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Förord 

Vi vill tacka; 

 

� Sandvikenhus 

För deras hjälp med utskick av enkäter samt att de tillhandahålligt ritningar. 

� Sandvikens Kommun  

För hjälpen med framtagning av adresser till enkätutskicket. 

� Lars Svanerud 

På Sandvikenhus som varit vår handledare.  

� Mia Björk 

Vår handledare på Högskolan i Gävle som varit till god hjälp, med synpunkter 

och stöd vid rapportskrivningen samt hjälpt oss med framtagning av litteratur. 

� Kjell Westberg 

För hjälp med lastutredning av det befintliga bostadshuset. 
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Sammanfattning 

Rapporten innefattar tre delar; 

 

Del I - Enkätundersökning för anpassat boende i Sandviken 

En bostadsenkät skickades ut till 100 hushåll i Sandvikens kommun för att undersöka om 

det finns ett intresse för anpassat boende, om så är fallet söks även när intresset finns 

samt vilken typ av bostad som efterfrågas. 45 % svarade på enkäten varav 60 % av dessa 

kunde tänka sig att flytta. Det var huvudsakligen de som hade postadress Sandviken som 

var mest intresse av flytt. Den mest eftersökta bostaden var på 2, 3 eller 4 rum och kök i 

centrala Sandviken. Bostaden skall ha närhet till affärer, service, hälsocentral och apotek, 

samt närhet till natur, grönområde, promenadstigar och badhus. Undersökningen visade 

att kök var den viktigaste bostadsdelen och att badrum, vardagsrum och balkong/uteplats 

var även de viktiga. Minst viktigt i bostaden var sovrum och hall. Det efterfrågades i 

större utsträckning om en hög standard i bostaden där det var viktigt med modernt 

badrum och kök. 

 

Del II – Förslag till bostadsprogram för anpassat boende 

I denna del av rapporten görs en litteraturstudie för att få mer kunskap om vilka behov 

och krav som ställs vid ny- och ombyggnation av en bostad för att göra den mer 

tillgänglig. Litteraturstudien inriktar sig mot normalt åldrande och vilka problem som kan 

uppstå samt hur en bostad kan planeras för att en rullstolsbunden skall kunna bruka 

bostaden. 

 

Del III – Ombyggnadsförslag på Dalslänningen i Sandviken 

Rapporten beskriver ”Anpassat boende” som ett lättillgängligt boende utan trösklar och 

med genomtänkta bostadslösningar, där det både finns bra badrum och ett bra utformat 

kök för lätt användning. Detta tankesätt skall överföras till ett ombyggnadsförslag på 

Dalslänningen, ett flerbostadshus i centrala Sandviken byggt 1964, den aktuella 

byggnaden har 57 lägenheter. Eftersom bostadshuset är byggt efter miljonprogrammets 

tankar och idéer, leder detta till ett antal problem vid anpassningen för tillgänglighet då 

husen är oftast byggda efter minimimått. Byggnaden har våtutrymmen runt varje 

trapphus, därför väljs det en tillbyggnadslösning med hiss och ny entré. 
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1 Inledning 

Efter att hört om liknande byggnadsprojekt, kom idén att ta kontakt med Sandvikenhus 

om de skulle vara intresserad av en undersökning om intresse finns i Sandvikens kommun 

för anpassat boende. 

 

Media har tagit upp problemet att det finns få bostäder för äldre, samt att 40-talisterna är 

en stor åldersgrupp som snart går i pension. Detta betyder inte att de behöver nya 

bostäder i dagsläget, men det kan vara av intresse att undersöka om och i så fall när ett 

intresse för ny bostad uppkommer. Samtidigt finns ett stort upprustningsbehov av 

miljonprogramshusen som byggdes mellan 1965-1975, och därigenom kan det samtidigt 

som de upprustas göras mer tillgängliga. 

 

Vid första mötet med Sandvikenhus framkom en struktur och plan på vad examensarbetet 

skulle innehålla samt vilka frågeställningar som skulle besvaras. Arbetet delades in i tre 

större delar; 

� Del I  – Enkätundersökning för anpassat boende i Sandviken 

� Del II  – Förslag till bostadsprogram för anpassat boende 

� Del III  – Ombyggnadsförslag för Dalslänningen i Sandviken 
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1.1 Problem/Frågeställning 

De huvudsakliga frågeställningarna som skall besvaras är; 

� Finns det ett behov/intresse för anpassade boenden i Sandvikens kommun? 

� Om det skulle finnas ett intresse vilket typ av boende efterfrågas samt när är det 

aktuellt att byta? 

� Finns det möjlighet att göra en ombyggnad på ett befintligt bostadshus som 

uppnår de önskemål och krav den tilltänkta målgruppen har? 

� Vad är anpassat boende? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka hur intresset ser ut för anpassat boende för äldre i 

Sandvikens kommun, samt ge förslag till ombyggnad av ett flerbostadshus i Sandviken.   

 

1.3 Avgränsning 

Eftersom ålderspensionärerna kommer att öka och mängden anpassade bostäder är få, 

inriktar sig detta examensarbete mot det problem som upplevs av normalt åldrande, detta 

innefattar nedsatt styrka och uthållighet, rörelseförmågan minskas samt att synen 

försämras. Det kommer inte att behandla övriga funktionshinder, såsom sjukdomar och 

olika utvecklingsstörningar. Brukare kan ha andra funktionshinder och dessa behov kan i 

det enskilda fallen anpassas efter de specifika behoven. 

 

Arbetet gäller en tillämpad ändring av befintliga flerbostadshus och kommer inte att 

innefatta äldreboende. Det fokuseras inte på olika hjälpmedel som underlättar i boendet 

utan bostadens utformning och fasta inredning, detta för att kunna anpassa bostaden för 

att alla åldersgrupper skall kunna bo i dessa bostäder.   

 

Byggnadsförslagets omfattning kommer främst att ta upp lösningar vid entréer, trapphus 

och lägenheter. Tillgängligheten till de allmänna ytorna granskas, såsom förråd och 

tvättstuga. Dock kommer inte dessa rum att behandlas i förslaget. Inga 

konstruktionsberäkningar görs på förslaget, utan det kommer till största del beröra det 

estetiska och funktionella faktorerna.  
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2 Bakgrund 

2.1 Befolkningsstatistik 

Under 1900-talet har det inträffat en förändring av åldersstrukturen i Sverige som lett till 

att det blivit en större andel äldre än tidigare, detta på grund av en lägre dödlighet och en 

minskning av nyfödda. Enligt Statistiska centralbyrån kommer andelen invånare över 60 

år att öka inom ett fåtal år, när den stora gruppen 40-talister går i pension. Den 

befolkningsökning som pågått från 1960-talet fram till idag har nästan givit en 

fördubbling av antalet personer över 65 år. Det innebär att antalet personer som skulle 

behöva ett anpassat boende borde ha ökat, då antalet anpassade bostäder är få.1 

 

Enligt tabell 9.1.1.1 i bilaga, har det skett en befolkningsökning från 1960 då antalet 

invånare i Sverige var 7 500 000, varav 900 000 (11,8 %) var personer över 65 år till 

2007 då antalet invånare var 9 200 000, varav 1 600 000 (17,5 %) var personer över 65 

år. Detta är en ökning med 720 000 personer över 65 år. Enligt tabellerna 9.1.3.1 - 

9.1.3.3, som visar hela landets befolkningsutveckling i jämförelse med tabellerna 9.1.2.1 - 

9.1.2.5, som visar utvecklingen för Sandvikens kommun, ses ett samband av en liknande 

befolkningsutveckling.2   

 

Enligt tabellerna gällande 2007 för Sverige och Sandvikens kommun syns det att denna 

utveckling av befolkningsökning inom vissa åldersgrupper inte enbart gäller 40-talisterna. 

Om inte något oförutsätt inträffar, kommer det ske ytterligare två befolkningsökningar på 

antalet invånare över 65 år inom en 50 års period. Det syns tydligast på tabellen gällande 

Sverige men det syns även på den över Sandviken, det vill säga 70-talisterna samt 90-

talisterna.3 

 

Detta bör ge ett intresse att utveckla fler anpassade boenden i Sverige och i Sandvikens 

kommun. Frågan är dock om invånarna har ett intresse för en sådan bostad och i så fall 

när. För att få klarhet på frågorna skall en enkät skickas till hushåll i Sandvikens 

kommun.  

 

                                                      
1 Tillgänglig <http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26040.asp> 
2 Tillgänglig < http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp> 
3 Tillgänglig <http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp> 
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2.2 Skillnaden mellan dagens bostäder och miljonpro gramsbostäder 

Allt fler flyttar till städerna. Av de sju miljoner invånare som bodde i Sverige år 1950 

bodde 65 % i städerna, det vill säga 4 550 000. År 2000 är det ungefär 9 200 000 

invånare i Sverige samt varav dessa bor 85 % i städerna, det vill säga 7 650 000 invånare. 

Detta är en ökning på ungefär 3 miljoner som bor i städerna.4 

 

Den stora urbaniseringen ledde till att städerna behövde få fler bostäder, därför beslutade 

riksdagen i början på 1960-talet att bygga nya bostäder då det var stor bostadsbrist i 

landet. Detta bostadsprojekt skulle leda till en miljon nya bostäder, Miljonprogrammet. 

Det var främst nybyggnation men även flera bostäder som rustades upp för att få högre 

standard. 5   

 

Befintlig vegetation togs bort för att underlätta byggnationerna. Stora kranbanor bidrog 

till ett snabbt och effektivt tillvägagångssätt vid byggandet av nya bostäder. Husen 

byggdes oftast parallellt mot varandra och trafiken fördes som regel utanför dessa 

områden. Skivhus var den vanligaste typen. Dessa byggdes i flera våningsplan och med 

fasader av antingen putsad lättbetong, tegel eller betong. Husdetaljer och tak var 

huvudsakligen av plåt.6  

 

Miljonprogrammets bostäder innebar att funktionalismens ursprungsidéer togs som 

förevändning för en industriellt utformad arkitektur, i det närmaste utan estetiska 

avsikter. Man kan därför knappast tala om arkitekturstil i vanlig mening. Däremot 

utvecklades många goda planlösningar under denna tid.7 

 

I dagens nyproducerade bostäder är oftast tillgänglighetskraven väl uppfyllda, men 

däremot är det ofta problem med bostäder från 1950, 1960 och 1970-talet då möjligheten 

för kvarboende kompliceras. 8 

 

 

                                                      
4 Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000). Så byggdes staden, Stockholm: AB Svensk byggtjänst s.22 
5 Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000). Så byggdes staden, Stockholm: AB Svensk byggtjänst s.104 
6 Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000). Så byggdes staden, Stockholm: AB Svensk byggtjänst s.104 
7 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.141  
8 Ahlström, Peter & Nilsson, Fredrik (2007) Boende för äldre, Linköping universitet, s.51  
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2.2.1 Låneförmånernas påverkan på byggandet 

På grund av miljonprogrammets krav på nya bostäder, började staten ge ut låneförmåner 

vid byggprojekt som omfattade minst 1000 bostäder.9  Detta ledde i sin tur till att 

bostäderna byggdes efter minimikrav på bostadsyta för att vara kostnadseffektiva.10 

 

Nedan visas två tidstypiska bostäder på 3 rum och kök där det tydligt syns att 

tillgängligheten är mer besvarad i den bostad från 2000-talet än den från 1960-talet.11  

Prioriteringen vid planeringen av bostäderna var olika, där den från 1960-talet visar ett 

mer yteffektivt boende, det skulle bli mycket bostad på en liten bostadsyta. Detta ledde 

till välplanerade rum men med trånga ytor för passager, entréer, badrum, kök samt 

förvaring som inte uppfyller dagens behov på tillgänglighet. Samtidigt som den lägenhet 

från 2000 har en större boarea samt öppnare planlösning som ger en ljusare lägenhet med 

mer tillgänglighet för rörelsehindrade. 
 

  

Figur 15.1.4.112 En typsik lägenhet på 3 rum och kök på 1960-talet 

   
Figur 15.1.4.213  En typsik lägenhet på 3 rum och kök på 2000-talet 

                                                      
9 Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000). Så byggdes staden, Stockholm: AB Svensk byggtjänst s.22 
10Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000). Så byggdes staden, Stockholm: AB Svensk byggtjänst s.141 
11Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000). Så byggdes staden, Stockholm: AB Svensk byggtjänst s.141  
12 Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000). Så byggdes staden, Stockholm: AB Svensk byggtjänst s.141 
13 Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000). Så byggdes staden, Stockholm: AB Svensk byggtjänst s.141 
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2.3 Den tilltänka målgruppen 

Under 1950–70-talet byggdes många bostäder och mot slutet av denna period var den 

målgrupp som rapporten riktas emot, de vill säga 40-talisterna, väldigt köpstarka. Detta 

eftersom det är en stor åldersgrupp samt att det är viktigt att få reda på deras åsikter om 

en eventuell framtida bostad i tid. Då en ombyggnation tar tid från beslutande fram till att 

ombyggnaden är färdigställd. Sandvikenhus var intresserade av resultatet av 

enkätundersökningen på denna målgrupp och var därför villiga att stå för den ekonomiska 

kostnaden för enkätutskicket. 

 

En spekulation är att 40-talisterna köpte villa eller radhus och bildade familj. När sedan 

barnen vuxit upp och lämnat hushållet kan föräldrarna fortfarande bo kvar även om de har 

blivit äldre. Huset kan vara för stort och kräver alldeles för mycket arbete för underhåll.  

Eventuella framtida behov angående tillgängligheten i bostaden kan vara svåra att lösa då 

det kanske både finns trappor och för små ytor för att klara av att bruka bostaden. Därför 

kan det då finnas behov att flytta till en mer anpassad bostad som antingen är nybyggd 

eller ombyggd.  

 

En undersökning från 1982 gjord av L. Tornstam, ”Självständigt boende”. Visar att 75 % 

av befolkningsgruppen 65-85 år beskriver att bostadens betydelse blir viktigare med årens 

lopp och undersökningen visar även att boendetiden påverkar hur flyttbenägen de är. De 

som bott i en bostad under många år är mindre benägna att flytta än de som endast bott i 

bostaden en kortare tid.14 

 

Det som kan underlätta en flytt är ett större utbud av anpassade bostäder som leder till en 

tryggare och lättare vardag. Det bör vara lättare att ta hand om bostaden, så att det blir 

mer tid till fritid och aktiviteter. Det bör finnas fler möjligheter att kunna hitta en bostad 

där möjligheten till självständighet förbättras vilket bör leda till möjlighet att bo i 

bostaden längre. Detta bör vara bra för den enskilde individens självförtroende och 

livskvalitet men även för kommunen då ett mellanting skapas för äldreboende, då få 

personer behöver den anpassningsnivån som ett äldreboende betjänar. En anpassad bostad 

ger möjlighet till ett alternativ, men idag finns det fortfarande få bostäder av denna typ.   

                                                      
14 Johansson Boo, Dahl Lena, Åhnby Ulla (1983) Kvarboende bland äldre: Problem och möjligheter, 
Jönköping, Institutet för Gerontologi Jönköping, ss.8-10 
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2.4 Vad är anpassat boende? 

Med anpassat boende syftar rapporten till ett boende där den vanliga bostaden utrustats 

med hjälpmedel och lösningar för att de boende lättare skall kunna vistas i den trots 

eventuella rörelsehinder. I ett anpassat boende är det inte bara själva bostaden som 

anpassats utan även omgivningen, det skall vara lättillgängligt både inne i bostaden och 

vägen till bostaden. Övriga delar i ett bostadshus som måste planeras är allmänna 

utrymmen såsom tvättstuga, förråd, uteplats och eventuell park. 

 

Några viktiga punkter att åtgärda inne i bostaden är: 

� Ta bort alla trösklar. 

� Bredda passager och dörröppningar enligt dagens standard. 

� Installera eventuella räcken och handtag för att hjälpa till med 

framkomligheten. 

� Se till att alla dörrar, skåp och garderober har greppvänliga handtag. 

� Att eventuell balkong blir åtkomlig även för rörelsehindrade. 

