
Prisvärda bostäder snabbare 
– Med inspiration från Tyskland 



Hur kommer det sig att Bonava kan bygga en 3:a för 2,2 
Mkr 20 min utanför Berlin, när motsvarande lägenhet 

kostar närmare 5 Mkr att producera utanför Stockholm? 

Markpriser och faktiska byggkostnader är generellt 
högre i Sverige, men prisskillnaden har även andra 
förklaringar. I dag blir en bostad över 600 000 kr 
dyrare för en svensk bostadskonsument och tre-

fyra år försenad på grund krångliga och ineffektiva 
detaljplaneprocesser, brist på enhetlighet i regelverk 
och generösa möjligheter att överklaga. Generellt har 
vi höga ambitioner i Sverige och det är bra, men hur 

mycket ska en ny bostad få kosta och hur lång tid ska 
detaljplaner och bygglov få ta?

?
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Bonava är en ledande bostadsutvecklare i 
norra Europa med drygt 9 600 bostäder i 
produktion våren 2018. I den här rap-
porten delar vi med oss av lärdomar från 
Sverige och inspiration från Tyskland, där 
produktionskostnaden sänkts och myn-
digheternas handläggningstider kortats 
för att bygga prisvärda bostäder snabbare.  

Trots en avmattning av bostadspriserna 
det senaste året råder det fortfarande bo-
stadsbrist, särskilt på prisvärda bostäder 
för vanligt folk. Bostadsbristen beror på 
eftersatt produktion under decennier 
samt fortsatt befolkningsökning. Fram till 
2025 kan ökningen komma att uppgå till 
100 000 personer per år. Åren 2008–17 
blev vi 940 000 personer fler i Sverige 
samtidigt som det färdigställdes 330 000 
nya bostäder, enligt Boverket. 

Hur kan Bonava bygga  
så mycket billigare i Tyskland?

Bostadsbyggandet väntas minska kraftigt 
2018, särskilt bostadsrätter, till följd av 
ökad osäkerhet på bostadsmarknaden. 
Ungefär 57 000 bostäder väntas påbörjas 
i år mot 64 000 i fjol. Under 2019 faller 
siffran till 55 000, enligt Konjunkturinsti-
tutet. Boverket bedömer att det behöver 
byggas i snitt 70 000 nya bostäder per år 
fram till och med 2025 för att balansera 
behoven. Mot bakgrund av den avmatta-
de försäljningen från hösten 2017 finns 
risk att dessa prognoser är optimistiska. 
Konse kvenserna av bostadsbristen är: 

•   Trångboddhet och hemlöshet

•   Minskad rörlighet på arbetsmarknaden 

•   Svårigheter för studenter och nyanlända 
att hitta boende

•   Hämmad tillväxt och konkurrenskraft 

Det är inte bara tillväxtföretag som har 
svårt att rekrytera på grund av bostads-
bristen, rekryteringen till viktiga samhälls-
funktioner som vård, skola, brandskydd 
och polis kan också påverkas negativt. 
Vad kan politiker och andra beslutsfattare 
göra för att öka bostadsproduktionen och 
vad gör Bonava och övriga branschen för 
att sänka kostnaderna och erbjuda fler 
prisvärda bostäder?
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§12 i den tyska bygglagstiftningen gör det 
möjligt för bostadsutvecklare att komma 
in med ett självständigt utarbetat under-
lag till detaljplaner vilket visat sig snabba 
på byggprocesserna. 

Bostadsutvecklarna får på det här 
sättet möjlighet att utveckla sina idéer 
samtidigt som det spar skattemedel då 
kommunen inte behöver lägga lika mycket 
resurser på detaljplanearbete. Den tyska 
motsvarigheten till kommunen har fortfa-
rande planmonopol vilket gör att kom-
munen alltid kan säga nej. I vissa svenska 
kommuner bidrar bostadsutvecklare i 
detaljplanearbetet, exempelvis i Solna och 
Sundbyberg, men dessa processer är inte 
formaliserade. Att låta bostadsutvecklare 
bidra till detaljplanearbetet menar vi är en 
möjlighet att snabba på byggprocesser.   

