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Sammanfattning 

Studentbostadsbristen påverkar studenter runt om i hela landet. 20 000 studentbostäder saknas, varav 

50 procent saknas i Stockholm. Studenter tvingas välja mellan temporära boenden eller att tacka nej 

till den utbildningen de blivit antagna till. Dessa levnadsförhållanden leder till en sämre livskvalité 

under studietiden, vilket i sin tur kan påverka studenternas utbildning och framtid. 

 

Vid utformning av studentbostäder läggs ofta den sociala hållbarheten åt sidan. Den sociala 

hållbarheten bidrar till att studenterna känner gemenskap, samhörighet och hemhörighet. Nytänkande 

gestaltningsförslag och idéer behövs för att öka känslan av gemenskap och utveckla den sociala 

hållbarheten i studentbostäderna. 

 

Studentbostäder med välplanerade sociala ytor ger möjlighet till en högre livskvalité för studenterna. 

Gemensamma sociala ytor ökar möjlighet till att skapa nya kontakter både i början och under 

studietiden. Att skapa goda levnadsförhållanden i studentbostäder borde ses som ett samhällsintresse 

då studenterna efter sina studier ger tillbaka till samhället och bidrar till framtidens utveckling. 

 

Syftet med rapporten är att lyfta fram problemet med den nuvarande studentbostadsbristen och den 

låga sociala hållbarheten i dagens studentbostäder. 

 

Målet med gestaltningen är att bidra med ett förslag på en fungerande utformning av studentbostäder 

med fokus på den sociala hållbarheten och gemenskap. 

 

Genom examensarbetets enkätundersökning samt faktainsamling byggdes en stabil grund för det 

gestaltningsarbete som utfördes. Resultatet blev tre studentbostadshus som placerades i ett av 

kvarteren i det nya området Kista äng. Studentbostadshusen har fyra olika studentbostadstyper samt 

gemensamma sociala ytor som är tillgängliga för alla studenter i kvarteret.  
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Abstract 

The shortage of student housing units affects students around the country. 20,000 student housing 

units are needed, 50 percent of these are needed in Stockholm. Students are forced to choose between 

living in temporary accommodations or decline the education to which they have been admitted. These 

living conditions lead to a poorer quality of life during the study period, which in turn can affect the 

students' education and future. 

 

When designing student housing units,the social sustainability is often put aside. Social sustainability 

contributes to the students getting a feeling of community, solidarity and being at home. New design 

proposals and ideas are needed to increase the sense of community and to develop the social 

sustainability of student housing units. 

 

Student housing units with well-planned social spaces allows for a higher quality of life for the 

students. Common social spaces enhance the opportunity to make a connection with new people at the 

beginning and during the study period. Creating good living conditions in student housing units should 

be regarded as a societal interest as students, after their studies, return to society and contribute to the 

development of the future. 

 

The purpose of the report is to illustrate the problem with the current student housing shortage and the 

poor social sustainability of today's student housing units. 

 

The goal of the design is to contribute ideas for a functional design of a student housing unit with a 

primary focus on social sustainability and fellowship. 

 

With the help of the survey and the information that was gathered a sound basis was created before the 

the design work started. The result was three buildings with student housing units that were placed in 

one of the neighborhoods in the new area of Kista äng. The buildings have four different types of 

student housing units and social spaces that are available for all students in the neighborhood. 
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Förord 

Examensarbetet utfördes inom utbildningen Byggteknik och design med inriktningen arkitektur under 

vårterminen 2018 vid Kungliga tekniska högskolan.   

 

Arbetet behandlar den sociala hållbarheten i studentbostäder samt bidrar med ett förslag på fungerande 

studentbostäder med gemensamma sociala ytor. 

 

Ett stort tack till alla studenter som deltog i vår undersökning samt Svenska Studenthus som delade 

undersökningen och visade ett stort intresse för examensarbetet. 

 

Vi vill även tacka NIRAS Arkitekter och våra handledare Pauline Ringvall och Reham Aboud som har 

gett oss goda råd och stöd genom arbetet. Slutligen vill vi tacka vår examinator Zeev Bohbot för en 

lärorik utbildning och ett fördjupat intresse för arkitektur. 

 

 

KTH 2018, Stockholm 
Johanna Sjöberg och Agnes Göransson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Begrepp/ordlista 

Student: En person som studerar vid ett universitet eller högskola 

 

Social hållbarhet: Ger goda möjligheter till ett socialt liv med en känsla av trivsel och gemenskap 

 

Ekonomisk hållbarhet: Att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser för att även 

kunna tillgodose framtida generationers behov 

 

Ekologisk hållbarhet: Att respektera samt långsiktigt bevara jordens ekosystem och naturens 

tillgångar  

 

Studentbostad: En bostad på högst 35 m
2
 med 1 rum och kök 

 

Studentkompisbostad: En bostad med ett rum för varje student samt ett gemensamt vardagsrum, kök 

och badrum  

 

Studentfamiljebostad: En bostad med plats för en student med partner och barn samt tillhörande 

vardagsrum, kök och badrum 

 

Studentrum: En bostad där varje student har ett eget rum med en låsbar dörr. Studenterna delar på ett 

gemensamt kök och badrum.  

 

BTA, Bruttoarea: Alla våningsplans area inom de omslutande byggnadsdelarnas utsida 

 

BOA, Boarea: Totala ytan i byggnaden som är användbar för boende 

 

BYA, Byggnadsarea: Den area på marken som byggnaden tar upp 

 

LOA, Lokalarea: Totala ytan i byggnaden som är användbar för annat ändamål än boende 

 

BOA/BTA: Boarean dividerat med bruttoarean. Mäter hur stor andel av huset som är användbar för 

boende 

 

Exploateringstal: Bruttoarean dividerat med kvartersytan. Mäter tätheten hos bebyggelsen för ett 

bebyggt område 
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1. Inledning 

Studentbostäder är en av de viktiga faktorerna i valet om man som student ska fortsätta sina studier 

efter sin gymnasieutbildning eller inte. Som det ser ut idag så byggs det inte så många studentbostäder 

i Sverige, trots att det är en stor efterfråga i dagens läge. 

 

Studentbostäder har ofta en mindre boarea än övriga bostäder då det är lägre krav på studentbostäders 

area och inredning. Olika funktioner i bostaden kan även överlappas för att kunna minska boarean 

ytterligare, men samtidigt få plats med alla behov. (Boverkets byggregler, studentbostäder, 2017) 

 

Vid en liten boarea uppkommer behovet av en alternativ social yta där man kan umgås med andra och 

har en större gemensam yta att röra sig på. 

 

Kollektiva sociala ytor har potentialen att utveckla dagens studentbostäder på ett positivt sätt om fler 

ägnar tid åt att ge inspirerande förslag på lösningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Social hållbarhet är ett begrepp som är svår att definiera och kan även ändra betydelse beroende på tid, 

plats och hur vi använder det. Det är även svårt att mäta den sociala hållbarheten då den inte går att 

räkna på. Social hållbarhet kan beskrivas med begrepp som trivsel, gemenskap och livskvalité. Ett 

bostadsområde med en god social hållbarhet ger möjlighet för ett socialt liv samt en känsla av 

gemenskap. (Kungliga Tekniska högskolan, 2014) 

 

Ett annat viktigt begrepp är social blandning. Vilket syftar på att bygga blandade upplåtelseformer 

som metod för att olika grupper av människor ska få möjligheten integrera med varandra. (Kungliga 

Tekniska högskolan, 2014) 

 

Studenttiden är den tiden i livet man utvecklas, samlar erfarenheter och bidrar till framtidens 

utveckling. Därför är studentbostäder något som är viktigt att satsa på och skapa så goda livsmiljöer 

som möjligt för studenterna. Studentbostäder är en mötesplats som ger studenter möjlighet att ta del av 

många olika kulturer och erfarenheter. (ByggVesta, u.å.) 