� Utforma kök och badrum med funktioner som skall underlätta 

användningen. 

De problem som ofta uppkommer på vägen till bostaden är kuperad terräng och trappor, 

åtgärder för detta kan till exempel vara:  

� Installera en hiss  

� Bygga en ramp utomhus vid eventuell trappa in till trapphuset 

� Schakta marken utanför huset för att göra det mer tillgängligt. 
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2.4.1 Gavlegårdarna och Sandvikenshus syn på anpassat boende  

De bostäder som idag finns hos Gavlegårdarna och Sandvikenhus som är anpassade för 

50+ beskrivs på följande sätt; 

 

Gavlegårdarna har ett system som heter ”Tryggbo”  

Cirka 540 lägenheter 

Tryggbo är det nya namnet på Gavlegårdarnas seniorboende eller 50+ boende som det 

tidigare kallades. Denna typ av boende finns på flera håll inom vårt bestånd och oftast 

hela fastigheter som är byggda eller omgjorda för att passa lite äldre hyresgäster.  

Sälj villan eller bostadsrätten, hyr en lägenhet och använd pengarna till något roligare. 

Res, dela ut till barn och barnbarn, renovera sommarstugan...  

Lägenheterna är anpassade med breda badrumsingångar, hiss i huset samt helt utan 

trösklar. Tryggbo är för dig som är 50+ och inte har hemmavarande barn. Flera av 

dessa boenden är utrustade med gemensamhetslokal och hobbyrum som skapar naturliga 

mötesplatser. Det finns dock ingen personal eller matsal i dessa boenden.15 

 

Sandvikenhus har ett anpassat boende de kallar ”Seniorboende” 

Cirka 200 lägenheter 

Om man bott i eget hus kan ett höghus vara lockande. Hiss och bekväma lägenheter med 

breda, tröskelfria dörröppningar och lättillgängliga badrum. Utsikt över lummig grönska 

och rabatter men inte en enda häck man behöver klippa själv. Tiden kan ägnas åt annat. 

Kanske är det vad som lockar många som sålt sin villa att välja en lägenhet på 

Sveavägen 18, alldeles intill Stadsparken. Just de här lägenheterna är perfekta för 

seniorboende, men hela området passar den som vill bo centralt och i ett grönt område.16 

                                                      
15 Tillgänglig 
<http://nywww.gavlegardarna.se/summarumweb/internet/hy/ObjectTypeSeniorInformation.aspx >  
16 Tillgänglig 
<http://www.sandvikenhus.se/bostadsomraden/stadsparken.4.3f5909f211566260e75800010737.html> 
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3 Metod 

Arbetet genomförs i tre delar; 

3.1 Del I – Enkätundersökning för anpassat boende i  Sandviken 

En enkätstudie genomfördes till en vald målgrupp för att undersöka om det finns intresse 

och behov för anpassade bostäder i Sandviken. Denna enkät skickades ut till hela 

Sandvikens Kommun och sammanställs i tre delar; 

� Alla svar från hela kommunen. 

� Alla svar från Sandviken stad. 

� Alla svar från övriga delar av kommunen. 

 

Enkäten skall skickas till slumpmässigt utvalda adresser i Sandvikens kommun. Med ett 

tydligt följebrev som förklarar hur enkäten skall besvaras, samt att telefonnummer 

utlämnas vid eventuella frågor angående enkätbesvarandet. Utöver detta medföljder ett 

frankerat kuvert med förtryckt svarsadress som underlättar retur.  

 

3.2 Del II – Förslag till bostadsprogram för anpass at boende 

Som underlag till utformning av byggnadsförslag gjordes en litteraturstudie där det 

framkommer regler, bestämmelser samt lösningar som krävs för att få en bostad mer 

tillgänglighetsanpassad. Detta har lett till en mer konkret syn på hur bostaden bör 

planeras för att brukarna skall få en väl genomtänkt och funktionell bostad som uppfyller 

dagens standarder och krav. 

3.3 Del III – Ombyggnadsförslag på Dalslänningen i Sandviken 

Slutligen gjordes ett byggnadsförslag som motsvarar det behov som framkommit av de 

resultat som enkätundersökningen gav. Det aktuella bostadshuset finns beläget centralt i 

Sandviken stad och är byggt 1964 med 57 lägenheter. 
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4 Del I – Enkätundersökning för anpassat boende 

4.1 Utformning av enkät 

När enkäten planerades var avsikten att den skulle vara konkret för att få ett stort 

svarsomfång. Faktorer som påverkade utformningen var; 

� Anonyma svar, för att öka möjligheten att få ärliga svar och även fler 

ifyllda enkäter. 

� Opersonliga frågor för att inte det skall kännas kränkande. 

� Välformulerade frågor för att få konkreta svar. 

� Att varje fråga i enkäten skulle vara relevant och skulle ge något för 

undersökningen. 

� Att anpassa enkäten till få sidor för att öka intresset, för att få fler svar. 

� Att göra det tillsammans med ett bostadsföretag för att få en mer verklig 

undersökning som ger ökad svarsfrekvens.  

4.2 Utskick av enkät 

Efter kontakt med Sandvikens kommun skrevs en lista ut över vår tilltänkta målgrupp. En 

sökning i kommunens databank gjordes utifrån dessa faktorer;  

� Personer i Sandvikens kommun. 

� Med en ålder mellan 55-65 år. 

Det bor omkring 4600 personer mellan 55-65 år i Sandvikens kommun. Kommunen 

slumpade därför ut en lista från deras databank på 120 namn. Antalet utskick skall vara 

100 stycken, detta för att omfånget enkätsvar skulle varar bearbetbart inom den korta 

tidsram som finns för arbetet. Det valdes fler adresser än antalet utskick för att få 

möjlighet att kunna välja bort vissa adresser om det skulle vara från samma hushåll eller 

adresser långt ifrån Sandvikens stad. Det uppkom inga dubbletter och det fanns tre 

områden som valdes bort ur undersökningen då det geografiska avståndet från Sandviken 

stad var stort. Dessa tre områden är; 

� Gästrike-Hammarby 

� Österfärnebo 

� Järbo 
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När dessa orter valdes bort var det exakt 100 adresser kvar, varav 75 stycken var 

adresserade i Sandviken stad och resterande 25 var i övriga delar av kommunen. Enkäter, 

svarskuvert samt följebrev sorterades och förpackades för att sedan skickas iväg med 

ekonomisk hjälp av Sandvikenhus.  

 

Varje svarskuvert som inte har Sandviken som postadress markerades med en liten 

symbol på kuvertets baksida för att urskilja svaren från dem som är bebodda i Sandviken 

och dem som bor i resterande delar av kommunen.  

 

Utskicket skedde fredagen den 9:e maj och förväntad leverans till dem som skall besvara 

enkäten bör vara måndag den 12:e maj samt att ett sista returdatum skall vara den 18:e 

maj. Detta för att ge några dagar för dem som skall besvara men inte för lång tid då risken 

finns att den glöms bort.  

 

4.3 Tillvägagångssätt vid sammanställning av enkäte r 

Enkätsvaren anlände inom den tilltänkta svarsperioden och var enkät markerades och 

delades upp i två kategorier, svaren från Sandviken stad samt de svaren från resterande 

delar av kommunen. Svaren sammanställdes i kalkylprogrammet Excel. Där svaren 

delades upp i tabeller för att sedan kunna skapa diagram som tydligt visar resultatet av 

undersökningen.  
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4.4 Resultat från enkäter 

Fullständiga resultat på enkäten finns i bilaga och är till hjälp vid läsning av 

resultatbeskrivningen.  

 

4.4.1 Svar från hela kommunen 

Svarsfrekvensen på enkäterna blev; 

� 45 svar från hela kommunen, av 100 utskick (45 %)   

� 34 svar från Sandviken stad, av 75 utskick (45 %) 

� 11 svar från de övriga orterna i kommunen, av 25 utskick (44 %) 

 

Av de 45 svar var det sammanlagt 85 personer som medverkade i undersökningen, varav 

69 av dessa är i målgruppen vi sökte. Utav de 45 hushållen som var med i 

undersökningen bestod 32 hushåll (70 %) av två personer. Alla i undersökningen 

besvarade frågan om de kan tänka sig att flytta och det var 12 ”Ja”, 14 ”Kanske” och 19 

”Nej”. Det vill säga att det är nästan 60 % som kan tänka sig att flytta till en ny bostad, av 

dem som besvara enkäten.  

 

Av de 60 % som kan tänka sig att flytta är det ungefär 60 % av dessa som är beredd att 

flytta inom 0-5 år. På frågan om hur länge de bott i bostaden hade majoriteten utanför 

Sandviken bott i sin bostad över 11 år. Av de boende i Sandviken har 50 % bott i den 

nuvarande bostaden mellan 0-10 år, och resterande 11+år. 

 

På frågan om bostadens storlek svarade 60 % att den är lagom, samt tyckte 30 % att 

bostaden är lite, eller mycket för stor. Frågan om fördelar och nackdelar med nuvarande 

bostad svarade de flesta som inte vill flytta bara positivt om sin bostad, samtidigt som de 

som kan tänka sig att flytta var något mer negativ mot sin nuvarande bostad. 

 

Av dem som kan tänka sig att flytta vill 36 % bo centralt, och 40 % vill antingen bo kvar i 

samma bostadsområde eller flytta till nytt område. Den bostadstyp flertalet vill flytta till 

är ett flerbostadshus, och på frågan om vilken upplåtelseform är svaren jämt spridda över 

hyres-, bostads- och äganderätt. Utav de 35 personer som svarade på den tilltänkta 

bostadens storlek var det 11st. som sökte 2 rum och kök, 12 st. som sökte 3 rum och kök 

och 10 st. som sökte 4 rum och kök.  
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På frågan om vad som är viktigast i bostaden är stort kök det populäraste svaret i hela 

kommunen. De tre nästkommande som anses vara viktigast i bostaden är badrum, 

uteplats/balkong och vardagsrum. På de två sista platserna kommer sovrum och sist 

kommer det som är minst prioriterat, hallen. 
 

Det som har störst efterfråga i bostaden är hög standard på kök och badrum där dessa 

gärna skall vara kaklade samt att vitvarorna skall vara moderna. Många tycker att 

uteplatsen är viktig samt att flera vill ha golvvärme i badrumsutrymmet.  Det är dock 

vissa som inte söker en hög standard i bostaden och nöjer sig med normal standard.  
 

Det som eftersöks att få närhet till är huvudsakligen affärer och livsmedelsbutiker, samt 

närhet till hälsocentral och apotek. Det är även stor efterfråga på 

kommunikationsmöjligheter samt post, bank och service. Övrigt är det natur och 

grönområden, parkeringsmöjligheter samt kultur som efterfrågas. När det gäller 

fritidsaktiviteter är det många som söker promenadstråk samt närhet till natur, det är även 

många som söker badhus och gymmöjlighet. Det finns även intresse för skidspår, golf 

och bowling. 
 

4.4.2 Svar från Sandviken 

Av de 34 enkätsvar från Sandviken kunde 21 hushåll tänka sig en ny bostad i 

framtiden.13 av dessa bodde i villa och radhus samt 8 hushåll bodde i flerbostadshus. 

Utav dem som bor i flerbostadshus söks det en ny bostad i ett flerbostadshus antingen 

centralt eller inom det nuvarande bostadsområdet. Vissa kan även tänka sig att flytta till 

nytt bostadsområde eller till annan ort. Åldersfördelningen är huvudsakligen den övre 

delen av målgruppen, det vill säga 60-65 år. Dessa kan tänka sig att byta bostad, men 

även ett par hushåll från den andra delen av målgruppen, 55-59 år, kan även tänka sig att 

flytta. När de gäller den nya bostadens storlek vill vissa flytta till en lite större bostad än 

vad de bor idag, från en 1:a eller 2:a till en 2:a eller 3:a med kök. Samt att dem som bor i 

en större bostad såsom en 3:a eller 4:a med kök kan tänka sig en 2:a eller 3:a med kök. 

Samt att dem som redan bor i en 3:a kan tänka sig att byta till en liknande då de tycker 

bostadens storlek är lagom, då nuvarande bostaden saknar hiss eller har dålig planlösning. 

Det som efterfrågas är ett bostadshus med hiss, stort kök och bra uteplats, då flera svarar 

att de inte har hiss i den nuvarande bostaden.  
 

Av dem som kan tänka sig att flytta och nuvarande bor i villa, har en bostad på ungefär 

100 till 200 m2, och söker en ny bostad på ungefär 60-100 m2. Där de med störst bostad 

oftast söker en bostad som är lite mindre än deras nuvarande, som exempel söker flera 
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som bor i en villa på cirka 120m2 en ny bostad på cirka 60-85 m2. De flesta hushåll som 

svarat ”Ja” på frågan om flytt, är det huvudsakligen hushåll på två personer, det är även 

vissa hushåll som sagt att de söker en ny bostad inom några år då barn i hushållet skall 

flytta. När det gäller vilken åldersgrupp de tillhör är det ungefär lika många i 

åldersgruppen 55-59 år och gruppen 60-65 år som kan tänka sig att byta bostad. De flesta 

vill att den nya bostaden skall vara en lägenhet i ett flerbostadshus, men vissa kan även 

tänka sig ett radhus eller mindre villa. Flera påpekar att nuvarande bostaden är för stor 

och har många trappor i bostaden. Den nya bostadens lokalisering skall antingen vara 

centralt i Sandviken eller inom bostadsområdet. Det är få som kan tänka sig att flytta till 

ett nytt bostadsområde eller till annan ort. De flesta av dem som kan tänka sig att flytta 

till ett flerbostadshus söker en bostad med hög standard, detta i form av kaklat badrum 

och modernt kök. 
 

Av dem som bor i Sandviken och svarat ”Nej” på frågan om de kan tänka sig att flytta, 

bor hälften i villa och andra hälften i radhus och flerbostadshus. De som redan bor i 

flerbostadshus tycker att bostadens storlek är lagom. Flera av dem som bor i radhus har 

svarat att de bor i ett lugnt område samt att de uppskattar att ha en liten trädgård. 

Av dem som svarat nej och bor i villa, har de flesta hushållen bott över 20 år i den 

nuvarande bostaden. Det är två hushåll som bor i villa, där de endast bott i ett par år. De 

har valt att göra om sommarstugan till permanentboende.  
 

4.4.3 Svar från övriga delar av kommunen 

Av de svar som inkommit från övriga delar av kommunen som kan tänka sig att flytta, är 

det huvudsakligen en bostad som är lite mindre än den nuvarande bostaden som söks. 

Den nuvarande bostaden är villor på 4 eller 5 rum och kök, de söker en bostad som är 

något mindre, en bostad på 2, 3 eller 4 rum och kök. Liknande som på de svar från 

Sandviken där de oftast eftersöks en bostad med ungefär ett rum färre än vad de har i den 

befintliga bostaden. Vid frågan om vilken typ av bostad som söks är det både en villa, 

radhus och lägenhet som efterfrågas. Det är 33 % som kan tänka sig att flytta till centrala 

Sandviken då de andra vill bo utanför större orter. Åldersgruppen som kan tänka sig att 

flytta är huvudsakligen från den yngre delen av den tilltänkta målgruppen. 
 

De som inte kan tänka sig att flytta från den nuvarande bostaden bor i bostadsrätt eller 

villa. Argument till att inte flytta är att de har hittat drömhuset, bor i enplansvilla eller har 

en bra lägenhet. Det påpekas av många att de har ett billigt boende och vill inte flytta från 

vatten och natur. Åldersgruppen på dem som inte kan tänka sig att flytta är huvudsakligen 

från den övre delen av den tilltänkta målgruppen. 
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5 Del II – Förslag till bostadsprogram för anpassat  boende 

5.1 Bostadens kvalitet 

I ”Bostadsboken”, skriven av Thomas Nathorst-Böös tas det upp om bostadens kvalitet 

och det gäller att de sex nedanstående grundpelare i bostaden uppfylls;17 

 

� Upplevelse 

Bostaden skall vara utformad för att de boende skall kunna trivas och 

känna sig säkra. Detta innebär att det skall finnas bra ljus, väl valda former 

och färger i bostaden för att byggnaden skall följa ett lämpligt formspråk 

som harmoniseras med omgivningen. Upplevelsen är dock personlig och 

därför kan det vara svårt att tillfredställa allas behov och önskemål.  

