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Förord
Denna uppsats behandlar ett examensarbete, vilket utförs under vårterminen 2015 som ett
avslutande moment till den treåriga byggnadsingenjörsutbildningen vid Högskolan i Gävle.
Arbetet ger 15 högskolepoäng som motsvarar cirka tio veckors heltidsarbete.
Denna undersökning har gjorts på uppdrag av bostadsföretaget Gavlegårdarna. Konsekvenser
av de nya rutinerna, att byggherren hyr in en bevarandeexpert samt blandar in kommunen och
låter dem medverka i tidigt skede vid bygglovsansökan gällande kulturhistoriska byggnader
undersöks. Detta görs för att pröva möjligheten för tideffektivisering och kommunikationsförbättring mellan de inblandade aktörerna vid bygglovsansökan. Dessutom undersöks vad
hyresgästerna tycker om bevarandet av gamla byggnader och hur mycket de engagerar sig i den
eventuella ändringen i sitt område.
Ett stort tack riktar jag till mina engagerade handledare Dorith Carlberg (Arkitekt vid
Högskolan i Gävle) och Hans Lundberg (Projektledare på Gavlegårdarna, som jag även har
intervjuat). Jag vill också tacka hyresgästerna som engagerade sig och tog av sin tid för att svara
på enkäter. Ett ännu mer stort tack till nedanstående respondenter som delade med sig av sina
värdefulla arbetsminnen och erfarenheter. Jag uppskattar Er hjälp och tid!
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Sammanfattning
En stor del av Sveriges bebyggelse har byggts mellan 1965 och 1974 eftersom det rådde stor
bostadsbrist i Sverige. Regeringen beslutade att en miljon bostäder skulle uppföras under denna
tid, det s.k. miljonprogrammet. Det byggdes bostäder i varierande former och storlekar för att
bygga bort bostadsbristen. Storskaligheten och en stor grad av upprepning av identiska hus är
kännetecken för miljonprogrammets bebyggelser. Nu är det dags att renovera dessa byggnader.
I och med att dessa byggnader är av allmänt intresse då de speglar en del av Sveriges
arkitekturhistoria ställer kommunerna vissa krav vid renovering av dem. Det kommunala
företaget Gavlegårdarna i Gävle tar initiativ till att utveckla bygglovsprocessen för sådana
bebyggelser. Detta görs för att reducera tiden för framställande av ett godkänt bygglov samt
effektivisera och underlätta kommunikationen med kommunen under hela projektet. För att
kunna bevara dessa byggnader i högsta möjliga mån har Gavlegårdarna utarbetat en
effektiviseringsprocess genom att hyra in en extern bevarandeexpert för att fungera som en bro
mellan företaget och kommunen samt för att kunna dela med sig av sina erfarenheter gällande
bevarandet av det eventuella området. Dessutom har Gavlegårdarna låtit kommunen vara med
från ett tidigt skede, d.v.s. redan från den första presentationen av förslaget. Därmed har
kommunen fått vara med och medverka i förslaget, redan innan bygglovsansökan.
Detta examensarbete tar upp konsekvenserna av de nya tillagda rutinerna och hur de har
påverkat bygglovsansökningsprocessen för Nya Nordostprojektet. Genom att intervjua de
inblandade aktörerna i det undersökta projektet har slutsatsen dragits att dessa rutiner har
bidragit till att processen bedrivits mer effektivt jämfört med företagets tidigare projekt.
Därutöver visar denna uppsats hur hyresgästerna har engagerat sig i det eventuella arbetet.
Enkätundersökning har utförts för att kunna höra hyresgästernas åsikt.
Det har visat sig att de nya rutinerna har effektiviserat tiden för bygglovsansöknings-processen.
Tiden har förkortats jämförts med Gavlegårdarnas övriga projekt. Fördröjning i tid kostar
företaget mer pengar. Dessutom har den förbättrade kommunikationen underlättat för båda
parter att ta emot klagomål lättare och acceptera det. Det bidrar till att kommande problem kan
lösas smidigare. Undersökningen har även visat att i projekt som Nya Nordost tas inte stor
hänsyn till hyresgästernas åsikter, då byggherren redan är styrd från kommunen, vilket försvårar
att flera kan vara med och välja. Ett annat resultat av denna undersökning var att de intervjuade
personerna hade olika åsikter om bevarandet gällande Nordost. De flesta tyckte att Nordost ej
var värt att bevara. Undersökningen visade även att hyresgästerna inte har engagerat sig lika
mycket i bevarandet av gamla byggnader jämfört med att bo i ett modernare och nyrenoverat
område.
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Abstract
A large part of the buildings in Sweden have been built between 1965 and 1974 because of a
significant housing shortage at that time. The Swedish government decided during that time
that one million homes would be built, the so-called "The Million Program". The homes were
built in a variety of shapes and sizes in an attempt to eliminate the problem of housing shortage.
Large-scale units and a large degree of repetition of identical houses are characteristics of
buildings of the Million Programme. Today, the time to renovate these buildings have come.
However, these buildings reflect some of Sweden's architectural history, which makes them of
public interest. This fact have led municipalities to demand certain requirements in the
renovation of these buildings. An important step to start the renovation process is to obtain a
building permit. The municipal company Gavlegårdarna in Gävle took the initiative to improve
the process of obtaining a building permit for such buildings. This was done as an attempt to
reduce the time for the obtaining of an approval and to optimize the communications with the
municipality throughout the project. In order to preserve these buildings to the highest possible
extent, Gavlegårdarna has developed an efficient process by hiring an external preservation
expert to serve as a bridge between the company and the municipality. Furthermore, the
preservation expert will share own experiences regarding the preservation of the eventually
renovated area. Moreover Gavlegårdarna allowed the municipality to participate in the
renovation project from an early stage, i.e. right from the first presentation of the proposal.
Thus, the municipality had the chance to be with and contribute in the making of the draft, even
before the applying for the building permit.
This thesis addresses the consequences of how new added routines have affected the process of
applying for a building permit during the project of New Nordost. By interviewing the agents
involved in the investigated project, conclusions has been drawn, that the new routines have
contributed into making the process more efficient as in compared to the company's previous
projects. In addition, this paper shows how tenants have engaged in the project. A survey was
carried out in order to know the tenants' opinion.
It has been found that the new routines have facilitated the process of applying for building
permits. The time has been shortened as compared to other projects done by Gavlegårdarna.
Time delay costs the company more money. In addition, the communications were improved
which made it easier for both parties to receive any complaint and accept it. Hence, helped to
resolve future problems smoothly. The investigation has also shown that in a project such as
the New Nordost, no full account was taken for the tenants' opinions. Due to the Client being
mainly regulated by the municipality, it was difficult to make the tenants involved in the process
of decision making. Another result of the survey was that the interviewed persons had different
opinions about the preservation of the buildings in the area of Nordost. The majority thought
that the area of Nordost was not worth preserving. The survey also showed that the tenants were
not eager to preserve old buildings as compared to stay in a modern and newly renovated area.
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Begreppsbestämningar
Under denna uppsats förekommer några ord som inte är tydliga för alla, därför förklaras de
här för att underlätta läsningen.
Aktörer = Samlingsnamn för samtliga deltagare i ett byggprojekt, i detta fall Nya Nordostprojektet samt andra som intervjuades.
Antikvarie = Personer som har speciell kunskap och erfarenhet om bevarande om gamla
bebyggelser och de ska bevaras. Dessutom har den juridiska delen för tolkning av lagar som
berör detta område såsom bevarandekrav och varsamhetskrav. Ibland också kallat extern
bevarandeexpert i denna rapport.
Boendedemokrati = Hyresgästerna får vara med och bestämma vad det gäller deras boende
och området de bor i.
Byggherre = Fastighetsägare som bestämmer utförandet av byggprocessen. I detta fall
Gavlegårdarna.
Bygglov = Tillstånd som krävs vid ny- eller ombyggnation, eller andra ändringar av en
bebyggelse bland annat i konstruktionen. För att få detta tillstånd måste en ansökan skickas till
kommun och godkännas innan byggarbetet startas.
Byggprojekt=Process som omfattar flera skeden för att erhålla en färdig byggnad som ska
uppfylla de i förväg bestämda kraven.
Kommun = I detta arbete förekommer flera gångar ordet kommunen, med detta menas en
förvaltning som har ett ansvar som hanterar bygglovsfrågor d.v.s. de ansvariga som har ett
mandat att säga ja eller nej som arbetar i kommunen såsom antikvarie eller
bygglovshandläggare osv.
Nya rutiner = Då byggherren blandar in kommunen i tidigt skede (de ska vara med på möten
och inte bara kommunicera via brev eller annat) redan vid första presentationen av förslaget,
samt låta kommunen medverka. Dessutom att byggherren hyr in en sakkunnig bevarandeexpert.
PBL= Plan- och bygglagen, är en lag som bland annat omfattar bestämmelser och föreskrifter
rörande byggande.
Projektledare= Representant som leder och styr arbetet. I detta fall gäller det Gavlegårdarnas
anställda projektledare.
Respondenter = Personer som deltar i undersökningen genom intervjuer eller enkät.
Ändringsarbete = En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde, enlig PBL-definition. I detta fall
omfattar ändringsarbetet balkong-, fasad- och entrérenovering. Ibland också kallat renovering,
upprustning eller ändring, i denna rapport.
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1 Inledning
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till problemet och andra delar såsom presentationen av
syftet, målet samt vissa avgränsningar.
1.1 Bakgrund och problemformulering
I och med att miljönsprogramsbebyggelsen speglar en viss tid av Sveriges arkitektoniska
historia och kulturhistoria, ställer kommunen höga krav vid upprustning av sådana bebyggelser.
Under 70-talet byggdes ungefär en miljon bostäder under tio år. Den allmänna problematiken
är att miljonprogrammets byggnader behöver rustas upp, då intervallet för stora renoveringar
för byggnader är cirka 30-40 år. Det gör att dessa bostäder kommer att behöva renoveras nu, så
att dessa byggnader kan användas framöver och uppfylla dagens krav. Med andra ord är
miljonprogramsområdenas renovering aktuell, vilket gör att detta arbete kan vara intressant för
flera fastighetsägare och andra intressenter. De största problemen ligger i hur dessa
upprustningar görs utan att förstöra byggnadernas kulturhistoriska värde och utan att
projekteringsprocessen och bygglovsprocessen tar för lång tid. Ibland är det svårt och
komplicerat att renovera miljonprogramsbebyggelser utan att ursprungliga karaktärsdrag
berörs. Att komma fram till någon lösning som godkänns från båda kommunen och
fastighetsägaren tar relativt lång tid. Det kan bero på flera orsaker bland annat bristande
kommunikation redan i tidigt skede av projektet och under framställning av lösning.
Det här arbetet är en fallstudie baserad på ett miljonprogramområde, Nordost i Gävle, vilket
utsetts som ett kulturhistoriskt område. Det behandlade projektet kallas för Nya Nordost och
omfattar bara exteriöra ändringar; balkongrenovering, fasadrenovering samt byte av entréer och
utvändig tilläggsisolering. Området omfattar sju hus och samtliga byggdes under 1970-talet,
med den gamla miljonprogramskänslan med det röda teglet på gavlarna och taksargen som
pryder husen. Gavlegårdarna, ett kommunalt bostadsbolag i Gävle, har tagit initiativ genom att
använda sig av en effektiviserad bygglovsprocess. De anser att om att allting är klart från början
kommer det att underlätta arbetet under resten av projektets gång. Tanken bakom
effektivisering kom efter att företaget hade stött på stora och mycket kostsamma problem i sitt
förgående projekt, Sköna gröna Sätra, som också handlade om ett kulturhistoriskt område från
60-talet som nyligen har renoverats. Men Sätra har högre bevarande- och skyddskrav jämfört
med Nordost, då det har utsetts till riksintresse. En annan skillnad mellan Nordost och Sätras
projekt att de är av olika storlek och har haft olika förutsättningar i samband med ändringarna.
Byggloven har tagit lång tid i Sätras projekt och kommunen har ställt höga krav, då området
har sina specifika arkitektoniska drag som ska bevaras. Efter att Gavlegårdarna utrett lösningar
de redan lämnat in till kommunen insåg de att lösningarna är kostsamma och ej praktiska från
Gavlegårdarnas sida (H. Lundberg & I. Karamehmedovic, personlig kommunikation, 24 april
2015).
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1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheten till effektivisering av bygglovsprocessen
gällande kulturhistoriska byggnader. D.v.s. kan bygglovsprocessen förkortas i samband med
ändring av miljonprogramområden, genom att föra in kommunen och en extern bevarandeexpert tidigare i byggprocessen?