 

Boverkets undersökningar visar att ungdomar och studenter brukar välja att bo i studentlägenheter 

eller små lägenheter. Detta eftersom de tillhör grupperna som oftast har sämre eller svagare 

ekonomiska förutsättningar, jämfört med andra med en mer stabil inkomst som också är med i den 

höga konkurrensen om bostäder. (Boverkets byggregler, Fortsatt brist på bostäder för landets unga, 

2017) 

 

Boverket påpekar dessutom att de tre vanligaste anledningarna till bostadsbristen för studenter är:  

- Det finns inte tillräckligt många bostäder på den nuvarande bostadsmarknaden 

- Det finns inte tillräckligt många små lägenheter i dagens läge  

- Kostnaderna för befintliga lediga bostäder är för höga för studenter 

 

Dessa orsaker leder till att studenterna har svårt att få en bostad. (Boverkets byggregler, Brist på 

studentbostäder i högskolekommuner, 2017) 
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1.2 Målformulering 

Målet med examensarbetet är att lyfta fram problemet med den nuvarande bristen på studentbostäder, 

samt hur det påverkar studenternas val av utbildning och levnadsstandard. 

 

Målet med gestaltningen är att bidra med ett förslag på fungerande studentbostadshus med olika 

studentbostadstyper där de sociala ytorna är tillgängliga för alla i studentbostadshusen.  

 

Den slutliga gestaltningen ska utföras med en acceptabel balans mellan den sociala och ekonomiska 

hållbarheten. Vilket innebär att byggkostnaderna inte ökar med en orimlig mängd jämfört med dagens 

marknad. 

 

Ett långsiktigt mål är att utvecklingen av studentbostädernas sociala hållbarhet ska uppmuntra fler att 

dela på vissa gemensamma ytor. Därmed kan studentbostäderna även bli mer yteffektiva, vilket i sin 

tur kan leda till att det är möjligt att bygga fler studentbostäder. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att lyfta fram den nuvarande bostadsbristen och att den sociala hållbarheten 

ofta läggs åt sidan då den anses utmanande och svår att mäta. I examensarbetet lyfts det även fram 

varför den sociala hållbarheten är värd att satsa på samt var det finns möjlighet att göra förbättringar. 

 

Syftet med gestaltningen av bostadshusen är att framföra förslag på förbättringar av studentboendens 

sociala hållbarhet samt att inspirera andra att bidra med ytterligare idéer. 

 

Följande frågeställningar skall besvaras under arbetets gång: 

- Vilka standardkrav och byggregler gäller för studentbostäder? 

- Hur ser dagens marknad ut för studentbostäder? 

- Vilka önskemål har studenterna om utformningen av studentbostäder? 

- Hur förbättrar den sociala hållbarheten livskvaliteten för studenter? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien och undersökningarna kommer avgränsas till att behandla gestaltningen av studentbostadshus 

där den sociala hållbarheten kommer ha en stor betydelse i utformningen av bostadshusen. 

 

Bostadshusen har fyra olika typer av studentbostäder för att ta hänsyn till olika studenters behov. De 

fyra bostadstyperna är studentbostäder, studentkompisbostäder, studentfamiljebostäder och 

studentrum. Antalet bostäder av varje bostadstyp kommer till viss del styras av vilken studenterna 

tycker är mest önskvärd enligt enkätundersökningen. 

 

1.5 Metod 

Examensarbetet börjar med en faktainsamling för att samla information om social hållbarhet samt 

dagens studentbostäder. Detta kommer sedan användas för att identifiera problemområden i dagens 

studentbostäder och därefter vid utformningen av bostäderna.  

 

En enkätundersökning används sedan för att samla information och åsikter från studenter som har en 

unik insikt i studentbostäder samt studentbostadsmarknaden.  

 

Ett gestaltningsarbete av studentbostadshus utförs sedan. Bostadshusen innehåller fyra olika 

studentlägenhetstyper samt gemensamma sociala ytor, vilka är tillgängliga för alla i bostadshusen. 

Gestaltningen genomförs i ArchiCAD, vilket är ett CAD-program som används för att framställa 

modeller, ritningar och renderingar.
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2. Teoretisk referensram 

Konstruktion och Design, HS1001, 7.5 hp 

Kursen behandlar projektering av husbyggnad samt hur konstruktionsteknik och design integreras i 

projekteringsfasen. Konstruktionstekniken innefattar grundläggande kunskaper för val av stomme, 

byggnadsteknik, byggfysik, installationsteknik samt dimensionering av trä- och stålkonstruktioner. 

Design innefattar planeringskunskap för utformning av bostäder och arkitektur med hänsyn till SIS-

mått. 

 

Arkitektur, byggnadstekniken, AF1716, 7,5 hp 

Kursen innefattar grundläggande kunskaper inom arkitektur, konstruktionsteknik, installationsteknik, 

brand och akustik. Projektering av en ombyggnad sker enligt kraven i lokalprogrammet för att sedan ta 

fram färdiga systemhandlingar.  

 

AF1715 Arkitektur, skissprocessen 7,5 hp 

Kursen behandlar skissprocessen samt framtagande av förslagshandlingar. Kursen innefattar 

kursmoment som arkitekturens historia, arkitekturens elementa, arkitekturens tillblivelse, 

skissuppgifter, kroki- och tekningsövningar samt en studieresa. 

 

Boverkets Byggregler (BBR) 
BBR har fastställts av Boverket och är en samling av föreskrifter och allmänna råd för svenska 

byggnader. De föreskrifter och råd som finns i BBR behandlar bland annat utformning, brand, buller, 

hygien, säkerhet, bärförmåga och energihushållning.  

 

Svensk standard SS 91 42 21:2006, Byggnadsutformning- Bostäder- Invändiga mått 
I de svenska standarderna finns det exempel på dimensionerade mått som är anpassade utifrån antal 

personer och uppfyller kraven på både bostadsdimensionering och tillgänglighet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

3. Nulägesbeskrivning 

Studentbostadsföretagen skriver i rapporten, Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt, att det är 

ungefär 20 000 studentbostäder som saknas över hela landet i dagsläget, varav cirka 50 procent av det 

totala antalet saknas i Stockholm. (Studentbostadsföretagen, u.å.) 

 

I rapporten skrivs det även att studentbostadsbristen gör det problematiskt för högskolekommuner att 

rekrytera studenter. Då nyantagna studenter flyttar till en ny ort på grund av sina studier bör orten 

förses med lediga bostäder så att studenterna har någonstans att bo under studierna. Studentbostaden är 

den enda anpassade bostadsformen som erbjuder lediga bostäder vid terminsstart. 

(Studentbostadsföretagen, u.å.) 