Spar skattemedel genom att  
utnyttja vår kompetens   

Vidare har §34 i den tyska bygglagstift-
ningens visat sig väsentligen bidra till att 
korta utvecklingstiden för nya bostäder. 
Paragrafen säger:

“Inom bebyggda områden är ett bygg-
nadsprojekt tillåtet om det passar in i om-
givningen avseende typ och omfattningen 
på byggnadens nyttjande, byggmetod 
samt tomtarealen som ska bebyggas”

Om det inte finns en detaljplan för ett 
område i tätort ska nybyggnation följa 
befintlig bebyggelses karaktär, form och 
täthet. I så fall behöver en detaljplan inte 
tas fram utan bygglov kan sökas direkt, 
förutsatt att översiktsplanens åtföljs. 

En grundtanke med §34 är att så länge 
den planerade byggnationens utseende 
passar in i omgivningen, begränsas gran-
narnas möjlighet att överklaga.

Förfarandet har hållit planläggningstider-
na korta i Tyskland. Processen, inklusive 
bygglovet, förankras hos medborgarna, 
men med begränsade överklagandemöj-
ligheter.

Översiktsplaneutredningens förslag 
som lades fram i maj 2018 är ett steg i 
rätt riktning, men fler åtgärder krävs för 
att snabba på byggprocesserna.  

En utmaning för att bygga effektivt 
och prisvärt i Sverige är att kommuner 
ofta har inte har tillräckligt enhetliga krav 
för exempelvis tillgänglighet, energi och 
buller. Det blir dyrare när det inte går 
att bygga samma bostäder i Stockholm 
som Göteborg. Motsvarande utmaningar 
finns mellan län. I Tyskland kan samma 
byggsystem användas i alla delstater där 
Bonava verkar. 

Tysk bygglagstiftning kan tjäna som inspiration för 
hur svenska regler och krav kan reformeras. 
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Förutsättningarna att öka bostadsbyggan-
det i Sverige och Tyskland, särskilt i lägre 
hyres- och prissegment, har undersökts av 
forskaren Anna Granath Hansson. Hennes 
avhandling, som framlades vid KTH 2017, 
landade i tre slutsatser med potential att 
vara överförbara till Sverige: 

•   Reformera detaljplaneringen ytterligare 
genom förenklade planförfaranden och 
genom att tillåta projektutvecklare att 
presentera detaljplaneförslag för kom-
munerna att ta ställning till 

•   Reformera plan- och bygglagstiftningen 
för förenklad bygglovgivning av seriell 
bostadsproduktion

Forskare och statligare utredare:  
reformera detaljplaneprocesserna

•   Stärk kommunernas organisation för 
stadsplanering och markanvisningspro-
cesser

I många svenska kommuner har man 
redan detaljplanelagt byggbar mark, vilket 
utgör ett hinder för ett införande av §34. 
Därför är den mest framkomliga vägen 
sannolikt förenklingar i framtida detaljpla-
neprocesser. Översiktplaneutredningen 
föreslog 2017 att detaljplanekravet ska 
begränsas. Därmed skulle fler byggprojekt 
kunna prövas direkt genom ett bygglov 
eller ett förhandsbesked. Bland annat 
ansåg utredningen att det bör vara möjligt 
att avstå från en detaljplan när bebyggelse 

kompletteras eller förändras inom ramen 
för befintlig gatustruktur. 

Att fler åtgärder kan prövas genom ett 
bygglov skulle underlätta för byggprojekt 
som i dag kräver en detaljplan. Enligt 
utredningen skulle det här förslaget, om 
det blev verklighet, kunna bidra till att fler 
bostäder byggdes.

Både utredningar och forskning pekar på att reformer 
och förenklingar av detaljplaneprocesser skulle snabba 

på bostadsbyggandet. 