1.3 Frågeställning
Nedanstående frågor skall besvaras:






Vilken har antikvariens roll varit som extern bevarandeexpert i Nya Nordostprojektet?
Hur utvärderar inblandade aktörer såsom arkitekt, projektledare och byggherre att ta in
externa experter och låta kommunen medverka vid renovering av miljonprogramsområden redan i ett tidigt skede?
Vad anser de inblandade aktörerna om bevarandet av Nordost?
Hur mycket hänsyn tas till hyresgästernas åsikter gällande föreslagna ändringar? Vad
tycker hyresgästerna själva?

1.4 Mål
Målet med denna forskning är att få fram en konsekvensanalys av nya rutiner för
bygglovsansökans godkännande. Att få veta hur de inblandade respondenterna (intervjuade
personerna och hyresgästerna) utvärderar bevarandet av Nordost är också ett delmål i detta
arbete.
1.5 Avgränsningar
Undersökningen är specifik för projektet ”Nya Nordost”. Fastighetsägaren är Gavlegårdarna
och det behandlade området är Nordost, som är centralt belaget i Gävle. Arbetet begränsas till
att bara omfatta projektets genomförande av yttre renoveringar, som fasadrenovering,
balkonger och entréer.

1.6 Målgrupp
Arbetet riktar sig främst till projektledare för ändring och ombyggnad av kulturhistoriskt
klassad byggnader. Dessutom är arbetet riktat till studenter och andra intressenter.
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2 Teoretisk bakgrund
I detta kapitel beskrivs fakta om de huvudsakliga delarna i detta arbete. Det är bland annat
beskrivningen av de nya rutinerna i bygglovsansökan som Gavlegårdarna vill undersöka
konsekvenserna av. En kort presentation om Gävle, Gavlegårdarna och miljonprogrammet kan
också läsas i detta kapitel.
2.1 Gavlegårdarna
”Bostaden kan vara helt avgörande för vilka möjligheter man har i samhället. Vi strävar
efter att, så långt det är möjligt, möta våra hyresgästers sociala behov”
citaten hämtad från(http://www.gavlegardarna.se/om-oss/vara-omraden/)
Gavlegårdarna är ett kommunalt bolag med sex huvudavdelningar: VD, Stab, förvaltning,
fastighetsutveckling, ekonomi, kommunikation och kundcentrum. (H. Lundberg, personlig
kommunikation, 11 maj 2015). Företaget grundades 1917 och idag äger det 70 procent av alla
hyreslägenheter i Gävle kommun, vilket bl.a. omfattar lokaler och lägenheter med varierande
storlekar och design som matchar allas förväntningar. Företaget har 15 200 lägenheter bebodda
av cirka 30 000 personer. Gavlegårdarna är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag
med ett stort utbud av bostäder med varierande hyror, bostadsutformning och storlek. Företaget
har andra uppdrag i samhället förutom att förvalta byggnader i staden såsom att utveckla
bostäder för äldre, funktionshindrade, ungdomar och studenter beroende på varje enskild grupps
behov. 200 anställda arbetar för företaget i dagsläget. Gavlegårdarna följer upp sin verksamhet
utifrån fyra perspektiv; samhälle, kunder och marknad, medarbetare och ekonomi
(www.gavlegardarna.se).

2.2 Gävle stad med Nordost i fokus
Gävle är Norrlands äldsta stad, som fått sina stadsprivilegier år 1446. Staden är belägen i
Gästrikland, med centralt läge i Gävle kommun (http://www.gavle.se).
Nordost ligger centralt i Gävle på norra sidan om Gavleån, bild 1. Det är ett miljonprogramområde och det är därför värdefullt att bevara. Nordost omfattar sju hus som byggdes under
1970-talet, fem till sex våningar höga. Det finns totalt 720 bostäder. Området har varierande
lägenheter med 1-6 rum och kök. Lägenheterna är kända för sina generösa planlösningar. I
området finns det gott om stora lekytor på gårdarna (http://www.gavledardarna.se).
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Bild 1 visar en karta över Gävles tätort, där Nordost är markerad med pilen*
(www.gavle.se/Kommun-politik/Kartor-och-geografisk-information-GIS/Kommunkartan/)
Mycket lite fakta och information finns om Nordost, då inget är nedtecknat enligt Gunnar
Lidfeldt (personlig kommunikation, 23 april 2015). Under den tiden Nordost byggts har
Lidfeldt, f.d. stadsarkitekt i Gävle kommunen, varit inblandad aktör i projektet och varit med
under hela projektets gång. Idag delar han med sig av sina minnen och erfarenheter. Nedan
citeras en del av det han berättade.
Jag kom hit 1963 och då var det aktuellt med Nordost. Då fanns de första skisserna på
stadsdelen Nordost. Innan man grep sig an Nordost så hade Gävle sanerat på Söder.
Där revs nästan all bebyggelse och nya hus uppfördes. Den södersaneringen var en
väldigt omfattande sanering och väckte stor uppmärksamhet i hela landet. För Gävle
var en av de första städer som gjorde på det sättet; rev allt gammalt och byggde allt
nytt, med undantag av partiet med gamla Gävle, det blev kvar. Man ansåg då att det var
väldigt lyckat med saneringen på Söder och då ville man fortsätta. Då tog man andra
stadsdelar. Öster till exempel är en sådan stadsdel och Nordost en annan. Sedan
bestämde man sig, vi river merparten av den gamla bebyggelsen och bygger nya hus.
(G. Lidfeldt, personlig kommunikation, 23 april 2015).
”Det var fem stycken entreprenadfirmor som fick uppdraget, att tillsammans i form av
konsortium driva det här projektet och de anlitade i sin tur arkitekt i Stockholm” (G. Lidfeldt,
personlig kommunikation, 23 april 2015). Han fortsätter med att det var Gustav Lettström som
fick uppdraget att rita dessa hus. Hans tanke var att bygga husen så att de skulle se ut som en
enhet. De skulle ha åtta våningar från början, för att kunna rymma så mycket som möjligt, men
det godkändes inte då. Vissa tyckte att de var för höga och därför byggdes de med högst sex
* Kartan

har godkänts att ingå i rapporten efter kontakt med kundtjänst på Gävle kommun
(personlig kommunikation, 4 maj 2015). Bilden är redigerad från kartan som finns på Gävle
kommuns webbsida
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våningar. Husen är placerade på det sätt som de står idag, bild 2, för att få in maximalt med
solinsläpp för varje lägenhet och för att nyttja ytan så mycket som möjligt (G. Lidfeldt,
personlig kommunikation, 23 april 2015).

Bild 2 visar Nordost översiktligt och hus placering. Bilden är hämtad från arkitekten Nils Simonsson,
som själv har ritat den.

Idag erbjuder Nordost bostäder till cirka 2 500 människor (Gavlegårdarna kundcentrum,
personlig kommunikation, 27 april 2015). Området har perfekt centralt läge då det ligger fem
minuters promenad från Gävle centrum. Sedan de sju husen byggdes, har det skett såväl små
som stora renoveringar. Det har säkert påverkat områdets upplevelse i viss mån men ändå har
de bevarat den gamla miljonprogramskänslan med det röda teglet på gavlarna och taksargen
som pryder husen. Enlig arkitekten Nils Simonsson (personlig kommunikation, 21 april 2015),
som var inblandad i detta aktuella projekt, har den största renoveringen i området ägt rum under
1990-talet. Renoveringen utfördes utan bygglov. Hela området genomgick ett åtgärdsprogram,
då de ägdes av Stiftelsen Hyresbostäder U.P.A (Utan Personligt Ansvar). Arbetet omfattade
byte av entréer och uteplatserna renoverades. Sedan Gavlegårdarna övertog ägandet på 2000talet, har det inte genomförts sådana märkliga renoveringar, förutom byggandet av några
soprum utspridda på området (G. Lidfeldt, H. Lundberg & N. Simonsson, personlig
kommunikation, 23, 24 & 21 april 2015).
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Några bilder från Nordost i dagsläget. Samtliga bilder är fotograferade av Rand Abdalmunim,
2015-06-06.
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2.3 Miljonprogrammet och dess renovering
Under 1965 till 1974 byggdes en miljon bostäder i hela Sverige, vilket utgör en stor del av
Sveriges totala bostadsbestånd idag. Miljonprogrammet var inget riktigt program utan det var
regeringens beslut att en miljon bostäder skulle uppföras under denna tid, det s.k.
miljonprogrammet. Det gällde att bygga många bostäder under kort tid. Enligt var syftet med
miljonprogrammet att höja takten i bostadsproduktionen och erbjuda folket bostäder till rimliga
priser för medelklassen. Under dessa år byggdes flera olika formar av bostäder såsom radhus,
små villor och höghus. Därtill byggdes det på ett standardiserat och rationellt sätt för att få ned
kostnaden och byggtiden. (www.stockholmskallan.se/Tema/Stockholmsbebygglseutveckling/Miljonprogram/).
Det finns olika åsikter om vad som kännetecknar miljonprogrammets byggande. Att bygga i
stora enheter, byggande med någon form av upprepning är något som utmärker denna tids
byggande (www.mer-fakta-om.se/miljonprogrammet). Där nämns det även att miljonprogrammets bebyggelser har flera olika drag beroende på om de byggdes i början eller i slutet
av den perioden.
Enligt Björk et al (2012): ”Den nya byggtekniken innebar att hantverks-mässigt murande
försvann och ersattes av platsgjutning av betongstommar och montering av prefabricerade
fasadelement. Stor-skaligheten kunde innebära att befintlig vegetation togs bort” (Björk,
Nordling och Reppen 2012, s.110). Det står också att balkongerna är indragna från fasadlivet
och balkongfronterna är av plåt. Dessutom hävdar författarna att taken är plana och ibland
prydes huset av en taksarg av plåt. Dessa karaktärsdrag är tillämpade i Nordost (ibid).
Nu beräknas det vara dags för renovering av miljonprogrammets byggnader. Den uppskattade
kostnaden är hög, 300 till 500 miljarder kronor för hela Sverige. Detta medför att renoveringen
av dessa bebyggelser utgör en av de stora aktuella samhällsekonomiska och bostadspolitiska
frågorna idag. Den höga kostnaden har fått till följd att flera kommuner med bostadsöverskott
väljer att riva ner dem istället för att upprusta dem (www.boverket.se/-sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/).
Problem med upprustningen av miljonprogrammets bostäder gäller i hela Sverige. Alla
miljonprogram är inte klassade som kulturhistoriskt intressanta. I och med att det är aktuellt
med miljonprogrammets renovering finns studier kring miljonprogrammets ändring, men få
som handlar om effektivisering av bygglovsprocessen. Det finns undersökningar gällande
energieffektivisering av miljonprogrammets byggnader. Det kan bero på riksdagens beslut om
att energiförbrukningen i svenska bostäder ska halveras till år 2050 (http://www.fria.nu/artikel/89668).
Enligt Peter Karlsson (2013) ger renoveringen av miljonprogrammet inte stor avkastning till
fastighetsägare med tanke på hur mycket de stora renoveringarna kommer att kosta och
svårighetsgraden att utföra dem, dvs. att genomföra ändringarna på ett lönsamt sätt. Han menar
att det inte är lätt att renovera byggnader och det kräver speciella tekniker som är kostsamma.
Därutöver kan exteriöra ändringar vara lönsamma jämfört med interiört. Det beror på att vissa
ändringar som tilläggsisolering kan bidra till lägre energikostnader osv. Men det gäller inte
fasadrenoveringen.
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Jessica Säll (2011) anser att för att lyckas med ett kostnadseffektivt projekt krävs det att
kommunikationen mellan inblandade aktörer fungerar på ett bra sätt. Därutöver att ta med
hyresgästerna i projektet ökar möjlighet till nöjdhet med ombyggnationen/renoveringen, genom
ett ökat engagemang. Säll anser att den mest lönsamma ombyggnaden är den som kombinerar
ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.
Enligt Marc Benjaro och Pedram Adjamloo (2012) finns det oftast bra lösningar för upprustning
av miljonprogrammet. Men det finns flera orsaker till att dessa lösningar inte tillämpas, bl.a.
är de mycket kostsamma, går emot myndighetskraven och hyresgästernas och/eller
fastighetsägarens betalningsförmåga. I och med att staten har varit tydlig med att man inte
kommer att bidra med ekonomisk ersättning vid upprustning, är det fastighetsägaren som
beslutar om hur väl upprustningen ska vara. Studien (ibid) har även visat att de ekonomiska
förutsättningarna för varje projekt, gällande ändring av miljonprograms byggnad/område, kan
variera, då de påverkas av bostadsmarknaden och bostadsområden. Författarna tycker att det
skulle vara intressant att analysera det som ligger till grund för att staten inte bidrar med
subventioner, momsreducering eller någon typ av nationell garanti för fastighetsägare som är i
behov av att renovera miljonprogramshus (ibid).
Enligt Berggren (2012) kan de stora arbetena gällande upprustningen av miljonprogrammets
bebyggelser hanteras genom att välja rätt strategi (bevara, uppdatera eller uppgradera) och att
varje bebyggelse ska bedömas separat. Det är bl.a. byggnadstekniska-, miljömässiga- och
konstnärliga värden som skall värderas för ett lyckat strategiskt val. ”Som hjälp vid upprustning
av rekordårens byggnadsbestånd är det bra att ha en strategi. Men ska man bevara, uppdatera
eller uppgradera? Varje objekt måste analyseras noga och valen göras utifrån de mål man
har.” (Berggren, K. (2012, s. 71).
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2.4 Vad säger lagstiftningen om ändringsprocess
I Sverige finns det flera olika regler och lagar/bestämmelser samt föreskrifter rörande byggande
bl.a. Plan och bygglagen, (PBL) och Boverkets byggregler, (BBR). Olika lagar gäller vid
nybyggnation och ombyggnation. Bygglov krävs alltid vid nybyggnad. Vid vissa
ändringsarbeten krävs bygglov vid en eller flera åtgärder som bl.a. ändrar en byggnads
konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (PBL, BFS
2010:900 § 3). Tillståndsprövningen skiljer sig från ett ärende till ett annat beroende på
klassning (Statliga byggnads minnen, 2010). Figur 1 nedan visar Tillstånds-prövningen steg
för steg.

