
 

Rapport Kommunhusutredning 2015 

:: Datum: 2015-11-27 

:: Författare: Joakim Bürén, Philip Svahn



 

Kund: 

Vallentuna Kommun 

Kundansvarig: 

Joakim Bürén 

Datum: 

2015-11-27 

Sidnr: 

2 (37) 

Projekt: 

Kommunhusutredningen 2015 

Projektledare: 

Joakim Bürén 

Avsändare 

Tenant & Partner AB 

Version: 

2.0 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Syfte .................................................................................................................. 4 

2 Metod och källor ............................................................................................ 4 

3 Avgränsningar ................................................................................................. 4 

4 Bakgrund ......................................................................................................... 4 

4.1 Befintligt kommunhus .......................................................................................................... 5 

4.2 Fram till 2010 ........................................................................................................................... 5 

4.3 Efter 2010 .................................................................................................................................. 6 

4.4 Kommunhusets nuvarande funktion i Vallentuna Centrum .................................. 7 

4.5 För- och nackdelar med nuvarande kommunhus ..................................................... 7 

5 Ett nytt kommunhus ...................................................................................... 7 

5.1 Önskvärda effekter på kommunorganisationen och medborgarservice ......... 8 

5.2 Det nya kommunhusets ingående funktioner ............................................................ 9 

5.2.1 Tjänstemannaorganisationen ............................................................................................ 9 

5.2.2 Fullmäktigesal ....................................................................................................................... 10 

5.2.3 Kulturskolan........................................................................................................................... 10 

5.2.4 Restaurang ............................................................................................................................. 10 

6 Omvärldsfaktorer ......................................................................................... 11 

6.1 Vad gör andra kommuner? ............................................................................................. 11 

6.2 Sammanfattning .................................................................................................................. 12 

7 Påverkan på stadskärna och näringsliv i Vallentuna .............................. 13 

7.1 Flöden, rörelser och handel ............................................................................................ 13 

7.2 Närings- och föreningslivet ............................................................................................ 13 

7.3 Fastighetsmarknaden ........................................................................................................ 14 

8 Lokalisering ................................................................................................... 15 

8.1 Planeringsläget .................................................................................................................... 15 

8.2 Potentiella tomter ............................................................................................................... 16 

8.2.1 Markområde söder om gymnasiet ............................................................................... 17 

8.2.2 Parkeringsytor norr om värmeverket .......................................................................... 18 

8.2.3 Markområde mellan värmeverket och gymnasiet ................................................. 19 



 

Kund: 

Vallentuna Kommun 

Kundansvarig: 

Joakim Bürén 

Datum: 

2015-11-27 

Sidnr: 

3 (37) 

Projekt: 

Kommunhusutredningen 2015 

Projektledare: 

Joakim Bürén 

Avsändare 

Tenant & Partner AB 

Version: 

2.0 

 

 

9 Vad är ett lokalprogram? ............................................................................ 20 

9.1 Bakgrund, Projektmål och förutsättningar ................................................................ 20 

9.2 Förutsättningar..................................................................................................................... 20 

10 Lokalprogrammets innehåll ........................................................................ 21 

10.1 Lokalkriterier ......................................................................................................................... 21 

10.1.1 Identitet ................................................................................................................................... 21 

10.1.2 Ändamålsenlighet ............................................................................................................... 21 

10.1.3 Tillgänglighet ........................................................................................................................ 21 

10.1.4 Säkerhet .................................................................................................................................. 22 

10.1.5 Läge .......................................................................................................................................... 22 

10.1.6 Ekonomi .................................................................................................................................. 22 

10.2 Lokalegenskaper och funktioner .................................................................................. 22 

10.2.1 Reception ............................................................................................................................... 23 

10.2.2 Kontor ...................................................................................................................................... 23 

10.2.3 Mötesrum ............................................................................................................................... 23 

10.2.4 Pausrum och pentry ........................................................................................................... 23 

10.2.5 Servicerum, förråd och arkiv ........................................................................................... 24 

10.2.6 Tekniska krav......................................................................................................................... 24 

10.2.7 Övrigt ....................................................................................................................................... 24 

10.3 Dimensionering och sambandskrav ............................................................................ 25 

11 Gestaltning .................................................................................................... 25 

12 Arbetssätt ...................................................................................................... 26 

12.1.1 Jämförande effektivitetstal .............................................................................................. 28 

13 Miljöaspekten................................................................................................ 29 

13.1 Miljöcertifieringar ................................................................................................................ 30 

13.1.1 BREEM...................................................................................................................................... 31 

13.1.2 LEED .......................................................................................................................................... 31 

13.1.3 Greenbuilding ....................................................................................................................... 32 

13.1.4 Miljöbyggnad ....................................................................................................................... 33 

13.2 Energianvändning ............................................................................................................... 35 

14 Tidplan ........................................................................................................... 35 

15 Slutsatser och rekommendation ................................................................ 36 
 



 

Kund: 

Vallentuna Kommun 

Kundansvarig: 

Joakim Bürén 

Datum: 

2015-11-27 

Sidnr: 

4 (37) 

Projekt: 

Kommunhusutredningen 2015 

Projektledare: 

Joakim Bürén 

Avsändare 

Tenant & Partner AB 

Version: 

2.0 

 

 

1 Syfte 

Syftet med rapporten är att beskriva och utreda förutsättningarna för ett nytt kommunhus.  

Rapporten skall ligga till grund för den framtida lokalförsörjningen för kommunledningen, 

förvaltningarna samt övrig kommunal verksamhet som finns i kommunhuset. 

 

2 Metod och källor 

Underlaget till denna delrapport är hämtat från: 

 Möte med Anna von Axelson den 16 september 2015. 

 Intervjuer med Anna von Axelson, Daniel Jarl, Annika Hellberg, Björn Stafbom samt 

Magnus Sjögren den 2 oktober 2015. 

 Möten med arkitekt Cedervalls.   

 Granskning av befintliga hyresavtal och hyresavier 

 Organisationsschema och övergripande uppskattning av antal medarbetare 

 Genomgång av Vallentunas översiktsplan 

 Övergripande besiktning av stadskärnan 

 Marknadsdata från Datscha och jämförelsetal från Tenant & Partners klienter 

3 Avgränsningar 

Denna rapport har avgränsats till att generellt beskriva de ingående delarna i det kommande 

arbetet för ett nytt kommunhus och utarbetar ej detaljer för Vallentuna Kommun specifikt. 

När det gäller potentiella tomter inriktar sig rapporten på de möjligheter som finns inom 

ramen för Vallentunas stadskärna där ett förvärvsförfarande inte är nödvändigt för att 

initiera, planera och verkställa projektet. 

4 Bakgrund 

Under våren 2015 gav Kommunstyrelsens arbetsutskott kommundirektören i uppdrag att 

undersöka förutsättningarna för ett nytt kommunhus.  

Uppdraget kom till som följd av att Vallentuna kommuns nuvarande lokaler inte är 

anpassade till dagens verksamhet där flera förvaltningsavdelningar är trångbodda.  I takt 

med kommunens tillväxt ställs allt högre krav på förvaltningarnas verksamhet. Utredningen 

kring att undersöka förutsättningarna för ett nytt kommunhus utgörs av innehållet i denna 

rapport som Tenant & Partner erhållit i form av direktupphandling. 
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4.1 Befintliga kommunhus 

Vallentuna kommun hyr sedan år 2006 drygt 10 000 kvm kontorsytor i centrala Vallentuna. 

Hyresavtalet, som sträcker sig till halvårsskiftet 2018, tecknades i samband med en 

försäljning av fyra centralt belägna fastigheter i Vallentuna. I juni 2013 övertog FastPartner 

de aktuella fastigheterna från den tidigare fastighetsägaren, och är således den nuvarande 

hyresvärden. 

De befintliga hyresavtalen förhandlas under hösten 2015, (parallellt med denna rapport och 

3 år före avtalens utgång) med Fastpartner i syfte att möjliggöra flexibilitet och 

handlingsutrymme för ett nytt kommunhus. Dialogen med Fastpartner ligger som grund för 

den översiktliga tidplanen i stycke 10. En ny överenskommelse med Fastpartner skall ge 

Vallentuna Kommun tillräckligt med tid för att bereda lokalbehov och bedömning av 

förutsättningarna för lokalförsörjningen bortom 2018. 

  

Vallentuna Kommuns befintliga förhyrningar inom Vallentuna Prästgård 1:130 och Vallentuna-Rickeby 1:59 . 

