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Abstract 

                                    Abstract 
How does the energy requirement change after orientation of the buildings after the 
compass directions?  
 
The purpose with the work is to design a residential area of circa 10 hectares 
containing 70-90 homes in the form of three different types with the ambition to be as 
energy efficient as possible. The buildings and site plans have been designed after 
analysis made on existing residential areas in Sweden and a comprehensive energy 
calculation has been made. Common factors that influence the energy has been 
studied, such as compass orientation, window area and building shells beyond that 
own elements has been created. 
 
The results are presented in two different site plans, Proposal 1 and Proposal 2, which 
is oriented after two different directions, north-south and east-west. An energy 
calculation have been made that clarifies the difference in energy requirement . The 
three type of buildings have been placed in the various proposals with the respective 
long facade of the proposed orientation. 
 
The energy calculation shows that there is a difference in energy requirement between 
the two areas. It appears that Proposal 2, which is oriented in north-south direction has 
an energy requirement that is 10% lower than what Proposal 1 is, which is oriented in 
west-east direction. 
 
Regard to each building's energy requirement, we have strived to achieve the energy 
requirements for passive houses. The result shows that the villa and the terraced house 
does not meets the requirement. It appears that the semi-detached house is the only 
house type that can handle the requirement and can therefore be classified as a passive 
house 
 
In the project we used the computer program Sketchup and Archicad where drawings 
and visualizations are made, they are presented as appendices in the report. Laws for 
Planning and the Swedish standard has been followed under current law and practice.  
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Sammanfattning 
Hur förändras energibehovet vid orientering av byggnader efter väderstrecken?  
 
Detta examensarbetets syfte är att ta fram ett bostadsområde på ca 10 ha innehållande 
70-90 bostäder i form av tre olika småhustyper med ambitionen att vara så energisnåla 
som möjligt. Byggnaderna och situationsplanerna har utformats efter gjorda analyser 
på befintliga bostadsområden i Sverige och en omfattande energiberäkning har gjorts. 
Vanliga faktorer som påverkar energibehovet har undersökts som tillexempel 
väderstrecksorientering, fönsterarea och byggnadsskal utöver detta har egna element 
skapats. 
 
Resultatet har presenteras i två olika situationsplaner, Förslag 1 och Förslag 2 som är 
orienterade efter två olika väderstreck, norr-söder respektive öster-väster. En energi-
beräkning har gjorts som tydliggör skillnaden i energibehov. De tre hustyperna har 
placerats i de olika förslagen med respektive långfasad i förslagen orientering. 
 
Energiberäkningen visar att det är en skillnad i energibehov mellan de två områdena.  
Det framgår att Förslag 2 som är orienterat i norr-söder riktning har ett energibehov 
som är 10% lägre än vad Förslag 1 har som är orienterat i väster-öster riktning. 
 
Vad gäller respektive byggnads energibehov så har vi strävat att uppnå energikraven 
för passivhus. Resultatet visar att villan och kedjehuset inte uppfyller kraven. Däremot 
framgår det att parhuset är den enda hustypen som klarar kravet och kan således 
klassas som ett passivhus. 
 
I projektet används datorprogrammet Archicad och Sketchup där ritningar och 
visualiseringar gjorts, de presenteras som bilagor i rapporten.  Lagar för fysisk 
planering och svensk standard har följts enligt gällande lagstiftning och praxis. 
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Nyckelord 
 
 

• Björneberg  
 

• Bostadsutformning 
 

• Samhällsplanering 
 

• Energiberäkning 
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1 Inledning 
Utbyggnadsetapperna av nordvästra delarna av bostadsområdet Lerhagen i Jönköping har på 
senare år blivit ett populärt bostadsområde för barnfamiljer. 

Detta område har vuxit kraftigt från att vara gammal åkermark till att idag vara exklusiva 
tomter med enastående utsikt över Vättern. Den södra delen av området har tills nu inte varit 
av något intresse, då det har varit i privata ägor även exploateringsmöjligheten har undersökts.  

Det växte ett intresse att undersöka en miljöpåverkande aspekt gällande utformning av 
bostadsområden. Vi har utfört vårt examensarbete i samarbete med JM AB, som tyckte att vår 
idé kring energibehov och utbyggnad var intressant. De hade som önskemål om en 
bostadsutformning med tre olika hustyper på befintlig tomt på Björneberg, Kortebo.  

 

1.1 Bakgrund 
Genom att göra ett arbete som berör en viktig del i dagens samhälle såsom energibehov i 
bostadssammanhang vill vi studera energibehovet av hus i ett översiktligt sammanhang.  
Det finns många tankar kring hur byggnadsorientering påverkar ett hus energibehov, men hur 
ser det ut i ett områdesperspektiv?  
 
Att utifrån realistiska områdeslayouter göra en undersökning över hur energibehovet kan 
påverkas. Två förslag på situationsplaner bearbetades för att sedan jämföras med varandra 
genom en energiberäkning. Situationsplanen kompletterades med tre typer av småhus som var 
JM-AB:s krav. I den valda energiberäkningsmodellen tog man hänsyn till all nödvändig 
indata. Genom att jämföra resultaten för de båda situationsplanerna så kan man se om en 
eventuell skillnad finns i energibehovet. 
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att undersöka energibehovet i ett bostadsområde i relation till områdets disposition. 
Vi strävar efter att utforma området med 70-90 hus, som består av parhus, kedjehus samt 
friliggande villor med ambitionen att vara så energisnåla som möjligt. 
 
Två stycken situationsplaner ska tas fram, där husorienteringen och disponeringen skiljer dem 
åt, mellan norr - söder samt väster - öster. En energiberäkning ska göras för respektive 
situationsplan och hustyp. 
 
Målet med arbetet är att utforma två alternativa planförslag samt tre hustyper på den givna 
tomten, samt att undersöka hur mycket energibehovet skiljer sig åt mellan olika väder-
strecksorienteringar. 
 
För att tydliggöra vårt syfte och mål, visualiseras följande i form av bilder: 
* Situationsplan 
* Byggnadstyp 
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1.3 Avgränsningar 
 Områden som har avgränsats är följande :  
 

• Ekonomiska aspekter. 
• Delar som berör planering men som inte tagits med i utredningen är djupare 

gestaltningsanalys. 
 

1.4 Disposition 
Rapporten är uppbyggd kring flera kapitel som är bundna till varandra. 

Kapitel 2 & 3 - Bakgrund 

Här beskrivs allt material som ligger till grund för arbetet. En områdesinventering är 
genomförd för att erhålla relevant information om områdets natur och bebyggelse. 
Kommunens Översiktsplan 2002, gällande mål och riktlinjer har beaktats.  

Kapitel 4 – Analys 

Analyser av flertal områden och planlösningar är gjorda för att få kunskap hur områdena är 
uppbyggda. Detta har sedan utmynnat i förslag på möjliga utföranden.   

Kapitel 5 – Resultat 

I detta kapitel presenteras förslag på det nya bostadsområdet Björneberg. Här visas 2 stycken 
olika situationsplaner samt 3 stycken byggnadstyper, med respektive planlösning. En energi-
beräkning presenteras för de olika områdena samt det enskilda huset i form av bilagor.   

Kapitel 6 – Slutsats / Diskussion 
 
 

1.5 Metod 
Arbetsmetoden är uppdelat strukturellt i 4 delar;   

Litteraturstudier, analys av information, skissning, ArchiCad, energiberäkning 

För att kunna presentera ett förslag var en noggrann litteraturstudie och 
informationsselektering nödvändig. Informationen bearbetades utefter de riktlinjer och krav 
som ställdes för vårt projekt. Gällande avgränsningar efterföljdes dessa i bästa mån för att 
säkerställa att all kvalitativ information användes. 

Informationen kom från litteratur, internetsökning, dokument/kartor från 
stadsbyggnadskontoret, Jönköping kommun. Flera besök på planområdet har genomförts för 
att få bättre inblick och förståelse av områdets karaktär. 

En noggrann analys har gjorts på utvalda delar av informationen som har varit nödvändig för 
fortsatt arbetsgång. Analys av bostadsområden samt planlösningar har skett för att få inblick i 
hur ett slutgiltigt förslag kan se ut. Efter gjorda analyser fastställdes konkret information och 
idéer, till ett resultat av grafisk karaktär eller bildligt uttryck. Av flertal skisser gjorda i rit-
programmet ArchiCad, gjordes två stycken urval på situationsplaner och tre urval på hus som 
låg till grund för energiberäkningen. Energiberäkningen baserades på en uppbyggd excelfil 
där all nödvändig information för beräkningen sammanställdes och räknades ut. Till slut 
sammanställdes alla handlingar och förslag till ett dokument, rapporten.  
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2 Energiaspekter 
2.1 Energibehov och byggnaders placering 
Solenergin svarar idag för 5-10% del av byggnaders värmebehov beroende på orientering av 
hus och fönster. Ett hus som är välisolerat och värmereglerat, ett så kallat energisnålt hus kan 
med solfångare och ett kompletterande energilagringssystem klara hela värmebehovet.  
Att orientera hus i förhållande till sol och topografin gör att värmebehovet reduceras till 
hälften i jämförelse med ett motsvarande hus i samma energistandard. 
Lämpliga dimensioner av byggnadselement och placering möjliggör denna effekt då man 
skapar både rätt och tätt klimatskal för det befintliga huset gentemot klimatet som råder på 
området.  
För att uppnå maximal utnyttjelse av solenergi till uppvärmningsändamål måste således 
byggnadskroppen och dess element ligga i balans med materialvalet samt klimatzon för det 
planerade huset. [1] 
 
Om ett hus baseras på soluppfång, så måste självfallet husets fönstersättning vara orienterat 
mot ett soligt väderstreck, söder kan vara ett exempel andra är syd-väst eller syd-öst. Det finns 
flera faktorer som spelar roll för det enskilda husets solmottagning, skärmning, vegetation, 
tomtform och terrängförhållanden bland annat. Man eftersträvar att utnyttja solljuset 
maximalt, byggnader som inte kan orienteras mot söder kan riktas mot öster  eftersom 
förmiddagarna är mindre molniga än eftermiddagarna. 
                                                            
Att enbart orientera huset räcker inte, utformning av huset spelar stor roll. 
Lika viktigt som det är att utnyttja solljuset och en solexploaterad tomt är det lika viktigt att 
skydda huset mot kalla vindar vintertid. Lokala vindförhållanden påverkas av tomtens 
topografi samt närliggande bebyggelser. Dessutom är lufttemperaturen lite högre än vad det är 
på andra sidor. Värmeförlusterna mellan syd och norr orienterade fönster kan uppgå till 20% 
under kalla vinterdagar. [2], [3]   
 
 
 

 

2.2 Modell för energiberäkning 
Den valda beräkningsmodellen som används under arbetets gång är en modell som användes i 
kursen ”Sustainable design HT09” vid Jönköpings Tekniska Högskola av Robert Öman, 
universitetslektor i byggnadsteknik vid akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling 
vid Mälardalens Högskola. De parametrar som används i beräkningen är av stor omfattning 
och finns att tillgå i bilagorna 6-12. Klimataspekter som vind och fukt ingår inte i 
beräkningen. Med hjälp av Excel byggdes ett program upp, där alla parametrar är länkade med 
slutresultatet. Det innebär att när en parameter ändras, så ändras slutresultatet. 
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3 Bakgrund 
Under detta kapitel behandlas den givna informationen för tomten som är gällande för arbetet. 
I detta kapitel tydliggörs förutsättningarna samt lämpligheten för nybyggnation av småhus och 
gruppbebyggelse. I texten används benämningen planprogram för utredningen.  

