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Sammanfattning 
 
Planering i programskedet för framtida expansion 
- Hur planerar man för framtidens utveckling? 
 
Idag är byggbranschen i Sverige aktiv med bygga, riva samt renovera olika 
anläggningar för olika företag och verksamheter. Detta är en bransch som 
omsätter stora belopp årligen eftersom att vi lever i ett samhälle som ständigt 
utvecklas med nya krav, lagar och förutsättningar.   
   En nybyggnad eller tillbyggnad är många gånger ett tidskrävande och 
kostsamt arbete men man kan spara in på bägge dessa faktorer om man i ett 
tidigt skede planerar för framtidens utveckling. Stora företag och 
verksamheter som konstant påverkas av samhället måste vara förbereda på att 
följa dess utveckling för att kunna fungera och växa. 
   Detta examensarbete ger en inblick i hur byggherrar kan tänka, arbeta och 
planera i ett tidigt skede för att följa utvecklingar som framtiden erbjuder. Hur 
de tre stora verksamheterna som ICA´s lager, skol- och fritidsförvaltningen i 
Helsingborg och polisen är planerade för att i framtiden lättare kunna 
expandera sina verksamheter då brist på yta förekommer kan man också läsa i 
detta examensarbete. De krav och lagar som ställs från samhället och som ska 
följas för att en byggnation ska kunna genomföras är också en stor del av 
denna uppsats. Genom intervjuer med tjänstemän som har varit eller är 
delaktiga i planeringsarbetet, ges en sammanfattning om hur de arbetade med 
planering under sitt arbete. 
 Resultatet från undersökningen gav att byggherren med hjälp av olika 
tjänstemän och aktörer ska fatta de stora besluten som bestämmer en 
byggnations framtid. Man måste förutom de egna behoven även se efter de 
behov och krav som ställs från samhället, de anställda i företaget och 
investerare. Samhället ställer sina krav i form av lagar och bland dessa kan 
nämnas plan- och bygglagen, byggnadsverkslagen och arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. Viktigt är även engagemang och kunskap hos de som är delaktiga 
i ett tidigt skede för att möjliggöra och underlätta expansion i verksamheten. 
Planeringen för en tillbyggnad är kostsam och det är inte alltid som denna 
kommer till nytta. Ibland kan inhyrning av moduler vara en tillfällig lösning 
på brist av yta.    
 
Nyckelord: Planering för framtiden, expansion, programskedet, planprocessen 
och flexibelt byggande    



  

Abstract 
 
Planning during an early phase for future expansion 
- How do one plan for future expansion? 
 
Today the construction industry in Sweden is active in building, demolishing 
and reconstructing different facilities for different companies and activities. 
This is an industry that turns over big numbers yearly because we live in a 
society that is constantly developing with new standards, laws and conditions.  
   A new construction or an extension is often time and money consuming 
work but if one in an early phase has planed for the future development, 
money and time can be saved. Big companies and activities that constantly are 
influenced by society must be prepared to follow the development to be able 
to function and grow. 
   This thesis gives an insight in how the constructor can think, work and plan 
in an early stage to match the opportunities that the future offers. How the 
three large activities such as ICA´s warehouse, school- and youth 
administration in Helsingborg and the police department are planed so that 
they in the future can expand their activities when a shortage in space appears 
can also be reed in this thesis. The laws and demands from the society which 
have to be followed in order for a construction to be built is a big part of this 
work.  
   The result from this study shows that the constructor with the help of several 
officials and actors will make the big decisions that set the future of the 
construction. One has to besides fulfilling his own needs also fulfil the needs 
and demands that are required from the society, the own employees and 
investors. The society has its demands in form of laws and among these are 
plan- och bygglagen, byggnadsverkslagen and arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
Also important is knowledge and engagement from those involved in an early 
stage for it to be possible and easy to perform an expansion in the activity. The 
planning for an expansion is money consuming and it`s not always put to use. 
Sometimes the renting of modules is a temporary solution for shortage of 
space.       
 
Keywords: Planning for future, expansion, program stage, planning process 
and flexible constructions.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag är byggbranschen i Sverige en aktiv bransch. Det rivs, byggs och 
renoveras på olika håll i landet. Nya områden byggs ut med bostäder, företag, 
skolor och andra offentliga byggnader. Planeringen inför en byggnation är 
tidskrävande men också kostsam. En byggarbetsplats påverkar inte bara 
miljön utan också omgivningen och verksamheter i och runt omkring. Att 
planera rätt och noggrant från början är viktigt för att underlätta eventuella 
renoveringar och tillbyggnader i framtiden. Att renoveringar och tillbyggnader 
förekommer efter ett antal år inget ovanligt men man bör tidigt ha planerat för 
detta så att arbetet blir mindre kostsamt och tidskrävande. Det finns företag 
som satsar stora pengar på nya arbetsplatser som redan efter ett par år behöver 
expanderas. 
   Under min utbildningstid på Campus i Helsingborg fick jag komma i 
kontakt med det nya polishuset i Helsingborg som praktikant under 2005. 
Polishuset var då nära slutet av sitt produktionsskede. I slutet av 2008 då 
verksamheten i det nya polishuset varit igång i mindre än två år fick jag höra 
från en vän som jobbar i det nya bygget att vissa avdelningar har ont om plats.  
   Jag har jobbat på ICA´s lager via bemanningsföretag sen maj 2006 och var 
med när det nya lagret i Helsingborg öppnades i början av 2008. Redan i slutet 
av samma år märkte jag att man börjar få ont om plats på det nya lagret 
eftersom vissa avdelningar fick förflyttas till det gamla lagret i Ättekulla. 
Dessa två fallen väckte ett intresse hos mig att ta reda på om man redan 
tidigare har planerat lösningar för att handskas med dessa problem.  
   Under 2006 blev jag tilldelad praktik hos förvaltningsföretaget 
Kärnfastigheter i Helsingborg som förvaltar Helsingborg stads lokaler och 
byggnader. När det var dags för mitt examensarbete kontaktade jag dem. Hos 
Kärnfastigheter fick jag veta att skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg 
ständigt arbetar efter nya omständigheter och att planering är en viktig del av 
deras arbete.  
 

1.2 Syfte 

Jag valde att studera kring hur man planerar i ett tidigt skede för att underlätta 
utbyggnader. Vilka metoder, och hjälpmedel har man för att planera framtida 
expansion och finns det hinder i form av lagar och dylik som sätter käppar i 
hjulet för att företagen skall kunna planera så som man önskar? Syftet med 
arbetet är att få en klarare bild över hur man tänker, planerar och agerar i ett 
tidigt skede inför byggandet av större verksamheter. Vilka lagar och 
myndigheter är med och styr byggnationen? Vilka för- och nackdelar kan det 
finnas i att planera en expansion? Vilka jämförelser kan man göra mellan olika 
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verksamheter och företag, statligt som privat ägda? Vilka olika lösningar har 
man när man får ont om plats?  
 

1.3 Metod 

Genom att kontakta och intervjua tjänstemän inom stora företag och 
verksamheter har jag fått en inblick i hur dessa planerar och tänker för 
framtiden i ett tidigt skede. Jag har valt tre olika verksamheter för intervju. 
Dessa är ICA som är ett detaljhandelsföretag, den kommunala 
skolverksamheten i Helsingborg samt det nya polishuset i Helsingborg som är 
en statlig verksamhet för att se hur dessa kan skilja sig åt i planeringssätt. 
Intervjuerna hölls via möten på de olika arbetsplatserna och spelades in på 
diktafon för att senare sammanfattas i detta arbete. Genom litteraturstudier har 
jag funnit lagar som påverkar en byggnation men även en tillbyggnad. 
Slutligen har jag definierat olika begrepp som förekommer vid planering och 
tillbyggnad. 
 

1.4 Avgränsningar 

Inga fördjupningar inom konstruktiva och tekniska lösningar, ekonomiska 
jämförelser samt normer från BBR (Boverkets byggregler) nämns i denna 
uppsats. 
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2 Verksamheterna i fokus 

Verksamheterna som jag valde som fallstudier är ICA AB, 
polismyndigheterna i Helsingborg samt Skol- och fritidsförvaltningen i 
Helsingborg.  
 

2.1 ICA AB 

ICA AB är en organisation i vilket flera andra företag ingår. Dessa är ICA AB 
Sverige, ICA AS Norge, Rimi Baltic AB, ICA Fastigheter AB samt ICA 
Banken AB. Idag är ICA-koncernen ett av Nordens ledande 
detaljhandelsföretag med ca 2250 egna handlarägda butiker i Sverige, Norge 
och Baltikum. ICA-koncernens omsättning under 2007 uppmättes till 82 326 
miljoner kronor med ett medeltal av anställda på 20 081. Ägare till ICA AB är 
till 40 procent svenska Hakon Invest AB och till 60 procent nederländska 
Royal Anhold N.V står det på ICA`s hemsida, (2008). 
 

2.1.1 ICA Sverige AB och det nya lagret i Helsingborg 
På ICA´s hemsida kan man även läsa att i Sverige är ICA Sverige AB ett av 
landets största detaljhandelsföretag som levererar till 1382 butiker runt om i 
landet. ICA Sverige AB är huvudleverantör till ICA-handlarna som driver och 
äger sina butiker som egna företag. Butikernas försäljning år 2007 blev 80 737 
MSEK exklusive moms och ICA Sveriges omsättning blev 51 438 MSEK. 
 
I ICA´s egen broschyr med titeln ”ICA´s nya lager i Helsingborg” som finns 
som bilaga 1 kan man läsa att i början av 2008 öppnade man det nya ICA-
lagret i Helsingborg. Detta för att kunna hantera större volymer, bli mer 
kostnadseffektivt och för att hantera sina varor bättre. Det nya lagret ersätter 
tre befintliga lager i Helsingborg, Arlöv och Växjö. Härifrån levererar man till 
370 butiker i södra Sverige. Att placera det nya lagret i Helsingborg bestämdes 
utifrån flera faktorer som befolkningstäthet, närhet till butiker, motorväg samt 
hamn. På det nya lagret sker hantering av färskvaror, kolonial, fryst samt frukt 
och grönt. Detta gör det nya lagret till ett fullsortimentslager. Härifrån kan 
man köra flera olika sorters varor i en och samma lastbil till butikerna. På 
detta sätt underlättar man vardagen för butikerna samtidigt som man sparar in 
mer pengar för transport som i sin tur ger mindre avgasutsläpp från lastbilarna. 
Det nya lagret har en yta på 63 000 kvadratmeter med plats för totalt 55 000 
pall samt expeditionsplatser och här kan över 100 miljoner kolli hanteras varje 
år. Man har också satsat på att automatisera en del av hanteringen av varor 
vilket är beräknad till 4 gånger mer effektivt mot konventionell. Denna 
automatisering sätter även det nya lagret på kartan som ett av Europas största 
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lager med automatiserad hantering. I broschyren står även att i planeringen har 
man även siktat mot att skapa en bra arbetsmiljö. 
 

