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Abstract 

 

Abstract 

The last decades the knowledge and techniques of sustainable building have 

increased. The report start with the planning of the Swedish Eco-villages in the 70´s 

and how it has developed towards today's low-energy buildings. With today’s 

knowledge of heating systems, sewage treatment and building materials, how would 

an ecological residential area be built? 

The thesis is written for JM AB, Jönköping. An area at Ekhagen, east of Jönköping 

city centre is chosen. First an inventory of the land was made, which served as the 

base for the choices made in the planning of the ecological neighborhood. 

The report investigates and illustrates how an ecological residential area may be 

planned with today's knowledge combined with the Swedish Ecovillage-philosophy. 

Sewage treatment is an important part of the investigation and is explained thoroughly 

in the report. It is described how the contaminated water affects the environment and 

different systems for treatment of sewage are described. 

Analyses are made of two Eco-villages and two newly built residential areas and the 

result is compared given the differences in structure and choice of technology. 

Different sustainable techniques used for sewage and energy consumption is 

compared in the residential areas and infrastructure for good local environment is 

investigated. One issue specific for this area is problem with noise. The noise levels at 

the site are exceeding the Swedish National Board of Housing, Building and 

Planning’s guidelines on noise levels. This is a problem that must be addressed 

properly and the report gives a suggestion of how this can happen. 

The final draft of the ecological residential area was developed out of two proposals. 

The main issues when planning the final draft were to place out the houses and roads 

after the terrain in order to limit the interference with nature, to have consistent 

pedestrian and cycle routes through the whole area and that all buildings should be 

close to a green area. Another important aspect has been to design the area to appeal 

all kind of people and to make sure that the ecological solutions doesn’t mean a lot of 

extra work for the residents. 

A separate treatment system for sewage and gray water, a simple system for waste 

treatment that separate swill, recyclable and household waste and a local treatment of 

the storm water through a wetland plantation, were some of the results of the 

investigations. The final proposal of the ecological residential area shows how roads 

and buildings can be adapted into the terrain and the noise level at residential patios 

can be acceptable. 
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Sammanfattning 

Ekologiskt byggande har utvecklats och stärkts under de senaste decennierna. Från det 

att ekobyar började planeras på 1970-talet, till dagens lågenergibyggnader. Kunskapen 

om värmesystem, avloppsrening, byggmaterial och teknik har utvecklats. Med hjälp 

av den kunskap och teknik som finns idag, hur skulle ett ekologiskt bostadsområde 

kunna utformas? 

Examensarbetet skrivs för JM AB i Jönköping. Ett område på EkhagenFel! 

Bokmärket är inte definierat., öster om Jönköping centrum, har valts som 

utgångspunkt. JM AB har planer på att exploatera den valda fastigheten.  En 

inventering av fastigheten har gjorts, den ligger till grund för fortsatta utredningar som 

gjorts för att skapa det ekologiska bostadsområdet. 

I rapporten utreds och presenteras förslag på hur ett ekologiskt bostadsområde kan 

planeras med dagens kunskaper kombinerat med ekobyns grundtanke. Rening av 

avloppsvattnet är en viktig del av rapporten och utreds grundligt. Det förorenade 

vattnets miljöpåverkan förklaras och olika system för rening av avloppsvatten 

beskrivs i rapporten.   

Analyser av två ekobyar och två nybyggda bostadsområden görs för att förstå ekobyns 

uppbyggnad och för att klargöra skillnaden mellan de analyserade områdestyperna. 

Områdenas och byggnadernas tekniska system förklaras, så som ventilation, 

uppvärmning samt vatten och avlopp. Även dess olika trafiklösningar och hustyper 

beskrivs.  

En specifik fråga för Ekhagen 2:1 är dess bullernivå. Det uppstår en hög bullernivå 

över hela fastigheten, den överstiger Boverkets riktlinjer. Detta är ett problem som 

måste åtgärdas, i rapporten ges förslag på en möjlig åtgärd.  

Det slutgiltiga förslaget till det ekologiska bostadsområdet har arbetats fram ur två 

områdesförslag. Grundtanken vid utförandet av det slutliga förslaget har varit att 

placera vägar och hus efter terrängen så markutjämningar och kraftigt kuperade 

tomter undviks. Området ska ha bra gång- och cykelförbindelser genom hela området 

samt innehålla goda möjligheter för grönområde intill bostaden.  Det har även varit 

viktigt att områdets utformning ska tilltala alla målgrupper och att de ekologiska 

lösningarna inte ska innebära mer underhållsarbete för de boende.  

Resultatet av alla utredningar blev dels ett separat reningssystem för kloakvatten och 

BDT- vatten, ett enkelt och effektivt system som tar hand om avfall genom separering 

av matavfall och brännbart avfall. Lokal dagvattenhantering ska finnas i området, där 

vattnet samlas upp i avlednings kanaler och diken som leder vattnet till en 

våtmarksanläggning. Det slutgiltiga områdesförslaget presenteras i en färgsatt ritning.   
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1 Inledning 

Som en avslutande del på den treåriga högskoleingenjörsutbildningen i 

byggnadsteknik, med inriktning byggnadsutformning och arkitektur, görs ett 

examensarbete. Examensarbete skrivs för JM AB Jönköping och uppdraget är att 

planera ett ekologiskt bostadsområde på Ekhagen, öster om Jönköpings centrum. 

Vid hållbar planering idag läggs mycket fokus på bostädernas energiförbrukning och 

mindre på samhällets helhet. Ett flertal system måste utredas för att kunna visa hur ett 

ekologiskt hållbart samhälle kan uppnås. Arbetet ska ur ett ekologiskt perspektiv 

utreda hur ett område kan planeras med dagens kunskap och teknik. 

1.1 Bakgrund 

Ekologiskt byggande har förändrats och utvecklats under de senaste decennierna. De 

flesta ekobyar som finns i Sverige byggdes under 1980- och 1990-talet. Byarnas 

grundtanke var att uppnå hälsosamma och ej miljöbelastande boenden. Intresset för 

ekobyar blev aldrig stort och byarna blev inte många till antalen.  

I början av 2000-talet utvecklades energisnåla hus och passivhuskonceptet skapades. 

Från att ha planerat för hela ekobyar lades istället fokus på byggnadens 

energiförbrukning. Idag är det stort fokus på energifrågor och hur miljöpåverkan kan 

minskas. Visionen är att områdets resurser och egenskaper ska hamna i fokus istället 

för den enskilda bostaden. Det tänkta området ska tilltala alla personer. De som bor i 

området ska inte behöva vara extra miljöintresserade, istället ska enkla ekologiska 

system automatiskt få de boende att leva kretsloppsanpassat, exempelvis genom 

självdrivande avloppssystem.  

Det nya området är planerat att byggas på Ekhagen, se karta bilaga 1. Fastigheten 

heter Ekhagen 2:1 och ligger på det gamla A6-regementes övningsområde, se figur 1 

och 2. Fastigheten omfattas idag inte av kommunens detaljplan, men JM har lagt in en 

förfrågan om att få området planlagt som ett bostadsområde. 

1.1.1 Om JM 

JM har arbetat med projektutveckling av bostäder i 65 år och är en av de ledande 

projektutvecklarna i Norden. Deras verksamhet är koncentrerad på nyproduktion av 

bostäder i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. JM har en bred kunskap av 

byggprocessen då de hanterar allt från inköp av mark, fastigheter och projektering till 

produktion och förvaltning.  

I planeringen av varje projekt tar JM hänsyn till olika miljöaspekter, till exempel val 

av byggmaterial, hantering av byggavfall och hantering av förorenad mark. Från 

februari 2008 är lågenergihus en standard. Hushållens vitvaror är energisnåla, 

installationer är vattensnåla och utrymme för källsortering finns i närområdet.
1
  

                                                

 
1 JM AB, Om JM, www.jm.se, 100308 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att genom utredningar av hållbara och ekologiska lösningar 

komma fram till hur ett ekologiskt bostadsområde kan utformas. Utredningarnas fokus 

ska vara på miljöfrågor såsom vatten, avlopp och avfall. En utredning av fastighetens 

påvekan av buller ska göras då det är en betydande faktor för att uppfylla rapportens 

mål.  

Målet är att utifrån utredningar arbeta fram ett förslag till ett ekologiskt 

bostadsområde på den givna fastigheten. Förslaget ska visa kretsloppsanpassade 

lösningar, vägar och byggnader ska anpassas efter områdets terräng för att minska 

markingrepp och områdets egenskaper ska utnyttjas. Målet är även att området ska 

tilltala många målgrupper, så som barnfamiljer, äldre och yngre par, genom att 

erbjuda blandade hustyper och självständiga system.  

För att inte förknippa framtidens ekoby med gårdagens ekoby har rapportgruppen 

beslutat om att använda begreppet ” ekologiskt bostadsområde” istället för framtidens 

ekoby.  

Frågor som kommer besvaras i arbetet är följande:  

 Vad skiljer det ekologiska bostadsområdet från den traditionella ekobyn? 

 Hur kan ett ekologiskt bostadsområde utformas på den valda fastigheten med den 

kunskap och teknik som finns idag?  

 Hur kan ett ekologiskt bostadsområde utformas för att tilltala olika målgrupper?  

 

Figur 1.  Vy över Jönköping. Ekhagen 2:1 är markerat med rött, se även bilaga 1. 
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1.3 Avgränsningar 

Rapporten kommer inte att omfatta planlösningar och detaljutformning av bostäder, 

dock kommer hustyper att redovisas med enkla illustrationer. Förslag på 

konstruktioner eller beräkningar av energiförbrukning kommer inte att redovisas. 

Energianvändningen i ett ekologiskt bostadsområde är en viktig aspekt men då 

rapporten syftar till att planera ett bostadsområde kommer inte den enskilda bostaden 

att beröras i detalj.    

Det kommer inte att framföras någon detaljerad ekonomisk redovisning i rapporten, 

dock finns ekonomiska tankar och värderingar med vid val av lösningar. 

1.4 Metod 

Information till gjorda utredningar har hämtats från litterära och elektroniska källor. 

För att arbeta fram områdesförslag har det gjorts en inventering av fastigheten 

Ekhagen 2:1, där bland annat kommunikation, vegetation och buller har utretts. 

Analyser av fyra olika bostadsområden har gjorts för att få fram mer information om 

hur ett område kan vara uppbyggt. Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun, har 

kontaktakts. 

