modulens klimatskärm. Att använda 

sig av bra material i konstruktionsprocessen för att tänka mer hållbart är 

något Junior Living prioriterar. 

Installationer som värme och avlopp är ej möjliga att installera i fabriken, 

utan dessa sätts ihop på plats i badrumsväggen vilket illustreras i figur 16. 

Modulen är tålig mot alla möjliga väder vilket sparar tid då torktider för 

material som har blivit utsatta för regn eller snö kan uteslutas. För att 

skydda modulen ytterligare plastas lägenheten in när den lämnar fabriken 

Figur 13. Exempelkök i en lägenhet. 

Källa: eget foto 

 

Figur 14. Insidan av Junior Livings 

lägenhet. Källa: eget foto  
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tillägger Peter. Detta innebär att även ytterskalet är skyddat mot dåliga 

väderförhållanden.  

 

 

Lägenheterna tillträds via trappor och loftgångar. Dessa tillträdeslänkar 

tillverkas på byggarbetsplatsen. Loftgångarna gör det möjligt för 

arkitekten att påverka byggnadens utseende. Peter berättar att det är 

viktigt för företaget att utsmycka byggnadens utseende via 

fasadbeklädnad. Den bidrar till att företaget utmärker sig från andra 

tillfälliga bostäder som till exempel containerbostäder, som i vanliga fall 

är ganska monotona och traditionella. 

Istället för att svetsa ihop elementen används en metod där de olika 

moduldelarna bultas ihop för att det sedan tas isär på ett snabbt och enkelt 

sätt. Peter nämner grundplattan som den enda komponenten som ej kan 

återvinnas, utan blir deponi. Lägenheterna är miljömärkta men det blir 

svårt att miljömärka en hel byggnad då grundplattan inte återvinns. 

 

När modulen är tillverkad på fabriken och befinner sig på lastbilen 

transporteras den till byggplatsen. Väl på plats placeras lägenhetsmodulen 

i ett ramverk av betong. Peter beskriver att Junior Livings målsättning är 

Figur 15.Stålstomme Källa: eget 
foto      

 

Figur 16. Installationer i lägenheten. Källa: 
eget foto 
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att ha få lyft och stopp när modulen monteras. Visionen är att lyfta 

lägenheten direkt från lastbilen in i stommen och sedan få hyresgästerna 

att flytta in snabbt. Processen som har valts gör det möjligt att arbeta på 

flera fronter samtidigt. En modul som är uppbyggd på detta sätt kostar ca 

700 000 kr att tillverka och har en BOA på 18 835 kr. 

Bygglov 
Dennis Ericsson berättar att marken som Snabba Hus upprättas på 

arrenderas via Stockholms stad. I fallen med de tre aktuella projekten 

skiljer sig markens placering vilket har lett till problem för ett av projekten. 

På grund av att byggloven skiljer sig delas redovisningen upp i separata 

delar.   

Bygglov Västberga 

Dennis berättar att projektet i Västberga stod klart först av de tre. Ansökan 

om det tillfälliga bygglovet gjordes 2014. Vid denna ansökan var det inga 

komplikationer, mycket på grund av att marken där byggnaden skulle 

uppföras låg avskilt och inte nära andra bostäder. Byggnaden stod klar och 

redo för inflyttning under sommaren 2016. Bygglovet accepterades av 

trafikkontoret i Stockholm och marken som ansökan gällde var parkmark. 

Dennis berättar vidare att denna mark har haft ett tillfälligt bygglov på sig 

tidigare. I och med detta fanns redan förutsättningarna för att ännu ett 

bygglov ska beviljas, vilket förenklade processen. 

Bygglovet som accepterades för projektet i Västberga hade en struktur om 

5+5+5 år. Detta innebär att de behöver ansöka om ett nytt bygglov vart 

femte år enligt Dennis.  