 

� Samband 

För att en bostad skall vara brukbar gäller det att bostaden är planerad efter 

vad som bostaden skall användas till. Bostaden har olika ändamål och för 

att dessa skall kunnas utnyttjas på ett lämpligt sätt bör vissa funktioner ha 

ett nära samband.  

 

Det finns olika alternativ att kunna få samband i en bostad, antingen att 

alla rum i bostaden skall nås från ett neutralt rum, detta brukar oftast vara 

hallen. Genom denna lösning kan det finnas risk att det skapas mycket 

bostadsyta som inte används effektivt. Ett annat alternativ är att använda 

bostadens sociala del till genomgångar för att nå bostadens andra delar för 

att minska hallens onödiga storlek. 

 

Dessa alternativ är bra på sitt sätt, dock ger det första alternativet mycket 

oanvändbar yta där det inte finns möjlighet att möblera eller att få någon 

annan funktion än att vara mer än passageutrymme. Det andra alternativet 

har fördelen att bostaden kan få fler ytenheter till övriga bostaden dock 

                                                      
17 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen ss47-63 
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behövs det planering för att inte detta skall ge problem att bostaden kan 

störas av passager igenom rummen. Därför är det viktigt att dessa passager 

absolut inte sker i privata delarna i bostaden, såsom genom ett sovrum. 

 

� Generalitet 

Möjlighet till att bostadsdelarna skall vara möjliga att bruka på olika sätt, 

då olika hushåll vill få ut olika funktioner av sin bostad. Det kan vara olika 

möbleringsalternativ samt att badrummet kan vara anpassat för att 

möjlighet att välja om det skall finnas badkar eller dusch. Andra saker att 

tänka på är att uttag för el samt belysning skall finnas på flera platser i 

bostaden för att underlätta användningen. 

 

� Flexibilitet 

En flexibel bostad kan vara en bostad med fasta enheter för badrum och 

kök samtidigt som resten av bostaden är öppen för att kunna anpassas med 

innerväggar efter behov. Detta är dock en dyr lösning och lämpar 

nybyggnation och större ombyggnationer före nyinflyttning till bostäder. 

Bostadens rum kan brukas på olika sätt och därför kan det vara bra att till 

exempel ett sovrum kan användas till annat såsom ett arbetsrum eller 

hobbyrum då olika brukare har olika behov. Placeringen av fönster och 

eluttag är även viktiga för möblerbarheten.   

 

� Effektivitet 

En effektiv bostad är när det finns genomtänkta lösningar för att få en så 

effektiv bostadsyta som möjligt, det är dock svårt att sätta ett mått på 

effektivitet. Brukbarheten behöver inte vara bättre i ett stort rum, utan kan 

vara mer anpassat i ett mindre rum, om det är väl genomtänkt och 

uppfyller de önskade behoven. 

 

� Tillgänglighet 

Bostaden skall vara funktionell och lättillgänglig för alla, allt från barn till 

människor med olika behov såsom rörelsehinder eller andra 
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funktionshinder. En bostad skall ge möjlighet för rullstolsbundna samt att 

dörrar och passager anpassas. Bostadsrummen skall vara brukbara för alla 

och extra viktigt är att alla vardagliga aktiviteter skall vara möjliga att 

utföra i rum såsom kök, badrum och sovrum. Här nedan fortsätter en 

fördjupning av varje del i ett bostadshus.   

5.2 Förslag till bostadsprogram för anpassat boende   

Vad är det viktigaste att se över när det planeras för ny- eller ombyggnation av ett 

bostadshus? 

 

Den följande litteraturstudien tar upp de olika bostadsdelar som finns i ett bostadshus. Det 

görs en övergripande beskrivning om de problem som kan uppkomma samt hur dessa kan 

avhjälpas för varje del i byggnaden. För beskrivande illustrationer, förklaringar samt mått 

hänvisas till Bygg ikapp Handikapp. 

 

5.2.1 Övergripande lösningar för bostadshuset 

Trösklarna vid entréer bör högst vara 25 mm höga och inne i bostäderna bör det endast 

finnas en låg gummitröskel. Det är viktigt att dörrar är väl synliga och markerar vilka som 

bor i bostaden.18 Dörrar och handtag bör vara konsekventa och brukbara genom 

användning av en hand.19 Draghandtag kan installeras bredvid dörrens handtag för lättare 

hantering, höjden bör då vara 80 cm från golvet. Dörrhandtag bör ha en ändkrok, som 

motverkar på så sätt att inte handen glider av vid användning. 20 Det bör finnas 

greppvänliga handtag till alla bostadens olika dörrar och skåp. Dörrarnas tyngd är också 

viktigt att förutse då det skall vara lätta att använda samtidigt som de skall ge de skydd 

som de är till för. 21 

 

Dörrarnas hantag skall vara lämpliga att greppa med hela handen, vanliga bygelhandtag 

är därför att föredra före mindre handtag som kräver mer fingerstyrka. De skall vara lätta 

att använda och förstå hur de fungerar. Handtaget skall inte vara för svåra att bruka men 

inte heller för enkla, detta kan leda till omedvetna manövrar. Genom att vara lätta att 

                                                      
18 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.232 
19 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.99  
20 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.100 
21 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.232 
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hantera och att inte behöva kräva svåra rörelser vid användning, öppnas möjligheter till 

användning för de flesta personer även om de har rörelsesvårigheter och nedsatt styrka.22   

 

Vred kan vara påfrestande för leder, om vred skall användas bör de därför vara möjligt att 

greppa dem med hela handen för att minska användning av fingerstyrka. Lättast att 

använda är vred i armbågshöjd och när de är placerad på plan yta.23 

 

Knappar i bostadshus bör vara väl synliga och bör även vara utstående ur paneler för 

lättare användning, de bör vara utstickande ungefär 5-10 mm från panelen. Touch-

knappar är inte ett bra alternativ då de med nedsatt syn och människor med sämre 

precisionsförmåga kan ha svårt att hantera dessa. Knapparna bör vara lätta att använda 

men inte för lätta för att minska risken för feltryckningar. 24 

 

5.2.2  Utvändig entré 

Utformningen av entrén skall både vara estetiskt tilltalade men även funktionell. Det är 

viktigt att entrén är välkomnande, framträdande och synlig. Det är även viktigt att den är 

lättillgänglig, och att marken framför entrén är av grova och slitstarka material som 

minskar risken för halka. Det är grundläggande att marken utanför entrén är genomtänkt 

med marknivåer, med få höjddifferenser men även att det inte förekommer kraftiga 

lutningar eller enstaka trappsteg.25  

 

Det bör finnas papperskorg och askkopp för att kunna hålla rent och snyggt samt minska 

risken för nedskräpning. Ett skärmtak kan även installeras om arkitekturen tillåter för att 

skydda mot väder. Detta för att ge möjlighet att i lugn och ro kunna låsa upp dörren och 

kunna ställa ifrån sig kassar och väskor utan att dessa skall bli blöta. Det bör även finnas 

god belysning vid lås och eventuell portkod. 

 

5.2.2.1  Ramp 

En ramp skall installeras då det finns en nivåskillnad mellan markplan och marknivån. 

Rampen ska vara lättillgänglig och säker samt med ledstänger eller räcke på båda sidor 

om det förekommer en höjdskillnad från marken på över 50 cm. Rampens bredd bör vara 

minst 130 cm för att möte av gående i motsatt färdriktning skall kunna fungera. Den ska 

                                                      
22 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst ss.171-172 
23 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst ss.172-173  
24 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.173  
25 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.27 
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vara konstruerad i ett slitstarkt material som är jämnt men även har en yta som minskar 

risk för halka. Vid start och slutet på rampen bör det finnas en yta med kontrasterande 

färg för att markera att det är ett lutande underlag. Det är viktigt att vilplanet vid dörren är 

tillräckligt stort för att kunna vända med en rullstol samt kunna hantera dörren på ett 

lämpligt sätt.26  

 

Bestämmelser säger att det maximalt får finnas en lutning på 1:12, dock finns det 

önskemål av användare att dem gärna ser en ramp med en lutning på 1:20, det vill säga 1 

cm höjdskillnad per 20 cm längd. Då dessa ramper är lättare att använda. Vid varje 

höjddifferens på 50 cm skall det finnas ett vilplan med en längd på minst två meter för att 

minimera risker för större skador.27 

 

5.2.2.2  Entrédörr 

Passagen genom dörren skall minst ha en bredd på 80 cm, då en entrédörr har ett tjockt 

dörrblad blir installationsbredden minst 100 cm.28 Det bör installeras en större dörr för att 

få en mer bekväm passage, detta underlättar även vid förflyttning av större möbler. 

Nackdelen är att dörrens tyngd blir större, detta leder till att en dörröppnare bör 

installeras. 

 

Dörröppnare används för att underlätta för rörelsehindrade personer att passera, det är 

viktigt att beräkna den tid dörren skall vara öppen för att personer skall kunna passera 

utan att känna sig stressad och obekväm. Dock skall dörren inte vara öppen för lång tid då 

det leder till temperaturförluster, ett riktvärde på öppningstiden bör vara på cirka 25 

sekunder. 29  

 

Dörröppnaren ska placeras på ett avstånd från dörren så att även rullstolsbundna inte får 

problem när dörren öppnas. Det är viktigt att öppnaren placeras lämpligt från marknivån 

för att alla skall kunna använda denna, en höjd på 70 cm är en lämpligt. En sensor i 

dörren bör finnas för att minska risken för klämskador och för att minska risken att dörren 

skall slå upp och skada någon. 30 

  

Dörröppnaren bör vara väl synlig och lättillgänglig. Eventuell kan nyckel- eller 

portkodsinstallation installeras i anslutning med dörröppnaren för att öka brukbarheten. 

                                                      
26 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.77  
27 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.77  
28 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst ss.90-91  
29 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.96   
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Dörrens utformning skall följa byggnadens arkitektoniska stil och vara väl synlig, 

eventuellt i kontrasterande färg eller material jämte mot resterande byggnaden. Om det 

ska finnas glas i dörren bör det placeras minst 30 cm upp på dörren för att inte skadas av 

rullstolar eller barnvagnar samt att eventuellt sparkskydd kan placeras där. Finns det glas 

i dörren bör det placeras i ögonhöjd för att orientering skall vara möjlig.31 

 

Fönster i dörren kan skapa ljus in i trapphuset som därigenom blir mer inbjudande trots 

att utrymmet inte är belyst i trapphuset. Det är även viktigt att det är belyst utanför 

byggnaden för att både lysa upp och ge trygghet. 

 

5.2.3  Trapphus 

Trappan skall vara säker samt vara utformad för lätt framkomlighet. Trappan skall inte 

vara för brant utan bör vara av en höjd på 15-18 cm, och ha ett stegdjup på 25-30 cm.32 

Enstaka trappsteg bör inte förekomma. Då det bör minst var tre steg i en trappa då 

framkomligheten minskas kraftigt vid varje nivåskillnad.33 

 

Trappor bör utformas raka då det är svårare att gå i svängda trappor och därmed ökar 

risken för personskador, även vid flytt och bårtransport underlättas det om det är raka 

trappor. Det bästa alternativet är en tvåloppstrappa som är utrustad med ett vilplan då 

långa trappor även ökar de risken för personskador. 34 

 

Det rekommenderas att en trappa skall markeras med avvikande färgfält för att det skall 

vara lättare att uppmärksamma den. Alternativt markeras trappnosen, det vill säga den 

yttersta delen på trappsteget, detta för att underlätta att gå i trappen. Dock skall 

utstickande trappnosar undvikas då risken finns att personer kan fastna med foten under 

denna och ramla.35 

 

Ledstänger skall underlätta användningen av trappor och skall vara till stöd, den bör starta 

30 cm före trappens första steg och avslutas 30 cm efter trappen sista steg för att ge ett 

bra stöd. Trappens handledare bör placeras på en höjd av 90 cm, samt om det är dubbla 

ledstänger bör den andra placeras på en höjd av 70 cm för hänsyn till barn och kortväxta. 

Vid öppna trappor skall räckena utformas för att minska risken för personskador vid 

                                                                                                                                                 
30 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.96   
31 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst S.94 
32 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst S.80 
33 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst S.80 
34 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.28  
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klättring och krypning ska minimeras. De vertikala öppningarna i trappan bör högst vara 

10 cm för att inte det ska uppkomma några skador genom klämning eller att någon 

fastnar.36  

 

5.2.3.1  Hiss 

Hisstandarder och mått finns i bilaga. Finns det inte utrymme för bår i hissen skall 

trappan ha en bredd på minst 120 cm.37 Hissdörren bör vara av typen automatiska 

skjutdörrar, för att underlätta för rullstolsbundna. Det kan vara svårt att backa in eller ur 

en hiss, därför underlättar de om det går att vända inne i hissen. 38 

 

Området utanför hissen bör minst vara 1.5x1.5 meter för att möjlighet ska finnas för 

rullstolsbundna att utföra vändningar i anslutning till hissen. Passagemåttet för hissdörren 

skall minst vara 80 cm men bör vara 90 cm. Ledstång bör installeras på samma sida som 

manöverpanelen är placerad för att underlätta hissfärden. Manöverpanelen skall placeras 

80-100 cm över golvet, den ska vara utrustad med stora och tydliga knappar samt att 

entrévåningsplanets knapp bör utmärka sig från de andra våningsplanen för att det skall 

vara lätt att lokalisera sig. 39 

 

5.2.3.2  Entrén trapphuset 

Entrén bör vara utformad med plats för rullator och barnvagn, men även skapa en 

klimatskyddad sittplats, detta för inväntning av till exempel färdtjänst.40 Detta leder till en 

behaglig väntan då personer både är skyddad men har även en uppsikt om när skjutsen 

anländer.  

 

Ljus genom fönster vid entrén är viktigt för trivsel men fönstren ger även möjlighet att se 

vad som sker utanför.41 Informationstavlor skall finnas vid entrén och vara tydlig samt 

vällupplyst. Texten skall vara av ett typsnitt och storlek för att underlätta läsningen även 

för de med nedsatt syn. 

 

                                                                                                                                                 
35 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.28  
36 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.82  
37 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.28 
38 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst ss.86-87  
39 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst ss.86-87  
40 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.53  
41 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.53  
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5.2.4  Hall 

Hallen är knutpunkten för lägenheten där det oftast går att nå det flesta rum i bostaden 

från denna yta. Om entrén saknar dagsljus kan den kännas mörk och ogästvänlig, det är 

därför viktigt att ha god belysning i hallen. Förvaring skall finnas både för de boende men 

även för besökande, det är till fördel om det både finns förvaringsmöjligheter som är 

dolda men även öppna för lätt avhängning.  Möjlighet bör finnas för att lätt ta sig fram 

och vända med en rullstol samt att det finns gott om utrymme för att kunna klä på sig, 

därför bör det finnas en öppen yta på minst 1.3x1.3 meter. Hallen bör även utrustas med 

sittplats samt spegel för lätt uppklädning. Eventuellt kan det finnas behov till förvaring av 

barnvagn, rullator eller andra hjälpmedel i bostaden, det är då ofta hallens uppgift att ta 

hand om denna förvaring. 42 

 

5.2.5 Sovrum 

Sovrummet ska anpassas efter antalet som skall sova i rummet, möjligheten bör därför 

finnas att kunna möblera med både enkel- eller dubbelsäng. Det kan även behövas 

hjälpmedel för att ta dig i och ur sängen. Dessa är oftast stora och platskrävande, därför 

gäller det att det går att möblerar för att ha en yta som har en bredd på ungefär 120-150 

cm vid sidan av sängen. Det krävs även att det finns en passagebredd vid sidan av sängen 

av minst 80 cm, dock är det till fördel om den är uppemot 100 cm då det underlättar vid 

användning av rullstol eller andra hjälpmedel. 43 Lokalisering av sovrummet är viktigt då 

det är en privat del av bostaden och det skall finnas möjlighet att få lugn och ro där.44  

 

Det är fördel att hygienrummet är anslutande till sovrummet för att minska 

komplikationerna för förflyttning mellan dessa två. Om vård krävs underlättas det om 

möjligheten finns att kunna göra detta från båda sidorna av sängen.  Vid sängliggande 

finns fördel att kunna nå både telefon och tv-kontroll från sängen, för att minska behov 

till onödiga förflyttningar.45 

   

Ett sovrum bör planeras efter de olika aktiviteter som rummet skall bistå med, det vill 

säga sömn, förvaring men även kanske en arbetsplats. Sovrum bör därför ha ett flertal 

möbleringsalternativ för att kunna svara mot den boendes krav på användningen.  