Först har två områdesförslag tagits fram, för att sedan komma fram till det slutliga 

förslaget. Vid uppritning av förslagen har en grundkarta, från Jönköpings kommun, 

använts som underlag. Programmet AutoCAD Architecture har används för att rita 

vägar, hus, grönområden och höjder. Färgläggningen av förslagen är gjord i Adobe 

Photoshop. 

Figur 2.  Satellitbild i 3D över Ekhagen 2:1. 
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Regelbundna möten har ägt rum med vår kontaktperson på JM AB, Fredrik Rönnecke. 

På mötena har gruppen fått ta del av JM:s pågående projekt, diskuterat den valda 

fastigheten samt vårt mål. För referenshantering används ett system där referenserna 

syns i fotnoten på varje sida. I slutet av arbetet finns en referenslista med elektriska 

och litterära källor samt figurförteckning. 

1.5 Disposition 

Rapporten är uppdelad i fem huvudkapitel: 

 Förutsättningar. Där beskrivs ekobyns historia och hur ekobyn kan komma att 

utvecklas. De av Sveriges miljömål som är relevanta för arbetet samt Lugna gatan 

förklaras i texten. Sist presenteras fastigheten, Ekhagen 2:1. Dess resurser och 

egenskaper beskrivs. 

 Referensobjekt. Där analyseras fyra bostadsområden, två ekobyar, ett passivhus 

område med ekotänk samt ett område byggt av JM AB. 

 I kapitlet, Utredningar för hållbara områden, förklaras system som kan tänka 

användas i ett ekologiskt bostadsområde.  

 Områdesförslag. Här presenteras två områdesförslag, de har arbetats fram för att 

enklare upptäcka eventuella brister. Förslagen har utvärderats och dess brister 

förklaras.  

 Slutgiltigt förslag. I detta kapitel presenteras det slutgiltiga områdesförslaget till 

det ekologiska bostadsområdet. De valda lösningarna av områdets system beskrivs. 

Lösningarna utgår från de utredningar som gjorts i tidigare kapitel. 
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2 Förutsättningar 

I kapitlet beskrivs ekobyns bakgrund och hur ekobyn har utvecklats i dagens 

samhälle. Det är en grundläggande kunskap att förstå hur och varför ekobyarna 

uppkom och hur de utvecklats. När ett ekologiskt bostadsområde planeras är det 

viktigt att alla mål för miljöarbete och bra boende eftersträvas, därför beskrivs 

Sveriges miljömål. Kapitlet berör även Lugna gatan och TRAST, de är redskap som 

behövs för att skapa en god trafikplanering i området. En inventering av fastigheten, 

Ekhagen 2:1, beskrivs. Den är en förutsättning för att välja de typer av utredningar 

som krävs för att skapa det ekologiska bostadsområdet. 

2.1 Ekobyns definition 

Boverket definierar en ekoby som ett hälsosamt och ej miljöbelastande boende. Det är 

under brukningstiden den största miljöpåverkan sker och det är därför viktigt att 

bygga på ett sätt som omöjliggör ett slösaktigt beteende. Exempelvis kan det ske 

genom energisnåla byggnader och lokal avloppshantering.  

En ekoby är byggd med ekologiska tankar, meningen är att byn ska vara hållbar både 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Byns byggnader ska vara energisnåla och 

byggnadsmaterial ska väljas med tanke på miljön. Energikällor, VA-teknik och 

avfallshantering sker på miljövänligt sätt. En ekoby är planerad och anpassad efter 

naturens förutsättningar och det finns oftast goda odlingsmöjligheter i byn. Det finns 

ofta gemensamma ytor eller byggnader för att skapa gemenskap och sammanhållning, 

exempelvis en samlingslokal. Många ekobyar använder ett lokalt avloppssystem, men 

även lokal elförsörjning och värmekälla förekommer. För att konceptet ekoby ska 

fungera är de inte bara byggnaderna och området som ska vara ekologiskt. Det är lika 

viktigt att människorna som ska bo där vill leva ekologiskt och anpassa sina vanor för 

ett hållbart beteende.
2
 

2.2 Gårdagens ekoby 

Redan under 70-talet föddes de första tankarna om att bygga ekobyar. Tankarna var 

troligtvis en reaktion på den tidens slösaktiga och exploaterande livsstil. Det var Kåre 

Olsson och Karl-Erik Eriksson på Centrum för tvärvetenskap i Göteborg som började 

med studien ”Den välbalanserade byn” 1974. Den allra första ekobyn som byggdes 

var Tuggelite i Värmland. Byn tog tio år att bygga och husen stod klara för inflyttning 

under hösten 1984. De flesta ekobyarna byggdes under 1990-talet. Idag finns cirka 25 

ekobyar i Sverige som har byggts under de senaste 25 åren.
3
 

  

                                                

 
2 Boverket, Ekologiskt byggande- En granskning av miljö- och hälsoperspektiv, Elektronisk 

publikation, Maj 2006, www.boverket.se, 100406  
3 Boverket, Ekologiskt byggande- En granskning av miljö- och hälsoperspektiv, Elektronisk 

publikation, Maj 2006, www.boverket.se, 100406 
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Uppvärmningen i ekobyarna bestod oftast av en gemensam pellets - eller vedpanna 

som distribuerade värme till husen, som komplement kunde det finnas solfångare. 

Ventilationen i byggnaderna bestod vanligen av självdrag, men kunde vara förstärkt 

med en frånluftsfläkt. Om självdragsventilation ska fungera måste det vara undertryck 

inomhus så att luft utifrån trycks in. Tryckskillnaderna beror mycket på 

temperaturskillnaderna och sommartid kan det därför vara bra att sätta en fläkt i 

frånluftskanalen som hjälper till att hålla igång ventilationen.  

Avloppshanteringen i ekobyarna bestod oftast av ett lokalt reningssystem med 

urinsorterande toaletter. Urinen är ren och innehåller mycket näringsämnen, därför är 

det bra att ta hand om den separat. Fekalier och BDT -vattnen, bad-, disk- och 

tvättvattnen, renas lokalt med miljövänlig teknik. Det har varit svårt för många 

ekobyar att få de lokala avloppssystemen att fungera, många byar har tvingats att 

övergå till det kommunala avloppssystemet.  

Målet med trafiksystemet i gårdagens ekoby var att områdena skulle vara 

trafikseparerade och helt fria från biltrafik. Det gjordes dels för att minska på 

förorenad luft och dels för att minska störande ljud i området. De som projekterade 

90-talets ekobyar värnade om miljön genom att minska på bland annat biltrafik både i 

och utanför bostadsområdet, som åtgärd valde de att placera en parkering i områdets 

utkant som påverkade de boendes bilanvändning. I till exempel Understenshöjden 

valde projektörerna att planera färre parkeringsplatser än antalet hushåll samt bilda en 

bilpool där bilar kan lånas vid behov. Ekobyarnas gator är sammanhängande på ett 

eller annat sätt, detta för att öka gemenskapen inom området. Gatorna i 

bostadsområdet är oftast dimensionerade så att bilar har möjlighet att köra in i 

området vid behov. Smeden, en ekoby i Jönköping, är ett bra exempel på hur ett 

sammanhängande gatusystem med möjlighet till bilkörning kan se ut, se figur 3.
 4
 

 

                                                

 
4 V. Bokalders och M. Block, Byggekologi kunskaper för ett hållbart byggande, AB Svensk byggtjänst, 

Stockholm 2009 

Figur 3.  Visar gatusystemet i Smeden. Blåmarkeringen visar hur de breda 

gång- och cykelvägarna är placerade. 
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2.2.1 Tre generationers ekobyar 

Ekobyns skapande och utveckling kan delas in i tre generationer. När den första 

generationens ekobyar byggdes var viljan stark och de som byggde hade många idéer 

och ideal om vad de ville åstadkomma. De som skulle bo i byn var oftast de som 

planerade hur ekobyns skulle vara uppbyggd. Tekniken var inte fullt utvecklad och 

ekobyarna placerades ofta på landet långt från staden, där det fanns goda 

odlingsmöjligheter. 

Den andra generationens ekobyar planerades och byggdes av byggföretag istället för 

av privatpersoner. Ekobyarna blev inte som planerat, då projekten stötte på olika 

problem. Lillkyrka i Enköping planerades av en entreprenör, men när området stod 

klart fanns det ingen som ville flytta in. Ett annat projekt, Åkesta ekoby i Västerås, 

blev mycket dyrt och många byggfel upptäcktes i efterhand. När den tredje 

generationens ekobyar började byggas hade byggtekniken utvecklats och byggfel 

kunde undvikas genom att studera de tidigare byggda ekobyarna. I denna generation 

var det de boende som var initiativtagare och planerade byarna, exempelvis Smeden i 

Jönköping och Understenshöjden i Stockholm byggdes under den tredje generationen. 

Byarna placerades nu närmare staden för att kollektivtrafiken skulle kunna nyttjas och 

bilberoendet minskas.
5
  

2.3 Ekologiskt byggande idag 

Idag byggs det inga ekobyar i Sverige. Istället byggs det energieffektiva hus där 

miljövänliga uppvärmningskällor används. Passivhus är ett exempel på ett 

energieffektivt hus, de har välisolerade ytterväggar och värms upp av den värme som 

finns i inomhusluften. Idag finns tekniken att bygga hus som ger mer energi än vad 

huset förbrukar, ett sådant hus kallas för nollenergihus eller plusenergihus. Tekniken 

att bygga ekologiskt har gått framåt, jämfört med för 20 år sedan, då många ekobyar 

byggdes. Idag är vi medvetna om hur byggnader ska planeras och byggas på ett 

miljövänligt sätt samt vilka material som är lättast att återvinna. Fokus på 

miljöanpassade bostadsområden har minskat och koncentration på den enskilda 

bostaden har ökat. 
6
 

Det ekologiska bostadsområdet kan göra att vattenmängden i reningsverk minskar 

genom bättre omhändertagande av dagvatten och lokal rening av BDT- vatten. Lokal 

rening av BDT- vatten har blivigt enklare sedan förbud mot fosfater i tvättmedel 

infördes. Det kommer även att underlättas ytterligare då en ny lag som förbjuder 

fosfater i diskmedel träder i kraft i juli 2011. Kraven på utsläppsmängder och 

energiförbrukning skärps med jämna mellanrum. För att uppnå målen kommer stora 

förändringar krävas. EU har beslutat att år 2020 ska alla nybyggda hus vara 

nollenergihus dvs. producera minst lika mycket energi som byggnaden förbrukar. Det 

kommer att medföra stora förändringar inom byggbranschen.
7
 

 

                                                

 
5
 P. Berg, M. Cras-Saar, M. Saar, Living Dreams om ekobyggande en hållbar livsstil, Scapa förlag, 

Nyköping 2002. S. 14 ff 
6 Passivhuscentrum, FEBY Kravspecifikation för passivhus, www.passivhuscentrum.se 
7Europaparlamentet, nyheter, http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-57107-187-

07-28-901-20090612FCS57088-06-07-2009-2009/default_p001c002_sv.htm, 100420 
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2.4 Sveriges miljömål 

Riksdagen i Sverige har beslutat om 16 miljökvalitetsmål. Målen beskriver hur den 

svenska miljön mår och hur kvalitén på miljö- natur- och kulturresurser ska förbättras. 