Hur länge bostaden kommer stå kvar är beroende på hur många 

förlängningar tillståndet får. Dennis berättar att Svenska Bostäders önskan 

är att de ska stå kvar en längre tidsperiod, för att erbjuda unga vuxna en 

lägenhet och motverka bostadsbristen i staden. Om bostaden inte kan stå 
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kvar efter den angivna tidsramen, är visionen är att kunna flytta 

modulerna till en annan tomt i närheten. De nuvarande modulerna som 

står i Västberga visas i figur 17 samt 18. (Dennis Ericson, 2021). 

   

  

 

Bygglov Råcksta 

Det andra projektet som blev klar inom Snabba Hus konceptet var det som 

uppfördes i Råcksta, Stockholm enligt Dennis.  Ansökan till det tillfälliga 

bygglovet skickades in 2014. Denna process blev utdragen och antogs år 

2017.  I Råcksta uppfördes totalt 247 lägenheter.  De stod klara och var redo 

för inflyttning i december 2019. Figur 19 och 20 visar hur bostäderna såg 

ut när de stod klara för inflyttning.  

Dennis beskriver att Råcksta har en liknande struktur som det tillfälliga 

bygglovet i Västberga. Det beviljade bygglovet är avtalat enligt 5+5+5. 

Vart femte år måste bygglovshandlingarna skickas in till Trafikkontoret 

för att få ett godkännande till att fortsatt ha bostäder på marken.  

Figur 17, Snabba Hus i Västberga 
Källa: Svenska Bostäder. 

 Figur 18, Snabba Hus Västberga Källa: 
Svenska Bostäder 
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Bygglov Norra Ängby 
Bostäderna som byggdes på Bergslagsvägen i Norra Ängby skiljer sig 

något från de övriga två projekten berättar Dennis. Det tillfälliga bygglovet 

och produktionen försenades flertalet år. Bygglovet ansöktes under 2014 

men möttes av motstånd. Dennis beskriver att tillfälliga bygglovet skiljer 

sig jämfört med tidigare projekt. Det tillfälliga bygglov som blev beviljat 

för Bergslagsvägen var ett på 10+5. En ny ansökan behöver göras efter 10 

år göras för att få bostäderna att stå i totalt 15 år. 

Det tillfälliga bygglovet dröjde ända till 2017 innan det gick igenom. 

Problemet som de inblandade aktörerna stötte på var att grannar var 

väldigt motstridiga till de tillfälliga bostäderna fortsätter Dennis. De 

övriga två projekten i Snabba Hus-projektet var placerade på en avskild 

plats på parkmark. Denna tomt befann sig även den på parkmark dock var 

marken nära civilisationen. Eftersom grannar var motstridiga gick frågan 

upp i domstol där Svenska Bostäder vann och kunde fortgå med projektet. 

Efter flera år av juridiska processer och produktion stod bostäderna klara 

i början av 2021 och hyresgästerna kunde flytta in i mars av samma år, se 

figur 21 och 22. 

Figur 19, Snabba Hus Råcksta 
Källa: Svenska Bostäder 

 Figur 20, Snabba Hus Råcksta Källa: 
Svenska Bostäder 
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Ekonomi  

Dennis berättar att i samtliga tre projekt finns de lägenheter som Junior 

Living tillsammans med Andreas Martin-Löf skapat. Detta har lett till att 

hyresnivån är på samma nivå i alla Snabba Hus bostäder. Lägenheterna är 

standardlägenheterna från Junior Living som har en storlek på 33m2. I 

nuläget, 2021, ligger hyrorna vid Västberga och Råcksta på 4900–5000 

kronor medans lägenheterna i Norra Ängby ligger på 5400: -. Dennis 

förklarar att anledningen till att Norra Ängbys lägenheter har en något 

högre prisbild är på grund av dess utdragna bygglovsprocess samt att 

bygget i sig blev dyrare än vad Svenska Bostäder hade räknat med. 

Vid samtliga projekt var det tidigare parkmark innan de tillfälliga 

byggloven beviljades. Detta leder till att marken hyrs via tomträttsavgäld 

av Trafikkontoret. Tomträttsavgäld är en sorts avgift som Svenska 

Bostäder, i detta fall, betalar för att få använda marken som 

modulbostäderna ska stå på förtydligar Dennis.  

