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Andelstalsfördelning för gemensamhetsanläggningar i tredimensionella fastigheter 

Sammanfattning 
För 3D-fastighetsbildning finns idag inget vedertaget sätt att fördela andelstal i 
gemensamhetsanläggningar. En anledning är att 3D-fastighetsbildning är relativt nytt och 
tidigare bara använts i begränsad omfattning men idag blir detta allt vanligare då städerna 
förtätas och växer på höjden. Detta leder till en mer komplicerad fastighetsbildning med 
fler gemensamma utrymmen och anläggningar.  

Syftet med examensarbetet är att skapa en modell för andelstalsfördelning som kan 
användas vid anläggningsförrättningar för 3D-fastigheter för gemensamhetsanläggning med 
ändamål hiss. Utgångspunkten är att andelstalen ska vara enkla att förstå och samtidigt 
upplevas rättvisa av fastighetsägarna samt ge en generell bild av verkligheten. Metoden som 
används för att ta fram beräkningsmodellerna är statistik över antalet resor som görs i 
hissar samt undersökningar av ytor och besökare till olika fastighetstyper. Vidare förs 
diskussioner med flera lantmätare samt analys av insamlat material och resultat. 

Den framtagna modellen har tonkilometermetoden som utgångspunkt. På samma sätt som 
i tonkilometermetoden delas fördelningen här upp i två steg för att först ta fram ett 
transporttal och därefter ett längdtal. Transporttalet motsvarar antalet hissresor en fastighet 
genererar och beräknas med hjälp av modeller beroende på typ av verksamhet i fastigheten. 
Arbetet genererar i beräkningsmallar för fastigheter med ändamålen bostäder, kontor, 
restaurang, förskola och tandläkarmottagning. För andra typer av fastigheter förs endast en 
vägledande diskussion.  

Längdtalet bestäms efter de våningsplan fastigheten nyttjar. Modellen för längdtalet leder 
fram till två förslag för hur längdtalet kan beräknas och differentieras med hänsyn till 
våningsplan, med en linjär funktion eller en exponentiell funktion. De två lösningsförslagen 
jämförs och deras för- och nackdelar analyseras. Transporttalet och längdtalet används 
tillsammans för att ta fram det andelstal som fastigheten får. 
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Participatory shares in joint facilities in 3D property formation 

Abstract 
There is currently no common way of apportioning participatory shares in joint facilities in 
3D property formation. One reason is that 3D property formation is relatively new and 
previously used only to a limited extent, but today it is becoming more common as cities 
are densified and growing in height. This leads to a more complex property formation with 
more common spaces and facilities. 
The purpose of this thesis is to create a model for apportioning participatory shares that 
can be used in 3D-based facility procedures for joint facilities with the purpose of elevator. 
The idea is that the participatory shares should be easy to understand, while at the same 
time experiencing fairness by the property owners as well as giving a general picture of 
reality. The method that is used to obtain the calculation models is statistics on the number 
of journeys in lifts, as well as surveys of areas and visitors to different types of properties. 
Further methods used are discussions with several surveyors and analysis of collected 
materials and results. 
The model developed uses the “tonkilometermetoden” as a basis. In the same way as 
“tonkilometermetoden”, the apportioning is divided into two steps to obtain a transport 
number and then a length number. The transport number corresponds to the number of 
elevator trips a property generates and is calculated using models depending on the type of 
activity in the property unit. The work generates calculation models for property units with 
the purpose of housing, office, restaurant, preschool and dentist. For other types of 
property units there is only an indicative discussion. 
The length number is determined by the floors used by the property unit. The model for 
the length number leads to two proposals for how the length number can be calculated and 
differentiated with respect to the floor, with a linear curve or an exponential curve. The 
two solutions are compared and their advantages and disadvantages are analyzed. The 
transport number and length number are then used together to obtain the participatory 
share that the property unit receives. 
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Nomenklatur 
Lagar 

AL - Anläggningslag 1973:1149 

JB - Jordabalk 1970:994 

FBL - Fastighetsbildningslag 1970:988 

 

Ordlista 

3D-fastighet - En 3D-fastighet är en fastighet som är avgränsad både vertikalt och 
horisontellt och urholkar en traditionell fastighet. 

Andelstal - Fördelning av kostnader för gemensamhetsanläggningar bestäms utifrån 
andelstal. Alla fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen tilldelas ett andelstal för 
utförande och ett andelstal för drift.   

Anläggningsåtgärd - En åtgärd som innebär ändring, bildande eller upphävande av 
gemensamhetsanläggning.  

Boarea (BOA) - Utgörs av utrymme ovan mark inrättat för boende. Till BOA räknas inte 
biarea som förråd och garage. 

Fastighet - Markområde som avgränsas horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.  

Fastighetsbildning - En åtgärd som bland annat innebär att fastighetsindelning ändras 
eller servitut ändras, bildas eller upphävs. 

Förrättning - Syftar i denna rapport på lantmäteriförrättning och innefattar 
fastighetsbildningsåtgärd, anläggningsåtgärd och ledningsrättsåtgärd.   

Gemensamhetsanläggning (ga) - Anläggning som hör till flera fastigheter gemensamt.  

Hissresor - Med hissresor menas i denna rapport varje resa som görs i hissen. Ett besök 
genererar alltså två resor, en resa upp och en resa ner. 

Lokalarea (LOA) - Motsvarande BOA för lokaler. 

Samfälld - Anläggningen och rätten till utrymme är samfällda, det vill säga gemensamma, 
för de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. 

Tonkilometermetoden - Metod framtagen av Lantmäteriet för fördelning av andelstal vid 
anläggningsförrättningar för vägar. Metoden bygger bland annat på antal ton per år som 
körs på vägen per fastighet. 

Ägarlägenhet - Är enligt FBL 1 kap. 1a § en 3D-fastighet som endast inrymmer en enda 
bostadslägenhet. 
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1 Inledning 
Den urbana miljön, städerna, växer snabbt i takt med den ökade befolkningen. För att 
inte breda ut sig och ta värdefulla markområden i anspråk planeras det idag för 
förtätning av städerna. Detta gör att städerna växer på höjden och komplexa 
fastighetsbildningar genomförs. Stora markvärden skapas då tack vare en hög 
exploateringsgrad. 

De flesta fastigheter avgränsas endast horisontellt och är därigenom obegränsade till 
sin utbredning i höjdled. För att möjliggöra städernas utbredning på höjden infördes i 
januari 2004 lagstiftning som innebar att också tredimensionella fastigheter (3D-
fastigheter) kan bildas. En 3D-fastighet är en fastighet som är avgränsad både vertikalt 
och horisontellt och urholkar en traditionell fastighet. 3D-fastigheter kan vara belägna 
både över och under jord och fördelarna är bland annat att byggnader och 
anläggningar kan användas effektivare. Ett exempel är att kvartersmark med bostäder, 
affärer eller kontor genom 3D-fastighetsbildning kan byggas över spårområden och 
vägar som är allmän plats. I byggnader med flera ändamål kan 3D-fastigheter bildas 
för att skapa olika fastigheter för till exempel handel i bottenplan och bostäder 
ovanför. Tidigare fanns ingen möjlighet att dela dessa byggnader i olika fastigheter 
utan det var samma ägare för både lokaler och bostäder. 

Då fastigheter bildas ovanpå varandra ställs stora krav på samverkan mellan dessa. För 
de anläggningar som nyttjas gemensamt bildas en eller flera gemensamhets-
anläggningar (ga). För att bilda en ga för 3D-fastigheter krävs en genomtänkt 
fastighetsbildning då anläggningarna måste fungera på både kort och lång sikt samt 
uppfylla de krav som anges i anläggningslagen (AL). 

Mellan de fastigheter som har del i anläggningen ska andelstal fördelas efter vad som 
är skäligt. Hänsyn ska då tas till förväntad användning och den nytta fastigheten har av 
att vara med i ga:n. Vid andelstalsfördelning mellan traditionella fastigheter som ingår 
i en ga med ändamål väg används ofta den så kallade tonkilometermetoden. Denna 
metod är framtagen av Lantmäteriet och bygger bland annat på schablonvärden 
utifrån ton per år som körs på vägen per fastighet. Schablonvärdet är olika beroende 
på fastighetens ändamål, till exempel om fastigheten är avsedd för helårsbostad, 
fritidsbostad, flerfamiljshus, jordbruk m.m. Vidare bygger tonkilometermetoden på 
det avstånd som den aktuella fastigheten nyttjar av vägen.  

För 3D-fastighetsbildning finns idag inget vedertaget sätt att fördela andelstal i ga.  En 
anledning är att 3D-fastighetsbildning är relativt nytt och tidigare bara använts i 
begränsad omfattning. Allt eftersom städerna växer blir denna typ av 
fastighetsbildning allt vanligare. Det är därför motiverat att skapa en modell som gör 
förrättningarna effektivare. Det oftast förekommande idag är att andelstalen baseras 
på fastighetens yta, exempelvis boarea (BOA) eller lokalarea (LOA), men denna 
fördelningsgrund speglar inte alltid den verkliga nytta och användning ingående 
fastigheter har av anläggningen. Ett exempel är det planerade Karlatornet i Göteborg 
som innefattar en skybar med mycket liten yta i förhållande till antalet besökare. Vilket 
gör att en fördelning efter BOA och LOA inte speglar verkligheten. En slutsats av 
detta är att belastningen på ga:n till stor del beror på fastighetens ändamål eftersom 
olika verksamheter använder gemensamma utrymmen olika mycket. För att underlätta 
arbetet vid förrättningar skulle en modell liknande tonkilometermetoden vara 
fördelaktig att använda. 
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Schablonerna som används i tonkilometermetoden är anpassade för fastigheter på 
landsbygden och kan därför inte appliceras vid fastighetsbildning i urban miljö, där 
andra verksamheter är vanliga till exempel kontor. Detta gör att en modell är 
tidskrävande att ta fram eftersom det inte finns några färdiga schablontal för 3D-
fastigheter. En modell är också svår att ta fram eftersom andelstalen både ska vara 
enkla att förstå och samtidigt upplevas rättvisa av fastighetsägarna. Andelstalen kan 
inte vara grundade på för mycket detaljer, de ska ge en generell bild av verkligheten 
eftersom verksamheter kan skifta under tidens gång. Andelstalen måste också fungera 
på både kort och lång sikt. I ett kortsiktigt perspektiv ska andelstalen fungera i 
lantmäteriförrättning, det vill säga fördelningen ska uppfylla ställda lagkrav men också 
ofta fungera som fördelningsgrund för initiala anläggningskostnader. På lång sikt är 
kravet på fungerande andelstal främst förvaltningsinriktat, då dessa måste kunna 
fungera som förvaltningsunderlag år efter år. Även vid en eventuell 
fastighetsförsäljning måste andelstalen upplevas enkla, tydliga och rimliga för köparen. 
Att fördela andelstalen endast på deltagande fastigheters BOA eller LOA är en 
förenklad bild av verkligheten och uppfyller inte alltid de krav som ställs på 
andelstalen. 

Allt eftersom byggnaderna sträcker sig högre och innefattar fler fastigheter av både 
samma men också av olika ändamål krävs nytänkande kring fördelningen av andelstal. 
Tonkilometermetoden är en väl genomarbetad och fungerande metod för 
vägförrättningar, främst på landsbygden. Däremot har Lantmäteriet inte anpassat 
tonkilometermetoden till ga med annat ändamål än väg och inte heller tagit fram 
schablontal för fastigheter som skulle kunna vara föremål för 3D-fastighetsbildning. 
Kan en utveckling och anpassning av tonkilometermetoden för urban miljö och 3D-
fastighetsbildning ge en bredare användning av en redan beprövad metod? Hur kan en 
sådan utveckling av modellen se ut?    

1.1 Syfte, avgränsningar och frågeställning  
Syftet med detta studien är att utarbeta en modell för att fördela skäliga och rättvisa 
andelstal i ga där 3D-fastigheter deltar. Andelstalen måste uppfylla de krav som ställs i 
AL men även fungera på både kort och lång sikt. Kraven i AL är att andelstalen ska 
fördelas efter vad som är skäligt med hänsyn till förväntad användning och den nytta 
fastigheten har av att vara med i ga:n. För att lyckas skapa hållbara och fungerande 
ga:n behövs en eller flera metoder som uppfyller de krav som ett växande samhälle 
med komplex fastighetsbildning kräver. I många ga:n är det stora värden som måste 
hanteras vilket ställer krav på att en rättvis fördelning görs av andelstalen. I detta 
examensarbete sker ett resonemang kring och försök till framtagande av 
schablonvärden och beräkningsmodeller för fastigheter med olika ändamål. Resultatet 
av den kartläggning och de beräkningar som genomförs ska leda fram till värden och 
modeller som är användbara och hållbara i lantmäteriförrättningar men som också 
känns rättvisa och enkla för fastighetsägarna. Metoden ska kunna användas i 
situationer där en komplex fastighetsbildning krävs, där ga bildas och fastigheter både 
med samma ändamål men främst i situationer då fastigheter med olika ändamål deltar 
i ga:n.  

Fokus i arbetet är framtagande och utformande av schablonvärden och beräknings-
modeller för ga med ändamål hiss där 3D-fastigheter med olika ändamål deltar. 
Utgångspunkten är att tonkilometermetoden analyseras för att avgöra om denna 
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metod kan ligga till grund och anpassas för andelstalsfördelning i ga med andra 
ändamål än väg. Om en metod tas fram som innebär att fastigheter med olika 
verksamhetsändamål som deltar i en ga får ett högre andelstal än fastigheter med 
bostadsändamål genererar detta skatterättsliga frågor. Dock behandlas ingen skatte-
juridik i denna rapport utan arbetet avgränsas till fastighetsrättsliga konsekvenser. 
Dessa konsekvenser är till exempel rättvise- och skälighetsaspekter vid andelstal-
fördelning. Vidare avgränsas arbetet till att beräkningsmodeller och schablontal tas 
fram för fastigheter med ändamålen bostäder, kontor, restaurang, förskola och 
tandläkarmottagning. För fastigheter med andra verksamhetsändamål så som skola, 
gym, hotell och vård förs en diskussion kring vilka faktorer som påverkar antalet 
hissresor samt varför inga beräkningsmodeller och schablontal tas fram. En 
hypotesprövning görs genom ett beräkningsexempel för Karlastaden. Avsikten är att 
kontrollera om modellen är applicerbar vid en verklig förrättning.   

För att uppnå syftet med detta examensarbete utgår studien från ett antal 
frågeställningar. Huvudfrågorna som arbetet grundar sig på är: 

• Hur ska skäliga och rättvisa andelstal bestämmas för tredimensionella 
fastigheter utifrån fastighetens användning och nytta av anläggningen? 

• Hur kan en generell modell se ut, som ska kunna användas över hela Sverige, 
för fördelning av andelstal i ga med ändamål hiss? 

För att utreda bakgrunden till huvudfrågan samt för att denna ska kunna besvaras 
utgår studien från följande frågor: 

• Hur ser fördelningsgrunden ut idag då fördelning av andelstal sker i ga för 
3D-fastigheter?  

• Vad är skäliga schablonvärden alternativt lämpliga beräkningsmodeller för 
fastigheter med olika ändamål? 

• Hur kan andelstalen anpassas efter de våningsplan som fastigheten nyttjar?  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet som använts vid genomförande av denna 
studie. Studien inleds med en undersökning av andelstalsfördelningar i tidigare 
förrättningar. Nästa steg i arbetet utgörs av undersökningar och insamling av statistik 
som ligger till grund för skapandet av modellen. För att kontrollera om modellen går 
att applicera vid verkliga förrättningar görs en hypotesprövning utifrån ett fiktivt 
exempel grundat på Karlastaden.  

För att analysera och undersöka bakgrunden till problemet görs tidigt i arbetet 
kvalitativa undersökningar av tidigare forskning för att kontrollera att problem-
ställningen inte undersökts tidigare. En kvalitativ metod används då en djupare 
förståelse för ett visst ämne vill uppnås. Vidare analyseras tidigare examensarbeten1 
och Lantmäteriets rapporter2 om tonkilometermetoden. Syftet är att undersöka hur 
tonkilometermetoden fungerar och hur den används idag men även bakgrunden till 
hur andelstalen bestäms. Lantmäteriet har flera rapporter om tonkilometermetoden 
som alla bygger på varandra. Genom att göra en litteraturstudie över alla rapporter 
undersöks hur metoden utvecklats under åren. En litteraturstudie är ett effektivt sätt 
att ta reda på den grundfakta som förrättningslantmätare utgår ifrån. Lantmäteriet är 
en myndighet och är därmed en opartisk källa, studien riskerar på så vis inte att bli 
vinklad.  