Målen ska nås inom en generation fram till år 2020. Ett särskilt miljömålsråd är tillsatt 

för att utvärdera hur arbetet går och för att göra uppföljningar av målen. Miljömålen 

är uppdelade i 72 delmål.  

Här följer en sammanställning av de miljömål som berör planering av ett nytt 

ekologiskt bostadsområde och en förklaring i kursivt över hur de uppfylls i 

bostadsområdet.
 8
 

1. Begränsad klimatpåverkan. 

Det största problemet med klimatpåverkan i Sverige är förbränningen av fossila 

bränslen. Bränslen används för uppvärmning och till transporter. Målet är att 

nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2050. För att nå målet behövs 

internationellt samarbete och det finns till exempel i form av Kyotoprotokollet. 

Hur målet ska uppnås i det ekologiska bostadsområdet: I ekologiska bostadsområden 

är det viktigt att uppvärmningen utförs med förnybar energi.  

2. Frisk luft. 

Luften ska inte innehålla skadliga ämnen. Detta mål ska vara nått innan år 2020. 

Föroreningar kommer från bland annat transporter och industrin. Målet kommer vara 

svårt, nästintill omöjligt att nå. Det finns 6 delmål som behandlar olika farliga ämnen 

som erhålls i luften.  

Hur målet ska uppnås i det ekologiska bostadsområdet: Vid planering av ekologiska 

områden bör transporter samordnas. De transporter som sker under byggtiden bör 

minskas för att reducera utsläppen av avgaser.  

3. Bara naturlig försurning. 

Ämnen som svaveloxider, kväveoxider och ammoniak försurar marken. Utsläppen av 

dessa måste minska. De flesta utsläppen kommer från transporter, industri, 

energianläggningar och jordbruk. Försurningen i Sverige har minskat de senaste åren 

men det är ändå inte tillräckligt, därför kommer det vara nästintill omöjligt att nå 

målet inom bestämd tidsram.  

Hur målet ska uppnås i det ekologiska bostadsområdet: Rening av trafikvatten bör ske 

lokalt. Om området inte är en genomfartsled kan trafikmängden begränsas till de 

boende och besökande och mängden förorenat trafikvatten i området minskar. 

4. Giftfri miljö. 

Det ska inte finnas några skadliga ämnen eller tungmetaller i miljön. Idag finns 

mycket kemikalier i vår närmiljö och det är osäkert hur det påverkar oss människor. 

Giftfri miljö har nio delmål, endast ett delmål är relevant för arbetet. 

 Utfasning av farliga ämnen. Alla miljöfarliga ämnen ska på sikt fasas ut. Det mål 

som är satt till 2010, för vissa ämnen redan år 2007, kommer vara i stort sätt 

omöjligt att nå. 

                                                

 
8 Sveriges miljömål,, www.miljomal.nu, 100415 
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Hur målet ska uppnås i det ekologiska bostadsområdet: Vid alla material- och 

produktval bör hänsyn till miljö- och klimatpåverkan tas. De alternativ som anses 

mest ekologiskt bör väljas. 

7. Ingen övergödning. 

Höga halter av fosfor och kväve i naturen orsakar övergödning. Ämnena kommer från 

avloppsreningsverk, transporter och jordbruk.  

Hur målet ska uppnås i det ekologiska bostadsområdet: Avloppsvattnet måste renas 

ordentligt, fosfor och kväve bör återföras till naturen.  

12. Levande skogar. 

Äldre skog ska bevaras för att öka den biologiska mångfalden. 

Hur målet ska uppnås i det ekologiska bostadsområdet: Bevara äldre träd. Om det 

endast finns enstaka äldre träd på området bör husen placeras efter träden.  

15. God bebyggd miljö. 

Den miljö vi lever i ska vara hälsovänlig och bidra till en god regional och global 

miljö. Miljörådets bedömning tyder på att målet kommer vara svårt att nå till år 2020, 

även om det tillkommer fler åtgärder. En god bebyggd miljö är indelad i sju delmål 

och fem av delmålen berör det ekologiska bostadsområdet. Delmålen är följande: 

 Planeringsunderlag. Senast i år, 2010, ska utbudet på bostäder, arbetsplatser, 

service och kultur variera så att behovet av transport minskas, energianvändning 

effektiviseras och grönområden i tätorter bevaras. 

 Buller. Trafikbullerstörningarna ökar med mer trafik på vägarna. För att minska 

bullernivåerna måste åtgärder vidtas. Riktvärden på bullernivåer har fastställts av 

riksdagen och de ska ha minskat med 5 procent mellan 1998-2010.   

 Avfall. Mängden totalt avfall får inte öka. Den resurs som avfall utgör ska tas om 

hand i ett kretsloppsanpassat system. Risken för hälso- och miljöpåverkan ska 

minskas. Endast målet för minskad deponi är uppnådd. Resten av målen kan bli 

svårt att nå då mängden hushållsavfall fortsätter att öka.   

 Energianvändning m.m. i byggnader. Den totala användningen av energi per 

uppvärmd area i bostäder minskar, så gör även användningen av fossila bränslen 

till uppvärmning. Boverket skärper hela tiden energikraven vid nybyggnation 

vilket är bra. Utvecklingen av energianvändning går åt rätt håll, men för att nå 

målet måste fler åtgärder göras.  

 God inomhusmiljö. Byggnader ska inte påverka hälsan på ett negativt sätt. 

Ventilationen ska fungera tillfredsställande och radonhalter ska vara låga eller 

obefintliga.  
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Hur målen ska uppnås i det ekologiska bostadsområdet: För att uppfylla de 

ovanstående delmålen ska det ekologiska bostadsområdet ha en blandad bebyggelse, 

ligga nära service och med bra kollektivtrafik till och från området.  Buller bör 

utredas, om det finns risk för bullerstörning bör åtgärder vidtas. Byggnaderna ska 

byggas med ekologisk teknik och det material som används ska vara miljövänligt.  

16. Ett rikt djur- och växtliv. 

Det ska finnas en rikt biologisk mångfald, den ska inte vara hotad.  

Hur målet ska uppnås i det ekologiska bostadsområdet: Placera flertal grönområden i 

områdena för att främja ett rikt växt- och djurliv.  

2.5 Inventering av fastigheten 

Rapportgruppen har besökt fastigheten, Ekhagen 2:1 två gånger. Första gången den 

2010-02-19, det var då mycket snö på marken vilket gjorde det svårt att studera diken 

och djur- och växtliv. Andra besöket ägde rum den 2010-04-14. Vädret var då soligt 

och inga löv var utslagna på träden. Vid det tillfället kunde området undersökas 

noggrannare, se bilaga 2. 

2.5.1 Beskrivning av området 

Området ligger cirka fem km öster om Jönköping centrum och tillhör stadsdelen 

Ekhagen. Det ligger på västra sidan av Nässjövägen. Området ligger nära A6-

köpcentrum med cirka fem minuters gångväg till mataffären Coop Forum. Hela 

området sluttar mot nordväst och har e 

n fin utsikt över Jönköping stad och Vättern. Området är på cirka 57 700 m
2
. 

  

Figur 4.  Karta över fastigheten. Fastighetsgränsen är inringad med rött. De närmaste busshållplatserna är 

märkta. 



Förutsättning 

14 

2.5.2 Platsen – lokal yttre miljö 

Vegetation, djurliv  

Växtligheten i området är rik, den består av skog och 

öppen mark. De befintliga träden är mestadels äldre 

ekar och björkar, men även andra sorters träd 

förekommer. De flesta av ekarna finns i utkanten av 

området blandat med annan växtlighet. På området 

finns en björkallé som går rakt igenom området, se 

figur 5. Djurlivet består mestadels av skogsfåglar, 

fasaner och smådjur.  

Markförhållanden 

I området finns det gott om diken som tar upp 

regnvattnet. Några av dikena leder till den ravin som 

ligger på andra sidan cykel- och gångvägen söder 

om området. I ravinen rinner en bäck som leder till 

en brunn. Ravinen är så pass brant att risk för 

översvämning är minimal. Enligt kartor från SGU, 

Sveriges Geologiska Undersökning, består jorden av 

isälvssediment, finsand och postglacial finsand. En 

förenklad karta över berggrunden visar att det är 

sedimentär bergart som finns under området. 

Bergarten består bland annat av sandsten, gråvacka 

och lerskiffer, se bilaga 3
9
. 

Kommunikation  

Den bilväg som anknyter området till Nässjövägen 

är svagt trafikerad och har låg hastighet. Vägen har 

även en trottoar på ena sidan som ökar 

trafiksäkerheten. Det finns gott om gång- och 

cykelvägar kring området. G/c-vägarna knyter ihop 

området med A6-köpcenter, närliggande 

bostadsområden och Ekhagens centrum. Det gör det 

enkelt att ta sig till butiker och mataffärer via g/c-

vägar, vilket kan leda till mindre bilanvändning. Till 

A6- området, via g/c-vägar, är det cirka 0,3 km och 

med bil är det cirka 2,1 km. Ett annat centrum som 

ligger nära fastigheten är Ekhagens centrum, dit är 

det cirka 0,9 km via g/c-vägar och 2,1 km med bil. 

Det finns gott om busshållsplatser nära området, två 

av dem är Kaserngården på A6-köpcenter och 

Törnrosgatan som ligger på Ekhagen, se figur 4. 

Från fastigheten är det cirka 0,7 kilometer till 

busshållplatsen på A6-köpcenter och cirka 0,6 

kilometer till busshållplatsen på Törnrosgatan.
10

 

                                                

 
9 Förenklad berggrundskarta, generell undersökning, www.sgu.se, 100417 
10 JLT, Jönköpings länstrafik, Linjekarta, http://www.jlt.se/, 100505 

Figur 5. Björkallé. 