 

Figur 21. Snabba Hus Norra Ängby 
Källa: Svenska Bostäder 

Figur 22. Snabba Hus Norra Ängby Källa: 
Svenska Bostäder 
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4.2 Mark 

I avsnitt 4.2 redovisas resultatet från Uppsala, Lund och Umeå. 

Kommunerna besvarar frågor kring dess markupplåtelse och 

framtidsplaner för studenter. 

4.2.1 Uppsala 
Uppsala Kommun har planer för att utöka situationen för permanenta 

studentbostäder i Uppsala berättar Elin Blume. Området som är i fokus de 

nästa 10 åren är Ulleråker med omnejd. Elin berättar att kommunen hittills 

planerat fram till slutet av 2030 där totalt ungefär 1600 studentlägenheter 

kommer byggas. Dessa bostäder är tänkta som permanenta bostäder för 

studenter och byggas på tillfälliga bygglov.  

Elin berättar att de aktörer som kommer vara ansvariga för dessa bostäder 

är främst Akademiska Hus, UppsalaHem och individuella 

studentnationer. De närmsta åren kommer ungefär 250 bostäder att 

byggas per år med tanken att 1600 ska byggas innan slutet av 2030. Denna 

siffra är de bostäder som ligger i kommunens planprocess. Om situationen 

förändras och kommunens resurser fördelas på ett annat sätt, finns det 

möjlighet att ännu fler bostäder byggs. 

Tillfälliga bygglov är något som kommunen har varit inne på men 

fokuserar mer på permanenta bostäder berättar Elin. Att Uppsala är en 

studentstad där det varje år tillkommer flera tusen människor som söker 

bostad ser kommunen som ett permanent problem, inte ett tillfälligt. På 

grund av denna avvägning har knappt några tillfälliga bygglov getts ut i 

länet åt detta ändamål. Snabba Hus-konceptet som Stockholm har använts 

sig av, har Uppsala också kollat på enligt Elin, men valde på grund av den 

till tillfälliga lösningen att det inte var något som var aktuellt i dagsläget. 
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Elin försätter och menar att kommunen jobbar med för att försöka 

underlätta för de studenter som kommer till staden. En insats kommunen 

har gjort är att de har delfinansierat Studentboet. Det är ett projekt som är 

till för att göra andrahandsbostäder tillgängliga på ett smidigt och enkelt 

sätt. Att ha en portal där många bostäder ligger uppe för uthyrning är 

något som gör det enkelt för studenterna att erhålla information om 

bostadsmarknaden och se vilka objekt som finns tillgängliga. Portalen är 

tillsammans med kommunen även finansierad av Uppsala universitet och 

Uppsala Lantbruksuniversitet. Ett annat alternativ som kommunen stöttar 

studenter med är att de i vissa fall finansierar vandrarhemslösningar 

fortsätter Elin.  

4.2.2 Umeå 
Madelene Hägg berättar att de senaste åren har fler aktörer kommit på 

marknaden och fler studentbostäder har byggts i staden. Det bolaget som 

är den största aktören med avseende på bostäder är AB Bostaden Umeå. 

Just nu har bolaget drygt 4000 studentbostäder som de förvaltar åt stadens 

studenter. Det finns ett tryck i staden där det kan komma att studenter står 

utan bostad, möjligtvis precis vid terminsstart, men studenterna får allt 

som oftast en bostad inom en snar framtid efter registrering vid 

universitetet fortsätter Madelene. Trots att det finns ett tryck på 

universitetet och på bostadsmarknaden, finns det inga direkta planer att 

utöka antalet studentbostäder. Ändras läget i kommunen, kan deras 

inställning komma att ändras enligt Madelene. 

