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Inledning

Inom Stadsbyggnadsprojekt Berga genomförde Linköpings kommun en byggherredialog onsdagen den 29 novem-
ber 2017 med temat; Hur skapar vi billiga bostäder tillsammans?

Syftet med workshopen var att få inspel till den kommande markanvisning som planeras att genomföras under 
våren 2018.

Byggherredialogen började med ett inspelat inlägg från Almedalen 2017. Det vara Göteborgs Stad och Älvstranden 
Utveckling AB som anordnat ett seminarierum med temat ”Att bryta innanförskapet - Frihamnen som testarena”.  
Sedan fortsatte länsstyrelsen med en genomgång av det statliga investeringsstödet. Därefter fortsatte det med en 
workshop i mindre gruppen kring temat.

Vid dialogen deltog ca 55 intressenter i form av byggherrar, arkitekter och konsulter. Från kommunen deltog 10 
tjänstemän och politiker. 

Detta dokument innehåller en sammanställning av workshopens diskussioner samt synpunkter och förslag inför 
kommande markanvisning.

Magnus Liljedahl   Lisa Setterdahl
Projektledare   Biträdande projektledare
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Allmänt hyresrätter

Hur många av er bygger hyresrätter? Bygger ni både 
hyresrätter och bostadsrätter inom bolaget? Om ni har 
byggt hyresrätter, vilken hyresnivå har ni hamnat på 
(och viket år var det)? 

Hur ser ni på de hyreslägenheter som når marknaden 
idag? Vilka kvaliteter har de? Finns det brister i utbudet 
som ni skulle vilja förändra? Vilka kunder efterfrågar 
dagens nybyggda hyreslägenheter?

Billiga hyresrätter
Hur bygger vi bostäder för alla (hyresnivå 1000-1350 
kr/m² BTA)?

Pass 1
Hur många av er i gruppen har utnyttjat det statliga in-
vesteringsstödet? Om inte, varför inte?

Är tomträtt ett alternativ för att hyresrätterna ska bli 
billigare? 

Har ni erfarenheter från andra projekt med ett pris-
pressat byggande? Andra upplåtelseformer än hyres-
rätt? Vilka erfarenheter tar ni med er från dem i så fall?

Vilka är de största kostnadsdrivande posterna? Lista de 
fem mest kostnadsdrivande.

Vem ska få ta del av de billiga hyresrätterna som byggs? 

Frågeställningar 
Pass 1 och 2
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Marknadssituationen för stadsbyggnadsprojekt 
Berga

Hur är intresset för området bland bostadssökande i 
Linköping tror ni? 

Vilka är kundgrupperna? Vilka lägenhetsstorlekar ef-
terfrågas?

Vad tror ni om markvärdet för hyresrätter och bostads-
rätter inom området (kr/m² BTA)? Skiljer de sig?

Vad är en lämplig fördelning mellan billiga hyresrätter/
hyresrätter/bostadsrätter/äganderätter/radhus inom  
området? 

Olika metoder och modeller för marktilldelning

Anser ni att storleken på tilldelningen påverkar möjlig-
heten att skapa billiga hyresrätter? I så fall, hur stora 
måste tilldelningarna vara för att det ska vara möjligt 
att bygga billiga hyresrätter? Hur stor andel av tilldel-
ningen kan bli billiga hyresrätter?

Hur många byggherrar tycker ni ska få bygga i det här 
området? Påverkar en tidig byggherremedverkan anta-
let byggherrar i området? Hur många byggherrar bör 
det vara i den första etappen om ca 400 lgh?

Diskutera för- och nackdelar med olika modeller som 
t.ex. Frihamnsmodellen med olika hyresnivåer och 
upplåtelseformer inom samma kvarter? Tror ni att nå-
gon sådan modell kan fungera i Berga? Om nej, varför 
tror ni inte det? 

Har ni arbetat med andra modeller som varit fram-
gångsrika? Beskriv dem gärna i så fall.

Inom stadsdelen ska det byggas såväl hyresrätter som 
bostadsrätter och äganderätter. Linköpings kommun 
ser gärna att blandningen även sker inom samma kvar-
ter. Om ni som byggherre inte bygger både hyresrätter 
och bostadsrätter. Hur lång tid behöver ni för att hitta 
samarbetspartners? 

Hur kan en tidig byggherremedverkan (byggherren 
kommer in redan innan detaljplanearbetet startat) ut-
formas så att den bidrar till billiga bostäder (byggher-
ren behöver delta och sätta av resurser under en längre 
tidsperiod)?

Pass 2
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Flera av workshopens deltagare bygger hyresrätter. 
Flera av deltagarna bygger både hyresrätter och bo-
stadsrätter inom sina bolag. En del av deltagarna byg-
ger enbart bostadsrätter samt småhus.

De som bygger hyresrätter har under de senaste åren 
producerat lägenheter till en årshyra på mellan 1500 
och 1900 kr/m². Snittet för hyresrätterna ligger kring 
1800 till 1900 kr/m². Någon har byggt för 1300 och 
1350 kr/m² med hjälp av det statliga investeringsstö-
det. Någon av byggherrarna har byggt för 2350 kr/m².

En grupp diskuterade att dagens system inte gynnar 
lägre hyror. Det fi nns inget incitament för annat. Hy-
resgästföreningen tittar inte på produktionskostnader-

na utan köper vad man presenterar. Driftskostnaderna 
påverkar också hyran, det är schablonvärden, inte den 
faktiska driftkostnaden. Man har samma avkastnings-
krav oavsett kvalitet. Många vill ”höja” driftskostnaden 
för att tjäna pengar i förvaltningsskedet.

I Linköping är det stort sett marknadshyror som gäller. 
presumtionshyran ligger kring 1750 kr/m² i normhyra. 
Stora lägenheter blir dyra lägenheter.

En deltagare beskriver att de har arbetat fram ett pro-
jekt och ansökt om investeringsstöd som beviljades. 
Sedan sålde de området till en kommersiell aktör, som 
inte hade någon ambition att utnyttja investeringsstö-
det. 