2.1.2 Intervju med Lennart Forsberg, distributionschef på ICA`s lager 
Intervjun med Lennart Forsberg tog plats i ett av lagrets mötesrum och 
spelades in på en diktafon. Lennart började med att berätta om val av plats till 
deras nya lager samt vilka faktorer man tittade efter. Man ville ha nära till 
butikerna, folket, leverantörerna men även ett område med stor volym, 
tillgänglighet och ett bra pris. Trafikplats Kropp som är en del av Långeberga 
valdes eftersom man här också har nära till hamn, motorväg samt järnvägspår. 
Tomten som man köpte är på 175 000 kvadratmeter och man har option på att 
köpa ut 50 000 kvadratmeter mer söderut berättar Lennart. Han ritade upp 
lagret med de olika arbetsområdena på en tavla och förklarade hur man genom 
sin ”masterplan” kan utvidga varje område mot en fri yta om det skulle 
behövas. Man kan även förflytta en del av verksamheten till en fristående yta 
på optionstomten. Lennart berättade att i länder som Frankrike och Holland är 
det vanligt med sådana fristående ytor.  
   I närheten finns det ett järnvägsspår som man kan koppla till lagret för 
transport men detta är idag inte elektrifierad. Vidare berättar Lennart om de 
pelare som man förstärkt i lagret för att i framtiden kunna transportera 
rullcontainer via banor i taket. Detta har man planerat för men om man 
verkställer det är idag osäkert. Vid ett annat område i lagret har man förstärkt 
bjälklaget för att i framtiden kunna bygga till 1000 kvadratmeter kontorsyta 
utan att behöva öppna upp konstruktionen och förstärka i efterhand. Idag har 
man hyrt kontor ute på Berga för ett 50-tal tjänstemän som man vill flytta över 
till det nya lagret om man bygger ut 1000 kvadratmeter kontorsyta. 
Anledningen till att man från början inte byggde kontor för dessa tjänstemän 
var för att det inte investerades pengar för detta då. Man har asfalterat en yta i 
kontakt med lagret för rullcontainer som ska köras ut. Man har räknat på att ta 
hem den investeringen på ett halvår. Förutom detta har man byggt ett litet 
”plasthus” där man förvarar reservmaterial. ”Ju mer man har tänkt i ett tidigt 
skede, desto bättre blir det” säger Lennart.  
   När jag frågade om hur den framtidsvision man hade då har överensstämt 
med idag, svarade Lennart att den stämt ganska bra men att verkligheten inte 
sett ut som man trodde. Man har räknat på en 20-årsperiod när man planerade 
för lagret, sen kanske det är något nytt som gäller. Lastbärarhanteringen 
flyttades från lagret på Långeberga till ett annat lager i Ättekulla en kort tid 
efter nybyggnation. Detta fick man göra eftersom kolonialavdelningen 
behövde expandera snabbt och man hann inte bygga ut. Istället flyttade man 
lastbärarhanteringen till en lokal som stod tom och kostade pengar. Detta är en 
tillfällig lösning enligt Lennart. 
   När jag frågade om man hade byggt större redan från början om man visste 
att det skulle se ut så som det gör idag, svarade Lennart ”nej, det tror jag inte”. 
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Istället hade han velat starta de olika avdelningarna i en annan ordning. Jag 
frågade om man stött på hinder i ett tidigt skedde som påverkat byggnationen 
då svarade Lennart att man var tvungen att hålla sig inom de ekonomiska 
ramarna som styrelsen satt ut men även att man måste se efter säkerheten på 
arbetsplatsen samt arbetsmiljön på lagret. Byggnaden kostade ca 1,1 miljarder 
kronor att bygga och man engagerade arkitektbyråer, kommunen samt 
byggnadskonsulter för att bygga detta lager. Andra aktörer som var med från 
början var facket men även lastbilschaufförerna hade sina representanter som 
tyckte till om hur man ville att till exempel lagrets portar skulle se ut och 
avståndet från staketet till portarna. Lennart tycker att de som driver 
verksamheten på lagret skulle ha engagerats tidigare och att man visat mer 
respekt för deras åsikter. Han berättade om hur han fick kämpa för vissa 
åsikter och idéer som idag gör driften mer praktisk på lagret. Man såg även 
efter ICA-handlarnas behov och hur de vill att varorna ska levereras till dem. 
Man vill ha varorna elegant och snyggt plockade samt att kaffet kommer med 
kaffet så att man kan köra ut dem på plats direkt i butikerna sa Lennart. Detta 
ingår i logistikdelen som man måste ha med sig under arbetets gång. Lagrets 
storlek är även en avspegling på verksamheten.  
   På frågan om varför lagret i Arlöv fortfarande är verksamt så förklarade 
Lennart att man aldrig hade tänkt förflytta hela Arlövs verksamhet till 
Helsingborg, endast en liten del, resten av deras verksamhet skall förflyttas till 
ett nybygge i Västerås. Den dagen man är redo att ta emot Arlövs verksamhet i 
Västerås kan man flytta. Samtidigt så har Lennart fått förfrågan att utöka 
Arlövs verksamhet. Vid frågan, hur har ekonomin påverkats med flytten från 
Arlöv? svarade Lennart att man har försökt få med sig de rutinerade anställda 
till Helsingborg så att man inte behöver nyanställa och lära upp nya, vilket 
även tar lång tid. Lastbärarhanteringen som har förflyttats till Ättekulla 
kommer man att ta tillbaka till Långeberga om man får en fri yta vid 
kolonialavdelningen. På så sätt sparar man in på transportavgifter och värnar 
om miljön men man slipper också de flugor och ohyra som tar sig in genom 
denna transport.  Lennart är även väldigt nöjd med den insats som ICA´s 
fastighetsbolag samt en duktig konsult bidrog med. Jag fick med Lennarts 
godkännande ta kontakt med personer på ICA´s fastighetsbolag för mer 
information om det nya lagret samt se om jag kunde få en intervju med Tyrone 
Wahlin som är konsulten som var verksam under byggnationen. 
 

2.1.3 Intervju med Catrine Axelsson, fastighetsutvecklare på ICA`s 
fastighetsbolag och Tyrone Wahlin, konsult på Sweco 
Via e-post kom jag i kontakt med Catrine Axelsson som jobbar som 
fastighetsutvecklare på ICA´s fastighetsbolag. Vi bestämde en exakt tid och 
datum då jag fick ringa och delta i ett telefonmöte med henne och konsulten 
från Sweco, Tyrone Wahlin. Jag la telefonen på högtalare och spelade in 
konversationen på diktafon. Tyrone deltog i telefonmötet från San Rafael i 
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Frankrike och Catrine sitter uppe i Stockholm. För att slippa upprepningar så 
berättade jag för dem om det som Lennart hade berättat om och för att se om 
de hade mer att tillägga. Tyrone började med att nämna golvet i byggnaden. 
Man har lagt golvet med en större jämnhet utmed hela byggnaden samt större 
bärighet. Med detta skapar man en flexibilitet och kan förändra verksamheten 
i ett senare skede sa Tyrone. Samma sak har vi gjort med lasthusen och 
ytterportarna. Samtliga har dimensionerat som dem man har för frysen, vilket 
kräver mest noggrannhet . På så sätt behöver man inte byta portar om man 
byter verksamheten bakom dem.  Vi har tittat på åt vilka håll vi ska expandera 
byggnaden i framtiden och har därför undvikt att sätta upp fasta installationer 
kring och i de väggar som kan komma att behöva tas bort med utvidgningen 
säger Catrine. Hon fortsätter med att påpeka att det är en väldigt knepigt fråga 
med hur mycket man ska förbereda, eftersom detta kostar pengar att göra samt 
när man väl kanske efter tio år ska bygga ut plötsligt har nya idéer som gör 
vissa förberedelser oanvändbara. Man måste göra en avvägning där för att se 
hur sannolikt det är att man nyttjar den förberedelsen säger Catrine. Ur 
fastighetssynpunkt ger sådana förberedelser som golvet ett större värde till 
byggnaden eftersom man då har ett större användningsområde och större 
flexibilitet istället för en låsa sig fast på en viss lösning fortsätter Tyrone. När 
man dimensionerade för verksamhetens volym så tittade man på hur mycket 
plats denna skulle ta år 2010 och dimensionerade bygget efter dessa siffror sa 
Tyrone.  
   När man ska prata om vad som ska förberedas så finns det saker som är 
svåra att göra i efterhand, till exempel så är det väldigt viktigt att golvet är rätt 
dimensionerat för detta är svår att rätta till i efterhand medan andra åtgärder är 
mindre komplicerade säger Catrine. Ofta har man också en verksamhet i 
byggnaden som man måste anpassa sig efter och se till att inte störa om 
tillbyggnader behöver göras. Catrine drog ett exempel om en butik i Nacka där 
golvet hade börjat sjunka på grund av dålig grundläggning. Där har man fått 
stänga av delar av butiken vilket påverkat verksamheten samt försäljningen 
som butiken skulle ha haft. Grundläggningen och golvet är väldigt viktigt 
poängterar Catrine. Tyrone tog upp bjälklaget som man hade förstärkt och 
fortsatte med att nu kan det kosta runt 1000 kr kvadratmetern att bygga kontor 
där. En kostnad som hade varit betydligt högre om man inte hade gjort denna 
förstärkning i bjälklaget. Man hade även påverkat verksamheten i lagret och 
då hade kanske denna utökning av kontorsyta inte varit lika rationell och 
logiskt. Att försöka tänka i sådana banor i ett tidigt skede behöver inte kosta 
mycket pengar och att ha en plan som vår ”masterplan” som man utgår ifrån är 
också mycket viktigt sa Tyrone. Det som kan vara svårt är att förmedla de 
tankar som man har haft och de förberedelser man har gjort för den som har 
hand om huset i framtiden säger Catrine. Detta är en svag punkt tycker bägge 
två och man har haft en diskussion om vem det är som äger denna 
”masterplan”. Det kan ha hänt många gånger då man gjort onödiga 
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förändringar eftersom man inte varit medveten om lättare lösningar som någon 
tidigare hade förberett för.  Oftast sitter sådana lösningar i huvudet på någon 
konsult och konstruktör som hojtar till när det väl är dags för förändringar i 
bygget men dessa finns ibland inte till hands för den som förvaltar eller en 
framtida ägare av byggnaden. Det är viktigt att sådan information följer med 
bygget under dess livstid.  
  När jag frågade om vilka aktörer som man saknade i ett tidigt skede så höll 
Catrine med om det Lennart hade sagt om att man skulle ha involverat dem 
som senare skulle jobba i anläggningen tidigare. Men detta beror mycket på 
brist av tid. Man hade fullt upp med sin verksamhet på Ättekulla säger 
Catrine. För det andra är det inte lika lätt för andra än de som jobbar med 
bygge att förstå sig på ritningar och ha synpunkter utifrån dessa.  Man måste 
också tillgodose byggnadskonsulterna med mer information om hur olika 
utrymmen kommer att nyttjas och hur verksamheten ser ut i lagrets olika 
utrymmen. Detta har fattats och man har själv försökt hitta lösningar som man 
tror passar in säger Tyrone. Dessa beskrivningar har man börjat med nu säger 
Catrine. Man kommer att beskriva till exempel hur ett truckladdningsrum 
kommer att drivas, hur truckarna ska ställas upp, vilken utrustning som måste 
finnas och allt sådant som beskriver hur utrymmet kommer att nyttjas. På så 
sätt kan man lättare utforma rummet på rätt sätt säger Catrine. Detta hade man 
inte vid bygget av det nya lagret men det ska man försöka ha med sig 
framöver. Man insåg inte behovet av sådana handlingar före detta bygge men 
kraven på dessa kommer att öka framöver säger Tyrone. Vi har några 
utrymmen som inte används på det sätt som vi trodde skulle användas och där 
har vi fått göra ombyggnader för att anpassa till verksamheten säger Catrine. 
På frågan om man hade gjort något annorlunda i programskedet utifrån det 
man vet idag så svarade Catrine att man gärna tagit med sig beskrivningarna 
om hur utrymmena i lagret kommer att användas men också att man köpt upp 
en större tomt. Alltså en del av det som idag är optionen eftersom den kanske 
inte finns tillhands om man behöver köpa den senare och priset kan då ha 
stigit betydligt mer än vad det hade kostat att köpa den idag. Det var andra 
tider då och det var andra människor som jobbade med bygget då så vi kan 
bara spekulera fortsätter Catrine. Det viktigaste är att skapa flexibilitet i 
bygganden och skapa sig möjligheter för att kunna klara det mesta, att inte 
låsa fast sig säger Catrine.  
 