Gällande tillfälliga bygglov är det ingenting som Umeå arbetar med 

berättar Madelene. De arbetar och bygger mot vanliga bostäder och med 

permanenta bygglov. 
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4.2.3 Lund  
Strukturen kring studentbostäder i staden är att den är fördelad på flera 

olika aktörer enligt Ole Kasimir. De individuella nationerna äger nationer 

själva som de hyr ut till sina medlemmar samt att det finns andra 

förmedlare som AF Bostäder. Nationerna är självständiga och beslutar 

själva när de vill investera i nya bostäder. Helsingkronas nation är en 

nation som för tillfället utökar sitt bostadsbestånd. De har ett projekt igång 

som kommer ge 60 nya bostäder för stadens studenter berättar Ole. 

Bostäderna kommer ligga i närheten av LTH Campus. Förhoppningen är 

att dessa bostäder ska stå klara i början av 2022. Trenden generellt är att 

studenterna vill att sin bostad ska vara antingen nära LTH Campus eller i 

närheten av centrum.  

Den största aktören i Lund gällande studentbostäder är AF Bostäder. I och 

med denna brist siktar de på att bygga ungefär 1000 bostäder det närmsta 

decenniet enligt Magnus Cederberg. Just nu är 400 stycken i produktion 

och kommer stå klart inom de närmsta åren. Dessa bostäder är permanenta 

bostäder som är till för att dra ner bostadsbristen över en längre tid.  

Inställningen för tillfälliga bygglov och tillfälliga bostäder från Ole och 

Magnus är att de inte är aktuellt i dagsläget. Ole berättar att kommunen 

var involverade i ett tillfälligt projekt för många år sedan, där modulerna 

kom från ett företag i Kina och fraktades till Sverige. Modulhusen ställdes 

upp i Lund på en yta som inte användes, i detta fall var det en gammal 

parkeringsplats. Projektet visade sig dock att inte bli lyckat. Både 

produktionskvaliteten samt kvaliteten på materialet var dålig berättar Ole.  
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4.3 Enkätundersökning 
 
De deltagande i enkäten är var alla studenter på Uppsala universitet. 

Respondenterna studerar antingen juridik, ekonomi eller ingenjör. Totalt 

skickades enkäten ut till ungefär 500 studenter varav 195 svarade vilket 

är en svarsfrekvens på 39%. Både frågorna och svarsalternativen var 

utformade på ett simpelt sätt, för att många studenter skulle ha tid att 

svara. Detta visade sig vara lyckat då svarsfrekvensen var väldigt hög.  

Den första frågan undersöker vart i Uppsala respondenterna bor, fick 

väldigt spridda svar. Majoriteten var hemmahörande i antingen Flogsta 

eller i området kring Rackarberget/Studentstaden. Denna fråga var 

öppen, vilket innebär att respondenten kunde skriva vart de bor, då det 

finns många olika studentområden i Uppsala skulle vara svårt att 

koncentrera dessa till endast ett fåtal svarsalternativ.  

 

För att få en känsla över hur nöjda studenterna är med sina nuvarande 

bostäder ställdes den andra frågan. 161 studenter svarade att de kände 

sig nöjda med sin bostad och 34 upplevde att de inte var nöjda. Detta är 

en fördelning på 83,6% som är nöjda medans 17,4% inte var det, se figur 

23 för en illustration av resultatet.   
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Figur 23, illustration av svarsfördelning fråga 2.  
 

För att utveckla fråga 2 fick respondenterna svara vad de var nöjda eller 

missnöjda med sina bostäder. Här var formatet utformat till att 

studenterna fick motivera sina egna svar. Flertalet av svaren beskriver 

negativ känsla mot att bo i korridor, dela kök med andra studenter samt 

att läget ofta är dåligt. De som har skrivit positiva svar var positiva 

gentemot hyran samt att det geografiska läget var bra.  