Prisvärda bostäder snabbare
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Bonava har under 2018 tittat på tidsåt-
gången för ett antal av sina bostadspro-
jekt de senaste åren. Tidsåtgången från 
markförvärv till dess att byggstart kunnat 
ske var i snitt 49 månader, eller drygt fyra 
år. Det kan jämföras med cirka två år i 
Tyskland. Tiden för att bygga bostäderna 
tillkommer. 

Bonavas analys visar att till skillnad mot 
Tyskland är byggprocesserna i  Sverige 
ofta mycket personberoende och på grund 
av det kommunala planmonopolet finns 
utrymme för personliga tolkningar bland 
tjänstemännen. Resursbristen hos kommu-
nerna är stor och sammantaget gör det att 
till exempel en vanlig föräldraledighet kan 
försena en plan- eller bygglovsprocess i en 
månad eller två innan ny ansvarig har satt 
sig in i aktuella frågor. 

De långa handläggningstiderna beror 
ofta på hög ambitionsnivå och kommunala 
detaljkrav på bostadsområden, inklusive 
gestaltning. Kommunerna tävlar om att 
vara bättre än grannkommunen inom en 
rad områden. Det är bra, men det kostar, 
och i slutänden är det bostadsköparen 
som får stå för kostnaden. Resursbristen 

Dubbelt så lång handläggningstid  
i Sverige som Tyskland 

inom både kommun, länsstyrelse och 
branschen skapar i kombination med kom-
plicerade processer förseningar.  

”Planarbetet bedrivs vanligtvis med stora 
kommunala ambitioner och höga men 
också nya krav. Arbetet omfattar allt från 
dagvatten och trafik till buller och miljö. 
Förutsättningar och krav utvecklas och 
förändras under arbetets gång och pro-
cesserna kännetecknas av omtag, stopp 
och tidsförlängning, även utan överkla-
ganden. I slutänden blir bostäderna dyrare 
för dem som ska bo där. Hur mycket ska 
den höga ambitionsnivån få lov att kosta?” 
Fredrik Hemborg, affärsenhetschef Bona-
va Sverige.

Överklaganden förekommer ofta och står 
i regel för störst påverkan på kostnaden 
då tiden är en viktig faktor. Enligt en 
studie genomförd vid KTH så fick knappt 
1,5 procent av överklanden bifall i sina 
yrkanden till följd av besvär de själva an-
gett. Det ska finnas möjlighet att påverka 
utformningen av nya bostadsområden, 
men är det för lätt att överklaga med 

hänsyn till kostnaderna för samhället och 
i slutänden den boende? Bonava anser 
att möjligheterna att överklaga borde ses 
över med krav på att kunna visa att ny 
bebyggelse orsakar betydande skada eller 
att något allvarligt fel begåtts. Därtill bör 
det utredas om inte någon form av tröskel 
ska krävas vid överklagande. 

Fördyrande omständigheter i bostads-
byggnadsprojekt kan sammanfattas i:

•   Personberoende i stället för processori-
enterade detaljplane- och bygglovspro-
cesser

•   Resursbrist och relativt hög persona-
lomsättning hos kommuner och berörda 
myndigheter

•   Många olika remissinstanser skapar 
komplexitet

•   Ej enhetliga kommunala krav omöjliggör 
effektiva processer likväl som byggande 

•   Nya krav och egna tolkningar hos indivi-
duella tjänstemän

•   Överklaganden

Några av stegen i processen för att bygga ett nytt bostadshus*

Plan-
besked

Beslut  
om plan-
uppdrag Program

Utar-
betande  
av plan-
förslag

Plan-
samråd

Gransk-
ning

Anta- 
gande

Ev. Över-
klagande

Laga  
kraft

Mark- 
förvärv

Översikts-
plan

Detaljplan  Bygglovs-
process

Bygg- 
start

* Stockholms Byggmästareförening har identifierat 38 steg från idé till färdig byggnad.
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Sverige och Tyskland har liknande utma-
ningar med bostadsbrist, särskilt bland 
ekonomiskt svagare grupper. När Bonava 
är med och utformar en ny detaljplan i 
Tyskland måste 25–30 procent av bostä-
derna avsättas till lägenheter i det lägsta 
hyressegmentet. Hyrorna kan ligga 20-25 
procent lägre än snittet för motsvarande 
lägenhet och standard, och ibland mer än 
det. Blandningen rimmar väl med Bonavas 
mål att bygga prisvärda bostäder.

