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Sammanfattning 
Förtätning är idag ett högaktuellt begrepp då den svenska befolkningen beräknas 
passera tio miljoner invånare år 2025. Förtätning innebär att städer växer inåt istället för 
utåt som trenden länge varit i Sverige. Trollhättans Stad är inget undantag och 
kommunfullmäktige klubbade 2014-02-10 igenom en ny översiktsplan med tydliga mål 
om förtätning och en ökad hållbar utveckling. Översiktsplanen slår fast att staden skall 
öka med 14 000 invånare och att det då behövs byggas 7 000 nya bostäder till år 2030 
för att klara behovet. Som svar på översiktsplanen har Eidar AB, som är Trollhättas 
allmännyttiga bostadsbolag, beslutat att fram till år 2030 producera minst 1 000 nya 
bostäder.  Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vilka förutsättningar Eidar 
AB har till att förtätat tätorten Trollhättan utan att det behöver innebära att nyproducera 
bostäder på oanvänd mark, men även hur Eidar AB kan bidra till en hållbar utveckling 
av Trollhättan. Metoden för undersökningen har skett genom att i litterära studier samla 
in olika typ av data, intervjuer har gett kunskap från sakkunniga inom byggbranschen, 
arkivanalyser och observationer inom Eidar AB:s bostadsbestånd gett klarhet i vilka 
möjligheter som finns i det befintliga bostadsbeståndet. Studien har visat på 
möjligheterna vid förtätning av vertikal påbyggnad är flera. Byggnadsverk som står 
inför renoveringsbehov kan med fördel väljas ut då det vid vertikal påbyggnad öppnar 
upp för standardförhöjningar så som avloppsstambyte, förbättring av 
energiinstallationer, ökad tillgänglighet och möjlighet till installation av hiss. Slutsatsen 
som kan dras av studien är att det faktiska exploateringstalet som studien resulterar i 
täcker 25-40% av Eidar AB:s beslut om att producera minst 1 000 nya bostäder före år 
2030, samtidigt som det kan föra med sig nödvändig renovering av befintliga 
bostadsområden.  
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Abstract 
Concentration is an up-to-the-minute term as the Swedish population is estimated to 
pass ten million inhabitants in 2025. Concentration means that cities grow inward 
instead of outward as the trend long has been in Sweden. The city of Trollhättan is no 
exception and the city council passed a new layout plan the 10th of February 2014 with 
clear goals on concentration and increased sustainability. The layout plan states that the 
city should grow with 14 000 inhabitants and that 7 000 new homes are needed in 2030 
to meet this growth. In response to the layout plan, Eidar AB, the semi-public housing 
body of Trollhättan, has decided to produce at least 1 000 new homes until 2030. The 
purpose with the survey has been to find out what qualifications Eidar AB has to 
concentrate the city of Trollhättan without building new homes on unused land, as well 
as how Eidar AB can contribute to sustainability in Trollhättan. The method for the 
survey has been to through literature studies collect different types of data, interviews 
have provided knowledge from experts in the construction industry, analysis of archive 
material and observations within the housing stock of Eidar AB has provided clarity of 
the opportunities available in the existing housing stock. The study has demonstrated 
that there are a number of opportunities with concentration through vertical addition. 
Buildings that face renovation can advantageously be selected since vertical addition 
opens up for rise in standards such as change of sewage pipe system, improvement of 
energy installations, increased availability and the possibility to install elevators. The 
conclusion that can be made from the study is that the actual exploitation number that 
the study has presented covers 25-40% of the decision of Eidar AB to produce at least 
1000 new homes before 2030, while it may also bring with it necessary renovation of 
existing housings. 
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Terminologi  
 
BBR:  Boverkets byggregler. Boverkets utgivna föreskrifter.  
 
Grundläggning: Utförande av ett bärande underlag, grund, för en byggnad 

eller anläggning. [15] 
 
Laster:  Vikt som förs på en konstruktion, antingen permanent eller 

tillfälligt under olika tider. [14] 
 
PBL: Plan- och bygglagen. Svensk lagstiftning för bestämmelser 

hur planläggning av mark, vatten och byggande får ske. [13] 
 

Staden Trollhättans Stad, tidigare Trollhättans kommun. Staden kan 
alltså likställas med kommunen. 

 
Stadsspridning: Befolkningstillväxt utanför stadskärnan. [1] 
 
Stomme:  De konstruktionsdelar i en byggnad som är bärande. [15] 
 
Storstadsregionerna: Storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg med 

omkringliggande orter där en förväntad tillväxt väntas ske. 
[2] 

 
Urbanisering: Innebär ökande stadsboende, gäller för ort om minst 20 000 

invånare. [9] 
 

ÖP: Översiktsplan, kommunens inriktning på användningen av 
mark- och vattenområden. [13] 
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1 Introduktion 
Samhällsutvecklingen i Sverige har sedan industrialiseringens start i slutet av 
1800-talet haft en tydlig trend av urbanisering från landsbygd till tätort, dagens 
prognoser verkar inte visa på något trendbrott gällande den frågan. I samband 
med urbaniseringens framfart har stadsutveckling historiskt sett medfört en 
stadsspridning eftersom stadskärnor ansetts bli för trånga och fått svårt med 
renhållningen.  Av den anledningen har tätorter vuxit mer utåt från stadskärna än 
inåt. Trenden med stadsspridning av tätort är idag inte längre det naturliga valet 
när människor flyttar in i tätorterna, utan idag vill människor leva centralt och få 
närhet till arbeten, handel och kommunikationsmedel. Tätorter har därför fått ett 
nytt begrepp som dagens samhälle står inför att börja hantera i större grad, 
förtätning. Förtätningen av tätorter sker idag framförallt i de tre 
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö där efterfrågan på centrala 
bostäder är hög. [1][2] 
	  
Trollhättan angränsar till storstadsområdet Göteborg och med endast 7,5 mil till 
centrala Göteborg tar bilresan 60 minuter och tåget 35 minuter. Avståndet och 
lättillgängligheten gör Trollhättan till en intressant ort för framtida levnadsval 
för människor som vill bosätta sig i storstadsområdet Göteborg.  
 

1.1 Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Trollhättan Stads antog 10 februari 2014 stadens nya 
översiktsplan, ÖP. I ÖP finns det ett uppsatt mål att år 2030 vara 70 000 
invånare i Staden, vilket innebär en förökning med 14 500 personer jämfört med 
när ÖP antogs 2014. För att uppnå det uppsatta målet så pressenteras i ÖP nio 
olika strategier på hur mark- och vattenanvändning kan tänkas komma se ut, där 
två strategier handlar om bebyggelseutveckling och utbyggnadsstrategi och visar 
på hur uppsatta mål kan uppnås. [3] 
 
Eidar AB som är Trollhättan Stads allmännyttiga bostadsbolag har därför 
beslutat att bygga minst 1 000 nya bostäder fram till år 2030 för att täcka det 
behov som skapats när ÖP antogs. Att bygga minst 1 000 bostäder kommer att 
motsvarar Eidar AB:s procentuella andel av de 7 000 bostäder som behöver 
produceras enligt ÖP för att klara utveckling till 70 000 invånare. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att försöka hitta alternativa lösningar och förslag åt Eidar 
AB på hur de kan nå fram till sitt mål på minst 1 000 nya bostäder fram till år 
2030 utan att bebygga och ta orörd mark i anspråk genom att bygga helt nya 
bostadsområden. 
 

