
The Sky is the Limit 
- En studie av vertikal förtätning och dess 

projektpåverkande faktorer 

Vertikal förtätning är en strategi inom stadsplanering som innebär att 

exploateringstalet ökar utan att ny mark tas i anspråk. Strategin medför många 

fördelar, men trots detta genomförs inte så många projekt av denna typ i 

Sverige idag. Varför byggs det inte mer på höjden när efterfrågan på bostäder 

är hög och det råder brist på mark att exploatera i våra städer?  

 
Sverige präglas idag av en stark 

urbaniseringstrend som lett till att utbudet 

av bostäder i våra städer inte möter den 

efterfrågan som uppstått. Byggbar mark i 

centrala lägen betraktas dessutom ofta vara 

fullt utnyttjad. Incitament att skapa nya 

strategier som möjliggör innovativa 

bostadslösningar har därför uppstått. 

Således öppnas dörren för att djupare 

undersöka vertikal förtätning och om detta 

kan vara ett användbart tillvägagångssätt 

för att skapa fler bostäder i svenska städer. 

 

Förtätning är ett aktuellt tillvägagångssätt 

som skapar en blandad stad, såväl 

funktionsmässigt som socialt, med 

möjligheter till lokalt stadsliv. Det är en 

strategi som av många anses vara 

långsiktigt hållbar då värdefull natur- och 

jordbruksmark bevaras. Vidare utnyttjas 

befintlig infrastruktur och service mer 

effektivt och nya mötesplatser skapas i 

staden. Vertikal förtätning i sin tur innebär 

att befintliga byggnaders takareal utnyttjas 

för att skapa mer bostadsyta, vilket bidar 

till en mer effektiv markanvändning.  

 

Examensarbetet ”The Sky is the Limit” 

har som syfte att utreda vilka faktorer som 

påverkar förverkligandet av ett vertikalt 

förtätningsprojekt, samt att belysa vilka 

möjligheter som finns i Sverige idag. 

Arbetet fokuserar på juridiska, 

ekonomiska och tekniska faktorer där 

samspelet mellan dessa är kärnan i studien. 

En viktig fråga i studien är hur 

kommunernas inställning till förtätnings-

typen samspelar med eventuella 

restriktioner och invändningar. I studien 

analyseras också i vilka lägen det är 

ekonomiskt försvarbart att genomföra 

vertikala förtätningsprojekt. Studien är 

avgränsad till att omfatta vånings-

påbyggnad för bostadsändamål på 

befintliga byggnader. Slutsatserna är 

baserade på en litteraturstudie kombinerat 

med en analys av genomförda vertikala 

förtätningsprojekt i Sverige.  

 

Lagen sätter ramarna 

Svenska kommuner har starka 

befogenheter gällande stadsplanering tack 

vare det kommunala planmonopolet. Ingen 

annan än kommunen kan påkalla en 

detaljplaneläggning och påverka dess 

innehåll. Således måste kommunen vara 

positiv till genomförandet och villig att 

tillåta den förändring av stadsbilden som 

vertikala förtätningsprojekt innebär.  

 

Miljöhänsyn är viktig i planprocessen och 

skapar lätt konflikter mellan exploatörens 

och statens intressen. Förtätningsprojekt 

begränsas av bland annat kulturminnen, 

riksintressen och miljökvalitetsnormer. 

Eftersom dessa intressen regleras i 

detaljplan måste de vara tillgodosedda för 

att få bygglov. Det är nödvändigt för 

exploatören att noga tänka igenom hur de 

följer gällande restriktioner. I annat fall 

kan Länsstyrelsen, med sitt uppdrag att 

försvara statens intressen, motsätta sig 

projektet.  

 

Vidare är grannar och andra berördas 

samtycke till projektet viktigt för 

förverkligandet, då de har rätt att 

överklaga detaljplaner och lov som 

avviker från planen. De kan även, genom 

att skapa opinion mot projektet, påverka 



exploatörer att inte gå vidare med en 

projektidé, vilket har att göra med att en 

stark opinion kan leda till utdragna 

processer och fördyrade projektkostnader. 

 

Efterfrågan skapar möjligheter 

Eftersom byggkostnaden av vertikala 

förtätningsprojekt generellt sett är högre 

än byggkostnaden av ett nybygge från 

grunden, är det viktigt att genomföra dessa 

projekt i lägen med hög betalningsvilja. 

Ett attraktivt bostadsläge är således en 

förutsättning för lönsamheten i ett projekt 

av denna typ. Betalningsviljan är högst i 

stora städer och i dess centrala lägen. 