Det finns en starkare politisk vilja i 
Tyskland att lösa bostadsutmaningen och 
ibland har ett bostadsprojekt en lokal 
projektledare inom stadsförvaltningen, 
som hjälper till med att ordna alla kon-
takter och tillstånd som krävs för att hålla 
projektets tidplan. Så fungerar det till 
exempel i Hamburg och Berlin. 

PARKSTADT KARLSHORST
Ett aktuellt exempel på tysk effektivitet 
är Parkstadt Karlshorst, omkring 10 km 
utanför Alexanderplatz i centrala Berlin 
där Bonava ska bygga upp till 1 000 nya 
bostäder. Av dessa är 250 subventione-
rade hyresrätter, 250 är hyresrätter med 

Sverige och Tyskland  
– liknande möjligheter och utmaningar 

fri hyressättning medan resterade 500 
kommer att säljas som ägandelägenheter.

 Bonava förvärvade marken den 26 
november 2015 och byggstart är plane-
rad till fjärde kvartalet 2018. Trots att ett 
planbesked ännu inte är klart så hindrar 
inte det fortsatt planeringsverksamhet. 
Bonava driver detaljplanarbetet som 
fortfarande utarbetas och räknar med att 
det kommer att godkännas i år i samband 
med byggstart. 

Tidsåtgången för plansamråd och 
granskningsprocess varierar från en 

detaljplan till en annan beroende på lokala 
tyska myndigheters handläggningstider. 
I det här fallet innebär det att granskning 
och plansamrådet för projektet vän-
tas uppgå till cirka tre år sammanlagt, 
vilket får anses snabbt med tanke på att 
byggprojektet utöver 1 000 bostäder även 
omfattar ett daghem, skolor, kommersiella 
fastigheter inklusive en stormarknad. Hela 
projektet väntas stå klart fjärde kvartalet 
2022.

Bonava delar gärna med sig lärdomar av de tyska 
myndigheternas sätt att handlägga bygglov.

Prisvärda bostäder snabbare
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En förändring, försening eller ett omtag 
av en plan- eller bygglovsprocess på 
sammanlagt tre år gör att en ny bostad 
på 65 kvm i snitt blir drygt 600 000 kr 
dyrare. Tre års förseningar och omtag är 
inte ovanligt när ett bostadsområde ska 
utvecklas och kan tom vara lågt räknat.

Beräkningen utgörs främst av byggher-
rens kapitalkostnad för markinvesteringen 
och är baserad på ett avkastningskrav på 

Försenade detaljplane- och bygglovs- 
processer gör bostaden 600 000 kr  

dyrare för konsumenten  

15 procent. Kapitalkostnaden är kost-
naden för det kapital som är investerat 
i marken under det att bostadsområdet 
planläggs. Kostnaden tas ut av bostadskö-
paren när bostaden är färdig. 

Beräkningen inkluderar också kost-
nader om 2 Mkr för omprojektering. 
Eftersom byggherrens kostnader vid en 
försening på tre år egentligen är avsevärt 
högre, är beloppet närmast att betrakta 

som symboliskt. Merkostnaderna utgörs 
bland annat av projekterings-, löne- och 
förändringskostnader. Skälet till att dessa 
kostnader inte tagits med fullt ut är att de 
är svåra att beräkna. 

Inga merkostnader för kommunens, 
länsstyrelsens och remissinstansernas 
processer som i slutänden också delvis 
belastar bostadskonsumenten är inklude-
rade i beräkningen. 