1.3 Forskningsfråga 
Vilka förutsättningar har Eidar AB till att förtäta Trollhättan Stad utan att ta 
anspråk på orörd mark? 
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1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts i samråd med examensarbetarens externa handledare, 
Stefan Jansson, för att studien inte skal bli för omfattande utan ha bibehållen 
fokus på forskningsfrågan. Avgränsning har gjorts mot fördjupande beräkningar 
för konstruktion och ekonomi.  
 
Konstruktioner tas upp i studien för att kunna genomföra enklare bedömningar 
av befintlig stomme, men inga beräkningar görs på hållfastighet med avseende 
på laster. 
 
Ekonomiska faktorer kommer heller inte tas upp med utförliga kalkyler för vad 
en produktion skulle kunna kosta vid vertikal påbyggnad. 

 
1.5 Fallstudieorganisation 

Eidar AB är Trollhättan Stads allmännyttiga bostadsbolag och har enligt lagen 
till uppgift att tillgodose och främja att bostadsförsörjningen i kommunen följer 
behovet av bostäder som finns utifrån en affärsmässig princip. [4] 
	  
Eidar AB bildades 1947 och har idag 6 030 bostäder i sitt bostadsbestånd. 
Organisationen har under de sista åren genomgått en förändring då Eidar AB i 
början av 2010 åter börjat producera nya bostäder för första gången sedan 1990-
talets början. Eidar AB har också de sista åren genomgått en förändring från att 
ha hundratals outhyrda bostäder till att idag knappt ha ett 30-tal outhyrda 
bostäder. Det gör att Eidar AB idag är det ledande bostadsbolaget i Trollhättan. 
Eidar AB vill fortsätta vara branschledande inom bostadsutvecklingen i 
Trollhättan genom att bygga minst 1 000 nya bostäder fram till år 2030. [5] 
 
Eidar AB leds av en styrelse som består av politiker och under sig har styrelsen 
en verkställande direktör, VD. Under VD:n finns flertalet avdelningschefer som 
i sin tur har anställda inom olika verksamhetsgrenar, totalt var det 87 anställda 
vid årsskiftet 2013-2014. [5] 
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2 Metod 
I kapitel 2, metodkapitlet, återges hur studiens undersökning är uppbyggd. Här 
beskrivs hur genomförandet av metod skett och hur metodval gjorts, hur 
datainsamling är gjorda med kvantitativ och kvalitativa tillvägagångssätt, de 
olika teknikerna som används finns återgivna och även hur validiteten och 
reliabiliteten ser ut i rapporten. [6, sid 121] 
 

2.1 Genomförande 
Studien är upplagd som en fallstudie och är genomförd med fyra skilda metoder. 
De fyra olika metoderna som används i studien är litteraturstudier, intervjuer, 
arkivanalyser och observationer.  
 
Fallstudiemetodik förekommer ofta när syftet är att djupgående klargöra ett 
fenomen eller objekt och där resultatet skall kunna skapa en uppfattning för det 
specifika fallet utan att resultatet omedelbart blir generellt för andra likartade 
fall. Genom att fallstudien har en flexibel uppbyggnad kan inriktning och frågor 
komma ändras under studiens gång. För den här studien används de tre tekniker 
som är vanligt förekommande vid insamling av data för fallstudie, intervjuer, 
observationer och arkivanalyser. Intervjuerna görs med aktörer inom 
byggbranschen, observationer sker genom inspektion av befintliga 
byggnadskonstruktioner och arkivanalyser görs i ritningsarkiv samt 
detaljplansarkiv. Studien har valts att utformats som fallstudie då 
tillvägagångssättet i genomförandet passar in i undersökningsmönstret för 
fallstudie och gör det till en lämplig metod. [6, sid 33-34] 
 
Under genomförandet kommer studien utforma enklare urvalskriterier för att 
kunna få fram ett resultat av vilka byggnadsverk som eventuellt är aktuella för 
vertikal påbyggnad. 
 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ data 
Kvantitativ studie samlar in data som består av upplysningar som kan beräknas 
eller kategoriseras med exempelvis antal, vikt och färg och sedan omvandlas 
med statistisk analys. En kvalitativ studie formas däremot av uttalanden eller 
redogörelser och innehåller rikligt med element och gradationer som sedan 
kräver sortering och uppdelning. [6, sid 30] 
 
För denna studie används kvalitativ data som underlag då författaren anser att 
forskningsfrågan kan besvaras utifrån insamlad data från aktörer inom 
byggbranschen med erfarenheter inom vertikal påbyggnad och 
bostadsutveckling.  
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2.3 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har gjorts för att ge bakgrundskunskap och en förståelse till 
studiens ämne. Informationen har hämtats från olika relevanta institutioners 
webbplatser där artiklar, rapporter och statistik finns tillgängliga. Sökmotorn 
Google och uppslagsverket Nationalencyklopedin har använts för att finna igen 
den relevanta informationen om förtätnings olika aspekter och sökord har varit 
”urbanisering”, ”inflyttning”, ”förtätning”, ”befolkningsstatistik”, 
”Storstadsområde” och ”stadsspridning”. [6, sid 59] 
	  
Litteraturstudierna började med inläsning av Trollhättans Stads nyantagna 
Översiktsplan för att en förståelse skulle ges på hur Staden vill utveckla 
Trollhättan och hur deras synsätt på förtätning ser ut. Därefter har 
litteraturstudierna fortsatt med inläsning på Eidar AB:s bostadsbestånd genom 
arkivanalys som innefattade ritningar för Eidar AB:s bostadsområden. Vidare i 
studien har litteraturstudier gjorts genom att läsa Plan- och Bygglagen för att ta 
del av de regler som finns kring konstruktion och utformning av byggnadsverk.  
 
Litteraturstudier är en grundläggande del av examensarbetet då det ligger som 
grund för inhämtningen av bakgrundskunskaper till ämnet. Litteraturstudier är 
en iterativ process med återkommande moment som varvas under studiens gång. 
[6, sid 60] 
 
Litteraturstudiernas källor innehåller direkta sanningar från olika i institutioners 
rapporter och undersökningar så som exempelvis Statistiska Centralbyrån eller 
lagars föreskrifter. Tillförlitligheten av källornas trovärdighet har bedömts 
individuellt och information har används utifrån det. 