Figur 6. Fastigheten avgränsas i söder 

av en gång- och cykelväg. 
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Avfallshantering och kolonilotter 

I östra delen av området finns det idag 

kolonilotter som är till för de boende i 

Ekhagen. Kolonilotterna består endast 

av enstaka enklare bodar och växthus, 

se figur 7. Dessa kolonilotter kommer 

att flyttas eller försvinna helt om 

Jönköpings kommun tillåter 

nyexploatering av området. Närmaste 

återvinningscentral ligger vid A6-

köpcenter. 

2.5.3 Sociala aspekter 

Västra delen av området består av skog 

och öppen mark, det finns ingen avsedd 

yta för umgänge. Kolonilotterna på 

områdets östra del kan ses som en 

privat social yta. 

2.5.4 Kulturella aspekter 

I västra delen av området finns rester från troligtvis 

äldre husbyggnader. Exempelvis betongplintar, 

cement formar, tegelstens rester samt en 

betongplatta, se bilaga 2.  

2.5.5 Värme 

Enligt Jönköpings energi finns det möjlighet att dra 

fjärrvärme till fastigheten
11

. Bostadsområdet på norra sidan av Tallörtsbacken har inte 

fjärrvärme, det har inte heller bostäderna öster om området. Fjärrvärme har endast 

dragits till bostadsområden på andra sidan av Nässjövägen.  

2.5.6 Buller 

Fastigheten utsätts för bullerstörningar från trafik. Den största störningen kommer 

från E4 och Nässjövägen. Enligt Vägverkets bullerkarta, se bilaga 4, utsätts området 

för högre bullernivå än tillåtet. Åtgärder måste vidtas för att nybyggnation ska kunna 

ske. E4:an är den avgörande bullerkällan och övriga vägars bullerstörning kan bortses 

från.  

2.5.7 Väderstreck 

Då området sluttar mot väst finns det goda chanser till eftermiddagssol. Det är utsikt 

över Jönköpings stad och Vättern. Vinden är mest påtaglig från norr.
12

  

                                                

 
11 Jönköpings Energi, mailkontakt via info@jonkopingenergi.se, www.jonkopingenergi.se, 100407 
12 Besök av Ekhagen 2:1, 100414 

Figur 7.  Koloniområdet. 

Figur 8.  Avstängd väg på om områdets 

norra sida. Äldre träd i områdets kant. 
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3 Referensobjekt 

För att få inspiration och kunskap, om hur bostadsområden kan planeras och utformas, 

har fyra olika bostadsområden analyserats. Två av de valda områdena är ekobyar och 

är valda för att ge mer kunskap om ekologiskt byggande. Det tredje område som valts 

har JM planerat, det valdes för att belysa hur JM kan tänkas bygga. Det fjärde området 

är ett nybyggt passivhusområde där ekologiska materialval har använts.   

Analyserna består först av en enkel presentation och en situationsplan utav området, 

sedan analyseras olika system, som bland annat avlopp och ventilation. 

3.1 Smeden 

Jönköping, Ljungarum. 

Byggår 1993-95. 

Området har valts då det är en 

ekoby och ligger i Jönköping. 

Ekobyn tar hänsyn till 

miljöpåverkan vid val av system 

och metoder. Kunskaper om 

Smedens system kan användas 

vid val av lösningar till Ekhagen 

2:1.  

Området 

Smeden ligger cirka fyra km från 

Jönköping stad och har nära till 

både natur och service. Byn är omringad av åkermark och störs inte av 

Herkulesvägen, som är den huvudsakliga vägen mellan området och centrum.
13

 

Nordöst om byn ligger naturreservatet Strömsberg som erbjuder vandringsstråk i löv- 

och granskog samt åker- och hagmark.
14

 

Byn består av tolv parhus med 24 lägenheter. Lägenheternas storlek varierar mellan 

81 och 137 kvadratmeter, se figur 10. 
15

  

Trafiklösning 

Områdets vägnät är trafikseparerat och består endast av grusade gång- och 

cykelvägar. De är så pass breda, att det går att köra bil till sin bostad. Det är dock 

endast tillåtet om det finns särskilda behov. Vid infarten av ekobyn finns en 

gemensam parkering och garage till samtliga hushåll. Det finns goda möjligheter till 

kollektivtrafik, den närmaste busshållplatsen ligger endast 500 meter från området. 

Det finns även en gång- och cykelväg som förbinder området med Jönköping city.
16

 

  

                                                

 
13 Eniro, karta, Smeden, www.eniro.se, 100205 
14 Jönköpings kommun, Strömsberg, www.jonkoping.se, 100227 
15 Smeden, www.ekobyn.se, 100221 
16 Studiebesök på smeden, 091202 

Figur 9.  Situationsplan över Smeden. 
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Vegetation 

Vegetationen består av mindre träd och buskar som skyddar bostäderna från insyn. 

Varje hushåll har en egen trädgård, de har även tillgång till på en odlingslott i 

områdets utkant. De gemensamma ytorna runt byn är natursköna med bland annat en 

liten damm.
17

  

Energi 

Husen är byggda som parhus där alla husen har de större fönstren vända åt söder och 

inga fönster mot norr. Varje lägenhet har ett vindfång, en inglasad farstukvist som gör 

att den varma luften inte släpps ut till uteluften när lägenhetsdörren öppnas.  

Uppvärmningen sker med vattenburen golvvärme. Varmvattnet kommer från en 

ackumulatortank som lagrar överskottsvärme, samt så har varje hushåll 7,5 

kvadratmeter solfångare på taket som bidrar till uppvärmning av vattnet. På 

sommaren värms tappvattnet endast av solfångarna men under vintern när solen inte 

skiner tillräckligt starkt värms vattnet upp av en vattenmantlad kakelugn och i nödfall 

av el. 
18

 

Ventilation 

Ventilationen sker med förstärkt självdrag, kalluft förs in i huset och värms upp. 

Varmluften stiger sedan till taket där den släpps ut. Systemet fungerar med hjälp av en 

frånluftsfläkt som startar när temperaturen och fuktigheten når en viss nivå.
19

 

Avlopp 

Byn hade från början ett vatten- och avloppssystem som var helt skilt från 

kommunens VA-nät. Avloppssystemet bestod av snålspolade urinsorterande toaletter. 

I systemet samlades urinen i två urintankar som tömdes två gånger om året och 

fekalierna fördes med spolvattnet till en komposthållare där fekalierna bröts ner.  

  

                                                

 
17 Studiebesök på Smeden, 091202 
18 DiVA, Marcus Jonsson, Ekobyn, ett framtida koncept, Examensarbete 2007, http://hj.diva-

portal.org/smash/search.jsf, 100225 
19 Smeden, www.ekobyn.se, 100221 

Figur 10. Bostadshus på Smeden. 
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Bad-, disk- och tvättvattnet fördes genom en slamavskiljare till en trekammarbrunn 

och sedan till en biologisk reningsprocess som avslutas med en bevattningsdamm.
20

 

Smeden hade problem med att få avloppet att fungera optimalt och hade mycket 

driftstörningar. De har idag kopplat avloppsvattnet till kommunens VA-nät. Det 

gamla systemet används idag till trädgårdsbevattning.
 21

 

Avfallshantering 

Källsortering och kompostering är viktiga grundtankar i Smeden. En allmän 

källsortering och privata komposter finns på området.
22

 

Gemensamma anläggningar 

Smeden har en gemensam lokal. En viktig del för bybornas gemenskap är deras 

gemensamma anläggning, där kan föreningsmöten hållas eller fester anordnas.
23

 

3.2 Understenshöjden 

Stockholm, Björkhagen. 

Byggår 1994-95. 

Området har valts för att 

det är den ekoby som är 

en av de mest omtalade i 

media. De som bor i 

Understenshöjden är 

miljömedvetna och måste 

leva på ett visst sätt för att 

utnyttja områdets resurser 

till max. Området har även 

haft brister och problem. 

Det är viktigt att ta hänsyn 

till brister i 

Understenshöjden när det 

gäller val av system till 

det ekologiska bostadsområdet.  

Området 

Understenshöjden består av 44 lägenheter i radhus och parhus, lägenheterna är mellan 

58 och 155 m
2 
stora. De stora lägenheterna är tvåvåningsradhus medans de mindre 

lägenheterna består av en våning som är placerade på varandra. Husen är placerade i 

fem grupper som är utspridda över hela området. Husen är anpassade efter terrängen 

och med hänsyn till sol- och vindförhållanden. Terrängen är kuperad och sluttar åt 

söder. Understenshöjden är placerad nära Nackareservatet. Intill området finns dagis 

och Kärrtorps idrottsplatts.
24

 

  

                                                

 
20

 DiVA, Marcus Jonsson, Ekobyn, ett framtida koncept, Examensarbete 2007 
21 Mailkontakt med Bostadsföreningen Smeden, 100627 
22 Studiebesök på Smeden, 091202 
23 Studiebesök på Smeden, 091202 
24 Örjan Svane, Jan Wijkmark, När ekobyn kom till stan, Katarina Tryck AB, Stockholm 2002. 

Figur 11. Situationsplan över Understenshöjden. 
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Trafiklösning 

All biltrafik hålls utanför bostadsområdet men vid behov finns det möjlighet att köra 

bil till sin bostad. Understenshöjden har endast en parkering med 24 stycken platser, 

den är belägen i områdets västra kant. Det är ett medvetet val att planera färre 

parkeringsplatser än vad det finns hushåll, då planeringsgruppen anser att inte varje 

hushåll behöver ha tillgång till egen bil. År 2001 infördes en bilpool där medlemmar 

får låna en bil vid behov. Gång- och cykelvägar är grusade och slingrar sig genom 

terrängen över hela området.
25

 

Vegetation 

Det är rik växtlighet i området, vilken består av bland annat barrträd, lövträd och 

buskar. Stora delar av den vilda vegetationen har bevarats, för att behålla vegetationen 

på en god nivå sköter de boende om växtligheten i hela området. I området finns det 

även tillgång till odling.
26

 

Energi 

Solfångare på taken ger 

varmvatten under 

sommarhalvåret. Vintertid får de 

boende värme till husen genom en 

gemensam värmepanna som eldas 

med pellets och i varje hushåll 

finns en ackumulatortank som 

lagrar värmen. Husen har element 

med vattenburen värme.
27

 

Ventilation  

Ventilationen består av ett 

självdragsystem där luften kommer in under fönstren och sugs ut genom fläktar i kök 

och badrum. Det kan förstärkas med fläkt vid behov.
28

 

Avlopp 

Husen har urinsorterande toaletter, urinen leds i särskilda rör till två tankar där de 

lagras. Tankarna hämtas av en lokal bonde som använder urinen till gödningsmedel. 