 

3.1 Planområdet 

 
Figur 1:Kartbild över planområdet, aktuellt område markerat [31] 
 
 
JM AB Region Jönköping har 2009 inkommit med begäran om detaljplanläggning till 
Jönköping kommun för bostadsändamål av det aktuella planområdet. Det bedömdes då vara 
lämpligt att behandla ärendet och en utredning gjordes för att undersöka möjligheterna av 
exploatering på Björnebergsgård, Björneberg. 
 
Detta planprogram har upprättats för att pröva områdets lämplighet för bostäder. 
Planprogrammet redogör förutsättningarna på platsen och ger en översiktlig bild hur hela 
området ser ut. Planområdet består av åkermark och är inte tidigare planlagt, eftersom området 
inte omfattas av en detaljplan, så bör en sådan upprättas för att kunna möjliggöra 
bostadsbyggelse. I dagsläget gäller kommunens allmänna områdesbestämmelser. 

3.1.1 Plandata 

Läge , Areal 

Området som är aktuellt för exploatering ligger ca 3 km nordväst om Jönköping centrala 
kärna. Det utgör ca 10 hektar av ett vidsträckt område som i största del utgör åkermark och 
skogsområden. Tomten är en del av Björnebergsområdet och gränsas av områdena Hillersdal i 
söder, Högalund i öster och Granntorp i norr. Björnebergsvägen i söder och skogsområden i 
östlig och jordbruksmarkerna i nordlig riktning utgör de naturliga tomgränserna.  
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Jönköping 

             Figur 2: Översiktlig kartbild[13] 
 
 

      Figur 3: Jönköping, Björneberg [13] 

3.1.2 Befintliga utgångspunkter från kommunens material 

Eftersom planområdet inte omfattas av någon detaljplan var en kartläggning nödvändig för att 
fastställa gällande mål och riktlinjer för området. Dessa finns i den kommunala 
Översiktsplanen 2002. Nedan följer de delmål som är av värde som tas hänsyn till planeringen. 
Utredningen är viktig för att förstå vad som allmänt gäller. 
  
Kommunens målsättningar för grönområden och tätortsnära natur har uttryckts i Lokal 
Agenda 21 och den fördjupade Översiktsplanen 2002 för Jönköping och berör både sociala 
och biologiska värden. 
 
 

Grönområden 
Inom och kring planområdet finns det grönområden som sträcker sig långa sträckor, så kallade 
”Gröna stråk” som är av viktig karaktär. Dessa sträcker sig i området och omfattas av parker 
och naturområden (skogsbryn, gamla träd, gammal kulturlandskap och skogsområden) som 
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har förutsättningar för rikt växt och djurliv. Dessa gröna stråk omfattas också av en grön-
strukturplan som fastställdes 2004-05-27 efter en omfattande inventering som gjordes av 
vidsträckta områden kring Jönköping. 
 
Inventeringen gjordes för att kartlägga viktiga stråk och biotoper och för att göra en om-
fattande värdering av dessa. Naturvärdesbedömningen grundas på områdens biologiska värden 
som t.ex. rödlistade arter. Grönstrukturplanen som också utgör underlag för kommunens 
samhällsplanering och förvaltning av grönytor kallas Grönstrukturplan för Jönköping & 
Husqvarna och behandlar riktlinjer och bestämmelser som ska eftersträvas i bästa mån. 
 
Grönområden och de s.k. gröna stråk har högt naturvärde tack vare dess vegetation och 
biologiska mångfald. De är inte bara viktiga ur bevarande av nyckelbiotoper utan grön- 
områden avgränsar och tydliggör olika stadsdelar samtidigt som de förespråkar en mångsidig 
kvalitativ vistelsemiljö.[4] 
 
Skogsbryn och rikt växtliv inspirerar inte bara till lek och rekreation utan förbättrar klimat och 
luftmiljön i staden också. Grönområden kan och fungerar också som lokala lösningar för bio-
logisk kommunalteknik, t.ex. ytor för omhändertagande av dagsvatten. 
 
 
 
 

Planområdet 

På planområdet finns ett gröntstråk av högt naturvärde av en storlek på ca 2 ha av totalt 10 ha. 
Området har ett mycket högt naturvärde (klass 2) med anledning av dess glesa trädskikt och 
förekomst av grova ekar samt inslag av flera andra trädslag.[5] 
 

 
   Figur 4:Bild markerat grönområde [13] 
 

Trafik och kommunikation 

Utbyggnad av trafik skall utnyttjas i största grad och fungera som förbindelser mellan olika 
stadsdelar och områden. Effektiva planeringsmetoder skall tillämpas för att uppnå lösningar av 
kvalitativ funktion. Lösningar skall på sikt främja användningen av kollektivtrafik. 
Djupadalsleden är idag utbyggd och sträcker sig från Kortebovägen upp till Lerhagen. En 
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utredning pågår om planerad utbyggnad av Djupadalsleden som ska förbinda Kortebo, 
Hisingstorp, Samset och befintliga bostadsområden.[3] 

 

3.1.3 Områdesinventering  

För att få en tydlig bild av området och hur tomtens förutsättningar kan påverka energifrågan 
ur planeringssynpunkt är en utredning nödvändig. Ett skogsparti av högt naturvärde kan t.ex. 
hindra uppbyggnad av en söderorienterad fasad med stor fönsterarea. Det som beaktas är 
topografiska förhållanden, planområdets form, natur och klimat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Bild 4 : Landskapsbild (eget foto) 

 
 

3.1.3.1 Klimat och natur 
Klimatförhållandena är av varierande karaktär eftersom tomten ligger i en dalsänka mellan 
Hillersdal och Högalund på Björnebergsområdet. Efter besök på tomten kan man konstatera 
att det är relativ fuktig och glesbeväxt mark, det gör att tomten har goda solljusförhållanden. 
  
Markfuktigheten är betydligt större vid Björnebergsvägen pga. sin topografiska utformning 
och den avtar norrut. Solljusförhållandena är goda pga. tomtens riktning och placering. 
Tomten är avlång och sträcker sig i nord/nordöstligtriktning med långsidan utbredd mot söder. 
Längst i söder finns i dagsläget ett område på tomten som är omgivet av sumpig mark och 
blandlövskog, den domineras av ek och hassel men även ask och björk förekommer. Även en 
sluttning sträcker sig längs med nordöstligriktning och tilltar och utmynnar ned mot platt åker-
mark i nordvästlig riktning.  
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   Figur 5: Tomtgräns [13]    Bild 5: (eget foto) 
                   
Området är starktbeväxt av lövskog och grova solitära ekar i solexponerat läge finns på många 
ställen. Många av ekarna är grova och därav betraktat som högt naturvärde. Fältskiktet utgörs 
av rikt flora och fauna, mestadels av blåbärsris och mossa vilket gynnar riklig insektsfauna. På 
större delen av höjderna finns även gran. 
 
Sluttningen vänder sig mot öst och fortsätter i nordvästlig riktning och gränsar tomten. 
Växtligheten i utmed sluttningen följer dalsänkan och följer sluttningens utbredning. 
 
Medan den södra delen är mer kuperad så är den nord/nordvästliga mer flack med mindre 
krön. Området i nord och sydöstlig riktning gränsas av jordbruksmark och Djupadalsbäcken 
som rinner i östligriktning från tomtens höjdpunkt. Bäcken rinner i en naturlig svacka från 
höjderna och jordbruksmarken genom områdets mittparti. Floran och faunan på området består 
mestadels av oönskad växtlighet. Sluttningen och växtligheten fungerar som en klimatskärm 
mot kastvindar från Vättern i  nordöstlig och sydvästligriktning, det öppna området är därför 
utsatt av vindar . 
 
Det finns ett relativt tydligt grönt stråk som sträcker sig från Hillersdal och in på områdets 
östliga delar som är av ett stort naturvärdeintresse pga. sina biotoper och arter som kan ut-
vecklas till viktiga nyckelbiotoper. 
 

3.1.3.2 Markförhållanden 
Ingen geoteknisk undersökning finns gjord på planområdet enligt kommunen. Men viss infor-
mation finns att tillgå från den statliga myndigheten SGU. Enligt deras kartsystem av jord-
arter på området så är jordarterna av olika karaktär. Berg finns i södra delarna av området, 
medan lera och silt finns i områdets mittparti omgivet av moränlera. I norra delarna av 
planområdet finns det sand och grus längs med bäcken.  
Se bilaga 1.  

Bild 6 : Landskapsbild (eget foto) 
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Grundvatten  

Ingen undersökning finns gjord på planområdet enligt kommunen, information som finns att 
hämta är ur SGU:s databas. Enligt databasen för grundvattenförhållanden så är det relativa 
flödet på åkermarken 1-5 l/s. 
Se bilaga 2.  
 

3.1.3.3 Bebyggelse 
 
Eftersom planområdet utgör åkermark så finns ingen bebyggelse på området. I sydöstra del-
arna utanför området finns det två bebyggda områden, Björkekullen och Fredriksberg med 
villor i olika utföranden. Det är privatägda tomter och områdena är förbundna till varandra 
med lokalgator samt gc - vägar. I utkanten av området Björkekullen i nordvästligriktning finns  
Lerhagens förskola, förskolan består av två avdelningar, Tallen och Kotten. På Tallen finns 
barn mellan 3-5 år och Kottens barn är i åldern 1-3 år. Den östra och nordöstra delen av plan-
området gränsas av närområdet Högalund. På området finns det privatägda tomter med fastig-
heter från sent 1700-tal. Nordväst om området finns en privatägd gård av lantlig karaktär. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Figur 6 : Befintlig bebyggelse markerat med svart [13] 
 

3.1.3.4 Tillgänglighet 

Friytor / Lek och rekreation 

Den snåriga närskogen kring området ger ett naturligt närleksområde. Runt om planområdet 
finns det villor där lek och rekreation av privat karaktär förekommer. En gemensam yta för 
områdena utgör förskolans tomt vilket bara fungerar då förskolan är stängd. I övrigt så fung-
erar närliggande obebyggda tomter som friytor. Med hänsyn till områdets karaktär och de 
goda förutsättningarna i det vackra landskapet finns möjlighet till utökning av gemenskapsytor 
både på området och utanför. 
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3.1.3.5 Trafiksystem 

Gator och trafik 

Trafiknätet måste i princip byggas helt nytt. De enda vägar som kan utnyttjas är Lerhagsvägen 
och Björnebergsvägen. Närområdets matning av trafik sker i dagsläget från Björnebergsvägen 
i sydvästligriktning av planområdet, Lerhagsvägen och Djupadalsleden i sydöstlig riktning. 
Djupadalsleden matar samtliga områden Åbolid, Högalund och Fredriksberg medan Björne-
bergsvägen matar Björkekullen. En fungerande anslutning till planområdet är Lerhagsvägen. 