Sammanställning av          
diskussionerna under pass 1

Allmänt hyresrätter
Hur många av er bygger hyresrätter? Bygger ni både hyresrätter och bostadsrätter 
inom bolaget? Om ni har byggt hyresrätter, vilken hyresnivå har ni hamnat på (och 
viket år var det)? 
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En grupp diskuterade kvaliteten på de hyresrätter som 
når marknaden idag. Beroende på ägarform och aff ärs-
idé blir det mer eller mindre dyra, hållbara material. 
De som bygger för att äga långsiktigt bygger med högre 
kvalitet än de som bygger för att sälja (bostadsrätter el-
ler hyresfastigheter). Eftersom det är billigare att låna 
till en insats än att betala hyra så blir konsekvensen att 
de som har minst pengar får betala mest eftersom de 
inte får låna till insats utan måste hyra. Man ser en ökad 
efterfrågan på hyresrätter från barnfamiljer. Bostadens 
utformning är viktig, hemmet är viktigt. Det fi nns en 
önskan om mindre lägenheter men som fortfarande har 
alla funktioner.

En grupp med deltagare menar att hyresrätten har blivit 
mer attraktiv att bygga i samband med att avkastnings-
kravet har sänkts med de sänkta räntorna. Många bygg-
herrar var dock skeptiska till dyra hyresrätter eftersom 
de som fl yttar in där främst gör det för att de inte har 
några andra alternativ. Omsättningen av hyresgäster 
i nya hyresrätter är hög, så fort en hyresgäst hittar ett 
bättre/billigare alternativ fl yttar hen. Dyra hyresrätter 
skapare en inlåsningseff ekt på bostadsmarknaden då 
unga människor i hyresrätt inte har möjlighet att bygga 
upp en egen insats till framtida bostadsköp på grund 
av att en så stor del av inkomsten går till den höga hy-
ran. Kommunen bör inte stirra sig blind på att bara 
bygga hyresrätter, det behövs också fl er bostadsrätter. 
Marknaden för bostadsrätter i Linköping är långtifrån 
mättad. Samtliga byggherrar var eniga om att bostads-
rätterna erbjuder det billigaste boendet i längden. Sett 

till det totala bostadsbeståndet i Linköping så är en stor 
del, kanske hälften, hyresrätter. Byggherrarna var eniga 
om att man inte kan dra generella slutsatser om brister 
i utbudet för hela staden. Människor vet i regel var de 
vill bo och letar bostad i dessa områden. Analysen mås-
te därför göras områdesvis för att hitta komplement till 
det befi ntliga beståndet där. Uppblandning av bostads-
typer i områden är eftersträvansvärt! Bostadssökanden 
utan andra alternativ blir tvungna att hyra sin bostad.
En annan grupp menar att dagens hyresrätter är för 
dyra. Man når inte alla målgrupper. Ingen bygger dåligt 
idag genom att BBR reglerar hur vi får bygga. Idag fi nns 
inga billiga hyresrätter tillgängliga. Billiga hyresrätter 
är ofta sunkiga eller uthyrda, det fi nns ingen omsätt-
ning bland de billiga hyresrätterna.

Några deltagare i en annan grupp menar att markna-
den för bostadsrätter håller på att bli mättad och att 
bostadsrätterna under en period kan komma att bli ge-
nomgångsbostäder. Läget kommer att bli oerhört vik-
tigt framöver. Det är viktigt att utbud och efterfrågan 
hänger ihop. Det fi nns kritik från fastighetsägarna att 
det inte fungerar med digital bostadsproduktion. An-
talet som anses vara bostadslösa hos länsstyrelsen är 
inte linjär mot produktionen av hyresrätter. Samtliga i 
gruppen är överens om att de nyproducerade hyresrät-
terna inte byggs för alla. Hyresrätten är en fattigmans-
fälla. Det bästa är att äga sitt boende. Felet blir när 
hyresrätten skall lösa problemet. Hyresrätten har olika 
roller. Alla kommer dock inte att kunna äga sitt boende.

Hur ser ni på de hyreslägenheter som når marknaden idag? Vilka kvaliteter har de? 
Finns det brister i utbudet som ni skulle vilja förändra? Vilka kunder efterfrågar da-
gens nybyggda hyreslägenheter?
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Den här frågan diskuterades fl itigt av samtliga grupper. 
Nedan följer en sammanfattning av diskussionerna.

En grupp föreslog kollektivhus där många delar på de 
dyra delarna i en bostad som bad, dusch, toaletter, 
tvättstuga, kök. Gruppen diskuterade också markboen-
det att det fi nns möjlighet att bygga smarta radhus i trä.

En grupp menar att kommunernas planering är en or-
sak till dyra bostäder vid förtätning i innerstaden vil-
ket innebär dyrare hyror. Det är en snedvriden diskus-
sion att byggproduktionen kostar. Många krav ställs 
på byggherren i byggandet, främst BBR krav. Ge oss 
en fl exibel detaljplan. Markpriser som är lägre än an-
nars. Beklagligt att ”billiga hyresrätter” ska genomsyra 
sådana projekt. Det är dyrare att bo i hyresrätt i läng-
den, bättre att försöka sälja billiga bostadsrätter. Staten 
borde sänka trösklarna och förenkla för utsatta grup-
per som ungdomar att ha möjlighet att låna och köpa 
bostad. Vidare menar gruppen att det är bra att bygga 
billiga bostäder i C-lägen där marken är billigare och 
omvandla områden till B-lägen som exempelvis i Val-
lastaden.

Andra frågor som diskuterades i gruppen var att genom  
att subventionera är det enklare att uppnå önskade hy-
resnivåer. I Frihamnen låg snittkostnaderna på 1650 
kr. Upprepning i produktionen håller ner kostnaderna, 
en fl exibel detaljplan likaså. 

En annan grupp menade att man inte ska ställa för höga 
krav på kvalitet. Bestäm istället ett antal parametrar 

som man inte tummar på i den fortsatta processen. Öv-
riga parametrar måste kunna anpassas och diskuteras 
i den fortsatta processen. Vidare diskuterade gruppen 
loftgångar, markköp i samband med bygglov, anslut-
ningsavgifter mm. 

Deltagarna i en grupp diskuterade storleken på mark-
tilldelningar (ej Vallastadsmodellen), lågt markpris, 
fl exibla detaljplaner (varje byggherre behöver kunna 
använda sitt färdiga koncept utan dyra anpassningar). 
Det låga markpriset bör kombineras med ett åtagande 
om slutlig max-hyra för att inte mellanskillnaden ska 
tas ut i vinst. Parkering är en dyr kostnadspost i pro-
jekt som man dessutom har svårt att ta betalt för. Låt 
byggherrar bedöma efterfrågan på parkering istället. I 
dyra bostadsrättsprojekt kommer parkering att byggas 
men för mindre hyresrätter ifrågasätts om all parkering 
enligt normen verkligen behövs?