4.2 Fram till 2010 

För att beskriva de utmaningar som den kommunala förvaltningen nu står inför görs en 

kortare tillbakablick till tiden före 2010. Redan 2005 framtogs handlingen Strukturplan och 

gestaltningsprogram, daterad 2005-11-28  och godkänd av kommunfullmäktige 2005-12-

19. 

Syftet med den var att redovisa en stadsstruktur och grönstruktur för den centrala delen av 

Vallentunas fortsatta utveckling. Kommunens mål som det angavs – var att det centrala 

området skulle växa till en småskalig kvartersstad baserad på stadstypen småstad.  
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Utgångspunkten var vidare att: 

 De olika utbyggnadsetapperna vid fortsatt utveckling i området ska bilda en 

sammanhängande stadsmiljö av hög kvalitet och med god funktion. 

 Att kommunen, kommuninvånare, företagare, byggherrar och andra parter ska ha 

en gemensam syn på principerna för fortsatt utbyggnad samt 

 Att planen ska utgöra underlag för detaljplaner, ekonomisk planering och 

exploateringsavtal. 

 

Trots strukturplanen och gestaltningsprogrammet fanns det ingen tydligt uttalad strategi för 

hur Vallentuna kommun skulle åstadkomma detta. Tillväxten genom nyetableringar i 

kommunen följdes under den här perioden främst av byggbolagens intressen – istället för 

Vallentuna kommuns. Aktörer som exempelvis JM, SKANSKA och Riksbyggen ställde 

förfrågningar till kommunen där de hade intresse av att bebygga markområden. Det 

resulterade i att vissa områden växte fram medan andra inte gjorde det. Trots den 

översiktliga bild för vad man ville åstadkomma i centrumet – framtagen redan 2005 

saknades ett tydligt initiativ hos kommunen. 

4.3 Efter 2010 

Från 2010 och framåt sker en förändring i kommunens arbete och inställning med ett 

tydligare och mer organiserat tillväxtfokus. Från denna tidpunkt drivs helt egna initiativ och 

agerandet sker mer ansvarstagande och pådrivande i frågor kring nybyggnation i och 

omkring Vallentuna centrum. 

Vallentunas översiktsplan 2010-2030 antas av kommunfullmäktige den 17 maj 2010. Den 

kan sammanfattas med Vallentunas vision: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt 

värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar 

storstadsregion." 

Denna gång är syftet med den nya översiktsplanen att förstärka och förädla de kvaliteter 

som finns i kommunen, så att Vallentuna blir en hållbar pusselbit som aktivt bidrar till en 

växande och hållbar storstadsregion. 

I och med den höjda ambitionsnivån och visionen att vara en del av Stockholmsregionen 

kommer tillväxten som ett självklart inslag. Med detta som följd kommer också ett ökat krav 

från kommuninvånarna på förvaltningens organisation och den service som erbjuds. Dessa 

krav och förväntningar på tjänstemannaorganisationen har man tidigare inte erfarit och det 

står allt klarare att nuvarande resurser inte räcker till för att svara upp till dem. 
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4.4 Kommunhusets nuvarande funktion i Vallentuna Centrum 

De nuvarande kommunhusen utgörs idag av tre byggnader som inte bidrar med något 

ytterligare inslag till Vallentuna centrum bortsett ifrån en relativt stängd facilitet, där enbart 

tjänstemannaorganisationen äger tillträde. Utanför kommunhusets väggar utgör 

tjänstemannaorganisationen dock en stor del av marknadsunderlaget som rör sig i den 

absoluta stadskärnan av Vallentuna Centrum och hjälper den handel och de verksamheter 

som bedrivs där. 

 

4.5 För- och nackdelar med nuvarande kommunhus 

I följande stycke illustreras för- och nackdelar med det nuvarande kommunhuset, avseende 

både funktion och läge. 

Som arbetsplats betraktat fyller kommunhusen funktionen. Tack vare den befintliga 

konstruktionen är den täta rumsindelningen möjlig för en effektiv placering av enskilda 

kontorsrum.  Men med anledning av just detta erbjuds å andra sidan inte den flexibilitet som 

tjänstemannaorganisationen nu har ett behov av.  Byggnaderna stresstestas för varje dag 

som går i det ständigt pågående arbetet att tillskapa nya arbetsplatser för en växande 

medarbetarskara. Den statiska typen av rumsindelning försvårar löpande ombyggnationer 

och anpassningar vilket gör det både kostsamt och tidsineffektivt. Vid en överblick på 

byggnadernas struktur och planlösning åskådliggörs dessutom avskilda och utspridda 

lokaldelar som inte gynnar samarbete, interaktion eller kunskapsutbyte. Den nuvarande 

lokalutformningen påverkar helt enkelt möjligheten att variera arbetet och effektivisera 

kommunikationen inom organisationen.     

5 Ett nytt kommunhus 

För att tydligöra behovet av ett nytt kommunhus behöver man analysera vilken eller vilka 

funktioner ett nytt kommunhus skulle kunna ha men även de ingående parametrarna. Detta 

ligger i gränslandet för att även svara på ”syftet” med ett nytt kommunhus. Här kan svaret 

vara så lätt som att ”det behövs mer plats för tjänstemannaorganisationen och det 

utrymmet finns inte idag” men ofta finns det flera delar att beakta.  I denna rapport beskrivs 

exempel på möjliga funktioner ett nytt kommunhus skulle kunna ha och lämnar det för 

vidare bearbetning. 
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Kommunhusets funktion i en ny utformning skulle kunna vara: 

- En lokalförsörjning - ändamålsenlig och flexibel för en växande 

tjänstemannaorganisation 

- En tydlig symbol för Vallentuna kommuns tillväxttakt 

- Ett startskott för centrumets vidare utveckling och planering 

- En allmännyttig tillgång genom ingående funktioner som kommer 

kommuninvånarna tillgodo 

- Ett bevis för att man menar allvar med ambitionen att vara en aktiv aktör och del i 

Stockholmsregionen 

 

Ett nytt kommunhus i Vallentuna Centrum skulle alltså inte bara bli en tydlig symbol för 

tillväxt och ett landmärke för kommunen utan även driva på den tänkta planen att 

vidareutveckla centrum och den inre stadskärnan. Med beaktande av detta är det lätt att 

konstatera att placeringen av ett nytt kommunhus bör bibehållas i ett centralt läge.  Det blir 

emellertid också tydligt när man betraktar det utifrån ett framtidsperspektiv att det även ska 

placeras stationsnära och kunna ha en koppling till Roslagsbanan och dimensioneras för att 

många fler människor rör sig i området än idag. 

Beslutet för ett nytt kommunhus skulle vara en milstolpe för vad man länge velat 

åstadkomma - att lägga den första pusselbiten i planeringen av ett växande Vallentuna 

Centrum där fokus läggs på framtid och inte dåtid.  

  

5.1 Önskvärda effekter på kommunorganisationen och 

medborgarservice 

Med ett nytt kommunhus på plats finns det förväntade positiva effekter på såväl 

tjänstemannaorganisationen som kommuninvånarna. Organisationen bör kunna växa 

planenligt på ett helt annat sätt än i dagens kommunhus där plats och utrymme är ett 

ständigt och växande problem. Med en ny lokallösning och utformning av ett nytt 

kommunhus skulle även potentiellt andra nyttoeffekter på tjänstemannaorganisationen 

kunna uppnås. I många fall härrör det direkt till vilka effektmål man sätter upp för projektet.  

I projekt av denna art, där det finns ett flertal nyttoeffekter att värdera kan inslag som ökad 

öppenhet, större möjlighet för samarbete och interaktion eller bättre effektivitetstal vara 

vanliga effektmål. 

I förlängningen skall effektmål som dessa, genom ett nytt kommunhus även höja nivån för 

den upplevda medborgarservicen i kommunen. Med en ökad öppenhet eller förbättrad 
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kommunikation både inom och utanför organisationen skulle andra samarbeten stärkas och 

ge invånarna en ökad förståelse för kommunens arbete. Istället för att hamna i en 

ifrågasättande dialog gentemot kommuninvånarna skulle det lättare uppstå en närmare 

kommunikation och förbättrad relation med ökad tillfredsställelse. Den framtida 

utvecklingen av Vallentuna om ca 45 000 invånare 2030 och 56 000 vid 2045 ställer också 

upp förväntningar som nu är svåra att förstå innebörden av.  