 

En hyresgästs preferenser vid val av bostad är viktigt för att bostaden ska 

bli attraktiv. Den fjärde frågan av enkäten gick just in på denna fråga. I 

denna fråga fick respondenten fyra svarsalternativ samt ett alternativ där 

de kunde utveckla ett svar själv. De svarsalternativ som var möjliga att 
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svara från var: planlösning, hyra, läge (nära till stad/skola) och bostadens 

skick. På denna fråga var det möjligt att kryssa i fler, eftersom vid val av 

bostad kan det finnas fler kriterier som en hyresgäst prioriterar innan val 

av bostad. Svarsalternativen som dominerade resultatet var hyran samt 

läget, vilket redovisas i figur 24. 152 stycken (79,2%) respondenter ansåg 

att hyran är en bidragande faktor till valet av bostad. 147 stycken (76,6%) 

prioriterade läget. Efter dessa två var det en differens ner till planlösning 

79 stycken (41,1%) och bostadens skick 78 stycken (40,6%). Förutom dessa 

svarsalternativ fanns det ett öppet svar. Här kom det vissa enstaka svar 

som att diskmaskin är en prioritet, att hyresgästföreningen ska vara bra 

eller att det ska finnas möjlighet till parkering.  

 
Figur 24, svarsfördelning av fråga 3 som undersökte vad studenterna prioriterar vid val av 
studentbostad.  
Det är nu klargjort vad respondenterna prioriterar vid val av bostad. Enligt 

enkätens svar är det läget och hyran som är prioritet. För att se vilken 

prisnivå studenterna är villiga att betala för detta utformades den sista 

frågan, vilket är: Hur mycket är du villig att betala utöver din nuvarande 

hyra, för att få dina behov tillgodosedda? Här fick respondenterna 6 olika 

prisnivåer mellan 0–2500: - + att välja mellan. I figur 25 redovisas resultatet 
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på svaren vilket visar att det var 0–500 samt 500–1000: - som dominerade. 

15% av respondenterna var villiga att betala en hyra mer än 1500: - för att 

få sina behov tillgodosedda medan 85% var villiga att betala en mindre 

summa. 

 

Figur 25, vilken summa studenterna är villiga att betala för att få sina behov uppfyllda av 
bostaden. Källa: enkät.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

I följande avsnitt analyseras resultaten från kapitel 4. Avsnittet inleds 

med en metodkritik för att se över de brister som identifierades från 

metoden.  Därefter analyseras resultaten från marknaden, kommunen 

samt svaren från enkätundersökningen. Därefter avslutas avsnittet med 

en diskussion.  

5.1 Metodkritik 
Något som hade kunnat undersökts tydligare var vilken prisnivå som 

studenterna var villiga att betala. Frågan ställdes på ett sätt om prisnivåer, 

se fråga 5, bilaga 4, när den hade kunnat ställas på ett annat sätt för att 

erhålla ett tydligare svar. Enkäten var med avsikt utformad på ett vagt sätt 

för att den inte skulle vara tidskrävande för respondenterna. Det visade 

sig vara lyckat, dock kanske man hade mottagit tydligare svar med andra 

frågor. Detta hade fått en tydligare bild över vilken prisnivå studenterna 

är okej med och med det klargjort vilken hyra som kan vara aktuell. Nu 

utgår prisnivån från ett medelvärde över regionen.  

Frågorna till ansvariga på kommun hade också kunnat vara något mer 

utmanande. Respondenterna förklarade ofta att tillfälliga bygglov inte var 

något de använde sig av. Att ställa något hårdare frågor till 

respondenterna hade möjligtvis gett ett tydligare svar.  

5.2 Analys produkt 
Utifrån intervjustudien med de företag och projekt som är verksamma 

med bostäder på tillfälliga bygglov visas det tydligt att det finns exempel 

som har varit lyckade. Det finns produkter på marknaden idag som är 

möjliga att implementera genom tillfälliga bygglov i Uppsala.  

Platsvalen för modulbostäderna grundades för båda företagen efter 

studenternas behov. De vanligaste önskemålen enligt intervjustudien var 
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avstånd till skola, kollektivtrafik och hyra. Eftersom bostadsbristen för 

unga vuxna var något som dessa projekt ville försöka stävja var det viktigt 

för båda att ta i beaktning vad som är viktigt för dessa människor.   