 Figur 7 : Trafiknät över området[13] Rödmarkering = De nämnda områdena 
 

Gatunät 

Planområdets gatunät erhålls i dagsläget av de omgivande bebyggelserna och områdena som 
gränsar området. Gatorna är förlagda kring områdena som lokalgata för matning av till- och 
från trafik och utmynnar i små lokala gator inom området. Gatunätet slingrar sig runt och 
mellan områdena. Planområdet har ingen anslutning till övriga områden utan en anslutning 
och matning är tänkt från Lerhagsvägen mellan Fredriksberg och Björkekullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Gatunät över området[13] 
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Gång och cykelnät 
 
Gång och cykelnätets funktion erhålls av lokalgatorna och närliggande vägar. Mindre gc-vägar 
förekommer mellan området Fredriksberg och Björkekullen. Inga vägar eller gc-vägar finns 
inom det tänkta planområdet. Parkeringsmöjligheter av ca 15 bilar finns förlagd i skogs-
området vid anslutningen mellan Lerhagsvägen och Trumpetsgatan. Övriga finns inom räck-
håll tillfastigheterna och är privatägda. På eller vid planområdet finns dock ej några möjlig-
heter för parkering av fordon. 

3.1.4 Bulleranalys 

En bullerberäkning görs på tomten för att undersöka bullrets spridning från Björnebergsvägen 
till närmaste planerade byggnad. Den är nödvändig ur planeringssynpunkt, då resultatet av 
beräkningen visar var närmaste byggnad får placeras för att uppfylla kraven för tillfredställd 
bostadsmiljö. Se bilaga 3. 

 
Bullernivån är uträknad enligt bullerberäkning från Naturvårdsverkets publikation och med 
1600 fordon/dygn som grund, är bullernivån 64.5dB vid fasad medan det tillåtna värdet är 
55dB. Men i och med avståndet och de topografiska skillnaderna så reduceras bullernivån med 
11 dB vilket resulterar i att det slutgiltiga värde uppmätt vid fasad antas vara 53.5dB på ett 
avstånd av 52m. Avståndet baseras på den planerade placeringen av huset.[7] 

3.1.5 Området ut energiperspektiv 

Ur energisynpunkt finns det ett antal aspekter att beakta gällande tomten. Tomtens utformning 
och utsträckning är av intresse då större delen av området har tillgång till solljus under soliga 
dagar. Tackvare den glesbeväxta marken och dess utformning så saknas större skuggnings-
områden, det är fördel vid planläggning. Området ligger i lä för öst-sydliga vindar som 
kommer från Vättern tack vare den starktbeväxta lövskogen längs med områdets östra sida. 
Klimat förhållanden som råder på området kan konstateras ha sina för respektive nackdelar. I 
och med att planområdet ligger i en dalsänka på Björnebergsområdet och att det är relativ 
fuktig mark så kan klimatförhållanden påverka energibehovet. Under större delen av 
sommartiden kan den fuktighet som råder i marken kyla ner området vilket är att föredra vid 
en varm sommardag. Men under kallare dagar kan fuktigheten medföra nedkylning som bidrar 
till oönskad energiförlust och ökade uppvärmningskostnader. Planområdet är obebyggt vilket 
möjliggör fri exploateringsmöjlighet då ingen hänsyn behöver tas till befintliga byggnader. 
Tomtens goda förutsättningar ger oss i detta fall möjlighet att utnyttja det sydliga läget vid 
planering av husen. 

 
 

 

                   

 

 

 

   Figur 9: Topografi[13] 



 

 

4 Analys 
Två analysgrupper har gjorts, dels exempel på situationsplaner samt planlösningar. 
Situationsplanerna har valts efter områden av olika karaktär, medan exempel på planlösningar 
har valts efter respektive hustyp. 

Följande punkter har behandlats : 
 

• Hustyper och placering 
• Vägar  
• Grönområden (gräns mellan natur och bebyggelse) 

 

I de följande analyserna kommer även energiaspekter att beaktas såsom orientering och 
planlösning. I planlösningsanalysen undersöks även fönstersättningen med hänsyn till 
väderstrecken.  

 
Den förstnämnda analysen har gjorts av fyra bostadsområden runt om i Sverige där utred-
ningen bland annat har analyserat fördelarna respektive nackdelar av situationsplaner som man 
därefter har kartlagt och tagit i anspråk för planering av den egna situationsplanen. 
 
De fyra situationsplanerna har olika karaktärer i utförandet men även i öppenhet och slutenhet 
mellan grönområden och bebyggelse. Tre stycken viktiga punkter har vidtagits i analysen av 
varje område och utarbetas till ett resultat som man har haft användning för. 
 

 
Analysen bygger på egna slutsatser och uppfattningar samt åsikter. Objekten har selekterats 
fram efter följande punkter och kriterier. 
 
- Området ska ha samma karaktär och lokalisering som planområdet 
- Området ska vara tillräckligt stort (samma storlek + - 5 ha) 
- Området ska ha  mycket grönområden (rik vegetation, flora, fauna,träd m.m.) 
 
Följande områden har analyserats: 

- Hildedal ,Tuve, Göteborg 
- Trädgårdsstaden Vallentuna, Vallentuna kommun, Stockholm 
- Lyckö Äng, Åkarp, Burlöv 
- Backa säteri Nödinge Ale Kommun, Göteborg 

 
 
 
 
 
 

 
 

20 
 



 

21 
 

 

4.1 Områdesanalyser 

4.1.1 Analys 1 - Hildedal  Tuve. 

 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 10 : Situationsplan Hildedal [8]  
 
Hildedal är ett område beläget på Hisingen, väster om Göteborg. Det är ett bostadsområde 
med sammanhållen bostadsmiljö med idyllisk och grön omgivning. På området finns låg 
bebyggelse med nyfunkisarkitektur av flerbostadshus och parhus med ljusa och anpassnings-
bara planlösningar. 
 
I Hildedal har man strävat efter att skapa en genuin trädgårdsstad, en väl sammanhållen 
bostadsmiljö där trädgårdar och grönytor är minst lika viktiga som själva byggnaden. Privata 
trädgårdar ligger samlade i stora gröna gårdsrum inom varje kvarter. Mellan kvarteren sträcker 
sig svagt svängda gator omslutna av grönytor, en central stadspark av mindre karaktär finns i 
områdets mitt. Gaturummen skapar en småstadskänsla som kompletteras av träd i dess längd-
riktning likt en mindre esplanad. Området är relativt glesbebyggt och indelat i två kvarter, ett 
större och ett mindre, med husen placerade i längor av två hus längs med lokalgator som 
sträcker sig runt om i området. Husens trädgårdar är vända mot områdets centrala kärna som 
även fungerar som en park där områdets boende kan träffas. 
 

4.1.1.1 Hustyper och placering 
 
Hustyper som finns på området är parhus och flerbostadshus ca 49 stycken sammanlagt. Dessa  
är förlagda med största fönsterarean i östvästlig riktning. Husen är placerade i grupper på två 
och gränsas av grönyta eller carport. Husens privata delar är förlagda mot den lugna sidan (in 
mot gården) och den gemenamma är förlagd mot gatan där av kök och allrum medan 
vardagsrummet är riktad mot den lugna sidan. 



 

 
Figur 11 :Parhus och flerbostadshus på området [8]           
 

4.1.1.2 Vägar 
 
Gatorna är raka och breda vilket skapar utrymme och större gränsningslinje mellan natur och 
bebyggelse. Gatorna är placerade på utsidan av området vilket är positivt ur flera perspektiv. 
Tre infarter/utfarter finns på området. Området har två gatutyper lokalgata och gc - vägar. På 
varje gata finns en återvändsgränd som begränsar biltrafiken till och från området medan gc - 
vägarna är placerade kring viktiga punkter i kvarteren där all trafik sker utan inblandning av 
biltrafik. 

 
         Figur 12 : Lokagata (röd) Gc-väg (blå)Infart/utfart (grön)(lånat + omgjort foto) [8] 
 
 

4.1.1.3 Grönområden 
 
Grönområden skapar tydliga gränser mellan olika bebyggda delar inom kvarteret och området. 
Grönområdet delar tydligt upp området och bebyggelsen i två delar, en central gemensam 
samlingsplats i mitten och en privat boende del i utkanten av den gemensamma. Träd och 
buskageplantagen i området skapar en grön och harmonisk miljö som ger möjlighet till 
avskildhet för de boende men också en trivsam vistelsemiljö på de gemensamma gårdsytorna.  
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4.1.1.4 Sammanfattning 

Området är välexploaterat med en udda planläggning av husen med stor prägel av trädsgård-
stadsideal. Uppdelning mellan privatdel och gemensamdel har speglats i situationsplanen. En 
trivsam och säker miljö erhålls av denna uppdelning bland annat av trafik och samlingsplatser 
för de boende. Gemenskapsytor sammanbinds av interna gc-vägar vilket gynnar säker fram-
komlighet då ingen biltrafik blandas med gc - trafik. Stora gröna områden centralbelägna i 
kvarteret förespråkar mångsidig kvalitativ vistelsemiljö där trygghet för barn och gamla kan 
erhållas. 

• Ur energisynpunkt 
Tomten har en avlång karaktär som sträcker sig från norr – söder. Husen är placerade i längor 
kring en öppen gårdsyta, det medför att ett flertal hus kan få plats på området. Merparten av 
husen är orienterade med fönsterytor mot väst- öst. Här har man vidtagit vid planering att 
orientera uteplatsen mot väster för att utnyttja de soltimmar som finns. Huskropparna ligger i 
grupp om 2st bostäder sammankopplade med carports och består mest av byggnader i två 
våningar. Detta boende medför att energiförbrukningen bör vara relativt låg jämfört med 
bottenplattans storlek i förhållande till bostadsytan. 
 

• Fördelar 
- Det skapar en trivsam vistelse miljö då all trafik löper på utkanten av området.   
- Påkörningsrisken är mindre inom området på grund låg hastighet. 
- Bullerpåverkan är mindre då man har sina privata och gemensamma ytor förlagda från 
vägen. 
- Gatornas längd är avgränsade vilket drar ner på hastigheten på trafiken. 
- Gc-vägarna är förlagda i mitten av kvarteret vilket är bra då biltrafik och gc - trafik delas. 
- Esplanadkänslan och grönområdet har en tilltalande känsla. Uppdelning mellan bebyggelse 
och natur är ett högt värde i boendet. 
 

• Nackdelar 
- Husstruktureringen längs med området tar mycket plats jämfört med exempelvis en 
traditionell planläggning i rutnätsystem.  
- Lokalgatorna är begränsade med återvändsgränder, begränsad framkomlighet.  
- Olika infarter för ett gemensamt område. Det kan vara svårt att hitta för de som inte bor på 
området. 
- Begränsad typ av bebyggelser. Det kan vara funktionellt men hur säljer det och för vilka är 
detta typ av boende anpassat för. 
- Ingen närlek eller lekplats.[8] 
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4.1.2 Analys 2 - Vallentuna trädgårdsstad 

Område nordöst om Stockholm och Vallentuna centrum.

  
Figur 13: Situationsplan Vallentuna trädgårdsstad [9] 
 
Området Vallentuna Trädgårdsstad ligger i Vallentuna kommun. Det är ett bostadsområde 
nära Vallentuna centrum med natur och rekreation runt husknuten. En barnvänlig trädgårds-
stad med grönskande gaturum och skyddade gårdar. En stadsdel mitt i naturen men ändå 
centralt. Trädgårdsstaden Vallentuna utgör en del av naturen med sina tre typer av småhus-
bebyggelser. Området är uppdelat i sju stycken små kvarter som är sammanbundna av lokal-
gator och gc-vägar. Mellan dessa vägar finns tre typer av småhus bebyggelser: kedjehus, 
parhus och radhus. Området är glesbebyggt och uppdelat . 
 