 
2.4 Intervjuer 

Intervjuer har utförts muntligt och genom telefonsamtal i inbokade möten med 
olika aktörer inom byggbranschen. Intervjuerna har haft en kombination av halv-
strukturerad och öppen riktad intervjuform. Frågor har beretts specifikt för varje 
enskild intervju och har legat som grund för samtalet, samtidig som en öppenhet 
har funnits till att utveckla samtalet tillsammans med den som blivit intervjuad, 
se bilaga A. Intervjuerna har dokumenterats med skriftliga noteringar där 
noterna efter varje möte analyserats och värdefull data tagits med i den fortsatta 
studien.  De intervjuade har gett sitt samtycke till att det som intervjun resulterar 
i får användas i studien. [6, sid 34-35] 
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2.4.1 Intervjuade personer 
 
Urban Blom, VD Eidar AB: frågor om organisationen Eidar AB, allmännyttans 
uppgift, framtidsutsikter och synen på förtätning i Trollhättan. 
 
Stefan Jansson, fastighetschef Eidar AB: frågor om bostadsbeståndet, 
renovering, synen på förtätning och urval. 
 
Carina Johansson, verksamhetschef Eidar AB: frågor om verksamhetens behov, 
var attraktiva bostadsområden finns, framtidsutsikter samt urval. 
 
Madeleine Berglund-Rehndell, bobutikschef Eidar AB: frågor var attraktiva 
bostadsområden finns och dess behov samt urval.  
 
Ruben Carlsson, Integra Engineering AB: konstruktion av vertikal påbyggnad, 
materialval och metoder.  
 
Leif Carlsson, planchef Trollhättan Stad: allmänna frågor kring översiktsplan 
och detaljplaner samt Stadens syn på förtätning. 
 
Glenn Johansson, produktionschef Skanska: produktion och projekterings 
tekniska frågor som berör vertikal påbyggnad.  
 
Reino Augustsson, arbetsledare Skanska: produktion och projekterings tekniska 
frågor som berör vertikal påbyggnad. 
 
Göran Carlsson, planeringssekreterare Trollhättans Stad: fråga kring Stadens 
prognoser för bostads- och befolkningsutvecklingen.  
 

2.5 Arkivanalyser 
Arkivanalyser innefattar att studera befintliga dokumentationer som finns och 
har tagits fram till ett annat syfte än just för den aktuella studiens undersökning, 
det grundläggande ursprunget får inte förringas. Arkivanalyser som skett för 
studien har resulterat i kvalitativ data. [6, sid 34-35] 
 
För studien har dokumentation från Eidar AB:s ritningsarkiv och Trollhättans 
Stads detaljplansarkiv varit de aktuella arkiven att studera och analysera vid 
arkivanalys.  
 

2.6 Observationer	  
Observationer handlar om att fördjupa sig i ett skeende och observera det som 
sker. Observationer i studien har genomförts genom en deltagande roll för att få 
en god inblick i skeendet. [6, sid 34-35] 

 
Skeenden i studien har varit att observera Eidar AB:s bostadsbestånd och dess 
utveckling för att kunna bidra till förtätningen av Trollhättan. Observationen av 
bostadsbeståndet har inneburit att utvalda byggnadsverk har observerats på plats 
med avseende på konstruktion och byggnadsverkets placering i centrala tätorten. 
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2.7 Validitet och reliabilitet  
Validitet avser om det finns ett samband mellan det som undersöks och det som 
var avsett att undersökas. En god validitet uppnås genom att angripa frågor från 
flera olika infallsvinklar och metoder, så kallad triangulering. Validiteten avgör 
undersökningens duglighet hos slutsatserna och de kan ligga till grund för vidare 
undersökning. [6, sid 42 och 72][13]  
 
Validitet av studien har ökats genom tillämpning med trianguleringsmetod och 
undersökningen har därför angripits med flera infallsvinklar. Intervjuer har 
gjorts och genom att ställa olika frågor kring samma ämne till flera aktörer har 
en bild fåtts fram som kan skildra en överensstämmelse hos resultatet. 
Intervjufrågor är byggda på bakgrund av litteraturstudier där sedan svaren i 
intervjuerna återkopplats till litteraturen. Därmed har validiteten ökat. 
 
Reliabilitet anger för vilket trovärdighet som finns i undersökningens resultat. 
Det uppnås genom noggrant samla in data och analysera informationen. 
Redovisas genomförandet av undersökningen på ett bra sätt kan läsaren själv 
följa och bedöma om det finns en reliabilitet i studien. [6, sid 41-42] 
 
Reliabilitet har författaren försökt uppnå genom att skriva en utförlig metod för 
hur studien har genomförts och undersökts. Genom låta oberoende läsa och 
granska rapporten samt låta handledarna Fredrik Johansson och Stefan Jonsson 
göra det samma, samt ha två handledningstillfällen under genomförandet har 
reliabiliteten ökats. 
 

2.8 Generaliserbarhet 
En fallstudie kan principiellt inte vara generaliserbar gentemot andra 
sammanhang såvida det sammanhanget som en fallstudie vill generaliseras mot 
inte är av likartad karaktär [6, sid 42]. Denna fallstudie kan få en 
generaliserbarhet gentemot andra kommuner som är lika till invånarantal samt 
som står inför en samhällsutveckling likt Trollhättans Stads.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teori 
 

7 
 

 

3 Teori 	  
 

3.1 Samhällsutvecklingen 
Boverket tror att Sveriges befolkning 2025 kommer kretsa mer och mer kring de 
tre storstadsregionerna och den totala folkmängden kommer ökat till runt tio 
miljoner människor. Samhällets utveckling kring storstadsregionernas bidrar till 
de två idag redan aktuella fenomen urbanisering och förtätning. [8] 

 
3.1.1 Urbanisering 

Ordet urbanisering betyder ökande stadsboende och är en process som enligt 
Förenta Nationerna definieras när det i en stad lever minst 20 000 invånare. I 
Sverige finns 57 stycken orter runt om i landet där den nivån uppnåtts, varav 
Trollhättan är en ort. Urbaniseringen har gått från att det år 1800 var 3 % av 
jordens befolkning som levde i en stad med minst 20 000 invånare till att det år 
2009 beräknades var 50 % av jordens befolkning som levde i en stad med den 
karaktären. [9]  
 
Urbaniseringen fick under 1950- och 60-talet en avtagande trend när bilismen 
bredde ut sig och i-ländernas behov av att bo tätt minskade [9]. Boverkets analys 
från 2012 visar på, trots bilismen, att urbanisering idag har fortsatt och där 
förortskommuner står för den största befolkningstillväxten [8]. Urbaniseringen 
har lett till ett ökat bostadsbyggande där städer växt genom utbredning i omnejd 
från stadskärnan och av den anledningen har samtalen börjat kretsa kring att 
förtäta städer för att minska trycket på utbredningen av oexploaterad mark runt 
städerna [8].   