Resten av avloppsvattnet förs till områdets minireningsverk, därifrån leds det till det 

kommunala avloppssystemet. Det var från början tänkt att vattnet skulle föras från 

reningsverket till en damm i övre delen av området och därifrån rinna i ett dike till en 

andra damm för efterbehandling. Det blev inte så då stadens myndigheter ansåg att 

vattnet inte skulle bli tillräckligt rent för att släppas ut lokalt.
29

 

  

                                                

 
25

 Örjan Svane, Jan Wijkmark, När ekobyn kom till stan, Katarina Tryck AB, Stockholm 2002 
26 Örjan Svane Jan Wijkmark, När ekobyn kom till stan, Katarina Tryck AB, Stockholm 2002 
27 Understenshöjden, Om understenshöjden, www.understenshojden.se, 100221 
28 Örjan Svane Jan Wijkmark, När ekobyn kom till stan, Katarina Tryck AB, Stockholm 2002 
29 Örjan Svane, Jan Wijkmark, När ekobyn kom till stan, Katarina Tryck AB, Stockholm 2002. 

Figur 12.  Gångväg och byggnader i Understenshöjden. 
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Avfallshantering 

Alla hushåll har varmkompost för avfall från kök och trädgård. Jorden används sedan 

i området. Ett avfallshus är placerat vid parkeringen, där finns källsortering för 

returpapper, glas, metall, wellpapp, grovsopor och batterier. I samma byggnad finns 

även ett återbruksrum där de boende kan lämna möbler de inte behöver men som kan 

vara intressant för andra boende. 
30

 

Gemensamma anläggningar: 

En av grundtankarna till Understenshöjden är att skapa gemenskap. I sydvästra delen 

av området finns det ett kvartershus för gemensamma tillställningar och aktiviteter.
31

 

3.3 Valla 

Linköping, 2 kilometer från 

centrum.  

Färdigställt 2007. 

Området har valts att 

analyseras då det är 

projekterat av JM AB. Valla 

är ett typiskt par- och radhus 

område för JM AB. 

Biltrafiken går in i området, 

hustyperna är blandade och 

det består av tät bebyggelse. 

Genom att analysera Valla 

skapas kunskap om hur JM 

utformar och planerar bostadsområden. 

Området 

Valla är ett par- och radhus område med totalt 37 bostäder. Bostädernas storlek 

varierar mellan 150 och 165,5 kvadratmeter. Området har plan topografi. 

Byggnaderna är placerade i en enkel struktur och hustyperna i området är blandade. I 

mitten av området finns en gemensam gästparkering med intilliggande grönområde.
 32

 

Valla är placerad på ett attraktivt område, som ligger intill Vallaskogen och i närheten 

av ett mindre centrum med service och vårdcentral. Det är även planerat att bygga 

förskola och flerbostadshus intill Valla. Omkringliggande bebyggelse är villor från 

spridda årtal.
33

 

  

                                                

 
30 Understenshöjden, Om understenshöjden, www.understenshojden.se, 100221 
31 Understenshöjden, Om understenshöjden, www.understenshojden.se, 100221  
32 JM AB, Bostadsfakta Linköping- Valla, www.jm.se 100225  
33 Eniro, karta, Valla i Linköping, www.eniro.se, 100224 

Figur 13.  Situationsplan över Valla.  
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Trafiklösning 

Det finns bilgator i hela området och 

alla lägenheter har carport med plats för 

en bil. Området har fyra stycken 

infarter, tre från Vickergatan och en från 

Vallavägen. Vägstrukturen i området är 

genomgående. Det finns g/c-vägar 

genom hela området som förbinds med 

närliggande g/c-vägar.
34

 

Vegetation 

Växtligheten i området är inte stor. Det 

finns fåtal träd på tomterna men desto fler vid den allmänna ytan vid parkeringen. Det 

finns tillgång till större grönområden i närheten av området, bland annat 

Vallaskogen.
35

  

Energi  

Bostäderna är lågenergihus. Som uppvärmningskälla används frånluftvärmepump och 

vattenburna radiatorer. Frånluftvärmepumparna är dragna till fjärrvärmenätet.
36

 

Ventilation 

Den friska luften tas in via väggventiler i sovrum och vardagsrum. Den använda 

luften förs till frånluftvärmepumpen som återvinner en del av värmen innan luften 

släpps ut.
37

 

Avlopp 

Avloppsvattnet är kopplat till kommunens avloppssystem.
38

 

Avfallshantering 

Det finns ingen återvinningsstation eller avfallshantering i området. De boende får 

vända sig till samhällets återvinningsstationer, den närmaste ligger ca 600 m från 

området.
 39

 Hur de boende sköter sin kompostering är upp till dem själva. 

Gemensamma anläggningar: 

Det finns inga gemensamma byggnader på området. Den gemensamma yta som finns 

är ett mindre grönområde intill parkeringen.
40

  

  

                                                

 
34 JM AB, Bostadsfakta Linköping- Valla, www.jm.se 100225 
35 JM AB, Bostadsfakta Linköping- Valla, www.jm.se 100225 
36

 JM AB, Bostadsfakta Linköping- Valla, www.jm.se 100225 
37 JM AB, Bostadsfakta Linköping- Valla, www.jm.se 100225 
38 JM AB, Bostadsfakta Linköping- Valla, www.jm.se 100225 
39 Eniro, karta, Valla i Linköping, www.eniro.se, 100224 
40 JM AB, Bostadsfakta Linköping- Valla, www.jm.se 100225 

Figur 14.  Byggnader i Valla. 
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3.4 Pumpkällehagen 

Borås, Viskafors. 

Byggår 2008-2010. 

Området har valts för att 

byggnaderna är passivhus och 

byggda med miljövänliga 

material. Tomterna har 

anpassats efter den befintliga 

terrängen.   

Området  

Området ligger i Viskafors, en 

mil utanför Borås. Området 

består av 18 passivhus i form av 

hyresrätter. Varje hus är en egen lägenhet på 109 kvadratmeter. Områdets 

uppbyggnad och planering har utgått från estetik, energi, etik och ekologi. Husen är 

placerade så att de är uppdelade med privat baksida och allmän framsida med entré. 

Den offentliga sidan bildar ett gemensamt gaturum.
41

 

Trafiklösning 

Husen är placerade runt ett torg och alla gator går i mitten av området, så att husen har 

en egen lugn bakgård. Torget i mitten skapar en naturlig mötesplats för hyresgästerna, 

se figur 16.
42

 

Vegetation  

Husen är i kontakt med naturen och bakgårdarna gränsar till barrskog som ger en 

naturnära känsla. Området är placerat på en kulle och har skog runt omkring, inne i 

området är vegetationen nyplanterad.
43

 

Energi 

Husen är passivhus och värms upp 

med ett system som består av från- 

och tilluftsventilation med 

återvinning, FTX-system.
44 

Ventilation 

Husen har mekanisk från- och 

tilluftsventilation med en 

återvinningsgrad på 87 %. 
45
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 Viskaforshem, Fakta blad om Pumpkällehagen, www.viskaforshem.se, 100227 
42 Viskaforshem, Fakta blad om Pumpkällehagen, www.viskaforshem.se, 100227 
43 Viskaforshem, Fakta blad om Pumpkällehagen, www.viskaforshem.se, 100227 
44 Viskaforshem, Fakta blad om Pumpkällehagen, www.viskaforshem.se, 100227 
45 Viskaforshem, Fakta blad om Pumpkällehagen, www.viskaforshem.se, 100227 

Figur 15.  Bild över vägstruktur och husplacering i 

Pumpkällehagen. 

Figur 16.  Gaturum i Pumpkällehagen. 
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Avlopp 

Området är anslutet till det kommunala avloppsnätet.
46

 

Avfallshantering  

Varje hushåll väljer själv om de vill källsortera. Närmaste återvinningsstation finns i 

Viskafors centrum. 
47

 

3.5 Sammanfattning av referensobjekt 

Smeden och Understenshöjden är två ekobyar som byggdes för att vara ekologiska, 

men efter de komplikationer som uppstod fungerar de inte längre som det från första 

början var tänkt.  En viktig aspekt att ta hänsyn till är att alla system som väljs måste 

vara ekologiskt hållbara och tillräckligt utvärderade för att kunna användas i ett 

hållbart ekologiskt bostadsområde. Båda ekobyarna är bilfria, Smeden har en 

parkering i början av området med viss möjlighet att vid behov köra fram till bostaden 

och Understenshöjden har en gemensam parkering, det finns även god möjlighet att 

köra fram till varje bostad.  

De andra två referensobjekten har ett annat koncept som visar på hur ett hållbart 

bostadsområde kan utformas idag med lågenergihus, passivhus, miljövänliga material 

och gatuplanering. Vägstrukturen i båda objekten är uppbyggda så att biltrafik når 

varje hushåll. I Valla är hustyperna blandade vilket ger ett öppet intryck och 

Pumpkällehagen har en publik gata med en privat bakgård vilket är en god kvalité. 

Utan en privat sida eller skyddad tomt är bostadsområdet mindre attraktivt. Det är 

viktigt att få med dagens energitänkande och gatuplanering i det tänka ekologiska 

bostadsområdet, detta för att det inte ska skilja sig för mycket från dagens 

bostadsområden. 

Genom analyser av referensobjekten har projektgruppen kommit till insikt att det är 

viktigt att göra noggranna undersökningar av system för att få ett hållbart ekologiskt 

bostadsområde. Materialval, vägstruktur och blandad bebyggelse är även något som 

måste tas hänsyn till.  

                                                

 
46 Viskaforshem, Fakta blad om Pumpkällehagen, www.viskaforshem.se, 100227 
47 Eniro, karta, Viskafors, www.eniro.se, 100302 
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4 Utredningar för hållbara områden 

I detta kapitel beskrivs de faktorer som anses skilja ekologiskt byggande mot 

konventionellt byggande, som bland annat avloppssystem, avfall, grönt tak och 

värmekälla. Bullernivåer och dess påverkan kommer att utredas då det är en viktig 

aspekt på området som ska exploateras. Avloppssystemet är den största frågan och 

utreds grundligt, de andra faktorerna utreds mer övergripande. 

4.1 Avloppssystem 

En viktig del i ekologiskt byggande är att ett miljöriktigt avloppssystem används. 