 

5.2 Det nya kommunhusets ingående funktioner 

Vid uppförandet av ett nytt kommunhus finns det anledning att analysera de ingående 

parametrarna vidare. För att i denna rapport snabbt närma sig en totalbild över storlek och 

omfattning av ett nytt kommunhus, antas delarna i följande stycke ingå i ett nytt 

kommunhus. 

  

5.2.1 Tjänstemannaorganisationen 

Vallentuna Kommun fördelar sig idag på de tre förhyrda byggnaderna - Kommunalhuset, 

Tärningen och Tunahuset. Kulturhuset – där Kultur-och Fritidsförvaltningen sitter idag, ägs 

av kommunen och ingår inte som del i denna rapport. Organisationen ser i övrigt ut enligt 

följande: 

 Kommunledningskontoret (KLK) finns i Kommunalhuset med totalt 67 arbetsplatser. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har 60 arbetsplatser på plan 2 i Tunahuset. 

 Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) har totalt 30 arbetsplatser på plan 1 och 3 i 

Tunahuset. 

 Socialförvaltningen (SOC) finns på hela plan 1 och delar av plan 2 i Tärningen med 

totalt 151 arbetsplatser, varav 64 arbetsplatser tillhör hemtjänsten. 

Totala antalet arbetsplatser på de tre byggnaderna är således 308. Samtliga har egna 

arbetsplatser och mycket få arbetsplatser bedöms vara oanvända, varför antalet 

medarbetare och antalet arbetsplatser antas vara lika många. Dessa är fördelade på 8116 

kvm, vilket ger ett lokalnyttjande om ca 26 kvm. Detta är i linje med andra lokalanvändare 

som sitter i äldre kontor med rumsindelad planlösning, men klart högre än lokalanvändare 

som genomfört lokalprojekt och sett över sin lokalplanering. 
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Med härledning från detta har ett nytt lokalbehov för tjänstemannaorganisationen 

estimerats till ca 9 000 kvm. Det totala antalet anställda inom tjänstemannaorganisationen 

förväntas växa till mellan 400-450 medarbetare under de kommande åren vilket skulle 

innebära ett nyckeltal om ca 20 kvm/medarbetare. Till tjänstemannaorganisationens ytor 

räknas då också samlade ytor för konferens och mötesrum, tilltagna på ett sådant sätt för 

samnyttjande av utställning, mässor eller konferens. 

 

5.2.2 Fullmäktigesal 

Utöver tjänstemannaorganisationens heltäckande lokalbehov i form av arbetsplatser och 

konferensrum läggs en enskild yta för fullmäktigesal. Baserat på den storlek som befintliga 

samlingsplatser i Vallentuna centrum innehar i form av Teatern och Kulturhuset, bör 

fullmäktigesalen dimensioneras för ca 100-150 personer. Preliminär yta för fullmäktigesal 

och tillhörande kapprum estimeras till 500 kvm. 

 

5.2.3 Kulturskolan 

För att stärka och uppmuntra Kulturskolans gärning i kommunen och samtidigt tillgodose 

deras behov av nya lokaler och tillgänglighetskrav skulle ett nytt kommunhus även kunna 

inrymma denna verksamhet i avskild del. Det skulle inte bara kunna innebära positiva 

effekter på Kulturskolan utan även innebära en resursallokering och ett samnyttjande av de 

olika typer av utbildningslokaler som krävs i verksamheten utan att på egen hand behöva 

stå för en total kostnadstäckning. Det totala estimatet för Kulturskolan uppgår till ca 1500 

kvm. 

5.2.4 Restaurang 

Med ambitionen att utöver ovan beskrivna funktioner tillföra ytterligare värde till samtliga 

kommuninvånare bör övervägas ett kollektivt nyttovärde i form av en Restaurang. Denna 

skulle ha en sådan inriktning att det tillförs något som i dagsläget inte återfinns i Vallentuna. 

Restaurangen skulle få en särprägel i det finare slaget och locka alla kommuninvånare för ett 

besök. Om möjlighet finns skulle denna attraktionskraft förläggas högst upp i byggnaden 

eller på något sätt fånga en känsla av utblick och utsikt över Vallentuna. En preliminär yta för 

Restaurangdel och tillredning sätts till 1000 kvm. 

Med beaktande av viss osäkerhet kring framtida tillväxt och övriga ingående funktioner sätts 

ett preliminärt totalbehov för uppförande av ny byggnad till ca 10 – 12 000 kvm. 
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6 Omvärldsfaktorer 

För att ge en tydlig bild av hur andra kommuner i Vallentunas geografiska närhet har valt att 

hantera lokalförsörjningen av den kommunala verksamheten ger nedan stycke exempel på 

benchmark. Ett särskilt fokus har lagts på de kommuner i Stockholmsområdet som nyligen 

upphandlat nya lokaler för den kommunala verksamheten. Här följer en sammanställning av 

ett antal kommuner med en redogörelse för ägarförhållanden samt övergripande 

förutsättningar för genomförda och pågående projekt.   

 

6.1 Vad gör andra kommuner? 

Huddinge kommun 

Inom Huddinge kommun pågår ett arbete för uppförande av ett nytt kommun- och 

kulturhus. Kommunhuset föreslås till en central placering i Huddinge på markområde ägt av 

det kommunala fastighetsbolaget Huge Fastigheter AB.  

Knivsta kommun 

I samband med att Knivsta kommun skapades uppfördes 2003 ett nytt kommunhus. Efter 

upphandling genomfördes projektet där NCC stod för markanskaffning och byggnation. 

Fastigheten hyrdes sedan från Nordisk Renting AB genom ett s.k. rentingavtal (hyresavtal 

med en finansiellt styrd hyresnivå samt möjlighet för hyresgästen att köpa tillbaka 

fastigheten). Kommunhuset inkluderar även funktioner tillgängliga för allmänheten så som 

bibliotek och café. 

Norrtälje kommun 

Norrtälje kommun driver sin verksamhet i egenägda lokaler. 

Sigtuna kommun 

Kommunen bedriver sin verksamhet i egenägda lokaler i direkt anslutning till Märsta 

pendeltågsstation.  

Sollentuna kommun 

Sollentuna kommun bedriver sin verksamhet samlad i en egenägd fastighet på Tureberg 

torg 1. Lokalerna är lokaliserade i direkt anslutning till Sollentuna centrum och 

pendeltågsstationen. 

Sundbyberg kommun 

Under 2013 flyttade Sundbyberg sin kommunala verksamhet från tidigare egenägda lokaler i 

Rissne till en av Ericssons gamla lokaler i en fastighet i Hallonbergen. Sundbyberg kommun 

hyr lokalerna av fastighetsägaren AMF fastigheter. Hyreskontraktet löper över 8 år. 
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Täby kommun 

Täby kommun fattade under 2012 beslut om att bygga ett nytt kommunhus. Kommunhuset 

är under uppförande och beräknas stå klart under början av 2016. Kommunhuset uppförs av 

Täby kommun på kommunalt ägd mark som tidigare nyttjats som parkeringsplats. 

Byggnationen av kommunhuset utgör en del av utvecklingen av Täby centrum med 

uppförande av bostäder och kommersiella lokaler samt tillskapande av torgytor.  

Huvudsakliga motiv bakom flytten är bl.a. att en renovering av befintliga lokaler skulle bli 

mycket kostsam, att med det nya kommunhuset komma närmare kommunens invånare 

samt att ge plats för bostäder på attraktiv mark.  

Upplands Väsby 

Kommunen hyr lokaler i anslutning till Väsby Centrum. 

Uppsala kommun 

Uppsala kommun bedriver sin kommunala verksamhet i ett flertal olika lokaler och med en 

mix mellan ägda och hyrda lokaler. Uppsala kommun utlyste under november månad en 

arkitekttävling för renovering och tillbyggnad av det befintliga stadshuset som ägs av 

kommunen.  

Österåkers kommun 

Bedriver sin verksamhet samlat i egenägda lokaler. 

6.2 Sammanfattning 

En majoritet av kommunerna i Vallentunas geografiska närhet bedriver sin verksamhet i 

egenägda lokaler. Av de kommuner som valt att genomföra projekt med byggnation av nya 

kommunhus så gäller även här att de flesta projekt genomförts på kommunal mark och i 

egen regi. I de fall lokaler hyrs förekommer avtalsupplägg som säkerställer en möjlighet att 

60% 

30% 

10% 

Fördelning ägda/hyrda lokaler 

Egenägda lokaler Hyrda lokaler Rentingavtal
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återköpa fastigheten. Renodlade hyresavtal för lokalförsörjningen förekommer i större 

utsträckning på marknader med ett större utbud av kontorslokaler.  