 
3.1.2 Förtätning 

Urbanisering och bilismen har lett till att städer förtätats på ett ogynnsamt sätt då 
stadsbilden idag är glest bebyggd och har en fortsatt tendens att växa i allt större 
utsträckning utåt från stadskärnan [10][11]. Boverkets analys från 2012 bekräftar 
idag att diskussionen kring förtätning har gått från att handla om utbyggnad till 
att i stället effektivsera redan ianspråktagen mark [11]. 

 
3.1.3 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling blev instiftat i Brundtlandsrapporten 1987 med 
följande definition: ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 
Hållbar utveckling är idag det allmänt accepterade begrepp för hur synen på 
samhällsutveckling skall ses både lokalt och globalt, vilket även är fastslaget i 
handlingsprogrammet, Agenda 21, som antogs vid Riokonferensen 1992. 
Hållbar utveckling inrymmer tre dimensioner som skall försöka klargöra vad 
som ligger i dess begrepp och är följande: ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. De tre dimensionerna skapar alla en bred tolkning i vad som skall 
innefattas för att uppnå definitionen hållbar utveckling, vilket gör att själva 
begreppet hållbar utveckling inte är ett direkt svar. Begreppet bidrar snarare till 
att olika synsätt kan sammanstråla i en gemensam process för utvecklingen. [12] 
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Inom dagens samhällsutveckling är hållbar utveckling högaktuellt och berör allt 
byggande. I Plan- och bygglagen, PBL, 1 kap står det om lagens syfte, innehåll 
och definitioner. I 1§ framgår reglarna hur planläggningen av mark och vatten 
och om byggande skall ske och här tas den hållbara utvecklingens fundament 
upp som grund för hela lagen. [13] 

 
3.2 Planläggning 

Mark- och vattenanvändningens utformning är styrd av PBL och det är 
kommunens angelägenhet att planlägga den utformningen. Byggnadsnämnden är 
den nämnd vid kommunen vars uppgift att verkställa de uppgifter som PBL 
lägger på kommunen. För att planläggningen skall säkerhetsställa att allmänna 
intressen tas till hänsyn så har kommunen en översiktplan och detaljplan som 
skall uppfyllas. [13] 

 
3.2.1 Översiktsplan 

Enligt PBL är det varje kommuns skyldighet att inneha en aktuell ÖP som 
inkluderar hela kommunen.  En ÖP skall uppge långsiktigt för hur en kommuns 
målsättning med utvecklingen av den fysiska miljön ser ut, där planen är tänkt 
att fungerar vägledande för hur beslut kan fattas gällande användningen av 
mark- och vattenområden samt hur bebyggd miljö kan utvecklas och bevaras. 
Samtidigt är inte ÖP ett bindande åtagande från en kommun utan endast 
vägledande. [13] 
 

3.2.2 Detaljplan 
Detaljplanen är enligt PBL kommunens verktyg till att besluta för hur mark- och 
vattenområden utnyttjas, hur bebyggelse sker samt hur utformningen av 
byggnadsverk ser ut. Undantag för att upprätta en detaljplan kan ske om 
tillfredsställande styrning gjorts med områdesbestämmelse. I en detaljplan finns 
tre punkter som en kommun måste bestämma genom en detaljplan: 
1. bestämma och ange gränser för allmänna platser, kvartersmark och 
vattenområden, 
2. bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som 
kommunen är huvudman för, och 
3. bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden. [13] 
 
 
Detaljplanen svarar för flera viktiga aspekter gällande produktion vid byggande. 
Detaljplanen bestämmer omfattning av hur byggandet får utföras över och under 
mark. I detaljplanen regleras användningen av hur en byggnad får se ut, graden 
av andelen lägenheter samt storleken för ett visst område inom en kommun. [13] 
 
Detaljplanen består av plankarta och planbeskrivning där det redogörs 
bestämmelser som finns i ett specifikt område inom kommunen. Plankartan 
återger för hur planområdet är uppdelat utifrån olika aktuella syften med 
området. Planbeskrivningen redogör för vilka planeringsförutsättningar som 
finns, vad planens ändamål är, hur planen är avsedd att genomföras och om det 
funnits en särskild bakgrund till planens utformning. Uppstår det några 
avvikande följder i detaljplanen från översiktplanen skall det framgå på vilket 
sätt samt av vilken anledning det avviker. [13][14] 
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Antagen detaljplan är alltid giltig fram tills den korrigeras eller avskaffas [13].  
 
För att kunna åberopa att en detaljplan behöver upprättas, korrigeras eller 
avskaffas kan ett yrkande göras skriftligt till kommunen där det den viktigaste 
avsikten beskrivs med avsedd ingripande i planen samt att det på en karta 
framgår för vilket område ingripandet avser. Processen innebär att åberoparen 
begär ett planbesked från kommunen som då måste påbörja planarbetet. Innan en 
ny detaljplan kan antas ska ett nytt planförslag tagits fram, ha varit ute på samråd 
gällande planförslaget, förslaget måste kungöras och granskas enligt PBL 5 kap 
7-37 §§ för att slutligen antas av kommunfullmäktige. Antagandet av planen kan 
uppdras åt kommunstyrelsen alternativ byggnadsnämnden om inte planen är av 
stor vikt eller har principiell betydelse. [13][14] 

 
3.3 Konstruktion 

Ett byggnadsverks tekniska egenskapskrav styrs av nio specifika punkter i PBL 
där det tydligt framgår vilka aspekter som påverkar byggnadsverkets utformning 
med avseende på konstruktion, de nio punkterna är: 
- bärförmåga, stadga och beständighet, 
- säkerhet i händelse av brand, 
- skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, 
- säkerhet vid användning, 
- skydd mot buller, 
- energihushållning och värmeisolering,  
- lämplighet för det avsedda ändamålet, 
- tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga, och 
- hushållning med vatten och avfall. [13] 
 
Samtliga nio krav som framförs i PBL med avseende på ett byggnadsverks 
tekniska egenskaper skall alltid uppfyllas vid nybyggnation, ombyggnation och 
annan ändring av byggnad än med avseende på ombyggnad. [13] 
 
Konstruktionen av ett befintligt byggnadsverk är inte givet för hur mycket mer 
laster som tåls att föras på. Byggnadsverk är unika och därför behövs särskilda 
konstruktionsberäkningar göras för varje unikt fall. Hur mycket laster som kan 
föras på måste räkas fram, vilket denna studie har avgränsats från. Innan mer 
utförliga lastberäkningar kan göras genom konstruktionsberäkningar kan själva 
grundläggningen, befintliga stommen och ritningsunderlag vittna om vilken 
potential som finns i ett byggnadsverk. [15] 