2.2 Nya polishuset i Helsingborg 

Februari 2006 var det datum som man hade satt ut för inflyttning till det nya 
polishuset på Berga i Helsingborg. Byggstart var november 2003 och 
beställaren var Fastighets AB Norrporten. Det nya polishuset på 22 000 
kvadratmeter beräknades vara arbetsplats för 600 tjänstemän. Byggnaden har 
en högdel på sex våningar samt källare och en lågdel med bottenvåning och 
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källare. I byggnaden finns det administration, arrestavdelning, 
förhörsutrymme, omklädningsrum, garage, skjutbana, idrottshall, cafeteria 
samt jourdomstol skriver byggföretaget Peab på sin hemsida (2008). 
 

2.2.1 Intervju med Bertil Johansson, projektledare och hyresgästens 
representant 
Bertil började med att berätta lite om byggnadens olika avdelningar och 
funktioner. Han gick senare över till att sen man byggde det nya polishuset så 
har regeringen ökat antalet poliser från 17 000 till 20 000 i Sverige. Detta 
påverkar självklart utrymmen i det nya huset. Plötsligt har vi nyanställda som 
ska ha skåp, kontor och annat som tar plats. Nästa år kanske man bestämmer 
att gå ner till 18 000 och då måste man börja organisera om igen säger Bertil. 
Vi bestämde oss för att bygga ett hus som är byggt på säkerhet. Det har hänt 
mycket på säkerhetssidan sen 1971 då det gamla polishuset på Carl 
Krooksgatan 24 i Helsingborg invigdes säger Bertil. Vi skulle ha ett flexibelt 
hus där vi byggde in logistik i våra arbetsuppgifter, alltså att om man kommer 
in med en gripen person så ska man inte behöva gå runt hela huset med dem, 
utan direkt till rätt avdelning menar Bertil. Flexibilitet, logistik och säkerhet 
skulle vi bygga huset efter. Vi skulle även ta i lite i volymen så vi 
dimensionerade efter år 2010, 2011. På vissa våningar är det redan trångt men 
det beror på att man där själva inte kunnat långtidsplanera.  
  Vi har redan bygglov för att bygga till huset och det målet finns redan säger 
Bertil. Bertil skapade sex arbetsgrupper som representerade personalen, de 
blev tillsagda att vara förutseende och se efter personalen och ekonomin. 
Varje grupp fick även ha en ordförande som skulle framföra önskemålen till 
Bertil på olika möten. Vissa ordförande tänkte att det inte är så noga, man 
tänkte att det endast handlade om antalet skåp och kontor, man trodde inte att 
antalet anställda kunde öka och detta resulterade idag till att man har ont om 
plats. Varje grupps ordförande fick önska sig det man behövde till Bertil och 
han fick föra önskemålen uppåt för att se om dessa kunde genomföras. Av 
dessa sex representanter så tycker Bertil att åtminstone fem skötte sina jobb 
väl och stod för resultaten medan det alltid finns flyttångest hos andra påpekar 
Bertil. Dessa personer behöver tid för att anpassa sig till det nya huset. 
Förutom dessa sex representanter var även facket med i detta skede berättar 
Bertil. Efteråt har det kommit nya människor som ifrågasätter vissa beslut 
tagna två år tidigare men med det man visste då var dessa beslut de rätta säger 
Bertil. En polisstation är väldigt komplex med dörrar, larm, övervakning, 
säkerhet och bestämmelser från FN och andra kommissioner samt att 
polislagen styr oss stenhårt. Vi har bevakning från det att polisbilen kommer 
in med en fånge till att han eller hon läggs i arrest, detta eftersom personalen 
här blir beskyllda för våld och då har man det hela inspelat och kan titta 
tillbaka och se om något fel har gjorts. Detta tillhör även personalens säkerhet 
säger Bertil. Det finns säkerhet här i allt från dörrar, fönster och väggar. Även 
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personalen som var med och byggde detta huset tyckte att det var ett 
spännande jobb man utförde. Bertil anser att lagarna som man var tvungen att 
följa vid bygget fungerade mer som stöd än som hinder för byggnationen. Man 
hade en klarare bild över vad som förväntades av byggnaden. 
   Man visste tidigt att det kunde bli ont om plats men då kunde man inte 
åtgärda det ekonomiskt. Man har satsat lite extra för att göra lokalen billig att 
äga. Detta har man gjort till exempel genom att använda överskottsluft från 
resten av byggnaden. Man har även satsat på en standard som alla kontor i 
byggnaden följer, alltså ser alla kontor och rum lika ut och är lika stora. På så 
sätt kan man förflytta folk mellan olika våningar och avdelningar och de kan 
känna igen sig i det nya utrymmet samtidigt som det är billigare att köpa in 
material och möbler för rummen. När jag frågade om förberedelser inför 
expansion så svarade Bertil att man redan från början ansökte om bygglov för 
det nya området som kan komma att byggas till byggnaden.  
   Bertil nämnde att man i Malmö håller på med något som kallas rättscenter 
där man har fem myndigheter i samma byggnad. Polisen, 
ekobrottsmyndigheten, kriminalvårdsstyrelsen, domstolsverket och en till ska 
finnas i samma kåk säger Bertil. På tomten bredvid det nya polishuset ska man 
bygga ett nytt häkte. Bertil hade gärna haft den i kontakt med det nya 
polishuset men detta går tyvärr inte. Man hade ett nyckeltal när man skulle 
bygga, detta nyckeltal var 24 kvadratmeter per anställd och då hade man 430 
anställda. Detta var det man fick betalt för av staten och man kunde inte 
begära om mer för förväntad ökning i anställda. Detta är skattepengar som 
man är försiktiga om. Man är väldigt styrd politisk för vad man kan bygga 
säger Bertil. En dag kanske man bestämmer sig för att inte bry sig om brott 
utförda av folk under 20 år och det påverkar vidare vår verksamhet. 
   Efter 11 september bestämde USA att alla pass skulle se ut på ett visst sätt 
och man skulle ha 5-års pass istället för 10-års pass. Detta har påverkat antalet 
besök på polisstationen. Nu är det inte längre Sverige man anpassar sig efter 
utan världen menar Bertil. Under byggnationen förde man protokoll och 
dagordning över vilka beslut man tog och vem som sa vad. Detta är viktigt 
tycker Bertil eftersom det ger arbetet en större trovärdighet.  
   Peab som är byggaren var väldigt intresserad av att bygga flexibelt och man 
byggde in ett luftsystem samt ljussystem som automatisk sätts på och stängs 
av efter behov. På så sätt sparar man in 60 % på energin. Förflyttning av 
ventilationsrören är också enklare med hjälp av ny teknik. På så sätt kan man 
skapa nya ytor inom byggnaden på ett lättare sätt. Val av plats för det nya 
polishuset valdes efter att kommunen hänvisade till några platser och man är 
idag nöjd med att man har placerats sig här vid ingången till Helsingborg säger 
Bertil. Hit kommer vanliga människor oftast för pass och då har de tillgång till 
gratis parkering och lugnare trafik så barnen kan leka ute med större säkerhet 
för trafiken. Detta hade inte varit möjligt om man var placerad i centrum. Man 
har räknat med en 30-årsperiod för det nya polishuset, sen är byggnaden nog 
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utsliten eller så har det kommit en massa nya bestämmelser som byggnaden 
inte följer säger Bertil. Polisen har tillgång till billigare lokaler där man 
förvarar det som hade varit dyrt att förvara i den nya byggnaden. Till exempel 
hänger man inte en hittegods cykel här nere i väntan på att ägaren ska dyka 
upp, för detta har vi andra billigare lokaler menar Bertil. En annan sak som 
man måste se efter är att byggnaden måste drivas smidigt i framtiden, 
förvaltningen måste kunna skötas smidigt. Detta måste man planera för redan 
tidigt. Samtidigt så utvecklas ny teknik. På det förra polishuset fick vi såga ner 
varje cell men istället kan man bara plocka bort cellerna från denna byggnad 
när det är dags att flytta. 
 

2.2.2 Gamla polishuset på Karl Krooksgatan i Helsingborg 
”Skatteverket har tecknat ett hyresavtal som omfattar 3 400 kvadratmeter i 
Wihlborgs fastighet Polisen 3 (före detta polishuset) på Carl Krooksgatan i 
Helsingborg. Avtalet löper på sex år med en årshyra på 5,7 mkr. Inflyttning 
sker i början av 2009.” kan man läsa på Internetsidan www.branschnyheter.se. 
I artikeln vars rubrik är ”Wihlborgs hyr ut i Helsingborg” (Hardwick, 2008) 
kan man även läsa att därmed är alla lokaler i byggnaden uthyrda. Andra 
hyresgäster är Ikea samt nya friskolan Cultura som är ett gymnasium. 
Fastigheten genomgick en omfattande renovering under 2007/2008 då man 
behöll endast den bärande betongkonstruktionen och byggde till ett helt nytt 
hus med nytt fasad. ”Vi är tillfreds med att vi dessutom hyrt ut hela huset i god 
tid innan ombyggnaden är färdigställd, säger Jan-Erik Johansson 
förvaltningschef hos Wihlborgs Fastigheter.”     
 