7 Påverkan på stadskärna och näringsliv i Vallentuna 

På den västra sidan om järnvägen är det idag COOP, ICA, Apoteket och Systembolaget som 

utgör kärnan i handeln och även dragplåster för övrig handel. Utan dessa aktörer är det 

troligt att de mindre handlarna inte skulle överleva. På den östra sidan om järnvägen finns 

bland annat matbutiken Lidl och friskvårdsanläggningen Tellus med gym och simhall. 

7.1 Flöden, rörelser och handel 

Vdi beaktande av frågan om ett nytt kommunhus skall hänsyn tas till vilken påverkan det 

kan få för stadskärnan och näringslivet i centrum. Utgångspunkten är att bibehålla och om 

möjligt stärka de aktörer som lever och verkar med butiker och verksamheter. Då krävs att 

balansen mellan den västra och östra sidan finns med i planeringen kopplat till möjliga 

lokaliseringslägen. Samtidigt finns det en långtgående detaljplanering där de båda sidorna 

växer samman genom nya spårövergångar och stråk. Därigenom skulle risken minskas att 

den ena eller andra sidan får en övervikt vad gäller attraktionskraft och främjar istället flöden 

mellan områden. När det gäller flöden i centrum är det som tidigare beskrivits just 

tjänstemannaorganisationen som utgör det stora marknadsunderlaget. Att förlägga ett 

kommunhus på den östra sidan av spåren och tillförse byggnaden med all nödvändig 

service skulle troligtvis minska rörligheten i centrumet dagtid. För att motverka det borde ett 

nytt kommunhus inte innehålla en komplett försörjande lunchrestaurang för hela 

tjänstemannaorganisationen utan istället komplettera befintligt utbud med ett mindre och 

mer varierande luncherbjudande. 

7.2 Närings- och föreningslivet 

I Vallentuna kommun finns ett starkt föreningsliv. Detta ses även som en styrka för 

kommunen och något man vill ta vara på. Ett inslag för ett nytt kommunhus skulle kunna 

vara ett samnyttjande av konferens eller mötesytor där föreningslivet kan ta del av de nya 

ytorna som tillskapas och förlägga vissa möten och samlingar till kommunhusets lokaler. Det 

finns ca 3 800 småföretag som utgör det absolut största sysselsättningsslaget inom 

Vallentuna kommun förutom just tjänstemannaorganisationen. I övrigt står 

Stockholmsregionen för Vallentuna kommuninvånarnas sysselsättning där en stor andel 

pendlar ut till arbetet varje dag. Detta ses inte som en risk utan snarare en konsekvens av att 

Vallentuna attraherar en ny typ av invånare som hellre vill få känslan av att leva småstadsliv 

och samtidigt få ”komma hem” från jobbet. 
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7.3 Fastighetsmarknaden 

Vallentuna har en begränsad kontorshyresmarknad. På kartorna nedan är fastigheterna 

färgmarkerade efter taxeringstyp. Rött markerar lokaler för kontor och handel (blått är 

bostäder, grönt är industrifastigheter, gult är specialfastigheter, övrig bebyggelse består till 

stor del av småhus), vilket är en mycket liten del av alla fastigheter. 

 

Flygbild med fastighetsslag Vallentuna

 

Flygbild med fastighetsslag centrala Vallentuna 
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Vallentuna Kommun är tillsammans med Fastpartner de dominerande fastighetsägarna. 

Andra kommersiella fastighetsägare är t.ex. JCP Fastigheter KB, Hemfosa samt två bolag 

ägda av Kjell Nilsberg. 

Vakansgraden för kontorslokaler är låg, klart under 5%. På lokalförmedlingssidor online finns 

under 1000 kvm lediga kontor i centrala Vallentuna. Dessa förutsättningar skapar även 

direkta inspel till frågan om ett nytt kommunhus där man vid en nybyggnation inte bara 

skulle skapa nya ytor utan även nygamla i form av befintliga kommunhusbyggnader. 

 

8 Lokalisering 

Med uppdraget i åtanke – att utreda förutsättningarna för ett nytt kommunhus -  inkluderas 

i följande stycke en bearbetning av den kärnkritiska frågan om var ett nytt kommunhus bäst 

placeras. Det återfinns en rad aspekter att värdera, analysera och diskutera vidare. Dock är 

arbetet kring utvecklingen av Vallentuna Centrum vida bearbetat och bör vara vägledande i 

beslut om slutlig lösning. 

 

8.1 Planeringsläget 

Vallentunas centrala delar omfattas idag av ett antal olika detaljplaner där delar av marken 

omfattas av detaljplaner med pågående genomförandetid. För en klar majoritet av 

markområdet inom Vallentunas centrala delar planeras dock för nya detaljplaner inom kort 

och genomförandetiden för befintliga planer har löpt ut.  

I centrala Vallentuna med omnejd planeras och byggs ett antal nya bostadskvarter, bl.a. med 

en påbörjad markanvisningsprocess för bostäder på ett markområde om ca 5000 kvm i de 

västra delarna av centrala Vallentuna. Upprustningen av centrala Vallentuna och arbetet med 

framtagande av programhandlingar för hela centrala Vallentuna är pågående. Planarbetet 

planeras ställas ut till samråd i slutet av 2015. 
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8.2 Potentiella tomter 

Ca två tredjedelar av marken inom centrala Vallentuna ägs av kommunen. 

Exploateringsgraden är generellt låg med flertalet lägre byggnader och obebyggda 

markområden.  

 

Kartbilden markerar kommunalt ägd mark i centrala Vallentun. (Mörkblå färgmarkering). 

 

Med hänsyn till att den låga exploateringsgrad som föreligger i centrala Vallentuna finns 

goda förutsättningar för byggnation av ett nytt kommunhus utan några större ingrepp i 

befintliga verksamheter. Lämpliga lokaliseringar finns att tillgå på mark som är lågt eller inte 

alls exploaterad. I områdets norra del ligger fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:204 och 

Vallentuna-Rickeby 1:3 på vardera sida om spårtrafiken. Båda fastigheterna disponeras idag 

som parkeringsyta och bedöms som lämpliga markområden för ett framtida kommunhus. 

Befintliga parkeringsplatser kan med fördel flyttas till annan kommunalt ägd mark.  

Den östra sidan av centrala Vallentuna ägs till stor del av kommunen. Detta gäller i 

synnerhet markområdena närmast spåret vilket idag disponeras för värmeverk, 

gymnasieverksamhet samt för en mindre industribyggnad. I områdets södra ände utmed 

spåret och i anslutning till kommunens mark bedrivs idag bilhall och 

bensinstationsverksamhet. Området öster om spåret erbjuder dessutom bra möjligheter till 

förtätning. 
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Vidare har Vallentuna kommun har uttryckt en vilja att binda samman den västra och östra 

sidan av centrala Vallentuna med varandra. Med denna ambitionen vid liv skulle 

uppförandet av ett nytt kommunhus kunna påskynda denna utveckling. Med ledning av 

detta skulle ett nytt kommunhus förläggas öster om spåret varför dessa markområden är 

prioriterade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterade områden för nybyggnation har rödmarkerats. 

 

8.2.1 Markområde söder om gymnasiet 

Mellan Vallentuna Gymnasium och den privatägda fastigheten Vallentuna prästgård 1:147 

som idag inrymmer bilhall och bensinstation finns möjligheter att uppföra ett nytt 

kommunhus. Markområdet är relativt litet och för att få plats med byggnadsvolymen krävs 

att byggnaden blir relativt hög alternativt att delar av fastigheten Vallentuna prästgård 1:147 

tas i anspråk. Detta kan kräva mer tid i anspråk, kopplat till vilka ingående enheter som 

slutligen knyts till ett nytt kommunhus.  

 

 

 

 

 



 

Kund: 

Vallentuna Kommun 

Kundansvarig: 

Joakim Bürén 

Datum: 

2015-11-27 

Sidnr: 

18 (37) 

Projekt: 

Kommunhusutredningen 2015 

Projektledare: 

Joakim Bürén 

Avsändare 

Tenant & Partner AB 

Version: 

2.0 

 

 

 

Volymstudien ovan är upprättad av Cedervall arkitekter. Area uppgår till 12 000 kvm  

och disponeras över 2 plan i lågdelen och 7 plan i högdelen. Källarplan med garage  

och arkiv om 2 000 kvm. 