Frågan om hur vi bygger bostäder för alla engagerade 
alla grupper. I en grupp diskuterades bidrag, billig 
mark, billiga entreprenader. Långsiktiga byggherrar 
vill göra ett bra arbete för att få förtroende för fortsatt 
produktion. Kommunen behöver inse att krav är kost-
nadsdrivande. Gör tvärtemot Vallastaden. Vallastaden 
har relativt lågt markpris, men massor av krav, det ger 
en låg eff ektivitet. Vidare pratade gruppen om att det 
bästa är att få in byggherrar i utformandet av planen. 
Överlåt till marknadens aktörer att utforma detaljpla-
nen i en byggherregrupp. I Inre hamnen, Norrköping 
har man inte allokerat specifi ka tomter utan man har 
jobbat för områdets attraktivitet tillsammans. På så sätt 

Billiga hyresrätter

Hur bygger vi bostäder för alla (hyresnivå 1000-1350 kr/m² BTA)?
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har man kompletterat varandra istället för att konkur-
rera med varandra. De slutliga tilldelningarna har satts 
i dialog tillsammans. 

Gruppen föreslår att man inte ska ha för små tilldel-
ningar och byggrätter, pga. kostnadsdrivande produk-
tion. Man bör ha tillräckligt stora tilldelningar för att 
t.ex. kunna fi nansiera hyresrätterna med bostadsrät-
terna. Stora tilldelningar innebär att man inte kan 
vara så många byggherrar inom området. Vidare dis-
kuterade gruppen att hyresnivån är ett kommunalt mål 
som byggherrarna uppfyller åt kommunen, vilket leder 
till att kommunen måste anpassa markpriset. Ett fast 
markpris möjliggör en kassafl ödesanalys och tävling. 
Detta öppnar upp för lägre kostnader. Byggherrarna 
måste då vara mer transparenta med kostnaderna.

Med investeringsstödet fi nns inget förhandlingsut-
rymme. Presumtionshyran bidrar till detta, man blir 
bakbunden i sin kalkyl. Bra om man kan ta fram en 
modellkalkyl som alla parter kunde resonera kring.  
Vidare är det viktigt att tänka på att garage byggs inte 
med investeringsstöd. Ett multifunktionshus för att 
få ekonomi låter som en god idé. Detaljplanen måste 
medge detta, det handlar återigen om fl exibilitet i de-
taljplanen. Undvik krav som t.ex. krav på lokaler i bot-
tenplan. Detta kan dessutom utgöra en belastning för 
bostadsrättsförening och hyresgäster. Man kan ändå ha 
förhöjd sockelvåning.

För att få ner produktionskostnaderna är det viktigt 
med större projekt vilket ger en förutsägbarhet för 

kommande produktion i fortsatta etapper i området. 
Större projekt är även positivt för etablering, beman-
ning, mer industriellt byggande och mer pengar över 
till gestaltning mm. Tidigare när man byggt billigt har 
man använt de industriella produkterna som fi nns på 
marknaden, vilket hänger på att det inte fi nns några 
särkrav, det är standardprodukter. Det är bra hus i sig 
och blir bra om de blandas med andra. 

En annan grupp manar att man ska sätta ett lågt pris på 
marken. Bygg typhus, billigt behöver inte vara fult. En 
hyresnivå på 1350 kr/m² verkar vara det rätta värdet. 
Vidare föreslås små villatomter i området som kan vara 
med och betala en stor del av infrautbyggnaden och i 
övrigt byggs billiga hyresrätter. Det är viktigt att det blir 
ett blandat område. Det är även viktigt att kunna göra 
bostadskarriär i sitt eget område.

I en grupp diskuterades bland annat kvaliteten på lä-
genheterna. Totalekonomiska går det att bygga för min-
dre pengar, men det är inte rätt väg att gå genom att 
hitta sämre produkter. Det är inte där de stora peng-
arna fi nns (i mikrovågsugnar, parkettgolv etc.) Det 
handlar mycket om att få upp volymer, det var för små 
tomter i Vallastaden. Det är samtidigt viktigt att man 
reglerar så att det inte blir ett nytt miljonprogram. Det 
kan man göra genom att ha många aktörer i området. 
Det är bra att bygga volym men man behöver kanske 
inte göra det bredvid varandra, det fi nns synergieff ek-
ter utan att man är precis bredvid varandra. Använda 
beprövade kåkar, inte så mycket krusiduller, om man 
bygger i fabrik blir man bättre och bättre. 
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Gruppen frågade sig vad man har råd med i Berga, vi 
måste förhålla oss till detta, jämföra med de som redan 
bor i området.  Om vi ska bygga för x antal kr/kvm, be-
höver vi kanske anpassa vår produkt.

Blandning, och variation är positivt, man kan skapa 
den på olika sätt, en av lärdomarna med de små tegarna 
(Vallastaden) är mångfalden, men man får anpassa det 
till verkligheten. Blanda högt och lågt.

Saker som kostar pengar är t.ex. parkering, det är en 
jätteviktig fråga, vem vill betala för det. Särskilt i ett så-
dant här läge, är det smart med parkeringshus. När vi 
bygger parkering, subventionerar vi parkeringen, bygg 
parkering på marknadens villkor istället. Vilket parke-
ringsbehov kommer vi ha om 15 år? Vill man främja 
bilåkandet? Vissa bostäder kanske ska ha parkering, 
andra inte?

En annan fråga som påverkar kostnaderna är storleken 
på boendet. Man har tappat bort det yteff ektiva boen-
det, det är stora ytor, det behöver man jobba med, att 
utnyttja kvadratmetrarna smartare. Det är även viktigt 

att samla kök och våtutrymmen. Man kanske även ska 
tänka på höjden, man kanske ska få plats med ett loft. 
Skapa ett fl exibelt boende, lägenheter anpassade för da-
gens familjer. Man kanske kan få in samma funktioner 
på 76 som på 100 m².

Alla måste komma in tidigare i processen, bestämma 
att så här mycket får det kosta, hur gör vi för att nå dit. 
Vi måste alla jobba med helheten, det är 8-10 olika sa-
ker vi behöver titta på (förbättra oss i), vad kan t.ex. 
kommunen göra?

Vidare refl ekterade gruppen över att de kommunala 
markanvisningarna, alla vill vara med, kommunen har 
höga krav, byggherrarna vill vara med och måste visa 
upp sig för att vinna, vi måste sticka ut, det gör att det 
blir dyrare. 

En av deltagarna menar att de ha full koll på vad deras 
hus kostar. Problemet är alla osäkerheter (som också 
är kostnadsdrivande), det är platsen, måste vi påla el-
ler inte? Vi vill skala bort alla osäkerheter. Processen 
innehåller många osäkra moment.
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Endast några av deltagarna har utnyttjat det statliga in-
vesteringsstödet.