2.3 Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg 

På Helsingborgstads hemsida (Folkesson, 2008) kan man läsa om att skol- och 
fritidsförvaltningen har ansvaret för förskoleverksamhet, grundskola, 
skolbarnomsorg, särskola, gymnasieskola samt fritidsverksamhet och 
anläggningar. I detta ingår ett 90- tal förskolor, 13 fritidsgårdar, 59 
grundskolor och 17 gymnasieskolor. I dessa verksamheter finns det ca 3800 
anställda samt 28 000 elever. I Helsingborg har man via nationella riktlinjer 
och mål skapat en skolplan för skol- och fritidsförvaltningen. I detta står det 
vilka gemensamma värdegrunder samt pedagogiska tankar som verksamheten 
ska arbeta efter.  
 

2.3.1 Intervju med Maria Holm, chef administration och juridik på skol- 
och fritidsförvaltningen 
Förändringar sker så snabbt att det som är rätt idag behöver inte nödvändigtvis 
vara rätt imorgon säger Maria, men det är viktigt att man har en plan för hur 
man ska agera om olika situationer eller problem uppkommer. Ibland planerar 
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vi för mycket också, man måste ställa in sig på att allting inte går att planera. 
Man måste framställa en handlingsberedskap istället säger Maria.  
   För knappt tjugo år sedan var det kommunen som i princip bestämde var 
barnen ska gå i skola och om det skulle vara trångt i ena skolan så körda man 
barnen med buss till en annan skola. Det var ingen som protesterade mot det 
för att det var så det fungerade på den tiden säger Maria.  Idag så fungerar det 
inte så, föräldrarna väljer då en friskola istället. Idag har vi även släppt de 
kommunala skolorna fria så om det finns plats kan eleverna söka sig till en 
annan kommunal skola. Detta ger oss ett svårare planeringsunderlag. Sen så 
passar olika barn i olika skolor. Vissa barn trivs bättre i större skolor och andra 
i mindre.  Just nu har vi många elever i gymnasieskolan. De som är födda 
mellan -89 och -92 är väldigt många men det droppar ner jättesnabbt sen 
berättar Maria. Detta är en något som vi kallar för en puckel som vi inte kan 
bygga för, detta skulle bli för dyrt. Då får man lösa det med tillfälliga lokaler 
och lite smart schemaläggning så man kan använda lokalerna bättre.  
   Jag påpekade att den skolan i Malmö där jag gick högstadiet har byggts till i 
en väldigt stor omfattning. Jag frågade om det kan ha varit att antalet elever 
har ökat med en så stor siffra. Maria svarade att det inte är troligt, utan man 
kanske har stängt ner en annan skola någonstans och fått förflytta barnen till 
min gamla skola eller att det finns många barn i det området just då. Maria 
berättade sedan om hennes arbete på skol- och fritidsförvaltningen, där hon 
bland annat har hand om de strategiska lokalfrågor och investeringar i 
fastigheter. Hon har även kontakt med Kärnfastigheter för att hyra lokaler vid 
behov sen är hon även med och avgör om en skola behöver byggas ut, ändra 
om en lokal från skollokal till förskolelokal eller bestämmer om en annan 
skola ska ta emot äldre årskurser och sådant berättar Maria. På skol- och 
fritidsförvaltningen har man även hand om antalet elever för att se efter att det 
finns tillräckligt med skolverksamhet i Helsingborg. Detta gör man med hjälp 
av rektorerna och verksamhetscheferna på de olika områdena. Att planera för 
en ny skola är väldigt komplicerat därför att man aldrig kan vara säker på att 
alla barnen som man har dimensionerat skolan efter väljer att gå på den skolan 
som man håller på att bygga. Många väljer friskolor och då har vi plötsligt 
lokaler som står tomma och kostar pengar. Då måste vi börja avveckla 
lokalerna, till exempel kan man hyra ut dessa. Under andra perioder kan det 
vara för många barn och då funderar vi på om vi ska hyra fler skollokaler eller 
ibland så kan vi ta till tillfälligt hjälp av paviljonger som är färdigbyggda 
moduler som man bygger till snabbt. Detta är en flexibel och snabb lösning på 
lokalbrist men nackdelen är att dessa är dyra berättar Maria. Paviljongerna är 
inte vackra att se på från utsidan men de har väldigt bra lokaler och ofta när 
man tar till dessa för att förflytta klasser från gamla skollokaler så vill lärarna 
inte flytta tillbaka till den gamla skolan efter att ha använt paviljongerna 
eftersom dessa passar väldigt bra för verksamheten. En plan- och fasad ritning 
över en sådan paviljong bifogas som bilaga 2.   
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   Förutom statistiken över antalet barn så är erfarenhet en viktig egenskap för 
att kunna styra och planera för antalet skolor och lokaler säger Maria. Det 
svåra är inte att ha koll över antalet barn i ett område utan att vara säker på om 
hur många av dessa barn som kommer att välja den skola man tror att de väljer 
fortsätter Maria. Idag väljer föräldrarna ibland friskolor och detta har vi ingen 
klar insikt i men utav erfarenhet kan man se hur folk uppför sig i olika 
områden. I områden där föräldrarna är mer utbildade har man kunskapen att 
man kan välja vilken skola man vill att ens barn ska delta i till skillnad från 
andra områden där föräldrarna väljer den närmaste skolan för sina barn. Det 
beror mycket på föräldrarnas utbildning påpekar Maria. Man försöker att ha 
flexibilitet inom lokalerna, alltså att en lokal ska kunna användas till olika 
kurser men detta är inte så lätt säger Maria. Man måste ibland utföra ändringar 
i lokalen för att kunna nyttja den för en annan årskurs eller lektion.  
   Maria berättar sedan att man har väldigt stora krav från våra myndigheter 
som miljökontoret och platsbyggnadskontoret. Lokalerna måste vara på ett 
visst sätt för att dessa myndigheter ska godkänna dem. Ibland kan det löna sig 
att bygga om lokaler istället för att bygga ut eftersom man då måste tillämpa 
plan- och bygglagen vilket är väldigt kostsamt. Miljökontoret och 
stadsbyggnadskontoret kan också kräva att man vid tillbyggnad samtidigt ska 
bygga till fler toaletter även om man på skol- och fritidsnämnden inte håller 
med och andra saker som kommer upp när man ansöker om bygglov är oftast 
att man vill att ventilationen i hela byggnaden ska förbättras. Andra krav som 
man ställer vid tillbyggnation är att man vill förbättra tillgängligheten för 
handikappade och detta kräver ibland installation av hissar. En kostnad som 
man vill att skol- och fritidsförvaltningen ska stå för. Det finns därför idag 
skolor som man säger att man inte kan utföra ändringar på som kräver 
bygglov. Allerumskolan som är en gammal byggnad på landet är ett sådant 
exempel. Man har även mycket bekymmer med miljökontoret som ställer 
högre krav än det som finns i lagen. Miljökontoret vill till exempel att varje 
barn ska ha 30 kvadratmeter utemiljö och det är väldigt mycket och väldigt 
kostsamt. Det ska vara tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart påpekar 
Maria.  Efter att vi tar fram underlag för skolorna i Helsingborg så vänder vi 
oss till politikerna som avgör budgeten för vad som kan byggas, 
Tågaborgskolan som man planerar att bygga ligger på cirka 120 000 000 
kronor berättar Maria som ett exempel och där kan man inte bygga ut i 
framtiden så som det ser ut idag på grund av brist på yta. Denna process 
innehåller många tidskrävande delar berättar Maria. Kommunen har i sina 
detaljplaner områden som är obebyggda och reserverade för skolverksamheter 
vid behov men dessa områden som är benämnda BS (bostäder/skola) på 
kartorna kan även anpassas och användas till bostäder. Exempel på en sådan 
detaljplan bifogas som bilaga 3. Det som är viktigt att tänka på när man 
bygger en ny skola idag är att den är flexibel säger Maria men detta är svårt 
eftersom många lokaler är specialanpassade efter verksamheten. Det man gör 
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idag till skillnad från förr är att man har en bättre variation av mindre och 
större utrymmen. Förr byggde man bara klassrum men idag ser man till att det 
finns en variation i utrymmen för till exempel lärarnas arbetsplats och rum för 
mindre grupper. Idag försöker vi att inte bygga för många speciallokaler som 
laboratorier och idrottshallar eftersom dessa är dyra, istället kan vi utnyttja de 
speciallokaler som finns på ett bättre sätt. Istället för att bygga en ny 
idrottshall får eleverna kanske istället gå en bit för att komma till en befintlig 
idrottshall för gympalektionerna.  
   Idag är lokalerna så dyra att man måste ha ett högt nyttjande eftersom man 
inte har råd att låta dem stå tomma berättar Maria. Många friskolor håller sig 
till att ha färre lokaler och hyra in lokaler vid behov. På så sätt kan dessa 
friskolor ha råd med fler lärare som resulterar i mindre klasser och detta 
uppskattas mycket av föräldrarna. Detta med planering är ganska svårt, vi har 
ständigt en pågående diskussion över hur mycket verksamheten ska vara 
involverad säger Maria. Hur mycket som lärarna och eleverna kan få säga till 
och bestämma över deras skolmiljö är oklart. Om man skulle lyssna på varje 
lärare och försöka uppfylla deras behov över hur byggnaden ska vara hade 
blivit för dyrt och kanske inte alls gynnsam för resten av verksamheten. 
Rektorerna brukar ha ett samarbete med lärarna på skolan för att få höra deras 
önskemål men Maria säger att utav erfarenhet tycker hon att det inte är bra att 
involvera lärarna så mycket i programskedet. I programskedet deltar rektorn, 
en projektledare från Kärnfastigheter, Maria Holm från skol- och 
fritidsförvaltningen samt arkitekten. Detta är enligt Maria tillräckligt i 
programskedet.   
   Idag har man några grupper med barn som är nyinflyttade till Sverige som 
ska få närvara i introduktionsklasser med andra nyankomna invandrarbarn. 
Dessa barn förser man idag med lokal på Gustav Adolfskolan i Helsingborg. 
Sverige befinner sig idag i goda tider med låg arbetslöshet tycker Maria. Detta 
har påverkat gymnasieskolorna i Helsingborg en aning därför att studenterna 
väljer ibland att hoppa av gymnasiet för att börja jobba istället berättar Maria. 
Det är endast 3-4 % som hoppar av gymnasiet idag påpekar Maria. Senare fick 
jag även en prognos över antalet barn i olika åldrar i Helsingborgs olika 
områden. Sådan statistik som man skapar på skol- och fritidsnämnden kan 
användas som hjälpmedel för framtida planeringar av skolor och fritidsgårdar i 
olika områden. Denna prognos bifogas som bilaga 4. 
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3 Analys av intervjuerna 

