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Riksbyggen Positive 
Footprint Housing® 
– för en mer hållbar 
framtid
Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig 
forskning för helhetstänkande kring innovativ 
hållbar bostads- och stadsutveckling. 
Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för hel-
hetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. 
Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första  praktiska 
tillämpning i Bostadsrättsföreningen Viva, med 132 bostäder 
i  Guldheden, intill Chalmersområdet i Göteborg.  

Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra 
Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, 
Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE – Research Institutes 
of Sweden. 
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Riksbyggen Brf Viva i Göteborg är ett resultat av många års forskning 
kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. Syftet 
med Brf Viva är att skapa Sveriges mest innovativa bostadsprojekt 
som ska  resultera i ökad kunskap om miljömässig, ekonomisk och 
social hållbarhet. Som en del i den sociala hållbarheten i bostads-
projektet kommer sex av de 132 lägenheterna i husen vara reserverade 
till unga vuxna, personer som är mellan 18-30 år. Vi kallar dessa 
lägenheter i Brf Viva för ”Ungdomsettor”.  Syftet med Ungdoms-
ettorna är att minska bostads segregationen och möjliggöra för unga 
vuxna med begränsade ekonomiska resurser att komma ut på bostads-
marknaden. För Riksbyggen är detta ett sätt att ge fler möjlighet att 
förvärva en nyproducerad bostadsrätt.  Det är en del i vårt arbete med 
att bidra till att lösa bostadsbristen för unga och att medverka till en 
socialt hållbar samhällsutveckling.

Utmaningar i samhället
I rollen som byggherre har Riksbyggen ett stort ansvar, vi bygger 
hus som ska stå länge. Vi har även ansvar för att försöka möjliggöra 

Syfte och mål 
med Brf Vivas 
Ungdomsettor

så att fler kommer in på bostadsmarknaden. Få bostadsföretag i dag 
bygger nytt för unga vuxna. Trots det har mer än hälften av alla 
kommuner brist på bostäder för unga. Med dagens marknadspriser 
har inte heller alla möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. 
Visstidsanställningar, höga inkomstkrav och bedömning av framtida 
betalningsförmåga bidrar också till begränsade möjligheter. Få unga 
har den kapitalinsats som behövs för ett bostadsköp. 

– Riksbyggen måste tänka på hur utmaningarna i samhället ser 
ut i dag och koppla det till vår verksamhet. Med Ungdomsettorna 
i Brf Viva vill vi försöka skapa en blandad åldersfördelning och 
öppna upp för unga med begränsad ekonomi, säger Mikael Ahlén, 
marknadsområdeschef på Riksbyggen. 

– Unga vuxna är en grupp som har det tufft att ta sig in på bostads-
marknaden i Göteborg.  Det är långa bostadsköer och det finns ett stort 
behov. Riksbyggen vill inom bostadsrättens ramar ge unga vuxna en 
bättre möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, säger Mikael Ahlén.
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Om lägenheterna och 
hur det fungerar 
praktiskt

Utformning 
Ungdomsettorna har en smart planlösning med en boastadsyta om 
30 kvm. Det är en genomgående lägenhet, med balkonger mot två 
väderstreck, väster och öster. Balkongen mot öster har närhet till det 
intilliggande naturområdet. Entrébalkongen i väster ger lägenheten 
ett stort ljusinsläpp. Här finns också en social tanke då platsen även 
ska kunna ge möjlighet för spontana möten, umgänge och samtal med 
andra boende i föreningen.

En funktionsvägg längs lägenhetens ena sida inkluderar kök med 
generös köksutrustning, såsom till exempel diskmaskin, kyl, frys 
samt förvaring och sängplats vilket gör lägenheten extra enhetlig och 
funktionell. Materialvalen i lägenheten är noga utvalda och granskade 
för att säkerställa god innemiljö och låg miljöpåverkan.  Exempelvis 
är vitvaror av bästa Energiklass och stor del av inredningen så som tex 

köksinredningen är Svanenmärkt. Det är klinkers i badrummet och 
parkettgolv på övriga ytor. 

– Det som har varit viktigt i planeringen är att hålla nere storleken, 
vilket i praktiken betyder en lägre kostnad. Det har också varit viktigt 
att bostaden ska innehålla så mycket som möjligt av de generella 
kvalitéer som är karaktärsgivande för övriga bostäder i Brf Viva, 
berättar Andreas Norrman från arkitektbyrån Malmström Edström, 
arkitekterna bakom Brf Viva.

Insatser och avgifter
Insatsen för lägenheten är 95 000 kronor. Månadsavgiften blir 
något högre (4 748 kr/mån  2018) än vad den skulle ha varit för en 
motsvarande lägenhet med sedvanlig insats. Detta för att finansiera 
den ökade lånekostnaden för föreningen med anledning av den 
låga insatsen.