I den senaste rapporten som beskriver tonkilometermetoden har Lantmäteriet använt 
sig av och hänvisat till ett flertal examensarbeten3. I dessa arbeten finns mycket 
information kring ämnet samlat vilket innebär att information och kunskap inhämtas 
på ett effektivt sätt. Examensarbetena används också för att upptäcka användbara 
källor samt studera den metod som använts.  

Rättsfall tolkas där anläggningsförrättningar överklagats för att utreda rättspraxis för 
andelstalsfördelning och tonkilometermetoden. Av detta kan även slutsatser dras kring 
hur vedertagen och accepterad tonkilometermetoden är av fastighetsägare. För att 
skapa en egen tolkning studeras rättsfallen på egen hand. Anledningen är att en 
intervju eller sammanfattning kan ge en vinklad bild av slutsatserna i vad rättsfallen 
visar. Rättspraxis för anläggningsförrättningar gällande 3D-fastigheter söks men inga 
rättsfall påträffas. Anledningen tros vara att lagstiftningen för 3D-fastigehtsbildning är 
relativt ny och därför har ännu inga överklaganden inkommit.      

Bakgrundsfakta tas fram genom litteraturstudie av bland annat examensarbeten där 
texter om gemensamhetsanläggningar, andelstalfördelning och 3D-fastigeter tolkas. 
Anläggningslagens 15 § tolkas för att utreda hur andelstal ska fördelas enligt lag så att 
ramarna för fördelningen av andelstalen sätts. Lagen är något alla 
förrättningslantmätare måste ta hänsyn till och kunna och det är den som sätter 
grunden för andelstalsfördelningen.  

1 Rüter, K., Källström, M., Att bilda ägarlägenheter; Olsson, Å., Larsson, P., Andelstal för 
hästfastigheter; Rieem, A., Vesterli, N., Andelstalsfördelning för specialfastigheter enligt 
anläggningslagen,; Lundgren, S., Rättvis kostnadsfördelning; Dolff, S., Andelstal för Banverkets 
nyttjande av vägar; Karlsson, P. R., Reglering av enskilt och gemensamt vid ägarlägenhetsförrättningar 
2 LMV-rapport 1995:11; Promemoria 1975-08-18; Underlag för tillämpning av tonkilometermetoden 
3 Olsson, Å., Larsson, P., Andelstal för hästfastigheter; Rieem, A., Vesterli, N., Andelstalsfördelning för 
specialfastigheter enligt anläggningslagen,; Lundgren, S., Rättvis kostnadsfördelning; Dolff, S., Andelstal 
för Banverkets nyttjande av vägar; 
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För att kartlägga hur andelstal fördelas idag tolkas och analyseras tidigare 
förrättningsakter för 3D-fastigheter. Förrättningsakterna erhålls genom förfrågan till 
alla statliga och kommunala lantmäterikontor. Detta sker genom e-post för att ge ett 
bredare urval då telefonkontakt är mer tidskrävande. Via e-post kan alla kontor 
kontaktas vilket ger en mer generell bild av hur fördelningen av andelstalen görs i 
Sverige. Diskussioner förs med lantmätare inom kommunal och privat sektor4, både 
om hur andelstal fördelas i 3D-fastigheter idag, men också hur tonkilometermetoden 
fungerar för vägar på landsbygden. Frågor ställs både genom telefon, e-post och 
personlig kontakt. Dessa diskussioner innebär att kunskap inhämtas från de som är 
aktiva inom branschen vilket utgör ett bra komplement till den information som 
erhålls genom litteratur och egna tankar och erfarenheter.   

Studien avgränsas till att gälla ga med ändamål hiss. Därför kontaktas olika företag 
som arbetar med konstruktion, service och inspektion av hissar5. Företagen kontaktas 
både via e-post, telefon och personliga besök och från dessa erhålls grundfakta om 
hissar och hur dimensionering görs. Den explorativa ingången har gjort det svårt att 
definiera på förhand vilken information som skulle komma att krävas. Informationen 
som efterfrågas är dessutom specifikt inriktad information som är svår att erhålla på 
annat sätt än genom förfrågan till hissföretag. 

Statistik6 över hur hissarna används i flerbostadshus och kontorsbyggnader erhålls. 
Statistiken analyseras och görs jämförbar genom angivelser av ytor för olika 
fastigheter, samt antal boende, besökare och anställda. Alternativet till att använda 
statistik från hissföretag är att göra egna undersökningar genom att via platsbesök 
räkna antalet personer som går in i och ut ur hissarna. Ett annat sätt att genomföra 
undersökningarna på är att fråga folk hur ofta de besöker olika ställen. Dessa 
undersökningar skulle ge ett snävt resultat på grund av få tillfrågade och undersökning 
under kort tid. Det skulle också ge en vinklad bild beroende på tillfrågade och arbetet 
skulle bli mycket tidskrävande. Statistiken från hissarna ger både ett mer tillförlitligt 
resultat och är mindre tidskrävande.  

Det är svårt att få fram statistik för andra typer av fastigheter än bostäder och kontor. 
En anledning till problematiken med att få tag på statistik är att det ofta är olika 
verksamheter i samma byggnad. Ett exempel är Gothia Towers i Göteborg som har 
både hotell, konferens och restaurangverksamhet där samma hiss används för alla 
olika verksamheterna. Detta gör det svårt att applicera statistik från hissarna i dessa 
byggnader. Därför görs undersökningar via frågor till fastigheter med olika 
verksamhetsändamål där statistik inte är möjlig att erhålla. Syftet med 
undersökningarna är att analysera hur många resor som skulle göras i hissen om 
verksamheten låg högt upp i en byggnad. Frågorna anpassas för att vara oberoende av 
fastighetens placering i byggnaden. Även fastigheter som ligger i markplan tillfrågas 
eftersom antalet besökare inte är beroende av våningsplanet. Undersökningarna görs 
främst via e-postutskick med frågor. Dessa undersökningar är kvalitativa då de är 
djupgående med ett relativt litet urval och det är därför svårt att dra generella 
slutsatser.  

4 Hellemar, R., Tjulander, J., Tärnemark, J., Anderberg, F., Persson, Å., Karlsson, P.R., Frick, T. 
5 Kone, Kiwa Inspecta, Schindler Hiss AB 
6 Kone 
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För att få ett brett urval i undersökningarna används e-post istället för telefonkontakt. 
En nackdel med e-post kan dock vara att det kan ge en lägre svarsfrekvens7. Det är 
också svårt att ställa följdfrågor och det finns större risk för missuppfattningar. 
Urvalet av tillfrågade verksamheter vid undersökningarna ska ge en generell bild av 
verkligheten. Tillfrågade restauranger är främst placerade i Trollhättan, Jönköping, 
Karlstad, Växjö och Göteborg och ska täcka olika typer av restauranger: lunch-, 
snabbmats-, finrestauranger, krogar och caféer med lättare rätter. Urvalet av kontor 
och tandläkare sker slumpmässigt men är övervägande begränsat till större städer. 
Inom tandvård är det främst folktandvården som kontaktas, men även ett fåtal privata 
tandvårdskliniker. 

Metoden övergår i en mer kvalitativ fas då undersökningarna sammanställs och när 
schablontal och beräkningsmallar tas fram. Jämförelser görs med befintliga 
anläggningsförrättningar för 3D-fastigheter och examensarbeten där fiktiva 
förrättningar görs. Diskussioner förs sedan med olika lantmätare om hur en modell 
kan se ut och användas där hänsyn tas till våningsplan. Modeller tas fram och 
analyseras för att jämföra vilken metod som kan anses mest användbar. 

  

7 Björklund, M., Paulsson U., Seminarieboken, s. 72 
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3 Lantmäteriåtgärder 
Begreppet lantmäteriförrättning innefattar en mängd olika åtgärder, bland annat 
fastighetsreglering, avstyckning och anläggningsåtgärd. För att fungera tillfreds-
ställande behöver en fastighet ha tillgång till anläggningar såsom vägar, avlopp, 
parkering med mera. Av praktiska och ekonomiska skäl är det ofta en fördel att 
gemensamt anlägga och använda dessa. För att förvaltningen ska fungera bildas en 
gemensamhetsanläggning (ga) i enlighet med anläggningslagen (AL). I städerna krävs 
idag en allt mer avancerad fastighetsbildning med fler ga på grund av städernas 
förtätning på höjden. Detta ställer högre krav på att anläggningar och utrymmen ska 
kunna nyttjas gemensamt. Nedan görs en beskrivning av relevant lagstiftning och 
andra ämnesområden som är viktiga för förståelsen av studien.  

3.1 Anläggningslag och gemensamhetsanläggning 
Anläggningslagen trädde i kraft år 1974 och har ersatt bland annat lag om vissa 
gemensamhetsanläggningar samt lag om enskilda vägar8. Lagens syfte är att reglera 
samverkan mellan fastigheter som ingår i ga:n. Den tillkom även för att förnya och 
modernisera lagstiftningen samt att anpassa lagstiftningen till fastighetsbildningslagen 
(FBL)9.  

AL styr när en anläggning får utgöra en ga samt hur utförandet och driften ska 
genomföras och bekostas. Exempel på anläggningar som är vanligt förekommande 
som ga är vägar, parkeringsytor och VA-anläggningar. I takt med att 3D-
fastighetsbildning har blivit allt vanligare har även andra anläggningar blivit föremål 
för bildande av ga. Några exempel på ga för 3D-fastigheter är hiss, trapphus, bärande 
konstruktioner i byggnaden samt ledningar. En ga kan innehålla flera olika typer av 
anläggningar och därmed ha flera olika ändamål10.  

En ga bildas av Lantmäteriet genom en anläggningsförrättning i enlighet med AL. De 
bildas för att tillgodose minst två fastigheters behov av en viss anläggning; att minst 
två fastigheter ska ha nytta av anläggningen är ett grundkrav enligt AL för att en ga 
ska få bildas. Ytterligare ett kriterium är att anläggningen ska vara av stadigvarande 
betydelse för de deltagande fastigheterna11. Ga:n är därmed knuten till fastigheten och 
oberoende av vem som är ägare till fastigheten. Detta innebär att rättigheter och 
skyldigheter är sakrättsligt knutna till fastigheten samt att delaktigheten följer 
fastigheten vid en eventuell överlåtelse12.  

Anläggningen och rätten till utrymme är samfällda för de fastigheter som deltar i 
ga:n13. För att utförande och drift ska fungera bra på både kort- och lång sikt tilldelas 
varje ingående fastighet ett andelstal för utförande och ett andelstal för drift. 
Andelstalen fördelas enligt AL 15 § efter den nytta och förväntad användning som 

8 Ekbäck, P., Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensamma anläggningar, s.  
35 
9 Proposition 1973:160, s. 1 
10 Ekbäck, P., Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensamma anläggningar, 
s. 38-39 
11 AL 1 § 
12 Ekbäck, P., Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensamma anläggningar, 
s. 35 
13 AL 14 § 
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fastigheten bedöms ha av anläggningen, de ska vara skäliga och rättvisa. Andelstalen 
bestäms av lantmätaren vid förrättningen. 

3.2 Andelstal 
De kostnader som uppstår då en ga bildas ska fördelas mellan de deltagande 
fastigheterna genom fördelning av andelstal enligt bestämmelserna i AL 15 §. Varje 
fastighet erhåller ett andelstal för utförande och ett andelstal för drift. Det är 
förrättningslantmätarens uppgift att vid förrättningen utreda och ange respektive 
fastighets andelstal.  

Grunderna för fördelningen av kostnaderna och andelstalen för utförandet av 
anläggningen utgörs av vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta fastigheten 
har av anläggningen. När andelstal fördelas för driften av anläggningen ska de 
bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till hur mycket fastigheten kommer 
att använda anläggningen. Viktigt vid all fördelning av kostnader och andelstal för ga 
är att hänsyn ska tas till den nytta och den utnyttjandegrad som fastigheten har av 
anläggningen och inga förhållanden som beror på den specifike ägaren till fastigheten. 
Hur viktig den ekonomiska rättvisan mellan fastigheterna är vid fördelningen framgår 
tydligt av proposition 1973:16014.  

3.2.1 Tonkilometermetoden  
Tonkilometermetoden är en metod för att beräkna andelstal för vägar. Metoden är 
utarbetad av lantmäteriet och bygger på antal ton som körs på vägen till och från 
fastigheten per år. I grunden finns Lantmäteriets promemoria 1975-08-18 som 
reviderades i och med LMV-rapporten 1995:11. Senaste uppdateringen gjordes 2010-
08-18 och heter ”Underlag för tillämpning av tonkilometermetoden”. 

Tonkilometermetoden utgår från transporttal, längdtal och utnyttjandegrad som sedan 
multipliceras för att få ett tonkilometertal. 

• Transporttalet är den sammanlagda vikten i ton årligen till och från 
fastigheten. Talet är en uppskattning eller beräkning av normalfallet för 
fastigheten. Till hjälp finns schablonvärden för vanliga typer av fastigheter. 

• Längdtal är väglängden i kilometer. Om väglängden är lika i området eller det 
finns flera alternativa vägar ges alla fastigheter längdtalet 1. 

• Med utnyttjandegrad menas hur stor nytta fastigheten har av vägen och är i 
normalfallet 100 %. Undantag kan göras om fastigheten har annan utfartsväg 
till allmän väg. Vanligt är att talet reduceras med 30-50 % beroende på hur 
stor nytta fastigheten har av vägen15.  

Till hjälp för att beräkna transporttalet, och på så vis effektivisera och underlätta 
anläggningsåtgärden, finns schablonvärden för bland annat permanentbostad, 
fritidsbostad och flerfamiljshus. För ovanligare fastigheter som inte har 

14 Proposition 1973:160 med förslag till anläggningslag m.m., s. 94 
15 Underlag för tillämpning av tonkilometermetoden, s. 17 
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schablonvärden finns rekommendationer och beräkningsmallar i Lantmäteriets 
rapport från 2010-08-1816. 

För att få fram andelstal genom tonkilometermetoden sätts fastigheternas 
tonkilometertal i förhållande till varandra. Det kan göras genom att de enskilda 
fastigheternas tonkilometertal divideras med den totala summan av alla fastigheternas 
tonkilometertal. För att istället få ett enklare andelstal kan det vanligast 
förekommande talet sättas till 1 medan de övriga fastigheternas tal divideras med det 
vanligaste tonkilometertalet17. 

3.3 3D-fastigheter 
Traditionella fastigheter är enligt 1 kap. 1 § jordabalken (1970:994) en yta på marken 
som avgränsas horisontellt. Sedan år 2004 kan också tredimensionella fastigheter 
bildas och dessa avgränsas både horisontellt och vertikalt, så kallade 3D-fastigheter18. 
En 3D-fastighet skiljer sig alltså från en traditionell fastighet genom att de avgränsas i 
tre plan istället för två och består av en sluten volym. Det innebär att det måste finnas 
en traditionell fastighet i grunden som kan urholkas av 3D-fastigheten19.  

Reglerna som möjliggör 3D-fastighetsbildning medför bland annat att byggnader och 
anläggningar i stadskärnor kan användas effektivare. Ett exempel är att kvartersmark 
med bostäder, affärer eller kontor genom 3D-fastighetsbildning kan byggas över 
spårområden och vägar som är allmän plats. 3D-fastigheter kan vara både över och 
under jord, som ett garage under jord eller en ägarlägenhetsfastighet i ett bostadshus. 

För att bilda 3D-fastigheter måste vissa villkor vara uppfyllda, enligt FBL 3 kap. 1a §. 
Ett sådant villkor är att fastigheten måste inrymma en byggnad, anläggning eller del av 
en sådan. Vidare måste bildandet av 3D-fastigheten leda till en mer ändamålsenlig 
förvaltning. Ska 3D-fastigheten dessutom användas för bostadsändamål måste den 
inrymma minst tre bostadslägenheter, med undantag för ägarlägenheter som kan 
bildas under särskilda villkor.   