8.2.2 Parkeringsytor norr om värmeverket 

Markområdet erbjuder goda möjligheter för uppförande av en ny byggnadsvolym. Det är 

dessutom väl tilltaget och skapar förutsättningar för uppförande av byggnadsvolymen utan 

att denna blir hög. Placeringen blir central, bara en bit ifrån den tänkta öst-västliga genom- 

och överfarten. Exploatering av markområdet bör kunna ske utan större problematik då de 

befintliga parkeringsplatserna bör kunna omlokaliseras till annan lämplig plats alternativt 

förläggas i garageplan. 
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Volymstudien ovan är upprättad av Cedervall arkitekter. Area uppgår till 12 000 kvm och  

disponeras över 2 plan i lågdelen sam 5 plan i högdelen. Källarplan är på 3000 kvm och  

innehåller garage och arkiv. 

8.2.3 Markområde mellan värmeverket och gymnasiet 

En annan central placering av kommunhuset hade åstadkommits om byggnaden skulle 

upprättas söder om det befintliga värmeverket. Kommunhuset skulle då placeras i direkt 

anslutning till den tänkta genom- och överfarten. Området har pekats ut som tänkt 

parkområde och någon volymstudie på markområdet har ännu inte genomförts för att 

granska huruvida byggnadsvolymen skulle kunna inrymmas på ett lämpligt sätt. Delar av 

fastigheten som inrymmer värmeverket kan tas i anspråk då befintlig skorsten och tank 

sannolikt kommer kunna rivas och ge plats för ny bebyggelse. Det föreligger dock inga 

planer för att riva själva värmeverket. 
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9 Vad är ett lokalprogram? 

Ett lokalprogram syftar till att med utgångspunkt i aspekter som läge, lokalfunktioner och 

identitet beskriva en organisations framtida lokalbehov. Innan arbetet med att definiera ett 

lokalprogram inleds bör dock projektmål formuleras och förutsättningarna för projektet 

verifieras.  

9.1 Bakgrund, Projektmål och förutsättningar 

De centralt uppsatta projektmålen skall initialt fastställas och vara utgångspunkten för ett 

lokalprogram. Målsättningen med projektet skulle kunna vara att säkerställa att Vallentuna 

kommun under de kommande 5-10 åren har en lokallösning som förser verksamheten med 

ändamålsenliga och lättillgängliga lokaler som stödjer kärnverksamheten, med en hög grad 

av öppenhet. 

Lokalernas utformning och tekniska standard skulle kunna vara det som bidrar till en sund 

och effektiv arbetsmiljö. De framtida lokalerna skulle kunna leva upp till en långsiktigt god 

lokalekonomi och i relevant omfattning även vara miljöanpassade. Flexibilitet och 

kostnadseffektivitet skulle kunna vara högst prioriterade områden.  

 

9.2 Förutsättningar 

Centralt uppsatta förutsättningar med utgångspunkt i projektmålet skall finnas tydligt 

definierade. De frågeställningar som bland annat brukar behandlas rör: 

 Ekonomi 

 Tidsperspektiv 

 Resurser internt och externt 

 Arbetssätt 

 Varumärke 

 Säkerhet 
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10 Lokalprogrammets innehåll 

Nedan åskådliggörs förslag på innehåll till ett lokalprogram vilket bör processas vidare i 

nästa fas. De ingående delarna nedan är beskrivna utifrån ett generellt perspektiv och är ej 

specifikt knutna till Vallentuna kommun.  

10.1 Lokalkriterier 

Lokalkriterier utgör de parametrar utifrån vilka lokalalternativen utvärderas. Det kan variera i 

stor utsträckning beroende på hur organisationen rangordnar och prioriterar de uppsatta 

målen med projektet. Lokalkriterierna utgör alltså det fundament som ska svar på varför ett 

visst lokalalternativ har valts, givet de ingående delarna i nedan stycke.  

10.1.1 Identitet 

Lokalerna bör långsiktigt ha en positiv påverkan på Vallentuna kommuns 

medarbetarnöjdhet och kommuninnevånare. Lokalernas utformning bör stödja och förenkla 

samarbete och den dagliga kommunikationen mellan kommun och invånare. Lokallösningen 

ska stödja känslan av öppenhet, delaktighet och framåtanda. Det ska erbjudas ett klimat 

som stärker kommunens vision och värderingar. Vid exponering av varumärke genom 

skyltning på fasad är det av stort värde att invånarna känner till vad kommunen står för, 

Vallentunas värdeord bör återspeglas i lokalerna. 

10.1.2 Ändamålsenlighet 

Lokalerna ska vara anpassade till verksamhetens förutsättningar. Interna och publika ytor 

bör vara skilda ifrån varandra. Öppna och välkomnande entréförhållanden är att föredra. 

Optimalt fördelas kontorsytorna på våningsplan med hög grad av öppenhet. Efterfrågade 

lokaler behöver medge en effektivitet och flexibel inplacering av arbetsplatser då detta blir 

en viktig del i organisationets tillväxt. 

10.1.3 Tillgänglighet  

Tillgängligheten ska vara god i fastigheten som helhet. Verksamheten på kontoret ska kunna 

pågå under dygnets alla timmar även om merparten sker under ordinarie kontorstid. 

Medarbetare och övriga med behörighet ska därmed kunna komma in i lokalerna under 

dygnets alla timmar, alla veckodagar, året runt. Besökare kan primärt tas emot under 

kontorstid. Lokalerna bör vara anpassade för och tillfredsställa, helst överträffa, de riktlinjer 

som myndigheten för delaktighet - riv hindren - ställer på tillgänglighet.  
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10.1.4 Säkerhet 

Lokalen anpassas för att uppfylla önskvärd skyddsklass och gällande försäkringsbolags 

riktlinjer. Specifika säkerhetsaspekter för avdelningar som Socialförvaltningen bör vidare 

särskilt ha beaktats 

10.1.5 Läge 

Området för et nytt kommunhus är begränsat till de centrala delarna. En målsättning i 

projektet är att de nya lokalerna kan kunna erbjuda ett fortsatt attraktivt läge med avseende 

på närhet till lunchrestaurang och kommersiell service för medarbetarna. Lokalerna ska vara 

lätta att nå med allmänna kollektiva transporter och medge ett gott utbud av närservice. 

Då de viktigaste externa kontaktytorna är kommunens invånare bör lägen premieras som 

underlättar kontakten med dessa. 

10.1.6 Ekonomi 

Lokalerna utformas så att de ger konkurrenskraftiga nyckeltal, såsom en låg kostnad per 

arbetsplats och anställd. Kontorsytorna ska vara väl anpassade till verksamhetens 

förutsättningar med hög effektivitet och en minskning av framtida driftskostnader. 

 

10.2 Lokalegenskaper och funktioner 

Lokalegenskaper och funktioner bör beskriva vilka ingående delar som bör återfinnas i den 

färdigställda lokalen och hur den ska upplevas. Ofta inleds denna utredning kring en 

schematisk skiss över hur det är tänkt att medarbetarna inom organisationen arbetar, möts 

och samarbetar. Det kan exempelvis förklaras genom att dela upp hela kontorsetableringen i 

en extern och en intern del. Den externa delen kan innehålla samtliga mötesytor som på 

något vis sker externt mot kunder, invånare eller näringsliv. Den interna delen kan beskrivas 

av arbetsplatsernas utformning, fördelning per våningsplan, storlek på avdelningar, interna 

mötesrum och samlingsytor. Den interna delen brukar även beskriva hur man ser på 

möjligheterna att ta en paus, kaffestund eller äter lunch.  
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10.2.1 Reception 

Receptionen kan förläggas i direkt närhet till entré och i möjligaste mån mötesrum. Den bör 

placeras med mycket god överblick över lokalens entré och det ska finnas möjlighet till 

arbetsplatser i receptionen. På ytan för receptionen ska det finnas tillgång till toaletter för 

anställda och besökare. 

I samband med receptionen bör det finnas utrymme för grupper att vänta på att bli 

mottagna. Inpasseringen kontrolleras och bemannas under samtliga öppettider för 

allmänheten. Konferensrum förläggs med närhet till reception för att undvika att besökande 

behöver gå genom ytor dedikerade för kontorsarbetsplatser. 