I intervjun med Lennart på ICA kan man läsa om att när man ska göra ett val 
av plats för sitt företag eller verksamhet finns det olika faktorer som måste 
undersökas för att ens val ska bli så gynnsamt som möjligt.  
   Först och främst måste man analysera vilka önskemål och krav som man har 
på platsen. Dessa önskemål kan vara i form av tillgänglighet, pris och 
möjligheter för utbyggande. Man ska vara överens om en bestämd livslängd 
och vilka krav som ställs på ens slutliga produkt. På ICA hade man krav från 
ägarna i form av ekonomiska ramar, krav från representanter och olika 
fackförbund på hur man ville att lagret skulle se ut, krav från handlarna om 
hur man ville att varorna skulle bli levererade men också se till att det nya 
lagret lockar de anställda till den nya arbetsplatsen.  
   Catrine och Tyrone berättade mer om hur man på ICA har dimensionerat 
hela bygget så att varje del i lagret kan utnyttjas för de olika verksamheterna 
som drivs på lagret. På så vis kan man flytta runt verksamheterna inom bygget 
utan att behöva göra större ändringar på konstruktionen. Detta ger lagret en 
bättre flexibilitet. Samtidigt måste man ta hänsyn till det ekonomiska när man 
planerar för sådana förberedelser berättade Catrine. När man dimensionerar 
för framtiden behöver man vissa nyckeltal och siffror på hur stor volym man 
tror sig behöva ett visst årtal i framtiden. Om man skulle behöva utföra 
tillbyggnader är det viktigt att denna inte stör verksamheten som drivs kring 
denna. Har man framställt handlingar som visar hur man planerar en 
utbyggnad är det viktigt att dessa följer bygget om man skulle byta ägare i 
framtiden. Det som har saknats i början av arbetet med att bygga det nya lagret 
har varit handlingar som visar hur varje rum i lagret kommer att utnyttjas och 
drivas. 
   Ibland styrs ens verksamhet mycket efter yttre påverkningar som från 
politiker och samhället. Polisens verksamhet måste följa samhällets utveckling 
och stora ändringar kan göras från år till år. Det nya polishuset byggdes efter 
flexibilitet, säkerhet samt logistik och även här likt ICA´s lager på Långeberga 
har man möjligheten till att köpa mer mark i området. När det nya polishuset 
skulle byggas gav man ett stort ansvar till de olika representanterna som skulle 
framföra varje avdelnings önskemål. Vissa av dessa representanter såg inte det 
viktiga i arbetet med att planera och tänka långsiktigt för sina avdelningar. 
Detta har idag lett till att vissa avdelningar har ont om plats. Polishuset är 
väldigt strängt styrt av lagar som måste följas men detta är mycket för den 
egna personalens säkerhet. Bertil som var projektledare då det nya polishuset i 
Helsingborg planerades anser att lagarna som man måste följa är mer 
hjälpsamma än hinder när man ska bygga ett polishus. Eftersom kontorsytorna 
i hela bygget följer en standard kan man lättare flytta omkring olika 
avdelningar. Förutom att det blir billigare att skapa dessa ytor så skapar man 
även en flexibilitet i byggnaden. Eftersom man använder skattebetalarnas 
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pengar för polisverksamheten så har man väldigt stränga ramkostnader. 
Konstruktiva lösningar som skapar större flexibilitet i polishuset är 
ventilationsrören som lättare kan förflyttas om nya ytor och rum skulle 
tillkomma och de nya cellerna som enkelt kan plockas ut när det är dags att 
flytta. 
   Man kan inte förutse vad som kommer att hända imorgon berättar Maria på 
skol- och fritidsförvaltningen. Man måste istället ha en handlingsberedskap. 
Förr var det kommunen som bestämde var barnen skulle gå i skola men idag 
har ansvaret flyttats till föräldrarna som idag även kan välja friskolor åt sina 
barn. Dessa förutsättningar ger skol- och fritidsförvaltningen ett svårare 
planeringsunderlag. Ibland sker tillfälliga ändringar i antalet barn i en viss 
årsklass. Sådana ändringar brukar man hitta tillfälliga lösningar för. Att bygga 
ut en skola är väldigt dyrt och man kan aldrig vara säker på att de antal barn 
som man dimensionerar skolan efter, väljer att gå på den skolan. Det är även 
väldigt dyrt att ha lokaler som står tomma. Ibland kan man hyra in moduler 
som sätts ihop på plats där man har tillfälligt behov av mer yta. Nackdelen 
med dessa är att de är väldigt dyra. För planeringsarbetet använder man 
mycket statistik som hjälpmedel och erfarenhet är en viktig egenskap för den 
som vill planera inom branschen. En expansion är något man helst inte 
använder eftersom kraven och lagarna kring dessa idag är väldigt stränga. 
Maria nämner att man på miljökontoret vill att varje barn ska ha 30 
kvadratmeter utemiljö vilket är väldigt dyrt. Vissa klassrum måste även vara 
speciellt utformade efter vissa behov, såsom kemisalar och idrottshallar. Man 
väljer att bygga färre sådana och istället utnyttjar man sådana lokaler som 
finns i området bättre.  
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4 Lagar och krav 

4.1 Plan- och bygglagen, PBL 

Med införandet av plan- och bygglagen försvann byggnadslagen från 1947 
samt byggnadsstadgan från 1959 samtidigt som medborgarens inflytande fick 
en ökande kraft. PBL som är förkortningen för plan- och bygglagen innehåller 
bland annat bestämmelser om tillstånd för översiktsplaner, detaljplaner, 
bygglov, byggtillsyn och för byggnadsnämndens verksamhet. PBL hjälper till 
att styra de olika aktörernas agerande i plan- och byggprocessen kan man läsa 
på regeringskansliets hemsida (2009). 
 
Följande är hämtad från plan- och bygglag (1987:10) på  
www.riksdagen.se (Hedman, 2009). Samtliga av dessa utvalda delar är lagar 
som är relaterade till de tre verksamheterna som jag inriktat mig inom och som 
de måste följa. 
 
1kap. inledande bestämmelser 
1§ Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten 
och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den 
enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Lag 
(1993:419). 
 
2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark 
och vatten. 
 
3§ Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen 
av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda. 
   Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom kommunen 
sker genom detaljplaner. En detaljplan får omfatta endast en begränsad del av 
kommunen. 
   För begränsade områden av kommunen som inte omfattas av detaljplan får 
områdesbestämmelser antas, om det behövs för att syftet med översiktsplanen 
skall uppnås eller för att säkerställa att riksintressen enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken tillgodoses. 
   Fastighetsplaner får antas för att underlätta genomförandet av detaljplaner. 
   För samordning av flera kommuners planläggning får regionplaner antas. 
Lag (1998:839). 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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 4§ Till byggande och rivning av byggnader samt till schaktning, fyllning, 
trädfällning och skogsplantering fordras tillstånd i form av bygglov, 
rivningslov respektive marklov i den omfattning som följer av denna lag. 
Vidare skall den nämnd som avses i 7 § underrättas om olika slags arbeten 
genom bygganmälan eller rivningsanmälan i den omfattning som följer av 
denna lag. 
   Beträffande åtgärder som kräver bygglov får ges förhandsbesked huruvida 
byggande kan tillåtas på den avsedda platsen. Lag (1995:1197). 
 
 
9§ Särskilda bestämmelser om tekniska egenskapskrav på byggnader och 
andra anläggningar samt om byggprodukter finns i lagen (1994:847) om 
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Lag (1994:852). 
 
3kap. Krav på byggnader m.m. 
1§ Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, 
lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Lag 
(1998:805). 
 
5kap. Detaljplan och områdesbestämmelser 
1§ Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av 
bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom detaljplan för 
1. ny sammanhållen bebyggelse, 
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller som skall förläggas inom ett område där det råder stor 
efterfrågan på mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan 
prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked, 
3. bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i 
ett sammanhang. 
   Första stycket skall tillämpas också i fråga om andra anläggningar än 
byggnader, om anläggningarna kräver bygglov enligt 8 kap. 2 §. 
   Detaljplan behöver inte upprättas i den mån tillräcklig reglering har skett 
genom områdesbestämmelser. 
 
8kap. Bygglov, rivningslov och marklov 
   Åtgärder som kräver bygglov 
      Generella bestämmelser 
1§ Bygglov krävs för att 
1. uppföra byggnader, 
2. göra tillbyggnader, … 
 



 
 
18

Förutsättningar för lov 
 
Bygglov 
11 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan skall 
bifallas om 
1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för 
området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte 
börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas, 
2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden 
skall utföras 
a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller 
för området, eller 
b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en 
bygglovsprövning enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 
2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) 
 
11kap. Byggnadsnämnden 
1§ Utöver de uppgifter byggnadsnämnden har enligt övriga föreskrifter i 
denna lag skall nämnden 
1. verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- 
och landskapsmiljö, 
2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess 
närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, 
byggande och fastighetsbildning, 
3. samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och 
intressen berör nämndens verksamhet, 
4. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet, 
5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade 
föreskrifter och beslut. 
   Byggnadsnämnden skall ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla och 
underlätta ärenden för enskilda och bör därvid verka för att lagens föreskrifter 
om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning. Lag (1998:805). 
 

4.2 Byggnadsverkslagen, BVL 

1995 infördes byggnadsverkslagen, genom denna regleras tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk och byggprodukter. Vid nyproduktion samt 
tillbyggnad skall vissa tekniska egenskapskrav uppfyllas. Dessa krav ser efter 
hygien, hälsa samt miljö men även skydd mot buller och hushållning med 
vatten och avfall. ”Egenskapskraven ska under förutsättning av normalt 
underhåll uppfyllas under en ekonomiskt rimlig livslängd på 
byggnadsverket.”. Detta kan man läsa på regeringskansliets hemsida (2009).  
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Följande är hämtad från Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk, m.m.(Hedman, 2009). Dessa utvalda delar av denna lagsamling 
visar några av de punkter som man berör.  
 
Lagens tillämpningsområde 
1§ Denna lag gäller tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (byggnader och 
andra anläggningar) och byggprodukter. 
   Med byggprodukt avses i lagen en produkt som är avsedd att stadigvarande 
ingå i ett byggnadsverk. Lag (1999:366). 
 
 
Tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 
2§ Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av 
normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga 
tekniska egenskapskrav i fråga om 
1. bärförmåga, stadga och beständighet,  
2. säkerhet i händelse av brand,  
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,  
4. säkerhet vid användning,  
5. skydd mot buller,  
6. energihushållning och värmeisolering,  
7. lämplighet för avsett ändamål,  
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga, och  
9. hushållning med vatten och avfall. 
   De tekniska egenskapskraven skall iakttas med beaktande av de 
varsamhetskrav som finns i 3 kap. 10-14 § plan- och bygglagen (1987:10). 
   Byggnadsverk skall underhållas så att deras egenskaper i de hänseenden som 
avses i första stycket i huvudsak bevaras. Anordningar som är avsedda att 
tillgodose kraven i första stycket 2-4, 6 och 8 skall hållas i stånd. Lag 
(1999:366). 
 