Markanvändningen skiljer sig de olika projekten åt. HSB Living Lab hyr 

marken av Akademiska Hus, således inte direkt från kommunen. Snabba 

Hus arrenderar marken till sina projekt av kommunen. Detta är en 

förutsättning som har fått Snabba Hus att upprätta många projekt. Att 

konceptet bygger i en kommun som är villiga att arrendera ut mark är den 

grundläggande förutsättningen för att de har kunnat använda de tillfälliga 

byggloven på en sådan bred skala.  

Båda företagens moduler byggs på ett sätt att de ska kunna bli permanenta 

byggnader. Detta betyder att de krav som ställs på en permanent bostad 

ska även de tillfälliga uppfylla. De krav som ställs på en bostad av denna 

typ beskrivs i avsnitt 2.4.3. Ett modulprojekt som har ambitionen att bygga 

med kvalité kan bevisligen uppnå samma standard som ett projekt som är 

traditionellt byggt enligt intervjustudien. Denna aspekt är något som 

företagen bör lyfta fram mer. Att försöka bryta stigmatiseringen kring 

tillfälliga bostäder är något som kan få bostäderna att bli normaliserade. 

Kan projekt likt HSB Living Lab och Snabba Hus ge en tydligare bild att 

lägenheterna är av samma standard som permanenta bostäder, kan det 

leda till att folks skepticism kring tillfälliga bostäder ändras. 

 HSB Living Lab som har en 18 000 kr/m2 som stämmer in bra med 

prismodellen utifrån figur 3. Snabba Hus projekten uppnår ett lite dyrare 

pris enligt figur 3. Trots priserna ger båda projekten liknande krav på 

hyror som är fullt rimliga för studenter. Detta grundas på 

avskrivningstider på 10 respektive 15 år. Många företag är skeptiska till 

tillfälliga bostäder på grund av dess ekonomiska osäkerhet. Både HSB 

Living Lab och Snabba Hus visar att det ekonomiskt genomförbart att 
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upplåta ett projekt med tillfälliga bygglov och samtidigt hålla en 

marknadsmässig hyresnivå.  

Den största skillnaden mellan projekten är att HSB Living Lab testar för att 

se om denna typ av byggande är något som är aktuellt att fortsätta med, 

medans Snabba Hus arbetar med att upprätta fler av deras bostäder. 

Jämförs dessa projekt mot varandra är ett projekt som Snabba Hus mer 

lämpat i Uppsala än HSB Living Lab på grund av denna skillnad.  

5.3 Analys mark 

Efter att ha genomfört en intervjustudie med Uppsala kommun är 

tillfälliga bygglov inte något som är aktuellt i dagsläget. Problematiken 

enligt kommunen är att de tillfälliga bostäderna ses som en tillfällig 

lösning på ett permanent problem. De arbetar med att upprätta fler 

lägenheter för studenter, men väljer att i nuläget att inte utnyttja den 

tillfälliga lagen om bygglov. I den studerande lagen så beskrivs dess syfte 

att vara ett komplement till den permanenta bostadsmarknaden. Trots 

detta väljer kommunen att se det annorlunda.  

Ole Kasimir på Lunds kommun beskriver hur deras kommun har arbetat 

med tillfälliga bostäder tidigare. Det var då ett företag som tog in 

tvivelaktiga moduler från Kina och hela processen var problematisk. Detta 

var enligt Ole ett antal år sedan och möjligheten att utforska tillfälliga 

bostäder har inte varit aktuellt sedan dess. Övriga kommuner har inte 

använts sig av denna bebyggelse.  

Tonen i många av intervjuerna är att tillfälliga modulbostäder inte håller 

samma standard som permanenta bostäder. Vilket återigen visar på det 

stigma som råder. Hade däremot de undersökta kommunerna haft en 

annan inställning till tillfälliga bygglov och den nya lagen, hade det varit 

möjligt att undersöka möjligheten med nya bostäder. Vid ett sådant läge 
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börjat diskutera mer detaljerat kring vilka typer av bostäder som hade 

passat studenterna är något som hade gett studien en annan riktning.   