 

                                                      
42 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.60  
43 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst ss.215-216  
44 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.79 
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5.2.6  Badrum 

Badrummet och toaletten har med tiden givits genomtänkta mått, detta även för 

rullstolsbundna, dessa alternativ är minimikrav och kan kännas små.46  

 

För att öka tillgänglighetsnivån på badrummet kan en kvadratmeter ge en väsentlig 

skillnad. Det bör finnas flexibla lösningar på möblering då människors behov kan variera. 

Plats för hjälpmedel samt möjlighet för personhjälp bör vara tilltänkta. Dusch är ett bättre 

alternativ än badkar då det är lättare att ta sig in och ur, samt att tar mindre plats. 47 

 

Det bör finnas en jämn lutning vid duschplatsen för att inte skapa skaderisk, denna 

lutning bör inte överstiga 1:50. Blandare vid dusch/badkar samt vid handfat bör vara 

lätthanterliga samt inte vara svårbegripliga. I hygienrummen skall det finnas möjlighet till 

vädring eller bra ventilation, finns det fönster bör dessa vara placerade på ett sådant sätt 

att även rullstolsbundna kan manövrera dessa. Fönstren bör inte vara placerade för nära 

duschen då risken för vattenskador kan uppstå. Spegelns placering skall vara anpassad för 

att både vuxna, barn, kortväxta samt rullstolsbundna skall kunna bruka den. 48   

 

Badrummet bör utrustas med möjlighet att installera stödhandtag och andra hjälpmedel 

utan att behöva förstöra badrummets fuktspärr eller inredning. Det bör planeras stöd vid 

badkar, armstöd vid toalettstol samt att handfatets placering skall kunna justeras både i 

sidled och i höjdled för att anpassa för den boendes behov. Det bör ses över att det finns 

plats för en duschsits eller stol för att underlätta duschningen, samt att det kan finnas 

hantag för att lätt kunna förflytta sig ur duschen.49  

 

I badrummet är det viktigt att kunna hålla rent, det är dock många installationer på oftast 

små ytor som skapar komplicerade rengöringsmöjligheter. Problemområden är till 

exempel kring toalettstol, handfat, badkar samt golvbrunnen.50  

 

För enklare renhållning i badrummet bör toalettstolen vara vägghängd samt att eventuellt 

badkar inte har någon front eller skall kunna vara avtagbar. 51   Det bör även finnas plats 

                                                                                                                                                 
45 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst ss.215-216  
46 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.67  
47 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.220-221 
48 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.220-221  
49 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.222  
50 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.67  
51 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst ss.219-220  
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för förvaring av olika föremål såsom hygienartiklar, medicin, handdukar samt 

rengöringsmedel.  

 

Ytskiktet på vägg bör vara släta och utan varierande ytor för att vara lättskött men även 

för att minska risk för fuktskador. Materialet på golv bör ha ett ytskikt som inte ger risk 

för halka, men även vara lätta att renhålla. I golvet kan det även installeras golvvärme 

vilket är bra för funktionshindrade som kan ha dålig cirkulation. 52   

 

Upphängningskrokar samt vägginstallationer kan skada fuktspärren i badrummets skal 

som kan ge upphov till fuktproblem, därför kan en trälist installeras för att kunna fästa 

krokar och möbelupphängning på denna utan riskera att skada fuktspärren.53 

 

5.2.7  Kök 

Köket skall uppnå olika funktioner då alla har olika behov med ett kök, allt från att vara 

en umgängesplats, eller en plats att värma lite mat samt med någon sittplats eller med en 

större matplats där en hel familj kan avnjuta mat.54  

 

Planeringen av köket är nyckeln till att få många funktioner även om köksrummets yta är 

begränsat. Dock kan dessa lösningar vara väldigt bra för vissa men att andra kan söka 

andra funktioner och lösningar. Som exempel, ett par som har ett kök med stora bänkytor 

och med flera förvaringsmöjligheter då matplatsen i köket är anpassat just för två platser, 

där samma kök brukas av en familj med två vuxna och två barn inte skulle få plats vid 

den lilla matplatsen. 

 

Köket bör ligga i direkt anslutning från bostadens hall för att lätt kunna föra in 

exempelvis matkassar till köket utan att passera andra rum, köket bör även vara placerad i 

närhet till vardagsrumme om det finns en större matplats där.  

 

Ett regelverk har skapats för att säkerställa kökets kvalitetsmål inom utförande och 

planering. Detta regelverk har tagits fram efter studier hur människor brukar köket och 

därigenom beskrivit de minimikrav efter kökets storlek. Bostadens storlek beslutar minsta 

bänk och skåplängd, dessa mått varierar mellan 2.6 till 4.2 meter. Fortsättningsvis tar 

standarden upp att bänkhöjden skall vara 85-90 cm och avståndet mellan över- och 

                                                      
52 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst ss.219-220  
53 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.67  
54 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.70  
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underskåpen bör vara 50 cm. Djupet på underskåpen skall vara 60 cm samt att 

överskåpens djup skall vara 30 cm för att det skall vara lättillgängliga.55  

 

Arbetsbänkens totala längd i köket är något underdimensionerat i dagens kök då det finns 

fler apparater som tar plats på bänken, såsom mikrovågsugn, diskmaskin, tv, brödrost och 

kaffebryggare.56 Med skarpare krav på avfallshantering kommer detta att bidra till att det 

kommer att behövas större utrymme för att uppfylla kraven.57 Detta kan skapa problem i 

små kök som är på gränsen till underdimensionerade.  

 

Överskåpens djup på 30 cm kan vara något litet då större tallrikar och uppläggningsfat 

kan vara stora för skåpens djup, genom en ökning till 35 cm skulle flera av dessa 

bekymmer kunna lösas. Köksbänkens djup skulle kunna ökas till 80 cm för att kunna få 

plats med maskiner i bakkant på bänken men fortfarande kunna använda resterande hälft 

till arbetsyta.58  

 

Det bör minst vara 80 cm bred arbetsbänk mellan diskho och spis för att underlätta för 

beredning och avställning av matvaror. Det skall även finnas en avställningsmöjlighet vid 

kylskåpet för ur- och inplockning.59 

 

Genom förflyttning av den traditionella placeringen av ugnen till en mer anpassad 

arbetshöjd i ett högskåp leder till en förbättrad arbetsställning, detta kan ge en förflyttning 

i sidled till en avställningsyta bredvid ugnen istället för att behöva bocka sig för att lyfta 

ut ur ugnen.60  

 

Vid dessa lösningar med ugnen och arbetsbänken bör det ses över möjligheten för att en 

rullstolsbunden skall kunna bruka installationerna då risken finns för att bänkens djup kan 

försvåra arbetsmöjligheterna och att arbetshöjden på ugnen kan vara för hög. 

 

Genom att ha en avställningsyta vid kylskåpets öppningssida kan det placeras till exempel 

matkassar för att undvika att placera dem på matbord, skulle bordet vara beläget långt 

ifrån kylskåpet kan det ge flera transportsträckor för att förflytta varor från kassarna till 

förvaringen.61 

                                                      
55 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.71 
56 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.71  
57 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.74  
58 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.74 
59 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.209  
60 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.209  
61 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.212  
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En annan anledning till att det bör finnas en avställningsyta vid kyl/frys är att undvika att 

ställa matkassar på golvet som kan ge slitsamma rörelser, speciellt för människor med 

nedsatt rörelseförmåga. En fördel som då framkommer är att tiden då kylskåpdörren står 

öppen minskas, detta leder till minskad elförbrukning men är även bra för matvarorna i 

kylskåpet.  

 

Köksverktygen bör vara placerade i närheten av de arbetsytor de används för att minska 

onödiga förflyttningar.62 Detta för att kunna bereda mat och även för att kunna ställa ifrån 

antingen vid matlagning eller vid diskning.  

 

Det minsta mått för att en rullstolsbunden skall kunna förflytta sig i ett kök behövs en 

bredd på 120 cm mellan matplats samt köksinredningen, dock är detta minimikravet och 

bör vara 140-150 cm för ökad komfort och mer användarvänliga möjligheter.63 Det kan 

bli trångt om det är två i köket som arbetar samt om den som är placerad i rullstol och 

måste ta ut verktyg ur lådor eller skåp kan det behövas lite mer utrymme, därför bör det 

eftersträvas att få en bredd på 140-150 cm.64  

 

På grund av konstruktionen på en höj- och sänkbar inredning i köket ökas det upp till 10 

cm djupare arbetsytor än på standardinredning, den kan då anpassas för brukaren samt ge 

extra arbetsyta. Dock kan detta vara problem i till exempel ett parallellkök då passagen 

mellan köksinredning minskas från båda sidor och leder till att det finns risk att det blir en 

trång yta att arbeta på, då måttet ofta kan vara minimimått på de befintliga köken, för att 

utvinna mer av bostadens ytor.65  

 

Genom att inte ha någon sockel i köksskåpen vid golvet kan det underlätta förflyttningar 

av tunga köksartiklar och maskiner ur skåpen. Istället kunna dra ut dessa för att undvika 

ett lyft som både sker i höjdled och sidled, då dessa lyft är skadliga för kroppen. Detta 

kan även användas vid städskåp då dammsugaren kan dras ut istället för att behövas lyftas 

ur skåpet. Städskåpets bredd bör vara på minst 80 cm för att alla städredskap skall 

rymmas. Det kan vara bra med två mindre dörrar för att inte dörren skall vara för tung att 

öppna samt att tillgängligheten med en rullstol ökas genom detta.66  
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5.2.7.1  Spis och ugn 

Möjligheten bör finnas att byta plats på ugn, mikrovågsugn och diskmaskin för att 

anpassa för människor med olika behov, detta för att möjliggöra bra arbetsställningar vid 

de olika installationerna.  Genom att ha stora arbetsytor kan det ge möjlighet att kunna 

placera hushållsverktyg som matberedare framme på arbetsbänken för lättare användning 

samt för att undvika tunga lyft.67 

  

Genom att använda en ugn som har en sidohängd lucka behöver inte brukaren böja sig 

samtidigt som personen öppnar och stänger ugnen, detta fungerar främst på en 

inbyggnadsugn. Om det används en inbyggnadsugn bör dess höjd vara i samma nivå som 

arbetsbänken för att kunna möjliggöra en förflyttning från ugn till avställningsyta utan att 

behöva förflyttas i höjdled.68  

 

Spisen bör vara i samma höjd som övriga arbetsbänkar för att inte nedsänkningar eller 

upphöjningar skall finnas då det leder till mindre brukbarhet samt svårare rengöring. 

Används en spishäll bör spisens plattor vara väl markerade för att underlätta för de med 

nedsatt syn.69 Genom att undvika inredning under viss del av arbetsbänken i köket görs 

det möjlighet för att kunna sitta och arbeta, både sittandes på en stol men även i en 

rullstol för att underlätta och ge en bra arbetsställning.70  

 

5.2.8  Förvaring 

De är viktigt att det finns mycket förvaringsmöjligheter för att kunna hålla rent och 

minska risken för att göra det svåråtkomligt i bostaden, dock kan inte förvaringen 

placeras vart som helst. Det bör finnas förvaringslösningar som kan tillfredställa behoven 

för personer med nedsatt rörelseförmåga då förvaring som är placerade högt samt lågt kan 

vara svåra att använda. Det är även viktigt att utrymmet runt förvaringen är anpassad för 

att människor med nedsatt rörelseförmåga skall kunna bruka dem. Garderober bör ej 

placeras för nära en vägg då dörren på garderoben inte kan öppnas helt och därmed 

minskar användbarheten, om den har utdragbara lådor eller ställningar är det dock mer 

försvarbart att placera dessa invid en vägg då de inte försvårar brukbarheten på samma 

sätt.71  
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5.2.9  Balkong/Uteplats 

Det extra rummet för bostaden som kan användas vissa delar av året, som rymmer många 

användningsområden. För en person med nedsatt rörelseförmåga har uteplatsen en viktig 

funktion då det är en möjlighet att få komma ut en stund.  För att den skall anpassas för 

rullstol behöver balkongen eller uteplatsens djup överstiga 140 cm, dock gärna över 150 

cm.72 Trösklar och dörren bör även anpassas för att tillgänglighet skall medges.73 Skall en 

mindre matplats för fyra personer få rum bör balkongen minst dimensioneras för 260x170 

cm.74 

 

Minsta höjd på räcket skall vara 110 cm för säkerhetsanpassning mot fall. Största 

avståndet mellan eventuella spjälstänger i balkongen får högst vara 10 cm, detta för att 

klättring skall motverkas. Balkongen bör vara placerad för att ge sol men även vara 

konstruerad med vindskydd för att trivsel skall uppnås. Räcket kan användas som 

vindskydd men möjlighet bör även finnas vid sittande ställning kunna njuta av utsikt. 

 

5.2.10 Tvättstuga och förvaring 

Förvaring av till exempel cyklar, rullstolar och barnvagnar som sker i bostadens allmänna 

förråd bör vara placerade vid antingen entré eller i anslutning till varje våningsplan om 

hiss finns och är tillräckligt stor. Det är viktigt att det inte förekommer några trappsteg 

mellan förråd och entrén för att öka framkomligheten. Förråden bör kännas trygga att 

besöka samt vara låsbara för att minska risk för stöld och förstörelse.75 Det bör även 

finnas god belysning samt välplanerade passager till dessa förråd.76 

 

Lägenhetsförråden bör vara omkring 6 m2 stora, dock är det extra viktigt att det finns gott 

om extra utrymme för människor med nedsatt rörelseförmåga då deras hjälpmedel kan 

vara stora och otympliga samt att det kan finnas risk att det finns för få lämpliga 

förvaringsmöjligheter i bostaden. Förråden bör vara placerade lättåtkomliga till 

lägenheten för att medge större användbarhet.77  

 

                                                                                                                                                 
71 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst ss.227-228 
72 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.229  
73 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.80  
74 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.80  
75 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.42  
76 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.234 
77 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen s.42 
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Avfallsutrymme bör ligga nära bostaden samt vara tillräkligt stort att det finns utrymme 

för att alla skall ha tillträde. Det bör vara lätt att förflytta sig till och från avfallsutrymmet 

samt att det inte skall finnas några risker när utrymmet besöks.78 Dörrar och trösklar bör 

vara genomtänkt lösta för att öka tillgängligheten.79 Även avfallsbehållarna bör vara i 

lämpligt utförande som ger möjlighet till brukbarhet för alla i bostaden. 80 

 

5.2.10.1 Klädvård 

Tvättstugan bör vara lättillgänglig, gärna utan trappor och vara i anslutning till hiss. 

Passagen till utrymmet samt dörren till tvättstugan bör vara planerade för att alla i 

bostadshuset kan använda utrymmet. Utrustningen i tvättstugan bör vara placerad och 

utformade för att det skall vara möjligt även för människor med nedsatt rörelseförmåga 

att bruka dem.81  

 

                                                      
78 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen ss.38-39  
79 Svensson, Elisabet (2001) Bygg ikapp handikapp, Stockholm: AB Byggtjänst s.238 
80 Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen ss.38-39  
81Nathorst-Böös, Thomas (1999). Bostadsboken, Stockholm: Hyresgästföreningen S.33  
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6 Del III – Ombyggnadsförslag på Dalslänningen  

6.1 Inledning 

Ritningar finns i bilaga, både nuvarande byggnad med planlösningar samt två förslag på 

ombyggnation.   