3.3.1 Ägarlägenheter 
En ägarlägenhet är enligt FBL 1 kap. 1a § en 3D-fastighet som endast inrymmer en 
enda bostadslägenhet. För ägarlägenheter ser äganderätten ut på samma sätt som för 
en traditionell fastighet och ska inte blandas ihop med ägoförhållandet för 
bostadsrätt20. En bostadsrättsinnehavare äger inte juridiskt sett sin lägenhet utan har 
som medlem i bostadsrättsföreningen rätt att använda en viss lägenhet som 
föreningen äger på obestämd tid. Ägaren till en ägarlägenhet har större 
självbestämmanderätt då lägenheten kan säljas och hyras ut obehindrat. I en 
bostadsrätt däremot måste överlåtelser och andrahandsuthyrning först godkännas av 

16 Underlag för tillämpning av tonkilometermetoden 
17 Olsson, Å., Larsson, P., Andelstal för hästfastigheter s. 12; Rieem, A., Vesterli, N., 
Andelstalsfördelning för specialfastigheter enligt anläggningslagen, s. 14 
18 JB 1 kap. 1-1a §; FBL 1 kap. 1a § 
19 Julstad, B., Fastighetsindelning och markanvändning, s. 23-24 
20 Julstad, B., Fastighetsindelning och markanvändning, s. 26 
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föreningen21. Medlemmar i föreningen kan också förlora sin nyttjanderätt gentemot 
föreningen om betydelsefulla skyldigheter inte sköts22.    

Reglerna för ägarlägenheter kom år 2009 och innebär alltså att lägenheten utgör en 
egen fastighet. Boendeformen kan enligt regeringskansliet liknas vid ”radhus på 
höjden”23. För gemensamma utrymmen och delar av byggnaden såsom trappa, hiss 
och bärande konstruktioner bildas samfälligheter eller ga:n som varje ägarlägenhet 
äger del i24.  

FBL 3 kap. 1b § innehåller de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en 
ägarlägenhetsfastighet ska få bildas. En förutsättning är att ägarlägenheten ingår i en 
sammanhållen enhet med minst tre lägenheter. Ägarlägenheter får inte heller bildas 
annat än vid nyproduktion eller vid ombyggnation av byggnad som under de senaste 
åtta åren inte haft ändamålet bostad. 

  

21 SOU 2014:33, s. 117 
22 Proposition 2008/09:91, s. 28 
23 Regeringskansliet, Ägarlägenheter – kortfattad information om reglerna, s. 3 
24 Julstad, B., Fastighetsindelning och markanvändning, s 26; Lantmäteriet, Ägarlägenheter 
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4 Bakgrund till studien 
För att få en tydlig bild av de problem som kan uppstå då höga byggnader som 
innefattar flera fastigheter byggs används Karlastaden i Göteborg som exempel. 
Frågeställningar väcks utifrån exemplet Karlastaden och gör det lättare att förstå de 
modeller som tas fram och gör att modellerna lättare går att sätta i ett sammanhang. 
Nedan följer en beskrivning av Karlastaden. Vidare följer en beskrivning av hur 
andelstal fördelas för 3D-fastigheter idag. Då detta examensarbete avgränsas till att 
beskriva hur andelstal kan fördelas för ga med ändamålet hiss följer sedan allmän 
information om dimensionering och underhåll av hissar.  

4.1 Karlavagnsplatsen med Karlatornet 
Karlavagnsplatsen är ett område inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg där 
Göteborgs Stad i samarbete med Serneke planerar för uppförande av bostäder och 
verksamheter. Detaljplanen, Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen 
inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg, ska upp för antagande i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige i juni 2017. Förutsatt att planen inte bli överklagad innebär detta 
att planen vinner laga kraft i augusti samma år. Detaljplanen medger en hög 
exploateringsgrad och möjliggör för cirka 3000 nya bostäder, centrumverksamhet, 
skola, vård, med mera. Det som är speciellt med planerna för Karlavagnsplatsen är de 
höga byggnaderna som planen medger. Den högsta byggnaden, Karlatornet, kommer 
att nå en höjd på 240 meter och med detta bli Nordens högsta byggnad. I Bild 1 ses 
ett förslag för hur området skulle kunna komma att se ut då planen genomförts. 
Skrapan kommer innefatta mestadels bostadsrättslägenheter men även en skybar och 
restaurang. Bostadsrätterna kommer att fördelas mellan fyra till fem bostadsrätts-
föreningar. I Karlatornet ska tredimensionell fastighetsbildning genomföras dels för 
respektive bostadsrättsförening och dels för skybaren med restaurang.      
När tredimensionella fastigheter bildas krävs en god samverkan mellan fastigheterna 
när det gäller utförande och drift av gemensamma anläggningar och utrymmen. Detta 
löses genom bildande av ga där fastigheterna tilldelas skäliga och rättvisa andelstal 
som motsvarar den nytta fastigheten har av anläggningen. Det som kommer att ingå i 
gemensamhetsanläggningar i Karlatornet är bland annat hiss och trapphus. 
Fastigheterna i Karlatornet har skilda användningsområden som innebär att de har 
olika stor nytta av anläggningarna vilket skapar problem när andelstalen ska fördelas. 
Lantmäteriet har inga schablontal för vilken fördelning som är lämplig vid 
tredimensionell fastighetsbildning vilket försvårar arbetet för den lantmätare som ska 
genomföra förrättningen.  

Den metod som är vanlig att använda vid fördelning av andelstal är att fördela enligt 
bostadens area. Skulle denna metod användas för fördelning i Karlatornet riskerar 
andelstalen att bli snedfördelade då skybaren har en liten yta i förhållande till den 
bedömda mängden besökare. Serneke bedömer att skybaren i tornet, med hänvisning 
till Kaknästornet, kommer ha ungefär 550 000 besökare varje år. Mängden besökare 
innebär att skybaren i förhållande till bostadsrättsföreningarna kommer att nyttja till 
exempel hissen i betydligt större utsträckning i förhållande till den area som 
fastigheten upptar.  
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Bild 1. Översiktsbild för Karlastaden med Karlatornet 

Källa: Serneke, 2017 

4.2 Andelstalsfördelning för 3D-fastigheter  
En undersökning av förrättningsakter från anläggningsförrättningar för 3D-fastigheter 
visar att det idag inte finns någon generell metod som används, utan olika akter visar 
olika sätt att fördela andelstalen. En stor del av akterna saknar beskrivning av hur 
andelstalsfördelningen gjorts vilket gör det svårt att analysera fördelningsgrunden. 

Vanligt är att alla ingående fastigheter i ga:n får lika andelstal, så kallad likadelning. Ett 
annat vanligt sätt är att fördelningen sker efter BOA eller LOA. Denna metod 
förutsätter att ju större lägenheten eller lokalen är, desto fler människor bor eller vistas 
där. Fler människor innebär större belastning på gemensamma ytor och anläggningar 
som till exempel trappor och hissar, därmed ges dessa ett högre andelstal i ga:n. I en 
av de granskade förrättningarna med ägarlägenheter har antal rum i lägenheterna 
använts som fördelningsnyckel istället för BOA. 

En annan förrättning innehåller både lokaler och ägarlägenheter. För att få ett rimligt 
förhållande mellan LOA och BOA används en procentsats på LOA:n där andelstalen 
motsvarar 65 % LOA och 100 % BOA. Anledningen är att varje kvadratmeter BOA 
förutsätts användas mer intensivt. 

Det finns även ett exempel bland akterna som visar fördelningsgrunden med hjälp av 
en uträkning där hänsyn tas till våningsplan. Andelstalet för hiss bygger på BOA 
adderat med en konstant på 15 kvm. Summan multipliceras med en faktor för 
våningsplan och en faktor för om det är hyreslägenhet eller ägarlägenhet och på så sätt 
fås ett andelstal. I en annan förrättning görs en skälighetsuppskattning av nyttan utan 
vidare förklaring av fördelningsgrunden.  

4.3 Hissar 
Denna studie avgränsas till att skapa en modell för fördelning av andelstal för ga med 
ändamål hiss. Det finns olika typer av hissar som har olika konstruktion och 
utformning beroende på användning. Exempel på typer av hissar är personhiss, 
varuhiss och sänghiss. Hissar har alltid en maxgräns för lastvikten men enligt 
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Schindler Hiss AB är det ändå viktigt att välja rätt hisstyp beroende på aktivitet 
eftersom golv och trösklar är utformade och dimensionerade för just den aktiviteten.  

Enligt Kone är hissen dimensionerad för att klara sex gånger mer än vad maxvikten 
säger vilket innebär att vikten som transporteras i hissen har mycket liten betydelse för 
slitaget. Det finns också ofta en våg i hissen som gör att det inte går att lasta mer än 
maxvikten.  Hissen slits istället när den åker upp och ner och det är också utifrån antal 
resor som dimensioneringen görs för nya hissar. Enligt Kiwa Inspecta kan 
dimensionering ibland göras utifrån vändningar, det innebär att om hissen stannar och 
sedan fortsätter åt samma håll, så räknas detta som en och samma resa. 

Både hissföretagen Kone, Kiwa Inspecta och Schindler Hiss AB påpekar i intervju att 
hissar slits olika beroende på aktivitet. Hissar i restauranger och sjukhus slits oftast 
mer än hissar i bostadshus eftersom vagnar och sängar körs i hissarna. Detta sker ofta 
i stressade situationer vilket gör att stötar och slitage på till exempel hissdörrar är 
vanligt. 
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5 Framtagande av beräkningsmodeller och 
schablontal vid andelstalsfördelning 

Det är svårt att ta fram schablontal för 3D-fastigheter då olika fastigheter genererar 
olika antal hissresor även om de har samma ändamål. Nedan har trots denna 
problematik ansatser gjorts för att ta fram generella schablontal och beräknings-
modeller för fastigheter med olika ändamål. När tydliga mallar tagits fram och sedan 
används underlättar detta för lantmätaren vid förrättningar samt för förståelsen av och 
tydligheten i andelstalsfördelningen.   

Framtagen metod utgår från tonkilometermetodens uppdelning i ett transporttal och 
ett längdtal. Transporttalet beror på fastighetens ändamål och i modellen motsvarar 
detta antalet resor som görs i hissen per år. Längdtalet används för att anpassa 
andelstalet efter vilken våning fastigheten är belägen på.  

5.1 Andelstal för utförande och drift 
Deltagande fastigheter i en ga tilldelas ett andelstal för utförande och ett för drift. 
Andelstal för utförande sätts efter den nytta fastigheten har, drift efter hur mycket 
fastigheten uppskattas använda anläggningen. Vid beskrivningen nedan av hur 
andelstal kan fördelas utgår resonemanget från att ändamålet med ga:n endast är hiss. 
Två alternativa lösningar diskuteras för hur andelstalen för utförande och drift kan 
fördelas. Ett alternativ är att andelstalen för utförande delas lika mellan deltagande 
fastigheter medan andelstalen för drift utgår från framtagen modell. Alternativt utgår 
både andelstal för utförande och för drift från modellen vilket innebär att andelstalen 
följs åt. Nedan diskuteras de två alternativen.  

Ett argument för att andelstalet för utförande ska delas lika mellan deltagande 
fastigheter är att fastigheterna kan anses ha samma nytta av att kommunicera med 
omgivningen och därmed transportera sig mellan våningsplanen. Ytterligare ett 
argument för att fördela andelstal för utförande lika är att det finns tillgänglighetskrav 
enligt plan- och byggförordningen (PBF) 3 kap. 5 § på att ett flerbostadshus måste ha 
hiss om det är högre än två våningar. En konsekvens av detta är att utan hiss minskas 
byggrätten vilket gör att lägenheterna blir dyrare då kostnaderna för marken delas 
mellan färre lägenheter. Med en hiss innebär det att byggrätten kan nyttjas bättre då 
ett högre hus med fler våningar kan byggas. 

Alternativet till att ha lika andelstal för utförande är att andelstal för utförande och 
drift följs åt och att nyttan därmed anses beroende av våningsplanen. Ett antagande är 
då att nyttan ökar med användningen. Fastigheter längre ner i byggnaden kan i större 
utsträckning använda trapporna och har därför inte lika stor nytta av hissen. Ett annat 
argument för att andelstal för utförande bör variera med våningsplan är att kostnader 
för att bygga hiss varierar med våningsplanet. Ett exempel är att grundkostnaden för 
att bygga hiss är 340 000 kr för två våningar, sedan tillkommer 25 000 till 30 000 kr 
per våningsplan. För bostadshus över fyra våningar ställs dessutom krav på tillgång till 
bårhiss och över tio våningar krävs två hissar där en är brandbekämpningshiss vilket 
ytterligare ökar kostnaden för hissar i höga byggnader25. Ytterligare ett argument för 
att andelstalen ska följas åt är att det underlättar för framtida förvaltning genom att 

25 Wikner, A., Schindler Hiss AB 
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göra andelstalen lätta att förstå och använda för samfällighetsföreningen eftersom det 
annars måste skiljas på kostnader för utförande och drift. 

5.2 Transporttal 
Första steget för att skapa en modell för andelstalsfördelning är att ta fram ett 
transporttal. Transporttalet ska motsvara fastighetens användning av hissen, det vill 
säga det antal resor hissen gör till och från fastigheten. Transporttalet är beroende av 
den verksamhet som finns i fastigheten och beräkningsmallar för att räkna ut 
transporttalet tas fram för bostäder, kontor, restaurang, förskola och tandläkar-
mottagning. Dessa verksamheter har valts ut för att det är ändamål som planeras i 
Karlastaden och utgör även en vanlig typ av verksamheter i höga byggnader på andra 
platser. Det förs även en diskussion kring fastigheter med andra ändamål. Dock är det 
inte möjligt att på samma sätt som för ovanstående fastigheter skapa modeller för 
antalet hissresor som dessa genererar. Här görs istället en ansats till förklaring av hur 
tankegången kan se ut när antalet hissresor ska bestämmas för att sedan användas vid 
andelstalsberäkningen. 

Nedan följer en diskussion om hur många hissresor respektive fastighets ändamål 
genererar per år. Med hissresor menas i denna rapport varje resa som görs i hissen. 
Ett besök genererar alltså två hissresor, en resa upp och en resa ner. Utgångspunkten i 
diskussionerna kring de olika fastigheterna är att det är antal resor i hissen som avgör 
dimensioneringen av hissen och också avgör slitaget på hissen. Faktorer för 
våningsplan diskuteras längre ner. 

5.2.1 Bostäder  
Tidigare förrättningar tillämpar olika metoder för att göra fastigheterna jämförbara. 
De flesta använder sig av boarea (BOA) medan andra använder antal lägenheter. Ett 
fåtal använder sig av hur många rum varje lägenhet har och därefter görs antaganden 
för hur många personer som bor i respektive lägenhet. 

För att utreda antalet hissresor per kvadratmeter BOA används statistik som erhålls 
från Kone AB, bilaga A-H. Statistiken kommer från hissar i tre bostadshus och visar 
bland annat antal photocell cuts, antal gånger hissen startar samt antal gånger 
hissdörren öppnas under ett år, se Figur 1. Photocell cuts är hur många gånger 
ljusridån, som sitter på hisskorgen, brutits när personer passerar. Det är svårt att 
använda detta värde för att se hur många personer som gått in i hissen då ljusridån 
inte alltid blir hel innan nästa person går in. Även statistiken över antalet hiss-starter är 
svår att använda eftersom resultatet visar varje gång hissen startar, oavsett om den är 
tom eller inte. Den statistik som anses vara den mest korrekta för att avgöra antalet 
personresor är antalet registrerade dörröppningar. Värdet som erhålls ur datan delas 
på hälften eftersom dörrarna öppnas både när personer går in och ut. Missvisande blir 
om personer går ut samtidigt som andra går in i hissen utan att dörrarna hinner 
stängas mellan. En annan aspekt att ha i åtanke är samåkning. 
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Figur 1. Exempel på statistik för antal hisstarter, photocell cuts och dörröppningar   

Källa: Kone AB, 201726   

Statistiken erhållen av Kone AB kommer från flerbostadshus i Täby, Göteborg och 
Strömstad med 16, 14 respektive 4 våningar. Bostadshusen i Täby och Strömstad har 
två trappuppgångar. Vissa trappuppgångar har flera hissar och statistiken för dessa 
summeras då hissarna leder till samma lägenheter.  

Eftersom de boende på bottenplan inte använder hissen räknas BOA för denna 
våning bort. Ett antagande görs att boende en våning upp i stor utsträckning väljer att 
ta trapporna istället för hissen. Andelen avtar med våningsplanen men det är svårt att 
dra en generell gräns. Därför tas endast bottenplan och första våningen bort. Bäst 
värde fås om byggnaden är mycket hög eftersom användningen av trapporna får 
mindre genomslag i statistiken.  

Beräkningar utifrån statistiken utmynnar i ett värde för antalet hissresor per kvadrat-
meter. Det resulterar i ett medelvärde på 34,3 hissresor per kvadratmeter per år, se 
Tabell 1. För att se om värdet kan anses rimligt görs en kontroll av antalet hissresor 
per person utifrån statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) samt ett resonemang 
om statistiken anses rimlig.  