 
 

4.1.2.1 Hustyper och placering 
Det finns tre hustyper där rad- och parhusen är förlagda med största fönsterarean i väst-östlig 
riktning medan majoriteten av kedjehusen är orienterade i nord-sydlig riktning. På området 
finns det sammanlagt 86 hus med fyra olika utföranden. Husen är placerade kring en 
gemensam gårdsyta vilket skapar kvarter känsla i form av småkvarter i ett stort kvarter. 
Området är välexploaterat men ändå glesbebyggt. Tomt storlekarna sträcker sig mellan 280 
kvm till 500kvm. 
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Bild 7 : Parhus och miljö på området [9] 
 

4.1.2.2 Vägar 
Vägarna i området består av lokalgator som gränsar mellan de olika kvarter och gc-vägar som 
ansluter kvarteren. Lokalgatorna som löper igenom området är av svenskstandard(SS). Längs 
med gatorna är träd planterade för att en esplanad liknande känsla ska erhållas medan trottoar-
trafiken är förlagd enbart på en sida av vägen. Endast en infart/utfart finns, den ligger belägen 
söder om området. 
 

4.1.2.3 Grönområden 
Området är rikt på grönytor och riklig vegetation finns. Stora grönytor gynnar till rekreation 
och samlingsplatser för närboenden. Grönområden i kvarteren ger en viss avskildhet från 
övriga gårdar. 
 

4.1.2.4 Sammanfattning 
Variationen av bebyggelse och uppdelningen i små kvarter är en intressant del i trädgårds-
staden. Det finns stora gröna ytor omslutna av bebyggelse och i området. Öppenheten skapar 
en öppen ljusrik gård med väl synlig grönska som på ett sätt har en tilltalande effekt. Man dras 
in i områdets olika kvarter tack vare öppenheten och formen på dem. 
 
Vägarna blandas inte med gårdsmiljön vilket är bra ur säkerhets och bullersynpunkt. De raka 
gatorna med träd planterade i dess längdriktning ger en trädgårdskänsla. Husens placering och  
hustypernas avstånd är av stort värde då man efterfrågar en viss avskildhet från resten av be-
byggelsen. Stora avstånd mellan husen och stora öppna gårdar skapar en gemenskap då alla 
aktiviteter sker i gårdsmiljön.[9] 
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Figur 14 : Lokalgata(röd) Gc-väg(blå) Kvartersgräns (svart)Infart/utfart(grön) [9] 
 
 

• Ur energisynpunkt 
På området ligger husen mestadels placerade i väst- östriktning. Området är indelat i 7 
delområden med flera gemensamma ytor mellan byggnaderna. Området är glesbebyggt och 
öppet. Det gör att området har goda solljusförhållanden till samtliga ytor som annars skulle 
skuggas av byggnaderna. Planläggningen är lite intressant eftersom man inte har utnyttjat 
tomten för maximal utbyggnad. Man har lämnat stora gårdsytor i centrum av bostadsmiljön. 
Hustyperna i tvåvåningsutförande som är sammanlänkade utnyttjar varandras energi och 
värme då deras gavlar ligger dikt an. Då inga större passager mellan huskropparna finns 
erhålls inte heller några större kylningsmöjligheter från vindens håll. 
 
 

• Fördelar 
- Gårdsindelning skapar en viss avskildhet från resten av området. 
- Variationen på husen och husens arkitektur har en positiv effekt. 
- Breda gator med vegetation längs med dess riktning skapar en allé - esplanad känsla. 
- Öppenheten skapar ljusa och tilltalande vistelsemiljöer för de närboende. 
- Lokalgatorna blandas inte med gårdsmiljöer vilket är positivt då ingen på gården behöver 
utsättas för buller från biltrafiken. 
- Täta planterade träd på gatorna fungerar som hastighetsreducerare då sikten är begränsad 
framöver. Man blir mer försiktig då man kör genom området. 
 

• Nackdelar 
- Grupperade områden kan skapa segregationsproblem. 
- Skymda delar i esplanaden - risk för påkörning. 
- Raka sträckor av vägar - risk för hög hastighet. 
- Gc-vägarna är ej anslutna till hela området. 
- Ingen stor gemensam lekplats som sammanför människorna från de olika delarna. 
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4.1.3 Analys 3 - Lyckö Äng, Åkarp, Burlöv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figur 15: Situationsplan [10] 

Söder om Lundavägen på den skånska landsbygden i Åkarp ligger Lyckö Äng. Bland vacker 
natur och gemytlig atmosfär och en blandning mellan gammal och ny bebyggelse hittar vi 
detta exempel. 

Lyckö Ängs situationsplan är  något annorlunda jämfört med vanlig svensk planläggning av 
områden. Indelningen av hus och placering är inte planlagt efter rutnätsstruktur utan mer 
disponerat runt om i kanterna av området. 

 

4.1.3.1 Hustyper och placering 

Hus som finns på området är 68 stycken moderna atriumhus i ett plan om 129 resp. 131 m2. 
Dessa är u-formade och har egen atriumgård som är placerad i västlig eller östlig riktning på 
tomter med varierande storlek. Husen är indelade i kvarter eller grupper på 3-7 stycken vilket 
har en kvartersliknande känsla. De är indelade efter topografiska förutsättningar på 
planområdet och sträcker sig i ett mönster kring grönytan som finns i mitten. 
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    Bild 8: Exempel på renderad, 1-plansvilla[10] 

4.1.3.2 Vägar 

Vägarna är indelade i lokagator, uppsamlingsgator, gc-vägar och infarter till den befintliga 
tomten. Uppsamlingsgatorna sträcker sig i utkanten av området och bebyggelsen medan 
lokalgatorna finns i det egna kvarteret. Dessa är sedan anslutna till privata infarter till de 
befintliga tomterna. Gc-vägarna sträcker sig mellan dess olika grupper av hus eller så kallade 
kvarter och har en tydlig uppsamlingspunkt i mitten av området i form av en cirkel. En 
infart/utfart finns i nordvästra sidan av området. 

4.1.3.3 Grönområden 

Grönområdet integrerar med bebyggelsen och finns överallt på området. Majoriteten av 
vegetationen utgör gräs och buskage och ett antal enstaka träd. Området är inte speciellt 
vegetationsrikt men det är öppet och glesbebyggt. 

4.1.3.4 Sammanfattning 

Området är speciellt när det gäller 
hustyperna samt placeringen av dessa på 
planområdet. Husen är placerade till 
utkanten av planområdet medan man har 
lämnat den inre kärnan i mitten öppen 
och grön. Variationerna i gatunätet är 
olika då varje fastighet har sin egen 
infart med extra parkeringsyta samt att 
dessa är anslutna antingen till lokalgator 
eller en uppsamlingsgata som sträcker 
sig runt området.[9] 

 

 

 

Figur 16 :Lokalgata/Infart (lila), Uppsamlingsgata (röd), Gc-väg(blå), Kvarter/Gruppering(svart)    
Infart/Utfart(grön) [10] 
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• Ur energisynpunkt 
 
Området är av avlång karaktär, men en aning större än föregående bostadsområde. Området är 
tätexploaterat i utkanterna av planorådet medan mittpartiet har lämnats mer öppet. Byggnad-
erna är strikt orienterade med atriumgården i västlig eller östlig riktning. Det medför att husen 
har möjlighet att uppta hög andel ljus. Det ser ut som att byggnaderna skymmer varandra och 
skapar skuggor då det är ett tätexploaterat område. 

 

• Fördelar 

- Antal hus och placering, små kvarter eller gruppboenden. 
- Stora gröna ytor som integrerar med bebyggelsen. 
- Avstånd mellan husen och kvarteren. 
- Lokalgator och uppsamlingsgatorna skapar en säker vistelse miljö då man har all 

biltrafik i utkanten av området. 
- Stort område men inte så tätt exploaterat. Det skapar en gemenskapshet men med 

en viss avskildhet mellan husen och kvarteren. 
- Inga direkt satta gränser på tomtytan. Allt integreras med den omgivande grönskan. 
- Annorlunda utförande på husen och gatunätet. 

 

• Nackdelar 

- För invecklad planläggning. 
- Ingen samhörighet då husen är utspridda. 
- Mycket outnyttjad yta pga. husens placering. 
- Låg exploateringsgrad. 
- En infart/utfart. 
- Bara en form/typ av bebyggelse för selektivt.  
- Inga närlek/lekplatser. 
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4.1.4 Analys 4 - Backa säteri Nödinge  

Området ligger i Ale kommun, Norr om Göteborg 

 
  Figur 17: Situationsplan [11] 
 
Området Backa Säteri ligger på landsbygden ca 25 km norr om Göteborg. Detta område ingår 
som en del av ett stort område kallat golfbyn tack vare golfbanan som ligger i närheten. 
På området finns det olika variationer och utförande av bebyggelse, dessa är indelade i mindre 
kvarter med enbart respektive hustyp. 
 

4.1.4.1 Hustyper och placering 
 
Hustyperna som finns på området är radhus, villor, kedjehus och parhus. Dessa olika hustyper 
är placerade på gruppvis. På västra sidan är 1- plans villor i väst-östlig riktning intill de på 
andra sidan finns radhusen som även finns högst upp på området men i nordsydlig riktning 
och resterande som finns är parhus och kedjehus i nord-sydligriktning. 
Variationen av den arkitektoniska gestaltningen och materialanvändningen är stor. Naturliga 
material och stora öppna ytor såsom t.ex. fönster, gavelsidor och tak förekommer i variationer.   
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Bild 9 Exempel på renderad 2-plansvilla[11] 
 

4.1.4.2 Vägar 
 
En trädallé går norrut längs med området och förgrenar sig med 5 stycken smalare gränder där 
det finns flertal bostadsgrupper. Varje sådan gränd har en egen samlingsplats i sin inre del i 
form av ett litet lek eller bostadstorg. Allén är enkelriktad och har gästparkeringar som inte-
greras med det grönastråk som följer dess längdriktning. Lokalgatorna i gränden är smala och 
långa och sträcker sig i området. En infart/utfart finns i södra delen av området. 
 

4.1.4.3 Grönområden 
 
På området finns det inga större grönytor förutom det som de egna tomerna har. Den enda 
gröna ytan är den södra delen av området och allén med lekplatser som fungerar som en 
samlande social punkt för de unga och de vuxna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Figur 18: Lokalgata(röd) Gc-väg (blå) Infart/utfart(grön) Samlingsplats(svart) [11] 
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4.1.4.4 Sammanfattning 
 
Området är välexploaterat och har sin specifika karaktär. Blandningen av olika bebyggelser 
och utföranden har satt prägel i Ale kommun. Planläggningen påminner om rutnätsystemet 
vilket är ett av de vanligaste planläggningssystemen. Det är effektivt och funktionellt. Backa 
Säteri har visat hur man integrerar asfalt och natur på ett effektivt och funktionellt sätt och hur 
man gestaltnings vis skapar en tilltalande miljö mellan husen.[11] 
 

• Ur energisynpunkt 
 

Husen är indelade i delområden  med befintliga hustyper. Här har majoriteten av husen sina 
fönsterytor mot nord- sydligriktning, medan västra delen av området utgör kedjehus samt 
friliggande villor med väst- östriktning. Husens utformning och placering möjliggör en relativ 
god solexponering då inga hinder i form av skuggobjekt finns i närheten. Det är ganska fritt 
mellan huskropparna bortsett från kedjehusen. 
 