 
3.3.1 Grundläggning 

För en vertikal påbyggnad av befintlig stomme är grundläggningen en avgörande 
faktor. Om inte grundläggningen klarar nypåförda laster som uppstår kan ingen 
vertikal påbyggnad utföras. För att bedöma en grundläggning studeras först 
ritningsunderlag av befintlig stomme för att se om det framgår vilken grund som 
byggnaden är byggd på. Om ritningsunderlaget är otillräckligt som information 
får annat kartmaterial studeras från detaljplanen eller lantmäteriet. Om 
information fortfarande är otillräcklig får en undersökning utföras av 
geotekniker för att ta reda på vilken jordart som byggnaden är uppförd på. 
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Tillsammans med observationer på plats kan sedan en bedömning göras 
huruvida det är möjlig eller inte med en vertikal påbyggnad. [15] 

 
3.3.2 Befintlig stomme 

Näst efter grundläggning är befintlig stomkonstruktion den avgörande faktorn 
för att se om nya laster går att föra på. Bedömningen om befintlig 
stomkonstruktion har tillräckligt med bärförmåga, stadga och beständighet för 
att kunna bära upp nypåförda laster krävs beräkningar och observationer. Först 
observeras befintligt ritningsunderlag för att se om det finns ett sätt att föra ned 
laster i grundläggningen. Det görs genom att lokalisera vart bärande element i 
stommen finns. Med andra ord om det går att hitta en röd tråd från översta 
bjälklaget, där de nypåförda lasterna placeras, och hela vägen ner genom 
ytterväggar samt inutiliggande bärande väggar och slutligen ned i 
grundläggningen. Ytterligare faktorer som kan leda ned laster i grundläggningen 
kan vara så kallade hjärtväggar som är genomgående längsmed eller tvärs över 
byggnadsverket. Hisschakt eller trapphus är även de ofta utförda ombonade med 
bärande väggar som kan leda ned laster.  [15][17] 

 
3.4 Projektering och produktion 

Produktion av vertikal påbyggnad möjliggör att utföra standardförhöjande 
åtgärder hos det befintliga byggnadsverket. Möjligheten till standardförhöjning 
hos ett byggnadsverk grundläggs i samband med projekteringsfasen, för att 
sedan appliceras under produktionsfasen. Projekteringsform skiljer sig åt 
beroende på entreprenad- och upphandlingsform där beställarens delaktighet i 
projekteringen kan vara mer eller mindre delaktig. Beställarens delaktighet 
påverkar oavsett upphandlingsform vilka och antalet standardförhöjande 
åtgärder som slutligen finns med i det färdiga resultatet. Rent projekterings- och 
produktionsmässigt är det nästan enbart ekonomi och fantasi som sätter upp 
gränser för vilka åtgärder som är genomförbara. [18][19] 

 
3.4.1 Standardförhöjande åtgärder 

Följande är några exempel på standardförhöjande åtgärder som kan utföras på 
befintligt byggnadsverk: 
- stambyte i samband med att nya rör skall dras till en påbyggnad,  
- hiss som klarar standardkraven till alla våningar vid otillräcklig eller avsaknad 
av hiss, 
- energiförsörjning och förbrukning kan förbättras genom ändring av 
elinstallation, ventilation, tilläggsisolering, dörrar, fönster och tak, 
- ökad tillgänglighet och handikappsanpassning, 
- ändring på fasad och balkonger och 
- andra åtgärder kan exempelvis vara nya ytskikt, kök och badrum. [18][19] 
 

3.4.2 Under byggtiden	  
Byggtiden är en intensiv period för själva byggnadsverket då många åtgärder 
pågår samtidigt och på flera fronter för en effektiv produktion. För att beställaren 
skall kunna få de önskade standardförhöjande åtgärderna i samband med vertikal 
påbyggnad av flerbostadshus är en evakuering av bostadsgäster en åtgärd som 
förenklar utförandet under byggtiden. [18][19] 
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4 Resultat  
	  
4.1 Trollhättan Stad 

 
4.1.1 Samhällsutveckling 

Undersökningen har visat en utveckling i Trollhättans Stads där Staden under de 
senaste tio åren haft stadig tillväxt av invånare. Statistik tyder på att 
utvecklingen kommer fortsätta på den inslagna banan och hela Staden kommer 
öka med uppemot 5 200 invånare redan till år 2020, varav 3 000 i de centrala 
delarna av centralorten, se bilaga B. Infrastukturen förbättrades 2012 med 
färdigställandet av tvåfilig motorväg och dubbelspårig järnväg till Göteborg 
vilket gör framtidsutsikterna ljusa. Antalet utpendlare har ökat vilket tyder på att 
människor gärna bor i Trollhättan och pendlar till arbetena. [20] 
  

4.1.2 Översiktsplanen 
I Trollhättans Stads nya ÖP framgår att syftet med planen är att främja 
samhällsutvecklingen i rätt riktning och möjliggöra för de behov som samhället 
förutspås möta under de kommande åren. Ett av tre mål som Staden satt upp i 
ÖP är att växa befolkningsmässigt till 70 000 invånare, vilket resulterar i ett ökat 
bostadsbehov där Stadens tror att 7 000 nya bostäder behövs fram till år 2030. 
ÖP har tydligt mål och syfte med att skapa ett växande hållbart samhälle och 
genom nio olika framtagna strategier förklarar ÖP hur det skall ske. Två av 
strategierna handlar om bebyggelseutveckling och konkret utbyggnad. [3] 
 
Genom bebyggelseutveckling vill Staden skapa en stadsmiljö som karaktäriserar 
en blandning av att bostäder, arbetsplatser, handel och service finns i ett nära 
närområde till individens levnadsmiljö. Utvecklingen av centrala tätorten skall få 
den riktingen genom att förtäta. Staden planerar bebygga bostäder på idag 
oanvänd mark och därför utveckla få nybyggnadsområden. Staden ser att 
förtätning kan ske på flera olika sätt så som att oanvända mellanrum mellan hus 
kan byggas samman, kvartersmark som är oanvänd kan effektiviseras och redan 
befintliga byggnader kan byggas på höjden. Staden ser att utveckling och 
förtätning kan föra med sig att hela områden förbättras och rustas upp så att flera 
skilda kategorier människor kan leva inom samma områden. Staden belyser att 
en förtätning av centrala tätorten innebär att hantera fler frågor än när 
nybyggnadsområden utvecklas eftersom förtätning belastar redan befintliga 
system. Därför behöver parkering, buller, grönområden, och gator beaktas i 
utvecklingen och samtidigt tas om hand i samma takt som förtätning sker. 
[3][14] 
 