Avloppet ska vara kretsloppsanpassat så att näringsämnen återförs till naturen och 

miljöskadliga ämnen sorteras bort. En lösning som ofta tillämpas vid ekologiskt 

byggande är att avloppet sorteras i olika fraktioner. De olika fraktionerna är mer eller 

mindre förorenade och renas bäst på olika sätt. Avloppsvattnet delas upp i tre 

fraktioner, BDT -vatten (bad-, disk- och tvättvatten), fekalier och urin. Fekalier och 

urin kan tillsammans kallas klosettvatten.
48

  

Avlopp innehåller både näringsämnen och farliga ämnen. De farliga ämnena kan till 

exempel vara tungmetaller och organiska miljögifter. Avloppsvatten innebär även stor 

risk för smitta. Det är svårt att ta vara på näringen och samtidigt rena de ämnen som är 

giftiga.
49

 

I rapporten, Vad innehåller avlopp från hushåll? 
50

 från Naturvårdsverket, står det att 

de näringsämnen som finns i avloppsvatten till största delen kommer från vår föda. 

Mängden fosfor i avloppsvatten har minskat sedan förbud mot fosfor i tvättmedel 

infördes av regeringen år 2007. Andelen fosfor kommer att minska ytligare då fosfor i 

diskmedel kommer förbjudas i juli 2011
51

. Tungmetaller i kloakvatten kommer 

mestadels från föda men det kommer även från amalgamplomber och tobak. Det är 

därför viktigt att informera om att tobak inte ska spolas ned i avloppet. Bakterier och 

virus finns i allt avloppsvatten och mängden kan variera kraftigt. 

BDT- vattnet är den del av hushållsvattnet som är renast och även innehåller den 

största mängden vatten. I vattnet finns endast fåtalet näringsämnen och smittoämnen 

men desto mer organisktmaterial.
52

  

BDT- vattnet innehåller en torrsubstans på sammanlagt 75-80 g/pd, gram per person 

och dag. Det har en normal flödesmängd på 150 l/ pd
53

. Mängden torrsubstans är 

uppdelad enligt tabellen nedan, se även bilaga 5. 

  

                                                

 
48 T. Weglert, Vatten och avlopp, ICA bokförlag, Västerås 2005 
49 T. Weglert, Vatten och avlopp, ICA bokförlag, Västerås 2005 
50 Naturvårdsverket, Vad innehåller avlopp från hushåll?, naturvårdsverkets reprocentral, Stockholm 

1995/06. 
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 Sveriges Riksdag, publikationer, http://www.sweden.gov.se/sb/d/12858/a/143110, 100415 
52 Avloppsguiden, avloppsteknik, www.avloppsguiden.se, 100430  
53 Vatten - och avloppsverksföreningen 1995-2006, Specifika föroreningsmängder i spillvatten från 

hushåll, VA-teknik i dag och i morgon- hygien, funktion och uthållighet, www.svensktvatten.se, 

100520 
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BDT- vattnets innehåll: 

 

Ämne Torrsubstans, gram/ person och dag 

Syreförbrukande 

ämnen, BOD7 

30 g/ pd 

Fosfor 0,15–0,7 g/ pd 

Kväve 0,7-1,1 g/pd 

I BDT- vatten är 10 % kväve, 25 % fosfor och 10 % kalium av den totala mängden 

näringsämnen i allt avloppsvatten. Om endast fosfatfria tvätt- och rengöringsmedel 

används kan fosforhalten begränsas till 15 % i BDT- vatten.
54

  

Fekalierna är den del av avloppsvattnet där den största smittorisken finns. Fekalierna 

kan även innehålla giftiga ämnen som exempelvis tungmetaller. Av den totala 

mängden näringsämnen finns 10 % kväve, 25 % fosfor och 25 % kalium i 

fekalierna.
55

 

I urinen finns de mesta näringsämnena och relativt lite smittoämnen och tungmetaller. 

Det är därför bra att sortera urinen för sig, vilket görs i många ekobyar. Av den totala 

mängden näringsämnen innehåller urinen ca 80 % kväve, 50 % fosfor och 60 % 

kalium av det som finns i avloppsvattnet. Sammantaget är torrsubstansen i 

kloakvattnet 40-140 g/pd. Den är uppdelad enligt tabellen nedan. Normal 

flödesmängd är beräknad till 50 l/ pd, se bilaga 5.
56

 

Kloakvattnets innehåll: 

 

Ämne Torrsubstans, gram/ person och dag 

 BOD7 20 g/ pd 

Fosfor 1,5 g/ pd 

Kväve 12,5 g/ pd 

4.1.1 Olika reningssystem 

Avloppsvattnet kan renas kommunalt i stora reningsverk eller lokalt i mindre 

anläggningar. Lokala reningssystem tar vara på näringsämnena och återföra dem till 

naturen. Vid val av avloppsreningssystem finns flera aspekter att ta hänsyn till. Några 

av dem är bland annat hur känslig den närliggande naturen är, vad marken innehåller 

                                                

 
54Avloppsguiden, läsvärt,  http://www.avloppsguiden.se/lasvart/documents/RUSA-rapporten.pdf, 

100415 
55 Vatten - och avloppsverksföreningen 1995-2006, Specifika föroreningsmängder i spillvatten från 

hushåll, VA-teknik i dag och i morgon- hygien, funktion och uthållighet, www.svensktvatten.se, 

100520 
56 Vatten - och avloppsverksföreningen 1995-2006, Specifika föroreningsmängder i spillvatten från 

hushåll, VA-teknik i dag och i morgon- hygien, funktion och uthållighet, www.svensktvatten.se, 

100520 
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och hur mycket skötsel systemet kommer att kräva. Det är viktigt att ta hänsyn till 

utredningens frågeställningar inför valet av avloppsreningssystem.
57

  

Vid planering av en ny avloppsanläggning måste regler i miljöbalken följas, Sverige 

har även 16 miljömål som ska tas hänsyn till. De miljömål som ska kan kopplas till 

anläggande av avlopp är; ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet samt 

levande sjöar och vattendrag.
58

 

Med tanke på miljöbalkens regler och Sveriges miljömål är nedanstående punkter 

viktiga att ta hänsyn till:  

 Minimera risken för smittspridning. 

 Hushållning med naturresurser. 

 Minimerad miljöpåverkan. 

Risken för smittospridning på grund av avloppssystemets process är minimal, däremot 

kan smittospridningen öka beroende på typ av toalett.  

I kapitlet Hushållning med naturresurser, i boken Bruk och missbruk av naturresurser 

från Naturvårdsverket
59

, beskrivs hur näringsämnen i avloppsvatten ska tas om hand, 

samt hur man kan utnyttja avloppsvattnets energi. Alla utsläpp från avloppssystemet 

till luft, mark och vatten ska ske så att de inte påverkar naturen negativt. Utsläppen får 

inte leda till att miljön skadas, det är därför viktigt att utreda punkten ”minimerad 

miljöpåverkan” innan val av avloppssystem. 

4.1.2 Krav på avloppet 

Placeringen av en lokal avloppsanläggning är viktig. Anläggningen ska vara placerad 

så att vattnet inte har möjlighet att nå dricksvattentäkter samt att sjöar och vattendrag 

inte blir förorenade.
60

 

I miljöbalken finns skyddsnivåer för hur mycket miljöskadliga ämnen som får släppas 

ut i naturen. Det är uppdelat i hälsoskydd och miljöskydd och skyddsnivåerna som ska 

eftersträvas är normal och hög nivå. Kommunerna bestämmer i sina överskiktsplaner 

vilken nivå som ska uppnås. Enligt miljöbalken måste alla enskilda avlopp klara minst 

normal nivå. Miljöbalken ställer krav på att reningsprocessen ska bestå av minst två 

behandlingar, då det är svårt att uppnå kraven med endast en förbehandling. Lokal 

avloppsrening delas upp i tre steg, förbehandling, behandling och efterbehandling. 
61

 

  

                                                

 
57 Naturvårdsverket, publikationer, http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-
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miljopaverkan/Avlopp/Miljokvalitetsmal-och-riktlinjer---avlopp, 100415 
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Hushållning med naturresurser, Utgåva 2009-09 
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61 Naturvårdsverket,  Små avloppsanläggningar, Handbok till allmänna råd, Stockholm 2008, 
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4.1.3 Förbehandling 

Det första steget i reningen är förbehandling. Förbehandlingen består oftast av en 

mekanisk avskiljning och är till för att ta bort större partiklar som annars kan komma 

att sätta igen avloppsreningssystemet. Det sker vanligtvis med hjälp av en 

slamavskiljare. En slamavskiljare är nödvändig oavsett vilken avloppslösning som 

väljs. Den reducerar BOD, fosfor och kväve med ca 10-20 %
62

. Det finns olika typer 

av slamavskiljare, den vanligaste är en trekammarbrunn. En slamavskiljare är en 

behållare som avskiljer stora partiklar från avloppsvattnet så att reningssystemet inte 

ska slamma igen. Partiklarna som avskiljs sjunker till botten av behållaren.  

Slamavskiljaren ska uppfylla krav som ställs i svensk standard, SS 825620, vilka 

avser allmänna fordringar och funktionsprovning, funktionskrav och 

läckagekontroll
63

. Slamavskiljaren ska tömmas regelbundet minst en gång om året och 

ventilation ska anordnas. Om slamavskiljaren endast ska ta emot BDT- vatten behövs 

mindre volym per hushåll. Miljöpåverkan från en slamavskiljare i bruk är minimal då 

den inte kräver el eller kemikalieförbrukning. Däremot krävs en viss transport vid 

tömning av behållaren.
64

 

Vid placering av slamavskiljare bör följande aspekter iakttas:   

 Minst 10 meter från bostadshus. 

 Minst 4 meter från fastighetsgräns. 

 Minst 20 meter från vattentäkt. 

 Bör placeras över grundvattennivån. 

Ett fordon för slamtömning ska enkelt kunna komma åt slamskiljaren, avståndet 

mellan uppställningsplats och avskiljaren får inte överstiga 20 meter i Jönköpings 

kommun.
65

 

4.1.4 Behandling 

I behandlingsanläggningen ska vattnet renas från smittoämnen, syreförbrukande 

ämnen och näringsämnen. Det finns olika sätt att genomföra behandling på. Bland 

annat genom infiltration, markbädd, prefabricerat filter, sprayfilter, kemisk fällning, 

minireningsverk och sluten tank. 
66
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64

 Avloppsguiden, avloppsteknik, www.avloppsguiden.se, 100430 
65

 Jönköpings kommun, slamavskiljare, www.jonkoping.se, 100325 
66

 Avloppsguiden, avloppsteknik, www.avloppsguiden.se, 100430 

 



Utredningar för hållbara områden  

28 

 Infiltration  

I en infiltrationsanläggning renas vattnet när det långsamt rinner igenom jordens 

naturliga lager. När det smutsiga vattnet rinner ut i marken bildas biohud som består 

av bakterier som tar upp en del av vattnets föroreningar. Själva reningen består av 

biologiska, fysikaliska och kemiska processer. När vattnet är renat sprids det till 

grundvattnet eller samlas upp i ett uppsamlingsrör som leds till eventuell 

efterbehandling. Tekniken bedöms klara en normal skyddsnivå, men där högre krav 

ställs behöver infiltrationen kompletteras med annan teknik.
 