 

Byggnaden som görs om i förslaget tillhör bostadsområdet Dalslänningen och ligger 

centralt i Sandviken. Bostadsområdet är format som ett ”U” och har ytterligare två 

liknande flerbostadshus intill sig. Dessa tre byggnader omsluter en innergård som vetter 

mot vatten och är skyddad från trafik. Husen är från 1964 vilket innebär att de innehar de 

problem som miljonprogramshusen ofta har. Det vill säga, husen är ofta välplanerade för 

att använda ytan så effektivt som möjligt, detta innebär vissa problem vid en ombyggnad 

för tillgänglighetsanpassning då ytorna oftast är av minimimått. Detta kan därför leda till 

att det är svårt att lösa anpassningen. 

 

Sandvikenhus tyckte att detta bostadsområde var ett bra alternativ att göra ett 

ombyggnadsförslag på då det är från början av 1960-talet och behöver viss upprustning. 

Läget är mycket bra då det finns närhet till park och natur, samt har ett centralt läge precis 

utanför stadskärnan i Sandviken. Närhet finns även till kommunikationer, hälsocentral 

och badhus. 

 

Det har gjorts två förslag, dessa ser i princip likadana ut, det som skiljer dem åt är att 

tillbyggnaden vid entrén på Förslag I är placerad så att en del av den nuvarande fasaden 

måste rivas, vilket kan orsaka vissa konstruktionsmässiga problem men även ekonomiska. 

Då det inte gjorts någon detaljerad utredning på konstruktionen, finns inte möjligheten att 

göra en kalkyl på kostnaden för ombyggnationen. 

 

Förslag II innebär att tillbyggnaden ser nästan lika ut, skillnaden är dock att 

tillbyggnationen vid entrén är placerad utanpå fasaden, och kommer därmed inte påverka 

den nuvarande konstruktionen.  
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6.1.1 Bostadsareorna 

Huset innehåller i dagsläget; 

� 3 st.  5 rum och kök – 124m2 

� 3 st.  4 rum och kök - 108m2 

� 39 st.  3 rum och kök - 78m2 

� 3 st.  2 rum och kök - 62m2 

� 4 st.  1 rum och kök – 42m2 

� 5 st.  1 rum och kokvrå – 35m2 

 

Förslag I 

� 0 st.  5 rum och kök 

� 0 st.  4 rum och kök 

� 6 st.  3 rum och kök med stort kök - 110m2 

� 42 st.  2 rum och kök med stort kök - 77m2 

� 4 st.  1 rum och kök – 44m2  

� 5 st.  1 rum och kokvrå – 32m2 

 

Förslag II 

� 0 st.  5 rum och kök 

� 0 st.  4 rum och kök 

� 6 st.  3 rum och kök med stort kök - 113m2 

� 42 st.  2 rum och kök med stort kök - 80m2 

� 4 st.  1 rum och kök – 44m2  

� 5 st.  1rum och kokvrå – 32m2 
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6.1.2 Varsamhetsbegreppet 

Vid varje ombyggnad måste det tas hänsyn till BÄR (Allmänna råd om ändring av 

byggnad), och varsamhetskraven. I dessa beskrivs det vad som bör tänkas på vid en 

ombyggnad. Det beskrivs att det vid en ombyggnad måste tas hänsyn till byggnadens 

karakteristiska drag, detta för att inte gå miste om byggnadens kvalitéer. Detta för att 

bevara svensk bygghistoria82, detta gäller även miljonprogramsbyggnader. Trots att det 

finns åsikter om att de är tråkiga och fula.  

 

Det innebär inte att de ska stå orörda. Byggnader behöver rustas, då många av de detaljer 

som utmärker miljonprogramshusen inte är lämpliga i det svenska klimatet.83 Det kan 

vara till fördel att ändra vissa konstruktionslösningar. Det stora problemet är klimatskalet 

och det inåtlutande taket som ofta finns. Samt att ytterväggarna inte är lika 

energieffektiva som dagens samhälle kräver.  

 

Ombyggnadsförslaget kommer att ge en annorlunda karaktär till byggnaden, dock 

kommer vissa karaktärsdrag bevaras. Fasaderna mot innergården kommer att bli raka med 

större balkonger, detta på bekostnad för de inbyggnationerna samt de små och otympliga 

balkongerna som finns på det befintliga huset. Fasaden med huvudentrén kommer få en 

ny tillbyggnad med stora glaspartier. Detta kommer leda till att husets uttryck kommer 

ändras något, dock kommer tillbyggnaden ske på de redan befintliga utbyggnadsdelarna 

vid varje entré.  

 

De stora förändringarna som görs på byggnaden skall ge en bättre och mer anpassad 

bostad för den målgrupp som projektet inriktar sig till. Det är också tänkt att de ska öka 

kvalitén på byggnaden med nytt fasadskikt och tak.  

                                                      
82 Boverket (2006) BÄR, Jönköping: Tabergs Tryckeri AB, Boverket ss 19-26 
83 Tillgänglig 
<http://www.byggindustrin.com/energi--miljo/miljonprogram-far-unik-energirenovering__4838> 



 38

6.2 Den befintliga bostaden 

6.2.1 Plan 1 till 3 

 

Entrén på markplan från framsidan är väl synlig och inbjudande med ett fint tak ovanför 

entrén, dock ligger entrén ett eller två steg upp. Trapphuset har halvtrappor både till 

källarplan och första planet och är väldigt smala. Detta ger en entré och trapphus som inte 

är tillgänglighetsanpassat. 

 

Det finns två större lägenheter på vardera sidan om huset på varje plan, en med fyra rum 

och kök och en med fem rum och kök. Dessa två lägenheter har onödigt stora hallar, och 

badrummen i dessa är dåligt utformade gällande framkomligheten. Det är en smal och 

trång passage med många dörrar bara för att ta sig fram till det stora badrummet, dock är 

det bra med två toaletter i sådana stora lägenheter. 

 

De nuvarande köken är smala och trånga för att både arbete och att kunna umgås i. 

Dagens behov av köksmaskiner, källsortering och förvaring ger ett allt större ytbehov och 

platsbehov, det leder till att behovet av köksinredningen ökas. Rummet bredvid köket, 

med en dörr från hallen och en från köket, är dåligt genomtänkt. Det är svårt att använda 

det som ett sovrum då den har två dörrar, och det är inte så inbjudande som matrum då 

det bara har ett fönster. 

 

Det är många dörrar och trånga passager i de befintliga lägenheterna. Detta leder till 

sämre framkomlighet för rullstol och de med nedsatt rörelseförmåga. På baksidan av 

huset går ytterväggen in där balkongerna är placerade, och tar yta från vardagsrummet. 

Detta leder till ett ganska svårmöblerade rum med en sned vägg. Balkongerna är ganska 

små, och inte anpassade för rullstol. 

Bild 6.2.1.1 Den befintliga bostaden Plan 1 till 3 
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6.2.2 Källarplan 

 

 

Entrén till källarplanet, från husets baksida, är väldigt trång och smal. Det är mycket 

dörrar som skärmar av passagen genom hela huset, detta leder till att de känns instängt. 

Entréerna är dock bättre på källarplan då det inte är samma nivåskillnad mellan entré och 

marknivån. 

 

Lägenheterna på källarplanet är 1:or med en kokvrå eller med ett litet kök. Kokvrån är 

väldigt liten och instängd, samtidigt som kökets storlek är små. Båda dessa bostadsdelar 

är inte anpassad för rullstolsbundna. Badrummen i dessa lägenheter är mycket små, och 

hallen utanför är liten med många dörrar.   

 

Även på källarplanet finns inbyggnationer i fasad och tar yta av vardagsrummet, men de 

boende har en trevlig och stor uteplats, dock är den inte anpassad för rullstol eller andra 

hjälpmedel då det är en stor nivåskillnad mellan uteplatsen och dörren. 

 

 

Bild 6.2.2.1 Den befintliga bostaden, Källarplan. 
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6.3 Förslag till ombyggnad för trapphuset 

6.3.1 Plan 1 till 3 

 

 

Huset har våtområden på alla sidor om trapphuset, därför bör det inte installeras en hiss 

inne i huset/trapphuset då det skulle innebära stora ombyggnadskostnader. Detta leder till 

att ett av de få försvarbara alternativen är att göra en tillbyggnad med hiss och större 

entré.  

 

Om en hiss ändå skall placeras inne i byggnaden kommer det störa lägenheterna, eftersom 

trapphuset är litet och leder troligtvis till att det kommer inkräkta på lägenheterna. Då 

lägenheternas storlek är av minimimått är det svårt att finna en lösning som inte förstör 

deras planlösning.  

 

Exempelvis går det att placera en hiss vid de nuvarande badrummen, det kan vara svårt 

att finna en bra planlösning på lägenheterna då badrummen måste flyttas. Även 

tillgängligheten skulle inte vara lika bra då det skulle finnas en halvtrappa mellan 

huvudentrén och hissen. Därefter finns det problem med passagen i källarplan som inte 

rymmer en hiss. Det finns även bärande väggar och lägenheter som inte kan byggas om 

då storlekarna på dessa är av minimimått, som sätter stopp för denna lösning. 

   

Idén med tillbyggnaden är att den ska innehålla hiss och även föra in mycket ljus som gör 

entrén mer välkomnande. För att inte inkräkta för mycket på fasaden görs tillbyggnaden 

på de redan idag utstickande delarna på byggnaden. Mycket ljus skapas genom att större 

Bild 6.3.1.1 Plan 1 till 3, Befintliga, Förslag I och Förslag II 
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delen av tillbyggnaden mot staden är inglasad och ger ett effektfullt uttryck. Invändigt i 

entrétillbyggnaden kommer en viss del av utrymmet vara öppet till tak, detta innebär att 

det skapas en känsla av rymd i trapphuset. De skapas därigenom invändiga balkonger på 

varje våningsplan i trapphuset som vetter mot staden. Glaset innebär även att det går att 

sitta inomhus och se ut samt är även praktiskt vid eventuell väntan på taxi/färdtjänst.  

 

Hissen kommer att installeras på den motsatta sidan av den inglasade delen av 

tillbyggnaden, detta för att inte minska utsikten mot staden. Eftersom hissen kommer på 

utsidan av de nuvarande trapporna måste de göras om. Detta görs genom att installera en 

enloppstrappa på en sida av trapphuset och ger en stor yta vid hiss och lägenheternas 

entréer. Detta innebär att trappan blir ganska lång, därför kommer ett vilplan placeras i 

mitten av varje trappa för att underlätta att gå i dessa. Däremot kommer de befintliga 

halvtrapporna finnas kvar och går från entréplan till första planet och till källarplanet. 

Detta leder till att det inte kommer att finnas möjlighet för hiss till första planet. Detta är 

en kompromiss som ger resterande lägenheter hiss. Om det skulle finnas behov av en hiss 

till första planet kan det installeras en trapphiss.  

 

Genom att det blir en halvtrappa och därefter en lång trappa kommer detta att ge ett 

entréplan med en och ett halvt våningsplan som skapar extra volym, detta ger en 

spännande, inbjudande och ljus entré.  

 



 42

6.3.2 Källarplan 

 

 

Källarplanet känns idag ganska trångt och mörkt. Efter ombyggnationen kommer den att 

bli ljusare på grund av de stora glaspartierna vid stora entrén, det kommer även att kännas 

aningen större då en dörr kommer flyttas för att få tillgång till hissen. Hissen kommer 

vara öppningsbar åt två riktningar för att kunna nås från källarplan, entréplanet samt plan 

2 och 3 som kommer att ge utökad tillgänglighet i hela byggnaden. Detta för att nå 

tvättstuga, förråd samt båda entréerna via hissen. 

 

Bild 6.3.2.1 Källarplan, Befintliga, Förslag I och Förslag II 
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6.4 Förslag till ombyggnad för Lägenheterna 

6.4.1 Plan 1 till 3 

 

 

Det finns tre stora delar som fått mest fokus i byggnadsförslaget, dessa tre är; 

� Kök 

� Dörrar och öppningar  

� Badrum 

 

De huvudsakliga egenskaperna i den befintliga bostaden bevaras då planlösningarna 

behålls till större del. Flera av de dörrar som finns i lägenheterna vid kök och vardagsrum 

i dagsläget kan vara onödiga och tar plats, vissa minskar även tillgängligheten. Dessa tas 

bort, för att skapa öppningar vilket är mer inbjudande och skapar ljus genom bostaden. 

Dessutom görs öppningarna större än dörrarna vilket leder till bättre framkomlighet. De 

resterande dörrarna i lägenheterna byts ut och breddas för att ge bättre framkomlighet. 

 

Detta ger bättre framkomlighet i hela bostaden och ger möjlighet till individuella 

anpassningar i köket. För att göra köken större tas väggen bort mot det lilla 

sovrum/matrum som ligger intill. Detta innebär att det nuvarande köket och 

sovrum/matrummet blir till ett stort kök med fin matplats för flera personer. På grund av 

ombyggnaden av entrén försvinner ett fönster till köket, därför sätts det in två nya fönster 

istället för det befintliga för att skapa mer ljus. Kökets storlek ger även möjlighet till 

eventuell arbetsplats eller liknande. Parallellkök är ett dåligt alternativ då det är svårt att 

uppnå en bra tillgänglighet i dessa kök och därför byts dessa ut mot L och U kök.  

Bild 6.3.2.1 Källarplan, Befintliga, Förslag I och Förslag II 
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Alla badrum görs om i byggnaden, badkaret tas ut och istället installeras en dusch, 

toalettstolen flyttas för att få den belägen rakt fram från dörren. Detta för att uppnå ett 

mer anpassat badrum som tillåter rörelsehindrade och rullstol. De nya 2:ornas badrums 

utformning förändras och blir större på bekostnad av den lilla passagen till sovrummet. 

Detta ger en sämre väg till badrummet från sovrummet, men ger ett större och mer 

anpassat badrum.  

 

Vid ändring av balkongtyp ger det möjlighet att samtidigt utöka arean i vardagsrummet. 

Detta skapar ett större och mer lättmöblerat vardagsrum. När balkongtypen byts för en 

större och mer tillgänglig yta, planeras dörren och nivån mellan balkong/uteplats till 

lägenheten för att underlätta förflyttningar med eventuella hjälpmedel såsom rullstol eller 

rullator. Den större balkongen kommer att ge möjlighet till större användning då 

tillgängligheten ökas och ytan kan möbleras med en stor matplats. 

 

I de större lägenheterna i byggnaden har det skett vissa förändringar, köket har förändrats 

på samma sätt som de andra köken på dessa plan. Onödig yta i hall har skapat större 

sovrum och svåra passager till sovrum och badrum har förbättrats. 
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6.4.2 Källarplan 

 

 

Lägenheterna på källarplan består enbart av 1 rum och kök alternativt 1 rum och kokvrå, 

detta kommer inte att ändras. Det som däremot ändras är badrummen. De badrum i 1rum 

och kök lägenheterna görs lite bredare genom att byta ut klädkammaren mot garderober 

som är riktade mot rummet. Badrummen i de lägenheterna med 1 rum och kokvrå är 

däremot svåra att få helt anpassade, utrymmet i dessa lägenheter är i dag små, men genom 

att omorganisera utrymmet skapas ett bättre badrum. Badkaren tas bort från alla badrum 

och toalettstolarna installeras rakt in från dörren.  

 

Kokvrån görs om för att ge en mer öppen yta, samt att en extra arbetsbänk installeras. 

Genom att bygga om till ett större rum i lägenheterna, då inbyggnationen mot uteplatsen 

tas bort och låter den följa i samma nivå som resterande fasad, skapas ett mer lättmöblerat 

rum. 