Enligt SCB har varje boende i bostadsrätt 39 kvadratmeter BOA i snitt i hela riket27. 
Det finns också statistik som visar att det i en bostadsrätt i snitt bor 1,8 personer28. 
Resultaten från hissresorna räknas, utifrån SCB:s statistik, om till antalet hissresor per 
person och dag. Resultatet redovisas i Tabell 1 och visar ett medelvärde på 3,7 och 3,8 
hissresor per person och dag beroende på om BOA eller antalet lägenheter används. 
Utifrån ett resonemang antas att en boende gör 2 hissresor motsvarande resa till och 
från arbete eller skola och ofta också 2 hissresor för aktivitet eller andra ärenden. 
Dock måste samåkning tas i beaktning. Utifrån detta resonemang samt beräkningarna 
utifrån statistik hämtad från SCB anses statistiken från hissarna för antalet hissresor 
per kvadratmeter rimlig.   

26  Kone AB, ett års statistik från hissen på Alvägen 4. År 2016-2017.  
27 Statistiska Centralbyrån, Genomsnittlig bostadsarea per person efter region, hushållstyp och 
boendeform. År 2012 - 2016 
28 Statistiska Centralbyrån, Hushåll i småhus ofta större än de i flerbostadshus 
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Utgångspunkter: 

• Hissresor per kvm: 34,3 hissresor/år 
• BOA 

 
 
 

Tabell 1. Medelvärde för hissresor per kvadratmeter och år samt hissresor per boende och dag 

Källa: Blomberg, Söderqvist, bearbetning av statistik från Kone AB och SCB, 2017 

5.2.2 Kontor  
På samma sätt som för bostäder används statistik från Kone AB för hissarna i två 
kontorsbyggnader, belägna på Nellickevägen 22 och Parkgatan 49 i Göteborg, (se 
bilaga I-N). Precis som för bostäder räknas ytorna på bottenvåning och första 
våningen bort för att göra statistiken tillämpningsbar. Utifrån statistiken tas värden 
fram över antalet hissresor per kvadratmeter. För att jämföra om värdet hämtat från 
statistiken är rimligt omvandlas detta värde till antalet hissresor per person och dag. 
För att omvandla värdet behövs uppgifter om hur många personer som arbetar på 
kontoren. Alla företag kontaktas därför i kontorsbyggnaderna för att utreda hur 
många anställda respektive kontor har, bilaga O. Värdet jämförs sedan med 
antaganden om hur många gånger anställda går ut.  

Bostädernas yta och lägenheter är exklusive våning 0-1   

Hissresor/kvm Monsun- 
gatan 

Åkerbyvägen 
82 

Åkerbyvägen 
84 

Alvägen 
4 

Alvägen 
6 

Medel 

Antal dörröppningar 233012,0 265403,0 327107,0 55835,0 43971,0   

Antal hissresor 116506,0 132701,5 163553,5 27917,5 21985,5   

BOA (kvm) 3011,0 4501,0 4501,0 743,6 743,6   

Hissresor/kvm/år 38,7 29,5 36,3 37,5 29,6 34,3 

Boende enligt SCB utifrån BOA per boende 

    Boende 77,2 115,4 115,4 19,1 19,1   

Hissresor/boende/år 1509,0 1149,8 1417,1 1464,2 1153,0 1338,6 

Hissresor/boende/dag 4,1 3,2 3,9 4,0 3,2 3,7 

Boende enligt SCB utifrån boende per bostadsrätt 

   Lägenheter 43,0 56,0 56,0 11,3 10,5   

Boende  77,4 100,8 100,8 20,3 18,9   

Hissresor/boende/år 1505,2 1316,5 1622,6 1376,2 1163,3 1396,7 

Hissresor/boende/dag 4,1 3,6 4,4 3,8 3,2 3,8 

Transporttal = BOA x 34,3 
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Då statistik endast erhålls från två byggnader görs en teori utifrån antagande om 
antalet hissresor en anställd gör per dag för att sedan kunna jämföras med statistiken 
från hissarna. Ett första antagande som görs är att en kontorsanställd i snitt gör tre 
hissresor per dag, när de börjar och slutar jobbet samt när de går ut på lunch. Att 
antalet sätts till tre och inte fyra beror på ett antagande att ungefär hälften av de 
anställda äter lunch ute medan hälften är kvar på kontoret. Ytterligare ett antagande är 
att det sker samåkning vid resorna för lunch och att det åker ungefär två personer åt 
gången i hissen. Utifrån detta fås ett snitt på 2,5 hissresor per person per dag. Faktorer 
som kan påverka snittet kan också vara samåkning vid ankomst och hemfärd då 
kontorsanställda ofta har ungefär samma arbetstider. En faktor som kan öka antalet 
hissresor är besök till kontoret samt då de anställda gör kundbesök. Antalet anställda 
som används i statistiken kan också skilja från verkligheten på grund av 
deltidsanställningar eller att alla anställda inte är på kontoret varje dag. 

Denna teori jämförs med den erhållna statistiken från de två kontorshusen som visar 
ett medelvärde på 2,5 respektive 2,7 hissresor per person per dag, se Tabell 2. Värdet 
utifrån teorin, 2,5 hissresor, ligger väl i linje med medelvärdet från statistiken som är 
2,6 hissresor per person per dag. Att de tre framtagna värdena stämmer väl överens 
gör att medelvärdet för hissresor per kvadratmeter och år, 34, används i modellen. 
Önskvärt hade varit statistik från fler kontorsbyggnader som kunde stärka 
schablontalet i modellen.  

För att kunna applicera värdet för antalet hissresor per anställd i en modell undersöks 
hur stor kontorsyta varje anställd har i genomsnitt med utgångspunkt från ett antal 
företag och kontor. Utifrån undersökningen erhålls information om antalet anställda 
och LOA för varje kontor, bilaga O. Denna information används för att beräkna det 
genomsnittliga antalet kvadratmeter, av total LOA för kontoret, en anställd har. 
Undersökningen som gjorts bygger på svar från 19 olika kontor och visar att en 
kontorsanställd i genomsnitt har 23,7 kvadratmeter LOA. Undersökning görs också 
av vad det finns för traditioner och normer i Sverige, dessa visas i Tabell 3. I 
traditionella kontor har varje anställd ett eget rum, så kallade cellkontor. Trenden går 
mot lösningar som kräver mindre yta per anställd som öppna landskap och 
aktivitetsbaserade kontor. Trender kan dock skifta snabbt och en modell för andelstal 
behöver fungera över tid, varför ett genomsnitt istället används.  

 

Utgångspunkter:  

• LOA 

• Hissresor/kvm/år: 34 

 

 

  

Transporttal = 34 x LOA 
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Tabell 2. Medelvärde för hissresor per kvadratmeter och år samt hissresor per person och dag 

Kontor Nellickevägen Parkgatan Medel 

Antal dörröppningar 521526,0 480906,0 501216,0 

Antal hissresor 260763,0 240453,0 250608,0 

Kvm utan vån0-1 9300,0 6011,2 7655,6 

Hissresor/kvm/år 28,0 40,0 34,0 

Anställda utan vån 0-1 439,0 371,2 405,1 

Hissresor/pers/år 594,0 647,8 620,9 

Hissresor/pers/dag 2,5 2,7 2,6 
Källa: Blomberg, Söderqvist, bearbetning av statistik från Kone AB, 2017 

 

Tabell 3. Normer för olika typer av kontor i Sverige29 

Kontorstyp kvm/anställd 

Cellkontor 20-30 

Öppna landskap 15-20 

Aktivitetsbaserade 10-15 

Tumregler 15-20 

5.2.3 Restaurang  
För att beräkna antalet resor i hiss som görs till en fastighet med restaurang används 
faktorerna antal arbetspass och besökare per år. Personalens nyttjande av hissen 
motsvarar i denna modell antalet arbetspass. I en modell för resor med hiss till 
restaurang måste hänsyn även tas till att samåkning sker i relativt stor utsträckning. 
Undersökningar av hur stort ett sällskap är, vilket motsvarar hur många personer som 
åker i hissen samtidigt, visar en median på 4,5 personer, resultat i Tabell 4. Givetvis är 
detta ett antagande som är beroende av vilken typ av restaurang som avses. För att det 
antagna antalet ska kunna användas generellt för alla restauranger bygger 
undersökningarna på olika typer av restauranger och en median utifrån detta tas fram.  

En restaurang genererar även varutransporter. Då det tidigare konstaterats att inte 
vikten är avgörande för dimensionering och slitage av hissen är det antalet hissresor 
som krävs för varutransporter som är den intressanta faktorn. För att avgöra antalet 
resor som krävs i hissen för att transportera varor genomförs undersökningar av 
antalet varuvagnar för flera restauranger. Antalet varuvagnar varierar mellan olika 
restauranger, dock konstateras att antalet hissresor beroende av varutransporter är få i 
relation till antalet resor som görs av gästerna. Detta innebär att dessa hissresor är 

29 Objectvision, Så väljer du rätt kontorsyta redan från början; Vasakronan, Hur stor kontorsyta 
behövs?; Yta.se – blogg, Kvadratmeter per anställd för kontor  
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försumbara och ingen hänsyn tas till denna faktor i modellen för 
andelstalsberäkningen. I större byggnader är det dessutom vanligt att ha en 
transporthiss för varor.  

Den genomförda undersökningen ger mycket stora variationer i resultaten vad gäller 
antalet anställda och gäster, se bilaga P. Därför kan inga slutsatser eller värden tas 
fram för antal gäster per anställd eller för anställda respektive gäster per kvadratmeter. 
Nedan ses en modell som kan användas om värden för antal gäster och antalet 
arbetspass kan erhållas.   

 
Utgångspunkter: 

• Antal gäster  

• Antal arbetspass  

• Medelsällskap: 4,5 

 

 
 

Tabell 4. Medelvärde och median för medelsällskap 

Restaurang Medel-
sällskap 

MAX, Partille 2,5 

Café Wayes, Trollhättan 3,0 

Elgordo, Jönköping 3,5 

Strandgatan, Trollhättan 4,0 

Pitchers, Trollhättan 4,5 

Majo bar, Trollhättan 5,0 

New place, Trollhättan 5,0 

Pescadores, Jönköping 5,0 

Buddys, Trollhättan 13,0 

Medelvärde 5,1 

Median 4,5 
Källa: Blomberg, Söderqvist, 2017 
 

5.2.4 Förskola  
De faktorer som påverkar antalet hissresor för fastigheter med ändamålet förskola är 
antalet anställda samt antalet barn. Personalen åker i hissen när de kommer till arbetet 
och när de slutar samt att de går ut för utevistelse med barnen. När barnen ska gå ut 
antas att det alltid är en pedagog som åker med barnen i hissen och att alla barn på 
förskolan fördelas mellan pedagogerna. Tack vare detta kan antalet hissresor som 

Transporttal = antal gäster per år/4,5 + arbetspass per år 
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beror på utevistelse under dagen beräknas utifrån antalet anställda. Vanligt är att 
barnen går ut två gånger per dag under sommarhalvåret medan de vintertid endast går 
ut en gång per dag. En faktor som påverkar antalet hissresor är att syskon går på 
samma förskola vilket innebär att en förälder hämtar flera barn samtidigt. Att det 
finns faktorer som påverkar antalet resor i hissen till ett lägre antal kan till viss del 
anses jämnas ut av att de anställda går ut på rasterna samt att det sker varutransporter 
till förskolan.  

Självklart varierar alla dessa faktorer mellan olika förskolor men ett snitt på tre 
hissresor per dag för utevistelse per pedagog anses motiverat att anta. Till detta 
tillkommer hissresor för ankomst till och hemfärd från arbetet vilket ger två hissresor 
per pedagog per dag. Totala antalet hissresor per pedagog och dag antas därför vara 
fem stycken. Utöver dessa hissresor lämnas och hämtas barnen vilket ger fyra resor 
per barn per dag.  

För att få fram en siffra som visar på hur många barn det går på förskolan i relation 
till antalet anställda har statistik studerats. Skolverket för statistik över alla förskolor i 
landet där till exempel personaltätheten visas30. Tas ett medelvärde fram utifrån de år 
som är angivna i Figur 2 ges (88,1/17) cirka 5,2 barn per arbetare. Självklart kan 
antalet barn per pedagog variera men medelvärdet utifrån statistiken får antas fungera 
väl i en modell som ska vara generell och kunna användas för förskolor i hela landet. 
Denna siffra är den som används nedan i modellen för andelstalsberäkning.   

 
Figur 2. Statistik över personaltäthet på förskolor 

Källa: Skolverket, Statistik om förskolan, 2017-04-25 
 
Hur stor yta varje barn har varierar mellan olika förskolor och det finns olika 
rekommendationer från kommunerna. I till exempel Göteborg rekommenderas 10 

30 Skolverket, Statistik om förskolan, 2017-04-25 
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kvadratmeter per barn31. Detta är högre än rekommendationerna som finns i till 
exempel Malmö32 och Stockholm33 på cirka 7,5 kvadratmeter per barn. 
Rekommendationerna anger en minimiyta och detta behöver inte avspegla 
verkligheten. Ytan per barn används i modellen för att avgöra hur många anställda en 
förskola med en viss given areal kan antas ha. Det är utifrån antalet pedagoger som 
transporttalet sedan bestäms. För att få fram ett transporttal som motsvarar de 
hissresor per år som förskolan genererar multipliceras framtagna resor per dag med 
220 dagar34. 

 

Utgångspunkter: 

• Hissresor/pedagog/dag: 5 

• Hissresor/barn/dag: 4 

• Antal barn: LOA/10 

• Antal pedagoger: Antal barn/5,2 

• Antal dagar: 220  

 

 

 

 
 

 

5.2.5 Tandläkarmottagning  
Att ta fram en modell för antalet hissresor som en tandläkarmottagning genererar 
bygger på faktorerna antal anställda och besökare. För att modellen ska vara lätt att 
applicera vid beräkning av andelstalen görs en undersökning som resulterar i ett snitt 
över hur många patienter varje anställd har, bilaga Q.  

De anställda genererar resor i hissen då de kommer till arbetet och när det lämnar för 
dagen samt då de går ut på lunchrasten eller annan rast. Med hänvisning till hissresor 
per anställd på kontor sätts även här antalet hissresor till 2,6 resor per person och dag. 
Antalet hissresor som besökare till mottagningen gör bestäms efter resultatet av den 
genomförda undersökningen bland tandläkarmottagningar. Medianen av under-
sökningen visar att en anställd har fyra patienter per dag.  

Antalet patienter som en anställd har på en dag varierar beroende på vilken typ av 
mottagning det är, om det är allmäntandvård eller specialisttandvård som avses. 
Denna modell är framtagen för att kunna användas för mottagningar som bedriver 
allmäntandvård, därför bygger undersökningen på denna typ av mottagningar.  

31 Göteborgs stad, Beräkna yta 
32 Malmö stad miljöförvaltningen, Starta förskola, antagen av miljönämnden 2011-05-23, s. 8 
33 Jelmini, M., Fler barn på samma yta när förskolor byggs, SvD, 2013 
34 Promemoria 1975-08-18 kap. 4, s. 3; Jansson, M., Skatteverket 

Transsporttal = dagar x (pedagoger x 5 + barn x 4) 

 

Transsporttal = 220 x ((LOA/10) /5,2 x 5 + LOA/10 x 4) ≈ 

≈ 109 x LOA 
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Antalet anställda sätts även i relation till den LOA som fastigheten har utifrån de 
undersökningar som genomförts. Medelvärdet framtaget utifrån undersökningen ger 
27 kvadratmeter LOA per anställd. Detta görs för att modellen blir mer lättanvänd då 
arean är lättare att ta fram för lantmätaren och ger ett konstant värde över tid till 
skillnad från antalet anställda och patienter.  

Undersökningen av antalet hissresor per kvadratmeter varierar mellan 38 till 135 resor 
per kvadratmeter och år, både resor för patienter och anställda inkluderade. Detta ger 
ett medelvärde på 77 hissresor och en median på 67 hissresor per kvadratmeter och 
år. Den stora variationen och det lilla urvalet gör att statistiken har en stor osäkerhet 
och värdena för hissresor per kvadratmeter används därför inte i modellen.  

Utgångspunkter: 

• Anställda: LOA/27 

• Patienter/anställd/dag: 4 

• Patienter/dag: anställda x 4 

• Antal hissresor/anställd/dag: 2,6 

• Antal hissresor/patient: 2 

• Antalet öppetdagar: 220 

 

 
 

 

 

5.2.6 Andra typer av fastigheter  
Även fastigheter med andra ändamål än tidigare beskrivna kan vara föremål för 3D-
fastighetsbildning. Dock skapas inte modeller för antalet hissresor som dessa 
genererar. Här görs istället en ansats till förklaring av hur tankegången kan se ut när 
antalet hissresor ska bestämmas för att sedan användas vid andelstalsberäkningen.   