Trots motsträvigheten finns det ändå en optimism hos respondenterna när 

framtiden diskuteras. Fortsätter utvecklingen kring bostadsbristen 

kommer kommunen bli tvungna att agera. Skiftas stigmat och resurser 

riktas mot bostadsbristen kan tillfälliga bygglov tillsammans med 

tillfälliga bostäder bli ett alternativ som bidrar till bostadsmarknaden.  

5.4 Analys efterfrågan 

En efterfrågan för bostäder finns tydligt i Uppsala. I avsnitt 2.3 visades det 

att bostadsbristen är hög. Detta leder till att mer bostäder behövs till 

stadens studenter vilket öppnar upp en marknad för de tillfälliga 

byggloven. Fråga 3, se bilaga 4, visar en önskan om bostäder med rimlig 

hyra, bra standard och nära till centrum. Parametrarna som beskrivs av 

studenterna kan uppfyllas med lägenheterna från Snabba Hus. De 

bostäderna byggs med samma krav som permanenta bostäder, har en hyra 

anpassad mot den angivna målgruppen samt byggs på tillfälliga bygglov. 

Enligt avsnitt 2.4.2 är marknadsmässiga hyran i Uppsala runt 4500: - 

samtidigt som att i hela riket ligger den på 4273:-. Oavsett vilket riktmärke 

man går efter så är prishöjningen som respondenterna i enkäten är okej 

med i linje med hyresnivån hos Snabba Hus.  

Adresseras inte denna bostadsbrist och efterfrågan av nya bostäder kan 

det leda till en otrygg situation för Uppsala. Finns det inte tillräckligt med 

bostäder för människor som vill studera i staden kan det leda till att fler 

väljer andra lärosäten vilket skadar universitetet på sikt. Detta är inte 

någon ny situation för staden. Problematiken ligger i att den fortsätter att 

bli allt mer allvarlig för varje år som går. Denna rapport visar på att det 

finns något att göra fram till 2023, vilket makthavarna bör se över.  
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5.5 Diskussion 

I studien har förutsättningarna mark, produkt och efterfrågan kartlagts. 

Resultatet av undersökningarna har påvisat att kommunens inställning till 

den nya lagen enligt 9 kap §33-33a PBL (SFS 2010:900) är den parametern 

som för tillfället hindrar möjliggörandet av nya bostäder. Denna lag har 

sitt syfte att bidra till bostadsbristen genom att komplettera den 

permanenta bostadsmarknaden med tillfälliga bostäder. Enligt 

bakgrundsundersökningen i avsnitt 2.3 så kommer bostadsbristen att öka 

de kommande åren, att då inte undersöka möjligheten att utnyttja denna 

lag är något som staden kan ångra.  

Frågan kring tillfälliga bygglov är en fråga som behandlas från stad till 

stad. Utnyttjandet av dessa bygglov påvisas via konceptet Snabba Hus där 

Stockholms stad har agerat. Det är en fråga om prioriteringar och hur varje 

kommun väljer att fördela sina resurser. Ska man kunna dra fördel av detta 

fönster så bör företagen marknadsföra sina fördelar bättre. Genom att visa 

att de följer kraven som ställs i avsnitt 2.4.3 kan de påvisa att de uppfyller 

samma standard som en permanent bostad.  Globalt har skiftet börjat där 

tillfälliga bostäder som bostadsform har normaliserats enligt avsnitt 2.4.1. 

Genom att sätta sig in i ämnet på ett bättre sätt kan kunskapen kring denna 

nya bostadsform öka. Avtar stigmat kring tillfälliga bostäder kan pressen 

på kommunen öka och möjligheterna för tillfälliga bygglov kan bli större.  

Att negligera tillfälliga bostäder på grund av tidigare fördomar kan vara 

en farlig utveckling, speciellt då vi är i ett läge där bostadsbristen ökar för 

varje år som går. Fortsätter bristen att utveckla sig kommer det leda till att 

ännu fler studenter står utan bostad. Utvecklar sig framtiden på detta sätt 

kan det leda till att unga människor väljer att inte utbilda sig, på grund av 

att det är svårt att erhålla en bostad i de städer som är attraktiva att studera 

i.  
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6. SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur tillfälliga bygglov 

kan bidra till Uppsalas bostadsmarknad. Genom att undersöka de tre 

förutsättningarna för att detta ska vara möjligt, mark, efterfrågan och 

produkt så har frågeställningarna besvarats.  