Totalt 7 000 nya bostäder innebär att det årligen behövs produceras närmare 450 
nya bostäder i hela Staden, varav i själva centrala tätorten finns det förslag på 
totalt 2 600 nya bostäder vilket innebära 163 bostäder årligen enligt ÖP, vilket 
medför att Trollhättans Stads politiker kommer behöva stå upp för det som står i 
ÖP gällande förtätning när aktörer inom branschen kommer vilja producera mer 
och högre byggnadsverk. [21]  
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4.1.3 Detaljplan 
Stadens detaljplaner för studiens utvalda bostadsområden har visat sig i många 
fall vara handlingar som antogs under 1900-talets första halva. Handlingarna 
som studeras har inte medgett några förändringar i avseende på vertikala 
påbyggnadshöjder av befintliga byggnadsverk. Detaljplaner medger i de flesta 
fall en byggnadshöjd till takfot på +10,8 meter. Således kommer begäran av nya 
planbesked behövas för studerade byggnadsverken, om det blir aktuellt att gå 
vidare med byggnadsverken i en förstudie. [14] 
 

4.1.4 Hållbar utveckling 
Stadens ÖP visar tydlig att hållbar utveckling ska stå i centrum för den fortsatta 
samhällsutvecklingen genom att värna om befintliga grönområden inför 
framtiden. Social- och ekonomisk hållbarutveckling är i ÖP viktig för Staden 
genom att främja stadsnära boende med närheten till arbete, fritidsintressen och 
goda kommunala färdmedel. [3] 
 

4.2 Urvalskriterier för potentiella påbyggnadsprojekt 
Studien har tagit fram enklare kriterier för att kunna göra en bedömning 
huruvida ett byggnadsverk är intressant för en eventuell vertikal påbyggnad eller 
inte. Urvalskriterierna har tagits fram i studien genom analys av gjorda 
intervjuer med anställda på Eidar AB samt med konstruktör. Uppställda 
urvalskriterier har studien tagit fram för Eidar AB:s bostadsbestånd. 
Följande frågeställningar ligger till grund för att göra ett urval av Eidar AB:s 
bostadsbestånd: 
 
1. Hur långt är det till stadskärnan?  
2. Hur attraktivt är bostadsområdet? 
3. Hur många nya bostäder kan en påbyggnad resultera i? 
4. Hur ser renoveringsbehovet ut? 

 
Avståndet får antingen var 15 minuters promenad eller uppgå till 2500 meter 
som längst. Attraktiviteten för olika bostadsområden styrs utifrån efterfrågan och 
erfarenhet som finns vid Bobutiken på huvudkontoret hos Eidar AB. Ett 
byggnadsverk som genomför en vertikal påbyggnad behöver kunna resultera i 
minst två våningar för att täcka omkostnader. Renoveringsbehovet styrs av om 
det behöver utföra sådant som byte av stammar, tak eller invändiga åtgärder. 
När de fyra urvalskriterierna stämmer överens med ett eller flera byggnadsverk 
kan en förprojektering inledas där mer grundliga undersökningar görs för 
konstruktion, detaljplan och andra handlingar. [5][21][22][23]	  
	  

4.2.1 Utvalda byggnadsverk	  
Med urvalskriterierna har undersökningen resulterat i att tolv byggnadsverk valts 
ut i Eidar AB:s bostadsbestånd och bedömts vara intressanta att gå vidare med i 
en eventuell förstudie, se bilaga C. De tolv byggnadsverken är av olika karaktär, 
lamellhus, punkthus och parhus. Här presenteras byggnadsverken kort i vald 
ordning, områdesnamn, antal huskroppar, hus typ, antal lägenheter, hiss, när det 
är byggt eller renoverat och avstånd till Drottningstorget i meter. 
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4.2.2 Exploateringstal	  

Studien av Eidar AB:s bostadsbestånd har resulterat i totalt tolv områden med 
sammanlagt 28 byggnadsverk och med 445 bostäder. Det potentiella 
exploateringstalet avgörs på hur många våningar respektive byggnadsverks 
befintliga stomkonstruktion kan bära, men även hur många våningshöjder som 
nya detaljplaner kommer medge. I fall två till tre våningar vertikalt byggs på för 
studiens utvalda byggnadsverk uppskattas det kunna resultera i 250 till 400 nya 
bostäder beroende på hur planlösningarna ser ut. Det ger ett exploateringstal på 
dessa befintliga byggnadsverk som motsvara 25-40 % av de minst 1 000 
bostäder som Eidar AB vill bygga. Snittet för antalet i boende i varje bostad är i 
Sverige två personer, vilket innebär en potentiell förtätning på mellan 500 till 
800 personer [24]. 	  
	  

4.2.3 Standardförhöjande åtgärder	  
Efter en enklare genomförd inventering av de olika byggnadsverken har det visat 
sig att det finns ett blandat behov av åtgärder som kan tas med vid en eventuell 
produktion. Det flesta av de utvalda byggnadsverken behöver inom en snar 
framtid få nya avloppsstammar. Hiss med ett nytt trapphus kan tas med i sex av 
fallen samt ett med kompletterande åtgärder kan behövas. I de fall där hiss redan 
är installerade behöver standarden ses över. För samtliga byggnadsverk kan 
energiinstallationer ses över för att få förbättringar enligt dagens standarder. 
Ventilation kan bytas ut till mekanisk frånluft i en del av fallen. De 
byggnadsverk som är uppförda med idag otillräcklig tillgänglighet kan anpassa 
lägenheterna med större dörröppningar och ta bort trösklar. I de fall där det finns 
balkonger kan de uppdateras med exempelvis inglasning eller nya ytskikt. 
Invändigt är det lämpligt att i flera av byggnadsverken byta ytskikt och byta till 
nya köksstommar. 
	  
	  
	  
	  

Nr. Namn Antal Hus typ Lgh Hiss Byggt/renoverat Avstånd 
1. Flottberget 5 Lamellhus 98 Delvis 1949/1980 470 m 
2. Spaden 4 Lamellhus 82 Nej 1969 2500 m 
3. Björnen 10 3 Punkthus  51 Ja 1984 370 m 
4. Polisen 1 Lamellhus 36 Nej 1920/1980 1780 m 
5. Minerva 5 1 Lamellhus 13 Nej 1939 70 m 
6. Najaden 1 Lamellhus 15 Ja 1939 290 m 
7. Pilen 1 Lamellhus 22 Ja 1980 560 m 
8. Elenorgården 1 Lamellhus 12 Ja 1965 540 m 
9. Källstorp 6 Parhus 24 Nej 1979 1450 m 

10. Ymer 3 Lamellhus 62 Ja 1985 600 m 
11. Fågeln 3 1 Lamellhus 18 Nej 1940/1986 670 m 
12. Fågeln 8 1 Lamellhus 12 Nej 1945/1988 670 m 

        
 Summa: 28  445    
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4.3 Konstruktion  

