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Französisches Viertel, 
Tübingen

”Med byggemenskaper 
leder människorna
stadens utveckling 

istället för att
vara dess offer”

Cord Soehlke,
Borgmästare Tübingen



”En Byggemenskap är en 
grupp människor som i egen 

regi och utifrån sina egna 
ambitioner tillsammans 

planerar, låter bygga och 
senare använder en 

byggnad.”

W5 Planungsgesellschaft, Tübingen – fritt översatt

”Vi älskar villan men vill bo i stan .” 
Foto: UrbanaVillor, Cord Siegel, Pontus Åqvist och Karin Larsson. 



Chemnitzstrasse Hamburg

Byggemenskaper kan ha vilka 
drivkrafter som helst och det 
man bygger kan vara vad som 
helst – nytt eller gammalt, 
stort eller smått, djärvt eller 
konventionellt. 

Villkoret är, att de som ska 
använda det som byggs, 
tillsammans har det avgörande 
inflytandet över vad som byggs.



- Ägarlägenheter

- Bostadsrättsförening

- Kooperativ hyresrätt med eget    
fastighetsägande (bolag eller förening)

- Kooperativ hyresrätt med blockförhyrning

Det vi kallar Byggemenskaper är ursprunget till 
bostadsrättsföreningen som organisationsform

Organisationsformer



Bilder från Majbacken, Göteborg

”Oäkta byggemenskaper”

Ganska vanligt förekommande är att en grupp 
kommer överens med en allmännyttig eller 
kommersiell byggherre om att denne uppför, 
äger och förvaltar en byggnad där föreningen 
”blockhyr” hela huset, t ex som kooperativa 
hyresrätter.

Kollektivhus har byggts på det här sättet och 
många seniorföreningar arbetar tillsammans 
med etablerade byggherrar.



Byggemenskaper
Drivkrafterna bakom byggemenskaper



Drivkrafterna bakom 
byggemenskaper 
varierar kraftigt

• Bygga tillsammans för att bo 
tillsammans (kollektiv /-hus)

• Bygga och bo ekologiskt

•Tryggt, komfortabelt och socialt 
boende när barnen flyttat

•Arkitektur och speciella bostäder 
som annars inte finns

•Gemensamma intressen och 
stark sammanhållning

•Lägre kostnader!

•För att åstadkomma det 
småskaliga och specifika i de 
storskaliga 60-/70-tals områdena

•………



Tübingen, Mühlenviertel

Gemensamt för de flesta 
projekt är

• att deltagarna vill ha mer gemensamhet 
och gemensamma utrymmen än vanligt, 
men graden av gemensamhet varierar 
kraftigt!

• att ambitionerna för kvaliteten i 
byggandet är högre än vanligt

• att ambitionerna för energi-användning
och miljövänlighet är högre

• att gruppen består av 10 – 15 familjer, 
men även små (från 2) till riktigt stora (upp 
emot 50 familjer) grupper förekommer.

• att projektet innehåller någon form av 
socialt ansvarstagande och / eller 
verksamhetslokaler

•att grupperna har stort behov av kunniga 
projekt- och processledare

• att grupperna har en tuff tid men i 
slutändan  får  hus som man kan vara riktigt 
glad och stolt för till en betydligt lägre 
kostnad!



Byggemenskaper
det samhälleliga perspektivet



Hållbarhet och bättre städer
• Stadsgestaltning; Variation, småskalighet, engagemang 
(”Rumslig hållbarhet”)
bättre förutsättningar för blandad användning bostäder / lokaler

• Bostadsmarknaden; Ökat utbud av ”udda” bostäder, lägre priser

• Ekologisk hållbarhet; Engagemang för det som byggs och för framtiden

• Social hållbarhet; Stabilare boende, engagemang i grannskapet,      
särskilda boendeformer, ofta gemensamma utrymmen

• Ekonomisk hållbarhet; Lägre kostnader, bättre kvalitet, stabila 
finansieringsförutsättningar; Hållbara stadsmiljöer

• Demokrati; Egeninitiativ och makt över det egna boendet

• …..