Köparna av Ungdomsettorna blir medlemmar i Brf Viva och har som 
övriga bostadsrättshavare i föreningen även möjlighet att sitta i styrelsen. 
De får också tillgång till bland annat tvättstuga, övernattningslägenhet 
för vänner och anhöriga, cykelgarage, orangeri, växthus och den 
stora gemensamhetslokalen som är utrustad med storbilds-TV, ett 
mindre kök, samt rum för umgänge och sammankomster. Samtliga 
extrautrymmen är tänkta att fungera socialt främjande och kan ses som 
ett komplement till den egna lägenheten som ger möjlighet för spontana 
möten och träffar. I huset finns även gemensamma kontorsplatser för 
den som vill eller behöver jobba hemifrån.
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Samtliga lägenheter i Brf Viva kommer  också att få tillgång till 
en gemensam fordonspool med bil, elbil, cykel och lastcyklar. 
För tillgången betalar alla en fast avgift via årsavgiften och därutöver 
tillkommer kostnad för själva nyttjandet.

Vem kan köpa en Ungdomsetta?
När bostäderna upplåts för första gången kommer lägenheterna 
att erbjudas köande i ”Boplats Göteborg”, en marknadsplats där 
kommunala och privata bostadsföretag, samt privatpersoner lägger 
ut sina annonser för lägenheter i Göteborgsregionen. Personer under 
30 år kommer att ges möjlighet till lägenheterna bland annat utifrån 
hur de står placerade i bostadskön.  

Stadgarna i föreningen är skrivna så att den som sedan säljer sin 
Ungdomsetta bara kan sälja den vidare till en person som uppfyller 
villkoren, det vill säga till en ung vuxen mellan 18 och 30 år.  
Vad gäller besittningsrätten har man rätt att bo i lägenheten så 
länge man vill. Vid en försäljning får köpeskillingen maximalt 
uppgå till inköpspriset plus förändringen av konsumentprisindex 
under den tid som bostadsrättshavare haft lägenheten och even-
tuell försäljningskostnad.  

I stadgarna finns även reglerat att andrahanduthyrning av 
Ungdomsettor endast får ske till personer mellan 18 – 30 år.

Underhållsansvar
Föreningen har underhållsansvaret för Ungdomsettorna, den 

enskilda bostadsrättsinnehavaren ansvarar dock för skador som 
uppkommit genom bostadsrättshavarens vållande. Det är något 
man har tagit hänsyn till när man har fastställt månadsavgiften för 
Ungdomsettorna, där avgiften ska täcka  föreningens kostnader 
för underhållet av lägenheterna. 

Stadgar
Stadgarna i Brf Viva skiljer sig något från Riksbyggens 
normalstadgar. När det gäller Ungdomsettorna finns särskilda 
bestämmelser gällande medlemskap, årsavgift, övergång, 
underhållsansvar och andrahandsuthyrning. 

Kort fakta:
  6 st. lägenheter à 30 kvm
  Pris: 95 000 kr som insats 
  Månadsavgift: 4 748 kr (2018)
  Fullvärdiga medlemmar i föreningen och valbara till styrelsen
   Tillgång till gemensamma utrymmen exempelvis 
övernattningslägenhet, tvättstuga, orangeri, växthus, stor 
gemensamhetslokal som är utrustad med storbilds-TV, 
ett mindre kök, gemensamma kontorsplatser .

  Fordonspool

Erbjudandet om att köpa lägenheterna kommer att förmedlas i slutet 
av 2017 med inflyttning från sommaren 2018. 
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Reaktioner på 
Brf Vivas 
Ungdomsettor 

Brf Vivas Ungdomsettor har fått en hel del uppmärksamhet. Fram-
förallt har det varit positiva reaktioner, många anser att det är bra att 
Riksbyggen testar nya sätt för att ge fl er möjlighet att förvärva en 
nyproducerad bostadsrätt. I Brf Viva testar vi sex lägenheter och om 
detta fungerar bra har Riksbyggen möjligheter att arbeta vidare med 
detta i framtida nyproduktion. Först är det viktigt att vi får svar på 
vad de som bor där tycker, hur fungerar det för styrelsen, hur fungerar 
samarbetet med Boplats Göteborg osv?  

I samarbete med Handelshögskolan i Göteborg har vi även skickat ut 
enkäter till de som har tecknat sig för en lägenhet i Brf Viva. De fi ck 
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bland annat svara på frågan om de ansåg att det var bra att Riksbyggen 
underlättar för unga personer att köpa ett eget boende på det sätt vi gjort 
med Ungdomsettorna. 91 procent var ställde sig mycket eller ganska 
positiva till detta. 
 
– Att det nu fi nns en konkret modell för att bereda tillträde för unga 
vuxna att komma ut på bostadsmarknaden är positivt. Riksbyggens 
företagsidé handlar om att skapa attraktiva och hållbara bostäder för alla, 
detta är en del i det arbetet.  Det är också bra att vi om ett par år, genom 
detta försök, kommer kunna utvärdera vilka unga personer som kunde 
fl ytta in och hur det fungerade, säger Mikael Ahlén, marknadsområdes-

chef på Riksbyggen. Vår förhoppning är sedan att vi kan sprida detta 
vidare, både inom Göteborg men även till andra delar av landet.
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SAMARBETSPARTNERS:

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Therese Berg, Strateg sociala hållbarhetsfrågor Riksbyggen 
08-698 41 88
therese.berg@riksbyggen.se