Hotellfastigheter är av intresse att skapa en beräkningsmodell för. Detta blir dock 
problematiskt på grund av att antalet besökare varierar samt att antalet gånger 
besökarna använder hissen varierar ännu kraftigare. Antalet gånger gästerna lämnar 
hotellet per dag beror på var hotellet är beläget och vad som finns tillgängligt inom 
hotellet i form av restaurang, spaavdelning med mera. De hotell som finns idag har 
oftast egna hissar inom sin egen fastighet vilket medför att någon statistik som visar 
på hur ofta en hiss skulle användas för att ta sig till och från hotellfastigheten inte 
finns tillgänglig. För hotell krävs därför en ny uppskattning av antalet besökare och 
antalet hissresor för varje specifikt fall.  

Handel i olika former är ytterligare ett ändamål en fastighet kan ha. Det är även här 
problematiskt att skapa en beräkningsmall eller schablontal. Detta då handel kan 
utgöras av en så stor mängd olika saker, matbutik, klädaffär med mera. Dessa olika 
ändamål medför en mycket stor variation av antalet kunder samt antalet 

Transporttal = dagar x (patienter per dag x 2 + antal anställda x 2,6) 

 

Transporttal = 220 x (LOA/27 x 4 x 2 + LOA/27 x 2,6) ≈  

≈ 86,4 x LOA 
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varutransporter. Handelsfastigheter är ofta placerade på bottenplan eller en trappa 
upp. För sistnämnda fall ordnas ofta tillträdet genom till exempel en rulltrappa som 
endast nyttjas av den specifika fastigheten. Placeringen medför att dessa fastigheter 
inte har någon nytta av att delta i en ga med ändamålet hiss.     

Även för fastigheter som innehåller gym eller liknande träningslokal gäller detsamma 
som för handeln. Olika träningslokaler kan se mycket olika ut, generera olika mängd 
besökare och är oftast belägna i marknivå eller en våning upp.  

Fastigheter med ändamålet vård är en typ av lokal där det är möjligt att skapa en 
modell till hjälp för att bestämma andelstal. För lokaler avsedda för äldreboende är 
faktorerna som påverkar modellen antal platser på boendet, antal anställda, 
varutransporter samt antalet besökare. Det som krävs för att skapa denna modell är 
en undersökning av hur många besökare äldreboendet uppskattas att ha, vilket kan 
variera mellan olika boenden. Är lokalen istället avsedd att rymma en vårdcentral 
krävs en undersökning som visar hur många patienter, hur många anställda samt hur 
många varutransporter som sker. Dock får dessa ändamål, äldreboende och 
vårdcentral, anses lämpligare att placera på bottenplan på grund av säkerhetsskäl. För 
äldreboende måste problematiken som kan uppstå vid en eventuell brand tas i 
beaktning. För vårdcentral uppstår ytterligare problem då möjlighet till ambulansintag 
bör finnas.  

5.3 Längdtal 
Tonkilometermetoden innefattar schablonvärden för vilken vikt en speciell fastighet 
genererar på vägen, transporttalet.  Ytterligare en faktor i tonkilometermetoden är 
längdtalet, vilket motsvarar den sträckan som körs. Sträckan har stor betydelse vid 
fördelning av andelstal eftersom vägen slits där fordonet kör. För hissar är det istället 
antalet resor som har störst betydelse för slitaget vilket innebär att antalet ton som 
fraktas i hissen är av mindre vikt35. Detta är en av anledningarna till att 
tonkilometermetoden inte kan användas rakt av utan måste anpassas till en ga med 
annat ändamål än väg.  

Nedan görs en beskrivning av tidigare metoder för hur andelstal har fördelats 
beroende på våning, från ett tidigare examensarbete samt från två olika 
förrättningsakter. Sedan sker även en beskrivning, förklaring och jämförelse av 
modeller för att ta fram längdtal som tagit form under arbetet med detta 
examensarbete. I modellerna motsvarar våningsplanet tonkilometermetodens längdtal. 

5.3.1 Tidigare lösningar   
I examensarbetet Att bilda ägarlägenheter36 skrivet av Karl Rüter och Magnus Källström 
görs två fiktiva förrättningar. De gör en beskrivning av hur andelstal i en ga kan 
fördelas mellan ägarlägenheterna i en byggnad utefter den nytta och användning varje 
lägenhet har av anläggningen. Vid en av dessa förrättningar ingår hiss i ga:n. De 
beskriver att andelstalet för utförande bör delas lika med motiveringen att alla har 
samma behov av att kommunicera med omvärlden. När de beskriver fördelningen av 
andelstalet för drift anser de att alla, ej de belägna på bottenplan, ska få ett andelstal 
som består av en grundpost för att motsvara användning av hiss och utrymme på 

35 Kone; Schindler Hiss AB; Kiwa Inspecta 
36 Rüter, K., Källström, M., Att bilda ägarlägenheter 
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bottenplan samt städning. Utöver denna grundpost tilldelas alla ytterligare andel som 
baseras på antal våningar samt lägenhetsarean. Av detta examensarbete erhålls förslag 
till en lathund för utformande av andelstal för ägarlägenheter. Detta examensarbete 
ger grund för tankarna kring att andelstal för hiss bör differentieras med avseende på 
våning samt antalet personer som nyttjar hissen. Förslagen till fördelningsgrund liknar 
till stor del de förslag som detta examensarbete utmynnar i vad gäller fördelningen av 
andelstalen för fastigheter med ändamålet bostäder. Dock finns ingen diskussion med 
i arbetet skrivet av Rüter och Källström kring hur fördelning skulle kunna göras för 
fastigheter med andra ändamål.    

För att se vilka metoder som tidigare använts vid fördelning av andelstal för ga där 
3D-fastighetsbildning har genomförts studeras flertalet förrättningsakter. I de flesta 
fall sker fördelningen utefter den överenskommelse som finns mellan sakägarna eller 
enligt fördelning efter arean som fastigheten har, ofta mätt i BOA eller LOA. Vissa 
undantag finns då lantmätaren har utarbetat en metod som bygger på fler faktorer 
förutom ytan. En av dessa akter37 visar på en modell där fastighetens BOA 
multipliceras med en faktor för våningsplan. Faktorn för våningsplan skapas av 
summan av faktorerna för varje våningsplan, vilka faktorer som ska summeras avgörs 
av vilka våningsplan respektive fastighet har nytta av. Denna metod är relativt 
komplicerad att förstå och speciellt svår att applicera om byggnaden där fastigheterna 
är belägna är mycket hög.  

Ytterligare en förrättningsakt där andelstalen har fördelats med avseende på våning 
studeras38. I denna akt har andelstal fördelats i en ga där både hyreslägenheter, lokaler 
och ägarlägenheter deltar. Detta innebär att förutom faktorer för våning och BOA 
innefattar denna modell en faktor för vilken typ av fastighet som avses. Denna akt är 
därför användbar för framtagandet av schablontal och modeller som avses i detta 
examensarbete, där fastigheter med olika ändamål ska delta i samma ga. 

5.3.2 Framtagna lösningsförslag 
För att skapa modeller för framtagande av andelstal för ga med ändamålet hiss är en 
avgörande faktor hur lång sträcka hissen färdas. Sträckan, genom bestämmande av 
längdtal, finns med som en faktor vid andelstalsfördelning då tonkilometermetoden 
används. För att omvandla sträckan som respektive fastighet kör på en väg till hur 
långt hissen färdas finns olika alternativ. Ett sätt är att utgå från höjdmeter, på samma 
sätt som längdmeter används i tonkilometermetoden. Ett argument för detta är att 
takhöjden kan skilja för olika lägenheter i samma hus. Om höjdmeter används kan 
mittpunktens höjd på fastigheten användas som parameter. Ett argument mot detta är 
att metoden kan upplevas komplicerad då en utredning måste genomföras för 
respektive fastighets höjd i varje unikt fall. Ett enklare sätt är att istället utgå från 
våningsplan. Det ger ett mer lättförståeligt tal både för lantmätaren vid förrättningen 
men även för sakägarna vid fortsatt förvaltning. Våningsplanet är därför den 
parameter som nyttjats i de två framtagna lösningsförslagen. 

 

  

37 Förrättningsakt från Fjällbacka, akt nr: 1435-1740 
38 Förrättningsakt från Tanum, akt nr: 1435-1424 

 

 25 

                                                 



Andelstalsfördelning för gemensamhetsanläggningar i tredimensionella fastigheter 

Linjär funktion 

Ett lösningsförslag är att använda en linjär funktion som är beroende av våningsplan, 
transporttal samt en grundpost. Om transporttalet multipliceras med våningsplanet 
innebär det en stor skillnad mellan andelstalen för fastigheterna på de olika 
våningsplanen men om en grundpost också används innebär detta att längdtalet får 
mindre genomslag i modellen, se Diagram 1 och Tabell 5. Till skillnad mot 
tonkilometermetoden är det antalet hissresor som är mest avgörande och sträckan har 
mindre betydelse. En annan aspekt till varför en grundpost bör användas är att det 
motsvarar den gemensamma nytta och användning alla deltagande fastigheter har av 
ga:n. Den gemensamma nyttan utgörs av att alla fastigheter kräver att det finns 
möjlighet att kommunicera med omvärlden, alltså ta sig till och från sin fastighet. Den 
gemensamma användningen utgör alla deltagande fastigheternas behov av 
maskinrummet, städning och service. Någon form av grundpost finns med i de 
tidigare beskrivna akterna samt examensarbetet, vilket motiverar att detta även ska 
finnas med i den linjära funktion som tas fram i detta examensarbete.  

 

 
Diagram 1. Jämförelse mellan andelstal med och utan grundpost 

Källa: Blomberg, Söderqvist, 2017 
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Tabell 5. Exempel för jämförelse av andelstal med och utan grundpost 

BOA: 100 kvm 

Transporttal: 343  

Grundpost: 12 x transporttal 

Våning 
Andelstal 

utan 
grundpost 

Andelstal 
med 

grundpost 

1 343 4459 

2 686 4802 

3 1029 5145 

4 1372 5488 

5 1715 5831 

6 2058 6174 

7 2401 6517 

8 2744 6860 

9 3087 7203 

10 3430 7546 

11 3773 7889 

12 4116 8232 

13 4459 8575 

14 4802 8918 

15 5145 9261 

16 5488 9604 

17 5831 9947 

18 6174 10290 

19 6517 10633 

20 6860 10976 
Källa: Blomberg, Söderqvist, 2017 
 
Framtagandet av grundposten utgår från kostnaden för att bygga en ny hiss som sätts 
i relation till kostnaderna beroende på våningsplan. Utgångspunkten är ett exempel då 
grundkostnaden för att bygga hissen är 340 000 kr för två våningar, sedan tillkommer 
25 000 till 30 000 kr per våningsplan. För bostadshus över fyra våningar ställs 
dessutom krav på tillgång till bårhiss och över tio våningar krävs två hissar där en är 
brandbekämpningshiss vilket ytterligare ökar kostnaden för hissar i höga byggnader39. 

39 Wikner, A., Schindler Hiss AB 
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Med utgångspunkt från grundkostnaden och kostnader beroende på våning sätts ett 
förhållande på 1:12 där 12 motsvarar grundkostnad och 1 är beroende av våning (340 
000/27 500≈12,4). För att grundposten ska motsvara förhållandet 1:12 multipliceras 
transporttalet med 12. Detta gör att grundposten varierar beroende på transporttalet. 

I samband med studiens genomförande har det inte varit möjligt att få fram tillräcklig 
information om driftkostnader för hissar och därför är det kostnader för utförande 
som används. Det finns dock en problematik med att endast utgå från ett exempel för 
utförande eftersom kostnaderna kan variera mycket och andelstalet dessutom också 
ska gälla driften. Förhållandet tas fram med kostnaderna för utförande som 
utgångspunkt. För drift antas detta förhållande motsvara grundkostnaden för bland 
annat service av hissen i relation till kostnader beroende på våning, till exempel 
elförbrukning. Förhållandet ska samtidigt motsvara relationen mellan den tid 
resenären upptar hissen i förhållande till våning. Här kan grundposten i andelstalet 
sägas motsvara den tid som är oberoende av våning, som dörröppningar och lastning 
av hissen. Tiden som själva hissresan tar motsvaras av posten som är beroende av 
våning.  

Finns det källare eller vind som nyttjas i byggnaden tillkommer en konstant för dessa. 
Hur denna konstant bestämts framgår i avsnittet Förslag till konstant. Bottenplan 
tilldelas inte andelstal enligt denna modell. Diskussion om hur andelstal bör fördelas 
för fastigheter i bottenplan finns i avsnitt Andelstal för bottenplan.  

 

 

 
Diagram 2. Differentierad andelstalsfördelning med linjär funktion 

Källa: Blomberg, Söderqvist, 2017 
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Exponentiell funktion 

Ett annat förslag till modell för beräkning av längdtalet är att använda en exponentiell 
funktion som beskriver förhållandet av nyttan och användningen mellan de olika 
våningsplanen. Denna funktion innebär att längdtalet inte ökar linjärt med antalet 
våningar, utan istället ökar med ett större intervall för de lägre våningarna medan 
intervallet avtar för varje våning högre upp i byggnaden. För att skapa denna 
exponentiella funktion används tiologaritmen tillsammans med våningsplan och 
transporttal. Tiologaritmen används för att det är en enkel logaritm som anses spegla 
hissanvändningen.  

Finns det källare eller vind som nyttjas i byggnaden tillkommer även en konstant för 
dessa vilket ger bottenplan ett andelstal enligt denna konstant. Diskussion om 
andelstalsfördelning för bottenplan och framtagande av konstant hittas i avsnitt 
Andelstal för bottenplan. 

 

 

För att nollpunkten i grafen ska motsvara bottenvåningen används 1 + våning i 
formeln då detta innebär att resultatet för bottenplan blir noll.  

 

 
Diagram 3. Differentierad andelstalsfördelning med exponentiell funktion 

Källa: Blomberg, Söderqvist, 2017 
 

Jämförelse mellan linjär och exponentiell funktion 

En linjär funktion är enkel att använda men ger en förenklad bild av verkligheten då 
andelen som åker hiss inte ökar linjärt med våningsplanen. De personer som bor, 
jobbar eller besöker fastigheter som är belägna högre upp i byggnader åker hiss i 
större utsträckning än om fastigheten hade varit belägen endast någon eller ett par 
våningar upp eftersom trappan då används.  
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Att använda den exponentiella funktionen kan motiveras av följande tankegång: de 
personer som ska ta sig högre upp i byggnaden har större användning av hissen än de 
personer som bor, arbetar eller besöker fastigheter på de lägre våningarna. 
Anledningen är att det är större andel som väljer trappan då de ska till de lägre 
våningarna. Denna andel avtar snabbt ju högre upp i byggnaden personerna ska ta sig. 
Till första och andra våningen tar de flesta trapporna medan det högre upp blir fler 
som tar hissen. Men från till exempel våning 20 och uppåt antas att i princip alla tar 
hissen vilket gör att fastigheter på dessa våningsplan kan ha snarlika längdtal. Tiden de 
använder och upptar hissen skiljer sig dock en aning vilket motiverar att andelstalen 
inte ska fördelas helt lika. Resenärer som åker högre upp i byggnaden upptar 
utrymmet i hissen längre tid vilket gör att hissen är upptagen för andra.  

Det finns tillgänglighetskrav på att det måste finnas hiss i bostadshus högre än två 
våningar. Med hänvisning till detta kan antaganden göras att de boende använder 
hissen om de ska högre än våning två. Med utgångspunkt från detta antagande skiljer 
inte antalet hissresor mellan våningsplanen vilket motiverar en linjär funktion. Det är 
istället tiden hissen används som avgör andelstalet.  

PBF:s krav för när bostadshus måste ha hiss betyder inte att kravet är en avspegling av 
verkligheten. Även boende på de lägre våningarna kan använda hissen, och boende 
högre upp kan använda trapporna. Kravet gäller för bostäder men tankegången kan 
även appliceras på fastigheter med andra ändamål. Det är svårt att sätta en generell 
gräns för våningsplan då människor väljer hissen istället för trappan. Detta motiverar 
att använda en exponentiell funktion där skillnaden avtar med våningsplanen.  