10.2.2 Kontor 

Kontorsytorna planeras så att största möjliga grad av flexibilitet kan tillskapas utifrån de 

behov som finns. Alla kontorsarbetsplatserna ska ha dagsljus och kan vidare delas in i olika 

typer av arbetsplatser beroende på aktivitet. Ett vanligt sätt att dela in arbetsplatser är att 

tala om två olika delar med två respektive olika typer av arbete. De två delarna utgörs av 

individuellt arbete respektive arbete i grupp. Inom respektive del bedrivs sedan antingen 

arbetet med högt fokus eller lågt fokus. Arbetsplatserna bör kunna fånga upp en så stor del 

av dessa arbetstyper som möjligt för att stödja medarbetarna. 

10.2.3 Mötesrum 

I den mån det är möjligt placeras majoriteten av mötesrum i anslutning till entrén. Övriga 

mötesrum kan, om ej annat anges, fördelas strategiskt över lokalen. I anslutning till de 

externa konferensytorna bör det finnas tillgång till kaffemaskin och vattentorn.  

Samtliga konferensrum förbereds för installationer såsom datauttag, tele och AV-utrustning. 

Det totala behovet av mötesrum kan med fördel sammanfattas i upprättandet av en matris 

per våningsplan och detaljeras i det kommande lokalprogrammet. 

10.2.4 Pausrum och pentry 

Pausrum och pentry placeras centralt i etableringen men med erforderlig avgränsning för 

ljud. Syftet med att samlokalisera paus- och pentryyta är att skapa en gemensam 

samlingspunkt för medarbetare. Tillgång till teknisk utrustning för att hålla möten bör finnas 

inom ytan. Avsikten är att kunna utnyttja paus- och pentryytan vid större personalmöten 

varför ytan dimensioneras därefter. 
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Pausrummet bör ha tillgång till direkt dagsljus och ett läge med möjlighet till utblick. Detta 

gemensamma pausrum kan kompletteras med ytterligare kaffestationer, beroende på 

lokalens utformning. Pentryt bör vara välutrustat med ordenliga arbetsytor och medge 

sittplatser för beräknat antal medarbetare. 

10.2.5 Servicerum, förråd och arkiv 

Servicerum per våningsplan ska placeras lättillgängligt för medarbetarna och i möjligaste 

mån utformas så att intilliggande kontorsutrymmen inte störs av ljudet från maskinerna. I 

servicerum ska plats medges för skrivare och kopiator, mindre förvaringsmöjligheter för 

papper och annat kontorsmaterial samt sortering av avfall för återvinning och 

miljöhantering.  

Kontorsförråd behövs i varierad omfattning. Ett minimum uppskattas dock till ett förråd per 

våningsplan för förvaring av kontorsmaterial. Flera större förråd bör inrymmas i lokalen, 

företrädesvis i källaren. För arkivering bör en yta om ca 500 kvadratmeter avsättas på 

lättillgänglig plats i lokalerna. 

10.2.6 Tekniska krav 

Krav på serverrum specificeras i teknisk specifikation. Extra kylning av serverrummet är dock 

en förutsättning. Tillgång till reservkraft för servrar bör finnas. Vidare tekniska krav anges 

uppdelade på generell eller specifik teknisk prestanda och baserat på funktioner under 

område. 

10.2.7 Övrigt 

Eventuella övriga rum såsom toaletter, vilrum, gym, omklädningsrum, cykelförråd och 

parkering bör dimensioneras och detaljplaneras i nästa fas. 
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10.3 Dimensionering och sambandskrav 

Det är viktigt för verksamheten att lokalerna och fastigheten så långt det är möjligt inte 

utgör begränsningar för anpassningar över tiden. Med hänsyn taget till ovanstående handlar 

dimensionering om på vilket sätt arbetsplatserna utformas efter organisationens behov. 

Frågeställningar att besvara handlar om hur beläggningen ser ut, dvs hur många som är på 

plats samtidigt på kontoret, om alla medarbetare oavsett arbetstid ska ha en egen plats eller 

inte. Kanske utgörs ett stort antal medarbetare av konsulter vilket gör det svårt att allokera 

utrymme eller beräkna arbetsplatser vilket kräver flexibilitet i ytorna. Utöver dimensionering 

behöver sambandskraven beskrivas. Utifrån vilka avdelningar som arbetar tätt tillsammans 

eller om det finns andra nyttoeffekter som organisationen kan få, sätts ramen för placering 

av medarbetarna i lokalen sättas. Slutsatser utifrån detta utgör viktig input i färdigställandet 

av ett lokalprogram. 

 

11 Gestaltning 

I gestaltningsprogrammet definieras de samband och effekter man vill uppnå genom olika 

typer av produktval, byggnadsmaterial, belysning, färgsättning och möblering. I fasen för 

gestaltningen av lokalerna involveras i de allra flesta fall en arkitekt som analyserar, skapar 

och visualiserar alternativ som ligger i organisationens linje för hur de vill uppfattas och 

kopplar ihop gestaltningen med uppsatta effektmål. För att skapa en arbetsplats som tillåter 

verksamheten och de anställda att utvecklas samt en lokal som speglar varumärket, så krävs 

en analys av behoven hos både Vallentuna kommun och medarbetarna. Ett nytt kontor, vare 

sig det är ombyggnation, en flytt eller en omorganisation i befintliga lokaler, innebär en 

chans att se över befintliga lösningar och arbetssätt. I denna fas utvärderas det som är 

synligt för medarbetare och besökare som vistas lokalerna och möjliggör förändringar i 

önskad riktning.  
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12 Arbetssätt 

Kontorsutvecklingen i modern tid började med att de anställda satt i ett öppet landskap. Där 

satt alla anställda på led för att snabbt kommunicera med varandra, papprets väg genom 

kontoret främjades. Därefter kom man på att medarbetare måste börja arbeta mer 

koncentrerat, i tysthet och då skapades cellkontoret.  

Cellkontoret erbjöd en tyst miljö där varje medarbetare fick råda över sin egen arbetsplats. 

Problem lyftes dock snart för att kommunikationen internt försämrades drastiskt i och med 

att man byggde väggar mellan de anställda.  

På senare tid har öppna landskap gjort återintåg i lokalerna, främst i yteffektivitets- och 

besparingshänseende men även för att öppna upp och öka den interna kommunikationen 

igen. Oavsett typ av verksamhet väljer många organisationer idag att lämna traditionella 

kontor med egna rum för mer öppet planerade kontor. Kommersiella företag har lett 

trenden som numera även följs av myndigheter och kommuner. Det självklara skälet är att 

genom att nyttja lokalerna mer effektivt kunna skapa en större flexibilitet och härigenom 

sänka hyreskostnaderna. Ett annat skäl är att arbetskraften har blivit mer mobil och således 

har efterfrågan på rena kontorsarbetsplatser minskat. Ytterligare skäl till öppna 

kontorslandskap är att höja kunskapsöverföringen genom kommunikation mellan 

medarbetarna under spontana möten och därigenom effektivisera arbetet. 

I takt med att organisationer expanderar snabbt ställs också nya krav på att hantera 

lokalförsörjningen. Ett annat sätt att jobba mer med att effektivisera och förbättra den 

interna kommunikationen, där ett skrivbord och en stol inte löser alla behov, är den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Aktivitetsstyrt arbetssätt är det mest omtalade just nu, där 

organisationer kan använda sig av den ytan de hyr för att stödja verksamhetens behov och 

effektivisera verksamheten. Det nya arbetssättet är framgångsrikt så länge medarbetarna 

ständigt är i rörelse och väljer arbetsplats efter arbetsuppgift. Det ställer högre krav på 

personalen att själva ansvara för sin dag, sitt välmående och sin produktion. En sådan 

arbetsplats finns det ingen färdig lösning för, men för de som aktivt vill arbeta med sitt 

arbetssätt och göra lokalen till ett effektivt stöd åt medarbetarna kan det vara värt att 

beakta. Att ta med sig vid detta övervägande är organisationens förmåga till förändring. 

Den yttersta trenden på marknaden går emot att lämna kontoret för co-working, som är en 

ny typ av kontorshotell där många olika bakgrunder samlas och möts i det spontana. Där 

handlar värdeskapandet snarare om vilka människor som träffas än om vilken 

företagstillhörighet medarbetaren har. 
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Oavsett arbetssätt så är nyproducerade kontor nästan alltid mer yteffektiva och kan därför 

oftast fylla samma funktion på mindre utrymme. För de arbetsplatser som tillhandahåller 

delade arbetsplatser resulterar även dessa i mindre behov av lokalyta. 