Dock är det inte storleken på staden i sig 

som påverkar betalningsviljan, utan det 

samspel som föreligger mellan utbud och 

efterfrågan. Det är alltså sammanhanget 

och omgivningen till fastigheten som ska 

exploateras som är det väsentliga.  

 

Det finns mycket som tyder på att vertikal 

förtätning är något för stora städer, då 

efterfrågan är som högst här. Ju mindre 

staden är desto viktigare är lägesvalet, då 

betalningsviljan procentuellt sett sjunker 

snabbare i sämre lägen i dessa städer, 

relativt i större städer. I våra studier har vi 

sett att de flesta projekt av denna typ är 

lokaliserade i Storstockholm, vilket enligt 

vår bedömning alltså inte är en 

tillfällighet. 

 

Tillbaka till 1960-talet 

Betongstommen fick ett genomslag vid 

produktion av flerbostadshus i slutet av 

1950-talet och användes i stor skala ända 

fram till slutet av 1970-talet. Under denna 

tid karaktäriseras produktionsmetoderna 

av platta tak och bokhyllestomme i 

platsgjuten betong. Dessa flerbostadshus 

byggdes med en överdimensionerad 

betongstomme när det gäller bärförmåga. I 

vår studie har vi sett att de flesta fall av 

våningspåbyggnader sker på befintliga 

byggnader av denna typ. Därför bedöms 

denna konstruktion som gynnsam vid ett 

genomförande. Byggnadsåret kan på så vis 

ge en indikation på vilka byggnader som 

speciellt lämpar sig för påbyggnad. 

 

Miljonprogrammet som genomfördes 

under 1960- och 1970-talen i Sverige 

karaktäriseras av flerbostadshus i denna 

konstruktion och har således särskilt bra 

förutsättningar för att byggas på. 

Potentialen för genomförande av dessa 

projekt i Sverige är därför stor. Problemet 

är dock att dessa områden ofta är 

lokaliserade i städernas ytterområden, där 

det sällan finns en tillräckligt gynnsam 

marknad för att skapa lönsamhet till dessa 

projekt. I takt med att städerna växer kan 

det dock i framtiden skapas ekonomiska 

möjligheter även i dessa lägen. 

 

Politiker banar vägen för framtiden 
Kommunerna uttrycker ofta i sina 

översiktsplaner att de vill satsa på 

förtätning och bevara befintlig grön-

struktur i den framtida stadsplaneringen. 

Det anges även vara viktigt att inte 

exploatera på värdefull natur- och 

jordbruksmark och därför bygga inom de 

befintliga stadsgränserna. Vertikal 

förtätning går helt i linje med denna 

vision. Trots detta framkommer i studien 

att det saknas tillräckligt incitament från 

kommunernas sida att tillåta den 

förändring av stadsbilden som förtätnings-

formen innebär. Intressekonflikten medför 

därför att det oftast krävs en befintlig 

lucka i stadsbilden för att kunna 

genomföra ett projekt.  

 

Dessutom belyses i studien att restriktioner 

gällande miljöhänsyn och invändningar 

från exempelvis grannar och andra 

berörda, som ofta framkommer då en ny 

detaljplan tas fram, avskräcker 

kommunerna från att satsa på vertikal 

förtätning. Denna förtätningstyp bort-

prioriteras så länge det inte finns ett 

väldigt starkt intresse av att skapa nya 

bostadsmöjligheter och då andra lösningar 

än våningspåbyggnader finns att tillgå.  

 

Solna Stad är ett exempel på en kommun 

som inte bortprioriterar vertikal förtätning. 

Inom kommunen är i stort sett all byggbar 

mark ianspråktagen, samtidigt som trycket 

på bostäder är enormt. Solna är Sveriges 

tredje minsta kommun till ytan, men trots 

det en av landets snabbast växande. En 

stor del av byggnadsbeståndet är uppförd 

under 1960-talet i den konstruktion med 

goda förutsättningar som tidigare nämnts.  

Här har flera vertikala förtätningsprojekt 

genomförts, vilket gör Solna till en 



förebild inom området. Politikerna banar 

väg för våningspåbyggnader genom att 

uppmuntra fastighetsägare och driva på 

kommunerna.  

 

Anders Ekegren, kommunfullmäktige-

ledamot i Solna Stad, förklarar i intervju 

att intresset av att förtäta och skapa nya 

bostäder är så starkt i Solna att politikerna 

är villiga att tillåta den förändring av 

stadsbilden som krävs. I en stad som Solna 

beskrivs möjligheterna för vertikal 

förtätning som oändliga. The sky is the 

limit! 
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