 

• Fördelar 
 
-     Allén med träd och grön yta och smågatorna. Utmärker områdets karaktär och     
storhet. 
-     Variationerna av husen och arkitekturen.  
-     Områdesindelningen efter hustyper. 
-     Vägarna. Små vägar bidrar till låg hastighet och enkelriktad väg möjliggör 
begränsad trafik. 
-     Väst-öst riktade hus och altaner. 
-     Väl tätexploaterat. Utnyttjat all mark. 
 
 

• Nackdelar 
 
- Parkeringsytor blandas med grönytor. 
- För tätbebott i grändområden/störnings faktor exempel altanmiljö. 
- Selektivboende kan uppfattas som klassgradering. 
- Gemensamma grönområden saknas på området. 
- Smala vägar. 
- Saknas interna gc-vägar.    
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4.2 Byggnadsanalyser 
 

En analys har gjorts av ett antal planlösningar för villor, parhus och kedjehus. Husen som 
analyseras är bland annat hämtade från de områden som tidigare har analyserats i rapporten. 

Egenskapsfält som utgör bostadskvalitet kommer att analyseras. Kvaliteter som utmärker sig  
nyttjas i utformning av de egna byggnaderna. 

En planlösning har en centralroll i utformningen av hus då fönsterplaceringen är en viktig 
faktor ur energisynpunkt. Men även förhållandet mellan slutna och öppna planlösningar har en 
viktig roll. Stora öppna ytor gynnar rummets öppenhet. Vissa rum ska upplevas som slutna 
medan andra kan upplevas som fria, upplysta och öppna. Ur energisynpunkt går ofta gestalt-
ning före funktion, det innebär att planlösningar utformas som öppna enheter, det bidrar till att 
man oftast värdesätter kvaliteter i boendet före energitänkandet. 

För att kunna förstå bakgrunden till energibehovet i en bostad måste man veta vilka faktorer 
som spelar roll. Dessa faktorer är anledningen till ett varierat energibehov som delvis utgörs 
av byggdelar som ingår i huskroppen.   
 
I detta fall begränsas analysen till husvolym, fönsterplacering, orientering och planlösningar. 
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4.2.1 Analys 1  

Från området Lyckö Äng, Åkarp, Burlöv 

     
 
Villa 1 
 1-plans  4 Rok 
Yta: 129m2 

 
Zoneringen i villan är väldigt tydlig mellan 
social och privat miljö. Den sociala delen är 
placerad med kök och vardagsrum centralt i 
huset. Medan den privata delen i form av 
sovrum ligger placerad avskiljt.  
 
De viktigaste funktionerna är fördelade 
strukturellt. Wc och badrum ligger i varsin del 
av huset medan tvätt delas med det större 
badrummet. Husets karaktäristiska form är 
utformad kring en central kärna i form av en 
atriumgård. 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19: Planlösning  [14] 
 

Ur energisynpunkt 
Planlösningen är väldigt öppen och det finns tydliga gränser mellan de sociala och privata 
rummen. Man märker att ljusinsläpp har planerats med hänsyn till väderstrecken, samt att 
sovrummen ligger mot den tysta sidan.  
 
Husets fönsterplacering förhåller sig bra i förhållande till dess volym. Den största delen av 
husets fönster ligger utmed atriumgården och bidrar till att ljusinsläppet kan nå samtliga delar i 
huset.  
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4.2.2 Analys 2 

Från Eksjöhus 

 
Villa 2 
1-plans  4 Rok 
Yta: 110m2 

 
Zoneringen i aktuell villa är inte så tydlig som i föregående. Den sociala miljön ligger centralt 
i huset med vardagsrum och kök medan dem privata delarna i huset ligger separerade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Figur 20: Planlösning vån1[15] 

 
 
Ur energisynpunkt 
Husets form är kvadratisk, planlösningen är lättdisponerad och funktionell. Fönstersättningen 
är traditionell ur gestaltningssynpunkt då stora fönsterytor i väster samt öster bidrar med 
ljusinsläpp som lyser upp de mörka delarna av huset. 
 
 Planlösningen är relativt fungerande då man har utnyttjat husets form och placerat viktiga 
utrymmen längs fasadsidorna vilket bidrar till att de är väl upplysta t.ex. matplats och kök. 
Sammanfattat ger huset en känsla av öppna ytor som gränslöst binder samman varandra. 
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4.2.3 Analys 3  

Från området Backa Säteri, Nödinge, Göteborg 

    

 
Parhus 1 
2-plans  4 Rok 
Yta: 127,5m2 

 
Följande analys är gjord av ett parhus på 2 
våningar. Den sociala och privata delen finns 
både på våning 1 och 2, kök samt vardagsrum 
finns på entrévåningen medan resterande 
sovrummen samt ett allrum finns på våning 2.  
 
Husets upplevs väl disponerat på den yta som 
finns att tillgå. Våning 2 är funktionell med 
hänsyn till ytan. Badrummet och tvättrummet är 
placerat rakt ovanför köket, vilket underlättar 
installationsdragning.  
 
 
Ur energisynpunkt 
Husvolymen är väldigt kompakt och 
genomtänkt då parhuset delar grund med en 
annan bostad. Formen och planlösningen av 
huset är vanligt för parhus. Där placeringen av 
de sociala delarna oftast förekommer längs med 
fasaderna för att erhålla dagsljus. 
 
 
Orienteringen av huskroppen är typisk för att 
tillgodose dagsljusinsläppet. Ur energisynpunkt 
är utformningen av huskroppen att föredra, då 
två bostäder delar grund och vägg som bidrar 
till att värmeförlusten blir mindre. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Figur 21: Planlösning vån 1&2[16] 
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4.2.4 Analys 4 

Från området Hildedal, Hisingen, Göteborg 
 
 
Parhus 2 
2-plans  5 Rok  
Yta: 120m2 
 
 
Planlösningen på följande parhus är nästan 
identisk med förgående parhus där den sociala 
delen är belägen på våning 1, medan den 
privata miljön ligger en våning upp.  
 
Badrum och wc ligger i samma hörn av huset 
för att underlätta installationsdragning.  
En ljus korridor sträcker sig från fönstret i 
köket genom hela bostaden och ut genom den 
stora fönsterytan i vardagsrummet. 
På den övre våningen finns 3 sovrum samt ett 
stort badrum. Våningen kan upplevas liten och 
trång eftersom det saknar en större 
orienteringsyta i form av t.ex. ett allrum. 

 
 
 

 
Ur energisynpunkt 
Huskroppen är kompakt till volymen då den är 
fyrkantig och i två våningar. Planlösningen 
känns funktionell.  Fönstersättningen är typisk 
för parhus då en fasad inte är möjlig att 
utnyttja. För att erhålla maximal ljusinsläpp är 
husets långsida med de flesta fönster ytorna 
placerade mot norr –  söderriktning. 

 

 

 

 

 

 

 
     Figur 22: Planlösning vån 1&2 [17] 
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4.2.5 Analys 5   

Från området Tobisen, Nybrostrand, Nybro 
 
  
Kedjehus 1 
1-plans  3 Rok  
Yta: 109m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figur 23: Planlösning vån 1 [18] 

 

 

Det här är ett relativt ovanligt kedjehus då det är ett litet 1- planhus. Sovrummen är förlagda 
på var sin sida av bostaden. Köket och ett av sovrummen delar vägg, vilket kan vara en 
tveksam lösning då olika aktiviteter i köket kan störa sömnen.  
 
Ur energisynpunkt 
Huset är orienterat med långsidorna mot väster- öster. Enbart två fasader möjliggör fönster-
sättning, vilket har utnyttjats väl på västra sidan, eftersom fönster finns på större delen av de 
gemensamma ytorna. Ur energisynpunkt bidrar tvättstugan samt köket till passiv uppvärmning 
av bostaden. Eftersom kedjehuset är av mindre storlek och inte av relativt vanligt utförande 
som t.ex. 2 våningar, så kan uppvärmningskostnaderna vara mindre.    
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4.2.6 Analys 6  

Från området Trädgårsstaden, Vallentuna 
     
Kedjehus 2 
2-plans  5 Rok  
Yta: 135m2 

 

Zoneringen i denna bostad är tydlig. På bottenvåningen 
finns de gemensamma ytorna medan den privata 
rummen finns på våning två. Planlösningen är 
funktionell eftersom ytan är välutnyttjad. Servicedelen 
finns på bottenvåningen och den lugna delen för 
avslappning på andra våningen. Köket och vardags-
rummets gräns utgörs av en bardisk, denna öppenhet 
kan upplevas som kvalitativ. Våning två upplevs 
välplanerad, samtliga rummen har tillgång till minst ett 
fönster och en gemensam yta finns att tillgå för läsning 
eller annan aktivitet. Denna centrala hall i bostaden 
binder samman de privata rummen och badrummet. 

           

 

Ur energisynpunkt  
Huset är orienterat med kortsidorna mot väster- öster. 
Även fast huskroppen är djup så lyses bostaden upp av 
fönstersättningen längst med fasaderna. Kökets passiva 
uppvärmning kan bidra till att värma upp bostaden. 
Den överflödiga värmen stiger upp genom trappan till 
nästa våning där värmemotståndet är betydligt större 
än på bottenvåningen.  

 

     
    
         
 

                

Figur 24: Planlösning vån 1&2 [19] 

 



 

5 Resultat 
Under följande kapitel presenteras förslag på områden samt byggnadstyper. Förslagen har 
utarbetats efter de analyser och tankesätt samt kunskaper och idéer som fåtts under arbetets 
gång. Detta har sedan tillämpats i arbetet för att möjliggöra och skapa bra planskisser samt 
förslag. 

 

5.1  Områdesförslag 
De värden som betraktas betydelsefulla ur den gjorda analysen för planlösningar, tillämpas här 
i dem presenterade förslagen. 

 
I detta förslagsarbete har två exploateringsalternativ gestaltats. Det ena förslaget redovisas 
endast ytligt, medan det andra förslaget redovisas mer detaljerat. Anledning till utförligare 
beskrivningsgrad på förslag två är att området är ett mer trovärdigt planeringsalternativ då det 
är av traditionell planläggning.  
  
Förslag 1 är en planläggning i form av kvarter omgivna av stora grönområden. Denna typ av 
planläggning har en mer bunden disposition av husen. Husen är förlagda i grupper av specifik 
hustyp runt en gemensam samlingsplats i form av närlek. Största delen av husen är förlagda 
med den största fönsterytan mot väst och öst medan några i nordlig och sydlig riktning, denna 
placering skapar små kvartersmiljöer. Utmed gatorna sträcker sig gröna alléer som samman-
binder de olika kvarteren. Stora grönområden skapar naturliga avskärmningar av kvarteren och 
ger en känsla av öppenhet och slutenhet. Husen är placerade intill gatan och skapar en 
stadsmiljö med gröna inslag och mellanrum. 
 