Figur 1, är hämtad från Statliga byggnadsminnen - Tillståndsansökan och tillståndsprövning
(2010, s.13).

Ändringsreglerna omfattar alla byggnader. För alla byggnader gäller varsamhetskravet i
samband med ändring med hänsyn till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning.
Därutöver kan vissa byggnader eller områden tilldelas ett starkare bevarandekrav bl.a.
förvanskningsförbudet. Det sistnämnda preciseras i detaljplanen och i speciella byggnadsantikvariska utredningar. Alternativt kan byggnaden förklaras som ett riksintresse. Ett
riksintresse är ett nationellt betydelsefullt område som innehåller nationellt viktiga värden och
kvaliteter (PBL, BFS 2010:900 § 4). Riksintressen ska behandlas och redovisas i den
kommunala översiktsplaneringen (www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/teman/riksintressen/riks-intressen-fran-ansprak-till-beslut/). Det ovanstående visar att alla ändringar stöter på
vissa problem, samtidigt ser de olika ut i olika kommuner och stadsdelar, beroende på hur hårt
bevarandekraven är ställda. Problematiken är osäkerheten i hur kommunerna tolkar
byggreglerna.
Gävle kommunen har gjort en ny översyn av kulturhistoriska värden över vissa delar av Gävle.
Under denna inventering klassades Nordost som kulturhistorisk värdebärare, bilaga 5, med
vissa karaktäristiska drag som ska bevaras.
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2.5 Bygglovsansökningsprocessen gällande kulturhistorisk bebyggelse hos
Gavlegårdarna
Det krävs en bygglovsansökan vid vissa ändringar och ombyggnationer av byggnader (L. Boox,
personlig kommunikation, 5 maj 2015). Varje företag har sitt sätt att handlägga sina bygglovsärenden. Kravet från kommunen kan också skilja sig beroende på det området som bearbetas. I
vanliga fall då ändringen inte omfattar en kulturhistorisk bebyggelse går processen för
bygglovsansökan betydlig fortare (F. Ståhl, personlig kommunikation, 27 april 2015). Men då
ändringsarbete avser ett kulturhistoriskt område måste byggherren ta hänsyn till bland annat
flera arkitektoniska detaljer, som inte har behövts vid vanliga fall (F. Ståhl, personlig
kommunikation, 27 april 2015). Nedan presenteras Gavlegårdarnas arbetssätt för att erhålla
bygglov före de nya effektiviseringsrutinerna.
Enligt arkitekten N. Simonsson och Gavlegårdarna projektledarna (personlig kommunikation,
21 & 24 april 2015) ska bygglovsansökan utförs enligt det steg som beskrivs i figur 2, nedan.

Byggherren anlitar arkitekt för framställning av förslag

Arkitekten ritar ett eller flera förslag med hänsyn till detaljplanen
från kommunen. En viss dialog med kommunen kan förekomma
men enkelt, t.ex. att höras via telefon, email eller brev

Arkitekten presenterar sina förslag till byggherren. Byggherren
väljer ett förslag och lägger till sina punkter (om det finns)

Byggherren ansöker om bygglov till kommunen

Kommunen fattar beslut och i vissa fall krävs kompletteringar

Figur 2 visar bygglovsansökningsprocessen hos Gavlegårdarna
I det undersökta fallet, Nya Nordostprojektet, har Gavlegårdarna (byggherren) lagt till små nya
rutiner till denna process för att effektivisera den. Som tidigare nämnts, kom tanken bakom
effektivisering efter att företaget hade stött på stora och mycket kostsamma problem i sitt
förgående projekt, Sköna gröna Sätra, som också berörde kulturhistoriska områden*. Byggloven
har dröjt cirka åtta månader och kommunen har ställt höga krav, då området har sina specifika
arkitektoniska drag som ska bevaras. Efter att Gavlegårdarna tagit erfarenhet från tidigare
förslag som de lämnat in till kommunen har de insett att kostnaderna blivit höga. Lösningen har

* Det

är samma aktörer i Nya Nordostprojektet och Sätras projekt, vilka är: Åhrén som
antikvarie, Gavlegårdarna som byggherre/projektledare och Boox och Ståhl från kommunen.
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varit för komplicerade och ej praktiska från Gavlegårdarna sida (H. Lundberg och I.
Karamehmedovic, personlig kommunikation, 24 april 2015).
Då kommunen inte godkänner förslaget som Gavlegårdarna har presenterat nyligen kommer
man inte vidare. Gavlegårdarna tror att det hade varit bättre och underlättat om de hade haft en
bevarandeexpert redan från början. Då kanske de hade kunnat komma överens om någon bättre
lösning som både kommunen och Gavlegårdarna kan vara nöjda med (H. Lundberg och I.
Karamehmedovic, personlig kommunikation, 24 april 2015).
De nya rutinerna innebär att ta in externa bevarandeexperter samt låta kommunen medverka
vid framtagande av lösningsförslag, redan i ett tidigt skede av projektet, d.v.s. före bygglovsansökan. Projektledarna anser att de nya rutinerna kan effektivisera bygglovsansökningsprocessen samt att det kan underlätta kommunikationen med kommunen framöver ifall de stöter
på några problem, som de gjorde tidigare med Sköna gröna Sätra projektet (H. Lundberg och I.
Karamehmedovic, personlig kommunikation, 24 april 2015). Figur 3 nedan visar skillnaden,
d.v.s. de nya inlagda rutinerna, blåmarkerad text, jämfört med figur 2.

Byggherren anlitar arkitekt för framställning av förslag samt en
extern bevarandeexpert. En första kontakt tas med kommunen för
att den ska kunna delta och påverka tidigt i projektet

Arkitekten diskuterar projektet med bevarandeexperten samt ritar
ett eller flera förslag med hänsyn till detaljplanen från kommunen
samt råden från den externa antikvarien

Arkitekten presenterar sina förslag i ett möte med byggherren,
bevarandeexperten och kommunen. Alla tre parter får säga sina
åsikter och diskutera fram ett förslag som godkänns av alla

Byggherren ansöker om bygglov till kommunen

Kommunen fattar beslut och vissa fall krävs kompletteringar

Figur 3, visar bygglovsansökningsprocessen med de nya rutinerna hos Gavlegårdarna
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3 Metod och datainsamling
I detta kapitel presteras vilka metoder som valts för att kunna utföra undersökningen och
uppfylla dess syfte. Därutöver argumenteras de bakomliggande skälen för valet av dessa
metoder. Det är tre delar som hela undersökningsstoffet bygger på, intervju- och enkätundersökning samt literturstudier. Avslutningsvis har resultat framställs och analyserats enligt
den inlästa teorin.
För att utföra detta examensarbete har en fallstudie använts. Detta har valts i och med att arbetet
ska utföras under en tidsbegränsad period samt att arbetet går ut på att undersöka ett fall med
dess metod och konsekvenser (Biggam, 2008). Vid tillämpning av metod med fallstudie brukar
undersökaren oftast använda intervjuer som huvudsaklig datainsamlings-metod. Vissa väljer
även att ha en kombination av datainsamlingstekniker, såsom enkäter, individuella- och
gruppintervjuer (Biggam, 2008). Med avsikt att kunna besvara undersökningens frågeställningar och sedan analysera resultaten har intervju- och enkätundersökning valts för denna
rapport. Nya Nordostprojektet är det aktuella fallet som även har jämförts med en annan
fallstudie ”Sköna gröna Sätra” ett projekt som också berör ett kulturhistoriskt område.
Jämförelsen är begränsad till tidsåtgång för bygglovsansökan samt hur kommunikationen
fungerat mellan de inblandade aktörerna. Resultaten som är samlade från intervjuerna och
enkäterna sammanställs separat, då de behandlar olika områden. Av den anledningen kan de
inte jämföras.
3.1 Litteraturstudie
Arbetet inleds med en översiktlig litteraturstudie gällande bevarande av miljonprogramsområden, samt enkät-och intervjumetoder. Ett planerat schema har framställts, där alla moment
som ska bearbetas samt slutdatumet för aktiviteterna ingår.
Tjora (2012) anser att tillgång till resurser har stor påverkan på val av metod. Dessutom är
forskningsmetoden beroende av undersökningens tema d.v.s. syftet avgör metoden. En
vetenskaplig forskning ska innehålla kvantitativa och/eller kvalitativa svar (Tjora, 2012).
Kvantitativ forskning svarar på ”hur-frågor” och handlar om mätbara uppgifter, berörda
kvantiteter och mätningar medan kvalitativ forskning behandlar ”varför-frågor”. Det är inte
alltid lätt att hålla en undersökning om den bara består av antingen kvalitativa eller kvantitativa
frågor. Därför kan en viss blandning oftast förekomma vilket valts för denna undersökning
(Biggam, 2008).
Då intervju- och enkätundersökning kan utföras på olika sätt (Biggam, 2008), har vetenskapliga
artiklar och böcker inom detta område lästs. Det har hjälpt till bland annat för hur enkät- och
intervjufrågorna ska formuleras, att välja rätt fråga för svaren som förväntas samt att kunna
sammanställa och analysera svaren på ett lämpligt sätt.
Databaser för Högskolan i Gävle och andra webbsökningar har använts för att hitta lämpliga
vetenskapliga artiklar som berör undersökningens tema. Därutöver har insamlade rådata från
enkät- och intervjuundersökning utgjort materialet i detta arbete.
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3.2 Intervjuundersökning
Enligt Lantz (2013) finns det flera olika intervjuutformningar, ”Intervju kan utformas mycket
olika och ges olika form och innehåll.” I det här arbetet valdes att utföra en semistrukturerad
intervju också kallad halvstrukturerad intervju. Denna typ kan omfatta båda kvantitativa och
kvalitativa frågor. Resultatet blir en kombination av svar från öppna och slutna frågor. En
semistrukturerad intervjus resultat kan analyseras genom jämförelse av de olika inblandades
svar (Lantz, 2013).
Några särskilda krav ska uppfyllas för att nå en intervju som är väl genomförd (Lantz, 2013).
Dessa krav ska ställas på alla datainsamlingsmetoder eftersom det är detta som avgör arbetets
reliabilitet och validitet. Kraven är presenterade nedan:




”metoden måste ge tillförlitliga resultat
resultaten måste vara giltiga
andra ska kritiskt kunna granska slutsatserna” (Lantz, 2013 s. 15).