Att det finns marknadsaktörer som upprättar bostäder för tillfälliga 

bygglov påvisas tydligt enligt rapporten. Den gällande bostadsbristen hos 

studenter samt svaren från enkäten beskriver att det finns en efterfrågan 

kring nya bostäder. Problematiken som ett tillfälligt modulbostadsprojekt 

kan stöta på är kommunens syn på tillfälliga bygglov, där de för tillfället 

inte arrenderar ut mark till tillfälliga bygglov för detta ändamål.  

En slutsats som kan dras är att kommunens roll är den viktigaste 

förutsättningen. Alla beskrivna förutsättningar måste uppfyllas för att ett 

projekt i Uppsala ska vara möjligt. Den mest grundläggande är dock 

kommunens inställning till markupplåtelsen. Finns det mark som kan 

arrenderas ut, kan de analyserade bostäderna implementeras.  

I dagens läge är kommunen motvilliga att arrendera ut mark för tillfälliga 

bygglov. Detta kan ändras med att resurser fördelas på att annat sätt, 

alternativt att fördelarna med bostäderna lyfts fram så att bostäderna blir 

normaliserade. Skulle detta skifte ske, kan tillfälliga bygglov med 

tillhörande bostäder bidra till bostadsmarknaden i framtiden, även i 

Uppsala.  
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6.1 Vidare studier 

Att öka antalet bostäder utan att stadens identitet skadas är ett mål hela 

byggbranschen jobbar mot. Införandet av tillfälliga bygglov som studerats 

i denna rapport är en möjlighet som kan utforskas ännu mer. Under 

studiens gång har det uppkommit flertalet vinklar som detta arbete inte 

har haft möjlighet att analysera.  

 

Nedan följer förslag på vidare studier:  

 

• En kalkylering av ett tillfälligt bygglovs livslängd. 

• Vart i Uppsala skulle tillfälliga bostäder kunna upprättas? 

• Hur tillfälliga bostäder skiljer sig från permanenta bostäder ur en 

miljösynpunkt.  
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Kap. 7 Slutsats 

55 

Figur 21. Hämtad 28 april 2021, 
från https://www.svenskabostader.se/omraden/vasterort/racksta/sna
bba-hus-norra-angby/  
 
Figur 22. Hämtad 28 april 2021, från 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Frågor till bygglovsansvarig 

• När skickades bygglovsansökan in för projektet och hur skedde 

den process? 

• Hur lång tid tog det till bygglovsansökan godkändes? 

• Fanns eller uppstod det några problem under bygglovsansökan? 

• Vilka anledningar finns bakom var valet för ett tillfälligt bygglov? 

• Vem hyrs marken av? 

• Valdes platsen till projektet av någon speciell anledning? 

• Vad händer när bygglovet är slut? 

• Är det något övrig du vill berätta kopplat till projektet? 
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B2.1 

Bilaga 2 
Frågor till leverantör av moduler: 

• Hur bygger ni era moduler? 

• Vad kostar de att tillverka? 

• Vad är unikt med konstruktionen då byggnaden är tillfällig?  

• Om byggnaden ska ställas på ett permanent bygglov, hur justeras 

konstruktionen om så blir fallet? 

• Hur många lägenhetsmoduler har ni tillverkat? 

• Vart tillverkas era moduler? 

• Vilka typer av material används? Är de från Sverige? 
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Bilaga 3 
 
Frågor till kommun: 

• Hur arbetar er kommun med studentbostäder? 

• Hur ser bostadsmarknaden ut hos er? Bostadsbrist? 

• Hur ser produktionen ut av studentbostäder inom de närmsta 10 

åren? 

• Bygger kommunen på tillfälliga bygglov?  

• Är de vanligt i er kommun att arrendera ut mark i bostadssyfte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kap. 8 Bilagor 

B4.1 

Bilaga 4 
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