 

                                  

Figur 17. Principskiss av infiltration. 

 Markbädd  

Markbädd kan användas där marken inte är lämplig för infiltration. Om den ska 

placeras på en fastighet där det inte är lämpligt att vattnet sprids vidare ut i marken 

ska markbäddens sidor och botten tätas 

med ett tätskikt. Vattnet renas när det 

rinner igenom markbäddens olika lager. 

Lagren består av grus och sand. Det 

renade vattnet samlas i en 

uppsamlingsrör som leder vattnet till en 

eventuell efterbehandling.  

 Prefabricerat filter 

Prefabricerade filter kallas även för 

kompaktfilter. Avloppsvattnet rinner vertikalt igenom ett filter där biofilm bestående 

av bakterier och svampar bildas. Biofilmen bryter ner smittämnen och organiskt 

material. Filtret kan också innehålla en fosforfälla som binder upp fosforn i 

avloppsvattnet. Filtrena är miljövänliga då de inte kräver någon el. 

 Sprayfilter  

Avloppsvattnet sprayas över ett filter. Det gör att 

mängden och utbredningen av avloppsvatten blir jämn. En 

annan fördel är att svavelvätet i vattnet luftas bort. 

Avloppsvattnet renas på ett liknande sätt som i en 

markbädd, skillnaden är att sprayfiltret kan belastas med 

mer vatten eftersom det sprids över en större yta. 

  

Figur 18.  Principskiss av markbädd. 

Figur 19. Principskiss av 

sprayfilter. 
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 Kemisk fällning 

En fällningskemikalie, till exempel aluminium eller järnföreningar, används för att 

rena vattnet från fosfor. Fällningskemikalien gör att fosforn samlas i klumpar 

tillsammans med slam. Systemet måste kombineras med annan rening och används 

oftast som ett komplement för att få bättre fosforrening. Metoden används ofta på 

kommunala reningsverk.  

 Minireningsverk  

Behandlingsmetoden fungerar likt ett kommunalt reningsverk fast småskaligare. 

Stegen för rening i anläggningen är sedimentering, biologisk rening och kemisk 

fällning. Den biologiska reningen sker av mikroorganismer, främst bakterier och den 

kemiska fällningen tar till en viss del bort fosfor i vattnet. Det finns ett flertal 

modeller på marknaden, de flesta minireningsverk ska placeras nedgrävda i marken 

men det finns även modeller som kan placeras över mark i ett isolerat utrymme.  

 Sluten tank 

En sluten tank används oftast där kommunalt avlopp inte 

är ett alternativ och då det inte finns möjlighet att rena 

den förorenade vattnet lokalt. I en sluten tank behandlas 

inte avloppsvattnet utan samlas upp för att sedan hämtas 

och köras till ett reningsverk eller till en 

våtkomposteringsanläggning. I de system där sluten tank 

används bör endast klosettvattnet kopplas till tanken. 

BDT- vattnet bör renas separat, detta för att tanken inte 

ska fyllas för fort. 

4.1.5 Efterbehandling 

När avloppsvattnet har renats med någon eller några av 

de ovanstående behandlingarna kan vattnet hanteras i en 

efterbehandling. I efterbehandlingen renas vattnet ytligare och fler näringsämnen och 

smittoämnen tas bort. Efterbehandlig görs för att kunna uppnå en hög skyddsnivå. 

System för efterbehandling är, biofilterdike, resorptionsdike, våtmark/damm, 

bevattning, rotzonsanläggning, infiltration och markbädd. 67 
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Figur 20.  Sluten tank. 
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 Biofilterdike 

Ett biofilterdike är en enkel form av 

efterbehandling och består av ett befintligt 

eller utgrävt öppet dike med planterade 

växter. Växterna tar upp näringsämnen i 

vattnet och samlar upp slamrester. Vattnet 

renas även genom infiltration i marken och 

med hjälp av mikroorganismer som finns i 

vattnet.  

 Resorptionsdike 

Det behandlade vattnet leds till ett 

dräneringsrör. Röret är nedgrävt i marken i ett 

lager av singel eller makadam. Behandlingen 

sker främst av infiltration och växtupptag, 

samma princip som ett biofilterdike. Diket är täckt av ett jordlager som hindrar 

människor och djur från att beröra vid vattnet. 

 Våtmark/damm  

Reningsprocessen består av bakterier, mikroorganismer, alger och svampar som tar 

upp näringsämnen och bryter ner organiska ämnen. Våtmarken/dammen bör utformas 

i en rektangulär form där inloppet av det förorenade vattnet sker vid ena kortsidan och 

utloppet vid motsatta kortsida. Den ska även vara relativt grund och innehålla mycket 

växter för att få bästa resultat. Växterna tar upp närsalter och bidrar till att slam inte 

flyter upp till ytan och följer med det utgående vattnet. Ytbehovet är relativt stort, 

mellan 5-20 kvadratmeter/ person beroende på vilken typ av behandling 

avloppsvattnet tidigare gått igenom. Anläggningen 

kräver skötselbehov, då den måste renas från 

slamrester för att uppnå beräknat reslutat.  

 Rotzonsanläggning 

En rotzonsanläggning är en kombination av rening 

genom mark, växter och våtmark, den är 

uppbyggd av makadam, sandfilter och växter. 

Vattnet rinner först genom makadam- och sandlager och kommer sedan till en 

uppbyggd mindre våtmarksanläggning med växter. Vattnet leds till en utloppsbrunn 

och rinner sedan ut i marken.  

 Infiltration och markbädd 

Fungerar på samma sätt som vid behandling. En gammal infiltration eller markbädd 

som ej längre renar tillräckligt bra för att användas i behandligstadiet kan användas 

som efterbehandling.  

Figur 22.  Principskiss av resorptionsdike. 

Figur 21.  Biofilterdike. 

Figur 23. Principskiss av en rotzonsanläggning. 
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4.2 Omhändertagande av dagvatten 

Dagvatten är smält- och regnvatten som samlas på mark eller byggnader. För att inte 

vattnet ska orsaka komplikationer måste det ledas bort. Det vatten som hamnar på 

byggnader eller hårda ytor kan rinna via diken och ledningar till närmaste vattendrag 

medan de vatten som hamnar på genomsläpplig mark filtreras ner genom markens 

jordlager. Vatten som rinner från vägar är förorenat och måste renas innan det kan 

släppas ut i vattendrag.
68

  

Reningen kan ske ekologiskt genom att låta vattnet komma i kontakt med marken, 

luften, solen och mikroorganismer som gör reningen till en naturlig process. Fördelar 

med att använda ett ekologiskt reningssystem är att grundvattennivån bevaras, det blir 

minskad kostnad vid markarbeten och det bildas en rik närmiljö. I ett ekologiskt 

dagvattensystem renas även vattnet lokalt, vilket minskar belastningen på 

reningsverken.
69

 

Lokal rening av förorenat dagvatten kan ske i en konstruerad våtmarksanläggning 

eller damm med lämpliga växter som bidrar till reningsprocessen. En befintlig damm 

eller sjö kan också användas. Det finns en metod som kallas för ”trög 

vattenavrinning” där en större del av dagvattenflödet avdunstar och infiltreras innan 

det rinner till en damm eller liknande. Bostadsområdet Kampen i Växjö är försedd 

med ett ”trögt vattenavrinningssystem” där vattnet från byggnaderna och hårda ytor 

rinner i flera dräneringsstråk. Systemet är även försett med en dräneringsledning som 

leder överskottsvatten till en infiltrationsvåtmark där det behandlas.
70

 

Det är betydligt svårare att åstadkomma lokal rening av dagvatten i ett befintligt 

bostadsområde, då de genomsläppliga ytorna är begränsade. En lösning är att minska 

vattenflödet från byggnader, vilket kan lösas med grönttak. Det skulle även vara en 

fördel att placera mer genomsläppliga ytor på större parkeringsplatser. Exempelvis 

kan ytskiktet bestå av armerat gräs istället för asfalt. Det är viktigt att bostadsområden 

och städer har dagvattensystem som är dimensionerade efter regnets och smältvattnets 

ojämna vattenflöden. Vanligast är att dimensionera dagvattensystemet efter 

riktvärden. Värdena kan överstigas och därmed orsaka skada, dagvattensystemet bör 

därför dimensioneras i överkant. 
71

 

Jönköpings kommun har arbetat fram en policy för hantering av dagvatten. 

Hanteringen ska ske så att människors hälsa påverkas så lite som möjligt, skador på 

byggnader minimeras samt berika bebyggelsemiljöerna och synliggöra 

vattenprocesserna. Detta ska ske genom att bland annat minska dagvattenavrinningen, 

begränsa källorna för förorenat dagvatten, separera förorenat och icke förorenat 

dagvatten samt rena förorenat vatten noggrant och så nära källan som möjligt. Policyn 

beskriver även i vilken grad reningsprocessen ska utföras, det avgörs utifrån områdets 

storlek, trafikflöden och var det renade vattnet släpps ut.
 72
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4.3 Avfall 

Avfall är de material som blir kvar efter förbrukning av matvaror, så som matrester 

och material. Avfall är även rester från trädgårdsmaterial. För att värna om miljön ska 

avfallen återvinnas eller tas om hand i ett system som hindrar miljöförstörning. De 

system som utreds är etablerade system och används ofta i nya bostadsområden. 

4.3.1 Återvinning 

Enligt rekommendationer från Naturvårdsverket bör majoriteten av hushåll i tätort ha 

tillgång till en återvinningsstation inom ett avstånd av 400 meter.
 73

 

En återvinningsstation ska innehålla kärl för återvinning av pappersförpackningar, 

färgat och ofärgat glas, metallförpackningar, mjuka och hårda plastförpackningar, 

batterier, tidningspapper och textiler. Allt material bör vara rengjort för att förhindra 

dålig lukt. Om återvinningsstationen är placerad intill ett bostadsområde ska kärlen 

anpassas efter antalet hushåll. Är återvinningsstationen placerad på allmän plats bör 

kärlen anpassas efter tänkbar mängd avfall. Materialet körs från återvinningsstationen 

till uppsamlingsställen där större mängder samlas innan det förs vidare till 

sorteringsanläggningar eller direkt till återvinningsanläggningar.
74

 

4.3.2 Matavfall 

Matavfall kan komposteras i en öppen- eller i en varmkompost där avfallet förmultnar 

för att sedan användas till gödsel i trädgården. I Jönköpings kommun har det införts 

ett gemensamt system för att samla in matavfall. Det används sedan till att göra 

biogas.  