Eftersom inga exakta konstruktionsberäkningar har genomförts i denna studie, 
utan endas observation och arkivanalys av befintliga stomkonstruktioner, har de 
tolv utvald byggnadsverken inte fått en tillförlitlig bedömning. Endast en 
bedömning är genomförd utifrån de kriterier som satts upp i kap 3.3 under teori, 
se bilaga D, som skapats utifrån intervju med erfaren konstruktör. Kriterierna har 
i undersökningen visat att grundläggnigen hos de tolv byggnadsverken borde 
klara vertikal påbyggnad. Samtliga stommar bedöms ha de förutsättningar som 
krävs för att kunna bära upp flera våningar med påförda laster. Befintliga 
stomkonstruktioner ser ut att kunna föra ner de nypåförda lasterna genom 
yttervägg, hjärtvägg och hisschakt som idag är bärande. Resultatet har visat att 
de valda byggnadsverken har potential för vertikal påbyggnad, men inte om det 
är en, två eller tre våningar eller om en påbyggnad kan göras med lätt alternativ 
tung konstruktion. En förstudie får ta reda på mer specifikt för vilka 
förutsättningar respektive byggnadsverk har. 
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5 Diskussion 
5.1 Samhällsutveckling 

Trollhättans Stads nyantagna ÖP pekar på hållbarutveckling som ett viktigt 
element för hur staden skall växa och där ÖP nämner alternativ för hur en 
förtätning skall kunna ske, där vertikal påbyggnad är en väg till förtätning. En 
intressant aspekt är att ÖP vill få en hållbar utveckling där grönområden i så stor 
mån som möjligt inte tas i anspråk, samtidigt som det vid konkreta exempel på 
förtätningsområden står att eventuella grönområden kan komma tas i anspråk vid 
förtätning. Självfallet är det svårt att förtäta utan att någonstans ta oanvänd mark 
i anspråk, och just därför borde ÖP kunna ge några exempel på stadsdelar där 
man ser potential till vertikala påbyggnader i Staden för att minimera 
minskandet av grönområden. 
 
Hållbar utveckling innefattar även en social och ekonomisk syn för framtiden 
där vertikal påbyggnad kan få olika resultat beroende på vem som tillfrågas. 
Grannar kanske inte upplever att deras sociala miljö förbättras genom fler 
våningshöjder och därmed kan samtal föras kring hur vida det är hållbart eller 
inte med vertikala påbyggnader. 
 
Samhällsutveckling gällande befolkningstillväxten för Staden ser ljus ut enligt 
prognoserna men frågan är om utvecklingen verkligen kommer bidra till att 
staden förtätas runt centrala tätorten bara för att Staden vill förtätats just där. Det 
finns även en möjlighet att invånare vill fortsätta urbaniseringen genom att 
bosätta sig nära E45:an söder om staden för att på det viset få en kortare 
pendlingstid till storstadsregionen Göteborg och istället få staden att fortsätta att 
växa utåt. Bilismen är en annan faktor i Trollhättan som kan få konsekvenser för 
att fortsätta växa utåt då Staden är starkt präglad av att tidigare varit en 
bilproducerande samhälle genom tillverkningen av bilmärket Saab. 
 

5.2 Konstruktion 
Befintliga stomkonstruktioner som observerats under studien pekar på att det 
finns möjligheter till vertikal påbyggnad enligt den teori som presenterats i 
studien. Metoden för hur bedömningen går tillväga grundas på konstruktörs 
yrkeserfarenhet och metoden kan därför ifrågasätta hur vida bedömningen är 
korrekt utförda då den inte är grundad i konstruktionsberäkningar. Men då denna 
studie endast är genomförd för att peka ut byggnadsverk som har en 
förutsättning till en vertikal påbyggnad och inte är en studie som har till syfte att 
genomföra en korrekt förprojektering som ligger till grund till en produktion så 
kan ändå bedömning av att utvalda byggnadsverk i studien anses godtycklig. 
 
Studien har visat att grundläggning är av stor vikt för att kunna göra en 
bedömning för hur många våningsplan som kan byggas på. I fall mer utförliga 
undersökningar visar att en grundläggning endast klarar en nypåförd våning bör 
kanske en på byggnation övervägas om den skall genomföras eller inte då det är 
lika stort arbete att föra på en våning som flera. 
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5.3 Projektering och produktion 
För att projektera och producera vertikala påbyggnader framgår av studien att 
flera fördelar finns när behov av standardförhöjande åtgärder kan dras med i 
renovering av befintliga delar av byggnadsverket. Det blir då inte enbart den 
nypåförda delen av byggnadsverket som kan få modern standard utan hela 
projektet, vilket får ses som en stor fördel. Men med den förutsättningen att ett 
tydligt renoveringsbehov finns för byggnadsverket. Finns inte behovet av 
renovering blir en vertikal påbyggnad inte heller hållbar eller kostnadseffektiv. 
Lika så blir förmodligen inte heller en produktion av påbyggnad givande om inte 
beställaren aktivt är med och projekterar för vilka åtgärder som skall göras.  
 
Vertikal förtätning använder sig redan av befintlig grundläggning vid produktion 
och bidrar på så vis till att befintliga byggnadsverk kan rustas upp enligt modern 
standard och på det viset ges längre livslängd som är ytterligare en hållbar 
utveckling för miljön. 
 
Urvalskriterier som studien satt upp kan ha en hämnande och missvisande effekt 
till vilka förutsättningar att förtäta genom detta tillvägagångssätt att sätta upp 
urvalskriterier. Kriterier som attraktivitet och avstånd till centrum bidrar till 
mindre urvalsmöjlighet av byggnadsverk och ett större exploateringstal hade 
kunnat vara möjligt vid projektering och producering av flera bostäder. 
Exploateringstalet skulle som sagt kunna se helt annorlunda ut beroende på hur 
urvalskriterierna sätts upp men samtidigt är dem formade utifrån de 
verksamhetsbehov och framtidsutsikter som intervjuerna fått fram och kanske 
inte kan generaliseras för andra liknande studier men fungerar bra till Eidar AB:s 
bostadsbestånd. 
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6 Slutsats	  
Studien visar att Eidar AB har förutsättningar till att förtäta tätorten Trollhättan 
genom vertikal påbyggnad och att det inte skulle göra anspråk på obebyggd 
mark då studien visar att av Eidar AB:s minst 1 000 nya bostäder skulle en 
vertikal påbyggnad av byggnadsverk kunna stå för 25-40% av dessa bostäder. 
 
Studien har också visat att vertikal förätning kan kräva mer förstudier innan ett 
nybyggnadsprojekt kan inledas då de bedömningar som gjorts i studien inte är 
fulltsändiga. Studien har också visat att förtätning kan göras med olika metoder 
och kräver då olika förutsättningar av projektering. Att projektera ett 
nybyggnadsprojekt på en potentiell mark som finns utpekat i ÖP är inte någon 
större svårighet och kan genomföras med mer traditionell erfarenhet. Att 
däremot förtäta på höjden är mer tidskrävande och kräver mer kunskap i flera 
olika områden, men resulterar i en långsiktigt hållbar utveckling för Staden 
genom en minskning på förbrukningen av grönområden i den centrala tätorten. 
 