 

Bild 6.4.2.1 Plan på källare, Befintliga, Förslag I och Förslag II 
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6.5 Konstruktionen 

 

 

 

Huset är ett lamellhus, vilket innebär att de tvärsgående väggarna i huset är bärande 

tillsammans med ytterväggen. Detta orsakar vissa mindre problem vid den tilltänkta 

ombyggnationen, det största problemet blir i köket där den bärande väggen tas bort för att 

skapa ett större kök. Detta måste åtgärdas med en avväxling med en balk och pelare. 

Vissa av de bärande väggarna kommer att förlängas, detta kommer att ske med en 

ickebärande vägg. 

 

Ett problem som skapas vid den tilltänkta öppningen i köket in till hallen och 

vardagsrummet. Den nuvarande dörren in till köket är tänkt att flyttas för att skapa mer 

ljus till köket, samt att ljuset kan spridas genom hela lägenheten. Men när öppningen 

skapas sitter den precis vid avväxlingen. Detta löses genom att installera två pelare på 

vardera sida av öppningen och en balk läggs mellan dessa, som sedan fästs i den balk som 

installeras istället för den bärande väggen. 

 

Den andra stora konstruktionsdelen i ombyggnaden är fasaden och ytterväggen. Enligt 

Förslag I tas de utbyggda delarna från framsidan av byggnaden bort och ersätts med en 

helt ny entré. Detta kan skapa vissa problem i bärandet av bjälklaget, men det är inte 

undersökt något djupare. På grund av att det kan bli ett problem skapades Förslag II, där 

utbyggnaden med hiss fästs utanpå fasaden och blir därmed helt fristående och kommer 

inte att påverka den nuvarande konstruktionen. 

 

Bild 6.5.1.1 Konstruktion, Befintlig och Förslag 1 
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På baksidan av huset tas de nuvarande balkongerna bort, dessa är små och inte särskilt 

anpassade för rörelsehindrade. Därefter tas de inbyggda delarna vid balkongerna bort, för 

att göra fasaden rak, vilket leder till bättre utrymme inne i vardagsrummet och att 

balkongerna blir lättare att vistas på samt att en riktig matplats får plats.  

 

Därefter placeras de nya balkongerna på plats. De nya balkongerna är fristående, alltså 

hängs inte på fasaden. Det leder även till mindre köldbryggor, då isolerande ytskikt kan 

skapas vid ombyggnationen. Som synes på bilden, men även ritning K-004, är dessa 

balkonger byggda på tre bärande pelare, två pelare inne vid fasaden och en mellan 

balkongerna, då de byggs i par. Mellan de två centrala pelarna, det vill säga mellan 

balkongerna, kommer en skiljevägg sättas upp som vindskydd och insynsskydd, som 

kommer täcka upp helt mellan pelarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.5.1.2 Förslag på konstruktion för balkong 
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7 Slutsats/Diskussion 

7.1 Enkäten 

Anledning till varför de blev 45 % svar på enkätundersökningen. 

Eftersom det blev en ganska bra svarsfrekvens på en kort svarstid och utan påminnelser, 

samt att ingen ringde för att få hjälp på hur enkäten skulle fyllas i. Bör den ses som en 

relativt okomplicerad och lättbesvarad.  

 

Dock var enkäten på fyra sidor som kan leda till att vissa inte var intresserad av att lägga 

ner tid på en enkät när ingen ersättning för ifyllnad gavs. Det kan även bero på att de inte 

är intresserad av en ny bostad och därmed inte ser någon anledning till att fylla i enkäten. 

Det positiva med att fylla i enkäten var att göra sin röst hörd om hur en eventuell ny 

bostad skall utformas då undersökningen lämnas över till Sandvikenhus. 

 

Då den tilltänkta målgruppen var mellan 55-65 år, var därför enkäten inte riktad till att de 

skulle byta bostad i dagsläget. Syftet var att se om intresse fanns för en ny bostad i 

framtiden. Det kan kännas stötande att få en fråga om en anpassad bostad när personerna 

inte känner sig gammal, men vissa kan ha behov av viss hjälp i bostaden i framtiden. 

Flera kan ha svarat nej eller inte svarat alls då de inte känner behovet av en sådan bostad 

idag och inte känner behov för en sådan i framtiden. Eftersom vissa kan känna sig stötta 

inom åldersdiskussion, tas det inte upp några personliga frågor i enkäten, samt att de 

själva fick bestämma vilka frågor de skulle besvara, kan ha ökat svarsfrekvensen.  

 

Över 80 % av de deltagande i enkätundersökningen var i den målgrupp som eftersöktes. 

Varför det inte var 100 % är därför att listan som kommunen gav, var det adresser till 

enskilda personer från hela kommunen inom åldersgruppen. För att få 100 % skulle 

därför det inte frågats något om hushållets storlek dock är det mer intressant att få reda på 

hushållets storlek, då det är lättare att analysera resultaten om det framkommer viss 

information angående deras livssituation. 

 

Enkätutskicket var från första början tänkt till hushåll som bor i radhus samt villa för att 

få reda på om de anser att bostaden var för stor. På grund av att det inte gick att göra ett 

utskick till en sådan målgrupp, besvarades inte denna fråga på det sätt som det var tänkt. 

Dock framkom flera svar på denna fråga då alla besvara frågan, men flera svar var från 

hushåll i flerbostadshus. Detta kan ha påverkat resultatet då flera svarade att deras 
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nuvarande bostad var ”lagom” till storleken. Resultatet har dock givit en bild av att det 

finns flera som tycker att de bor i en för stor bostad och kan tänka sig att byta. Det har 

även gjorts en jämförelse mellan villa och radhus mot lägenheter i flerbostadshus. 

Gällande formuleringen på frågan, är den tyvärr lite ledande och kunde istället ha varit 

formulerad, ”Vad tycker ni om bostadens storlek?”. 

 

Det valdes att inte fråga efter funktionshinder eller sjukdomar i enkäten, då det kan 

uppfattas som stötande. Istället beskrevs det i följebrevet att enkäten riktade in sig på 

anpassat boende. Detta återspeglas även i frågan där de svarande fick beskriva speciella 

önskemål de hade på bostaden, under denna punkt kunde var och en bestämma hur 

mycket som skulle framkomma om deras livssituation. Genom denna lösning var inte 

frågan direkt ställd utan kunde beskrivas utan krav. Enkätsvaren visade att det fanns ett 

intresse av många att det skall finnas hiss, alternativ att bostaden var i ett plan och att den 

även skulle vara handikappvänligt. Detta borde innebära att majoriteten av dem som kan 

tänka sig att flytta är villiga att flytta till en bostad som är anpassad för äldre.  

 

Det frågades inte något om hushållets inkomst då det kändes som en obekväm fråga, och 

det finns inte ett större behov att få reda på detta då det framkommer till stor del på val av 

ny bostad, vilken bostadstyp och vilken upplåtelseform som söks. Samt att de får beskriva 

vad de kan tänka sig att betala för den nya bostaden.  

 

När det gäller den nya bostadens månadskostnad är det svårt att veta hur mycket personer 

är villiga att betala, när de inte vet hur bostaden är utformad. Okunnigheten om 

bostadshyror kan även ligga till grund på svaret om hyrorna då det har varit blandade svar 

på liknande bostadstyper. Det är svårt när alla har olika uppfattningar om standard och 

vad personer är villiga att betala för en bostad. När möjligheten fanns att få välja flera 

alternativ skapades ett problem då det är svårt att veta vad de är villiga att betala för de 

olika alternativen. Fördelen med detta är dock att de oftast kan tänka sig flera alternativ 

av bostäder. Det har även en stor betydelse vilken upplåtelseform som bostaden har då en 

hyreslägenhet har en högre hyra än vad en bostadsrätt har.  
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7.2 Enkätsvaren 

7.2.1 Jämförelse mellan de två svarsgrupperna 

Skillnaden mellan de som bor i Sandviken och de som bor i övriga delar av kommunen är 

att de i Sandviken har större intresse av en ny bostad. Utav de enkätsvar som inkommit är 

det ungefär 60 % som kan tänka sig att byta bostad. I denna grupp finns ett stort intresse 

att flytta in centralt till Sandviken och till en bostad på 2, 3 eller 4 rum och kök.  

 

Tidigare i rapporten nämndes en studie där det framkom att det var mindre benäget att 

flytta om personen bott i bostaden under en lägre period. I denna enkätundersökning för 

Sandvikens kommun sågs en liknande trend.  De som är mest flyttbenägna i 

undersökningen är de som bott i flerbostadshus i Sandviken, som inte bott i denna bostad 

längre än 10 år. Samtidigt är de som är minst flyttbenägna, bosatta i villa i mindre orter i 

kommunen och har bott i sin nuvarande bostad i över 20 år. 

 

Det låga intresset från de boende utanför Sandvikens stad kan bero på att de trivs i den 

miljö de lever i. Samt att de inte är intresserad att byta till en mindre bostad och inte att de 

får tillgång till egen gård. Det visas i undersökningen att de utanför Sandviken har bott i 

sina bostäder längre än de som bor i mer centrala delar, och att detta påverkar intresset till 

att byta bostad. Då det finns ett större intresse av dem som bor mer centralt att byta 

bostad.  

 

De svar som inkommit från Sandviken som kan tänka sig en ny bostad i jämförelse med 

de som är från övriga delar av kommunen, visar att det söks huvudsakligen efter en lite 

mindre bostad av dem som bor i Sandviken än vad som eftersöks av resterande delar av 

kommunen. Det är flest bostäder på 2 samt 3 rum och kök som söks av dem från 

Sandviken då de flesta övriga i undersökningen kan tänka sig en 3 eller 4 rum och kök. 

Det är ganska logiskt då de utanför Sandviken har lite större bostäder och som tidigare 

har beskrivits i rapporten då det oftast söks efter en bostad som är något mindre än den 

nuvarande.   
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7.3 Det tilltänkta bostadsområdet 

 I enkätundersökningen söker nästan alla en bostad som kan uppfyllas vid en 

ombyggnation av Dalslänningen. Det är främst intresse av att ha närhet till centrum, 

affärer, service och kommunikationer, detta uppfylls av Dalslänningen. Det söks även 

närhet till hälsocentral och apotek som finns i närheten av bostadsområdet, samtidigt som 

både badhus samt att en stor park med promenadstråk finns intill bostadsområdet.  

 

I bostadsförslaget som tagits fram är de flesta lägenheter av typen 2 rum och kök, men 

överensstämmer med antalet kvadratmeter som söks för en 3:a. Detta genom att en 

ändring gjorts på de nuvarande 3:orna för att skapa ett större och mer funktionellt kök. Då 

enkätsvaren visade att köket är den viktigaste bostadsdelen.  

 

Om Förslag I är genomförbart, är det ett bättre alternativ då fasaden blir ber balanserad då 

tillbyggnaden inte kommer vara allt för djup och inte kommer stå ut på samma sätt från 

fasaden som Förslag II. Detta förslag kommer att ge större utrymme framför bostadshuset 

där det finns parkeringsmöjligheter samt att lägenheternas kök inte får ett extra hörn.  

 

Fördelen med Förslag II är att det är ett billigare alternativ för ombyggnad samt att det 

som beskrivs vara negativt kan även vara positivt i andra aspekter, då det kan finnas 

möjlighet att få en arbetsplats i köket samt att det kommer att bli mer ljusinsläpp då det 

finns tre fönster. Även skapas en annorlunda och spännande vinkel i rummet. 

 

Ytterligare finns det lägenheter i olika storlekar i förslaget som kan fylla olika typer utav 

bostadsbehov, detta gör lägenheterna mer attraktiva för en större målgrupp.  

 

Det finns upprustningsbehov på byggnaderna, både på fasadskiktet men även på de slitna 

balkongerna, när upprustningen av byggnaden sker bör det även bytas fönster, från två-

glasfönster till mer energieffektiva fönster. Det kan även finnas behov av att 

tilläggsisolera byggnaden då flera byggnader från miljonprogrammet har dålig isolering.84     

 

Flertalet av de positiva enkätsvar som inkom söker en bostad med hög standard där vikt 

läggs på badrum och kök, där det efterfrågas nya vitvaror och kakel. Om en hög standard 

skapas invändigt kan det vara lämpligt att även förhöja standarden i gemensamma 

utrymmen och utvändigt. Detta genom att förnya fasadskiktet och balkonger som 

                                                      
84 Tillgänglig 
<http://www.byggindustrin.com/energi--miljo/miljonprogram-far-unik-energirenovering__4838> 
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tillsammans med den nya tillbyggnaden ger byggnaden en ansiktslyftning. Intresset för 

upprustning av bostadsområdet bör vara stort, då de både ligger centralt samt har närhet 

till park och grönområde. Detta skapar en bra bostadssituation som även förstärks då en 

nybyggnation av ett flerbostadshusområde i närheten sker, som bör leda till att 

bostadsområdet blir mer attraktivt. Detta vinner båda områdena på, speciellt då båda ägs 

och förvaltas av Sandvikenhus. 

 

När ombyggnadsförlaget skapades var förslaget till byggnadsprogram för anpassat 

boende den information som huvudsakligen användes. Alla detaljer är inte nämnda i 

ombyggnadsförslaget utan är beskrivet i programmet, hur dessa delar skall utformas. På 

grund av bostadens utformning kan inte alla önskemål på utrymmena tillfredställas då 

kostnaden blir för hög och bostadsarean inte finns till dessa förändringar. Detta märks 

speciellt på vissa badrum, då dessa rum trots detta har förbättrats markant. Dock är det 

svårt att uppfylla alla rekommendationer om utrymmets storlek och utformning.  

 

7.4 Framtida studier 

Det skulle vara möjligt att vidareutveckla, ”Förslag till bostadsprogram för anpassat 

boende”. Samt att skapa ett mer utförligt och detaljerat ombyggnadsförslag. Utveckla 

detaljer och formspråk på ombyggnadsförslaget, såsom fasadskikt. 
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9.1 Bilagor till bakgrund 

9.1.1 Befolkningsstatistik 

Befolkningsstatistik i sammandrag 
 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1990 1980 1970 1960 

Folkmängd 31 dec. 9 182 927 9 113 257 9 047 752 9 011 392 8 975 670 8 940 788 8 909 128 8 882 792 8 590 630 8 317 937 8 081 229 7 497 967 

Antal personer 65- år 1 608 413 1 581 437 1 565 377 1 554 335 1 541 254 1 533 795 1 532 064 1 530 887 1 526 196 1 362 099 1 113 239 887 964 

Personer 65- år  17,5 % 17,3 % 17,3 % 17,2 % 17,2 % 17,2 % 17,2 % 17,2 % 17,8 % 16,4 % 13,8 % 11,8 % 

 
Tabell 9.1.1.11 Befolkningsutveckling det senaste 47 åren 

                                                      
1 Tillgänglig < http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26040.asp> 
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9.1.2 Demografiska tabeller för Sandvikens kommun  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.1.2.12 Demografisk överblick för åldersgrupperingen i  Figur 9.1.2.23 Demografisk överblick för åldersgrupperingen i  
 Sandvikens kommun år 1970  Sandvikens kommun år 1980   

                                                      
2 Tillgänglig <http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp>  
3 Tillgänglig <http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp> 
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http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp  http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp 
 
Figur 9.1.2.34 Demografisk överblick för åldersgrupperingen i  Figur 15.1.2.45 Demografisk överblick för åldersgrupperingen i  
 Sandvikens kommun år 1990  Sandvikens kommun år 2000  
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Tillgänglig <http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp>  
5 Tillgänglig <http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp>  
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Figur 9.1.2.56 Demografisk överblick för åldersgrupperingen i    
 Sandvikens kommun år 2007  

                                                      
6 Tillgänglig <http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp>  
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9.1.3 Demografiska tabeller för hela Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
Figur 9.1.3.17 Demografisk överblick för åldersgrupperingen i  Figur 9.1.3.28 Demografisk överblick för åldersgrupperingen i  
 Sverige år 1980  Sverige år 2000  

                                                      
7 Tillgänglig <http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp>  
8 Tillgänglig <http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp>  
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Figur 9.1.3.39 Demografisk överblick för åldersgrupperingen i    
 Sverige år 2007   

 

 

                                                      
9 Tillgänglig <http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp>  
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9.1.4 Tidstypiska lägenheter 