I förslag 2 har man en mer traditionell planläggning med raka och krökta gator. Förslaget är 
strukturerat i områden och i stråk med förslagna byggnadstyper. Byggnadstyperna är orien-
terade med största fönsterarean mot söder och den minsta mot norr. Husen är grupperade i 
grupper mellan 2 - 4 stycken hus och omgivna av mindre grönområden. Området är utformat 
med inriktning mot ”modern trädgårdsstad”. 
 

5.1.1 Befintliga värden 

Inom planområdet finns det stora gröna zoner som bevaras för att mjuka upp den hårda 
exploateringen. Den befintliga hagmarken kommer att ersättas med nyplanterat gräs. 
Befintliga träd och annan växtlighet kommer att bevaras om de inte utgör något hinder. 
 
Områdets södra del har flera större träd och gröna stråk som har ett stort naturvärde. En del av 
stråket bevaras medan en del av mindre betydelse kommer att skövlas och ersättas med be-
byggelser. Vissa betydande topografiska punkter och sluttningar kommer att beaktas utifrån 
planeringsaspekter. Djupadalsbäcken som sträcker sig genom området kommer att grävas ner 
en bit för att minimera risken för miljöpåverkan. En fördröjningsdamm är ett alternativ som 
valts för att både öka trivseln och kvalitén på området. 
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5.1.2 Förslag 1 Kvartersmiljö 

Infrastruktur 
Inom varje kvarter anläggs en lokalgata som sträcker sig längs med byggnaderna i området. 
Denna lokalgata (30km/h) är ansluten till en uppsamlingsgata (50km/h) som sammanbinder de 
olika kvarteren. Gatan är uppdelad i två körfält och delad av en grönyta med träd som skapar 
en allé. Biltrafiken inom kvarteren är begränsad i området där parhusen är. En gemensam 
parkeringsyta finns på varje infart till kvarteret där de boende kan parkera sina fordon. Denna 
placering möjliggör säker vistelsemiljö bland husen och lekplatsen eftersom all biltrafik sker 
utanför den gemensamma ytan. Dock kan bilar ta sig fram till respektive hus för avlämning 
eller hämtning av varor eller personer. Referenshastigheten sänks ytterligare av farthinder som 
finns placerade inom området. 
 
Resterande kvarter med friliggande villor och kedjehus erhåller samma typ av funktion men 
med privat parkeringsmiljö i form av eget garage eller uppfart. En rondell anläggs på områdets 
sydöstra del vid infarten till området, detta för att lättare kunna disponera biltrafiken till/från 
området samt för att sänka hastigheten. En infart anläggs vid sydöstra delen av området och 
ansluts till befintlig väg Lerhagsvägen. Anslutning eller öppning vid Björnebergsvägen har 
utretts men visat sig vara olämplig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 25: Förslag 1 
 

Bebyggelse 

Detta förslag bygger på 95 stycken bostäder bestående av tre olika hustyper. De är  placerade i 
kvarter och avskiljda gruppvis. Indelningen och grundtanken bygger på att det ska ske samspel 
mellan de boende och att de ska känna gemenskap.  



 

Den gemensamma ytan i kvarteret fungerar som samlingsplats eller torg för integration för de 
boende. På gården finns det en närlek i form av en parkmiljö med bänkar, växter och träd. 

Denna utformning begränsar samspelet mellan ett antal människor och skapar en mer social 
och trygg miljö än om husen hade varit utspridda eller uppradade längs en gata. Det senare 
hade bidragit till  begränsad integration mellan grannarna. 
 
Den interna integrationen sker på den gemensamma ytan medan den externa mellan olika 
kvarter kan ske på grönytor runt om kvarteren. En centralpunkt ligger i områdets östra del 
vilket möjliggör samspel mellan olika kvarter och samlingsplats för de boende på området 
under sommar- och vintertiden. 
 

 
                          Figur 26 : Förslag på utformning av kedjehus 
 
Kedjehusen är förlagda på områdets sydliga del i riktning mot norr/söder och i östra delarna av 
området i riktning väst/öst. De ligger i grupper om tre stycken hus och varje hus har egen tomt 
på 300 kvm. Husen är 170 kvm stora och fördelade på två våningar. 
 
Parhusen är placerade i två stycken kvarter med åtta hus per kvarter och förlagda kring en 
central gemensam gårdsyta i väst. De är orienterade i väst/östlig riktning och  är på två 
våningar med sammanlagt yta av 170 kvm och 625 kvm tomtyta.  
 
Villorna är även de placerade i kvarter med sex hus per kvarter i den norra delen av området. 
Husen är 170 kvm och utgör 1-plans villor medans tomterna är 600 kvm. 
 
Natur 
Den växtlighet som röjts bort har ersatts av planterad växtlighet. Största delen av skogspartiet i 
södra delen av området har röjts bort medan andra delar som exempelvis västra delarna har 
bevarats för att absorbera bullret från trafiken på Björnebergsvägen. De skogspartier som finns 
i östra delarna som utgör tomtgränsen, har bevarats för att skapa ett insynsskydd samt 
klimatskärm för kallavindar från Vättern. 
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5.1.3 Förslag 2 Gårdsmiljö  

 

Figur 27: Förslag 2 
 

Figur 28: Perspektiv från söder 

frastruktur 

detta förslag finns enbart uppsamlingsgator i norra delen av området. Vilket samlar upp 
g  

n 

 
 
In
 
I 
trafiken från lokalgatorna från närområdet. Det finns två uppsamlingsgator som sträcker si
längs med planområdet. Den vänstra delas upp mer eller mindre i två lokalgator åt varje håll 
men återigen återupptar sin funktion i södra delen av området. Medan den högra bibehåller si
funktion. Uppsamlingsgatorna är dimensionerade så att två större fordon av lastbilskaraktär 
kan mötas samt är de befriade från växtlighet så som buskar och träd. Öppenheten i 
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kombination med farthinder skapar en säker gata där uppsikten är god och risken för
påkörning mindre än om det hade varit skymmande växtligheter och vrån där barn kan
sig. En cirkulationsplats anläggs för ansamling av uppsamlingsgatorna samt lokalgatan i söder. 
Rondellen har till funktion att dra ner på hastigheten samt för att uppfylla funktionen av säker 
framkomlighet gentemot traditionell korsning.  
Gatorna är breda (6m) och referenshastigheten ä

 
 gömma 

r 50km/h. 

  
 

Figur 29 : Lokal och uppsamlingsgata 
 
 
 
 
Lokalgata 
 
Lokalgatorna på området är förlagda intill bebyggelsen och har en referenshastighet på 
30km/h. De har 3 meter bred körbana och 1.2 meter grönyta (esplanad) mellan körfälten. 
Gatorna sträcker sig längst med husens längdriktning och karakteriseras genom grönytor i 
mitten, plantage av trä såkallad allé eller esplanad. Gatorna är utformade för enbart ett 
fordon/fil och det finns utplacerade farthinder/gupp som ska bidra till ytterligare sänkning av 
hastigheten. 
 
 
Gång & cykelväg 
 
Gång- och cykeltrafiken är förlagd längs med bebyggelsen. De är indelade i primära och 
sekundära gång och cykelvägar. Primära utgör de gång och cykelvägar som finns förlagda 
mellan punkt A och punkt B så som t.ex. mellan olika typer av hus, områden och genom 
grönytor. Medan de sekundära utgör lokalgatan samt den extra breddade trottoaren intill 
lokalgatan. Ingen växtlighet finns planterad intill trottoaren som kan skymma lekande barn 
eller gående personer. Risken för  påkörning är betydligt mindre eftersom det är mer öppna 
ytor vilket underlättar uppsikt av barn samt trafik.  
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Figur 30 : Gång och cykelväg 
 
Parkering 
Inom området erhåller förslagen byggnadstyp egen privat parkering. Kedjehusen och villorna 
har egen privat uppfart och garage med plats för en extra bil medan parhusen har en ge-
mensam parkeringsyta förlagd utanför bostadsmiljön antingen vid eller en bit från husen. 
Varje hus har 2p- platser/bostad avsedd för antingen de egna bilarna eller en gästparkering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 31 : Parkeringsplatser 

avfallsstation är enbart avsedd för de boende.  
 

igur 32 : Avfallsstation 

 
Kollektivtrafik 
En busstation finns att tillgå på Lerhagsvägen 2 för de boende som väljer att resa kollektivt. 
 
Avfallssortering 
En avfallsstation kan som förslag anläggas i områdets sydöstra del vid rondellen. Denna 

 
 
 
 
 
 
 

 
F
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Bebyggelse 
Bebyggelsen är av samma karaktär som i presenterat förslag 1. Husen är disponerade i grupper 

peglas i 

usen består av kedjehus, parhus och friliggande hus i samma utförande som i förslag 1. Det 
  

n-
r 

Figur 
: 33 Esplanaden och gårdsmiljön 

usens utformning är ganska enkel men karaktäriseras av sina nymodernistiska gestaltning. 
 

 

atur  
g växtlighet har röjts bort och ersatts med nyplanterat gräs runt hela området. Träd och 

v 

 

rat enstaka träd och bevarat enstaka växter för att bryta den 

och rader längst gatan och utspridda för att ge en mer varierande miljö. Utspridningen och 
indelningen i olika områden förknippade med dess bebyggelser ger området helt annan 
karaktär gentemot traditionell planläggning där husen är av en karaktär och indelade i 
speciella områden. Områdets karaktär kännetecknas av öppenhet och fluktuation som s
området och som bidrar till dess karaktär av ”nymodern trädgårdsstad”. 
 
H
är öppna ytor kring byggnaderna för att skapa en öppning mellan natur och bebyggelse. Husen
ingår i grupper om 2-3 hus avgränsade av grönyta av gräs. Inga buskage planteras mellan 
grupphusen eftersom man strävar efter att ha det så öppet som möjligt. Bebyggelsen är orie
terad med sin största fönsteryta mot söder för att erhålla maximalt solinsläpp medan fasaden ä
vänd mot den välkomnande lokalgatan. 

 
H
Framsidan av husen har olika gestaltningsslag där fönster ytor och fasad utföranden skiljer de
åt, detta för att skapa god variation. Tanken är att uppmärksammas av allén men överrumplas 
av en ganska enkel men annorlunda fasadsättning. Fasaderna på parhuset samt kedjehuset har 
kombination av puts med inslag av träpanel medan den friliggande villan består enbart av puts.
 
N
Befintli
buskage har planterats inom kvarteren och längs med gc - vägarna. Alléer av träd integreras 
med uppsamlingsgatorna till kvarteren för att skapa en tillfredställande bostadsmiljö. En del a
växtligheten och den befintliga vegetationen i södra delen av området bevaras för att upp-
muntra gemenskap och kojbyggen hos barn och unga. En stor grönyta med träd anläggs i 
områdets centrala del kring en fördröjningsdamm. Fördröjningsdammen är en öppning för
Djupadalsbäcken och ansamlingsplats för dagvatten i området. Detta ger möjlighet för det 
naturliv som finns i vattendraget att frodas. Ett promenadstråk anläggs i detta område för 
kvällspromenader och samlingsplats sommartid medan vintertid kan dammen frysa och 
skridskoåkning kan vara aktuellt. 
Runt om kvarteren har man plante
öppna ytan men även för att tillgodose fågel- och växtlivet i området. 
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Parker och grönområden 
m och promenadstråk har anlagts på den östra delen av området. Ett 

ariationen av parkområden och stora grönytor på området öppnar upp exploateringen. I 
h 

 
 Figur : 34  Park och grönyta 

En större parkyta med dam
par mindre lekplatser av parkkaraktär finns i södra samt norra delen av området. Området runt 
dammen ska fungera som samlingspunkt för de boende såsom den äldre och yngre 
generationen.  
 