Eftersom de tolv aktuella byggnadsverken i studien ligger inom planlagda 
områden där inga högre byggnadshöjder tillåts behöver Eidar AB begära nytt 
planbesked för samtliga byggnadsverk dem väljer att eventuellt gå vidare med i 
en förstudie. Begäran om planbesked har studien visat att det kan bli en 
tidskrävande åtgärd som inte går att förutsäga hur lång tid den kan komma ta, 
vilket innebär att ett beslut om vertikal påbyggnad måste tas med 
framförhållning innan ett byggnadsverk får akuta renoveringsbehov. 
 
Att förtäta Trollhättans Stad med vertikal påbyggnad måste innebära att Staden 
står upp för sitt mål och syfte i den antagna ÖP. När aktörer på 
bostadsmarknaden börjar projektera för förtätning är det viktigt att politikerna, 
som beslutar om byggnadslov, också visar på att Staden vill utvecklas med 
förtätning utifrån ÖP:s olika strategier. Om inte kommer samhällsutvecklingen 
kunna komma att hämmas och som följd ge minskad tillgång till bostäder och 
som i sin tur minskar samhällsutvecklingen med ej ökande befolkningsbestånd. 
 
Många detaljplanshandlingar är gamla och framtagna för en tid då byggandet såg 
ut på ett annat vis. Stadsbildningen bestod framförallt av två- och trevåningshus 
vilket gjorde att högre bygghöjder inte ansågs som nödvändiga. Nu när 
förtätning är aktuellt i stadsbildningen behöver den synen förändras vilket 
antagligen kommer göras vid upprättande av nya detaljplaner för nya 
bostadsområden. Men synsätet behöver även möjliggöra förtätning inom 
befintliga detaljplaner och då med en acceptans för högre byggnadshöjder. 
 
Bortses urvalskriterierna som satts upp för Eidar AB så finns ytterligare 
förutsättningar till att förtäta tätorten Trollhättan på höjden i bostadsområden 
som valts bort på grund av dess placering i ett mindre attraktivt område, att det 
redan renoverade eller att avståndet till stadskärnan bedömts vara för långt. 

 
Sista slutsatsen som kan göras är att med vertikala påbyggnader får inte bara 
Eidar AB vara med och förtäta tätorten utan också vara med och bidra till en 
hållbar utveckling som kommer gynna kommande generationer då det kommer 
vara mer grönområden bevarade i Trollhättan. 
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Bilaga A:  
Frågor som ställts vid intervjutillfällen för studien 
 
Intervju med Urban Blom 2014-03-31 

• Kan du berätta om hur organisationen Eidar AB ser ut? Med avseende på 
stuktur, styrelse storlek och antal bostäder. 

• Vad är målsättningen/syftet för er som allmännytta? 
• Hur ser du som VD på hållbar utveckling hur Eidar AB:s syn? 
• Berätta vad er Vision 2030 innebär och hur den tänkta utvecklingen på 1000 ny 

bostäder ska se ut? 
• Vilka bostadsområden ser du som har potential till förtätning genom vertikal 

påbyggnad?  
• Vart finns behov av fler attraktiva bostäder? 

 
Intervju med Stefan Jansson 2014-03-28 

• Hur ser bostadsbeståndet ut idag för Eidar AB? 
• Hur är det tänkt att genomföra Vision 2030 på minst 1000 nya bostäder? 
• Hur ser renoveringsbehovet ut i bostadsbeståndet`idag? 
• Vilka renoveringar har gjorts i olika bostadsområden? 
• Vad ser du som viktiga faktorer på hur ett urval kan göras för att hitta potentiella 

projekt för vertikal påbyggnad? 
 
Intervju med Madeleine Berglund-Rehndell och Carina Johansson 2014-04-03 

• Vad innebär era olika roller i företaget? 
• Hur ser ni på framtiden och Eidar AB:s utveckling? 
• Vilka bostadsområden ser ni som har potential till förtätning genom vertikal 

påbyggnad?  
• Vilka faktorer är viktiga vid ett urval av bostadsområden? 
• Vilka behov ser ni att verksamheten har? 

 
Intervju med Ruben Carlsson 2014-04-14 

• Hur studerar man en K-ritning och A-ritningar för att se om stommen kan 
byggas på? 

• Kan man generalisera egentyngd av olika sorters stommar? 
• Vilka faktorer är avgörande för att kunna genomföra en vertikal påbyggnad? 
• Vilka olika konstruktions metoder finns för vertikal påbyggnad? 
• Vilka material kan  vara lämliga att användas? 

 
Intervju med Leif Carlsson 2014-05-04 

• Vad är din roll som planchef? 
• Vilka faktorer har legat som grund för framtagningen av översiktsplanen? 
• Hur har processen med att fram nya översiktsplanen set ut? 
• Hur är er plan att få plats med den förtätningen på 7000 nya bostäder som 

översiktsplanen pressenterar behövs fram till 2030? 
• I översiktsplanen presenteras de strategier för hur en förtätning kan göras, hur 

ser ni på att bygga fler och högre våningar på redan befintliga byggnader?  
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• Hur bidrar Staden till en ökad förtätning? Kommer de förenklas att ansöka om 
byggnadslov och planbesked? 

• Hur ser processen med att anta nytt planbesked ut? 
• Hur fungerar Stadsbyggnadsförvaltningen? 

 
Intervju med Glen Johansson och Reino Augustsson 2014-05-07 

• Vilka faktorer är viktiga att tänka på vid en projektering av vertikal påbyggnad? 
Finns det några svåra aspekter att tänka på? 

• Finns de skillnader mellan traditionell byggnation och påbyggnation? 
• Vilka produktions tekniska faktorer är viktiga att tänka på? 
• Vad är viktigt att tänka på mellan beställare och utförare? 
• Vilka fördelar finns med att göra en vertikal påbyggnad? 
• Vad kan man dra med sig för renoveringar/standardförhöjande åtgärder? 
• Vilka är era största och viktigaste lärdomar från att genomfört vertikala på 

byggnationer?  
 
Intervju med Göran Carlsson 2014-05-16 

• Hur ser Trollhättans Stads invånare utveckling ut? 
• Vad säger prognoserna? 
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Bilaga B:  
Befolkningsprognos på delområden i Trollhättans Stad 
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Bilaga C:  
Utvalda byggnadsverk för Eidar AB 
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Bilaga D:  
Observation av befintliga stomkonstruktioner från ritningsarkiv 
 
 
 
 
 

 
1 Flottberget 
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19 Spaden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 Björnen 10 
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27 Polisen 
 
 
 

 
76 Minerva 5 
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47 Najaden 

 
14 Pilen 

 



Bilaga D: Observation av befintliga  
stomkonstruktioner  

från ritningsarkiv 
 

30 
 

45 Elenoragården 
 

 
15 Källstorp 
 
 
 
 

 
32 Ymer 
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68 Fågeln 3 
 
 
 
 

 
69 Fågeln 8 

[15] 