 

Enligt bostadsmarknadsenkäten 2017 från Boverket har 87 procent av landets kommuner, främst 

kommuner i storstadsregioner och högskolekommuner, uppgett att de hade ett underskott på bostäder 

för ungdomar. Boverket visar även att år 2017 bedömde mer än hälften av Sveriges 

högskolekommuner att det var bostadsbrist för studenter som studerar vid en högskola eller ett 

universitet. (Boverkets byggregler, Fortsatt brist på bostäder för landets unga, 2017) 

 

Underskottet beror på olika faktorer, de fem främsta orsakerna är: 

- Det finns inte tillräckligt många lediga bostäder 

- Det finns inte tillräckligt många lediga bostäder med en liten boarea 

- De bostäder som finns har för höga kostnader för studenter 

- De lediga bostäderna har oftast för stor boarea  

- Läget på de lediga bostäderna är inte attraktiva för studenterna  

(Boverkets byggregler, Brist på studentbostäder i högskolekommuner, 2017) 

 

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB), Stockholms största studentbostadsföretag, påpekar att 

det är svårt att bygga fler studentbostäder trots att det är en skrikande efterfråga. Det främsta 

problemet är utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Markpriser och byggprocesser som är kostsamma 

samtidigt som studenterna har svagare ekonomiska förutsättningar. Tillsammans ger de ett negativt 

resultat på den ekonomiska kalkylen.  

 

SSSB tycker att en ytterligare faktor som reducerar möjligheten att bygga fler studentbostäder är de 

svenska byggreglerna. Komplicerade lagar, regler samt byggprocesser fördyrar byggandet, vilket kan 

leda till vidare brist på förutsättningar för att bygga fler studentbostäder. Samtidigt styr lagarna och 

reglerna byggandets utformning samt storlek, dessa leder till att bostäderna blir dyrare och färre.  

 

För att kunna lösa studentbostadsbristen på medellång till lång sikt, bör studentbostäder betraktas som 

ett samhällsintresse i Sverige, precis som äldreboenden som har statligt ekonomiskt stöd. Även 

byggprocesser och byggregler behöver effektiviseras respektive förenklas, tycker SSSB. (Stiftelsen 

Stockholms Studentbostäder, u.å.) 

 

Studenterna upplever att dagens studentbostäder är utformade på ett sätt som begränsar deras sociala 

liv. Det finns inte tillräckligt stort utrymme i studenternas egna bostäder för att umgås med sina 

bekanta och de befintliga gemensamma utrymmena uppfattas inte som trivsamma. Det faktum att de 

befintliga gemensamma utrymmena inte är trivsamma leder även till att de är underutnyttjade. 

(Studentbostadsföretagen et al, u.å.)  
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4. Faktabakgrund 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB), en svensk myndighet som producerar officiell statistik för olika 

områden, var det knappt 4,8 miljoner bostadslägenheter i Sverige för en befolkningsmängd på mer än 

10 miljoner år 2016. SCB visar dessutom att år 2017 ökade antalet bostadslägenheter till 4,8 miljoner. 

Dessa fördelas på 43 procent småhus, 51 procent flerbostadshus och 5 procent specialbostäder samt 2 

procent övriga hus. Studentbostäder, äldreboende, bostäder för funktionshindrade samt övriga 

specialbostäder ingår i specialbostäder, enligt SCB:s definition. Vilket betyder att det byggs relativt få 

studentbostäder i dagsläget. (SCB, Knappt 4,8 miljoner bostäder i landet, 2017) 

 

4.1 Studentbostadens historia 

En högre utbildning var uppmärksammat på 1950-talet och goda samt billiga bostäder var en viktig 

resurs till fortsättningen av studier. Antalet studentbostäder som byggdes ökade från drygt 4 000 till 

ungefär 38 000 i landet under 1960- och 1970-talet. Främsta i de traditionella studentstäderna, d.v.s. 

Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund.  

 

Studentbostäderna under denna tid byggdes oftast som studentkorridorer med gemensamt kök. Senare 

under 1990- samt början på 2000-talet har utformningen av studentbostäder förändrats,och 

studentlägenheterna byggdes nästan enbart som ett rum med eget kök 

 

Denna utveckling på studentbostäders utformning speglar förändringarna i samhället och studenterna. 

(Boverkets byggregler, utforma gör gemenskap - goda exempel för studentboende, 2012) 

 

4.2 Kollektivhusets historia 

Kollektiva bostadsformer har mer service och fler gemensamma utrymmen än i andra bostadsformer. 

Ett kollektivt boende kan vara ett boende där de boende delar på en villa eller lägenhet, men även 

kollektiva boenden för pensionärer och studenter. I bostadsformen har de boende en egen lägenhet, 

men har även tillgång till de gemensamma ytorna såsom kök, matrum, aktivitetsrum och andra 

gemensamma utrymmen. (Kollektivhus NU, u.å.) 

 

Idéer om det ideala sättet att utforma det kollektiva boendet har funnits väldigt länge. Flera olika 

förslag på modeller för kollektivboenden har presenterats under olika årtal. 

 

Åren 1905–1907 byggdes Hemgården Centralkök på Östermalmsgatan. Bostadshusets 60 lägenheter 

hade inga privata kök utan anläggningen utrustades istället med ett centralkök i källarvåningen. De 

boende kunde beställa sina måltider från centralköket och få maten levererad genom så kallade 

mathissar. Tanken med Hemgårdens Centralkök var att kollektivisera hembiträdet och inte att 

anläggningen skulle vara ett kollektivt boende. Däremot fortsatte debatten om ett sätt att förenkla 

vardagen. (Kollektivhus NU, u.å.) 

 

Sveriges första funktionalistiska kollektivhus byggdes år 1935 på John Ericsonsgatan 6 på 

Kungsholmen. Bostadshuset bestod av 54 små lägenheter samt möjlighet till service i form av 

mathissar, daghem och tvättnedkast. Målsättningen för John Ericsonsgatan 6 var inte gemenskap och 

samarbete utan att förenkla hushållsarbetet för de boende. Boendet skapade många debatter om sociala 

frågor. (Kollektivhus NU, u.å.) 

 

I mitten av 50-talet byggdes Hässelby familjehotell. Bostadshuset bestod utav 328 lägenheter med 

tillhörande restaurangkök, matsalar, festlokal, reception, butik, daghem, tvättservice, bastu, 

gymnastiksal och många andra gemensamma utrymmen. 

Hässelby familjehotell var en ny modell med fokus på samarbete och gemenskap till skillnad från Olle 

Engkvists tidigare modell som var byggd på service från anställd personal. (Kollektivhus NU, u.å.) 
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På slutet av 70-talet utvecklade arbetsgruppen Bo i gemenskap (BiG) sina idéer om kollektivhus. BiG 

modellen betonar gemenskap och under 80- och 90-talet var de flesta av kollektivhusen som byggdes 

av typen BiG. (Kollektivhus NU, u.å.) 

 

Det går att spåra 52 kollektivhus i Sverige idag där 10 av dessa helt har avkollektiviserats. Av de 42 

kvarstående kollektivhusen är 29 hyresrätter, 6 bostadsrätter och 7 har annan upplåtelseform. Det finns 

sammanlagt ungefär 2000 lägenheter i kollektivhus i Sverige. (Kollektivhus NU, u.å.) 

 

4.3 Social hållbarhet i studentbostäder 

Det finns många olika sätt att utforma studentbostäder på som uppmuntrar till gemenskap. Två av de 

vanligaste utrymmen för detta är det gemensamma vardagsrummet och det gemensamma 

aktivitetsrummet. 

 

Det gemensamma vardagsrummet fungerar som en samlingsplats där det sociala står i fokus. En plats 

där man tillsammans med vänner eller de andra boenden kan umgås, titta på film eller spela spel. Det 

är även tänkt att det gemensamma vardagsrummet ska vara en förlängning av studentens egna boende, 

samt att det ska kännas inbjudande att umgås där. Så ser det tyvärr inte ut i dagens gemensamma 

vardagsrum. Dessutom saknas till och med gemensamma vardagsrum i vissa studentkorridorer. 