BERÄKNINGEN BYGGER PÅ FÖLJANDE ANTAGANDEN:

•   Markpris för typisk byggrätt relativt centralt i Stockholms-
området 20 000 kr/kvm bostadsarea (BOA)

•   Genomsnittlig projektstorlek, 70 lgh, 65 kvm/lgh,  
ger 4 550 kvm x 20 000 kr = 91 Mkr

•   Bedömt genomsnittligt avkastningskrav 15%

•   91 Mkr x 0,15 = 13 650 000 kr

•   Kapitalkostnad per år för markinvestering: 13 650 000 
SEK/4 550 kvm, motsvarande ca 3 000 kr/kvm. 65 x 3 000 
kr = 195 000 kr 

•   2 Mkr för projektering som måste göras om. 2 000 000 
Mkr/4 550 kvm x 65 kvm = ca 28 570 kr/3 år = 9 500 kr + 
195 000 kr = 205 500 kr/år 

Prisvärda bostäder snabbare

8



Sveriges Byggindustrier har uppskattat 
de totala produktionskostnaderna för bo-
stadsprojekt baserade på projekt byggda 
under 2014. Produktionskostnaden för 
flerbostadshus har ökat med 150 procent 
till 37 808 kr/kvm under 1998–2014. 
Byggkostnaden utgjorde merparten av 
produktionskostnaden 2014 och det är 
framför allt den som påverkat utveckling-
en. Den främsta förklaringen till bygg-
kostnadernas ökning under perioden är 

Kostnader i  
ett bostadsprojekt

stigande materialpriser, vilka till stor del 
bestäms på den internationella markna-
den. Kraftigt stigande markkostnader 
har dock relativt sett påverkat den totala 
produktionskostnaden mer än byggkost-
naderna, särskilt efter 2006.

Under perioden har lagstiftning, för-
ordningar och byggregler skärpts avsevärt 
exempelvis vad gäller utformning, buller-
skydd och tillgänglighet med högre kostna-
der som följd. De fördyrande faktorerna för 

nybyggnation av flerbostadshus samman-
fattar Sveriges byggindustrier med:

•   Brist på planlagd, byggklar mark

•   Höga markpriser

•   Utdragna detaljplaneprocesser

•   Många och långa överklagandeprocesser

•   Omständliga byggregler

•   Brist på enhetliga krav över landet

Produktionskostnaden för flerbostadshus har  
ökat med 150 procent till drygt 37 800 kr/kvm  

under 1998–2014.

Prisvärda bostäder snabbare
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Maskiner
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Produktionskostnad Byggkostnad
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15%

20%
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19%
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6%

11%

6%

11%

9%

17%

53%

47%

Lönekostnad

Källa: BI, SCB* Projektering, kontroll, besiktning, garanti, försäkring, kreditivränta.



Statistik från OECD visar att produktivite-
ten inom byggindustrin inte har utvecklats 
nämnvärt på 30 år1. Byggindustrin är även 
sämst på digitalisering jämfört med andra 
industribranscher2.

Bonava finns på åtta marknader inklusi-
ve Tyskland och kan genom gemensamma 
processer dra fördelar av likheterna mel-
lan olika marknader. Trots att bostadsut-
veckling på flera sätt är en lokal verksam-
het, finns det mycket som är gemensamt 
och gränsöverskridande.

I Tyskland har Bonava sedan många år 
utvecklat ett byggsystem baserat på intern 
och centraliserad design och produktion. 

BONAVAS KOSTNADSFOKUS
Bonava ser betydande potential att sänka 
kostnaderna med samordnade inköp. 
Under 2017 samordnades inköp av bland 
annat hissar. Inköpen sker nu endast av 
två typer av hisstorlekar från endast en hu-
vudleverantör vilket sänkt kostnaderna.

Digitalisering är central i effektivisering-
en av design- och produktionsprocesserna. 