Funktionskontroll 
15§ Om det är särskilt föreskrivet att funktionen hos ventilationssystem skall 
kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader 
i enlighet med 2 § första stycket 3-6 skall funktionskontrollen utföras av en 
sakkunnig (funktionskontrollant). Funktionskontrollanten skall utses av 
byggnadens ägare. 
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4.3 Arbetsmiljöverket 

På arbetsmiljöverket arbetar man för att ta fram lösningar som ska minska 
ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Man vill minska dessa problem som 
uppstår på olika arbetsplatser runt om i Sverige. Man tittar över statistik och 
analyserar var de största problemen i form av ohälsa och olycksfall inträffar. 
Man har i uppgift att se till och informera Sveriges företag om en 
välfungerande arbetsmiljö. Man har även inspektörer som besöker 
arbetsplatser där man tror eller vet att många olyckfall och fall av ohälsa kan 
inträffa. Tillsammans med en anställd på företaget i fråga tittar man runt och 
antecknar om något inte följer arbetsmiljölagen. Felet måste senare åtgärdas 
av arbetsgivaren på arbetsplatsen. Dem mest uppmärksammade 
arbetsplatserna under 2007 till 2008 var verkstadsindustrin, montering, truckar 
samt vård och omsorg. AFS som står för Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
innehåller dem juridiskt bidande lagarna som man vill att Sveriges företag ska 
hålla. I Sverige har vi haft arbetsmiljölagar sedan 1978. (Rydin, 2009) 
 
 
Följande är hämtad från Arbetsmiljöverkets hemsida.(Rydin, 2009). 
 Nedan har jag valt ut ett antal delar ur denna lagsamling. Samtliga av de 
verksamheter som jag har inriktat mig inom berörs av dessa.  
 

4.3.1 Arbetsplatsens utformning 
Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter gäller utformning av arbetsplatser som finns i eller i 
anslutning till byggnadsverk och bodar eller på andra ställen inom en 
verksamhets område. De gäller även förbindelseleder och personalutrymmen, 
oavsett var dessa finns. 
Föreskrifterna gäller inte utformning av arbetsplatser 
• i transportmedel eller 
• i anläggningar som är avsedda för försvarsmakten och som normalt endast 
används vid krigs- eller beredskapstillstånd. 
 
Byggherrens ansvar 
3 § Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall genom 
– val av projektörer, 
– utformning av projekteringsuppdrag, 
– samordning av projekteringsarbete och 
– övriga åtgärder som behövs för ändamålet 
se till att projekteringen utförs så att den möjliggör en god arbetsmiljö vid de 
arbeten som kan förutses komma att bedrivas i eller i anslutning till 
byggnadsverket. Detsamma gäller den som tillverkar monteringsfärdiga 
byggnader. 
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Allmänna krav 
5 § Byggnader och andra anläggningar skall så långt det är praktiskt möjligt 
vara placerade på ett sådant sätt i förhållande till omgivande mark att 
transporter, markskötsel, fasadarbeten och liknande kan utföras med 
betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall. 
 
6 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen med tillhörande 
utrymmen skall ha en med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri 
höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda. 
 
7 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen med tillhörande 
utrymmen skall vara lätt och säkert tillgängliga och ha lämpliga samband med 
varandra. 
 
8 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen skall, om det behövs, 
vara tillgängliga för och kunna användas även av arbetstagare med nedsatt 
rörelse-, syn- eller hörselförmåga. 
 
Luftkvalitet 
18 § Arbetslokaler och personalutrymmen skall vara så ordnade och ha 
sådana ventilationssystem för luftväxling och uppfångande av luftföroreningar 
som alstras i lokalerna, att luftkvaliteten i vistelsezonen är tillfredsställande. 
Luftväxlingen skall ordnas så att spridning av luftföroreningar begränsas. 
I lokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom 
personbelastning 
kan koldioxidhalten användas som en indikator på om luftkvaliteten 
är tillfredsställande. I sådana lokaler skall en koldioxidhalt under 1 000 ppm 
eftersträvas. 
 
Termiskt klimat 
31 § Arbetsplatser inomhus, arbetslokaler och personalutrymmen skall ha 
lämpligt termiskt klimat. Det skall vara anpassat till arbetets art, om arbetet är 
lätt eller tungt och om det är rörligt eller utförs stillasittande. 
 
Personalutrymmen 
92 § Antalet personalutrymmen samt deras förläggning, storlek och inredning 
skall vara anpassat till 
a) arbetets natur och varaktighet, 
b) det antal arbetstagare som regelbundet sysselsätts på arbetsstället och 
som normalt kan beräknas använda utrymmena samtidigt samt 
c) arbetstagarnas fördelning på kön. 
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95 § Arbetstagare skall ha tillgång till utrymme för förvaring av privata kläder 
och när det behövs arbetskläder. Kläderna skall kunna förvaras så att de inte 
smutsas ned eller skadas och så att risk för stöld motverkas. 
 
96 § Arbetstagare som utför smutsande eller svettdrivande arbete skall ha 
tillgång till omklädningsrum. Detta skall ha skilda förvaringsplatser för privata 
kläder och arbetskläder. 
 
99 § I omklädningsrum och andra klädutrymmen skall finnas tillräcklig plats 
för 
ombyte och klädförvaring för det antal arbetstagare som hänvisas dit 
samtidigt. Det skall även finnas sittplatser för så många personer som normalt 
behöver sitta samtidigt. I eller nära omklädningsrum och andra klädutrymmen 
skall finnas speglar i tillräckligt antal. 
 
104 § På arbetsställen skall finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare 
som arbetar samtidigt. 
 
105 § Toalettrum skall vara tillräckligt stora och avskilda och ha låsbar dörr. 
I toalettrummet eller i anslutning till detta skall finnas en tvättplats. 
Toalettrum 
skall normalt inte stå i direkt förbindelse med matutrymme. 
 
106 § Arbetstagare skall under matrast eller måltidsuppehåll kunna äta under 
tillfredsställande förhållanden. Det skall normalt ske i en personalrestaurang, 
en annan restaurang, ett matrum eller ett matutrymme. För den som 
genomgår utbildning godtas dock även annat lämpligt utrymme. 
 
108 § Arbetstagare skall kunna tillbringa pauser i arbetet på lämplig plats. Om 
det behövs skall ett särskilt pausutrymme ordnas. 
 
117 § Utrymmen och anordningar för fastighetsdrift och service liksom för 
underhållsarbete skall finnas och ha en storlek och utformning som medger 
att sådana arbeten kan utföras på ett för kroppen skonsamt sätt och utan 
inbyggda risker för ohälsa och olycksfall. Detsamma gäller tillträdelseder till 
sådana utrymmen. 
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5 Processer, viktiga begrepp och definitioner. 

5.1 Programskedet 

Inom byggprocessen är programskedet den första delen av ett projekt. 
Ett projekt är ett arbete med tydlig start och slut. Man skapar en 
projektorganisation med de viktigaste aktörerna för besluttagande och styrning 
av projektet. Aktörernas befogenhet, ansvarsområden och befattning skall 
tydliggöras så att oklarheter inte råder om vem som ska fatta vilka beslut. De 
andra delarna i ett projekt är projekteringsskedet, produktionsskedet samt 
förvaltningsskedet.  
   Byggherren är en person som för egen räkning utför eller låter en byggnad 
eller anläggning utföras. Han utreder i detta skede olika alternativ för att 
uppfylla visionen samt de krav man har att uppfylla på anläggningen eller 
byggnaden. Här är det viktigt att man klargör för byggnadens kostnadsnivå, 
funktion, egenskaper samt prestanda. Man ska klargöra för vad som ska 
byggas samt ange den tilltänkta livslängden för byggnaden i fråga. Under 
programskedet kartlägger man bakgrunden till projektet samt samlar in 
underlag för att ta beslut om processen och såvida man ska starta produktionen 
eller avbryta projektet. Ett byggprogram sammanställs utifrån de utredningar 
man gör under detta skede och även så kallade förslagsritningar eller 
programskisser kan framställas. Exempel på olika delar som kan ingå i det 
färdigställda byggprogrammet är lokalprogram, tomtutredning och geotekniskt 
undersökning, miljömål och miljöprogram, tidplan samt 
verksamhetsbeskrivning.   
   I lokalprogrammet som utgår från en lokaliseringsutredning ska man avgöra 
den bästa möjliga platsen för byggnaden. Man kan undersöka tänkbara platser 
med avseende på olika faktorer som kommunikationer, tillgång till energi och 
eventuella råvaror samt arbetsmarknad och bostadssituation. Viktigt är det 
också att se över kommunens detaljplan och ha lösningar för hantering av 
sopor, el och vatten. Genom professionell analys av förutsättningar, 
möjligheter och risker läggs grunden till projektets lyckosamma 
genomförande. Ibland är det viktigt och till och med nödvändigt att i detta 
skede involvera brukarna/hyresgästerna för att slutprodukten ska bli mer 
tillfredställande för dessa. Enligt arbetsmiljölagen måste representanter för de 
anställda delta i detta tidiga skede då man utför större ändringar av 
arbetsplatser. På samma sätt kan det vara lämpligt att ha en person som är 
specialist inom logistik närvarande då man arbetar kring lager och 
distributionsanläggningar. Andra aktörer i detta skede kan vara geotekniker, 
miljöexperter, bygg- och installationsingenjörer med flera skriver Nordstrand 
(2008). Att uppnå god kvalitet till låg kostnad är störst i de tidiga skedena. 
Enligt figuren nedan kan man se hur mycket byggherren kan påverka projektet 
samt hur mycket resurser som projektet kräver ju längre tiden går i projektet.  
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5.2 Planprocessen i Helsingborgs kommun 

Genom plan- och bygglagen styrs även planprocessen där enskilda samt 
allmänna intressen av markanvändningen vägs mot varandra för att avgöra om 
ett förslag till markanvändningen är lämplig, (Helsingborg, 2008). De som 
berörs av förslaget samt olika fackföreningar finns i det samråd som kallas för 
att bedöma förslagen.  
   En detaljplan är handlingar som visar hur till exempel en kommun har 
planerat att utveckla eller bevara ett område i sin yta. Dessa områden kan vara 
så små som ett kvarter eller några fastigheter. De som tar initiativet för 
framtagandet av en detaljplan kan vara markägaren, exploatörer, företag men 
även politiker som vill utföra ändringar inom området. Dessa aktörer vill 
innan de startar sina planer på området veta om deras ändringar är accepterade 
av allmänheten men även olika individer som påverkas av ändringarna som de 
vill utföra. En detaljplan är juridiskt bindande och därför kan det ta allt från ett 
halvår, vid enkla fall men även ett år och uppåt då invändningar görs för att 
framställa en fullständig detaljplan.  
   Om det inte finns några översiktsplaner över området så startar man med ett 
program som involverar länsstyrelsen och andra berörda parter som 
grannkommuner och förvaltningar. I en rapport sammanställer man de 
synpunkter som kommit in från de olika parterna. Denna rapport godkänns 
sedan av stadsbyggnadsnämnden för att ligga till grund för det fortsatta 
arbetet.  
   Man pratar om två olika sätt att ta fram en detaljplan. Den ena är enkelt 
planförfarande och den andra är normalt planförfarande.  