Studenterna efterfrågar mer öppna och inbjudande gemensamma vardagsrum i framtida 

studentbostäder. (Studentbostadsföretagen et al, u.å.)  

 

Gemensamma aktivitetsrum är en mycket uppskattad idé och efterfrågas ofta av studenter som inte har 

tillgång till dessa utrymmen. Samtidigt som studenter som har tillgång till dessa ytor sällan använder 

dem. Detta visar att det alltså finns en efterfråga av gemensamma sociala ytor, men att de sällan 

fungerar i praktiken. En del av anledningen till underutnyttjade gemensamma utrymmen är att de ofta 

inte är naturliga mötesplatser utan utrymmen för bestämda aktiviteter som inte anses intressanta. Samt 

att aktivitetsrummen, liksom de gemensamma vardagsrummen, inte är möblerade på ett inbjudande 

sätt. (Studentbostadsföretagen et al, u.å.)  

 

Många ser de sociala aspekterna hos vissa studentboenden som en del av studietiden och som ett sätt 

att skapa nya kontakter både i början och under sin studietid. Därför är det extra viktigt att de sociala 

ytorna som finns faktiskt fungerar och uppskattas av studenterna.  

(Studentbostadsföretagen et al, u.å.)  

 

4.4 Byggregler för studentbostäder 

Enligt Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 3:2 och 3:52, är det krav på att bostäder skall vara 

lämpliga för sitt ändamål. Det betyder att utrymmen för sömn och vila, matlagning och måltider, 

samvaro, hygien samt förvaring skall vara avskiljbara.  

 

Det ska dessutom finnas krav och regler för fönsterplacering, d.v.s. kraven för dagsljusinsläpp skall 

uppfyllas i utrymmen för sömn och vila, matlagning och samvaro. Inredning och utrustning för hygien 

och matlagning räknas som fasta inredningar, d.v.s. dessa bör installeras i bostäder. (Boverket 

byggregler, Bostadsutformning - lämplig för sitt ändamål, 2016) 

 

4.4.1 Lägre krav och förenklad standard 

I BBR avsnitt 3:225 och avsnitt 3:146, föreskrifter och allmänna råd för Studentbostäder om högst 35 

m2 respektive Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan, anges krav, regler samt 

standarder för utformning av en studentbostad vilka är betydligt lägre och mindre än för övriga 

bostäder.  
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De förenklade reglerna leder till att studentbostäder kan ha en mindre boarea, med högst 35 

kvadratmeter. Det finns inget krav på avskiljbarhet i studentbostäder. Funktioner och utrymmen för 

sömn och vila samt daglig samvaro får delvis eller helt överlappa varandra.  

 

Det allmänna rådet, BBR avsnitt 3:225 och avsnitt 3:146, anger är de minsta godtagbara eller 

acceptabla måtten för inredningslängd, matlagningsplats, förvaringsplats samt plats för ytterkläder. 

Övriga mått ska utformas med hänvisning till SIS-standard SS 91 42 21.  

(Boverket byggregler, Bostadsutformning - lämplig för sitt ändamål, 2016) 

 

4.4.2 Gemensamma utrymmen 

I BBR avsnitt 3:227, föreskrifter och allmänna råd för Bostäder avsedda för en person med 

gemensamma utrymmen, anges byggregler för studentkorridorer. Funktioner för matlagning och 

måltider, daglig samvaro samt personhygien får flyttas delvis eller helt till de gemensamma 

utrymmena.  

 

Regeln anger att det är max tre enskilda bostäder avsedda för en person får dela på ett gemensamt 

hygienrum, max tolv enskilda bostäder avsedda för en person får dela på gemensam inredning eller 

utrustning för matlagning.  

(Boverket byggregler, Bostadsutformning - lämplig för sitt ändamål, 2016) 

 

4.4.3 Studentbostäder om högst 35 m2 

I BBR avsnitt 3:225, föreskrifter och allmänna råd för Studentbostäder om högst 35 m2, anges minsta 

godtagbara och acceptabla mått för inredning i studentbostäder om högst 35 kvadratmeter. Det betyder 

att måtten är betydligt mindre än standardmåtten för bostäder, men har ändå godkänts av 

myndigheterna. 

Byggreglerna är annorlunda för studentbostäder om högst 35 m2 och bostäder om högst 35 m2, vilket 

leder till att en mindre boarea i studentbostäder med gemensamma utrymmen är acceptabelt.  

(Boverket byggregler, Bostadsutformning - lämplig för sitt ändamål, 2016) 

 

4.4.4 Dagsljus 

I BBR avsnitt 3:227, avsnitt 6:322 och avsnitt 6:323, föreskrifter och allmänna råd för bostäder för en 

person med gemensamma utrymmen, dagsljus respektive solljus, anges byggregler för dagsljusinsläpp. 

Det räcker med tillgång till indirekt dagsljus i de gemensamma utrymmen, samtidigt är det inget krav 

på att ha tillgång till direkt solljus i studentbostäder om högst 35 m2. (Boverket byggregler, 

Studentbostäder, 2017) 
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5. Genomförandet 

I genomförandefasen utformades ett kvarter med tre studentbostadshus och en innergård. Kvarteret 

ligger i det nya området Kista äng, en stadsdel med blandad bebyggelse av bostäder, lokaler, offentliga 

platser samt en skola. 

 

Arbetet inleddes med en enkätundersökning för att skapa en tydlig bild av studenternas åsikter om 

dagens studentbostäder. Resultatet från enkätundersökningen användes sedan som underlag vid 

utformningen av studentbostadshusen samt val av område. 

5.1 Enkätundersökningen 

Enkätundersökningen undersöker studenternas åsikter om dagens studentbostäder, kollektiva bostäder 

samt gemensamma utrymmen. Resultatet från enkätundersökningen används sedan vid utformningen 

av studentbostäderna. Undersökningsfrågorna finns i bilaga 1. 

5.1.1 Enkätundersökningsmetod 

För att få grundläggande information om vad företag brukar ta hänsyn till när de planerar och bygger 

studentbostäder intervjuades Erik Wijkmark och Fredrik Blom på Svenska Studenthus kontor. Svenska 

studenthus är ett företag som bygger studentbostäder i hela landet. De visade ett stort intresse för 

enkätundersökningen genom att läsa igenom enkätfrågorna samt ge förslag på kompletteringar. 

 

EasyQuest är ett enkätverktyg som användes för att skapa samt sammanställa resultatet från 

enkätundersökningen. Med hjälp av en länk till enkätundersökningen kan enkäten delas på sociala 

medier, webbsidor och i e-post. 

 

Svenska Studenthus har dessutom hjälpt till med att sprida enkäten till studenter genom att publicera 

länken till enkätundersökningen i deras nyhetsbrev. Genom nyhetsbrevet delades enkätundersökningen 

till ca 13 000 studenter som står i Svenska Studenthus bostadskö. Enkätundersökningen besvarades av 

totalt 277 personer. 
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5.1.2 Resultat och diagram 

Personerna som svarade på enkäten är grupper som är studerande, vill börja studera eller tidigare 

studenter i olika åldrar. 
 

 
Figur 1, Studiesituation (högskolenivå) 

 

 

 
Figur 2, Ålder 
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Av de tillfrågade studenterna är det flest som bor i studentlägenhet eller bor kvar hemma. Det är 

väldigt få av studenterna som har haft möjlighet att investera i en egen bostadsrätt. De flesta hittade 

sitt nuvarande boende inom 6 månader genom ett bostadsbolag eller vänner och bekanta. 
 