Några menar att det är svårt att räkna hem. Andra 
byggherrar har inte haft behov av att använda det. 
Någon tycker att stödet verkar knöligt och uppfattar 
normhyran som låg.

Deltagarna i en grupp ansåg att man fi ck ut mer i vinst 
i projekten genom att bygga konventionellt och ta ut 
höga hyror än att använda investeringsstödet. Stödet är 
felkonstruerat; borde ge mest stöd i mindre kommuner 
där det är svårast att få ekonomi i projekten pga. låg 
betalningsvilja hos hyresgästerna. 

Hur många av er i gruppen har utnyttjat det statliga investeringsstödet? Om inte, 
varför inte?

Vidare menar några att stödet även är felkonstruerat 
på så sätt att det riktar sig till mindre lägenheter där 
det generellt fi nns större möjligheter att ta ut en högre 
kvm-hyra. För en liten etta går det kanske att ta ut så 
mycket som 2100 kr/m², vilket inte alls skulle funka för 
en 3-4 rum och kök i samma område. Därför kan man 
inte gå ner till den låga hyran för smålägenheter som 
stödet förutsätter. Framförallt är det totalhyran som är 
viktig för hyresgästen, man kanske kan tänka sig att bo 
lite mindre i nyproduktion än större i det gamla bestån-
det om totalhyran är samma. Byggherrar sa också att 
långa byggprocesser kräver ett långsiktigt stödsystem. 
Man vågar inte räkna hem projekt på enbart stödet ef-
tersom det plötsligt kan upphöra med en annan politisk 
vilja. 
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Deltagarna i en grupp bedömer att tomträtten inte har 
samma acceptans hos bankerna som ett markägande, 
vilket kanske beror på kunskapsbrist hos bankerna. 
Tomträtten kan vara bra för att minska kapitalbelast-
ningen i börja av projektet.

I någon grupp menar man att det bara handlar om ma-
tematik, tomträtten kostar över tid, medan ett markköp 
kostar vid ett tillfälle. Tomträtten innebär en viss risk.

I en grupp tycker man att tomträtten är intressant. Om 
man ska tillämpa denna strategi är det viktigt att teckna 
långa avtalsperioder mellan kommun och fastighetsä-
gare. Det fi nns risk att förutsättningarna förändras. 
Men det är en modell som har funkat emellanåt. 

Initialt kan tomträtten vara bra men kan också begrän-
sa möjligheter senare vid t.ex. en försäljning menar en 
grupp. I slutändan är ett fast pris för marken bra och ett 
antal kriterier som man ska nå för att vinna.

Är tomträtt ett alternativ för att hyresrätterna ska bli billigare? 

En annan grupp menar att fi nansieringen av projekten 
blir svårare. Bland annat nämndes att pantbrev inte kan 
tas ut vid tomträtt (reda. anm. man kan ta ut pantbrev 
för en tomträtt) samt att investerare som pensionsfon-
der och liknande inte anser att projekten med tomträtt 
är lika attraktiva. Det fi nns osäkerhet kring framtida ni-
våer på avgälden som kan avskräcka investerare. 

I en av grupperna tror några på tomträtten medan an-
dra tror på ett lågt markpris istället.

En av grupperna diskuterade tomträtten och någon 
menade att tomträtten kan vara ett alternativ under 
byggnationen, att man sparar lite pengar i början av 
projektet. Option på att man får köpa marken i ett se-
nare skede.
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Få av deltagarna har erfarenheter från riktigt prispres-
sat byggande men det fi nns en del exempel bland an-
nat från Lambohov, Linköping. Generellt konstaterar 
många av deltagarna att bostadsrätten är en billigare 
bostadsform än hyresrätten. Kanske kan man jobba 
med billiga bostadsrätter även i Berga?

I en av grupperna kom frågan om ett stort inslag av 
självbyggeri upp som förslag, för att på så sätt minska 
kostnaderna för äganderätterna. Även möjligheten att 
diff erentiera prisbilden med utvecklingsbara lägenhe-
ter, att man kan välja standard, allt integrerat i samma 
volym.

Har ni erfarenheter från andra projekt med ett prispressat byggande? Andra upplå-
telseformer än hyresrätt? Vilka erfarenheter tar ni med er från dem i så fall?

Några grupper diskuterade äganderätten som bostads-
form under denna fråga. Några menar att det är en bra 
och tydlig upplåtelseform. När det gäller äganderätten 
skulle man kunna testa någon form av Hyr-Köp, att 
man börjar hyra för sedan köpa sitt boende på sikt.

I en av grupperna diskuterades hyresrätten kontra bo-
stadsrätten och att de har två olika projektböcker och 
att de båda ska gå runt.
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Samtliga grupper listade de poster som de tyckte är de 
mest kostnadsdrivande vid byggnation av bostäder. 
Nedan följer en sammanställning av de listade posterna 
utan inbördes ordning.

Parkering
Parkeringsfrågan är mycket viktig och nämns inom 
samtliga workshopgrupper då olika parkeringslösning-
ar driver på kostnaderna. Några menar att man ska låta 
marknaden ta hand om parkeringen/parkeringshusen. 
Flera föreslår att man bör se över parkeringsnormen i 
området. Om man sänker normen och jobbar med an-
dra mobilitetslösningar som t.ex. bilpool kan den totala 
kostnaden för parkeringen minskas. Garagelösningar 
under mark är kanske inte en bra kombination om man 
vill bygga billiga bostäder.

Planprocessen/Detaljplanen 
Många av byggherrarna menar att de långa planproces-
serna driver på kostnaderna. 

Några av byggherrarna vill gärna vara med tidigt i pro-
cessen och vara med och påverka planens innehåll med 
andra föredrar färdiga, generella detaljplaner. Några 
vill komma in mitt i planprocessen (senast efter sam-
rådet) för att på sätt kunna påverka detaljplanens ut-
formning.

Flera menar att detaljplaner som är styrande med 
många specialanpassningar påverkar kostnaderna.

Markpriset
Flera av byggherrarna menar att markpriset är en av de 
större kostnadsdrivande posterna.

Bygglogistik
Flera byggherrar nämner att bygglogistiken är en stor 
kostnad. Kostnaden för logistik kan bli mycket dyr när 
fl era byggherrar ska samsas på en liten yta (exempel-
vis Vallastaden), detta är något man bör ta med sig till 
projektet.