Utan att kompromissa med arbetsmiljön, kan nedan ses som generella effektivitetstal i en 

benchmark mot liknande företag och organisationer: 

Scenario alla i egna rum:  22-25 kvm per arbetsplats  

Scenario blandad rumslösning: 16-23 kvm per arbetsplats 

Scenario öppet landskap:  12-18 kvm per arbetsplats 

 

I effektivitetstalen ovan är samtliga utrymmen inklusive kontorsstödjande funktioner såsom 

korridorer, mötesrum, toaletter, pentry, förråd etc inräknade. Se nedan för illustrationen av 

de olika arbetssätten på samma yta. 

 

Bild 1, cellkontor, ca 100 anställda med 100 arbetsplatser 

 

 

 

 

Bild 2, öppet landskap, ca 150 anställda med 250 arbetsplatser 
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Bild 3, aktivitetsbaserat arbetssätt, 150 medarbetare, 320 arbetsplatser 

 

12.1.1 Jämförande effektivitetstal 

Generella nyckeltal för större kontor (nyckeltal inkluderar ytor för konferens, matsal och 

övriga normala kontorsfunktioner): 

 Mediebolag: 8-10 kvm/arbetsplats 

 Bank och finans: 12-15 kvm/arbetsplats 

 Myndigheter som genomfört effektiviseringar: 17-20 kvm/arbetsplats 

De stora förändringar som är pågående eller förestående inom myndighetssidan är 

exempelvis: 

 Skatteverket har minskat från 58 000 kvm till 44 000 kvm genom samlokalisering vid 

Solna Strand och går från ca 26 till ca 19,5 kvm per medarbetare 

 Försäkringskassan har minskat från 34 000 kvm till 24 000 kvm genom 

omlokalisering till Telefonplan och går från ca 27 till ca 19 kvm per medarbetare 

 Sida och Socialstyrelsen som i sina kontor i Stockholm idag sitter på ca 29 

respektive 22 kvm per arbetsplats har fått direktiv om att komma ned till ca 18 

kvm/arbetsplats. Även SCB har pågående arbete för att effektivisera sin 

lokalanvändning. 

 Nacka Kommun genomförde ett stort lokalprojekt som resulterade i ombyggnation 

av kommunhuset. Innan ombyggnation fanns 450 arbetsplatser i cellkontor vilket 

inte räckte för verksamheten. Efter ombyggnation innefattar nu lokalerna ca 700 

medarbetare på ca 15 000 kvm bruksarea varav 7500 kvm kontor. 

 I övrigt planeras, pågår eller har nyligen projekt genomförts omfattande 

kommunhusen i exempelvis Täby Kommun, Sundbyberg Kommun, Järfälla kommun, 

Österåker Kommun, Sollentuna Kommun och Upplands-Bro Kommun. Dessa 

nyckeltal kan vidare studeras. 
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13 Miljöaspekten 

Miljöarbetet för svenska organisationer har de senaste åren ändrats snabbt från att enbart 

ha varit krav från myndigheterna till att genomsyra tänket genom hela organisationen. 

Miljöarbetet blir för många verksamheter en viktig del i organisationens strategiska 

målsättning. Ett uttryck för denna snabba förändring av miljöarbetet är det omfattande 

certifieringsarbete enligt ISO 14000 respektive EMAS som dragits igång i stora delar av 

industrin.  

 

Flertalet kommuner har även velat gå i bräschen för miljöarbetet och har inom aktuella 

projekt gjort en tydlig koppling till ambitionen om att bygga nytt men hållbart.  

 

Miljöarbetet idag är för många organisationer en viktig ekonomisk drivkraft. Med ett aktivt 

miljöarbete kan nya marknadsandelar vinnas och/eller redan uppnådda försvaras. Ett 

effektivt miljöarbete leder till minskad resursförbrukning i form av energi och material, vilket 

kan bidra till förbättrad lönsamhet, men framförallt till ett mer hållbart samhälle. 

Miljömedvetenheten hos konsumenterna har, tillsammans med en allt mer omfattande 

miljömärkning av varor, ökat pressen från kunder och konkurrenter. Kraven kommer 

emellertid även från investerare, banker, anställda och får mycket uppmärksamhet i 

massmedia. 

 

Hela denna utveckling ställer nya krav på organisationens interna miljöarbete och 

kompetens. Detta kräver även att anställda har en baskunskap och en insikt om 

miljöfrågorna som skapar den nödvändiga delaktigheten i miljöarbetet. Genom att 

synliggöra sitt miljöengagemang vinns fördelar i att medarbetarna kan uppleva stolthet i att 

åstadkomma förbättringar på miljön och eftersom miljöförbättringar är enkla att 

kommunicera så får samhället en positiv kraft i rätt riktning. 

Inom fastighetsområdet får miljöarbetet i form av olika certifieringar flera specifika följder, 

där exempelvis fastighetsvärderingen ökar, uthyrningsgraden höjs och driftskostnaderna 

sänks. Fastigheterna får dessutom en kvalitetssäkring och bättre inomhusklimat som bidrar 

till nöjdare brukare. 
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Ovan åskådliggörs utvecklingen av registrering och certifiering i Sverige. 

 

13.1 Miljöcertifieringar 

I nedan stycken beskrivs de olika typerna av miljöcertifiering närmare för att ge en bild av 

innebörd kring respektive typform. Bra att ha med sig vid en jämförelse mellan 

certifieringarna är även drivkrafterna bakom. 

 

Varför miljöcertifiera? 

• Synliggöra sitt miljöengagemang 

• Fungerar som ett produktionsverktyg – projektering och byggande 

• Kvalitetssäkring 

• Bättre inomhusklimat – nöjdare brukare 

• Enkelt att kommunicera 

• Konkurrensfördelar vid uthyrning 

• Lägre driftskostnader 
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13.1.1 BREEM 

BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, är det mest 

spridda systemet i Europa och systemet skapades under 90-talet i Storbritannien. Systemet 

startades för att minska den totala miljöpåverkan från byggandet och själva fastigheterna. 

Idag finns det cirka 200.000 certifierade byggnader inom BREEAM. Systemet jobbar med 

kontextuellt anpassade manualer, där BREEAM SE lanserades 2013. Ett exempel på företag 

som arbetar med BREEAM i Sverige är NCC. 

Systemet använder sig av en betygsskala som innehåller betygen Passed, Good, Very Good, 

Excellent och Outstanding. Poängen per område viktas och räknas samman till en 

totalsumma som avgör betyget som ges. Vissa obligatoriska krav ska vara uppfyllda för att 

nå de högre betygen och innan en byggnad klassats kan den få ett preliminärt betyg som 

kan användas vid marknadsföring. Det slutgiltiga betyget och klassningen erhålls först när 

byggnaden är i drift. Certifieringskostnaden står i relation till byggnadens storlek och det är 

ett kontrollorgan som granskar och utfärdar BREEAM-certifikat. 

Fördelar Nackdelar 

Täcker en stor del av miljöaspekterna 

inom hållbart byggande 

Relativt hög kostnad 

Kan anpassas till lokala standarder och 

krav, vilket gör att den blir relevant för 

den den lokala marknaden 

Tidskrävande att ta fram de uppgifter 

som systemet premierar 

 

13.1.2 LEED 

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, är utvecklat av den icke vinstdrivande 

organisationen USGBC, US Green Building Council, och det är även den organisationen som 

utfärdar certifieringen. Den första versionen kom ut 1999 och systemet har stort fokus på 

innemiljö och hälsofrågor. Systemet innehåller olika versioner beroende av byggnadstyp, 

stadsplanering, inredning samt drift och underhåll. LEED används för ny- och ombyggnad, 

men även för befintliga byggnader, och internationellt finns cirka 13.000 certifierade 

byggnader, även om ytterligare 34.000 projekt finns registrerade. Ett exempel på företag i 

Sverige som använder LEED är Skanska.  

Systemet använder sig av betygen Certified, Silver, Guld och Platinum. Maximalt kan 

byggnaden få 100 poäng plus eventuella bonuspoäng för innovation och regional hänsyn. 

För att erhålla Platinum krävs 80 poäng och en tekniskt avancerad byggnad som ligger i 

frontlinjen för grönt byggande. Poängfördelningen mellan områdena återspeglar en 

bedömning av hur stor miljöpåverkan respektive område har och för varje område finns ett 
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antal kriterier att uppfylla för att få poäng. Samma kriterier gäller över hela världen, men 

utrymme ges för flexibilitet i poängssättningen kan ske nationellt, där SGBC arbetar med 

anpassningar till svenska förhållanden. Certifiering kan fås i projekteringsskedet samt när 

byggnaden är färdigbyggd. Certifieringskostnaden avgörs av nivå och byggnadens storlek. 