Enligt Tjora (2012) finns det tre indikatorer som är avgörande för forskningsresultatet;
tillförlighet, giltighet och generaliserbarhet. Tillförlitligt handlar om noggrannhet och
pålitlighet beträffande hur forskningsmaterial har samlats in, att det bearbetats på ett tillförlitligt
och ej slumpmässigt sätt (Lantz, 2013). Generaliserbarhet innebär att dra slutsatser som har
provats på en liten andel och hävda att slutsatsen gäller ett större urval utan att undersökning
utförts (Lantz, 2013 och Tjora 2012). Giltighet är graden av generaliserbarhet och hur pass
noggrant tolkningen av resultaten varit, vilket är svår vid kvalitativa undersökningar då
tolkningen av insamlade data kan variera (Lantz, 2013).
Stor hjälp har kunnat tas från en intervjumall, bilaga 1, hämtad från artikeln ”Data Collection
Methods: Semi-Structured Interviews and Focus Groups”( Harrell& Bradley, 2009). I detta
arbete har författarna gett ett välstrukturerat intervjuprotokoll som mall. I protokollet har de
också angett förslag på vad som kan förbättras. Dessutom har de infogat exempel på
anteckningar som kan vara nödvändiga att skriva ner, genom att presentera en del av en intervju.
Där beskrivs vad respondenten sagt, anteckningar som skulle skrivas under intervjun och hur
den insamlade anteckningarna har bearbetats och skrivits i den färdiga rapporten, bilaga 2.
Därutöver har varje avsnitt diskuterats vilket underlättar för läsaren för att kunna få en
helhetsbild av ämnet.
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3.3 Enkätundersökning
Enkätundersökning används för att kunna få svar på hur många som har en viss åsikt samt varför
(Biggam, 2008). I det här fallet hur många hyresgäster som engagerar sig i ändringsarbetet samt
varför de vill att Gavlegårdarna ska utföra eller inte det eventuella ändringsarbetet. Trost (2007)
anser att det är viktigt att välja urvalet noggrant. Han påstår att ju större urval desto större chans
att få besvarade enkäter.
”Generally, successful completion of a survey depends on how the questionnaire is prepared,
as well as on the way it is used in the field” (Ghic, Gabriela & Moraru, 2014, s.1)
Citatet är hämtat från “Developing Questionnaires and Interview Techniques on the Standard
of Living and Quality of Life – Teaching and Practical Approaches” (Ghic, Gabriela & Moraru,
2014). Enligt undersökarna till denna vetenskapliga artikel ska frågorna vara korta och ha direkt
anknytning till undersökningens ämne. Författaren hävdar att ”Do you think …?-frågor” leder
till oklara svar eller svar utanför området. Frågorna är det största bekymret för forskare som
tänker använda sig av enkätundersökning, då inte välformulerade frågor kan orsaka att arbetet
leder till tvister och kritisk analys. Det finns säkert ett antal tips och råd om hur ostrukturerade
frågor ska undvikas, men det är ändå inte alltid lätt att undvika sådana frågor.
Flera goda råd för att öka chansen att få flera besvarade enkäter kunde hittas i denna artikel,
bland annat:




Undvik detaljerade frågeformulär, det kan orsaka trötthet för både partner.
Ta bort eller formulera om alla frågor som kan ge oanvändbara svar.
Se till att respondenterna har tillräcklig information för att kunna besvara frågorna.

I artikeln “New data collection modes for surveys: a comparative analysis of the influence of
survey mode on question-wording effects” har Cocco och Tuzzi (2012) undersökt och
presenterat resultaten av en studie om samverkan mellan några av de mest kända effekterna av
frågeformulering och insamling av data på tre olika sätt; ansikte mot ansikte, webbaserad och
SMS-baserad. Dess resultat har bekräftat att sättet som används för datainsamlingen och frågors
formulering kan påverka svaren från respondenterna. Det kan innebära att de förväntade
resultaten kan vara annat än om enkäterna genomförts via SMS till deltagarna eller via
personliga möten.
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3.4 Genomförande
 Intervjuundersökningen
Som tidigare nämnts har en semistrukturerad intervju valts till denna undersökning. Urvalet har
skett med hänsynstagande till att få minst en representant från olika parter såsom arkitekten,
länsstyrelsen, kommunen och fastighetsägaren. Detta har gjorts för att få flera synvinklar från
olika aktörer i ett byggprojekt. Nedan presenteras de valda respondenternas yrkesroll. Efter val
av respondenter och kontakt med dem, antingen via epost eller per telefon, har intervjutider
bokats. Under kontakttillfället har de intervjuade fått veta syftet med intervjun, vilka områden
frågorna kommer att behandla, hur lång tid intervjun kommer att ta och fått en kort presentation
av undersökaren. Detta har gjorts för att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig. Plats för
träff har varierat beroende på respondentens val.
Intervjuerna varade 35-45 minuter. De intervjuade personerna fick fritt besvara frågorna. Men
i vissa fall behövdes stödfrågor om de började prata för mycket utanför temat eller vid behov
av förtydligande. Samtliga intervjuer har spelats in samtidigt som anteckningar har förts. För
att se de fullständiga intervjufrågorna se bilaga 4. Insamlad rådata har sedan sammanställs och
analyserats med hjälp av den inlästa litteraturen.
Urvalet- intervjudelen (intervjupersoner):
Namn

Titel

Arbetsplats

Intervju datum

Fabian Ståhl

Arkitekt

Gävle kommun

2015-04-27

Hans Lundberg

Projektledare

Gavlegårdarna

2015-04-24

Gunnar Lidfeldt

f.d. stadsarkitekt

Länsstyrelsen Gävleborg

2015-04-23

Iris Karamehmedovic

Projektledare

Gavlegårdarna

2015-04-24

Lena Boox

Kommunantikvarie

Gävle Kommun

2015-05-05

Monica Lindström

Samhällsplanerare

Länsstyrelsen Gävleborg

2015-04-29

Martin Åhrén

Byggnadsantikvarie

a-sidan, Uppsala

2015-04-27

Nils Simonsson

Arkitekt

Arkitektgruppen

2015-04-21

I Nya Nordostprojektet var de direkt inblandade; Fabian Ståhl kommunens arkitekt, Lena Boox
kommunens antikvarie, Hans Lundberg projektledaren/byggherren, Nils Simonsson arkitekten
som framställt bygglovshandlingarna och Martin Åhrén den inhyrda externa
bevarandeexperten.
De samlade resultaten från intervjuundersökningen har bearbetats och sammanställs i samma
ordning som undersökningens frågeställningarna gör, dvs. att resultaten är redovisade utifrån
olika teman beroende på undersökningens olika frågeställningar. Detta har gjorts för att lättare
hitta frågeställningarnas svar utan att behöva läsa alla intervjufrågornas svar. Själva
intervjufrågorna har valts utifrån att kunna besvara frågeställningarna. Vissa frågor är snarlika
så att det ser ut som att de tar upp samma sak. Det har gjorts medvetet för att öka chansen att få
svaret provat från olika håll. En del av intervjusvaren har använts som ”faktabeskrivning” om
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Nordosts historia i denna rapport. Det grundar sig på att dessa svar ger en beskrivning av historia
eftersom denna historia inte finns dokumenterad någonstans.



Enkätundersökningen

Enkäten har skrivits på olika språk: svenska, engelska och arabiska, eftersom inte alla som
kommer delta kan svenska. De flesta som bor där är arabisktalande och därför har arabiskan
valts som ytterligare språk och inte övriga utländska språk. På det sättet ökas chansen att få
flera besvarade enkäter. Frågorna är kort besvarade och har kryssalternativ. Formuleringen av
frågorna grunder sig på Gavlegårdarnas egna önskemål, då de redan har delat ut ett info-brev,
där des beskrevs vilka ändringar som ska göras och med illustrationer bifogade. Detta har gjorts
separat av Gavlegårdarnas förvaltare i området. Fråga ett var en ledande fråga men det har gjorts
avsiktligt eftersom Gavlegårdarna vill veta vad hyresgästerna tycker om speciellt med denna
renovering. Därför har denna fråga formulerats på detta sätt för att få veta om hyresgästerna
tycker att det är bättre eller inte med specifikt dessa ändringar. Den andra frågan inriktades på
att få svar på orsaken till hyresgästernas åsikter om detta ändringsarbete. Ytterligare alternativ
finns också med för att lämna utrymme till dem som har annan åsikt. Detta förväntas resultera
i korta och koncisa svar. Enkätbrevet omfattar själva frågeformuläret, information och ett
svarskuvert, bilaga 3.
I det arbetet har urvalet varit hyresgästerna som bor i Nordost, för att det är de som kommer att
beröras mest i ändringsarbetet. Enkäter har slumpmässigt delats ut till 210/720 lägenheter, men
till boende i varje hus.
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4 Resultat
Resultatkapitlet är indelat i två huvuddelar med var sin underrubrik. Den första delen behandlar
insamlade data via intervjuer såsom antikvariens roll i Nya Nordostprojektet, hur de nya
rutinerna upplevts av samtliga aktörer och vad respondenterna har tyckt om bevarandet av
Nordost. Dessutom innehåller första delen vilka åtgärder som Gavlegårdarna valde att åtgärda
och hyresgästernas medverkan i projektet. Den andra delen av resultaten visar enkätundersökningens svar, vilka handlar om vad hyresgästerna tycker om den aktuella renoveringen
i deras område samt varför.
4.1 Intervjudelen
Nedan presenteras kortfattat svaren från intervjuerna. Svaren är bearbetade och grupperade i
samma ordning som arbetets frågeställningar. Detta har gjorts för att tydliggöra att
frågeställningarna är besvarade samt vilket svar de har. Vissa svar från intervjufrågorna har
slagits ihop till ett enda svar. Fullständiga intervjufrågor finns i bilaga 4. Frågorna har ibland
varit specifika och därmed svaren också för vissa aktörer, då frågorna är anpassade efter
respondenternas kunskap och medverkan i Nya Nordostprojektet. Därefter har intervjusvaren
sammanställts i löpande text, för att kunna få en helhetsbild samt kunna följa en röd tråd genom
det hela.
4.1.1 Antikvariens roll i Nya Nordostprojektet
Enligt antikvarie Martin Åhrén (personlig kommunikation, 27 april 2015) är antikvariens roll
att värdera byggnader eller områden med hänsynstagande till bland annat ålder, kulturhistoria
och specifika arkitektoniska drag. Därtill att kunna bedöma de andra delarna än de
arkitektoniska aspekterna samt ge en helhetsvärdering. Att se till att alla åtgärder har uppfyllts
enligt villkor från eventuella myndigheter är en mer vanlig arbetsroll i privata sektorn. En
antikvarie kan också fungera som medlare i vissa fall såsom i det här fallet med Nordost.
Martin Åhrén har varit extern bevarandeexpert i Nya Nordostprojektet. Martin Åhrén är
utbildad inom arkitekturhistoria och till byggnadsantikvarie samt har cirka 12 års erfarenhet
inom denna bransch. Han har fått sin erfarenhet både från privata företag och statliga
myndigheter, bl.a. har han arbetat på länsmuseer, länsstyrelsen och riksantik-varieämbetet. I
Nya Nordostprojektet beskriver han sin roll som medhjälpare till arkitekten och har definierat
vilka arkitektoniska drag som skall behållas. Dessutom har han varit till hjälp som konsult och
kunnat hitta bra lösningar i bevarande- och antikvariska frågor. En annan roll som han haft har
varit att fungera som medlare mellan kommunen och Gavlegårdarna. Det är något som Åhrén
anser har bidragit till ett bra resultat.