V
kombination med växtlighet av buskar, träd och blommor ger den området sin karaktär oc
kvalité. 
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5.2 Byggnadsförslag 

5.2.1 Förslag 1 – Friliggande enbostadshus  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figur: 35 Förslag på planlösning 
 
Förslaget som presenteras är en villa på 170 m2 , bestående av 5 rok. Det finns tydliga 
uppdelningar mellan den privata delen samt gemensamma delen. En öppen central yta 
fungerar som en samlingsplats för de boende.  
 
Det finns flera intressanta punkter i huset, från entrèn finns en ljus vidsträckt hall som leds in i 
den centrala delen av huset. I vardagsrummet möts du av en upplyst yta tack vare den 
generösa fönstersättningen. I köket möts vi av en rundgång, den avgränsar köket från 
vardagsrummet samtidigt som den skapar en kvalitet i planlösningen.  
 
De privata delarna ligger uppdelade utmed gavlarna i huset. Sammanlagt finns det fyra 
stycken sovrum varav ett är större till 
storleken, 11,8 m2. Resterarnde 
sovrum är ca 11m2. Sovrummen är 
placerade så att man har genomblick 
till de större delarna av huset. 
 
Huset är orienterat för att erhålla 
maximalt med ljusinsläpp från 
söder, det sprids in genom köket o
utmynnar i huset. Det är även högt 
tak i villan, eftersom det är lutande
tak varierar rumshöjden från 2,5- till 
3,5 meter. Det skapar en känsla av
ett luftigt samt dynamiskt rum.         

ch 
i 
 

 
            Figur: 36 Förslag på utformning av enbostadhus 
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5.2.2 Förslag 2 - Parhus 

Det andra förslaget som illustereas är ett 
parhus bestående av två våningar på 17 2 

bestående av 6 rok. Sociala delen är belägen på 
våning ett av logiska skäl, medan den privata 
zonen med sovrum och ett mindre allrum finns 
på våning 2.  

0 m , 

 

 
Det finns en öppenhet i planlösningen som 
sträcker sig genom hela huset, från fönster-
placeringar på fasaden i söder genom huset och 
ut genom altandörren och fönstret i norr.Tack 
vare fönsterplacering är genomsikt från fasad 
till fasad möjlig.  
 
 
 
 
På våning två nås först allrummet sedan respektive sovrum samt badrum. Ljusinsläppet till 
allrummet erhålls från altandörren samt fönstret 
i norr. En stor terrass finns att tillgå från dels det 
stora sovrummet samt från allrummet. På så vis 
uppnås en kvalitet i bostaden. 
 
 
 
 

Figur : 37 Förslag på planlösning vån 1& 
2 

 

 

Figur :38 Förslag på utformning av parhus 
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5.2.3 Förslag 3 - Kedjehus 

Det sista förslaget är ett kedjehus på två 
våningar  fördelat på 170 m2 , bestående av 6
rok. Den karakteristiska uppdelningen me
social zon på bottenvåningen och privata
zonen med sovrummen våningen ovanför.
Eftersom gavlarna är fönsterfria så har 
öppna utrymmen skapats som bidrar till att 
ljus sprids i bostaden.  

 
d  

 
 

                                                                                                       Figur: 39 F
 

               

igur: 40 Förslag på utformning 
 kedjehus 

 
 
I entrén finns en fri blick genom 
vardagsrummet och ut genom altandörren. 
En rundgång avskiljer köket och 
vardagsrummet tydligt men funktionabelt.  
                                                                                     
                                                              
Ännu en ingång finns till huset, det är 
groventrén från garaget som leder genom 
tvättstugan och ut i hallen. Här skapas en 
möjlighet att överblicka hallen och köket från 
tvättstugan. Våning två består av tre stycken 
sovrum varav ett är av större karaktär. Ett 
badrum finns att tillgå samt en klädkammare 
nås från den centrala hallen, allrummet. Där 
finns även en balkong.                                                           
 

                         
 
 
 
 
                          

örslag på planlösning vån 1&2 
           

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 
 
F
av
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5.3 Exploateringens karaktär 

ftersom planeringen omfattar 95 bostäder så resulterar det i en e-tals beräkning för att få en 

nvändbara tomtytor som möjligt, samtidigt som 

 följande vis, det har skissats fram förslag på området och husen 

. Efter 

 
E
bild av hur tätexploaterat området blir.  
 

rundtanken var att få plats med så mycket aG
man försökte undvika att dra så många asfalterade ytor genom området för att inte förlora 
ideèn av trädgårdskänsla.  
 

rbetsgången har sett ut påA
för att få en uppfattning vad som får plats och hur stora ytor som behövs. Därefter har 
ändringar och justeringar av värden skett för att uppfylla en rimlig nivå på bebyggelsen
skissning och fastläggandet av förslag gjordes en e-talsberäkning som presenteras nedan, den 
är en uppföljning till de gjorda skisserna. 
 
Hustyp  Antal bostäder  BTA        m2 

Kedjehus  45 100  4500
Parhus  32 85 2720 
Villa  18 170 3060 

Tot m2  10280 

E=10280/100000 

e.medel= 0,102 
 

ftersom de efterföljda kraven på antal hus fanns så 
ur 

ll 
det. 

en 

       
igur: 41 Områdets nettoareal enligt 

 

 
 
E
ritades husen och tomterna för att få en uppfattning h
stora ytor det krävs och hur man kan disponera 
tomtytorna på området. Samtidigt togs hänsyn ti
Djupadalsbäcken och den miljö som finns på områ
 

lertal förslag togs fram men enbart två valdes att F
användas. De två slutgiltiga förslagen blev 95 styck
bostäder per område baserat på den tillgänglighet som 
finns att tillgå i exploateringen. Ingen exploatering av 
mindre karaktär på området ses som lönsamt eftersom 
stora ytor blir outnyttjade.     

F
markering[13] 
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5.4 Beräkning energibehov utifrån planalternativ 

5.4.1 Beräkningsmodellens indata 

Alla indata som används i beräkningen är av stor omfattning och finns att tillgå i bilagorna 6-
12.  

 

 

igur: 42  Exempel på energiberäkningens indata 

.4.1.1 Energikrav  
ige i tre olika zoner - zon I,II och III. Klimatzon I - Norrbottens, 

 

 III 
h/m² m² m² 

BR anger även att ett passivhus avsedd som bostad i klimatzon III får ha ett maximalt 

.4.1.2 Byggnadernas klimatskal 

igt samma princip, inga större skillnader finns 
 

 är en vanlig platta på mark, då detta är en väl beprövad samt använd metod. Den är 

äggar  
kleken uppgår till 385mm, väggen har totalt tre isolerskikt för att få ut ett bra och 

/m2 ºC ). 

 

 

 

 

 

 
F

 

 

5
Boverket har delat in Sver
Västerbottens och Jämtlands län. Klimatzon II - Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och
Värmlandslän. Klimatzon III - resten av landet.   
Klimatzon Zon I Zon II Zon
Energikrav 95 kW 75 kWh/ 55 kWh/
 
B
energibehov på 30 kWh/m2 om byggnaden värms upp med el.  
 

5

Samtliga byggnader är utformade enl
konstruktionsmässigt vad gäller byggnadsdelar. De gestaltmässiga aspekterna skiljer
sig däremot åt, exempelvis fönsterytor, fasadskikt samt volym. Följande förslag på 
komponenter som beräkningen är grundad på presenteras nedan: 
Grund 
Grunden
utformad efter produkten G:201 från Isovers hemsida. Det U-värde som erhålles ligger på : 
(0,11  W/m2) ºC. Se bilaga 4. 
 
V
Isolertjoc
lågt U-värde (0.10 W
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Inget annat alternativ vid väggval fanns då vi även använder oss av putsfasad blev valet dett
Se bilaga 5. 

a. 

akkonstruktionen har ett U-värde som motsvarar ( 0,08  W/m2 ºC) . Vi väljer att använda oss 
amma taktyp med olika lutningar. Se bilaga 5 . 

i har valt ett 3-glasfönster som heter Elite Passiv med ett U-värde på (0,8 W/m² ºC). 

.4.1.3 Installationer för uppvärmning 
e som möjliggör anslutning av solpaneler med 

erande enligt sol och energiteknik AB.  

lle 

 
 

 
 

rån – och till luft  
ör ventilation räknas med en modell från IVT, den har en mycket hög verkningsgrad och 

 värmen i ventilationsluften. Den kräver enbart en tillförd effekt på 105 

Energiberäkning 

rund för jämförelsen av energibehovet mellan de olika 
alternativen. Här undersöks energibehovet för de olika områdena inklusive husen. För att det 

 
Tak   
T
ut av s
 
Fönster  
V
 

5
Nibe compact 300 SOL är en varmvattenberedar
area upp till 6 m2. 1,5m2 / person är dimension
Eftersom fyra boende ger en area på 6 m2 så skulle vår byggnad behöva tre stycken paneler. 
Vald solfångare har ett effektutbyte på 1482 kWh/år (2.2m2). Det innebär panelerna sku
generera 4446 kWh/år, alltså teoretiskt 370  kWh/månad.[12] 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
F
F
återvinner ca 91% av
W.[13] 

5.4.2 

En energiberäkning ligger till g

ska vara möjligt att genomföra beräkningen måste man ha kunskap om de olika 
komponenterna som ingår, exempelvis u-värden, areor, typ av stomkomplettering, antal 
soltimmar/dag.  



 

Den ena beräkningen är baserad på ”Förslag 1” som utgör det väster – öster orienterade 
kvarteret. Medans den andra beräkningen ligger baserat på ”Förslag 2” där husen orienteras 
mot norr – söder. Beräkningen baseras på antal bostäder och förslagna hustyper.  

För att åstadkomma ett så noggrant resultat som möjligt har en mer avancerad beräkning 
gjorts, istället för att räkna årsvis har beräkningen gjorts månadsvis. Resultatet däremot är 
presenterat som ett genomsnitt för respektive m2/byggnad. Solstudien är gjord dagsvis för att 
erhålla antal klara, mulna samt halvmulna dagar, eftersom det är avgörande för just 
solinstrålningen. 
 
 
 
Man kan översiktligt förklara att gjord beräkning bygger på två ingående komponenter. 
 
EBehov   och   EGratis. 

 
Den första komponenten som vi kallar ”Energibehov” innehåller följande: 

‐ Transmission 
‐ Luftväxling 
‐ Luftläckage 
‐ Varmvatten 
‐ Värmeväxlare 
‐ Varmvattenberedare 

Medan den andra komponenten som benämns ”Gratisenergi” innehåller: 
‐ Varmvatten 
‐ Elanvändning 
‐ Personvärme 
‐ Solinstrålning 
‐ Värmeåtervinning av ventilationsluft 
‐ Solfångare 

 

 
Om man subtraherar EBehov   med   EGratis  erhålls ett värde benämnt Qtot.  
Det är det totala energibehovet, om man dividerar det med den uppvärmda arean i byggnaden 
så får man energianvändningen / m2 .   
 