 

Figur 9.1.4.110 En typsik lägenhet på 3 rum och kök på 1960-talet  Figur 9.1.4.211  En typsik lägenhet på 3 rum och kök på 2000-talet 
 
 

 

                                                      
10 Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000). Så byggdes staden, Stockholm: AB Svenk byggtjänst s.141 
11 Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000). Så byggdes staden, Stockholm: AB Svenk byggtjänst s.141 
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9.2 Enkätundersökning i Sandvikens kommun 

 

 

 

Sandvikens kommun1  

 

 

 

 

                                                      
1 http://www.sandviken.se/images/18.1ac5f13faeba961e67fff1371/kommunkarta2.gif 
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9.2.1  Enkätsvar 

 
Ort Utskick Svar % 
Sandviken 75 34 45,3% 
Övrig orter 25 11 44,0% 

Totalt 100 45 45,0% 
Tabell 9.2.1.1 Enkätsvar 

 

 

Figur 9.2.1.1 Antal utskick Figur 9.2.1.2 Svarsfrekvens – Sandviken 

1. Utskick till Sandviken (75) 1. Antal svar   
2.Utskick till övriga delar av kommunen (25) 2. Ej besvarade 
 
 

 

Figur 9.2.1.3 Svarsfrekvens - Övriga orter Figur 9.2.1.4 Svarsfrekvens – Hela kommunen 

1. Antal svar 1. Antal svar   
2. Ej besvarade 2. Ej besvarade 
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1.1 9.2.2  Ålder 

 
Hela kommunen 
 
Ålder 
Ålder Antal % 
0-49 5 5,9% 
50-54 4 4,7% 
55-59 23 27,1% 
60-65 46 54,1% 
66+  5 5,9% 
Besvarade inte 2 2,4% 

Totalt 85 100,0% 
Tabell 9.2.2.1 Hela kommunen Figur 9.2.2.1Hela kommunen 
 
Sandviken 
 
Ålder 
Ålder Antal 
0-49 4 
50-54 3 
55-59 14 
60-65 37 
66+  2 

Besvarade inte 2 

Totalt 62 
Tabell 9.2.2.2 Sandviken  Figur 9.2.2.2 Sandviken 
 

Övriga delar av kommunen 
 
Ålder 
Ålder Antal 
0-49 1 
50-54 1 
55-59 9 
60-65 9 
66+  3 

Besvarade inte 0 

Totalt 23 
 
Tabell 9.2.2.3 Övriga delar  Figur 9.2.2.3 Övriga delar 
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9.2.3  Sysselsättning 

 
Hela kommunen 
 
Sysselsättning 
Arbete Antal % 
Heltid 43 50,6% 
Deltid 10 11,8% 
Arbetslös 5 5,9% 
Pensionär 21 24,7% 
Besvarade inte 6 7,1% 

Totalt 85 100,0% 
Tabell 9.2.3.1 Hela kommunen Figur 9.2.3.1 Hela kommunen 

    
Sandviken  

Sysselsättning 

Arbete Antal 
Heltid 31 
Deltid 8 
Arbetslös 4 
Pensionär 14 

Besvarade inte 5 

Totalt 62 
Tabell 9.2.3.2 Sandviken 

   Figur 9.2.3.2 Sandviken 

 
Övriga delar av kommunen 
 
Sysselsättning 
Arbete Antal 
Heltid 12 
Deltid 2 
Arbetslös 1 
Pensionär 7 

Besvarade inte 1 

Totalt 23 
 
Tabell 9.2.3.3 Övriga delar  Figur 9.2.3.3 Övriga delar  
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9.2.4 Antal boende i hushållet 

 
Hela kommunen 
 
Antal boende i hushållet 
Antal per hushåll Antal % 
1 7 17,4% 
2 32 69,6% 
3 3 6,5% 
4 1 2,2% 
Obesvarat 2 4,3% 

Totalt 45 100,0% 
Tabell 9.2.4.1 Hela kommunen 

   

 Figur 9.2.4.1 Hela kommunen  

Sandviken  
 
Antal boende i hushållet 
Antal per hushåll Antal 
1 7 
2 22 
3 2 
4 1 

Obesvarat 2 

Totalt 34 
Tabell 9.2.4.2 Sandviken Figur 9.2.4.2 Sandviken 

 
Övriga delar av kommunen 
 
Antal boende i hushållet 
Antal per hushåll Antal 
1 0 
2 10 
3 1 
4 0 

Fler 0 

Totalt 11 
Tabell 9.2.4.3 Övriga delar Figur 9.2.4.3 Övriga delar 
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9.2.5 Bostadstyp 

 
Hela kommunen 
 
Bostadstyp 
Bostadstyp Antal % 
Villa 18 40,0% 
Radhus 10 22,2% 
Flerbostadshus 15 33,3% 
Svarade inte 2 4,4% 

Totalt 45 100,0% 
Tabell 9.2.5.1 Hela kommunen 

 Figur 9.2.5.1 Hela kommunen 

Sandviken  
 
Bostadstyp 

 

Bostadstyp Antal 
Villa 8 
Radhus 9 
Flerbostadshus 15 
Svarade inte 2 

Totalt 34 
Tabell 9.2.5.2 Sandviken 

  

 Figur 9.2.5.2 Sandviken 

Övriga delar av kommunen 

 
Bostadstyp  

Bostadstyp Antal 
Villa 10 
Radhus 1 
Flerbostadshus 0 
Svarade inte 0 

Totalt 11 
 Tabell 9.2.5.3 Övriga delar  

 Figur 9.2.5.3 Övriga delar 
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9.2.6  Den nuvarande bostadens upplåtelseform 

 
Hela kommunen 
 
Upplåtelseform 
Upplåtelseform Antal % 
Hyresrätt 11 24,4% 
Bostadsrätt 7 15,6% 
Äganderätt 20 44,4% 
Svarade inte 7 15,6% 

Totalt 45 100,0% 
Tabell 9.2.6.1 Hela kommunen  

 Figur 9.2.6.1 Hela kommunen 

 
Sandviken  
 
Upplåtelseform 

 

Upplåtelseform Antal 
Hyresrätt 10 
Bostadsrätt 6 
Äganderätt 13 
Svarade inte 5 

Totalt 34 
Tabell 9.2.6.2 Sandviken 

Figur 9.2.6.2 Sandviken 
 
 
Övriga delar av kommunen 
 
Upplåtelseform  

Upplåtelseform Antal 
Hyresrätt 1 
Bostadsrätt 1 
Äganderätt 7 
Svarade inte 2 

Totalt 11 
Tabell 9.2.6.3 Övriga delar  

 Figur 9.2.6.3 Övriga delar 
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9.2.7  Den nuvarande bostadens storlek 

 
Hela kommunen 
 
Bostadens storlek 
Bostadens storlek Antal % 
1 rum och kök 3 6,7% 
2 rum och kök 6 13,3% 
3 rum och kök 10 22,2% 
4 rum och kök 17 37,8% 
5 rum eller fler 7 15,6% 
Svar, men utan area 3   
Svarade inte på frågan 2 4,4% 

Totalt 45 100,0% 
Tabell 9.2.7.1 Hela kommunen  
 Figur 9.2.7.1 Hela kommunen 

 

 

Tabell 9.2.7.3 Övriga delar  

 Figur 9.2.7.3 Övriga delar 

Sandviken  
 
Bostadens storlek  

Bostadens storlek Antal 
1 rum och kök 3 
2 rum och kök 6 
3 rum och kök 9 
4 rum och kök 10 
5 rum eller fler 4 
Svarade inte på frågan 2 

Totalt 34 
Tabell 9.2.7.2 Sandviken 
 
Övriga delar av 
kommunen 
 
Bostadens storlek  

Bostadens storlek Antal 
1 rum och kök 0 
2 rum och kök 0 
3 rum och kök 1 
4 rum och kök 7 
5 rum eller fler 3 
Svarade inte på frågan 0 

Totalt 11 

Figur 9.2.7.2 Sandviken 
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9.2.8  Hur länge har ni bott i bostaden? 

 

 
Hela kommunen 
 
Hur länge har ni bott i bostaden? 
Antal år Antal % 
0-5 år 12 26,7% 
6-10 år 8 17,8% 
11-19 år 10 22,2% 
20+ år 13 28,9% 
Besvara inte 2 4,4% 

Totalt 45 100,0% 
Tabell 9.2.8.1 Hela kommunen  
 Figur 9.2.8.1 Hela kommunen 
 

Sandviken  
 
Hur länge har ni bott i bostaden? 
Antal år Antal 
0-5 år 10 
6-10 år 6 
11-19 år 8 
20+ år 8 
Besvara inte 2 

Totalt 34 
Tabell 9.2.8.2 Sandviken 

Figur 9.2.8.2 Sandviken 
 

Övriga delar av kommunen 

 
Hur länge har ni bott i bostaden 
Antal år Antal 
0-5 år 2 
6-10 år 2 
11-19 år 2 
20+ år 5 
Besvara inte 0 

Totalt 11 
Tabell 9.2.8.3 Övriga delar  
 Figur 9.2.8.3 Övriga delar 
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9.2.9  Tycker ni att er nuvarande bostad är för sto r? 

 
Hela kommunen Tycker ni bostaden är för stor? 

Ja, mycket för stor 1 2,2% 
Ja, lite för stor 12 26,7% 
Lagom 28 62,2% 
Lite för litet 4 8,9% 
Bostaden är för liten 0 0,0% 
Besvara inte 0 0,0% 

Totalt 45 100,0% 
 Tabell 9.2.9.1 Hela kommunen 
 

 

Figur 9.2.9.1 Hela kommunen 
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Sandviken 
 
Tycker ni bostaden är för stor? 

 
Ja, mycket för stor 1 
Ja, lite för stor 9 
Lagom 20 
Lite för litet 4 
Bostaden är för liten 0 
Besvara inte 0 

Totalt 34 
Tabell 9.2.9.2 Sandviken 
 
 Figur 9.2.9.2 Sandviken 
 
Övriga delar av kommunen 
 
Tycker ni bostaden är för stor? 
 

Ja, mycket för stor 0 
Ja, lite för stor 3 
Lagom 8 
Lite för litet 0 
Bostaden är för liten 0 
Besvara inte 0 

Totalt 11 
Tabell 9.2.9.3 Övriga delar 
 

 Figur 9.2.9.3 Övriga delar
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9.2.10  Fördelar/Nackdelar med bostaden? 

 
Hela kommunen 
 
Fördelar / Nackdelar med bostaden 
 
Svar Antal % 
Besvara båda delar 4 11,4% 
Besvara bara nackdelar 5 14,3% 
Besvara bara fördelar 10 28,6% 
Besvara inget 16 45,7% 

Totalt 35 100,0% 
Tabell 9.2.10.1 Hela kommunen 

 
Sandviken  
 
Fördelar / Nackdelar med bostaden 
 
Svar Antal 
Besvara båda delar 2 
Besvara bara nackdelar 5 
Besvara bara fördelar 5 
Besvara inget 12 

Totalt 24 
Tabell 9.2.10.2 Sandviken 

 
Övriga delar av kommunen 
 

Fördelar / Nackdelar med bostaden 

Svar Antal 
Besvara båda delar 2 
Besvara bara nackdelar 0 
Besvara bara fördelar 5 
Besvara inget 4 

Totalt 11 
Tabell 9.2.10.3 Övriga delar 
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9.2.11  Kan ni tänka er att flytta? 

 
Hela kommunen 
 
Kan ni tänka er att flytta? 
Svar Antal % 
Ja  12 26,7% 
Kanske 14 31,1% 
Nej 19 42,2% 
Besvarade inte 0 0,0% 

Totalt 45 100,0% 
Tabell 9.2.11.1 Hela kommunen 

 Figur 9.2.11.1 Hela kommunen 

 
Sandviken  
 
Kan ni tänka er att flytta? 
Svar Antal 
Ja  10 
Kanske 12 
Nej 12 
Besvarade inte 0 

Totalt 34 
Tabell 9.2.11.2 Sandviken Figur 9.2.11.2 Sandviken 

 

Övriga delar av kommunen 
 
Kan ni tänka er att flytta? 
Svar Antal 
Ja  2 
Kanske 2 
Nej 7 
Besvarade inte 0 

Totalt 11 
Tabell 9.2.11.3 Övriga delar Figur 9.2.11.3 Övriga delar 
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9.2.12  När kan ni tänka er att flytta? 

 
Hela kommunen 
 
När kan Ni tänka er att flytta?  

Svar Antal % 
0-2 år 7 26,9% 
3-5 år 9 34,6% 
6-8 år 5 19,2% 
9+ år 5 19,2% 
Besvara inte 0 0,0% 

Totalt 26 100,0% 
Tabell 9.2.12.1 Hela kommunen 

 

                Figur 9.2.12.1 Hela kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                Figur 9.2.12.2 Sandviken 

Tabell 9.2.12.3 Övriga delar  

 Figur 9.2.12.3 Övriga delar 

 
 
Sandviken  
 
När kan Ni tänka er att flytta? 
Svar Antal 
0-2 år 7 
3-5 år 8 
6-8 år 4 
9+ år 3 
Besvara inte 0 

Totalt 22 
Tabell 9.2.12.2 Sandviken 
 
 
 
 
 
 Övriga delar av kommunen 
 
När kan Ni tänka er att flytta? 
Svar Antal 
0-2 år 0 
3-5 år 1 
6-8 år 1 
9+ år 2 
Besvara inte 0 

Totalt 4 
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9.2.13  Vilken bostadstyp önskas 

Hela kommunen 
 
Bostadstyp   

Bostadstyp Antal % 
Villa 8 26,7% 
Radhus 7 23,3% 
Flerbostadshus 15 50,0% 
Flera alternativ 4   
Antal som inte besvara 0 0,0% 

Totalt 30 100,0% 
Tabell 9.2.13.1 Hela kommunen 

 
   Figur 9.2.13.1 Hela kommunen 
 
Sandviken 
 
Bostadstyp  

Bostadstyp Antal 
Villa 5 
Radhus 5 
Flerbostadshus 14 
Flera alternativ 2 
Antal som inte besvara 0 

Totalt 24 
 

 
 
 
Övriga delar av 
kommunen 
 
Bostadstyp 

 

Bostadstyp Antal 
Villa 3 
Radhus 2 
Flerbostadshus 1 
Flera alternativ 2 
Antal som inte besvara 0 

Totalt 6 
Tabell 9.2.13.3 Övriga delar 
   Figur 9.2.13.3 Övriga delar 
 

 

Tabell 9.2.13.2 Sandviken 

Figur 9.2.13.2 Sandviken 
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9.2.14  Vilken upplåtelseform? 

 
Hela kommunen 
 
Vilken upplåtelseform   

Bostadstyp Antal % 
Hyresrätt 11 32,4% 
Bostadsrätt 10 29,4% 
Äganderätt 11 32,4% 
Flera alternativ 7   
Antal som inte besvara 2 5,9% 

Totalt 34 100,0% 
Tabell 9.2.14.1 Hela kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.2.14.1 Hela kommunen
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Sandviken  
 
Vilken upplåtelseform 

 

Bostadstyp Antal 
Hyresrätt 10 
Bostadsrätt 8 
Äganderätt 8 
Flera alternativ 5 
Antal som inte besvara 1 

Totalt 27 
Tabell 9.2.14.2 Sandviken 

 
 Figur 9.2.14.2 Sandviken 
 
 
Övriga delar av kommunen 
 
Vilken upplåtelseform  

Bostadstyp Antal 
Hyresrätt 1 
Bostadsrätt 2 
Äganderätt 3 
Flera alternativ 2 
Antal som inte besvara 1 

Totalt 7 
Tabell 9.2.14.3 Övriga delar 

 
 Figur 9.2.14.3Övriga delar
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9.2.15  Vart kan ni tänka er att flytta? 