4.1.2 Utvärdering av de nya rutinerna
Enligt alla intervjuade aktörer som har olika erfarenhet och bakgrund, har de nya rutiner som
Gavlegårdarna har använt sig av påverkat processen positivt. De har tyckt att Gavlegårdarna
har adderat värdefulla tillskott som påverkar projektet i stort.
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Den första insatsen, att hyra in externa bevarandeexperter, är något som uppskattades av
samtliga respondenter förutom Gunnar Lidfeldt (f.d. stadsarkitekt). De sju respondenterna
tyckte att Åhrén (externa antikvarien) har stöttat projektet på flera håll exempelvis underlättat
kommunikationen, förkortat ärendets tid och gett nyttiga idéer som använts vid lösningens
framställning. Arkitekten Nils Simonsson (personlig kommunikation, 23 april 2015) säger att ”
Martin har varit ett stöd för oss” medan Hans Lundberg (personlig kommunikation, 24 april
2015) hävdar ”Han har bra tänkesätt på bevarande och det skiljer sig mot kommunens sätt att
se på bevarande. Hans sätt att se på bevarandet hjälpte oss betydligt jämfört med om vi inte
haft honom med”. Vissa som arkitekt Fabian Ståhl anser att i det här fallet har Åhrén agerat som
mellanhand ”I nya Nordost, det är ett gränsfall för Martins inblandning så att säga. Men jag
tycker att det är värdefullt att ha Martin med som en medlare i sådana här projekt också för
det är ändå en så pass stor allmänintresse.” (F. Ståhl personlig kommunikation, 27 april 2015).
Martin Åhrén (personlig kommunikation, 27 april 2015) utvärderar sin egen insats som ett
viktigt moment för att lyckas lösa vissa problem som kan uppstå senare i projektet redan i ett
tidigt skede. Han påpekar att det är effektivare att bevarandeexperten kommer in i tidigt skede
av projektet. Det är enklare att lösa problemen då samt att det kommer att kosta företaget
mindre.
Iris Karamehmedovic påstår att hennes projekt, Sköna gröna Sätra, har dröjt mer än åtta
månader och nu kört fast då kommunen inte godkänt bygglovsansökan. Idag har Gavlegårdarna
vissa svårigheter att övertyga kommunen om någon aktuell ändring i projektet medan i Nya
Nordostprojektet har det dröjt cirka 5 månader fram till bygglovsgodkännande. Gavlegårdarnas
projektledare misstänker att om de hade haft den externa bevarandeexperten med i Sätras
projekt hade det gått bättre och det hade fungerat att kommunicera med kommunen på ett annat
sätt. ”Om vi hade haft Martin från början så kanske det hade gått på ett annat sätt” I.
Karamehmedovic (personligkommunikation 24 april 2015).
Kommunens antikvarie Lena Boox tyckte att en extern bevarandeexpert är bra, i motsats till
Gunnar Lidfeldts (f.d. stadsarkitekt) åsikt om att en extern bevarandeexpert inte behövdes i det
här fallet. Nedan citeras en del av deras svar. De tolkar yrkesroller på olika sätt.
En arkitekt och en antikvarie jobbar lite olika och har lite olika syn och roll. Jag kan
tycka att den kunskap och kompetens som en antikvarie sitter på behövs i den här typen
av projekt som ett komplement till arkitekten och som också stöttande roll till
fastighetsägaren, tror jag. Jag upplever att en sådan person med förmedlande roll, han
blir en bra brygga, tycker jag. Jag ser stor nytta med den rollen (L. Boox,
personligkommunikation 5 maj 2015).
En bra arkitekt och det är Nils Simonsson gör egentligen antikvariens roll onödig, det
är min uppfattning. Jag tycker att det är viktigare att det är någon erfaren arkitekt som
har ansvarat för området, som ritar på dem här husen och det är Nils Simonsson. Jag
ifrågasätter Martin Åhréns roll, alltså antikvariens roll i sammanhanget, om jag ska
vara rak på sak (G. Lidfeldt, personligkommunikation 23 april 2015).
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Lidfeldt tror att denna insats har varit mindre viktigt jämfört med att ta kommunikationen med
kommunen redan i tidig fas. Han anser den nya rutinen, att låta kommunen vara med från början
och att inte bara kommunicera via telefonen eller brev vid eventuella funderingar, ökar chansen
för ett lyckat projekt. Han lägger till att kommunikationen mellan de inblandade aktörerna alltid
är viktig oavsett hur stor projektet är.
Alla åtta intervjuade tycker att rutinen med att byggherren låter kommunen vara med från början
vid första presentationen av förslaget, har varit ett viktigt positivt inslag. Fabian Ståhl:
Gavlegårdarna har tagit ett jättesteg med de här rutinerna, de bjuder in oss tidigt vilket
är fantastiskbra för oss. Arbetet blir mycket lättare för oss och hitta fram till en bra
dialog för att komma fram till ett bra resultat. Det är ett mönster exempel på hur vi ska
eller bör jobba. Jag tycker att vi har kommit väldigt långt. Men frågan är hur
byggherren upplevde det här. Kanske de tycker att det här varit väldigt jobbigt, För vår
del har det varit väldigt smidigt.
Lundberg, Karamehmedovic, Boox, Ståhl, Åhrén, och Simonsson anser att Nya
Nordostprojektets bygglovsansökan har bedrivits på ett bättre sätt, jämfört med Sköna gröna
Sätra projektet. De tycker också att i det aktuella Nordostprojektet har kommunikationen
förbättrats mellan dem. Martin Åhrén säger ”jag tycker att kommunikationen har fungerat
väldigt bra, om man jämför Nordost med Sköna Gröna Sätra där har jag kommit in försent.”
Lena Boox:
När vi jobbade med Sätra så kom vi in lite tidigt också och hade diskussion, men
så här som man gjort i Nordost är ju mycket bättre faktiskt, vi tycker också att det
är bra att man har en antikvarisk sakkunnig med så att man får hjälp av och
stöttning med att titta på hur man kan jobba med en byggnad och så vidare då.

4.1.3 Förbättringsförslag
Det är två av de åtta intervjuade personerna som har delat med sig av sina förslag om hur den
nya processen kan effektiveras i framtiden, då de andra sex tyckte att det är bra som det är nu
efter tillägg av de nya rutinerna. Arkitekt Nils Simonsson förslår att skriva ner ”en checklista”
över vilka problem som kan eller kommer att uppstå för att kunna lära sig för framtida projekt,
som en effektiviserings moment. ”Gavlegårdarna är en stor fastighetsägare och man skulle ha
önskat att de själva hade en inventering över sina byggnader” Kommunens antikvarie Lena
Boox (personligkommunikation 5 maj, 2015). Hon anser att på det sättet blir Gavlegårdarna
inte överraskade när byggloven kommer till kommunen och då får de veta att det är en värdefull
byggnad. En annan faktor som hon tycker är viktig för att lyckas effektivisera
bygglovsprocessen och projektet i helhet är att byggherren ska trivas med ”experten ”och känna
att det är en person som de tycker är bra och kan samarbeta med, annars kommer den personen
inte bidra med något nytt för byggherren. Det är viktigt för experten också att han/hon känner
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att det finns förtroende från byggherren. Därtill tycker Boox att det alltid är bra att blanda in
kommunen i tidigt skede och föra en diskussion eller dialog om vad som gäller i det aktuella
bearbetade området då det ibland kan vara annat än kulturmiljövärde.

4.1.4 Bevarandet av Nordost och tolkning av bevarandekravet
En stad blir så väldigt historielös om det inte finns någonting av det äldre kvar utan
allting är nybyggt. Människor behöver ju traditioner, behöver veta att andra människor
har levt på platserna. Man är en del av en historia på något sätt. Det är en trygghet och
en identitet som är väldigt viktig. Så därför så är bevarandet av äldre hus en viktig del
av vår historia oavsett var på jorden man befinner sig, men att de finns där (Martin
Åhrén, personligkommunikation, 27 april 2015).
Den externa antikvarien Martin Åhrén anser att utmaningen är att ladda Nordost med något
positivt, att göra någonting bättre av det, då miljonprogram har ett rykte som ofta är väldigt
negativt i Sverige. Han tycker att det som är spännande är att kunna ladda gamla områden med
nya mer positiva egenskaper. Att försöka renovera så varsamt som möjligt är något som Åhrén
arbetar för. Enligt honom är det viktigt att se vad som ska skapas och inte vad som ska ändras
vid renoveringen av sådana bebyggelser, som Nordost. Åhrén tror att i vissa fall är det inte
bevarandet som är avgörande, utan andra moment som kan påverka beslutet.
Gunnar Lidfeldt (f.d. stadsarkitekt, personlig kommunikation, 23 april 2015) tycker att
bevarandet av Nordost inte har något större bevarandevärde. Arkitekten Simonsson och
projektledaren Lundberg (personlig kommunikation, 23 & 24 april 2015) tycker detsamma och
anser att Nordost saknar arkitektonisk känsla och att miljonprogramsarkitektur inte är så trevlig
och vacker och det är ganska brutal arkitektur. Men de hävdar att det är bara deras åsikt och att
det som har gjorts och byggts tidigare alltid ska respekteras.
Fabian Ståhl, Monica Lindström och Lena Boox (personlig kommunikation, 27 & 29 april och
5 maj 2015) hävdar att Nordost utgör ett allmänt intresse i och med att det är ett
miljonprogramsområde. Därför ska kommunen ställa höga krav vid renovering av det.
Samhällsplanerare på länsstyrelsen Monica Lindström (personlig kommunikation, 29 april
2015) tycker att det är värdefullt att bevara miljonprogramsområden då de speglar en del av
Sveriges historia och det fanns en tanke bakom byggandet; att bygga rymliga lägenheter.
ljusgenomsläpp och betraktade områdena som små samhällen, där allting ska finnas. Ståhl och
Boox påstår att kommunen ställer dessa krav för att kunna bevara dem och dess arkitektoniska
drag, då de utgör en stor del av Sveriges byggnadshistoria och kommunen har utvärderat dem
som värdefull bebyggelse i sitt senaste investeringsprojekt som omfattade hela Gävle tätort (L.
Boox personlig kommunikation 5 maj 2015). Hon fortsätter med:
För oss är det plan och bygglagen som gäller så vi tittar på den och utvärdera utifrån
vad den säger. Varje kommun ska definiera själv vad man tycker är värdefulla områden
och bebyggelseområden och det spelar ingen roll vad det är för ålder eller sådant. Utan
det är vår definition som vi har gjort.
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Den externa antikvarien Martin Åhrén anser att lagarna inte är statiska och de öppnar
möjligheten att bevara värdefull bebyggelse. Det finns alltid en risk för att två personer tolkar
lagar på två olika sätt. Det är både för- och nackdel därför att det ger möjlighet att diskutera och
prata om vad det är som anses viktigt, vilket kan ge möjligheten att komma fram och hitta bra
lösningar och därmed nå ett bra slutresultat. Den negativa sidan är att det bli svårt och
komplicerat vid olika tolkningar. Han lägger till att även om flera personer har ungefär samma
kunskap och bakgrund kan det innebära att de tolkar lagar och värderar saker och ting på olika
sätt. Det handlar om sinnen, hur varje person utvärderar saker samt vad som prioriteras.
Projektledare Iris Karamehmedovic (personlig kommunikation, 24 april 2015) tycker också att
bevarande-kravet kan tolkas på olika sätt. Hon fortsätter med att det är därför hon anser att det
är viktigt att ha Martin Åhrén med i projektet, för då kan hon och hennes kollegor kanske
framhäva sina åsikter till kommunen på ett bättre sätt. ”Martin och Lena pratar på samma nivå,
så de förstår varandra på ett bättre sätt än det vi gör” säger hon.
4.1.5 Hyresgästerna röst och medverkande
I Nya Nordostprojektet tycker projektledaren Hans Lundberg och arkitekten Nils Simonsson
(personligkommunikation, 23 och 24 april 2015) att det redan är låst från kommunens sida,
vilket försvårar att kunna låta hyresgästerna medverka. Nedan citeras en del av intervjun med
Lundberg.
-

-

Tittar man på hela Nordost så har vi möjlighet att göra markjobb, vi har möjlighet med
trapphusmålning och sådant. Men vi har ingen möjlighet att ändra färg på fasader
eftersom det är så pass styrt. Vi har ingen möjlighet att låta hyresgästerna bestämma färg
på fasad eller ändring på fasad, det har vi inte eftersom det är styrt i bygglovet. Och jag
är inte säker på att jag vill det heller, det får inte blir hur som helst. Så det är klart att det
ska styras lite också.
Men om ni styr det till fyra fem färger istället för att ta bort deras röst helt och hållet?
Vi hade det som tanke först men vi gick ifrån att de skulle få välja de här pastellfärgerna
ovanför entréerna. Men då skulle man kunna se att det kan bli lite för mycket, så vi gick
ifrån den idén. Eftersom det är så pass styrt av kommunen så är det svårt att ge någon
större bestämmanderätt åt hyresgästerna. Det vi ska försöka inrikta oss på det är på
utemiljön istället.