 
 

25

   Enkelt planförfarande anses vara av begränsad betydelse och sakna stort 
intresse för allmänheten men också att den överensstämmer väl med 
översiktsplanen vilket medför att man oftast inte behöver något program. 
Tillsammans med länsstyrelsen ingår även de som anses vara till väsentligt 
intresse för förslaget i ett samråd. I samrådet kommenteras och sammanställs 
de inkomna synpunkterna som sedan tillsammans med planhandlingarna 
ligger till grund för Stadsbyggnadsnämndens besluttagande.  
   Vid normalt planförfarande involveras även allmänheten som då kan lämna 
in åsikter på förslagen. Om planprogram saknas tar man fram ett förslag 
direkt. Samråd ska i detta fall även involvera allmänheten och samrådstiden 
för denna är då normalt ca tre veckor. 
   En utställning skapas utefter utställningshandlingar som framställs efter 
samrådsskedet. Denna utställning visar de olika synpunkterna som kommit in 
till samrådet. Via lokala dagstidningar och kommunens anslagstavla 
informeras allmänheten, berörda grannkommuner och andra intressenter om 
planförslaget som ligger ute i minst tre veckor. Under utställningstiden kan 
man skriftligt lämna in synpunkter till stadsbyggnadsnämnden. Senare 
inkomna synpunkter kan förlora sin rätt till att påverka detaljplanen.  
   Vid enkelt planförfarande används ingen utställning och beslut om 
detaljplanen tas av stadsbyggnadsnämnden direkt efter samrådet. Vid normalt 
planförfarande tas beslutet av kommunfullmäktige efter en tillstyrkan av 
stadsbyggnadsnämnden.  
   Om man är intresserad av att överklaga beslutet i detaljplanen kan man göra 
detta till länsstyrelsen. Om avslag ges från länsstyrelsen kan man i nästa steg 
vända sig till regeringen. 
   Om inga överklaganden införs inom tre veckor efter 
stadsbyggnadsnämndens samt kommunfullmäktiges beslut, vinner 
detaljplanen laga kraft. Om överklagande har nått regeringen, vinner 
detaljplanen laga kraft efter att regeringen gett överklaganden avslag. 
(Helsingborg,2008) 
 

5.3 Intressentmodellen 

Idag har varje aktivt företag olika aktörer så som ägare, anställda, 
företagsledning, leverantörer, kunder, långivare och samhället. Dessa aktörer 
kallar Skärvad och Olsson(2007) för ett företags intressenter, alltså aktörer 
som har ett intresse i företaget.  
 
En intressentbild kan se ut på det vis att företaget står i mitten och har tvåvägs 
koppling till varje intressent. Ena vägen representerar tjänsten eller belöningen 
som tillförs företaget från intressenten och den andra vägen visar tjänsten eller 
belöningen som ges från företaget till intressenten. Denna tvåvägskoppling 
mellan företaget och ägaren är till exempel att tjänsten som ges till företaget 
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från ägaren är i form av kapital och gentjänsten kan vara i form av avkastning. 
Andra kopplingar kan ses i figuren nedan som är hämtad från 
Företagsekonomi 100, (Skärvad, Olsson 2007) 

 
 
 
För att ett företag skall kunna bevara sina intressenter är det viktigt att 
belöningen från företaget till intressenten är lika stor eller större är belöningen 
som intressenten ger till företaget. Utifrån bidragen från intressenterna skall 
företaget skapa belöningen som erbjuds tillbaka till intressenten. Därför är det 
vitalt för ett företag att skapa belöningar som stimulerar intressenterna till att 
fortsätta lämna in sina bidrag. Utifrån detta är det viktigt för ett företags 
överlevnad att kunna skapa eller/och förvärva tillräckligt med belöningar. 
Ibland kan även intressenterna krav komma i konflikt. En vanligt 
förekommande konflikt är till exempel högre löner till anställda som leder till 
högre kostnader för företaget som därigenom ger mindre utdelning till ägarna. 
En företagslednings viktigaste uppgift är att prioritera och göra avvägningar 
mellan olika intressenters krav och önskemål för att skapa balans mellan 
dessa. Man måste även se till att utdelade belöningar och tillgodosedda krav 
inte äventyrar företagets överlevnad. (Skärvad, Olsson 2007)  
 
 
 
 
 
 



 
 

27

6 Tillfälliga lösningar 

Istället för att bygga ut en byggnad kan man lösa tillfälliga lokalbrister genom 
att hyra moduler som sätts ut på den yta där man har behov av mer plats. Detta 
är en lösning som man utnyttjar inom skol- och fritidssektorn enligt Maria 
Holm. Dessa moduler och paviljonger är speciellt utformade efter kundens 
behov. Man har skapat moduler som är speciellt utformade för olika 
verksamheter som skola, förskola, kontor, försäljningsanläggningar samt 
boende. Jag har undersökt några av de företag som finns på marknaden. 
 

6.1 Expandia 

1987 startade man företaget Expandia som idag hyr ut 5 700 moduler till en 
yta av 155 000 kvm lokalyta. Företagets huvudkontor ligger i Västerås och 
man har även etablerat sig i Norge och Danmark. Genom en kort bindningstid 
och snabb leverans erbjuder man kunden en stor handlingsfrihet. Dessa 
moduler är speciellt anpassade efter olika behov. I en modul som är för 
skolverksamheten ingår bland annat anslagstavla, skolkrokar i kapprum, 
projektionsduk och whiteboard. (Expandia moduluthyrning AB, 2009) 
 

6.2 Uni Team containrar och moduler. 

På Uni Teams hemsida (Uniteam Sweden, 2009) skriver man att man erbjuder 
moduler för olika ändamål och efter olika behov. Modulerna kan byggas ihop 
till större öppna lokaler eller ställas enskilda. Monteringen sker snabbt och 
uppställningarna levereras fullt driftfärdiga med all nödvändig utrustning 
såsom kök, toaletter, bastu, m.m. 
   Man anser att fördelen med moduler är bland annat kostnadseffektivitet, kort 
byggtid, flexibilitet, leveranssäkerhet samt nyckelfärdiga lösningar. Förutom 
ovannämnda verksamheter som man hyr ut moduler till har man även moduler 
för fängelseverksamhet. 
 

6.3 Moelven 

En av Skandinaviens ledande leverantör av träbaserade byggvaror är Moelven 
ByggModul som ingår i Moelven koncernen. Man hyr ut moduler för olika 
ändamål och verksamheter. Man anser att i skolor och förskolor syns 
modulbyggnationens fördelar mest. Denna miljö är väldigt turbulent och 
dagens behov inte alltid överensstämmer med morgondagens. Med hjälp av 
moduler kan kommuner handskas med förändringar som dyker upp i elev- och 
barnunderlagen och man kan smidigt klara av utrymmesbehoven som kan 
växla från år till år. En annan fördel med moduler, som man kan läsa om på 
Moelvens hemsida är den minimala störningen av skolverksamheten. Eftersom 
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modulerna till största delen tillverkas i fabrik så slipper skolgården förvandlas 
till en byggarbetsplats i längre tid än nödvändigt. Kortare byggtid reducerar 
även risken för olyckor. Moelven har andra företag som kund. Till exempel 
tillverkar man moduler till Expandia och Ramirent, (Holmlund, 2009). 
   En annan del av Moelven koncernen är Moelven Eurowand AB. Man är 
landets ledande i att skapa rumslösningar genom monteringsfärdiga och 
flyttbara innerväggar i form av täta väggar, glaspartier, dörrar samt inredning. 
Man kan förvandla en tom yta till en kontorsyta genom att tillämpa och 
montera allt från undertak till väggar med dörrportaler samt inredning. På 
hemsidan har man även lagt förslag och bilder på olika rumslösningar i form 
av samtalsrum, konferensrum samt enskilt rum för att underlätta kundens val. 
Förutom ekonomiska vinster ser man även besparningar på tid och miljö som 
fördelar med att använda deras förtillverkade väggsystem. Väggarna som är 
prefabricerade levereras så gott som färdiga för montering. Detta innebär att 
man slipper ha olika yrkesgrupper såsom målare som står och trängs i en liten 
yta för att fullända väggen. Väggarna kan också användas om och om igen vid 
ombyggnation. (Holmlund, 2009) 
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7 Diskussion 