I bilaga R ses ett exempel för jämförelse av andelstalsfördelningen när en linjär 
funktion nyttjas respektive en exponentiell funktion. Vid valet av linjär- eller 
exponentiell funktion gäller att komma ihåg att både nuvarande och kommande 
styrelser och medlemmar i bostadsrättsföreningarna, fastighetsägare och hyresgäster 
ska förstå modellen till andelstal samtidigt som den ska upplevas rättvis.  

 

Andelstal för bottenplan 

Nedan resoneras om fastigheter på bottenplan ska ingå i ga:n trots att de inte nyttjar 
hissen. Ett argument för att även bottenplan ska ha del i hissen är, som tidigare 
nämnts under avsnittet Andelstal för utförande och drift, att även bottenplan har nytta av 
att byggrätten ökar då hissen byggs. Samtidigt finns det pedagogiska problem med att 
förklara varför en fastighet på bottenvåningen ska betala för hissen då den inte 
används av fastigheten. Detta är ett argument till att lämna bottenplan utanför ga:n. 
Det viktigaste är att modellen upplevs som rättvis och därmed blir accepterad av de 
deltagande fastigheternas ägare.  

Det finns dock tillfällen då en fastighet på bottenplan faktiskt har nytta av hissen. Det 
kan vara om det i byggnaden finns till exempel källare, vindsförråd, garage, takterrass, 
samlingslokal eller tvättstuga. I dessa fall regleras detta med en konstant som är lika 
för alla fastigheter. Denna konstant ska motsvara fastighetens nytta eller användning 
av hissen. Konstanten kan å ena sidan sättas olika beroende på typ av verksamhet: 
förråd, garage eller takterrass. Å andra sidan är risken att det blir en allt för 
komplicerad modell som ändå resulterar i mycket små skillnader mellan lägenheterna. 
Då det är små värden som regleras i förhållande till andelstalen som helhet kan det 
vara bättre att sätta en konstant som är oberoende av verksamheten för att förenkla 

 30 



Andelstalsfördelning för gemensamhetsanläggningar i tredimensionella fastigheter 

modellen. Ett annat alternativ är att använda sig av en procentsats på samma sätt som 
för nyttobestämningen i tonkilometermetoden. Skillnaden blir att med en procentsats 
måste beräkning göras även för bottenplan istället för att använda sig av ett färdigt 
konstant värde.  

 
Förslag till konstant 

Användningen av hissen för boende på bottenplan beror på vilka verksamheter som 
finns i byggnaden, som att parkering genererar många hissresor, förråd färre. Antalet 
hissresor beror också på andra faktorer såsom att tvättbehovet är beroende av antal 
barn i hushållet. Nedan följer två förslag till konstanter framtagna utifrån ett 
beräkningsexempel, ett förslag för den linjära funktionen och ett förslag för den 
exponentiella funktionen.  

Förslaget för den linjära funktionen är att konstanten sätts till 120 andelar per 
kvadratmeter. Denna har tagits fram utifrån ett antagande på 360 hissresor per person 
och år. Antalet hissresor har beräknats utifrån ett resonemang kring resor som görs till 
parkering, tvätt, förråd med mera. När detta sätts in i den linjära funktionen ger det 
andelstalet: 12 x 360 + 360 x 1= 4680. Värdet 1 i funktionen motsvarar våningsantalet 
från bottenplan till källaren. Detta ger ett andelstal på 4689/39 = 120 andelar per 
kvadratmeter. Denna konstant används oavsett fastighetens ändamål och multipliceras 
med fastighetens BOA eller LOA. Nedan följer ett exempel på förhållandet mellan 
konstanten och andelstalet beroende på våningsplan utifrån en linjär funktion: 

Exempel Åkerbyvägen 

• BOA: 332 kvm/våning 

• Konstant: BOA x 120 

• Konstant: 332 x 120 = 39840 

 
Tabell 6. Exempel för andelstalsfördelning för linjär funktion med och utan konstant 

  Utan konstant Med konstant 

Våning Andelstal Konstant Andelstal 

Bottenplan   39840 39840 

Våning 1 148044 39840 187884 

Våning 2 159432 39840 199272 

Våning 5 193596 39840 233436 

Våning 10 250536 39840 290376 

Våning  20 364416 39840 404256 

Våning  30 478296 39840 518136 

Våning  40 592176 39840 632016 
Källa: Blomberg, Söderqvist, 2017 
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För den exponentiella funktionen är ett förslag att konstanten sätts till 2,8 andelar per 
kvadratmeter. Detta har tagits fram utifrån samma antagande på 360 hissresor per 
person och år. Med ett längdtal utifrån exponentiell funktion för våning 1 ger det: 
lg(1+1) x 360 = 108. Detta ger ett andelstal på 108/39 ≈ 2,8 andelar per 
kvadratmeter. Denna konstant används oavsett fastighetens ändamål och multipliceras 
med fastighetens BOA eller LOA. Nedan följer ett exempel på förhållandet mellan 
konstanten och andelstalet beroende på våningsplan utifrån en exponentiell funktion:  

Exempel Åkerbyvägen 

• BOA: 332 kvm/våning 

• Konstant: BOA x 2,8  

• Konstant: 332 x 2,8 = 929,6 

 

Tabell 7. Exempel för andelstalsfördelning för exponentiell funktion med och utan konstant 

  Utan konstant Med konstant 

Våning Andelstal Konstant Andelstal 

Bottenplan   929,6 929,6 

Våning 1 3428 929,6 4357,7 

Våning 2 5433 929,6 6363,1 

Våning 5 8862 929,6 9791,2 

Våning 10 11859 929,6 12789,0 

Våning  20 15057 929,6 15987,0 

Våning  30 16984 929,6 17913,2 

Våning  40 18366 929,6 19296,0 
Källa: Blomberg, Söderqvist, 2017 
 

5.3.3 Beräkningsexempel för Karlastaden 
Nedan presenteras ett exempel över andelstalsfördelningens resultat om de tidigare 
presenterade beräkningsmallarna och schablontalen används. Exemplet visar även hur 
resultatet ser ut för de två olika lösningsförslagen när andelstalen ska differentieras 
med avseende på våningsplan. Byggnaden som beräkningsexemplet är framtaget från 
är en fiktiv byggnad som skulle kunna vara placerad i Karlastaden i Göteborg.  

För placering av de olika fastigheterna i byggnaden se Figur 3. I Tabell 8 presenteras 
fastigheternas yta, våningsplan samt de tilldelade andelstalen. I Tabell 10 ses 
andelstalsfördelningen om byggnaden har en takterrass på åttonde våningen som 
nyttjas för utevistelse av förskolan. Andelstalet för förskolan förändras då genom att 
resorna för utevistelse förkortas till att bara gälla resa över två våningar. Vidare kan en 
procentuell jämförelse av de tilldelade andelstalen ses i Tabell 9 och Tabell 11. 
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För restaurangfastigheten görs ett antagande om 100 000 gäster per år och 5 000 
arbetspass per år. För tandläkarmottagningen görs antagande om 10 anställda. Dessa 
antaganden görs utifrån de genomförda undersökningarna. I källarplan är ett garage 
placerat som alla fastigheter har del av. Detta resulterar i att en konstant används. 
Fastigheten för handel tilldelas endast denna konstant eftersom denna fastighet är 
placerad i bottenplan och därför inte har nytta av hissen mer än transport till garaget.     

 

 
Figur 3. Fastigheternas placering i byggnaden i det fiktiva exemplet 

Källa: Blomberg, Söderqvist, bearbetning av grundbild från Serneke, 2017 
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Tabell 8. Andelstalsfördelning för det fiktiva exemplet 

    

Linjär funktion Exponentiell funktion 

Fastighet Vån kvm Transport-
tal Konstant Andels-

tal  Förenklat Konstant  Andels-
tal  Förenklat 

Handel 0 856   102720 102720 10,3 2397 2397 2,4 

Restaurang 1 400 27222 48000 375067 37,5 1120 9315 9,3 

Kontor 1 456 15504 54720 241224 24,1 1277 5944 5,9 

2 856 29104 102720 453680 45,4 2397 16283 16,3 

Bostäder 4 856 29361 102720 458474 45,8 2397 22919 22,9 

5 856 29361 102720 459330 45,9 2397 25244 25,2 

6 256 8781 30720 137626 13,8 717 8137 8,1 

7 856 29361 102720 461042 46,1 2397 28912 28,9 

Förskola 6 400 43662 48000 574338 57,4 1120 38018 38,0 

Tandläkare 6 200 4512 24000 79344 7,9 560 4373 4,4 
Källa: Blomberg, Söderqvist, 2017 

 

Tabell 9. Andelstal för respektive verksamhet med procentuell jämförelse 

Andelstal Procent 

Fastighet Linjär Exponentiell Linjär Exponentiell 

Handel 10,3 2,4 3% 1% 

Restaurang 37,5 9,3 11% 6% 

Kontor 69,5 22,2 21% 14% 

Bostäder 151,6 85,2 45% 53% 

Förskola 57,4 38,0 17% 24% 

Tandläkare 7,9 4,4 2% 3% 
Källa: Blomberg, Söderqvist, 2017 
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Tabell 10. Andelstalsfördelning för det fiktiva exemplet om förskolan nyttjar takterrass 

    

Linjär funktion Exponentiell funktion 

Fastighet Vån kvm Transport-
tal Konstant Andels-

tal  Förenklat Konstant  Andels-
tal  Förenklat 

Handel 0 856   102720 102720 10,3 2397 2397 2,4 

Restaurang 1 400 27222 48000 375067 37,5 1120 9315 9,3 

Kontor 1 456 15504 54720 241224 24,1 1277 5944 5,9 

2 856 29104 102720 453680 45,4 2397 16283 16,3 

Bostäder 4 856 29361 102720 458474 45,8 2397 22919 22,9 

5 856 29361 102720 459330 45,9 2397 25244 25,2 

6 256 8781 30720 137626 13,8 717 8137 8,1 

7 856 29361 102720 461042 46,1 2397 28912 28,9 

Förskola 6 400 38585 48000 513415 51,3 1120 33728 33,7 

2 400 5077   800 0,1   2422 2,4 

Tandläkare 6 200 4512 24000 79344 7,9 560 4373 4,4 
Källa: Blomberg, Söderqvist, 2017 

 

Tabell 11. Andelstal för respektive verksamhet med procentuell jämförelse då förskolan nyttjar 
takterrass 

Andelstal Procent 

Fastighet Linjär Exponentiell Linjär Exponentiell 

Handel 10,3 2,4 3% 2% 

Restaurang 37,5 9,3 11% 6% 

Kontor 69,5 22,2 21% 14% 

Bostäder 151,6 85,2 46% 53% 

Förskola 51,4 36,2 16% 23% 

Tandläkare 7,9 4,4 2% 3% 
Källa: Blomberg, Söderqvist, 2017 

Detta fiktiva exempel visar skillnaderna i andelstalsfördelningen mellan olika 
fastigheters verksamheter. Även hur andelstalen varierar beroende av vilken våning 
fastigheten är belägen på visualiseras. Ytterligare en reflektion som kan göras utifrån 
Tabell 8 - 11 är skillnaden mellan andelstalen då den linjära funktionen respektive den 
exponentiella funktionen används för differentiering av andelstalen.      
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6 Diskussion 
Syftet med studien är att arbeta fram en modell och ta fram schablonvärden som kan 
användas vid förrättningar då ga med ändamål hiss bildas för 3D-fastigheter. När 
dessa ga:n bildas idag måste förrättningslantmätaren arbeta fram andelstal utan 
användning av en etablerad metod vilket bland annat kan leda till att olika lantmätare 
fattar olika beslut kring andelstalsfördelningen. Detta i sin tur kan innebära förvirring 
och att andelstalen upplevs orättvisa av fastighetsägarna. Denna problematik skulle 
kunna undvikas om en modell skapas som ger en trygg grund och anvisning som 
lantmätaren kan fatta sina beslut utifrån. Ytterligare en fördel som skapas om en bra 
modell tas fram är att förrättningarna kan bli effektivare och att färre klagomål 
inkommer. Detta leder till färre överklaganden vilket sparar resurser för samhället. För 
att metoden ska vara användbar får den inte vara alltför detaljerad och hänsyn måste 
tas till kraven i AL. Den ska spegla verkligheten men samtidigt vara enkel och 
lättförståelig. Andelstalen måste fungera på lång sikt även om verksamheten 
förändras.  

6.1 Giltighet och pålitlighet 
Begreppen validitet (giltighet) och reliabilitet (pålitlighet) har en viktig betydelse vid 
analys av hur trovärdig och korrekt en viss observation är eller hur pålitlig och 
upprepningsbar en viss metod är. För att avgöra trovärdigheten och pålitligheten 
måste alla tänkbara felkällor uppmärksammas och undvikas. Detta kan vara mycket 
problematiskt på grund av mängden felkällor och de olika karaktärerna dessa kan vara 
beskaffade av40. Grunden i forskning är att det ska finnas en trovärdighet i materialet 
och att undersökningarna har gjorts grundligt med olika utgångspunkter. Hög 
trovärdighet i forskningen är en förutsättning för att resultatet ska kunna användas på 
ett bra sätt. 

Validitet kan förklaras som ett begrepp för att rätt sak studeras, till exempel att 
mätning sker av det som verkligen avses att mätas. Reliabilitet kan förklaras genom att 
rätt sak studeras på rätt sätt, till exempel att rätt sak mäts på rätt sätt och att detta går 
att upprepa med samma resultat vid varje tillfälle41. 

En felkälla som alltid finns närvarande utgörs av den mänskliga naturen, mänskliga 
egenskaper42. En felkälla som påverkas av mänskligheten är att saker vi förväntar oss 
se läses in i observationerna. Exempel på sådana felkällor är antaganden för hur 
många våningar det krävs för att de boende ska ta hissen istället för trapporna. Detta 
antagande används för att göra statistiken applicerbar genom att räkna bort första 
våningen i bostadshuset eftersom de boende på denna våning antas använda 
trapporna istället. Om detta antagande är fel och det istället är fler eller färre personer 
som använder hissen gör det att slutsatser som dras utifrån statistiken blir felaktiga. 

Reliabilitet betyder pålitlighet och upprepningsbarhet. För en bra undersökning krävs 
att andra människor ska kunna göra samma sak flera gånger med samma resultat43. 
Detta kräver en tydlig metodbeskrivning. Redovisas inte metoden finns ingen 

40 Hartman, J., Vetenskapligt tänkande, s.146-147 
41 Björklund, M., Paulsson U., Seminarieboken, s. 61 
42 Hartman, J., Vetenskapligt tänkande, s. 147 
43 Hartman, J., Vetenskapligt tänkande, s. 124 
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pålitlighet då felfaktorer inte kan bedömas. Om metoden kan upprepas men ger annat 
resultat vid upprepningen brister även då pålitligheten eftersom resultatet i första 
undersökningen kan ha varit en tillfällighet. 

Reliabilitet handlar också om tillförlitlighet och berör tabun och maktpositioner. 
Tillförlitlighet handlar då om att inte lägga orden i munnen på den som ska svara och 
att undvika ledande frågor. Dessa faktorer är viktiga att tänka på vid en undersökning 
för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt44. 

6.2 Metoden och modellens giltighet och pålitlighet  
Det finns flera felkällor i studien som påverkar giltigheten och pålitligheten i 
resultatet. Vid tolkning av rättsfall är förförståelsen för ämnet avgörande för 
tolkningen. Från samma rättsfall kan flera slutsatser dras beroende på inställning och 
förförståelse.  

Litteraturstudier är en metod där mycket information kan inhämtas på kort tid. Det är 
dock viktigt att undersöka vilken metod som använts för insamling av informationen 
och till vilket syfte. Det är därför viktigt att ifrågasätta informationen och 
användningen av den45. Tidigare examensarbeten är en viktig del av källan till 
bakgrundsinformation inom området. Det är viktigt att vara kritisk till informationen 
som hämtas ur denna typ av material då detta är sekundärkällor som kan ha tolkats i 
ett tidigare skede. Källornas riktighet undersöks för att se att dessa är korrekta och 
aktuella. En allmän rimlighetsbedömning görs också.  

Den efterfrågan av förrättningsakter som genomförs innebär inte att alla förrättningar 
som handlar om andelstalsfördelning för 3D-fastigheter erhålls trots att frågan sänds 
till samtliga lantmäterikontor i landet. De som tar emot frågan via mail kanske inte 
alltid är rätt person att kontakta och denne kanske inte heller har möjlighet att sända 
frågan vidare vilket kan resultera i att alla väsentliga akter inte granskas. En annan 
felkälla är att akter inkommer där fördelningsgrunden för andelstalen framgår men 
som trots detta av misstag gallras bort vid urvalet. Att alla akter eventuellt ej erhålls 
anses inte påverka resultatet av studien utan endast insamlingsfasen. 