Han fortsätter med att han ändå har tagit hänsyn till hyresgästernas vilja att lysa upp entréerna
och byte av balkongfronterna, som exempel på att de ständigt vill arbeta för att alla ska trivas
i sitt boende. Nils Simonsson (personligkommunikation, 21 april 2015) anser att det är värt att
ha de boendes åsikter med, men det är inte alltid lätt. Samtidigt är det viktigt med ett visst
generalitet då arbetet gäller fasadfärg eller andra stora ändringar eftersom det här inte är en
interiörändring men något som berör alla områdets boende.
Alla intervjuade personer tyckte att det är viktigt att höra vad hyresgästerna vill och vilka
önskemål de har men det kan vara svårt ibland. Projektledaren Iris Karamehmedovic
(personligkommunikation, 24 april 2015) säger att ”det är hyresgästerna som känner området
bäst och det är de som vet vad som funkar och inte funkar. Dessutom är det de som bor där,
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det är deras boende”. Hon fortsätter med att även om företaget inte kommer att uppfylla alla
dessa önskemål men ändå hyresgästerna känner att man lyssnat på dem och i vissa fall kan de
bestämma något samt att de är medvetna och vad som kommer att pågå i dess område. Gunnar
Lidfeldt (personlig kommunikation, 23 april 2015) hävdar att hyresgästernas röst alltid bör
höras och respekteras genom områdets förvaltare eller sådant ”Jag menar det vet ju också de
som förvaltar bostadsbeståndet på Gavlegårdarna ungefär vilka preferenser som människor
har”. Men han tycker att det kan vara annorlunda i vissa fall och hyresgästerna ska inte vara
med och bestämma som till exempel i det här fallet.
Den externa bevarandeexperten Martin Åhrén (personlig kommunikation, 27 april 2015)
tycker att involvera de boende och diskutera med dem kan vara mycket värdefullt. Men det
beror på vad projektet handlar om och hur mycket hyresgästerna kommer att beröras vid
ändringsarbetet. I det här fallet har projektledaren, Hans Lundberg, bedömt att de här
åtgärderna måste göras i alla fall, vilket inte ger mycket att diskutera. Han tycker att i Nya
Nordostprojektet är det viktigare att de utför ändringsarbetet än att diskutera med de boende.
4.1.6 Tekniska lösningar med fokus på bevarande och hyresgästernas åsikter
Bygglovsresultatet har blivit att Gavlegårdarna fått ändra färgskiftningen men tegelfasaden och
taksargen skulle bevaras, då de anses värdefulla och karaktäristiska för området, enligt
kommunens tolkning. Projektledaren, Hans Lundberg och arkitekten Nils Simonsson (personlig
kommunikation, 21 och 24 april 2015) har valt, stående färgsättning av fasaden, bild 3 och 4,
där färgerna skiftar vertikalt medan den varit horisontell tidigare. Detta har valts efter en
diskussion med Martin Åhrén, och de tre ansåg att på det sättet upplevs området trevligare. Nils
Simonsson (personlig kommunikation, 23 april 2015) säger att ” Det handlar om en human
fråga”, han menar att han vill ge identitet för varje trapphus och bryta ner den stora enheten
med horisontella färger.

Bild 3, visar det aktuella läget för Nordost.
Källa: kommunens utvärdering av Nordost,
bilaga 5

Bild 4, visar den valda förslaget på fasaden.
Arkitekten Nils Simonsson.
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Gavlegårdarna väljer att tilläggsisolera med fem centimeter i hela fasaden (H. Lundberg,
personlig kommunikation, 24 april 2015). Vid gavlar, där det röda teglet är, tilläggsisoleras bara
två centimeter. Det är för att Gavlegårdarna anser att det lönar sig med fem och de inte kommer
att spara mer energi om de tilläggsisolerar med tio centimeter istället. En energibalansberäkning
har framställts och visat det (H. Lundberg, personlig kommunikation, 24 april 2015). Han
fortsätter med att det i första hand inte är uteslutande för att spara energi. De kommer att lägga
på två centimeter som putsbärare för att den nya fasaden ska hålla och sprickor i den gamla
fasaden inte ska komma tillbaka. Då är de villiga att betala lite mer för att spara energi.
Dessutom anser han att mer tilläggsisolering kan medföra mera arbete för dem. Exempelvis att
de skulle behöva flytta ut fönster för att de ska hamna i fasadlivet, för att kunna hålla sig till
bevarandekravet i området. På vissa ställen blir det bara två centimeter för att putsen ska ligga
i liv med teglet, vilket skulle gå emot bevarandekravet från kommunen. Figur 4 visar en skiss
över gränsen mellan tegel och puts.

50 mm
20 mm

Figur 4 visar översiktligt hur det röda teglet överlappar putsen. Om tilläggsisoleringen blir 5 cm kommer
putsen att överlappa teglet. Figuren är redigerad och tagen från bygglovshandlingar som ritades av Nils
Simonsson

Arkitekten och projektledaren till Nya Nordostprojektet (personlig kommunikation, 21 & 24
april 2015) har valt att använda genomfärgad puts, vilket är det ursprungliga materialet. Ett nytt
materialval skulle inte gå i linje med bevarandefrågan. De vill undvika den diskussionen med
kommunen, speciellt då de vet att fastigheten har krav på bevarande. Dessutom tycker de att
putsen passar bra där och det är ingen dyr eller krävande insats.
Entréernas takvinkel ska bytas för att få in mer ljus och dagsljusinsläpp, vilket är en prioritet
från hyresgästerna vilken Gavlegårdarna har tagit till sig (H. Lundberg personlig
kommunikation, 24 april 2015). I och med att det blir ljust inne upplevs entréerna trevligare
och säkrare. Entréerna ska göras tillgängliga och förses med tillgänglighetsanpassad ramp,
vilket också är ett önskemål från de boende (H. Lundberg och N. Simonsson personlig
kommunikation, 23 och 24 april 2015).
Balkongfronter i glas väljs, för att få mer solinsläpp och då upplevs balkongerna större och
luftigare (H. Lundberg och N. Simonsson personlig kommunikation, 21 och 24 april 2015).
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Därutöver innebär det mer solinstrålning inne i lägenheterna. De inblandade aktörerna i Nya
Nordostprojektet har valt ogenomskinligt glas för balkongfronterna med tanken på höjdrädda
personer och hur det skulle upplevas längs upp om det istället skulle vara klarglas (Boox,
Simonson, Åhrén, Stål och Lundeberg).
Hans Lundberg (personlig kommunikation, 8 maj 2015) säger att första skälet bakom den
aktuella renoveringen är att husen är i stort behov av upprustning, ”De är så dåliga att de måste
underhållas”. Men han anser att fastighetsvärdet naturligtvis kommer att höjas, vilket han är
glad över, ” fastighetsvärdet får vi med på Köpet”.

4.2 Enkätdelen
Under denna del presenteras resultaten till enkätundersökningssvaren. Enkäten kan ses i bilaga
3. I resultaten visas vad hyresgästerna tycker om den aktuella renoveringen. Då respondenterna
fick svara på olika språk, har vissa utländska kommentarer översätts till svenska.
Det är 72 svar av 210 utdelade enkäter vilket motsvara cirka 34 procent svar. För att det ska bli
lättare att förstå resultaten, framställs de i några diagram som bifogas nedan.
Diagrammet nedan visar de 72 besvarade enkäternas resultat på fråga ett, vilket handlar om vad
hyresgästerna tycker om den kommande ändringen i deras område. Frågan var:


Tror du att renoveringen kommer att förbättra ditt område?
Ja

Nej

Har ingen betydelse

Diagrammet nedan visar vilka skäl det har varit bakom att hyrgästerna valt att ändringen
kommer att förbättra området, det vill säga de som svarat ”ja” i diagrammet ovan. I och med
att hyresgästerna fått välja flera alternativ samtidigt presenteras resultaten på det sättet, att
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diagrammet visar hur många som har valt varje specifikt alternativ. Det underlättar att se vilka
skäl som är mest viktiga för områdets brukare.

Några hyresgäster har lagt till sina övriga kommentar utöver de som redan fanns i
frågeformuläret. Det är bland annat att vissa tycker att ändringen är bra, men att det ändå är
viktigt att bevara gamla byggnader. Andra har haft bekymmer över de störningar som kommer
att hända under arbetet, särskilt för dem som inte kan flytta tillfälligt. Nedan citeras några av
det som kommenterats i besvarandeenkäterna, (samtliga har valt att ändringen kommer att
påverka området positivt):









”vill bo i ett rent och snyggt område”
”Förhoppningsvis mindre nedskräpning och vandalism så man slipper skämmas när
man får besök utifrån”
”Att folk som bor här kanske bryr sig mer om området och inte skräpar ner i trapphus
och på gården.”
”Fåglarna ska inte komma in i balkongen, för dem som bor högst upp”
”Fräsch omgivning påverkar alla att uppföra sig bättre och slutar kasta omkring sig.”
”Kunna känna sig trygg i området, d.v.s. tag bort buskage som skymmer sikten.”
”Det är viktigt med att renovera både inne och ute”
”Påverkan på stadsbilden. Nordost är centralt”
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Då det bara är en enda människa som valt att det inte är bra med ändringen har inget diagram
utförs för ”nej-svarande”. Denna hyresgäst tycker detta av flera skäl:





Att det är viktigt att bevara gamla byggnader
Det är enklare att identifiera området som det är i dagsläget
Han/hon känner sig trygg som det är.
Han/hon är rädd att hyran ska stiga. ”för att det inte blir dyr hyra också”

Det är bara två hyresgäster som inte har någon åsikt om det kommande ändringsarbetet. En av
dem har kommenterat att hon är en gammal kvinna och att hon inte kommer att vara ute något
mer i framtiden och därför bryr hon sig inte alls mycket om denna upprustning. ”Är 93 år och
numera aldrig ute” har hon skrivit.
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5 Analys
Samtliga respondenter har hävdat att bygglovsansökans komplikation kan skilja sig från ett
projekt till ett annat beroende på bland annat sin omfattning och vilket område det gäller. I det
här fallet tillhör bebyggelsen som ska bearbetas ett kulturhistoriskt värdefullt område och därför
ska vissa hänsynstaganden göras.
Nordost är en stadsdel med ett visst bevarandekrav, då den speglar en del av Sveriges
arkitekturhistoria. Det har visat sig att kommunens antikvarie vill bevara mer än den externa
bevarande-experten. Det innebär att antikvarien i kommunen och den externa
bevarandeexperten kan utvärdera saker på olika sätt. Det är ingen som har rätt eller fel. Men då
uppstår frågan om det är riktigt att använda en bevarandeexpert i och med att lagarna kan tolkas
olika beroende på vem som tolkar dem.
I Nya Nordostprojektet har den externa experten varit till hjälp för att kommunicera mellan de
två parterna. Dessutom har arkitekten tagit hänsyn till det som antikvarien har pekat ut.
Arkitekten kan inte rita någonting som går emot bevarandekraven för då kommer kommunen
inte att godkänna förslaget. Därför har den externa antikvarien varit ett stöd för arkitekten. Då
varje projekt är unikt med sina förutsättningar, kan den nya rutinen, att byggherren hyr in en
bevarandeexpert vid känsliga projekt, inte bidra så mycket för varje projekt. Men enligt de
intervjuade är det bättre och kan dra med sig vissa fördelar som kanske inte är så tydliga i
början. Att de kan undvika vissa problem som annars kanske skulle dyka upp senare i projektet.
Att låta kommunen medverka från början och ha denna dialog i ett tidigt skede uppskattas av
alla inblandade aktörer. Båda parter anser att det har gått smidigare och de har haft bättre
kommunikation med varandra. Ju tidigare man diskuterar ett problem desto lättare blir det att
lösa det.
För att ta del av arkitekturhistorisk bebyggelse och kunna bevara det till kommande
generationer, gäller det att ta hand om det samt bevara det på ett sätt så att det kan användas i
framtiden, annars har de inte stor nytta av att spegla historien. Kommunen har utsett
miljonprogrammets område Nordost som ett värdefullt bevarandeområde. Detta har inte varit
särskilt lätt att acceptera från Gavlegårdarna, arkitekten och antikvarien. Särskilt då kommunen
ställt höga krav även på detaljnivå såsom balkongfronters infästningar.
I det här fallet har hyresgästerna inte haft stor medverkan då denna renovering måste göras,
men de har tyckt att det kommer att bli bättre efter upprustningen. Att vara stolt över sitt område
samt bo i ett fint och modernt område är något som hyresgästerna ser fram emot.
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6 Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultaten uppdelade efter frågeställningarna.
6.1