Särkrav
Några av byggherrarna vill inte ha några svulstiga kva-
litetsprogram. Många menar att kommunen inte borde 
ställa högre krav än BBR. Kommunen bör istället ställa 
rimliga krav. Det är dyrt med särkrav som t.ex. ljud-

Vilka är de största kostnadsdrivande posterna? Lista de fem mest kostnadsdrivande.

krav, bullerkrav, dagsljus etc. Kraven påverkar bygg-
nadskostnaderna. Balkonger, genomgående trapphus, 
indragen takvåning, fönster i trapphus m.m. är andra 
krav som fördyrar. 

Stadskvartersbyggande med slutna hörn påverkar kost-
naderna. Buller är en annan faktor som påverkar bygg-
kostnaderna, någon föreslår att man ska sänka hastig-
heten utanför området för att klara bullernivåerna. 

Någon föreslår att man ska sänka kraven på exempelvis 
solljus på gården vid vårdagjämning, att man istället 
ska studera en kortare period när det är relevant med 
en solbelyst gård (maj-september).

Produktion – byggkostnader
Detaljplanen påverkar vad som kan byggas i området. 
Det som planeras att byggas bör vara ”produktions-
vänligt”. Därför är det viktigt att ha med arkitekter i 
ett tidigt skede. Genom upprepning av bostadstyperna 
sparas mycket pengar, då man tillverkar samma kom-
ponenter. Dessutom blir byggandet smidigare och min-
dre fel görs när byggarbetare bygger samma ”produkt” 
många gånger.  Byggandet måste utgå från en stabil 
produktionskärna för att priserna ska kunna hållas 
nere. Eftersom varje kvadratmeter kostar, bör man 
göra små lägenheter.

Exploateringsgrad/Storlek på tilldelning
Marktilldelningens storlek påverkar möjligheten till ra-
tionellt byggande. Även graden av exploatering påver-
kar kostnaderna.

Områdets förutsättningar
De geotekniska förutsättningarna i området och där-
med grundläggning påverkar så klart kostnaderna.

Slutundersökningar (arkeologi) och sanering på grund 
av markföroreningar kan driva på kostnaderna och 
belastar i slutändan projektet. Eventuell sanering och 
arkeologi bör tas av kommunen. Så gör man t.ex. i Inre 
Hamnen, Norrköping.

Arbetskraften
Kostnaderna för arbetskraft är hög.
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Här diskuterades olika lösningar för att fördela de bil-
liga hyreslägenheterna. 

Någon grupp föreslog att kommunen borde låta bygg-
herrarna tävla om hur man tänker fördela lägenheterna 
med lägre hyror.

En grupp menar att man bör främja och diff erentiera 
för vissa grupper, t.ex. att man subventionerar efter 
ålder. Det fi nns dock risk för att det uppstår en svart 
marknad när man subventionerar. Det borde vara ett 
samband mellan inkomst och hyresgäst, det vill säga en 
inkomstbaserad hyra. Kommunen kan bidra till lägre 
hyror genom att hyra in sig i beståndet eller genom att 
subventionera markpriset. Utgå från ett lägre markpris 
som är kopplat till en lägre hyresnivå och lås lägenhe-
terna till kommunala kontrakt.

En annan grupp föreslog att fördelningen av lägenhe-
ter måste vara inkomstrelaterad. Det blir skevt om folk 
med höga löner får ta del av lägenheterna. Det gäller att 

sålla ut den grupp som har behov av de billiga lägen-
heterna och sedan lotta. Det måste bli ett tak för vad 
man får tjäna. Det kan bli problem om man får en högre 
lön. Ska man avvakta en löneförhöjning eller gå ner i 
arbetstid för att få bo kvar? Det fi nns alltid en fara med 
målvakter. En lösning är att tillämpa ett kommunalt 
bostadsbidrag. Det fi nns exempel där de som redan bor 
i området har förtur till de nya billiga lägenheterna.

En grupp menade att krav på hyresnivåer i enlighet 
med investeringsstödet kräver skrivelse i markanvis-
ningen. Det är de svaga i samhället som tar del av de 
nybyggda utbudet. Det är billigare att bo i bostadsrätt, 
men det krävs då en insats och det kan vara svårt för de 
med lägre inkomst.

I en grupp föreslås att kommunen bör styra vem som 
ska få bo i de billiga hyresrätterna. Idag betalar kom-
munen en hel del för de sociala kontrakten. Kanske 
borde man ha olika intervaller för hyran beroende på 
vilken inkomst man har.

Vem ska få ta del av de billiga hyresrätterna som byggs? 
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En grupp anser att området har ett bra läge för bostä-
der, att det fi nns en marknad med rätt produkt. Om-
rådet kan bli en förlängning av Södra Ekkällan. Några 
menar att man bör byta namn på projektet, ta bort 
namnet Berga. Gruppen lägger till att det är fel att satsa 
på billiga bostäder i detta område.

Deltagarna i en av grupperna tror att bostäder i områ-
det kommer att fungera. Både Södra Ekkällan och för-
säljning av lägenheter i HSBs projekt på skoltomten i 
Berga vittnar om att det funkar.

Deltagarna i en grupp tror att området kan bli ett med-
elattraktivt område där folk som arbetar på exempelvis 
US kan tänkas bo. I Linköping är segregationslinjerna 
väldigt tydliga. Avståndet mellan områden som betrak-
tas som attraktiva eller oattraktiva är inte stora. De seg-
regerade områdena domineras av hyresrätter. Oftast 
är det allmännyttan som äger beståndet på de utsatta 
socioekonomiskt utsatta områdena. Det är viktigt att 
zooma ut från själva området som ska byggas. Hur ser 
omgivningen ut? Vad fi nns det för service i närheten? 
Vilka upplåtelseformer fi nns i närområdet? Gruppen 
hade även en idé om att bostadsrättsföreningar ska 
agera hyresvärd. Att ett visst antal bostäder blir hyres-
rätter i en BRF. 

En grupp menar att intresset för området är stort. Det 
fi nns stora kvaliteter i närområdet med naturen, nära 
innerstaden, nära till livsmedelshandel 0ch skola. Det 
är också en utmaning med närheten till Berga som har 
problem. Man bör se området som en förlängning på 

Hagaberg och Södra Ekkällan, vilket kan lyfta övriga 
Berga.

Deltagarna i en grupp anser att man först och främst 
bör byta namn och inte ha med namnet ”Berga” som 
har en mycket negativ klang i Linköping och skrämmer 
bort köpare och hyresgäster. Det är viktigt att hitta en 
platsidentitet och ett tema för byggnationen, där bör 
man starta! Generellt ligger området bra till, nära in-
nerstaden, nära service (i Berga och Södra Ekkällan), 
bra kollektivtrafi k. 