 
Figur 3, Hur bor du som student idag? 

 

     

 

 
Figur 4, Hur lång tid tog det för dig att hitta och flytta in i ditt nuvarande boende?      

 

 

 
Figur 5, Hur hittade du ditt nuvarande boende? 
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Studentbostadsbristen kan påverka studietiden negativt, men enligt studenterna så har den nuvarande 

studentbostadsbristen inte påverkat deras val av skola eller utbildning speciellt mycket. 
 

 
Figur 6, Har bostadsbristen påverkat ditt skolval? (T.ex. vilken skola, vilken utbildning osv) 
 
 

Av de fyra studentlägenhetstyperna var flest studenter intresserade av studentbostaden med ett rum 

och kök samt egen wc.  
 

 
Figur 7, I vilken typ av studentbostad bor du helst? 
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Enligt studenterna är studentbostädernas hyra det som behöver förbättras mest i framtiden. Många 

känner att hyran är alldeles för hög i förhållande till den disponibla inkomsten en student har samt 

antalet kvadratmeter man har tillgång till. Maxhyran de flesta studenterna är beredda att betala för sitt 

studentboende hamnar på mellan 3000 kr - 5000 kr. 
 

 
Figur 8, Vilka av alternativen behöver förbättras i framtiden?             

 

 

 
Figur 9, Vilken maxhyra per månad är du beredd att betala för din studentbostad? 
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36 % av studenterna skulle kunna tänka sig att bo kollektivt. Det finns många fördelar med att bo 

kollektivt, men enligt studenterna är en lägre hyra och möjligheten att skapa nya kontakter det som 

lockar mest. Vad studenterna anser vara negativt är att behöva anpassa sig efter andra, samt att man får 

mindre egenyta.  
 

 
Figur 10, Skulle du kunna tänka dig att bo kollektivt?      

 

 
Figur 11, Om du skulle bo kollektivt, vad skulle vara de största fördelarna?   

 

 

 
Figur 12, Om du skulle bo kollektivt, vad skulle vara de största nackdelarna? 
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55 % av studenterna skulle kunna tänka sig att dela vissa utrymmen med andra för att minska hyran. 

Tvättstuga, balkong och förråd är de ytorna som studenterna främst skulle kunna tänka sig att dela. 

Dock skulle de inte kunna tänka sig att dela de mer privata ytorna som sovrum, toalett och dusch. 

Detta kan bero på att det finns högre risk för konflikter kring städning och köbildning på morgonen till 

badrum och dusch. Samt att sovrummet ofta anses vara en väldigt privat yta.  
 

 
Figur 13, Skulle du kunna tänka dig att dela vissa utrymmen med andra studenter för att sänka 

hyran?      

 

 
Figur 14, Vilket/vilka utrymmen skulle du kunna tänka dig att dela med andra studenter för att sänka 

hyran?    

 

 

 
Figur 15, Vilket/vilka utrymmen skulle du INTE kunna tänka dig att dela med andra studenter trots 

lägre hyra? 
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49 % av studenterna skulle kunna tänka sig att minska dagsljusinsläppet för att sänka hyran. 
 

 
Figur 16, Skulle du kunna tänka dig att minska dagsljusinsläppet för att sänka hyran? 

 

 
Många av studenterna skulle kunna tänka sig att bo en bit ifrån sin skola för att sänka hyran om 

restiden inte överstiger 50 min. 
 

 
Figur 17, Hur lång restid, d.v.s. till skolan, skulle du kunna acceptera för att få en lägre hyra? 

 
 

Enkätundersökningen ger en väldigt god bild av studenternas åsikter om dagens studentbostäder samt 

vad de eftersöker i framtida studentbostäder. 

 

Ungefär 64 % av studenterna skulle inte vilja bo kollektivt. För dessa studenter skulle de mer privata 

familjebostäderna och studentbostäderna passa bättre. De resterande studenterna skulle därmed kunna 

tänka sig att bo i studentrum eller studentkompisbostäder som är mer kollektiva. Resultatet kommer 

till stor del styra fördelningen av studentbostadstyperna vid gestaltningen av studentbostadshusen.  

 

Ytterligare har enkätundersökningen gett oss informationen att ungefär hälften av studenterna skulle 

kunna dela vissa utrymmen med andra studenter för att sänka hyran. Eftersom studenterna helst vill 

dela utrymmen som tvättstuga, förråd och sociala ytor så har detta tagits hänsyn till i gestaltningen. 

Gemensamma tvättstugor, mötesplatser samt sociala ytor skapades i studentbostadshusen för att ta 

hänsyn till enkätundersökningen samt för att kunna lyfta fram den sociala hållbarheten i projektet.  



16 

 

5.2 Område 

5.2.1 Val av område 

I vår enkätundersökning är en av frågorna: “Hur lång restid, d.v.s. till skolan, skulle du kunna 

acceptera för att få en lägre hyra?”. 165 studenter svarade 10-30 min, 99 studenter svarade 30-50 min 

och resterande 12 studenter valde en längre restid. Utifrån studenternas svar på enkätundersökningen 

så undersökte vi olika områden som ligger max 50 minuter från centrala Stockholm. 

 

Efter att ha undersökt olika detaljplaner så valde vi tillslut kvarter fyra i det nya området Kista äng. 

Området ligger utanför centrala Stockholm, men har en god kollektivtrafik med flera olika busslinjer, 

tunnelbanestationerna kista och husby samt pendeltågsstationen Helenelund vilket gör det lätt att ta sig 

in till skolan på mindre än 50 minuter. 

5.2.2 Kista äng 

Området ligger i nordöstra Kista. I dagsläget är området i stort sett obebyggt. Studentbostäder av 

tillfällig karaktär var belägna i den östra delen av området. Dessa studentbostäder är idag rivna och har 

delvis ersatts av markparkering. 

 

Det nya området planeras innehålla totalt 1600 bostäder varav 240 är lägenheter för studenter. Kv 4 är 

den delen av Kista äng som studentbostäderna planeras byggas på och även det kvarteret där vi har 

valt att placera våra studentbostadshus.  

 

Detaljplanen för det nya området påverkar utformningen av bostadshusens volym- och 

fasadgestaltning. Bostadsbyggelsens våningsantal varierar mellan sex och åtta våningar mot 

huvudgatan och gränderna för att uppnå en stadskaraktär. Mot stadsradhusgatorna varierar 

våningsantalet mellan tre och fyra våningar för att få en känsla av stadsradhus.  (Bygg- och 

plantjänsten, u.å.) 

 

5.2.3 Kvarteret 

 

 
Bild 1, Situationsplan 

 
Det valda kvarteret ligger i den östra delen av Kista äng. Kvarteret avgränsas i söder av Kista Alléväg 

vilket planeras utformas som en stadsgata. Kista Alléväg löper utmed hela området vilket gör det till 

en attraktiv gata med mycket rörelse. Den smala gränden i väst länkar det mer offentliga området i 

söder med den lugnare stadsradhusgatan norr om kvarteret. I öst avgränsas kvarteret av 

Borgarfjordsgatan. 
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5.3 Gestaltning 

5.3.1 Utformningen av kvarteret 

Tre byggnader utformades med de angivna våningsantalen. Byggnaderna placerades med hänsyn till 

tomtens triangulära form samt den planerade innergården. Trapphusen som leder studenterna upp till 

loftgångarna är lättillgängliga från gatan samt innergården. I mitten av kvarteret finns innergården som 

erbjuder ett öppet och avskilt område för studenterna. Innergården kan nås från trapphusen samt de 

stora öppningarna mellan husen vid stadsradhusgatan och gränden.  