Antikvariens roll i Nya Nordostprojektet

De inblandade aktörerna i Nya Nordostprojektet anser att Martin Åhrén har varit ett stöd för
dem och genom honom har de kunnat kommunicera på ett bra sätt samt fått en levande dialog.
Det kan bero på Martin Åhréns personlighet, utöver hans kunskaper och erfarenheter som
gynnar båda parter. Enligt mig ger Martin Åhrén intryck av att vara sakkunnig och det anser
jag som ett stort stöd för hela projektet. Han har bidragit till framgången av Nya
Nordostprojektet, att få bygglovsansökan under kort tid och att allt är färdigdiskuterat innan
byggloven. Han har fungerat som en bro mellan de inblandade parterna då han har haft med sig
bevarandekravet och erfarenheten som gynnar kommunen. Dessutom täcker hans kunskaper
den andra delen för de ekonomiska och tekniska faktorerna som stödjer Gavlegårdarnas önskan.
Hans roll har mest varit som kommunikatör med erfarenhet om vad de båda parterna vill uppnå,
upplever jag.
6.2

Utvärdering av nya rutiner och jämförelse med företagets övriga projekt

Resultaten visade att de nya rutinerna för det första har bidragit att förkorta ner tiden på
bygglovsansökan och därmed dra ner kostnaden, då tid kostar pengar. Men därmed kostar det
en del att hyra in bevarandeexpert, så frågan är hur det lönar sig för byggherren. Jag personligen
anser att oavsett hur mycket det kommer att kosta för att hyra in den externa experten kommer
det ändå att vara billigare jämfört med om det blir problem senare i projektet. Dessutom
kommer det bli mer komplicerat att lösa problemet då och kanske dra med sig andra oväntade
kostnader. En annan faktor är att oavsett arkitektens kompetens, är det alltid bättre att diskutera
idéerna med någon, speciellt med en bevarandeexpert. Dennes idéer och förslag kan säkert bidra
med någonting, då han/hon har erfarenhet kring både den arkitektoniska och den bevarande
delen. En antikvarie kan, utöver sin kunskap och arbetsroll i sitt område, kanske vara stöd för
arkitekten och andra aktörer genom att han/hon delar med sig av sin erfarenhet från de övriga
projekt som han/hon har stött på. Det behöver inte enbart handla om bevarandefrågor utan det
kan även handla om brand eller energi
Det är alltid bättre med kommunikation i tidigt skede i varje projekt. Att Gavlegårdarna har låtit
kommunen medverka redan innan bygglovsansökan har underlättat för båda parter. Det har
underlättat att kommunen har fått utrymme till att utrycka sina kommentarer i rätt tid. Dessutom
har Gavlegårdarna fått veta vilka ändringar de får göra samt vilka aktuella moment de måste ta
hänsyn till innan de lämnar bygglovsansökan. Detta har förhindrat eventuella kompletteringar.
Dessa träfftillfällen har fört med sig positiva konsekvenser. Förutom underlättande av
kommunikationen mellan parterna har det bidragit till att spara tid. En annan aspekt är att tiden
som går åt att revidera förslaget efter yttrande från byggnadsnämndens granskning är längre än
jämfört med kontakt före bygglovsansökan. Kommunikationen i tidigt skede underlättar senare
i processen. Skillnaden syns tydligt om vi jämför processens gång med Sköna gröna
Sätraprojektet.
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Nya Nordostprojektet är ett mindre projekt jämfört med Sätraprojektet. Men det är samma
parter och till en viss mån samma krav på bevarandet. Sätra har högre skyddsbevarande i och
med att det utnämnts till riksintresse. Men projektets tidsåtgång för bygglovet, blev dubbelt så
långt jämfört med Nya Nordostprojektet. Resultaten har även visat att kommunikationen har
varit bättre och processen bedrivits på ett bättre sätt i Nordostprojektet. Det har varit ett samlat
grepp och jag anser att upplägget som de har haft på Nordost har varit bättre. Enligt de
insamlade resultaten kan det här bero på de nya rutinerna som Gavlegårdarna har använt sig av
i Nordost. Min tolkning är att en stor del av det aktuella problemet med Sätras projekt grundar
sig i brister i kommunikationen. I sådana projekt med bevarandekravet är det värt att dröja innan
bygglovet för frågorna kommer att dyka upp i processen förr eller senare i och med att tolkning
och värdering av områdets karaktäristiska drag kan variera.
I och med att Martin Åhrén kom in sent i Sätras projekt blev det mer arbetstid för honom
eftersom han behövde göra en stor och komplex arbetsinsats för att lösa de befintliga problem
som uppstått och även de som eventuellt kommer att dyka upp. Om han hade varit med och
lyckats lösa alla problem från början tror jag att Gavlegårdarna kunde ha tjänat pengar och tid.
Dessutom kunde det här dra ner risken för konflikter samt ha gett en större chans till att resultera
i bättre lösning.
6.3

Tekniska lösningar med fokus på bevarande och hyresgästernas åsikter

Bevarandekravet har påverkat de valde tekniska lösningar på ett eller annat sätt. Gavlegårdarnas
val att tilläggsisolera med fem cm kan bero mycket på att det finns bevarandekrav i området.
Även om Gavlegårdarna tjänar mer på tilläggsisolering, skulle de enligt mig satsa på att
energieffektivisera husen på annat sätt än att tilläggsisolera mer. Detta för att de ska slippa annat
påföljdsarbete såsom att flytta ut fönstren. De skulle kanske kunna byta luftbehandlingssystem
eller installera isolerrutor med högre isoleringsförmåga.
Färgsättningen av fasaden har valts på grund av arkitektens råd om att skapa identitet och
personliga entréer. Det kan jag hålla med om, eftersom man i dagsläget lätt går vilse i området
då alla hus ser exakt likadana ut. Jag menar att en sådan uppgradering behövs.
Gavlegårdarna har inte blandat in hyresgästerna i val av färgsättningen av fasaden eller andra
detaljer i det projektet. Men jag anser att de ändå har tagit hänsyn till deras önskemål när det
gäller till exempel byte av entréer, balkongfronter samt staket på uteplatser, vilka var
högprioritet för hyresgästerna. Dessutom ska entréerna vara tillgängliga med tanke på rullstolar eller barnvagnar.
Jag anser att lagarna går emot varandra då det till exempel inte går att förse huset med en ramp
för att den förvanskar byggnaden och går emot varsamhets- och bevarandekravet men ändå är
tillgänglighet ett högt prioriterat moment i byggandet. Ett annat exempel är att
energianvändningen ska sänkas trots att företaget inte får tilläggsisolera utvändigt.
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6.4

Bevarandet av Nordost

Flera tolkningar av bevarandekravet om Nordost har säkert berott på att antikvarierna har
resonerat på olika sätt. Lena Boox, kommunens antikvarie, anser att Nordost är värt att bevara,
och det kan bero på hennes arbetsroll som måste accepteras. Hon kanske har en annan personlig
åsikt än den hon säger idag om detta bevarande. Men i sin arbetsroll, ”måste” hon utgå från
kommunens värderingar som framställts tidigare medan Martin Åhrén kan uttrycka sina egna
åsikter då han inte behöver vara lika bunden av kommunens villkor. Kanske skulle han tycka
annorlunda om han hade Lena Boox yrkesroll. Varje antikvarie gör sin egen tolkning och har
olika syn på vad som är viktigt att bevara. Det är därför jag anser att det är värdefullt att
byggherren ska hyra in en extern bevarandeexpert för då kanske byggherren kan lyfta fram sina
åsikter genom den inhyrdas tolkning.
Gävle kommuns koncept är att utveckla staden, men ändå vill de bevara byggnader som de
själva utser som värdebärare. Dessa byggnader kan inte alltid beaktas som värdefulla från sina
brukare som i det här fallet med Nordost. Jag menar att de på det sättet går emot sig själva då
de både vill utveckla staden och bevara det som inte är det bästa byggandet. Det som har byggts
och gjorts bör alltid respekteras. Under miljonprogrammet har det byggts rationellt och
industriellt. Jag anser att arkitekturen är ett skapande, att varje bebyggelse ska vara unikt, vilket
är svårt att se i dessa byggnader. Bevarandet av Nordost uppfattas som mer tyckande för de
flesta inblandade aktörerna.
6.5

Hyresgästernas medverkande och deras åsikter gällande renoveringen

Boende har tagits bort under diskussion i Nya Nordostprojektet, då Gavlegårdarna själv inte
fick styra så mycket från kommunen. Men Gavlegårdarna har ständigt arbetat för att få en stor
del av hyresgästernas önskemål genomförts i projektet. Att bo i ett modernare nyrenoverat och
fräscht område är det mest valda alternativet av hyresgästerna. Värt att notera är att det bara är
en hyresgäst som inte vill utföra ändring. Jag anser att hyresgästerna alltid ska vara med i
diskussionen då det är de som kan området bäst eftersom de själva bor där.
En av dem som har kommenterat i enkäterna har tyckt att denna renovering kanske kommer att
påverka dem som bor i området och ge personer skäl att bry sig om sitt område. Det kan vara
en bra idé och kan fungera med vissa. Men jag tycker inte att det kommer att bidra mycket. Jag
anser att de som vill bo i ett rent och välskött område kan göra det oavsett hur gammalt området
är eller vad husen har för material och arkitektur. Det handlar om hur man beter sig.
6.6