En grupp menar att just nu fi nns en efterfrågan på allt, 
överallt. Det sker en hel del i Berga, förtätning inom 
Stångåstadens och HSBs bestånd, nybyggnation av 
Riksbyggen och HSB, det har också gått bra i Södra Ek-
källan. Även denna grupp har synpunkter på områdets 
namn och föreslår bland annat Tinnerö ängar. Vidare 
tror gruppen på att man ska knyta området till Tinnerö 
och eklandskapet med friluftsliv och motionsmöjlighe-
ter mm. 

De största värdena inom Berga är närhet till naturen. 
Från området får man utsikt över skogen och solned-
gång över Tinnerö. Gruppen anser att det är viktigt 
med mikrolägen i området – klassiskt marknadstänk. 
Gruppen ser en blandning av kvalitetshyresrätter, bo-
stadsrätter och billiga hyresrätter – blandat på en och 
samma gård. 

En grupp diskuterade vikten av att nischa området. 
Det är viktigt att göra ett område med några identitets-

Marknadssituationen för 
Stadsbyggnadsprojekt Berga

Hur är intresset för området bland bostadssökande i Linköping tror ni? 

Sammanställning av          
diskussionerna under pass 2
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kännande parametrar. Namnet är viktigt. Det är både 
positivt och negativt att använda namnet Berga. Det 
fi nns potential om man gör det bra. Hyresnivåerna och 
lägenhetsstorlekar är viktigt. Det är viktigt att blanda 
olika upplåtelseformer i området, men även viktigt med 
en bra mix med familjer och personer i olika åldrar. 
Även denna grupp pekar på vikten av att det ska vara 
lätt att ta sig ut i naturreservatet samt att man inte få gå 

rned i standard på allmän plats. 

Området är attraktivt tycker en grupp. Ett B+ läge, 
prisnivåerna i området borde motsvara Sturefors, Vi-
kingstad, etc. Här kan man skapa prisvärda bostäder, 
i ett centralt läge för staden, det borde inte vara svårt 
att hyra ut.
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Vilka är kundgrupperna? Vilka lägenhetsstorlekar efterfrågas?

Någon grupp menar att man ska låta marknaden be-
stämma produkten. Att man ska bestämma produkt så 
sent som möjligt i projektet för att produkten inte ska 
vara inaktuell.

En annan grupp menar att man bör vända på frågan 
vem bygger man för - vad vill man skapa? Om man vill 
uppnå en blandning ska man inte bygga för en specifi k 
grupp.

En grupp menar att platsens identitet avgör vilka som 
kommer fl ytta dit och vilka lägenheter de efterfrågar! 
Området ligger mittemellan stora hyreslängor i Berga 
och bostadsrätterna i Södra Ekkällan, det fi nns inget 
givet svar för en viss typ av byggnation. Blandad bebyg-
gelse inom området sågs däremot som eftersträvans-
värt.

En grupp pratade om en marknadsundersökning som 
gjorts i Berga som visar på att yngre som fl yttar till sitt 
första boende gärna vill bo kvar i stadsdelen då de har 

sin familj där. Även äldre som säljer sin villa och trivs 
i Berga, vill bo kvar där. Det är viktigt att lägenheterna 
inte får en lägre standard än annars. Det får inte ske en 
bantning av produkten pga. att den ligger i Berga. Däre-
mot yteff ektiva lägenheter, kostnadseff ektiva produkter 
med hög standard.

En annan grupp diskuterade problemet med stora lä-
genheter, de blir för dyra, de kan vara svåra att hyra 
ut. För barnfamiljen blir det ägda boendet billigare. Det 
fi nns en stor osäkerhet med stora lägenheter i hyresrätt 
mot Haningeleden med hänsyn till bullerproblemati-
ken. Kommer de stora lägenheterna att kunna hyras ut?

I en grupp diskuterades en önskvärd blandning i områ-
det. Om man ska bygga för alla, då måste man bygga för 
alla, det vill säga en blandning. Samtidigt diskuterades 
frågan om man ska bygga billigt i Berga, om det är det 
Berga behöver? Gruppen var nog eniga om att man bor-
de prisklassa inom området. Någon deltagare vill bygga 
billiga hyresrätter i ett blandat område.
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Vad tror ni om markvärdet för hyresrätter och bostadsrätter inom området 
(kr/m² BTA)? Skiljer de sig?

I någon av grupperna trodde man på ett markvärde på 
ca 1500-2000 kr/m² BTA för hyresrätt och det dubbla 
för bostadsrätter. 

I någon av grupperna var man överens om att priserna 
måste diff erentieras, det vill säga olika pris i olika lägen 
inom området.

I en annan grupp menade man att det inte är någon  
stor skillnad i markpris mellan normal hyres- eller bo-
stadsrätt. Subventionerade hyresrätter kräver dock ett 
lägre markpris. 

En grupp menade att markpriset för hyresrätt är ca 750 
kr/m² BTA och för bostadsrätt 2500 kr/m² i området. 
Förutom produktionskostnaderna innebär projekt med 
tidig byggherremedverkan mycket nerlagd tid för bygg-
herren. Man måste avsätta resurser för projektledning, 
byggherresamverkan mm. Byggherrarna gör ett arbete 
åt kommunen. Gruppen föreslår att man ska ha samma 
modell som Inre hamnen i Norrköping.

En annan grupp diskuterade frågan om hur området 
kommer att tas emot, som Berga eller som Södra Ek-
källan? Bostadsrätten i Berga säljs för ca 20 000 kr/m² 
och i Södra Ekkällan för ca 40 000 kr/m². I stadsbygg-
nadsprojekt Berga ligger markvärdet på ca 2-2500 
kr/m² BTA.

Skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt är för li-
ten tror en grupp. Om bostadsrätterna ska bekosta hy-
resrätterna genom samarbeten, var ska man göra den 
ekonomiska regleringen, i markpriset? Inom lotten? 
Vidare menar gruppen att det alltid ska vara olika pris 
på marken för hyresrätter respektive bostadsrätter.
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Flera av deltagarna föreslår en blandning i området av 
hyresrätter och bostadsrätter, bland annat 50 % hyres-
rätt och 50 % bostadsrätt. Några skissade på ca 25 % av 
beståndet kan vara riktigt billiga hyresrätter.

Flera menade att markboende kan vara intressant t.ex. 
mindre radhus i två plan för att öka blandningen ytter-
ligare. 