Det som märks genom mina intervjuer är att olika verksamheter drivs efter 
olika förutsättningar och mål men att det finns lagar och bestämmelser som 
måste följas oavsett verksamheten. Dessa lagar kan vara från Plan- och 
bygglagen, byggnadsverkslagen och bestämmelser arbetsmiljöverket. Att följa 
de riktlinjer och lagar som man har att jobba efter är viktigt för att resultatet 
ska kunna bli försvarbart och problem lättare ska kunna undvikas. Dessa lagar 
är skrivna för att gynna miljön, samhället, individens och framtidens 
utveckling. Samtliga av mina fallstudier är verksamheter som har påverkats av 
samhällets lagar, t.ex. så drivs de i byggnader som är konstruerade efter att 
bygglov beviljats utifrån plan- och bygglagens olika kapitel och paragrafer 
men dessa verksamheter har även sett efter byggnadsverkslagen för att hålla 
den godkända kvaliteten och standarden som samhället kräver av sina 
byggnader. Eftersom dessa verksamheter har anställda och anses vara 
arbetsplatser måste man titta till arbetsmiljöverkets föreskrifter för att skapa en 
bra och trygg arbetsplats. Med hjälp av dessa lagar skapar man även en 
demokratisk process som planprocessen där varje individ kan vara med och 
påverka hur byggbranschen utvecklas. Planeringen för hur varje område i 
varje kommun ska se ut överlämnar man till kommunen i fråga och dessa har 
då i ansvar att se till att de riktlinjer man har för sina områden följs. Som 
medborgare har man då chansen att vara med och påverka hur man vill att ens 
omgivning ska se ut genom att engagera sig i kommuns arbeten. Detta är 
viktigt eftersom i slutändan är det kommunen och dess myndigheter som har 
makten till att bevilja bygglov. 
   Inom olika verksamheter skapar man även riktlinjer som man vill att 
samtliga delar av företaget eller organisationen ska följa. Bland dessa kan 
nämnas de riktlinjer som rikspolisstyrelsen har skapat för hela polisväsendet i 
Sverige. Dessa riktlinjer uppfattas som hjälpsamma under arbetets gång. Man 
vet idag hur kostsamt det kan bli om man i ett tidigt skede tar fel beslut och 
man ska vara beredd på att en expansion kan bli väldigt tidskrävande eftersom 
det finns många lagar och krav att se efter längs projektets gång.  
   Under mina intervjuer fick jag höra att ju tidigare man planerade, desto 
bättre och lättare blev jobbet senare. I byggbranschen är det under 
programskedet där de flesta besluten ska vara tagna. Dessa beslut tar man 
innan man har inlett produktionen. I programskedet är man mycket mer 
flexibel för ändringar och dessa är mycket mindre kostsamma än i de senare 
skedena.   
   Under intervjuerna fick jag höra att om man ska vara klar över vilka 
förväntningar som ställs och vilka olika aktörer som påverkas samt har 
intresse i ens planer. Planprocessen ger allmänheten och de som påverkas av 
ens verksamhet en möjlighet till att i ett tidigt skede vara med och tycka till. 
Detta ger bland annat en säkerhet i framtiden, då man kanske inlett sina 
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planer, mot missnöjen och klagomål från omgivningen. Kraven och 
förväntningarna kan även komma från närmare företagen som t.ex. de från de 
anställda och leverantörerna. Här kan verksamheterna ta hjälp av 
intressentmodellen för att kartlägga och tydliggöra vilka aktörer som ställer 
vilka krav och förväntningar på ens planer och verksamhet. Detta kan ingå i en 
planering för att förberedda för framtidens utveckling.  
   Var man placerar sin verksamhet är otroligt viktigt för hur lätt en expansion 
kan komma i fråga. Att bygga centralt till skillnad från att bygga utanför 
storstäderna innebär oftast dyrare kostnader och mindre möjlighet till att köpa 
mer mark i kontakt med anläggningen där man driver verksamheten. Detta kan 
bli ett problem om man skulle vilja bygga till men ibland är det däremot 
viktigt för verksamheten att man placerar sig centralt för att kunna utvecklas. 
Att planera i ett tidigt skede är inte lika lätt eftersom i många fall kan man inte 
styra utfallet och människan fria val är aldrig lätt att förutse men det är viktigt 
att man följer samhällets utveckling och kan anpassa sig efter denna. Det vill 
säga att vara flexibel är oerhört viktigt för en verksamhets framtid. Som 
hjälpmedel för att försöka få en bild av hur framtiden kan se ut använder 
många stora företag olika statistiska prognoser och kalkyler. Dessa hjälpmedel 
visar bland annat hur verksamheten har sett ut, ser ut i dag och hur man tror att 
den utvecklas i framtiden. I vissa verksamheter är man också mer styrd av 
yttre beslut än det egna. Polisen samt skol- och fritidsförvaltningen är 
verksamheter som ständigt måste följa samhällets utveckling och vara redo att 
anpassa sig efter nya lagar och krav som kan ställas av samhällets 
besluttagare.  
   Planering är även väldigt strängt styrt utefter ekonomisk tillgång och det är 
inte alltid som man utnyttjar en planering eller lösning. I vissa fall kan även 
hyresvärden vara omedveten om möjligheterna som finns för expansion. Det 
som är viktigt är att man involverar folk med kunskap, erfarenhet samt 
engagemang när man tidigt vill planera för framtida expansion och att 
dokumentera beslut och planeringar så att dessa kan utnyttjas. En handling 
som kan vara väldigt användbar i många branscher är en mer detaljerad sorts 
rumsbeskrivning som visar hur varje rum i anläggningen kommer att användas 
utifrån olika verksamheter. Som exempel kan jag nämna det Catrine på ICA sa 
om att man gärna hade velat ha en mer ordentlig bild över hur ett truckrum ska 
se ut, innehålla och drivas. På detta sätt kan man skapa en mer ordentlig bild 
över varje yta. Eftersom olika företag oftast driver olika verksamhet är det 
viktigt att inom företagen själva skapa dessa speciella handlingar som är 
utformade efter den egna verksamheten. Det kan vara väldigt svårt för en 
byggkonstruktör eller arkitekt att veta exakt hur ett företag driver sin 
verksamhet och vilka förutsättningar man behöver om dessa inte finns i 
handlingar som kan utnyttjas i rätt tillfälle av rätt aktör. 
   Att ha lokaler som står tomma kan kosta stora summor för företagen. Viktigt 
är att planera för sina lokaler så att man utnyttjar dessa på ett effektivare sätt 
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istället för att bygga till i onödan. En tillbyggnad innebär ibland splittrade 
arbetsplatser vars konsekvenser kan vara i form av utgifter till transport som i 
sin tur leder till negativ miljöpåverkan och tidsförlust. Att hitta lösningar på 
olika verksamheters brist på yta har blivit en stor och lönsam marknad med 
många konkurrenter upptäckte jag när jag forskade kring tillfälliga lösningar 
för sådana problem. En bra lösning för tillfällig brist på lokaler kan vara att 
hyra in moduler under den tiden som man vet att en ökning på verksamheten 
existerar. Dessa moduler är många gånger speciellt tillverkade efter 
verksamheternas behov och är därför oftast effektiva lösningar. Det är viktigt 
att vara medveten om hur länge man behöver hyra in dessa moduler eftersom i 
längden hade en tillbyggnad varit mer ekonomiskt. Maria på skol- och 
fritidsförvaltningen berättade att man ibland hyr in dessa moduler för att lösa 
bristen på yta och på många företags hemsidor kan man läsa att de har 
speciellt tillverkade moduler som är anpassade efter olika behov.  En annan 
marknad är att köpa slitna byggnader som står tomma och utföra stora 
renoveringar på dessa för att senare hyra ut de nya lokalerna till andra företag. 
Planering kan också vara att bygga så att företagets olika avdelningar kan 
förflyttas inom anläggningen utan att behöva påverka bygget men även så att 
själva arbetet som avdelningen utför inte påverkas betydligt på grund av 
flytten. Detta kan till exempel vara att förstärka golvet i hela bygget så som på 
ICA´s lager eller att bygga de flesta kontorsytorna identiska så som man har i 
det nya polishuset.  
   Man kan även hitta inspirationer till planering genom att titta utåt mot sina 
konkurrenter eller andra företag som driver liknande verksamhet runt om i 
världen för att lära sig från deras framgångar och misstag. 
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8 Slutsats 

När en byggherre ska bygga behöver han hjälp av olika tjänstemän och aktörer 
som var och en ska fokusera sig inom sitt område av yrke.  Dessa aktörer ska 
framställa handlingar utifrån utredningar och analyser som hjälper byggherren 
till att fatta viktiga beslut om bygget. Byggherren måste även ibland se efter 
andras behov och krav än de egna. Dessa krav kan komma från samhället, de 
anställda i företaget och investerare. Samhällets krav kommer i form av lagar 
som måste följas för att bygglov ska beviljas och anläggningen byggas. Bland 
dessa lagar kan speciellt nämnas plan- och bygglagen, byggnadsverkslagen 
och arbetsmiljöverkets föreskrifter.  För att engagera fler samt skapa en 
demokratisk process i byggbranschen utnyttjar man planprocessen. För att 
planeringen för en expansion ska vara möjligt krävs det också att man har 
ekonomiskt stöd och underlag som visar hur man tror att utvecklingen i 
framtiden kommer att se ut. Även kunskap och engagemang från aktörerna 
som är delaktiga i det tidiga skedet, programskedet är en oerhört viktig faktor 
för att denna planering ska kunna vara möjlig. Fördelarna med en tidig 
planering för framtida expansion är underlättandet av en tillbyggnad när tiden 
är kommen för att bygga till mer yta. En tillbyggnad kanske inte blir möjlig 
om man i tidigt skede inte planerat för denna. Med planering är man också 
mer flexibel för framtidens förändringar. Nackdelen med planering för 
framtida expansion är att dessa oftast kostar och inte alltid kommer till nytta. 
Statliga verksamheter är väldigt starkt styrda av politiker och samhället. Dessa 
verksamheter måste vara väldigt flexibla för samhällets och världens 
förändringar medan privata företag påverkas betydligt mindre av dessa. Här är 
det mer det egna företagets kunder, investerare samt ägare som påverkar 
verksamheten och utvecklingen. En väl genomtänkt och planerad användning 
av sina lokaler och ytor är en lösning på brist av yta eller att hyra in moduler 
för att lösa tillfällig brist på plats är också en bra lösning. Viktigt är att man 
dokumenterar planeringsarbetet och att denna dokumentation finns tillgänglig 
för byggnadens värd/värdar. Denna dokumentation måste även följa med när 
byggnaden eller verksamheten byter ägare så att man inte förlorar planeringar 
som man tidigare planerat för och bekostat.  
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ICA´s egna broschyr på lagret i Långeberga 
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Bilaga 2 
Fasadritning på paviljong 
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Bilaga 3 
Detaljplan 
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Bilaga 4 
Prognos per område åldrarna 1-15 år åren 2007- 2013 
    
        
Område år 1-5 6 7-9 10-12 13-15 Totalt 
001 Norr 2007 72 11 37 50 77 247 
  2009 95 17 32 30 69 243 
  2011 100 11 37 41 40 229 
  2013 103 21 44 32 39 239 
002 Tågaborg N 2007 147 28 94 115 124 508 
  2009 159 32 78 99 121 489 
  2011 170 26 77 89 95 457 
  2013 165 29 83 78 92 447 
003 Tågaborg S 2007 137 17 57 60 79 350 
  2009 158 17 68 47 72 362 
  2011 159 27 67 61 51 365 
  2013 158 30 73 57 58 376 
011 Stattena 2007 84 12 41 47 40 224 
  2009 93 11 45 40 42 231 
  2011 103 16 45 40 49 253 
  2013 108 20 52 42 46 268 
012 Ringstorp 2007 149 33 87 72 101 442 
  2009 134 23 88 87 89 421 
  2011 144 32 95 95 96 462 
  2013 175 28 103 103 109 518 
013 Berga 2007 66 12 37 36 67 218 
  2009 66 11 32 42 49 200 
  2011 60 13 33 36 39 181 
  2013 61 11 34 32 38 176 
014 Mariastaden 2007 359 72 190 157 110 888 
  2009 495 91 239 215 164 1204 
  2011 542 112 270 248 208 1380 
  2013 552 124 308 263 234 1481 
021 Fredriksdal 2007 194 41 120 114 134 603 
  2009 182 38 118 115 126 579 
  2011 181 35 100 127 111 554 
  2013 186 31 89 111 123 540 
022 Drottninghög 2007 221 33 140 124 181 699 
  2009 222 38 121 122 158 661 
  2011 209 39 112 124 127 611 
  2013 207 38 112 103 145 605 
023 Dalhem 2007 279 60 146 147 200 832 
  2009 263 46 157 157 163 786 
  2011 351 68 182 185 173 959 
  2013 381 64 198 193 179 1015 
031 Olympia 2007 42 10 27 20 42 141 
  2009 55 10 23 20 28 136 
  2011 61 8 21 25 25 140 
  2013 65 13 23 21 28 150 
032 Slottshöjden 2007 81 5 34 31 54 205 
  2009 105 15 27 33 40 220 
  2011 120 15 38 29 27 229 
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