Resultaten i denna undersökning

Resultatet som framkommit är inget som är generaliserbart och kan inte gälla alltid, då det är
ett enda fall. Jag tror att det kanske kunde ha gett annorlunda resultat om denna undersökning
gjordes till exempel i ett annat område i Stockholm. Då hade det varit andra parter vars beteende
vi inte känner till. Därför anser jag att sådana undersökningar behöver göras på flera ställen för
att sedan kunna jämföra resultaten. Detta resultat är säkert inte ett bevis att det är bäst att göra
så som gjorts framöver. Det kanske hade blivit annorlunda än med Martin Åhrén och Lena
Boox eller det skulle kunna vara andra faktorer som hade kunnat påverka resultatet. Vi kanske
även kunde ha fått ett annat resultat om jag frågade folk direkt ansikte mot ansikte eller om de
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har fått enkäterna via mail eller SMS. Det är en annan faktor som kan påverka resultatet och att
det är kanske flera som vill bevara gamla byggnader eller inte alls bryr sig om dem. Desamma
gäller med intervjudelen. Då kanske det gav andra svar om intervjuer valdes att göras via telefon
istället. Jag har valt att intervjua ansikte mot ansikte för att få den dialogen. De intervjuade
personerna kommer att känna sig mer bekväma och jag anser att träffen ger möjlighet till längre
diskussioner. Det hade varit annorlunda och helt tvärtom om intervjufrågorna varit ”pinsamma”
känsliga frågor då föredrar de intervjuade helst att vara anonyma genom till exempel intervju
via mobilsamtal.
De valda metoderna, intervju- och enkätundersökning, verkar ha fungerat bra i denna
undersökning. Jag tycker att val av metoder var rätt eftersom jag har fått svar på det jag ville
utreda. Däremot har intervjufrågeformuleringarna kanske varit oklara. Vissa frågor bl.a. fråga
sex (i bilaga 4) som handlar om vad de intervjuade personerna förslår som förbättringsmöjligheter för bygglovsprocessen, ställer större krav på det svarandes fantasi. Därför har jag
inte fått stor svarsfrekvens på den, tror jag. Det var bara två av åtta personer som kunde svara
på den. Alla andra frågor har besvarats av samtliga respondenter. När det gäller
enkätundersökningen har fråga ett varit ledande på ett sätt men detta gjordes eftersom
Gavlegårdarna redan hade presenterat lösningförslaget (innan enkätundersökningen) som de
ville utföra och sökt bygglov på. Dessutom är det Gavlegårdarna som vill veta vad
hyresgästerna tycker om detta arbete och specifikt den presenterade lösningen som
hyresgästerna fick hemskickad. Det är svårt att se varför jag har fått låg svarsfrekvens på
enkätundersökningen eftersom det kan grunda sig på flera orsaker bl. a. att hyresgästerna inte
är engagerade i sitt område, de har varken tid eller ork med sådana ej nödvändiga arbeten (enligt
dem) eller att de inte förstått syftet med undersökningen.
Examensarbetet skulle utföras under cirka tio veckor, vilket medför stor tidsbegränsning. Det
har avgränsat arbetet och därför valdes det att undersöka hur de nya rutinerna påverkar en del
av ett byggprojekt, fram till bygglovsgodkännande. Det hade varit mer givande om tiden var
tillräcklig för att undersöka hur de nya rutinerna påverkade hela byggprojektet, då antikvarien
ska vara med resten av projektet också. Det kan ge en övergripande bild över var han har
behövts mest och om det är nödvändigt att ha honom med under hela projektets resa. Den
tidsbegränsningen har också bidragit till att begränsa fler antal intervjuade och enkäter som
delats ut. Dessutom kunde kanske flera kommuner eller områden hunnit undersökas och då
kunde resultaten jämföras. Ett annat önskemål har också tagits bort på grund av
tidsbegränsningen och det har varit att utföra en livscykelanalys på åtgärder och ändringsarbete.
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7 Slutsats
Detta arbete genomfördes för att undersöka möjligheten för effektivisering av bygglovsprocessen gällande kulturhistoriska bebyggelser. Effektiviseringen gjordes genom att
byggherren använt sig av nya rutiner. Därtill undersöks i arbetet antikvariens roll i ett projekt
som behandlar ett kulturhistoriskt område. De inblandade aktörernas värderingar för bevarandet
av Nordost och hur mycket de bryr sig om hyresgästerna är ett annat undersökningsfält i detta
arbete. Ytterligare analyseras hyresgästernas åsikter om ändrings-arbetet.
En antikvarie har en varierande yrkesroll utöver att utvärdera byggnadens värde och historia. I
Nya Nordostprojektet i Gävle har den externa bevarandeexperten varit en medlare mellan
kommunen och byggherren och dessutom hjälpt till att identifiera områdets karakteristiska
värdefulla drag. De nya rutinerna har bidragit till att effektivisera tiden och förbättra
kommunikationen under det första skedet d.v.s. fram till bygglovsgodkännande (då
undersökningen bara täckt den perioden av projektet). Alla intervjuade personer, förutom
kommunens antikvarie, arkitekt samt samhällsplanerare på länsstyrelsen, tycker att
miljonprogrammets bebyggelser har ett negativt rykte (vilket framkommit i intervjuerna).
Dessutom är Nordost relativt ungt i deras ögon. Därför anser de att Nordost ej är särskilt
värdefullt att bevara (jämfört med Sätras riksintresse). Flera personer tolkar lagar och
bevarandet på olika sätt även om de har ungefär samma kunskaper, erfarenheter och yrkesroll.
Hyresgästernas åsikter gällande föreslagna ändringar har inte fått stort utrymme i det aktuella
projektet då ändringarna måste göras och arbetet gällde exteriören. Dessutom har
bevarandekravet försvårat för flera parter att medverka i utformning av förslaget. Hyresgästerna
i Nordost vill bo på ett bra och modernt ställe. De prioriterar inte att bevara kulturvärden där de
bor.
Samtliga ovanstående slutsatser är inte generaliserbara då de är baserade på ett enda fall med
sina unika förutsättningar och omständigheter. Resultaten kanske skulle blivit annorlunda om
undersökningen utförts i ett annat område eller i en annan kommun eller om de inblandande
aktörerna varit andra personer än dem idag.
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8 Förslag till fortsatt forskning
Examensarbete ska utföras under cirka tio veckor, vilket medför stor tidsbegränsning. Det har
avgränsat arbetet och därför valdes det att undersöka hur de nya rutinerna påverkar en del av
ett byggprojekt, fram till bygglovsgodkännande. En framtida studie skulle kunna vara att
undersöka hur de nya rutinerna skulle påverkat hela byggprojektet eller ett annat skede av
projektet, då antikvarien skulle varit med resten av projektet också. Alternativt att utföra en
sådan undersökning men i annat område som också har något bevarandekrav och jämföra
resultaten. Ett annat förslag är att utföra en livscykelanalys, LCA, på åtgärder och
renoveringsprojekt (energieffektivisering) eller en LCA i förhållande till vilka åtgärder som kan
prioriteras. Genom att utföra en LCA kan företaget ser om det till exempel är bättre att
tilläggsisolera mer eller om det räcker med den aktuella tjockleken på den isolering som valts
ur miljöperspektiv.
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Bilagor


Bilaga 1, Intervju protokoll.

Bilaga 1, hämtat från artikel “Data Collection Methods: Semi-Structured Interviews and
Focus Groups” s.120. Den visar ett exempel intervju protokoll
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Bilaga 2, Del av en intervju.

Hämtad från artikel “Data Collection Methods: Semi-Structured Interviews and Focus Groups”
s.122. Denna figur visar en exempel på en del av en intervju. Den vänstra delen visar texten
som respondenten sagt/svarat på, medan mellersta sektionen visar noterna som bör tas under
intervjun. Det vill säga hur man ska anteckna bara relevanta och viktiga information till sin
rapport. Den högra sektionen visar hur den insamlade anteckningarna har bearbetats och skrivits
i den färdiga rapporten.



Bilaga 3, Utdelad enkät
Bilaga 3, redovisas i nästa sida, enkät som delades ut med svarskuvert.
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Hej !
Jag är student på Högskolan i Gävle och gör ett examensarbete om kommande fasad- och
balkongrenovering i ert område, Nordost. Undersökningen görs på uppdrag av Gavlegårdarna.
Vi tycker att det är viktigt att ta del av hyresgästernas tankar i samband med den här typen av
projekt. Därför skulle vi gärna vilja höra era värdefulla åsikter gällande denna renovering. Ni
kan hjälpa oss genom att besvara frågorna i det bifogade frågeformuläret. Skicka svaren till
Gavlegårdarna i det frankerade svarskuvertet senast den 12 april.
Du kommer att vara helt anonym. Frågorna tar max 2 minuter att besvara! Flera alternativ kan
väljas!
Tack för att ni hjälper oss!
Hi !
I am a student at Gävle University and I am doing my thesis on the upcoming project of
renovation of facade and balcony in your area (Nordost). The survey is conducted on behalf of
Gavlegårdarna. We believe that it is important to know the thoughts of residents about this type
of project. Thus, we would like to hear your opinion about the renovation. You can help us by
answering the questions in the attached questionnaire. Send your answer to Gavlegårdarna
using the pre-paid reply envelope at latest the 12th of April.
You will be completely anonymous. The questionnaire takes approximately 2 minutes to be
filled! More than one choice can be selected!
Thank you for your cooperation!

! مرحبآ
,أنا طالبه في جامعة يافلي واعمل حاليا ً على بحث تخرجي حول مشروع تغيير الواجهه والشرفه الذي سيقام في منطقتكم
 لذلك فنحن نرغب بمعرفة, نحن نؤمن بأهمية رأي السكان في مثل هذه المشاريع.وأقوم بهذا العمل لصالح شركة السكن
 يرجى أرسال أجاباتكم.يمكنكم مساعدتنا من خالل اإلجابة على األسئلة في الورقه المرفقة.آرائكم القيمة حول هذا التجديد
12  علما بأن اخر يوم ألرسالها هو.)الى شركة السكن عن طريق استخدام الظرف المرفق (أجور األرسال مدفوعة مسبقا
.أبريل
التحتاج الكشف عن هويتك لالجابه على هذا االستطالع! األسئلة تستغرق أقل من دقيقتين لإلجابة عليها! يمكنك اختيار أكثر
!من خيار
! شكرا لمساعدتنا
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Frågeformulär
1. Tror du att renoveringen kommer att förbättra ditt område?
Ja

Nej

2. Om du håller med, i så fall varför?

Har ingen betydelse
Om du inte håller med, i så fall varför?

Jag tycker om att bo i ett modernare
och nytt renoverat och fräscht område.

Jag tycker att det är enklare att
identifiera området som det är i
dagsläget.

Jag vill vara stolt över det område
jag bor i.

Jag tycker att det är viktigt att bevara
gamla byggnader.

Annat (beskriv gärna)………………..

Jag känner mig trygg som det är.

……………………………………….
……………………………………….

Annat (beskriv gärna)……………...…
………………………………………..

Questionnaire
1. Do you think the renovation will improve your neighborhood?
Yes
2. If you agree, why?

No

Has no meaning
If you do not agree, why?

I like to live in a more modern,
renovated and refreshed quarter.

Because it is easier to recognize this
area as it is.

I want to be proud of the area
I live in.

It is important
buildings.

Other (please describe)…………...
…………………………………..

I feel so safe and comfortable here as it
is.

……………………………………

Other (please describe)……………..

to

preserve old
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األسئلة
 .1هل تعتقد أن منطقتك ستكون أفضل بعد
التغيير؟
نعم

اليعنيني

كال

في حال انك التعتقد ان التغييرأفضل,السبب!

 .2في حال انك تعتقد ان التغيير أفضل,السبب !
أود أن أسكن في منطقه حديثه.
أود أن اكون فخور في منطقتي
الجديده.
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ألنني أعرف المنطقه الحاليه جيدا .
ألن من المهم الحفاظ على المباني
القديمه.

لسبب اخر(لطفا أذكره).............................

ألنني أشعر باألمان في منطقتي الحاليه.

.........................................................

لسبب اخر(لطفا أذكره)...................
...............................................



Bilaga 4, Intervjufrågor

Gemensamma frågor:
1. Hur går bygglovsansökan till vanligtvis?
2.
3.
4.
5.

6.
7.

A) Vad har varit annorlunda den här gången med Nya Nordost?
Hur utvärderar ni Martin Åhréns, ”antikvariens”, roll i ”Nya Nordostprojektet”?
Hur tolkar ni lagar, varsamhetskrav och bevarandekrav gällande Nordost?
A) Hur ser Ni på bevarandet av Nordost?
Jämfört med Sätras projekt ”Sköna gröna Sätra” eller andra projekt som berör historia
och kultur, hur ser ni att processen har bedrivits?
Vad tyckte ni om denna process? Är det bättre med kommunikation i tidigt skede och
att byggherren hyr in bevarandeexperter för att få fram en godkänd bygglovsansökan än
att inte göra det?
A) Tycker ni att det hade varit bättre att kommunicera via möte än att göra det via
telefon, e-post eller brev?
Finns det några förbättringar som skulle kunna effektivisera processen med
bygglovsansökan i kommande projekt?
Hur mycket hänsyn tar ni till hyresgästernas åsikter allmänt och specifikt för Nya
Nordostprojektet?
A) Kan de bestämma något?
B) Finns det bodemokrati?

Särskilda frågor till Gavlegårdarnas projektledare och till arkitekten:
1. I det presenterade förslaget har ni valt stående färgsättning där färgerna skiftar vertikalt

2.
3.
4.
5.

medan det varit horisontellt tidigare. Varför har gestaltningen ändrats? (ekonomiskt,
miljömässiga konsekvenser, arbetsmiljöfrågor eller annat)
Varför har ni bara använt puts som fasadmaterial?
Varför utför ni denna renovering?
A) Har fastighetsvärdet något samband?
Varför har ni bestämt att bara tilläggsisolera med 5 cm isolering när ni kunde lägga på
mer, då det handlar bara om materialkostnaden?
Varför energieffektiviseras inte hela huset?

Särskilda frågor till antikvarien:
1. Vilken bakgrund har Du? Hur blev du antikvarie? Vilken utbildning har Du? Skulle Du

kunna ge en kort beskrivning av en antikvaries arbetsuppgifter?
2. Vilken roll har Du haft i Nya Nordostprojektet? Hur har Du medverkat?

Särskilda frågor till stadsarkitekten:
1. Vill Du berätta om Nordosts historia?
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Bilaga 5, Kommunens utvärdering av Nordost
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