 

 
Bild 2, Fasaden sedd från stadsradhusgatan 

 

5.3.2 Gestaltningen 

Gestaltningen utfördes i ArchiCAD. Byggnadernas form, dimensioner och våningsantal är valda med 

hänsyn till planbeskrivningen för området.  

 

De tre studentbostadshusen i kvarteret har olika antal våningar. Den högsta byggnaden, med 8 

våningar, är placerad längst Kista alléväg. Byggnaden mot gränden har 6 våningar. Den lägsta 

byggnaden mot stadsradhusgatan har 4 våningar där den fjärde våningen är indragen. 

 

Lokaler för centrumändamål är placerade i mitten av entréplanet ut mot Kista alléväg. I entréplanet 

finns även förråd, cykelförråd, miljörum, teknikrum samt tvättstugor som är tillgängliga för alla 

studenter i de olika byggnaderna.  

 

Studieytor samt grupprum är placerade i det indragna takplanet ut mot stadsradhusgatan. Studieytorna 

är utformade på ett öppet och inbjudande sätt med bord, stolar och bokhyllor med böcker som är 

tillgängliga för alla i studierummet. I grupprummen finns det bord för 6 personer för studie i en mindre 

grupp lite mer privat. 

 

Loftgångarna löper längst byggnadernas sidor som vetter in mot innergården. Djupet på loftgångarna 

varierar beroende på våningsantal. Byggnaden med 8 våningar har ett djup vilket är anpassad efter 

tillgänglighetsmåtten. De två andra byggnaderna har ett större djup vilket även gör det möjligt att 

inreda loftgångarna med bord och stolar. 
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Bostadshusen innehåller sammanlagt 77 bostäder för 198 studenter. 20 är studentbostäder, 26 är 

studentfamiljebostäder, 17 är studentkompisbostäder samt 14 är bostäder med studentrum. 

 

Fördelningen av antalet bostäder av varje studentbostadstyp grundar sig i enkätundersökningen där 

36% svarade att de skulle kunna tänka sig att bo kollektivt. Studentbostadstyperna delades därför in i 

två grupper. Studentkompisbostäderna och studentrummen placeras i gruppen kollektiva bostäder. 

Studentfamiljebostäderna och studentbostäderna placeras i gruppen privata bostäder. Fördelningen av 

de två grupperna i bostadshusen är 40% kollektiva och 60% privata, vilket stämmer bra överens med 

enkätundersökningen där 36% kunde tänka sig bo kollektivt. 

 

Projektet är utformat på ett sätt som tar vara på innergården genom att använda ytan för gemensamma 

sociala ytor. I innergårdens mitt är en gemensam social byggnad placerad. Byggnaden har tre 

våningsplan som kan användas som studieplats och aktivitetsyta. Intill byggnaden finns en stor trappa 

som leder upp till byggnadens andra våning. Det finns även möjlighet att sitta och studera eller umgås 

i trappan då vissa av stegen är utformade som sittplatser. Byggnaden är tillgänglig från många olika 

håll då det finns ingångar på marknivå för den första våningen, ingångar från trappan för den andra 

våningen samt ingångar från loftgångarna för både den andra och tredje våningen.  

 

 
Bild 3, Innergården 
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I projektet behandlas alla tre hållbarhetsperspektiven. Även om arbetet främst lyfter fram den sociala 

hållbarheten så är det viktigt att försöka hitta en acceptabel balans mellan den ekonomiska-, 

ekologiska- och sociala hållbarheten.  

 

Bostadshusets loftgångar är positiva utifrån ett ekonomiskt perspektiv då man inte behöver bygga 

väldigt långa och kostsamma korridorer inomhus. Att använda sig av loftgångar är alltså mindre 

kostsamt då man inte behöver spendera ytterligare mer pengar på byggmaterial och uppvärmning av 

korridorer inomhus. 

 

Projektet tar även hänsyn till den ekologiska hållbarheten genom att erbjuda möjlighet till att odla och 

plantera i ett växthus på innergården. Samt att allt på innergården är byggt i trä, precis som 

studentbostadshusen. 

 

Den främsta fördelen med innergården är att den uppmuntrar studenterna till att socialisera och umgås 

med varandra. Detta görs genom den gemensamma byggnaden, den stora trappan och de olika 

loftgångarna som ger möjlighet till spontana mötesplatser. 

 

 
Bild 4, Gemensamma byggnaden 

 

 

5.4 Areaberäkning 

Tabell 1 

Begrepp Area 

(m
2
) 

Definition Plan 

BTA, bruttoarea 7551 Alla våningsplans area inom de omslutande 

byggnadsdelarnas utsida 

1-8 

BOA, boarea 4475 Totala ytan i byggnaden som är användbar för boende 2-8 

BYA, Byggnadsarea 1201 Den area på marken som byggnaden tar upp 1 

LOA, Lokalarea 1119 Totala ytan i byggnaden som är användbar för annat 

ändamål än boende 

1,4 

Kvartersyta 2378   

Begrepp Värde   

BOA/BTA 0.59 BOA/BTA  

Exploateringstal 3.18 BTA/Kvartersyta  
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5.5 Lägenhetsförteckning 

Tabell 2 

Våningsplan  Antal per våning Area 

(m2) 

Antal våningar Total area 

(m2) 

Plan 1 Förråd 9   283 

 Cykelförråd 2   59 

 Tvättstuga 4   150 

 Miljörum 2   57 

 Teknikrum 2   62 

 Lokal 3   227 

 Växthus 1   42 

 Gemensam yta 1   38 

     918 

Plan 2,3 Studentbostad, storlek 1 8 18 2 288 

 Studentbostad, storlek 2 1 21 2 42 

 Studentbostad, storlek 3 1 24 2 48 

 Studentkompisbostad 3 73 2 438 

 Studentfamiljebostad 4 70 2 560 

 Studentrum, storlek 1 1 72 2 144 

 Studentrum, storlek 2 1 92 2 184 

 Gemensam yta 1 38 2 76 

     1780 

Plan 4 Studentkompisbostad 3 73  225 

 Studentfamiljebostad 4 70  280 

 Studentrum, storkek 1 1 72  72 

 Studentrum, storlek 2 1 92  92 

 Studieyta, storlek 1 1 41  41 

 Studieyta, storlek 2 1 36  36 

 Grupprum 2 12  24 

 Teknikrum 1 24  24 

     794 

Plan 5,6  Studentkompisbostad 3 73 2 438 

 Studentfamiljebostad 4 70 2 560 

 Studentrum, storlek 1 1 72 2 144 

 Studentrum, storlek 2 1 92 2 184 

     1326 

Plan 7,8 Studentkompisbostad 1 73 2 146 

 Studentfamiljebostad 3 70 2 420 

 Studentrum, storlek 1 1 72 2 144 

 Studentrum, storlek 2 1 92 2 184 

     894 

    Total area: 5712 
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5.6 Lägenheter 

5.6.1 Studentbostäderna 

Studentbostäderna har en öppen planlösning för att få en luftig känsla. Fönstret är placerat i mitten av 

väggen ut mot gatan vilket gör att ljuset från fönstret når långt in i lägenheten. Köket är utrustat med 

en spis, diskho samt en delad kyl och frys. Badrummet har måtten 1700x1900 och inrymmer WC samt 

dusch. 