1) Källa: OECD http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDBI_I4

2)  https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/digital-america-a-tale-of-the-haves-and-have-mores

Bonavas bidrag  
till sänkta kostnader

Med hjälp av denna kontinuerligt förbätt-
rade arbetsmodell har Bonava byggt cirka 
23 000 bostäder i Tyskland mellan 1994 
och 2017. Därmed finns mycket kunskap 
och erfarenhet av hur man effektivt 

Genom Virtual Design and Construction 
(VDC) kan data och informationsflöden som 
krävs för att utforma och uppföra bostads-
områden sammanställas och struktureras. 
VDC skapar en digital informationskedja och 
ökar kvaliteten i det gemensamma informa-
tionsunderlaget hos leverantörer, arkitekter 
och kunder. Bonava håller på att digitalisera 
sina processer på samtliga marknader. 

bygger prisvärda bostäder. Genom ökad 
kunskapsöverföring från Tyskland kan 
Bonava bidra till minskade ledtider och 
sänkta byggkostnader i Sverige. 

Digitaliseringen skapar förutsättningar för 
en högre grad av modularisering, vilket 
kommer att leda till ökad kostnadsef-
fektivitet med bibehållna arkitektoniska 
kvaliteter. Bonava är övertygat om att digi-
taliseringen kan vara ett effektiviserings-
verktyg för kommuner om det implemen-
teras i plan och- byggprocessen.

”Den låga produktivitetsutvecklingen är inte acceptabel 
och Bonava ska därför gå i bräschen för att öka produk-
tiviteten. Digitalisering är här ett avgörande verktyg för 

att driva produktivitet”, Joachim Hallengren, VD Bonava

Balkonger

Uppvärmning

Entrédörrar

Fönster

Fasader

Väggar

Prefab-element

Sandsten

Bonavas  
modulsystem i Tyskland 
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Det svenska regelverket måste förenklas 
för att bygga nya bostäder snabbare. In-
spiration kan hämtas i den tyska bygglag-
stiftningen. Den gör det möjligt för projek-
tutvecklare att driva detaljplaneprocessen 
i egen regi eller i många fall hoppa över 
detaljplanen och gå direkt på bygglov så 
länge den nya bebyggelsen följer befintlig 
bebyggelses karaktär, form och täthet.

Förslag för snabbare och smartare 
bostadsbyggande:

•   Förenkla planförfaranden med tysk 
bygglagstiftning som förebild

•   Spara skattemedel genom att låta bo-
stadsutvecklare presentera detaljplane-
förslag för kommunerna att ta ställning 
till 

Slutsatser

•   Minska personberoendet i planarbets-
processerna och fokusera i stället på 
processorienterade detaljplane- och 
bygglovsprocesser

•   Begränsa möjligheterna att överklaga 
till fall där det finns risk för betydande 
skada 

•   Inför enhetligare byggregler utan tolk-
ningsmöjligheter mellan kommuner

Det står klart att den politiska viljan och 
genomförandekraften hittills har varit 
större i Tyskland än i Sverige när det gäller 
att bygga fler bostäder. Som ett exempel 
har den tyska regeringen föreslagit att om 
byggklar tomtmark inte bebyggs så ska 
markägaren tvingas betala en tilläggsskatt 
för tomten.

Med smidigare regelverk, ökad enhetlig-
het i byggnormer och ökad förutsägbarhet 
i beslutsprocesser skulle Bonava tillsam-
mans med övriga branschen kunna bygga 
fler prisvärda bostäder.

I väntan på modernare regelverk är 
Bonavas bidrag till en bättre fungerande 
bostadsmarknad att utmana oss själv och 
branschen till att bli bäst på industriellt 
byggande. Vi arbetar med att:

•   Sänka kostnaderna genom ökad inköps-
samordning och effektivisering

•   Gradvis införa ett byggsystem baserat 
på moduler och egen centraliserad 
design och produktion

•   Digitalisera våra design- och byggpro-
cesser

Bonava fortsätter korta den del av byggkedjan vi 
kontrollerar för att sänka byggkostnaderna och råda 

bot på bostadsbristen i Sverige.

 

Vad gör du?

Prisvärda bostäder snabbare
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Ytterligare information

OLLE BOBACK
Affärsenhetschef, Bonava Tyskland

olle.boback@bonava.com

FREDRIK HEMBORG
Affärsenhetschef, Bonava Sverige

Fredrik.hemborg@bonava.com 
070-398 41 88