För att få ett bra och tillförlitligt resultat av antalet resor i hissarna krävs statistik från 
olika fastigheter. Antalet hissresor kan skilja mycket beroende på vilka människor som 
bor eller arbetar i huset och hur deras livsstil ser ut. För att få ett tillförlitligt resultat är 
mängden erhållen statistik avgörande, både från byggnader med bostäder och kontor. 
Statistiken som erhålls från bostäder är från fem trappuppgångar i tre hus vilket är ett 
urval som ger en generell bild. Större osäkerhet har statistiken från kontoren då det 
bara erhålls statistik från två kontorsbyggnader. Önskvärt är också att använda 
statistik från byggnader med förskola, tandläkarmottagning och restaurang, vilken är 
svår att få del av på grund av begränsat utbud.  

Av statistiken från hissarna används antalet dörröppningar för att visa antalet gånger 
personer reser i hissen. Missvisande blir om personer går ut samtidigt som andra går 
in i hissen utan att dörrarna hinner stängas mellan. Det resulterar i att en hissresa inte 
räknas med. En annan aspekt att ha i åtanke är samåkning. Samåkningen i hissen gör 

44 Gustavsson Christiernin, L., 2017 
45 Björklund, M., Paulsson U., Seminarieboken, s. 72 
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att det är svårt att utreda om värdena kan anses rimliga. Samåkning kan också variera 
beroende på verksamhet och hushållssammansättning.  

Statistiken från kontoren har ett litet urval och det finns flera faktorer som kan 
påverka antalet hissresor i en kontorsbyggnad. En felkälla är om kontoret är beläget i 
flera plan eftersom det kan resultera i att antalet resor som görs i hiss blir annorlunda. 
Antalet hissresor kan öka om till exempel fikarummet ligger på annan våning än där 
personen har sitt kontor. Vid kontor i flera plan skulle även möten mellan de anställda 
kunna generera i fler hissresor. Antalet hissresor kan också skilja beroende på hur stor 
beläggning kontoret har vilket kan bero på till exempel deltidsanställningar, arbete 
hemifrån och kundbesök.  

En fundering vid användning av statistiken är hur många våningar som bör räknas 
bort för att applicera statistiken på antalet hissresor per kvadratmeter. Frågeställningen 
är i hur stor utsträckning besökarna använder trapporna när de ska till de lägre 
våningarna och vid vilken våning hissen börjar användas. Detta är en aspekt som är 
mycket svår att avgöra, men antagande om att bottenplan och första våning kan 
räknas bort får anses rimlig. Detta trots att de på första våning antagligen använder 
hissen ibland, men detta kan anses jämnas ut av att boende, anställda och besökare på 
våningar högre upp i viss mån använder trapporna.  

De undersökningar som genomförs sker bara för ett begränsat antal verksamheter 
inom varje kategori vilket kan leda till missvisande resultat när en generell metod tas 
fram. I undersökningarna kan ytterligare en felkälla vara att svaren som erhålls är 
beroende av kunskapen som den tillfrågade personen har. Det är den personliga 
kunskapen som avgör hur korrekt informationen är, hur mycket uppgifterna 
uppskattas eller om en faktisk grund finns. Det kan också inträffa att både de ställda 
frågorna och svaren som fås feltolkas. Ett exempel på när frågor kan misstolkas är när 
de tillfrågade personerna ska uppge LOA:n för en restaurang eftersom ytan är 
beroende av om endast serveringsytan räknas eller om även köksytan inräknas.  

I de genomförda undersökningarna finns stora osäkerheter dels på grund av antalet 
tillfrågade men även den variation som ses i resultaten. Resultaten av 
undersökningarna där antalet anställda och antalet kvadratmeter har efterfrågats 
varierar mycket. Vid en jämförelse mellan de olika verksamheterna såsom kontor och 
tandläkare ger resultatet för kontor en mycket mindre variation sett till anställda per 
kvadratmeter. Därför anses denna undersökning ge ett mer tillförlitligt resultat för 
vissa verksamheter men ett mycket osäkert för andra.    

Av de resultat som erhålls av de undersökningar som genomförts har medelvärden 
tagits fram för till exempel kvadratmeter per anställd för kontor. Medelvärdet anses 
vara det värde som bäst lämpar sig att använda vid framtagande av en generell metod. 
Dock har vissa resultat genererat i värden som skiljer sig kraftigt från mängden till 
exempel för hur stort ett medelsällskap är som besöker en restaurang. I dessa fall 
används istället medianvärdet. Att siffran för medelsällskap varierar mycket antas bero 
på att olika typer av restauranger har olika typer av kundkretsar samt att 
uppskattningar gjorda av personalen inte stämmer med verkligheten. Ännu en aspekt 
att ta hänsyn till när detta värde ska användas för att bestämma antalet hissresor kan 
vara att även om sällskapen är stora åker inte alla i hissen på samma gång. 

Om samma undersökningar som görs i detta examensarbete, för att ta fram 
transporttal för till exempel restaurangfastigheter, utförs igen kan resultatet bli 
annorlunda. Detta beroende på var undersökningarna genomförs med avseende på 
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plats, typ av restaurang samt vem som tillfrågas. Antalet besökare och anställda kan 
också variera även om samma restauranger tillfrågas vid ett senare tillfälle. Detsamma 
gäller för fastigheter med andra ändamål.   

Slutsatsen är att trots alla osäkerheter anses framtagna schablonvärden i modellerna 
för transporttalen tillförlitliga. Schablontalen bygger på slutsatser utifrån generella 
undersökningar vilket motiverar att de kan användas vid alla landets lantmäterikontor. 
Mest pålitlig anses modellen för bostäder vara eftersom statistiken från hissarna har 
ett relativt brett urval. Hisstatistiken som används för bostäder och kontor är över ett 
helt år vilket ger en generell bild av antalet hissresor. 

För förskolan utgörs hissresorna till största delen av hämtning och lämning och det är 
en post med liten osäkerhet. Att modellen bygger på rekommendationer från 
kommunerna ger en generell bild av antal barn per kvadratmeter vilket gör att 
modellen kan appliceras över hela landet. Undersökningarna över tandläkar-
mottagningar visar stora variationer men anses ge en generell bild av verkligheten. 
Undersökningarna speglar den stora variationen som finns mellan olika mottagningar 
och en modell för tandläkarmottagning bör därför inte vara för detaljerad. För 
restaurang visar undersökningarna alltför stora variationer varför en beräkningsmodell 
istället används. 

För beräkning av andelstal med den linjära funktionen används en grundpost. 
Grundpostens främsta syfte är att göra andelstalen mindre beroende av våningsplan 
då transporttalet ska ha större genomslag än längdtalet. Anledningen är att stora delar 
av kostnaderna inte är beroende av resornas längd. Framtagandet av grundposten har 
en stor osäkerhet då den endast grundar sig på ett förhållande utifrån ett exempel på 
kostnader för utförande. Kostnaderna ökar dessutom ytterligare om höjden på 
bostadshuset kräver fler hissar, bårhiss och brandbekämpningshiss vilket inte finns 
med i beräkningen. Hade kostnader för drift också kunnat erhållas hade detta gett ett 
säkrare resultat. 

Konstanten som tagits fram och ska appliceras om byggnaden innehåller källare eller 
vind har en stor osäkerhet. Metoden för framtagande av konstanten utgår endast från 
teorier och antaganden och ska motsvara hissresor både till garage och förråd där 
antalet resor skiljer väldigt mycket. Konstantens syfte är dock främst att bottenplan 
ska få andel i ga:n och värdet för andelstalet är därför av mindre betydelse.  

Ytterligare en osäkerhet i framtagandet av konstanten är att beräkningarna endast 
gjorts utifrån ett exempel där en byggnad innehållande bostäder används. Trots detta 
ska konstanten kunna appliceras på alla fastigheter med olika ändamål. Mer rättvist 
skulle vara att bestämma en konstant för varje enskilt fall beroende på verksamhet och 
antalet hissresor. Detta skulle dock bli komplicerat och ett mycket tidskrävande arbete 
för lantmätaren. En komplicerad modell för att bestämma denna del av andelstalet 
skulle ändå resultera i mycket små skillnader mellan fastigheterna. Därför anses en 
konstant trots alla osäkerheter vara användbar för att förenkla metoden.  

Modellerna skapas för att kunna användas över hela landet och under lång tid 
framöver. Detta motiverar att modellerna bygger på generella slutsatser över antalet 
hissresor. Schablontal, grundpost och konstant ska kunna användas även då 
fastighetens verksamhet varierar över tid utan att ändamålet för fastigheten förändras.  
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6.3 Modellens bidrag till en hållbar utveckling 
I den urbana utvecklingen som idag sker i många svenska städer måste en hållbar 
utveckling finnas med vid planeringen av städerna. För att undvika att värdefulla 
markområden tas i anspråk och att städerna breder ut sig måste möjligheter skapas till 
förtätning och byggnation på höjden. Byggnation på höjden ställer krav på en 
avancerad fastighetsbildning där flera gemensamma anläggningar ingår. Anledningen 
är att en byggnad innefattar delar och anläggningar som flera fastigheter i byggnaden 
nyttjar, för att denna samverkan ska vara möjlig bildas flera ga:n.  

För att gemensamma anläggningar och utrymmen ska kunna fungera måste det finnas 
en bra förvaltning. Rättvisa andelstal är en förutsättning för en hållbar förvaltning av 
ga. Om andelstalen upplevs orättvisa kan detta leda till tvister vid förrättningen och 
oklarheter vid förvaltningen.  

En metod för bestämning av andelstal för ga inom 3D-fastigheter kan spara resurser i 
framtiden då samma metod kan användas som en standard. Ett etablerat system kan 
minska orättvisor och tvister vilket kan innebära att fler ga:n skapas istället för att 
använda enskilda system för varje fastighet. Detta sparar ekonomiska och ekologiska 
resurser då materiel och utrymmen nyttjas ihop. Ga skapar också sociala värden då 
grannar gemensamt ansvarar för ga:n, vilket skapar trygghet, tillhörighet och 
gemenskap.  

6.4 Modellens applicerbarhet på ga med andra ändamål 
Den framtagna modellen är anpassad för att användas för ga med ändamål hiss. 
Modellen med att bestämma andelstalen i två steg, ett transporttal och ett längdtal kan 
vara användbar för att bestämma andelstal även för ga med andra ändamål. 
Transporttalen i framtagen modell är specifika för just hissar och måste därför 
anpassas för att kunna användas för andra ändamål. Transporttalet måste då anpassas 
till den nytta och användning ingående fastigheter har av att delta i ga:n.  

Längdtalet kan vara användbart för ga som är beroende av våningsplan. Exempel på 
ändamål som antas vara beroende av höjden är stommar, grundläggning, ledningar, 
trappa och fasad. Detta beror på att det krävs annan dimensionering för att bygga 
högt då det är mer påfrestningar från bland annat vind. Detta ställer högre krav på 
konstruktionen vilket innebär högre kostnader. Våningsplanen påverkar både 
kostnader vid nybyggnad och underhåll.  

När modellen med tiologaritmen används ger detta en exponentiell funktion. För 
andra ändamål kan en linjär funktion vara en mer lämplig modell för längdtalet. Ett 
annat tillfälle då en exponentiell funktion kan ifrågasättas är om hiss och trapp är i 
samma ga. Antalet hissresor är då densamma för varje fastighet eftersom resenärerna 
antingen tar hiss eller trappa. Däremot skiljer sig användningen eftersom höjden 
varierar och denna ökar linjärt. Mot detta argument kan sägas att en hiss är dyrare att 
både bygga och underhålla än vad en trappa är. 
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7 Slutsatser 
De framtagna modellerna för andelstalsfördelning kan användas vid anläggnings-
förrättningar för 3D-fastigheter för ga med ändamål hiss. Ett exempel på när denna 
fastighetsbildning blir aktuell är för Karlatornet i Karlastaden i Göteborg. 
Utgångspunkten för modellerna är tonkilometermetoden, den metod som används vid 
fördelning av andelstal för ga med ändamålet väg på landsbygden. Denna metod 
anpassas för att fungera i en urban miljö med andra typer av fastigheter och ett annat 
ändamål för ga:n. Schablontalen och beräkningsmodellerna är ett alternativ till hur 
skäliga och rättvisa andelstal kan bestämmas utifrån fastighetens användning och nytta 
av anläggningen, men självklart kan flera andra alternativ till fördelning vara möjliga. 
Slutsatsen av hur andelstalsfördelning sker idag är att det inte finns något vedertaget 
sätt att fördela andelstal för 3D-fastigheter. Vanligt är att alla ingående fastigheter i ga 
får lika andelstal, så kallad likadelning. Ett annat vanligt sätt är att fördelningen sker 
efter BOA eller LOA vilket förutsätter att ju större lägenheten eller lokalen är, desto 
fler människor bor eller vistas där. Fler människor innebär större belastning på 
gemensamma ytor som till exempel trappor och hissar, därmed ges dessa ett högre 
andelstal i ga:n. Det finns också ett fåtal exempel i befintliga akter där hänsyn tas till 
våningsplan vid andelstalsfördelningen. 

För att anpassa modellen till fastigheter med olika ändamål används schablonvärden 
och beräkningsmodeller på samma sätt som för tonkilometermetodens transporttal. 
Framtagna beräkningsmodeller och schablontal redovisas i avsnittet Framtagande av 
beräkningsmodeller och schablontal vid andelstalsfördelning. Schablontalen bygger på slutsatser 
utifrån generella undersökningar vilket motiverar att de kan användas vid alla landets 
lantmäterikontor. Att flertalet av modellerna bygger på antalet hissresor i relation till 
fastighetens yta medför att olika verksamheters andelstal kan jämföras vilket är 
fördelaktigt.  

För att anpassa andelstalet efter våningsplan används ett längdtal på motsvarande sätt 
som i tonkilometermetoden. Till skillnad mot en väg är det antalet resor som sliter på 
hissen och därför är sträckan av mindre betydelse. Användningen av hissen beror 
dock på våningsplan på så vis att de som ska till de lägre våningarna i större 
utsträckning nyttjar trappan. Ju högre upp i byggnaden människor ska desto större är 
sannolikheten att hissen används, dessutom ökar tiden för hur länge resenären upptar 
hissen. Modellen för längdtalet leder fram till två alternativa lösningar för att 
differentiera andelstalen med avseende på våning, en linjär funktion samt en 
exponentiell funktion. Det viktigaste vid valet av funktion är att både nuvarande och 
kommande styrelser och medlemmar i bostadsrättsföreningarna, fastighetsägare och 
hyresgäster ska förstå grunden till andelstalsfördelningen samtidigt som den ska 
upplevas rättvis. 

Den framtagna modellen skapas för att kunna användas över hela landet och under 
lång tid framöver. Om modellen görs för detaljerad krävs en anpassning av 
andelstalen varje gång en verksamhet förändras. För att ändra andelstalen krävs en ny 
förrättning vilket skapar kostnader för deltagande fastigheter. Resultatet har 
diskuterats med Rickard Hellemar och Jennie Tjulander på Serneke som har visat sig 
positiva till framtagen modell. Serneke avser att använda modellen vid 
andelstalsfördelning i Karlastaden med förväntan om ett positivt resultat. 
Förhoppningen är att modellen ska kunna användas av lantmätare över hela landet för 
att förenkla förrättningsprocessen i framtiden.  
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7.1 Framtida studier 
De framtagna modellerna kan utvecklas på flera sätt. Under arbetets gång diskuteras 
flera förslag på utvecklingsområden för schablontalen och beräkningsmodellerna och 
detta utmynnar i tre förslag på framtida studier.  

Schablontalen i de framtagna modellerna kan förbättras genom att mer statistik 
inhämtas samt att fler djupgående undersökningar genomförs. Statistiken erhålls från 
de företag som servar hissarna och kan endast fås från byggnader som har moderna 
hissar. Anledningen är att hissarna måste ha en installation som räknar antalet 
dörröppningar hissen gör, antalet starter, med mera. Genom att använda statistik från 
fler byggnader med olika typer av verksamheter kan mer säkra schablontal tas fram 
för beräkningsmodeller av transporttalet. De undersökningar som görs i denna studie 
kan också göras mer tillförlitliga genom att göra ett bredare urval och tillfråga fler. 
Om statistik också kan erhållas från byggnader med tandläkarmottagning, förskola 
och restaurang kan detta ha en viktig funktion för att styrka undersökningarna.   