Några deltagare hade förslag på en fördelning med 50 
% hyresrätter, 30 % radhus/parhus och 20 % bostads-
rätter i området.

I en av grupperna diskuterades att kommunens bokför-
da markvärde i detta läge borde vara lågt vilket skapar 
förutsättning för billig bostadsproduktion. Här fi nns 
förutsättningar för att bygga billigt för de som mest 
behöver en bostad idag. Området bedömdes spontant 
som B-läge. Hyres- och bostadsrätter bör passa bra 
inom området. Samtliga i gruppen ansåg att man inte 
bör bygga radhus i detta läge, så nära staden. 
 
I en annan grupp refl ekterade man över att det är en 
stor efterfrågan av kommunala tomter, därför kanske 
man ska skapa tomter i området?

I någon grupp funderade man på om Berga behöver fl er 
billiga hyresrätter? Flera såg att det bör byggas mycket 
äganderätter inom området också. De förstår dock att 
uppdraget är prisvärda bostäder. Ingen såg något ge-
nombrott för ägarlägenheter i området. Satsa på beprö-
vade kort. 

I en grupp vara alla tämligen överens om att bostads-
rätter och radhus/parhus får subventionera prisvärda 
hyresrätter.

I en grupp diskuterades Vallstadsmodellen och att man 
kan skapa variation utan att tänka tegar, t.ex. radhus 
på taken, en blandning inom kvarteret utan att tilldel-
ningarna är små som i Vallastaden. Det går ju att tän-
ka variation på olika sätt. Någon menade att man ska 
kunna bo i samma kvarter genom hela livet genom att 
man fl yttar runt i kvarteret. Vidare diskuterades om det 
saknas något i Berga, att det ur ett socialt perspektiv är 
bra att blanda och att alla upplåtelseformer, är intres-
santa i området. 

Vad är en lämplig fördelning mellan billiga hyresrätter/ hyresrätter/bostadsrätter/
äganderätter/radhus inom området?
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Flera av deltagarna anser att det krävs större tilldel-
ningar för att bygga billiga hyresrätter, man behöver 
komma upp i 100-150 lgh. När det gäller bostadsrätter 
kan man tänka sig mindre projekt om ca 50 lgh. Tilldel-
ningar för radhus kan ligga runt 25-30 lgh.

Några menar att storleken på tilldelningen spelar roll 
bland annat kan upprepningseff ekten av produktionen 
appliceras vid en större tilldelning.

Några menar att små ytor blir dyrare då det ställs högre 
krav på utformningen och att fördelningen gemensam-
ma ytor blir svårbalanserad.

För att nå en kostnadseff ektiv produktion krävs en vo-
lym på ca 130 lägenheter.

Det fi nns en oro med för stora tilldelningar, med sam-
ma typ av produktion, att vi får ett nytt miljonprogram.

Olika metoder och modeller 
för marktilldelning
Anser ni att storleken på tilldelningen påverkar möjligheten att skapa billiga hyres-
rätter? I så fall, hur stora måste tilldelningarna vara för att det ska vara möjligt att 
bygga billiga hyresrätter? Hur stor andel av tilldelningen kan bli billiga hyresrätter?

Några menar att storleken på tilldelningen påverkar 
priset jättemycket om den underskrider en viss kritisk 
massa som bedömdes till 100-200 lgh för stora bygg-
herrar och ca 50 lgh för små. Vid 200 lgh och uppåt 
blir det fördelaktigare i driftskedet då områdesknuten 
driftspersonal kan bli aktuell.

Några deltagare menar en tilldelning bör vara minst 
600 m² BTA men helst 10 000 m² BTA. Man vill ha ca 
100 lgh i samma projekt.

En refl ektion är att det är svårt att sprida tilldelning-
arna för etablering och för kommande förvaltning. 
Stora tilldelningar, minst 10000 kvm BTA när det gäl-
ler hyresrätter. Också för att man ska få till en eff ektiv 
förvaltning av bostäderna.
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En grupp anser att inte för många byggherrar ska få 
vara med, kanske kan man dela området i två etapper. 
Man bör se till att även de mindre byggherrarna får 
delta.

En grupp har ett förslag med sex byggherrar och en 
blandning av byggare, några stora etablerade företag, 
någon småhusbyggare och någon mindre byggare.
Någon grupp föreslår att åtta byggherrar ska få bygga 
i området. Byggherrarna bör vara olika stora. Vidare 
föreslår gruppen att man ska ta in byggherrar i plan-
processen. Störst påverkan på billiga bostäder sker när 
byggherrarna är med i tidigt skede. Man sparar pengar 
på att byggherrar får vara med i processen och bidra 
med deras erfarenheter. Vidare menar gruppen att det 
är viktigt att bygga olika i kvarteren (ex hyresrätter och 
bostadsrätter inom samma kvarter). Viktigt att arbeta 
med tomtpriset och inte för komplicerade krav. 

En grupp menar att antalet byggherrar är beroende av 
vad det blir för typ av byggherrar - fastighetsägare med 
längre perspektiv eller byggherrar som bygger och se-
dan säljer. Det är viktigt att det är en byggherregrupp 
som är intresserad av att driva dialogen och frågorna, 
som är intresserade av projektet. 

Fyra till sex byggherrar med en blandning av stora och 
små byggherrar föreslås av en grupp. Kommunen kan 
eventuellt behålla en del av marken för markanvisning 
till framför allt mindre byggherrar i ett senare skede. 

En grupp föreslår 4 byggherrar som får bygga 100 lgh 
var, men att det beror på hur man vill få variation i om-
rådet. För att få blandat och billigt föreslås att man sät-
ter krav på att t.ex. 10 % ska vara billigt. Ett alternativ 
är olika tilldelningar och utvärdering: en på pris, en på 
gestaltning en på hyresnivå osv. Vidare menar grup-
pen att en tidig byggherremedverkan påverkar antalet 
byggherrar och med en sådan process är det aktuellt 
med färre byggherrar.

En annan grupp föreslår att det bör vara 3-4 aktörer 
inom området. Kommunen kan behålla en del för fram-
tiden. Det är viktigt att inte dela ut allt. Ligger i kommu-
nens intresse att behålla en del för att kunna utjämna 
senare osv. Byggherregruppen bör bestå av några som 
är stora och några som är små. Gruppen anser inte att 
en tidig byggherremedverkan påverkar antalet bygg-
herrar.