 
Bild 5, Studentbostädernas planlösning 

 

5.6.2 Studentkompisbostäderna 

I studentkompisbostäderna finns det rum för tre studenter. Varje student har ett eget rum, men delar på 

kök, vardagsrum och badrum. Köket och vardagsrummet är utformat med en öppen planlösning för 

öka möjligheten till gemenskap och interaktion mellan studenterna. Köket är utrustat med en spis, 

diskho samt kyl och frys. Badrummet har måtten 2280x2060 och inrymmer WC samt dusch. 
 

 
Bild 6, Studentkompisbostädernas planlösning 
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5.6.3 Studentfamiljebostäderna 

I studentfamiljebostäderna finns det två sovrum med plats för tre personer. Ett sovrum har en 

dubbelsäng och den andra en enkelsäng. Bostadens kök, vardagsrum och badrum delas av alla i 

bostaden. Köket och vardagsrummet är utformade med en öppen planlösning för att skapa en rymlig 

känsla. Badrummet har måtten 2450x1950 och inrymmer WC samt dusch.  
 

 
Bild 7, Studentfamiljebostädernas planlösning 

 

5.6.4 Studentrummen 

I studentrummen med storlek 1 finns det plats för 3 studenter och i studentrummen med storlek 2 finns 

det plats för 4 studenter. Varje student har ett eget rum med en låsbar dörr, precis som i en lägenhet. 

Studenterna delar på det gemensamma köket, vardagsrummet och badrummet. Mellan studenternas 

rum och de gemensamma ytorna finns det möjlighet till att ha en korridor om man vill avgränsa den 

privata delen av lägenheten från den mer sociala. Badrummet har måtten 2700x1950 och inrymmer 

WC samt dusch.  

 
Bild 8, Planlösning för studentrummen med storlek 1 
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5.7 Gemensamma utrymmen 

5.7.1 Innergården 

Innergården är tillgänglig från två håll, från gatan samt från trapphusen. Innergården är välplanerad 

med gångstråk, växtlighet och sittplatser. Det finns totalt 40 sittplatser för studenterna på innergården, 

men det finns möjlighet för ommöblering efter studenternas behov. 

 

5.7.2 Gemensam byggnad 

Den gemensamma byggnaden är placerade i innergårdens mitt. Byggnaden har tre våningar som kan 

användas som studieplats och aktivitetsyta. Byggnaden kan nås både från marknivå samt från 

loftgångarna.  

 

5.7.2 Studieyta 

Två studieytor om 41 kvm och 36 kvm finns på det indragna takplanet där studenterna kan studera 

tillsammans.  

 

5.7.3 Grupprum 

För studenter som vill studera i en mindre grupp finns två grupprum om 12 kvm på det indragna 

takplanet. 

 

5.7.4 Växthus 

Växthuset är totalt 42 kvm stor och ger studenterna möjlighet till att odla och plantera. 

 

5.8 Material och detaljer 

Studentbostadshusen har en grundläggning som är platta på mark i betong. Denna konstruktion är 

lämplig för stabilisering av flerbostadshus. I jämförelse med småhus är det högre krav på bärförmåga, 

brandisolering och ljudisolering i flervåningshus. Materialval för byggnadsstommen är svår och 

viktigt. Det finns många olika stomsystem, exempelvis i betong, trä, stål eller keramik. Projektering av 

stomsystem är alltid kopplat till produktionsmetod och prefabriceringsgrad i senare skeden av hela 

byggprocessen.  

 

5.8.1 Stomme i massivträ 

Det finns två trästomsystem som är mest lämplig för användning i flerbostadshus: lättbyggnad och 

massivträ.  

 

Lättbyggnadstekniken är träreglar och träbjälkar i kombination med isolering, skivmaterial och 

membran för fukt- och lufttäthet.  

 

Massivträtekniken är bärande flerskikts massivträskiva, en skiva som består av korslimmade träskivor 

eller ihopsatta planelement som består av bräder och plank. Detta kombineras med isolering, 

skivmaterial och membran för fuktskydd.  
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Stomsystemet i projektet är i massivträ, som i huvudsak är uppbyggd av lägenhetsavskiljande bjälklag, 

byggnadsavskiljande väggar och lägenhetsavskiljande väggar. Massivträ är ett material som: 

- Har god förmåga för bärighet och klarar stora spännvidder vilket leder till stabilisering av 

byggnaden 

- Kan prefabriceras snabbt 

- Har låg egenvikt som kan underlätta transport och montering 

- Erbjuder enkla monteringar, håltagningar och infästningar 

 

Det är låg bränningshastighet i trä och med god värmeisolering kan brandspridningen bromsas vid 

brand. För att kunna uppfylla kraven för REI 60 och REI 90 kombineras bärande väggar normalt med 

gipsskiva respektive brandgipsskiva.  

 

Materialvalet tar dessutom hänsyn till den ekologiska hållbarheten, eftersom trä kan återvinnas.  

(Träguiden, Generell beskrivning av massivträteknik, 2003) 

 

5.8.2 Bjälklag 

Det finns tre huvudtyper av massivträbjälklag: Plattbjälklag, Kassettbjälklag och Samverkansbjälklag. 

Plattbjälklag är planelement i form av ihopsatta plattor eller flerskikts massivträskivor. Kassettbjälklag 

är en kombination av livbalkar med hålrum och ihopsatta plattor. Samverkansbjälklag är en 

samverkanskonstruktion mellan betong och trä. 

 

I vanliga fall kan spännvidder hos plattbjälklag utföras upp till 6 meter. För övriga typer kan 

spännvidden utföras upp till 12 meter. De lägenhetsavskiljande bjälklagen i projektet är 

kassettbjälklag. Den höga spännvidden underlättar för öppna planlösningar i lägenheterna. 

 

Kassettbjälklag består av en flerskikts massivträskiva som är uppbyggd av korslagda skikt av brädor 

och livbalkar av limträ. Hålrummen i bjälklaget kan fyllas med mineralull som isolering samt 

förinstallera ventilationsrör och avloppsrör på fabrik. Undersidan av bjälklaget kombineras med ett 

undertak av glespanel och gipsskiva. Undertaket och/eller övergolv underlättar för att kunna nå kraven 

för olika ljudklasser.  

 

Standardtjockleken på kassettbjälklag är 349 mm och har en egenvikt på 63 kg/kvm inklusive 

isolering, men exklusive undertak. Bjälklaget kan även tillverkas med en höjning av andra mått. 

Tillverkning av varierande livhöjder är möjligt, för att kunna anpassa kassettbjälklagens styvhet till 

varierande spännvidder.  (Träguiden, Mellanbjälklag, 2009) 

 

5.8.3 Fasad 

Enligt planbeskrivningen för området Kista äng så utformas fasadgestaltningen och byggnadsvolymen 

med hänsyn till planerna för gatuindelningen. För byggnaden som är åtta våningar ska nedersta två 

sockelvåningarna, mellanpartierna och övervåningen skilja sig i utformning, materialval och/eller 

kulör på fasader. (Bygg- och plantjänsten, u.å.) 

 

Fasadmaterialet för sockelvåningarna är genomfärgade samt finslipade fibercementfasadskivor med 

naturstensmönster. Detta material ger en känsla av stenmaterial på bottenvåningarna, men har en 

mycket lättare vikt än stenmaterial. Rengöring och underhåll utförs enkelt på fasadytan genom 

tvättning och/eller behandling av skivorna med klotterskydd.  Fasadskivorna monteras med skruv på 

träläkt, de kan även demonteras vilket underlättar sågning vid förändringar av formen. (Cembrit, u.å.s) 

Byggnadens mellanpartier har en mörkt träfasad för att passa in i omgivningen. Arkitekturen i området 

ska vara av mycket hög kvalitet och möta visionen för Kista Science City och den internationella 

känslan som är en av Kistas förutsättningar och kvaliteter. 
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Materialvalet gör även byggnaden mer hållbar ur ett ekologiskt perspektiv. Trästommen och 

träfasaden skapar en levande och naturnära känsla i stadsmiljön. Träpanelerna från företaget ProdEX 

kan skäras i olika former eller storlekar för att anpassa sig till behoven hos alla projekt. Panelen består 

endast av naturligt trä med en behandlad yta av syntetiskt harts och en yttre PVDF-film.  