Beräkningsmodellerna kan utvecklas vidare genom att anpassas för ga:n med andra 
ändamål än hiss. Exempel på ändamål som antas vara beroende av höjden/våningarna 
är stommar, grundläggning, ledningar, trappa och fasad. Andra förslag på ändamål för 
ga som kan vara intressanta att undersöka är sopsug och takterrasser, detta är två 
ändamål som blir allt vanligare i stadsmiljö.  

Modellen kan utvecklas ytterligare genom att ta fram beräkningsmallar för fler typer 
av fastigheter. Fastigheter som kan vara intressanta att undersöka är till exempel 
hotell, vårdcentral, äldreboende, handel och gym. Detta är verksamheter som skulle 
kunna placeras i byggnader som utgör 3D-fastigheter.  
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Källförteckning 
Lagar 
Anläggningslag 1973:1149 (AL) 

Fastighetsbildningslag 1970:988 (FBL) 

Jordabalk 1979:994 (JB) 

 

Offentligt tryck 
Promemoria 1975-08-18, Beräkning av andelstal vid vägförrättningar enligt 
anläggningslagen, Statens Lantmäteriverk, Fastighetsavdelningen, 
Fastighetsbildningsenheten 
 
LMV-rapport 1995:11, Underlag för beräkning av andelstal enligt 
tonkilometermetoden, Lantmäteriet, Lantmäteriverket, Leif Norell 
 
Underlag för tillämpning av tonkilometermetoden, Lantmäteriet, division 
fastighetsbildning, sektionen för fastighetsrätt, 2010-08-18 
 
Proposition 1973:160 med förslag till anläggningslag m.m.  
 
Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter 
 
SOU 2014:33, Från hyresrätt till äganderätt, Statens offentliga utredningar, Stockholm, 
2014 
 
Regeringskansliet, Ägarlägenheter – kortfattad information om reglerna, 
Justitiedepartementet, 2013 
 
Lantmäteriet, Ägarlägenheter – en boendeform med full äganderätt  
 

Litteratur 
Björklund, Maria, Paulsson, Ulf, Seminarieboken, 2:a uppl, Studentlitteratur, Lund, 
2012 
 
Ekbäck, Peter, Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av 
gemensamma anläggningar, 2:a uppl, KTH Arkitektur och Samhällsbyggnad, 
Stockholm, 2011 
 
Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande, Studentlitteratur, Lund, 2014 
 
Jelmini, Maria, Fler barn på samma yta när förskolor byggs, SvD, 2013 
 
Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, 5:e uppl, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2015 
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Examensarbeten 
Dolff, Svante, Andelstal för Banverkets nyttjande av vägar, Högskolan Väst, 2007 
 
Karlsson, Per Rune, Reglering av enskilt och gemensamt vid 
ägarlägenhetsförrättningar, Högskolan Väst, 2011 
 
Lundgren, Sarah, Rättvis kostnadsfördelning, Kungliga tekniska högskolan, 2008 
 
Olsson, Åsa, Larsson, Pernilla, Andelstal för hästfastigheter, Högskolan Väst, 2008 
 
Rieem, Anna, Vesterli, Nina, Andelstalsfördelning för specialfastigheter enligt 
anläggningslagen, Kungliga tekniska högskolan, 2005 
 
Rüter, Karl, Källström, Magnus, Att bilda ägarlägenheter, Lunds universitet, 2009 
 

Elektroniska källor 
Göteborgs stad, Beräkna yta, http://byggaforskolaskola.goteborg.se, (hämtad 2017-
05-05) 
 
Malmö stad miljöförvaltningen, starta förskola, antagen av miljönämnden 2011-05-23, 
http://malmo.se, (hämtad 2017-05-08) 
 
Objektvision, Så väljer du rätt kontorsyta redan från början, 
https://www.objektvision.se, (hämtad 2017-04-20) 
 
Skolverket, Statistik om förskolan, 2017-04-25, https://www.skolverket.se, (hämtad 
2017-04-29) 
 
Statistiska Centralbyrån, Genomsnittlig bostadsarea per person efter region, 
hushållstyp och boendeform. År 2012 – 2016, http://www.statistikdatabasen.scb.se, 
(hämtad 2017-04-25)    

 

Statistiska Centralbyrån, Hushåll i småhus ofta större än de i flerbostadshus, 2016-04-
19, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik, (hämtad 2017-04-25)  

 
Vasakronan, Hur stor kontorsyta behövs?, 2011-09-16, https://www.vasakronan.se, 
(hämtad 2017-04-20) 
 
Yta.se – blogg, Kvadratmeter per anställd för kontor, https://yta.se, (hämtad 2017-
04-20) 
 

Personlig kontakt 
Anderberg, Frida, Förrättningslantmätare, Lantmäteriet Göteborg, 2017-04-12 och 
2017-04-24 
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Gustavsson Christiernin, Linn, 2017 
 
Hellemar, Rickard, Serneke, 2017-04-04 
 
Kowa Inspecta, 2017-04-10 

 
Persson, Åke, lantmäterikonsult, 2017-04-25 
 
Tjulander, Jenny, Serneke, 2017-04-04 
 
Tärnemark, Jan, Förrättningslantmätare, Lantmäteriet Göteborg, 2017-04-12 och 
2017-04-24 
 
Vesterlin, Tomas, Vesterlins, 2017-05-02 
 

Kontakt via e-post 
Björkqvist, Göran, ALT, 2017-04-07 
 
Frick, Therese, Förrättningslantmätare, Lantmäterimyndigheten i Uddevalla kommun, 
2017-05-09 
 
Jansson, Magnus, Skatteverket, 2017-05-06 
 
Karlsson, Per Rune, Förrättningslantmätare Uddevalla, 2017-05-08 
 
Westerling, Markus, Field Support, Kone AB, 2017-05-05 
 
Wikner, Anders, Schindler Hiss AB, 2017-05-10  
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Källor till undersökningar  
E-post kontor 

Aronsson, Linda, KPMG AB Linköping, 2017-04-26 

Björklund, Ylva, Scan Global Logistics AB, 2017-05-02 

Blomberg, Karin, TimeEdit, 2017-04-26 

Friberg, Yvonne, Litigate Advokataktiebolag, 2017-05-05 

Hansson, Maria, Advokatfirman Glimstedt, 2017-05-05 

Hognert, Daniel, Product Director, Apper Systems AB, 2017-05-02 

Krusell customer support, 2017-05-08 

Liljeros, Peter, Fastighetsförvaltare, Fastighets AB Balder, 2017-04-24 och 2017-05-05  

Lindström, Annika, Elosmedteck, 2017-05-02 

Malmcrona, Olof, Low Noise Factory, 2017-05-03 

Sanfridsson, Erika, KPMG AB Uppsala, 2017-04-27 

Schoug, Kristina, Affärschef Göteborg, Ikano Bostad, 2017-05-03 

 

E-post restauranger 

Andersson, Billal, Thörnströms kök, 2017-04-26 

David, Elgordo, 2017-04-26 

Dryck och Mat, 2017-04-26 

Johansen, Kenneth, Butlers Trollhättan, 2017-04-26 

Katarina, O´Learys Trollhättan, 2017-04-27 

Lift, Michaela, Pescadores, 2017-04-27 

Marting, Jonas Sjömagasinet, 2017-04-26 

Zeren, David, Bada Bing, 2017-04-26 

 

Personlig kontakt restauranger 

Buddys, Trollhättan, 2017-04-24 

Café Waynes, Trollhätan, 2017-04-24 

Espresso House, Göteborg, 2017-04-24 

Le Pain, Göteborg, 2017-04-24 

Majo Bar, Trollhättan, 2017-04-24 

New Place, Trollhättan, 2017-04-24 
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Pitchers, Trollhättan, 2017-04-24 

Strandgatan, Trollhättan, 2017-04-24 

Trattoria Prego, Göteborg, 2017-04-24 

 

E-post tandläkarmottagning 

Folktandvården Druvan, 2017-04-26 

Frost, Carina, Folktandvården Hageby, 2017-04-26 

Lindström, Ann-Christin, Folktandvården Vidablick, 2017-04-27 

Pripp, Christine, Folktandvården Skäggetorp/Linghem/Jourkliniken, 2017-04-28 

Svanström, Mildred, Folktandvården Lambohov, 2017-04-26 

Westerdahl, Madeleine, Borensberg, 2017-04-27 

Wärn, Lotta, Klinikchef/tandhygienist, Folktandvården Åby, 2017-05-03 

 

Personlig kontakt tandläkarmottagning 

Maria Alberts, Folktandvård, 2017-04-26 

Tandläkare Mats Adamsson & Niklas Larsson, 2017-04-26 

Tandläkare Tord Karlsson, 2017-04-26 

Tre Tandläkare, 2017-04-26 

 

E-post från Lantmäteriet angående förrättningsakter 

Adis, Baksic, Förrättningslantmätare, Lantmäteriet Malmö, 2017-04-11 

Axelsson, Ann, förrättningslantmätare, Lantmäterimyndigheten i Stockholms 
kommun, 2017-04-11 

Bladh, Anna-Karin, Lantmätare, Lantmäteriet Eskilstuna, 2017-04-18 

Engström, Magnus, Lantmätare, Sundsvalls kommun, 2017-04-18 

Eskilsson, Maud, lantmätare, Västerås stad, 2017-04-18 

Frick, Therese, Förrättningslantmätare, Lantmäterimyndigheten i Uddevalla kommun, 
2017-03-28 

Gassner, Lisa, Förrättningslantmätare, Lantmäteriet Ulricehamn, 2017-04-13 

Hillding, Linda, Lantmäterimyndigheter Örebro, 2017-05-05 

Janonius Löwgren, Daniel, Förrättningslantmätare, Lantmäteriet Umeå, 2017-04-12  

Jönsson, Gösta, Lantmätare, Lantmäterimyndigheten Malmö stad, 2017-04-11 
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Karlson, Anders servicehandläggare, Stadsbyggnadsexpeditionen, Stockholm, 2017-
14-13 

Karlsson, Per Rune, Förrättningslantmätare Uddevalla, 2017-03-20 

Lilliehöök, Eva, Lantmäteriet Kalmar, 2017-03-30 

Ljungqvist, Helena, Lantmätare, Helsingborg, 2017-04-03 

Löfgren, Lena, Funktionschef, Lantmäteriet Vänersborg, 2017-04-11 

Löwenborg, Richard, Funktionschef, Lantmäteriet Visby, 2017-04-21 

Nilsson, Oskar, Funktionschef, Lantmäteriet Uddevalla, 2017-04-11 
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A. Statistik från hiss på Åkerbyvägen 82, vänster hiss 
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B. Statistik från hiss på Åkerbyvägen 82, höger hiss 
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C. Statistik från hiss på Åkerbyvägen 84, vänster hiss 
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D. Statistik från hiss på Åkerbyvägen 84, höger hiss 
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E. Statistik från hiss på Monsungatan 51, lilla hiss 
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F. Statistik från hiss på Monsungatan 51, stora hissen 
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G. Statistik från hiss på Alvägen 4 
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H. Statistik från hiss på Alvägen 6 
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I. Statistik från hiss på Nellickevägen 22, hiss A1 
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J. Statistik från hiss på Nellickevägen 22, hiss A2 
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K. Statistik från hiss på Nellickevägen 22, hiss A3 
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L. Statistik från hiss på Parkgatan 49, hiss 1 
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M. Statistik från hiss på Parkgatan 49, hiss 2 
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N. Statistik från hiss på Parkgatan 49, hiss 3 
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O. Statistik för kontor över antal anställda och 
kvadratmeter  

Tabellen visar en sammanställning av erhållna svar från genomförd undersökning. Frågor 
om respektive kontors yta och antal anställda ställdes via e-post.   

Kontor kvm Anställda kvm/anställd 

KPMG AB, Linköping 750 20 37,5 

Skatteverket, Eskilstuna 3946 127 31,1 

SCA Hygiene Products AB, Göteborg 25000 1000 25,0 

Time Edit, Göteborg 714 20 35,7 

KPMG, Uppsala 620 31 20,0 

Nellickevägen 22 Göteborg   

PEAB 4600 250 18,4 

Scan Global Logistics AB 864 58 14,9 

apper system 500 34 14,7 

Elos Medtech 250 13 19,2 

Low noise factory 350 9 38,9 

Optivasys 865 31 27,9 

Ikano bostad 220 15 14,7 

Krusell 320 13 24,6 

Parkgatan 49 Göteborg   

Balder 1931 150 12,9 

Västsvenska handelskammaren 1231 70 17,6 

Ernst & Young 2240 150 14,9 

Arkitektbyrån design 400 30 13,3 

Glimstedt Advokat 800 30 26,7 

Litigate 400 12 33,3 

Medelvärde     23,2 
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P. Statistik för restauranger över bland annat antal 
anställda och besökare 

Tabellen visar en sammanställning av erhållna svar från genomförd undersökning. Frågor 
om antal varuvagnar, gäster, anställda, arbetspass samt yta ställdes via e-post och personlig 
kontakt med respektive restaurang.  

 

Restaurang Varuvagnar/ 
vecka 

Gäster/ 
vecka 

Gäster/ 
varuvagn anställda Arbetspass/ 

vecka Yta Resor/ 
år/kvm 

Olearys 
Trollhättan 19 2500 131,6 18 90 650 99,3 

Trattoria 
Göteborg 10 1610 161,0         

Espressohouse 
Göteborg 13 3150 242,3         

Törnströms 
kök Göteborg 6 230 38,3 6 30 150 54,1 

Sjömagasinet 
Göteborg 30 1000 33,3 44 220 1040 42,5 

Sjömagasinet 
högsässong 60 2000 33,3 44 220 1040 63,9 

Dryck och mat 
Uppsala 4 270 67,5 9 45 200 52,5 

Bada Bing 
Jönköping 14 2000 142,9 20 100 250 217,8 

Butlers 
Trollhättan 18 1200 66,7     240   

Elgordo 
Jönköping 9 700 77,8 (10-25)   300   

Pescadores 
Jönköping 7 840 120,0 10 50 275 86,1 

MAX Partille 21 4000 190,5   65     
Medel 17,6 1625,0 108,8 21,6 102,5 460,6 88,0 

Bilaga P:1 



Andelstalsfördelning för gemensamhetsanläggningar i tredimensionella fastigheter 

Q. Statistik för tandläkarmottagningar över patienter, 
anställda och yta 

Tabellen visar en sammanställning av erhållna svar från genomförd undersökning. Frågor 
om antal patienter, antal anställda samt mottagningens yta ställdes via e-post och personlig 
kontakt till respektive tandläkarmottagning.   

 

Tandläkare Patienter/
dag anställda yta kvm/ 

anställd 
Hissresor/

år 
Hissresor/

kvm/år 

Lambohov 50 9 200 22 18320 92 

Hageby 160 10 500 50 49600 99 

Riedel 28 4 200 57 9520 48 

Westerdahl 40 10 419 42 16000 38 

Vidablick 150 21 415 20 52080 125 

Skäggetorp 58 18 340 19 24880 73 

Tre tandläkare 10 8     6640   

Mats & Niklas 17 5 120 24 7160 60 

Tord 10 4 120 30 4720 39 

Folktandvården 
Maria Alberts 50 27 200 7 26960 135 

Åby 48 10 304 30 18240 60 

Medelvärde 56 11 282 30 21284 77 
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R. Exempel för jämförelse av andelstalsfördelning 
mellan linjär funktion och exponentiell funktion 

Funktionerna är framtagna utifrån ett exempel på en fastighet med ändamål bostad som 
har en boyta på 100 kvadratmeter och ett transporttal på 343 hissresor.  

 

Linjär funktion 

 

Exponentiell 
funktion 

BOA: 100 kvm 

 

BOA: 100 kvm 

Transporttal: 343 

 

Transporttal 343 

Våning Andelstal 

 

Våning Andelstal 

1 4459 

 

1 103,3 

2 4802 

 

2 163,7 

3 5145 

 

3 206,5 

4 5488 

 

4 239,7 

5 5831 

 

5 266,9 

6 6174 

 

6 289,9 

7 6517 

 

7 309,8 

8 6860 

 

8 327,3 

9 7203 

 

9 343,0 

10 7546 

 

10 357,2 

11 7889 

 

11 370,2 

12 8232 

 

12 382,1 

13 8575 

 

13 393,1 

14 8918 

 

14 403,4 

15 9261 

 

15 413,0 

16 9604 

 

16 422,0 

17 9947 

 

17 430,6 

18 10290 

 

18 438,6 

19 10633 

 

19 446,3 

20 10976 

 

20 453,5 

 

Bilaga R:1 
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