Gruppen resonerade om antalet byggherrar i området, 
några ser 3-4 byggherrar i området med 100 lgh per 
byggherre, å andra sidan utesluter man de som byg-
ger färre. För att uppnå en blandning bör man kunna 
sprida byggrätterna inom området. Ska man ha krav på 
att man bygger både hyresrätt och bostadsrätt? Då ute-
sluter man många byggherrar, det kan vara krångligt 
att hitta samarbetspartners. Nödvändigt med stor vo-
lym vad gäller billiga hyresrätter. Vid dyrare produkter, 
som bostadsrätter, kan man gå ner i storlek på projek-
ten. Det kommer att bli en byggherregrupp med olika 
förutsättningar.

Hur många byggherrar tycker ni ska få bygga i det här området? Påverkar en tidig 
byggherremedverkan antalet byggherrar i området? Hur många byggherrar bör det 
vara i den första etappen om ca 400 lgh?
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Några menar att Frihamnsmodellen där vissa bostäder 
fi nansierar andra bostäder känns problematisk att för-
klara för utomstående. Vidare funderar några deltagare 
på om bostadsrättspriserna i Berga räcker till för att fi -
nansiera andra upplåtelseformer?

Berga har inte samma attraktiva läge som Frihamnen i 
Göteborg. Några av deltagarna tycker att samma kon-
cept kan implementeras i Berga dock i en annan skala.

Några deltagare lyfter problematiken med att vi ska 
bygga billiga hyresrätter i ett redan utsatt område. 
En grupp menar att subventionerade hyror blir mycket 
svårt administrativt. Vilka ska få fl ytta in och vad hän-
der när de får det bättre ställt? Olika hyror för olika 
lägen i huset sades vara en möjlig väg framåt. Ingen 
byggherre hade infört detta i nuläget men fl era sa sig 
beredda att testa detta i framtiden. Särskilda subven-
tionerade lägenheter insprängda bland dyrare lägenhe-
ter ansågs inte som något bra alternativ. 

I en grupp var samtliga överens om att subventionerade 
lägenheter inte håller i längden. Det kanske går att upp-
rätthålla med presumtionshyror i 15 år men vad händer 
sen, husen ska ju stå där i 50-100 år? Det bör fi nnas 
en riktig anledning till att lägenheten är billig istället, 
vilket gör hyresnivån stabil i längden.

Kvadratmeterhyran är inte en avgörande faktor, det är 
totalhyran som avgör vem som har råd med lägenheten. 
En mindre yteff ektiv lägenhet kan vara ett lika bra val 
som en större till samma totalkostnad.
Bostäder med hög yteff ektivitet är viktigare för att få 
ner byggkostnaden än utrustning och ytmaterial mm 
inne i lägenheterna. 

Diskutera för- och nackdelar med olika modeller som t.ex. Frihamnsmodellen med 
olika hyresnivåer och upplåtelseformer inom samma kvarter? Tror ni att någon så-
dan modell kan fungera i Berga? Om nej, varför tror ni inte det?
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Bara några av grupperna hann med att diskutera frågan 
om andra modeller. 

Några av deltagarna har inte alls jobbat med modeller 
där fokus har legat på att få fram låga hyror. 
I någon grupp förordas modellen man har i Inre ham-
nen, Norrköping där man låtit marknaden lösa uppgif-
ten. 

I Norrköping har man tillämpat ett medelpris för hela 
området, men i Berga ser byggherrarna två prisinter-
valler. Det är kostnadsdrivande att inte veta var man 
ska bygga inom området, då förutsättningarna skiljer 
sig inom området. Gruppen pekade på svårigheterna 
att bygga nära Haningeleden och att det är fördyrande 
att bygga bostäder som bullervall.

Har ni arbetat med andra modeller som varit framgångsrika? Beskriv dem gärna i 
så fall.
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Flera av grupperna hann inte besvara denna frågeställ-
ning. 

Några byggherrar i en av grupperna menar att det inte 
är ett problem med en blandning, att man kan blanda 
upplåtelseformer inom ett kvarter. Byggrätterna kan 
fördelas inom en grupp om 5-6 byggherrar i samverkan.

Inom stadsdelen ska det byggas såväl hyresrätter som bostadsrätter och äganderät-
ter. Linköpings kommun ser gärna att blandningen även sker inom samma kvarter. 
Om ni som byggherre inte bygger både hyresrätter och bostadsrätter. Hur lång tid 
behöver ni för att hitta samarbetspartners? 
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Bland deltagarna fi nns fl era meningar med en tidig 
byggherredialog. Många deltagare menar att det är 
viktigt att man tar med sig den kunskap som fi nns hos 
byggherrar och marknaden i ett tidigt skede. Några del-
tagare pekar på att det är viktigt att man lägger fram en 
visionstyrd process. 

Flera deltagare menar att en tidig byggherremedverkan 
kan göra att man kan sänka produktionskostnaderna i 
byggskedet. En tidig byggherremedverkan kan även bli 
komplicerad.

Någon deltagare menar att kommunen behöver ta fram 
ett kvalitetsprogram som underlag för den fortsatta 
processen. Det är viktigt att man är tydlig med vilka för-
utsättningar som gäller, exempelvis en viss hyresnivå 
under en viss tid.

Några byggherrar tycker att man ska undvika den pro-
cess som man har i Inre hamnen, Norrköping där man 
har tagit med sig problem in i planeringsskedet som ex-
empelvis förorenad mark.

Några deltagare föreslår att tilldelning ska ske utifrån 
ett poängsystem för att ge möjlighet till mindre bygg-
herrar att vara med. Kvalitetspoäng som på olika sätt 
kopplas till social hållbarhet/kvalitet.

Flera deltagare menar att detaljplanen behöver bli ge-
nerell och inte så detaljerad så olika byggherrars aff ärs-
koncept kan appliceras utan dyra anpassningar. 

Byggherren bör vara med tidigt och påverka antalet 
parkeringsplatser samt hur vägar och yttre miljö pla-
neras och byggs. Vidare menar fl era deltagare att det 
är viktigt att kommunen fullföljer dialogen genom hela 
projektet för bästa resultat. Om kommunen plötsligt 
tackar för synpunkterna och därefter bestämmer allt 
själva omintetgörs hela potentialen för billigt byggande. 

Bygglogistiken bör tas med i ett tidigt skede för att inte 
fördyra projekten. Exempelvis är det viktigt att trafi k-
systemet är dimensionerat för prefabricerade modeller. 

Hur kan en tidig byggherremedverkan (byggherren kommer in redan innan detalj-
planearbetet startat) utformas så att den bidrar till billiga bostäder (byggherren be-
höver delta och sätta av resurser under en längre tidsperiod)?
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