 
Det resultat som presenteras nedan är en sammanställning av en omfattande energiberäkning 
gjord på förslagen 1 och 2.  
 
Beräkningen på områdesnivå visar en jämförelse av energibehovet mellan de två olika 
situationsplanerna som har presenterats tidigare. Enligt den valda beräkningsmodellen så visar 
resultatet att det är 10% lägre energibehov för ett område där byggnaderna är orienterade med 
den största fönsterarean mot norr - söder. Därefter presenteras en beräkning på byggnadsnivå  
som visar de enskilda husens energibehov.  
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5.4.2.1 Energibehov på områdesnivå  
 
Nedan följer en beräkning av energibehovet för respektive område. Orienteringen avser 
långfasaderna av husen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: 43  Energibehov för förslag 1 

 
 

igur: 44  Energibehov för förslag 2 

abellen visar det totala energibehovet för respektive område med hänsyn till husen och dess 

g 

et visar tydligt att Förslag 2 har ca 10% lägre energibehov än Förslag 1. Byggnaderna i 

 
 

F
 
 
T
väderstrecksorientering. Uträkningen i Förslag 1 bygger på hus som är orienterade i väster – 
öster (60 bostäder) samt hus som ligger i norr - söder riktning(35 bostäder). Varav placering 
och orientering skiljer sig, det var en viktigt del att ta med alla hus i beräkningen för att få ett 
relevant resultat. Den nedre delen i respektive uträkningen visar en liknande beräkning men 
här jämför man enbart hus i den fastställda riktningen. Orienteringen av byggnaderna i Försla
1grundar sig kring områdets karaktär därav föreligger det att vissa hus inte har samma riktning 
som majoriteten av byggnaderna för att då påverkas områdets karaktär. 
 
D
Förslag 2 har i genomsnitt lägre energibehov/m2 . Dels för att den största fönsterarean är 
orienterad mot söder samt att fasaden i norr har mindre fönsterarea.  
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I Förslag 1 är energibehovet högre på grund av olika faktorer. Dels orientering samt 
na 

ga 
 

nledningen till att husen är orienterade olika på Förslag 1 är att områdena är uppbyggda på 
 

5.4.2.2 Sammanfattning energibehov på områdesnivå 
e två områdena.  

hov som är 

5.4.2.3 Energibehov på byggnadsnivå 
ör respektive hustyp. 

illa 
gsta förbrukningen erhålls då villan är orienterad i norr – söder riktning. Detta på grund 

arhus 
empel är fallet annorlunda, här är det lägsta energibehovet då huset är orienterat med 

 

edjehus 
igger i grupper om 3 stycken hus och därav saknas fönsterytor på gavlarna. 

 i 
ing 

  

       Figur: 45 Visar de enskilda husens energibehov 

fönsterarea, t.ex. kedjehuset det har i norr – söder rikting stor fönsterarea på långsidor
medan gavlarna är fria från fönster. När detta hus orienteras mot väster - öster, så finns in
fönster mot norr - söder. Det gör att solenergi infånget som är högst i söder, inte kan utnyttjas
effektivt när huset vänds i väster - öster. Det gör att resultatet är markant mellan de olika 
förslagen i jämförelse av kedjehus. 52,7kwh/m2 respektive 31,88 kwh/m2. 
 
A
olika sätt. Det gör att man inte har möjlighet att placera lika orienterade hus på båda områden,
eftersom områdets karaktär påverkas. 
 

Beräkningen visar att det är en skillnad i energibehov mellan d
Det framgår att Förslag 2 som är orienterat i norr-söder riktning har ett energibe
10% lägre än vad Förslag 1 har som är orienterat i väster-öster riktning. 
 

Nedan följer en beräkning av energibehovet f
 
V
Den lä
av båda långsidorna har snarlika storlekar på fönster areorna i jämförelse med kortsidorna i  
väster-öster. Resultatet av uträkningen gav 55.44kwh/m2 det innebär att huset inte klarar 
ställda krav enligt BBR för zon III. Se bilaga nummer 6. 
 
P
I detta ex
långsidorna mot väster – öster. Anledningen till detta är att när huset orienteras så erhålles de 
stora fönster ytorna på långsidorna, det bidrar till mer solinsläpp än när huset är orienterat  
norr – söder. Resultat av uträkningen gav 25,1 kwh/m2 det innebär att huset klarar gällande
krav. Se bilaga nummer 7. 
 
K
Detta hur l
Det innebär rent logiskt att huset inte släpper in lika mycket solljus när det är orienterat
väster - öster som norr - söder. Beräkningarna visar att huset orienterat i norr - söder riktn
har en förbrukning på 31.88kwh/m2. Därav är det betydligt bättre enligt uträkningarna att 
orientera ett hus som inte har fönsterytor på gavlarna mot norr - söder än väster - öster. 
Resultatet uppfyller knappt kraven för passivhus. Se bilaga nummer 8.  
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5.4.2.4 Sammanfattning på byggnadsnivå 
de olika hustyperna ur de olika 

ultatet visar 

5.4.3 Sammanfattning av resultat 

Under denna rubrik  sammanfattas all resultat från kapitel 5. 

 till grund för energiberäkningen 

 tagits fram med varierande planläggning samt orientering av hus, där 

ergibehov för bostadsområden 
 

spektive hustyp tydliggörs av beräkningen på byggnadsnivå, den visar att 

Beräkningen visar skillnaden i energibehovet för 
orienteringarna. Det framgår att viss skillnad finns mellan olika orienteringar. Res
tydligt att villan och kedjehuset inte uppfyller ställda energikrav för passivhus. Parhuset 
uppfyller kraven då det är orienterat i väster - österriktning. 
 
 

De presenterade förslagen av områden samt hustyperna ligger
som har gjorts. Förslagen av både hus och områden har utformats för att uppnå ett attraktivt 
bostadsområde. 

Två områden har
energiberäkningen visar att det finns skillnad i energibehov. 

Beräkningen på områdesnivå visar att det är ca 10 % lägre en
med största fönsterarean orienterad mot norr-söder än för bostadsområden som är orienterade
mot väster-öster.  

Beräkningen för re
villan och kedjehuset inte uppfyller ställda energikrav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Slutsats och diskussion 
Hur förändras energibehovet vid orientering av byggnader och områden efter väderstrecken?  
 
Vår frågeställning har besvarats och utmynnat i ett resultat. Det visar tydligt att det är ca 10% 
lägre energibehov för områden med byggnader vars största fönsterarea är orienterad mot norr-
söder , än för områden med byggnader vars största fönsterarea är orienterad mot öster-väster 
med samma givna förutsättningar. Vi har däremot inte lyckats att uppfylla målet med att 
uppnå kraven för passiv hus för två av byggnaderna, villan och kedjehuset.  
 
Projektet har varit givande då man självmant har undersökt och studerat information för att 
göra viktiga bedömningar. Det har stötts på många frågor som man har fått besvarat under 
projektets gång. 

I tidigt skede bestämde vi oss för att fokusera på solljus och öppenhet därav fick förslaget den 
utformning som har presenterats. Andra faktorer som har varit avgörande för områdets 
struktur är vägar men även grönområden. Ett flertal förslag utarbetades efter tillgänglighet, 
solljusexponering och exploateringsgrad  men enbart ett har valts som ett slutgiltigt resultat på 
en utformning och exploatering på området. Däremot är energiberäkningen baserad på två 
olika situationsplaner.  

Dock har det varit svårt att utesluta vissa aspekter och ingredienser i projektet, som till 
exempel kommunens riktlinjer. Det har funnits motsägelser angående tomtens utformning och 
nyttjande som får konsekvenser då det motsäger kommunens riktlinjer gällande naturmiljö. Ett 
exempel på det är ett citat som nämns i MB 3 kap 6 §, som kortfattat säger att naturvärden ska 
bevaras, och skyddas mot återgärder som kan påtagligt skada natur - eller kulturmiljö. I vårt 
fall har vi bortsett från detta då vi anser att sannolikheten är stor att tomthavaren  kommer att 
skövla skogen för att utnyttja sin tomt maximalt vid exploatering. Samtidigt har vi försökt att 
tillgodose riktlinjerna i bästa mån vid utformning av området. 

 

Att orientera eller inte? 

Resultatet visar att orientering av både bostäder och områden ger en märkbar skillnad i 
energibehovet. Såväl byggföretagen samt privatpersoner kan dra nytta av det presenterade 
resultatet, den enskilda individen kan utnyttja detta vid projektering av sitt eget hus och på så 
sätt möjligtvis erhålla ett lägre energibehov om han anpassar huset till tomten och framförallt 
efter vädersträcken. Den investerade kostnaden för att anpassa huset till tomten och 
väderstrecken kan vara lönsam då man på sikt kan erhålla ett lägre energibehov. 

Vad gäller byggföretagen kan de få en inblick i hur man kan påverka energibehovet på 
områdesnivå vid projektering. Vi tror inte att dagens byggföretag strävar efter att påverka det 
enskilda hushållets energibehov i ett bostadsområde. Detta för det skulle kosta företagen stora 
summor att anpassa alla byggnader och det är inget som är vinst inbringande för dem. 
Utnyttjandegraden av området blir även lägre om man anpassar  alla hus efter dess tomter och 
projekteringskostnaderna allt högre.  

Slutgiltigtvis kan nämnas att det givna målet har uppnåtts och arbetet har givit svar på 
frågeställningen. Vårt resultat av energiberäkningen visar att det är ca 10%  lägre energibehov 
av bostadsområden med största fönsterarean orienterad mot norr-söder.  
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Detta arbete skulle kunna vidareutvecklas, exempelvis så kan man med hjälp av vårt arbete 
undersöka hur man kan bli mer effektiv vid utformning av huskropp, vad gäller energibehov 
men även materialval. En annan viktig aspekt som man skulle kunna undersöka närmre är hur 
stor lönsamheten är att orientera bostadsområden efter väderstrecken. 
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Bilaga 3 
  Bullerberäkning 
Grundförutsättningar: 
 
Antal fordon per dygn : 1600 f/d 
Varav 10% är tung trafik, 1440 lätta och 160 tunga fordon/dygn 
Referenshastighet : 70km/h 
Husens exponeringsvinkel är 180 grader 
 
Enligt tabellen ger detta : 
 
Laeqlätta : 62.5 dB 
Laeqtunga : 60 dB 
 
Additionstabellen ger : 62,5-60 = 2.5dB 
Sen går man in i tabellen och adderar tilläggsvärdet till den högsta : LaeqL+T=64,5dB 
Rekommenderat högsta bullervärde vid fasad vid nybyggnad är 55dB så vi måste 
minska värdet med 9.5dB . 
Enligt typfall 4 och grafen ur kompendiet avläses en reducering på 11 dB då 
vägbanken är 4 m över marken där den planerade byggnaden skall stå. 
Detta betyder att  inget bullerplank behövs då vi får 53.5 dB exponering vid fasad. 
 
(Eftersom tabell 5 ej tar hänsyn till ojämnheter i marken fås ett annorlunda värde på 
reduceringstalet.)  
 
Tabell 1   Tabell 2   

 
 
 
Tabell 3 
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Tabell 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5 
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Bilaga 4 Grund- Isover 

 
 
Bilaga 5 Vägg & Tak- Isover 
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