Återrapportering av verklig data för vatten- och energianvändning sker under de första 5 

åren. 

Fördelar Nackdelar 

Systemet täcker en stor del av 

miljöaspekterna inom hållart byggande 

Relativt dyrt och tidskrävande 

Systemet som idag är mest spritt över 

hela världen 

Styrs av amerikanska standarder och 

beräkningar 

 

 

13.1.3 Greenbuilding 

GreenBuilding är ett EU-initiativ som startades 2005 med syftet att marknadsföra och bygga 

upp intresset att minska energianvändningen i lokaler. Systemet riktar sig endast till 

fastigheter med lokaler och används av de flesta stora hyresvärdarna på marknaden. 

Systemet används för att få kontroll och beräkna energiskonsumtionen i fastigheten. 

Befintliga byggnader ska sänka sin energianvändning med 25% och nyproducerade 

byggnader ska ha 25% lägre energianvändning än myndighetskrav (BBR). Vid nybyggnation 

tillkommer en kostnad för energiberäkningen och en mer detaljerad projektering. Några 

exempel på GreenBuilding-certifierade företag i Sverige är Brostaden, Harry Sjögren AB, 

NCC Propert Development och Skanska Commercial Development Nordic. 
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Ett organisation kan klassificeras inom Greenbuilding på antingen företags- eller 

fastighetsnivå. På företagsnivå krävs att fastighetsägaren äger minst 10 byggnader, mer än 

30% av företagets befintliga fastigheter i Europa skall leva upp till kraven och minst 75% av 

de nyproducerade byggnaderna skall GreenBuilding-certifieras. På fastighetsnivå ska minst 

en av byggnaderna klara kraven.  

Fördelar Nackdelar 

Främjar att organisationer arbetar med 

energifrågor på ledningsnivå 

Endast energianvändningen i fokus 

Mål utvärderas och revideras 

kontinuerligt 

Målen är relativt enkla att nå 

Visar att organisationer arbetar med 

energifrågorna och minskar 

miljöbelastningen 

Klassningen påvisar inte hur miljövänlig 

en byggnaden verkligen är 

Enkelt att förstå och kommunicera inom 

organisationen, hyresgästerna och 

köparna 

  

Allt fler hyresgäster och köpare 

efterfrågar Greenbuilding-certifiering 

  

Lägre driftskostnader   

Relativt billigt att certifieras   

 

13.1.4 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett svenskt system 2009 och som grundar sig på svensk bygglagstiftning 

och byggtradition. Första versionen lanserades syftet är att hushålla med energi, förbättra 

inomhusmiljön samt främja hållbart byggande. Stor vikt läggs på att fasa ut farliga ämnen 

som skadar klimatet, miljön och vår hälsa. Det finns två versioner, en för befintliga 

byggnader och en för nya/projekterade byggnader, och systemet är främst utformat för 

bostäder och lokaler, men samtliga byggnader går att klassa. Byggnaden kan få ett 

preliminärt klassningsbevis under projekteringen, men slutgiltig klassning erhålls först efter 

att byggnaden varit i drift i minst ett år. Miljöbyggnad är giltig i 10 år. Exempel på företag 

som använder Miljöbyggnad är HSB, Akademiska Hus, PEAB, Castellum, NCC Bostäder och 

Riksbyggen.  

Betygen som används är Brons, Silver och Guld. Betygen ges inom 3 olika områden, Energi, 

Innemiljö och Byggnadsmaterial, där varje område är indelat i olika antal aspekter och 

netygen aggregeras från aspekt till område till ett slutbetyg för hela byggnaden. Ett dåligt 

betyg inom ett område kan inte kompenseras med ett bättre betyg på ett annat område. För 
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att nå Guld utförs en brukarenkät där minst 80% av de svarande måste vara nöjd med 

inomhusmiljön. Brons motsvarar myndighetskrav. 

Fördelar Nackdelar 

Svenskt system, helt anpassat efter 

nationella förutsättningar 

Tar inte hänsyn till helheten (kan även 

vara en styrka) 

Skapat av industrin själva Okänt för internationella investerare 

 

Övriga certifieringar som finns idag är: 

 Svanen – Förskolor, flerbostadshus med mera. Ej kommersiella. 

 Basta – Bygg- och anläggningsprodukter med syfte att fasa ut farliga kemikalier. 

 Byggvarubedömningen – Branschöverskridande system för bedömning av 

byggprodukter. Består av aktörer som PEAB, Skanska med flera. 

 Citylab – Hållbar stadsutveckling. 

 Ceequal – Brittiskt system för att bedöma entreprenad. 

 Sunda Hus – Arbetar för ett samhälle utan hälso- och miljöfarliga ämnen med fokus 

på byggmaterial. 

 

Nedan åskådliggörs en jämförelse mellan de olika certifieringarna, baserat på vilka ingående 

parametrar som analyseras. 
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13.2 Energianvändning 

I de nämnda miljöcertifieringarna ovan så tas mycket hänsyn till energianvändningen i 

fastigheterna, samtliga beskrivna tar hänsyn till energiparametern. Oavsett val av 

miljöcertifiering gör lokalnyttjaren ett ställningstagande i sin energianvändning utöver detta 

val. Den påverkan som hyresgästen kan göra tas i uttryck i form av inredning, 

ventilationslösningar, ljusautomatik och så vidare. Dessa delar bidrar även till en bättre 

energibalans.  

14 Tidplan 

För att åskådliggöra en översiktlig tidplan i det här läget sammanfattar detta stycke de 

huvudsakliga punkter som projektet bör planeras efter. Detta summeras i en huvudtidplan 

inkluderande faser utifrån Vallentuna Kommuns perspektiv. 

1. Inriktningsbeslut   2016  

2. Initiering/Strategi   2016 

3. Behovsanalys & Koncept  2016-2017 

4. Upphandling   2017-2018 

5. Genomförande   2019 - 2021 

6. Flytt    2021 

7. Uppföljning   2022 
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15 Slutsatser och rekommendation 

Det är tydligt att den nuvarande lokallösning för Vallentuna kommuns tjänstemanna-

organisation ej motsvarar kommande års lokalbehov och tillskapandet av en ny etablering är 

nödvändig om inga större förändringar genomförs i verksamheten. 

Utredningen visar på att förutsättningarna för att uppföra ett nytt kommunhus inom 

Vallentuna centrum är mycket goda. Förutom ett flertal alternativa markområden inom 

Vallentuna kommuns egen ägo, förefaller både räntenivåer för finansiering av ett sådant 

projekt och tidperspektivet att vara mycket gynnsamma. Vallentuna kommun kan med det 

nya hyresavtalets förutsättningar göra en anpassad genomförandeprocess med goda 

förberedelser och välavvägda beslut.  

De positiva effekterna av ett nytt kommunhus kan summeras enligt följande: 

 Nyproduktion av kontor skulle vara en möjlighet att vitalisera lokalhyresmarknaden i 

Vallentuna och kan ge positiva framtida effekter för det lokala näringslivet 

 Ändamålsenliga och flexibla lokaler för en växande tjänstemannaorganisation 

 En tydlig symbol för Vallentuna kommuns tillväxttakt 

 Ett startskott för centrumets vidare utveckling och planering 

 En allmännyttig tillgång genom ingående funktioner som kommer 

kommuninvånarna tillgodo 

 Ett bevis för att ambitionen att vara en aktiv aktör och del i Stockholmsregionen är 

på allvar. 

Rekommendationen är att ett lokalprojekt initieras för att initiera följande aspekter: 

1. Välutarbetat lokalprogram 

Ett väl utarbetat lokalprogram och att projektet följer en noggrann process är det som 

skiljer väl genomförda projekt från mindre lyckade. Här bör en kartläggning inledas 

inom kort för att fastställa beläggning, önskvärd dimensionering och val av arbetssätt. 

2. Utredning av lokaliseringsalternativ 

Baserat på följande ingående faktorer har rapporten inriktats mot lokalalternativen på 

den östra sidan.  

 Vidden av att sammanbygga västra och östra sidan med en bättre jämvikt 

 Undvika en utdragen process i form av förvärv 

 Kärnan i Vallentuna Centrum är oexploaterad så varför flytta en befintlig 

verksamhet? 

 Hålla tempo i utvecklingen av Vallentuna centrum 
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