Panelerna är brandklassade enligt europastandard EN-13501-1, vilket gäller krav för röktäthet och 

brandmotstånd för ytskikt. Detta för att minska eller undvika risk för brandspridning av både in- och 

utvändiga brandkällor. Genom den bakomliggande isoleringen av stenull och med hjälp av att montera 

brandstopp i ventilationsöppningar kan brandspridning bakom fasaden förhindras. Fasadskivorna är 

installerade i en vinkel som är 30 grader, detta på grund av att undvika ökad solstrålning och avlagring 

av vatten på panelen. (ProdEX, u.å.) 

Burspråken har en träkonstruktion, d.v.s. är uppbyggda med träreglar i kombination med 

värmeisolering och fuktskydd. Burspråken bekläds med fasadskivor av aluminium med en röd kulör. 

Materialet har god motståndsförmåga mot UV-strålning, vilket innebär att beklädnaden kan behålla 

den belagda färgen och glansen i en utomhusmiljö. Aluminium har dessutom en god förmåga som 

fuktskydd. (RUUKKI, u.å.) 

 

På den översta våningen är det samma kulör som på burspråkens beklädnadsmaterial.  

 

Fasadgestaltningen för de övriga byggnaderna använder sig av samma utformning som för byggnaden 

med åtta våningars mellanparti samt översta våning. Byggnaden med sex våningar har en 

fasadgestaltning i trä med burspråk som mellanpartierna enligt ovanstående text. Byggnaden med fyra 

våningar har en fasadgestaltning i trä på de tre första våningarna, samt en fasadgestaltning i samma 

kulör som den översta våningen i åtta våningshuset. 

 

5.8.4 Tak 

Takkonstruktionen i projektet är ett låglutande sedumtak, som även kan kallas för grönt tak, med en 

lutning på 5 grader. Gröna tak kan uppsuga 50 - 80% av regnvattnet som faller på taket, vilket är 

positivt för att kunna minska belastningar i dagvattennätet och avloppssystem. Gröna tak ses som 

grönskande områden i tätbebyggda bostadsområden. Vegetationer underlättar för att öka livsglädjen i 

omgivningen samt har stora fördelar för luftrengöring. Samtidigt som växterna kan växa så fungerar 

de som isolering mot både kyla och värme. (Byggros, u.å.) 

 

Fördelarna med gröna tak ur ett ekonomiskt perspektiv: 

- Har en normal funktion som fuktskydd, vilket leder till minskning av fuktskador  

- Minskar kostnaderna för avkylning eller uppvärmning med hjälp av takets isolerande 

egenskaper 

- Fungerar som bullerdämpande material 

 

Fördelarna med gröna tak ur ett ekologiskt perspektiv 

- Bidrar till reduktion av dammängd och ohälsosamma partiklar i luften 

- Absorberar nederbörden 

- Upptar koldioxid och avger syre genom fotosyntesen  

(Byggros, u.å.) 

 

Prefabricerade växtmattor som är anpassade för det nordiska klimatet finns att beställa på många 

företag. För att minska takets vikt kan vattenhållande skikt utföras istället för enbart jord för 

vegetationen. Skiktet ger ett bättre resultat för takets vattenhållande förmåga samt har en betydligt 

lättare vikt och lägre bygghöjd. (Veg Tech, u.å.) 
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5.9 Förslagshandling 

Resultatet från examensarbetet består utav de ritningar, detaljer samt illustrationer som har framställts 

under projektet. Resultatet har sammanställts i bilaga Förslagshandling.  
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6. Analys 

Studentbostadshusen har utformats med gemensamma sociala ytor tillgängliga för alla studenter i 

kvarteret för att öka den sociala hållbarheten. De gemensamma ytorna upptar yta i 

studentbostadshusen vilket leder till att det kan utformas färre studentbostäder. Däremot är 

gemensamma sociala ytor en uppskattad och efterfrågad idé av studenterna, om de är utformade på rätt 

sätt. Genom att skapa gemensamma sociala ytor finns det även möjlighet att minska 

studentbostädernas area samt möjlighet att erbjuda gemensamma sociala ytor för lika stor del av hyran 

som studenterna skulle ha betalat för en något större bostad. 

 

Den sociala hållbarheten är svår att mäta samt räkna på vilket i sin tur gör det svårt att kontrollera 

balansen mellan den sociala-, ekonomiska- samt ekologiska hållbarheten. Olika förslag såsom 

loftgångarna, träkonstruktionen och växthuset har tagits fram för att kompensera detta. Förslagen kan 

höja både den ekonomiska- och ekologiska hållbarheten så att alla hållbarhetsperspektiven hamnar på 

en hög och jämn nivå. 

 

Enkätundersökningen skickades ut till studenter i Svenska Studenthus bostadskö. 277 av studenterna i 

bostadskön deltog i enkätundersökningen. Projektet är därför anpassat efter dessa 277 studenters 

åsikter. Därmed finns det en risk för att dessa studenters åsikter inte stämmer överens med övriga 

studenter i Sverige. 
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7. Slutsatser 

Dagens studentbostäder har en låg social hållbarhet. Den sociala hållbarheten behöver behandlas redan 

i planeringsstadiet i lika stor utsträckning som den ekologiska- och ekonomiska hållbarheten. Genom 

en noggrannare planering samt med hjälp av studenternas unika insikt behöver mer attraktiva och 

inbjudande sociala ytor gestaltas. 

 

Gemensamma sociala ytor är en uppskattad idé av många studenter. Dessa ytor anses ofta som en 

viktig del av studietiden och som en möjlighet att skapa nya kontakter. Gemensamma sociala ytor ökar 

känslan av gemenskap, samhörighet och hemhörighet.  

 

En fördjupad och mer utvecklad analys behövs för att komma fram till en acceptabel balans mellan 

den sociala-, ekologiska- samt ekonomiska hållbarheten. 

 

Examensarbetet redovisar en möjlig utformning av studentbostäder med gemensamma sociala ytor. 

Förslaget kan inspirera samt väcka ett intresse för vidareutvecklingen av den sociala hållbarheten i 

studentbostäder. 
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8. Rekommendationer 

En större produktion av studentbostäder med en social hållbarhet behövs på marknaden. För att uppnå 

en god social hållbarhet behövs noggrann planering i ett tidigt skede i byggprocessen. Den sociala 

hållbarheten har en betydande roll för att öka studenternas välmående. 

 

Vi rekommenderar att aktivt arbeta för att öka känslan av gemenskap i studentbostäder. För att möta 

studenternas efterfrågan behövs lättillgängliga sociala ytor med en öppen och inbjudande utformning.  

 

Genom att arbeta fram en noggrant genomtänkt analys av samtliga tre hållbarhetsperspektiven kan den 

sociala hållbarhetens relevans lyftas fram och bidra till en förbättring av bostäderna för studenter. 

 

Vi önskar se en vidareutveckling av de sociala ytorna i studentbostäder samt ett större fokus på den 

sociala hållbarheten. 
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