Varför bygger byggemenskaper billigare?
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Varför bygger byggemenskaper billigare?

SEK/m2

m2

Det här är allmänt bekant:
Ju mindre projekt, desto högre 
kostnad per m2.



Varför bygger byggemenskaper billigare?

SEK/m2

m2

Byggindustrin

Lokala byggare

Psilander (KTH)

Men i verkligheten visar forskningen lägre 
m2-kostnader för mindre projekt.



Från PASSIV till AKTIV
Vad måste en kommun göra som 

vill använda byggemenskaper som 
ett verktyg för en bättre stad?



Vad måste kommunen göra?
1. LIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Första steget är att ge byggemenskaper 
samma förutsättningar som andra  
potentiella byggherrar.
Faktorer som på förhand omöjliggör eller 
försvårar marktilldelning kan t ex vara
• Krav på tidigare genomförda projekt
• Krav på viss omsättning / kapital
• Bevis på finansiell stabilitet tidigt
• Omfattande redovisning av förslag
• Krav på stor tidig kapitalinsats
• Personliga relationer politik/företag
• Rädsla / osäkerhet inför privatpers.

osv
Det krävs medvetenhet hos kommunens 
beslutsfattare för att skapa möjligheter 
för byggemenskaper att konkurrera om 
mark.



Vad måste kommunen göra?
2. Därefter måste kommunen anpassa sitt 

agerande till byggemenskaper och andra 
småskaliga och oerfarna byggherrar
• Mindre fastigheter – de flesta 

byggemenskaper vill bygga 4-20 
lägenheter, nästan aldrig 103 (som är 
genomsnitt för anvisning i Sthlm -13) 

• Detaljplan först, markanvisning sen –
långa ledtider är förödande och med andra 
drivkrafter hos byggherren är behovet av 
detaljerade planer mindre.

• Markanvisning på kvalitetskriterier, 
inte högsta pris – lås fast kraven på 
byggherren i anbud och avtal, inte i  
detaljplanen.

• Betalningar så sent som möjligt i 
processen – markpriset inte så känsligt, 
men tidpunkten för betalningen



Vad måste kommunen göra?

3. Det vi pratar om idag är att 
medvetet främja byggemenskaper 
– utan att komma i konflikt med 
kommunallagens regler om otillbörligt 
gynnande.

I Sverige har vi sett försök med
• öronmärkta tomter (finns det 

lyckade exempel på anvisning?)
• omnämnande i markanvisnings-

policy (Gbg, en anvisning?)
• kommunalt initiativ till förening 

(Lund / Råbylund)
• kommunalt arrangerade möten

Förr fanns ett mer direkt engagemang 
i privatpersoners byggande

t ex via SMÅA



Vad måste kommunen göra?
I Tyskland är kommunerna ibland betydligt 
mer proaktiva

• Kommunal finansiering (Hamburg, Wien)
• Särskild stödjande kommunal förvaltning 
(Agentur für Baugemeinschaften, Hamburg)
• Offentlig finansiering av organisationer för 
service till byggemenskaper (Stattbau, Berlin)
• Officiella målsättningar för andel bygg-
gemenskaper (München 20-40%, HH 20%)
• Fördelar i markanvisningsprocesser

…och det vi hört om från Tübingen 



Vad måste kommunen göra?

Vad krävs för att starta utvecklingen i 
Sverige?

Var går gränserna för vad vi får och vill 
göra?



Vem gör vad i vilken ordning?

Expl. beslut Markanvisn. Det.plan Försäljning Uppförande

Så här brukar det se ut:



Vem gör vad i vilken ordning?

Expl. beslut Markanvisn. Det.plan Försäljning Uppförande

Expl. beslut Det.plan Markanv. Försäljning Uppförande

Så här brukar det se ut:

I  den utmärkta processen för Vallastaden gjorde Linköping så här (förenklat):

Medborgarinflytande

Begränsat 
boendeinflytande

Begränsat 
boendeinflytande



Vem gör vad i vilken ordning?