Hela kommunen 
 
Vart kan ni tänka er att flytta  

Svar Antal % 
Centralt 13 36,1% 
Inom bostadsområdet 7 19,4% 
Till nytt bostadsområde 7 19,4% 
Annan ort 3 8,3% 
Övrigt 6 16,7% 
Flera alternativ 9   
Antal som inte besvara 0 0,0% 

Totalt 36 100,0% 
Tabell 9.2.15.1 Hela kommunen 

 

 

Figur 9.2.15.1 Hela kommunen
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Sandviken 
Vart kan ni tänka er att flytta? 

Svar Antal 
Centralt 12 
Inom bostadsområdet 6 
Till nytt bostadsområde 6 
Annan ort 3 
Eget 5 
Flera alternativ 9 
Antal som inte besvara 0 

Totalt 32 
Tabell 9.2.15.2 Sandviken 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 9.2.15.2 Sandviken 
 
Övriga delar av kommunen 
Vart kan ni tänka er att flytta? 

Svar Antal 
Centralt 1 
Inom bostadsområdet 1 
Till nytt bostadsområde 1 
Annan ort 0 
Eget 1 
Flera alternativ 0 
Antal som inte besvara 0 

Totalt 4 
Tabell 9.2.15.3 Övriga delar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.2.15.3 Övriga delar 
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9.2.16  Önskad storlek på den nya bostaden 

 
Hela kommunen 
 
Bostadens storlek  

 

Svar Antal % 
1 rum och kök 2 5,7% 
2 rum och kök 11 31,4% 
3 rum och kök 12 34,3% 
4 rum och kök 10 28,6% 

5 rum eller fler 0 0,0% 
Flera alternativ 8   
Svarade inte på frågan 0  0,0% 

Totalt 35 100,0% 
Tabell 9.2.16.1 Hela kommunen 

 Figur 9.2.16.1Hela kommunen 

Sandviken 
 
Bostadens storlek 

Svar Antal 
1 rum och kök 2 
2 rum och kök 9 
3 rum och kök 9 
4 rum och kök 6 

5 rum eller fler 0 
Flera alternativ 5 
Svarade inte på frågan 0 

Totalt 26 
Tabell 9.2.16.2 Sandviken   
 Figur 9.2.16.2 Sandviken 
Övriga delar av 
kommunen 
 
Bostadens storlek 

 

Svar Antal 
1 rum och kök 0 
2 rum och kök 2 
3 rum och kök 3 
4 rum och kök 4 

5 rum eller fler 0 
Flera alternativ 3 
Svarade inte på frågan 0 

Totalt 9 
Tabell 9.2.16.3 Övriga delar Figur 9.2.16.3 Övriga delar 
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9.2.17  Vad är viktigast i bostaden? 

 
Hela kommunen 
 
Vad är viktigast i bostaden  

Svar Antal % 
Besvara frågan 19 73,1% 
Besvarade inte frågan 7 26,9% 

Totalt 26 100,0% 
Tabell 9.2.17.1 Hela kommunen 

Vad är viktigast i bostaden   

Bostadsrum Poäng Avrundat  
Stort kök 1 1 
Stort sovrum 5,5 5 
Stort vardagsrum 3 3 
Stort badrum 3,5 4 
Stor hall 5,5 6 
Uteplats/balkong 2,5 2 

Tabell 9.2.17.2 Hela kommunen, ett medelvärde på de svarande, där svaren från Sandviken fått störst 
påverkan på det avrundade talet. 

 

Figur 9.2.17.1 Hela kommunen
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Sandviken 
 
Vad är viktigast i bostaden 

Bostadsrum Poäng 
Stort kök 1 
Stort sovrum 5 
Stort vardagsrum 2 
Stort badrum 4 
Stor hall 6 

Uteplats/balkong 3 
Tabell 9.2.17.3 Sandviken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.2.17.2 Sandviken 
 
Övriga delar av kommunen 
 
Vad är viktigast i bostaden 

Bostadsrum Poäng 
Stort kök 1 
Stort sovrum 6 
Stort vardagsrum 4 
Stort badrum 3 
Stor hall 5 

Uteplats/balkong 2 
Tabell 9.2.17.4 Övriga delar 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 9.2.17.3 Sandviken
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9.2.18  Vad kan ni tänka er betala extra för? 

 
Hela kommunen 
 
Vad kan ni tänka er att betala extra för i den nya bostaden? 
Svar Antal % 
Ja 15 55,6% 
Antal som inte svara 12 44,4% 

Totalt 27 100,0% 
Tabell 9.2.18.1 Hela kommunen 

 
Sandviken 
 
Vad kan ni tänka er att betala extra för i den nya bostaden? 
Svar Antal 
Svara 12 
Antal som inte svara 10 

Totalt 22 
Tabell 9.2.18.2 Sandviken 

 
Övriga delar av kommunen 
 
Vad kan ni tänka er att betala extra för i den nya bostaden? 
Svar Antal 
Ja 1 
Nej 1 
Antal som inte svara 2 

Totalt 4 
Tabell 9.2.18.3 Övriga delar 

 
Olika svar 
Vet ej 
hög standard på kök och 
badrum 

Ja 

Frächt badrum 

Ekparkett 

Kakel 

Kakel badrum 

Duschkabin 

Trevlig uteplats 

kakel i kök 

Golvvärme i duschrum 

Inglasad balkong 

tvättpelare 

Diskmaskin 

tvättmaskin 

diskmaskin 

Färgval 

golvvärme 

Ingenting 

Spishäll 

Kakel i badrum 

Modernt kök 
Nöjd med normal 
standard 

Värme i golv 

Inglasad balkong 

ljusinsläpp 

Duschkabin 

Vitvaror 

Golvvärme 
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9.2.19  Bostadens månadskostnad 

 
Hela kommunen 
 
Bostadens månadskostnad  

Svar Antal % 
Antal som svara 20 69,0% 
Antal som inte svara 9 31,0% 

Flera alternativ 5   

Totalt 29 100,0% 
Tabell 9.2.19.1 Hela kommunen Figur 9.2.19.1 Hela kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

  
                             Figur 9.2.19.2 Sandviken 

Tabell 9.2.19.3 Övriga delar 

  

  

 Figur 9.2.19.3 Övriga delar  

 
Sandviken  
 
Bostadens månadskostnad 
Svar Antal 
Antal som svara 19 
Antal som inte svara 6 

Flera alternativ 5 

Totalt 25 
Tabell 9.2.19.2 Sandviken 
 
Övriga delar av kommunen 
 
Bostadens månadskostnad 
Svar Antal 
Antal som svara 1 
Antal som inte svara 3 

Totalt 4 
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9.2.20 Månadskostnad på den nya bostaden  

 
Sandviken  
 
Månadskostnad på den nya bostaden 

Storlek Antal Cirka pris 
1 rum och 
kök 2 4000 
2 rum och 
kök 8 4786 
3 rum och 
kök 6 4833 
4 rum och 
kök 3 5333 
5 rum eller 
fler 0  0 
Tabell 9.2.20.1 Sandviken 

 
Övriga delar av kommunen 
 
Månadskostnad på den nya bostaden 

Storlek Antal Cirka pris 
1 rum och 
kök  0  0 
2 rum och 
kök  0  0 
3 rum och 
kök 1 5000 
4 rum och 
kök 1 6000 
5 rum eller 
fler  0 0 
Tabell 9.2.20.2 Övriga delar 



88 
 

9.2.21  Area på den nya bostaden 

 
Hela kommunen 
 
Area på den nya bostaden 

Storlek Antal Area 
1 rum och 
kök 2 41 
2 rum och 
kök 11 61 
3 rum och 
kök 12 76 
4 rum och 
kök 10 98 
5 rum eller 
fler 0 0 
Tabell 9.2.21.1 Hela kommunen, ett medelvärde av de svar som inkommit. 

 
Sandviken  
 
Area på den nya bostaden 

Storlek Antal Area 
1 rum och 
kök 2 41 
2 rum och 
kök 9 61 
3 rum och 
kök 9 76 
4 rum och 
kök 6 98 
5 rum eller 
fler 0 0 
Tabell 9.2.21.2 Sandviken, ett medelvärde av de svar som inkommit. 

 
Övriga delar av kommunen 
 
Area på den nya bostaden 

Storlek Antal Area 
1 rum och 
kök  0  0 
2 rum och 
kök  0  0 
3 rum och 
kök 1 80 
4 rum och 
kök 1 100 
5 rum eller 
fler  0  0 
Tabell 9.2.21.3 Övriga delar, ett medelvärde av de svar som inkommit. 
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9.2.22  Vad är viktigast att ha närhet till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 9.2.22.1 Hela kommunen 

 

 

 

 

 
  
 
 
  Figur 9.2.22.2 Sandviken 

  Tabell 9.2.22.3 Övriga delar 
  
 Figur 9.2.22.3 Övriga delar 
 

Olika svar   Antal 
Affärer/livsmedel  27 
Hälsocentral/apotek 9 
Kommunikationer 9 
Post/bank/service 7 
Natur/grönområde 6 
Parkering/garage 4 
Jobb  4 
Bibliotek och teater 4 
Vatten  3 
Skola  1 

 
Hela kommunen 
 

Vad är det viktigt att ha närhet till?   

Svar Antal % 
Antal som svara 23 88,5% 
Antal som inte svara 3 11,5% 

Totalt 26 100,0% 
 
Tabell 9.2.22.1 Hela kommunen 
 
 
Sandviken  
 

Vad är det viktigt att ha närhet till?  
Svar Antal 
Antal som svara 20 
Antal som inte svara 2 

Totalt 22 
Tabell 9.2.22.2 Sandviken 
 
 
 
Övriga delar av kommunen 
 
Vad är det viktigt att ha närhet till? 
 

Svar Antal 
Antal som svara 3 
Antal som inte svara 1 

Totalt 4 
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9.2.23  Vilka fritidsaktiviteter vill ni ha närhet till? 

 
Hela kommunen 
 
Vilka fritidsaktiviteter vill ni ha närhet till? 
Svar Antal % 
Antal som svara 18 69,2% 
Antal som inte svara 8 30,8% 

Totalt 26 100,0% 
Tabell 9.2.23.1 Hela kommunen 
    
 
  
 Figur 9.2.23.1 Hela kommunen 
 
Sandviken  
 
Vilka fritidsaktiviteter vill ni ha närhet till? 
Svar Antal 
Antal som svara 15 
Antal som inte svara 7 

Totalt 22 
Tabell 9.2.23.2 Sandviken 
 
 
 Figur 9.2.23.2 Sandviken 
Övriga delar av kommunen 
 
Vilka fritidsaktiviteter vill ni ha närhet till? 
Svar Antal 
Antal som svara 3 
Antal som inte svara 1 

Totalt 4 
Tabell 9.2.23.3 Övriga delar 

 

 

  Figur 9.2.23.3 Övriga delar 
 
Olika svar   Antal 
Promenader, natur 14 
Bad/gym  6 
Skidspår  2 
Golfbana  1 
Bowling  1 
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9.2.24  Speciella önskemål 

 
 Hela kommunen 
 
Speciella önskemål 
Svar Antal % 
Antal som svara 14 53,8% 
Antal som inte svara 12 46,2% 

Totalt 26 100,0% 
Tabell 9.2.24.1 Hela kommunen 

 

Sandviken  Figur 9.2.24.1Hela kommunen 

Speciella önskemål 
Svar Antal 
Antal som svara 13 
Antal som inte svara 9 

Totalt 22 
Tabell 9.2.24.2 Sandviken 

 

  

 Figur 9.2.24.2 Sandviken 

Tabell 9.2.24.3 Övriga delar 

 

 Figur 9.2.24.3 Övriga delar 

Olika svar    
55+ boende 
p-plats med el 

Ett plan 
Bra lugnt läge 
Ljusa rum 
Fina tapeter och golv 
Lättskött/lättstädad 
Bra förvaring 
Hiss 

Inglasad, balkong 
Trivsam 
Förrådsutrymme 
treglas fönster 
Handikappvänlig 
Tvättstuga 
1 plan 
Markplan 
Hiss 

Fönster i badrum 
Duschkabin 
Rejält med skåp i kök 
Garderober 
gärna inglasad balkong/altan 
Garage till bostaden 
Öppen planlösning 
Tak på balkong/uteplats 

 

 
 
Övriga delar av 
kommunen 
 
Speciella önskemål  

Svar Antal 
Antal som svara 1 
Antal som inte svara 3 

Totalt 4 
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9.3 Fotografier på befintliga bostaden 
 

 

Dalslänningen 
Barrsätragatan 29, 31 och 33  

 

 

   Figur 9.3.11  En bild över centrala Sandviken. 
    Med en översikt på vilka områden 

  Sandvikenhus förvaltar i centrala Sandviken. 
 

 

                                                 
1 Tillgänglig <http://www.sandvikenhus.se/bostadsomraden.4.3f5909f21966260e7580004864.html> 
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Figur 9.3.2 Fotografi från Barrsätragatan 

 

Figur 9.3.3 Fotografi från Barrsätragatan mot huvudentréerna 
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Figur 9.3.4 Fotografi mot norra fasaden 

 

Figur 9.3.5 Fotografi mot västra fasaden 
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Figur 9.3.6 Fotografi över entrédörren mot innregården 

 

Figur 9.3.7 Fotografi över sidobalkongerna 
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Figur 9.3.8 Fotografi över balkonger och sidobalkonger 

 

Figur 9.3.9 Fotografi över huvudentrédörren 
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Figur 9.3.10 De yttersta entréerna på varje husbyggnad skiljer sig till de andra entréerna   

 

Figur 9.3.11 Fotografi med närbild på entrétaket  
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Figur 9.3.12 Fotografi över hela entrén 
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Figur 9.3.13 Fotografi över entrén 

 

Figur 9.3.14 Fotografi på entréstrappen 
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Figur 9.3.15 Fotografi över entrén från innergården 

 

Figur 9.3.16 De olika entréerna skiljer sig något, då vissa har ett steg vid entrén 
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Figur 9.3.17 Fotografi över passagen  Figur 9.3.18 Fotografi från insidan av  
   mellan de olika entréerna   huvudentrén  
 

 

Figur 9.3.19 Fotografi från entredörren 
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Figur 9.3.20 Fotografi över mittengången på källarplan 
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Figur 9.3.21 Fotografi över fasadskador som finns på flera platser på byggnaden 
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Figur 9.3.22 Fotografi på balkongens undersida där armeringen i betongen börjar synas 

 

Figur 9.3.23 Fotografi på balkongens undersida där armeringen i betongen börjar synas 

 



        

      

AC - JL Ritningsförteckning    

  Dalslänningen    

        

Ritningsnummer Innehåll                              Skala Datum 

        

A-001 Befintlig Planlösning 1:200 2008-05-26 

A-002 Befintlig Planlösning, källare och plan 1 1:100 2008-05-26 

A-003 Befintlig Planlösning, plan 2-3 1:100 2008-05-26 

A-004 Befintlig Planlösning, areaberäkning 1:100 2008-05-26 

        

        

A-011 Planlösning Förslag 1 1:200 2008-05-26 

A-012 Planlösning Förslag 1, källare och plan 1 1:100 2008-05-26 

A-013 Planlösning Förslag 1, plan 2-3 1:100 2008-05-26 

A-014 Planlösning Förslag 1, areaberäkning 1:100 2008-05-26 

A-015 Planlösning Förslag 1, möblering 1:100 2008-05-26 

      

A-021 Planlösning Förslag 2 1:200 2008-05-26 

A-022 Planlösning Förslag 2, källare och plan 1 1:100 2008-05-26 

A-023 Planlösning Förslag 2, plan 2-3 1:100 2008-05-26 

A-024 Planlösning Förslag 2, areaberäkning 1:100 2008-05-26 

A-025 Planlösning Förslag 2, möblering 1:100 2008-05-26 

        

A-121 Visualisering Förslag 1 - 2008-05-26 

A-122 Visualisering Förslag 2 - 2008-05-26 

        

K-001 Befintlig Konstruktion 1:50 2008-05-26 

K-002 Konstruktion Förslag 1 1:50 2008-05-26 

K-003 Konstruktion Förslag 2 1:50 2008-05-26 

K-004 Konstruktion, nya balkonger 1:20 2008-05-26 

        

        

        

        

        

        

 










