Expl. beslut Markanvisn. Det.plan Försäljning Uppförande

Expl. beslut Det.plan Markanv. Försäljning Uppförande

Så här brukar det se ut:

I  den utmärkta processen för Vallastaden gjorde Linköping så här (förenklat):

Medborgarinflytande

Expl. beslut Det.plan ”Försäljning” Upphandling Uppförande

Medborgarinflytande

Det vi är ute efter ser snarare ut så här!:

Begränsat 
boendeinflytande

Begränsat 
boendeinflytande

Boendemakt

…men då är ”försäljning” något helt annat än vad det brukar vara!



Den kommersiella exploatören

Expl. beslut Markanvisn Det.pl. Försäljning Uppförande

”Byggbolaget bildar en bostadsrättsförening, 
tillsätter t ex egna anställda som bulvaner,  
skriver en ekonomisk plan och dikterar villkoren  
för ett avtal mellan bolaget och föreningen  
innan andelarna säljs med goda marginaler”



Att hitta de boende först!

Expl. beslut Det.plan ”Försäljning” Upphandling Uppförande

En öppen planprocess 
hjälper till att skapa 
intresse för de bostads-
projekt som kommer

Boendemakt

”I boendestyrd stadsbyggnad blir det 
en kommunal uppgift att skapa intresse 
hos dem som ska bo i stadsdelen 
snarare än hos dem som ska tjäna 
pengar på att exploatera den”



Att möjliggöra för de boende att vara byggherrar är att 
fördjupa demokratin!

Detaljplaneprocessen är 
en kommunal uppgift,  där 

alla medborgare måste 
kunna vara med och där 
intresset för en stadsdel 

växer fram

Starten på 
genomförandefasen måste 
vara öppen för alla som är 

intresserade – Hur skulle jag 
vilja ha mitt boende?

Kanske som ”Open Space”
Även en öppen diskussion 

måste vara resultatorienterad!
Första steget är att hitta 

varandra och att formulera 
målsättningen.

Alla svar är bra!
Den som på vägen  hittar 
BoKlok, Oscar Properties, 

Familjebostäder eller någon  
annan har  också tagit 
ledningen i processen.



En annan process innebär nya uppgifter och arbetssätt
Öppna planprocesser!

Etablera och marknadsföra idén om en ny stadsdel

Identifiera och intressera målgruppen, de framtida boende

Planera och genomföra starten på  diskussionen

Strukturera och stödja diskussion och gruppbildning

Hjälpa till med proffs för att utvärdera idéer om byggnader 
och processer

Hjälpa till att sammanföra genomförandekompetens 
och byggrupper; byggmästare, konsulter, byggindustrin, 
allmännyttan, kooperationen – banker, jurister …

Stödja gruppernas marknadsföring av sina idéer, 
t ex genom ”marknader”, gemensam annonsering …

Anpassa kommunens arbetssätt till nya genomförare
Hamburger Wohnprojekttage 2012





Föreningen har till ändamål 
att verka för byggemenskaper 
som organisationsform i ny-
och ombyggnadsprojekt 
genom att:

• samla, utveckla och 
förmedla kunskap om 
byggemenskaper och vara en 
plattform för alla med intresse 
för byggemenskapens idé

• stödja och underlätta 
bildandet av byggemenskaper 
och genomförandet av deras 
byggnadsprojekt.



Interaktiv hemsida 
(delfinansiering Delegationen för 
hållbara städer)
-Kunskapsbas
- Interaktiv portal

”Match-making” 
- Formera byggemenskaper
- Hitta tomter
- Hitta konsulter, kreditgivare m fl

Sammanförande av lokala initiativ 
och projekt

Konferenser och seminarier

Studieresor

Samarbeten



Byggemenskaper
tack för att ni lyssnade!

Staffan Schartner  - 070 850 88 55  - staffan.schartner@omniplan.se