År 2000 togs ett beslut i Jönköpings kommun om att alla hushåll skulle erbjudas att 

sortera sitt hushållsavfall. År 2005 togs beslutet att bygga en anläggning på Torsvik 

som tar hand om matavfallet och omvandlar det till biogas och biogödsel. Målet är att 

år 2010 återvinna 35 % av allt matavfall från hushåll, storkök, restauranger och 

butiker genom biogasbehandling. När systemet är färdigutvecklat och finns i hela 

kommunen kommer det att resultera i biogas som ersätter 800 000 liter bensin per år 

och biogödsel som ersätter t.ex. konstgödsel.
75

 

Systemet innehåller tre alternativ: 

 A1, Abonnemang sortera matavfall. Hushållet får ett kärl på 370 liter som består av 

två fack, ett för matavfall och ett för brännbart avfall. Kärlet töms varannan vecka. 

 A2, Abonnemang hemkompostera. För att få använda hemkompostering måste 

komposten vara godkänd för användning av matavfall och en anmälan måste göras 

till miljökontoret. Matavfallet läggs i komposten och det brännbara avfallet i ett 

tillkommande kärl som töms varannan eller var fjärde vecka. 

 A3, Abonnemang restavfall. Matavfallet och det brännbara avfallet läggs i samma 

påse. Det är viktigt att annat avfall inte slängs i påsen utan lämnas till återvinning. 

Kärlet töms varannan vecka.    
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Allt matavfall tas om hand i förbehandlingsanläggningen på Torsvik där avfallet blir 

till biogas och biogödsel. Det brännbara avfallet bränns i kraftvärmeverket på Torsvik 

och omvandlas till värme och el.
76

 

4.3.3 Trädgårdsavfall 

Jönköpings kommun har utvecklat ett system för de som inte vill eller inte har 

möjlighet att kompostera sitt eget trädgårdsavfall. Det går att lämna trädgårdsavfallet 

kostnadsfritt på kommunens sortergårdar. Att lämna trädgårdsavfall på allmän tomt 

betraktas som nedskräpning och är därför inte godkänt enligt miljöbalken.
77

  

Det finns även möjlighet att ta hand om trädgårdsavfallet på egen tomt. Se följande 

alternativ: 

 Eldning. 

Eldning är ett effektivt sätt att få bort trädgårdsavfall, men det är inte bra ur 

miljösynpunkt eller för närområdets miljö. På fastigheter som ingår i detaljplanen 

är eldning förbjuden under perioden 1 april till 30 september. Resten av året är det 

tillåtet att elda i rimlig mängd.
78

 

 Öppenkompost. 

En öppen kompost kräver inget tillstånd. Det är viktigt att komposten placeras på 

en skuggig plats där den kan hållas fuktig och inte angripas av skadedjur. En bra 

grund i komposten är luftigt material, exempelvis kvistar och mindre grenar. Sedan 

kan övrigt trädgårdsmaterial placeras i komposten. Vid varje påfyllningstillfälle 

ska vatten tillföras och omrörning sker vid behov. Nedbrytningen sker under minst 

ett år då den avstannar helt under vintern.
79

 

 Varmkompost. 

Komposten är sluten och isolerad vilket gör att temperaturen i komposten kan bli 

upp till 60 grader . Värmen gör att nedbrytningsprocessen går fortare än i en öppen 

kompost, då bakterier och ogräs dör vid hög värme. Risken med varmkompost är 

att det blir för varmt för att maskar ska trivas. Ett alternativ är att ha nät eller galler 

i botten av komposten så att maskarna lätt kan krypa in och ut för att hjälpa till 

med nedbrytningen. Varmkomposten fungerar året runt och kan även kompostera 

hushållsavfall vid behov.
80
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4.4 Energi 

Energi används under en byggnads uppbyggnad, under den tid byggnaden brukas och 

vid rivning. Energin används huvudsakligen för att värma upp byggnaden, det finns 

därför system som minskar en byggnads energiförbrukning. BBR, Boverkets 

byggregler, ställer krav på hur mycket energi en byggnad får förbruka. Förslag på 

energisnåla uppvärmningssystem presenteras i kapitlet.
81

  

Inledningen av Boverkets byggregler, kapitel nio, Energihushållning, lyder som följer.  

”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 

elanvändning. (BFS 2006:12)” 
82

.  

Under byggnadens brukartid inträffar den största energiåtgången. Över 90 procent av 

energin går åt till drift och skötsel under brukartiden, fem procent går åt vid 

materialtillverkning och fyra procent vid transporter. Det är alltså i brukartiden det 

finns mest energi att spara och det är därför viktigt att bygga på ett sätt som hjälper 

brukaren att spara energi. Det kan ske exempelvis med snålspolande kranar, extra 

isolering och energiklassade vitvaror. Störst värmeförlust sker i ventilationen där 

varm luft släpps ut och kall luft tas in.
83

  

I BBR finns regler för hur mycket energi ett nybyggt hus får förbruka. Gränserna är 

för byggnadens specifika energianvändning. Den specifika energianvändningen är den 

area av byggnadens alla våningsplan, avsedda att värmas upp till minst 10 grader, 

delat med den totala energianvändningen och mäts i kWh/kvm. Hushållsenergin ska 

inte medräknas. Sverige är uppdelat i tre klimatzoner, där varje klimatzon har egna 

energikrav. Ska byggnaderna sedan följa krav för passivhus eller lågenergihus är 

kraven hårdare. Krav för passivhus och lågenergihus är framtagna av FEBY, Forum 

för energieffektiva byggnader.  Kraven i FEBY för energianvändningen är frivilliga 

och alltså inte lagbundna. För att en byggnad ska få kallas för passivhus enligt FEBY 

ska den specifika energianvändningen vara under 50 kWh/ kvm om byggnadens 

värmekälla är annan än elvärme och 30 kWh/ kvm om elvärme används. Ett 

lågenergihus ska ha en specifik energianvändning på 70 kWh/ kvm om byggnadens 

värmekälla är annan än elvärme och 40 kWh/ kvm om elvärme används.
 84
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4.4.1 Ekologisk uppvärmning 

I ett ekologiskt bostadsområde bör byggnaderna och dess varmvatten värmas upp med 

ett kretsloppsanpassat system. Några alternativ är nedanstående: 

 Fjärrvärme. Är ett enkelt uppvärmningssystem för den boende. Fjärrvärmen 

kommer direkt till bostaden via rör. Genom en värmeväxlare överförs värmen till 

bostaden. Fjärrvärmenätet är begränsat till tätbebyggda områden, då installationen 

av nätet är kostsamt. Förbränning av sopor och eldning med biobränslen är vanligt 

för att skapa fjärrvärme.
85

 

 Solvärme. Solfångare används oftast som ett komplement till ett annat 

värmesystem, då den endast tillverkar värme när solen skiner. Under 

sommarhalvåret kan solfångare värma husets tappvarmvatten och ingen annan 

värmekälla behövs. För att det ska vara möjligt måste bland annat en 

ackumulatortank, där varmvatten lagras, kopplas till systemet.
 86

 Solceller används 

för att skapa elektricitet till hushållet. Överskottet från den elektricitet som skapas 

kan skickas ut på elnätet, därmed kan hushållet ”ta tillbaka” elektriciteten när det 

finns behov. Solvärme är förnybar och ger inte upphov till avfall eller utsläpp.
 87

   

 FTX -system, från- och tilluftsventilation med återvinning. Systemet är ett 

kombinerat ventilations- och uppvärmningssystem. Hushållets varma inneluft sugs 

ut genom fläktar i kök och badrum och blandas med tilluften i en värmeväxlare. 

Tilluften, uteluften, blir uppvärmd och släpps ut i vardagsrum och sovrum. 

Systemet kan ge energibesparingar på upptill 80 % jämfört med om värmen inte 

återvinns.
88

 

 Biobränsle- ved och pellets. Ved kan eldas i lokaleldstäder, braskaminer och 

kakelugnar, som ger strålningsvärme. Lokaleldstäder kan även vara 

vattenmantlade, då används värmen till att värma vattnet i ett vattenburet 

värmesystem.  Både ved och pellets kan eldas med i värmepannor, som är 

kopplade till ett vattenburet system och som fördelar värmen i huset samt värmer 

tappvattnet. Ved och pellets är förnybara värmekällor. Vid eldning av ved och 

pellets bildas koldioxid som hjälper träden att bilda ny biomassa. Röken som bildas 

kan dock vara störande för grannar, det är därför inte rekommenderat att användas i 

ett tät bebyggt område.
89

 

  

                                                

 
85 Energimyndigheten, fjärrvärme och närvärme, 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-

flerbostadshus/Forvalta/Uppvarmning/Fjarrvarme-och-narvarme/, 100714 
86 Energimyndigheten, solvärme, http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-

uppvarmning/Solvarme/ 100714 
87 Energimyndigheten, solceller, http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-

foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Bygga-och-renovera/Solceller/, 100714 
88 Energimyndigheten, FTX -system, http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-

energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/, 100715 
89 Energimyndigheten, Biobränsle- ved och pellets, http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-

uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/, 100715 



Utredningar för hållbara områden  

36 

 Värmepump. En värmepump utvinner värme ur exempelvis berggrunden, luften 

och vattnet i en sjö. Systemet fungerar om energikällans temperatur är över noll 

grader. Värmen fördelas i husen genom ett vattenburet värmesystem, 

ventilationssystemet eller varmluft. En värmepump kan vara dyr att installera men 

den ger huset en effektiv värmekälla som oftast går med vinst.
90

 

Värmens fördelning i byggnaden kan ske genom tre olika metoder, luftburen värme, 

vattenburen värme eller strålningsvärme. Vid luftburen värme sker uppvärmningen 

genom ventilationsluften. Det kan vara svårt att få ett behagligt inomhusklimat, då 

ventilationsbehovet och värmebehov sällan överensstämmer. Vid vattenburen värme 

sker uppvärmningen genom radiatorer, detta system är oftast mest energieffektivt. Det 

är viktigt att rören är ordentligt isolerade så att värmen behålls. Ett värmesystem med 

strålningsvärme kan bestå av elradiatorer som strålar ut värme i rummet, eller en 

kamin där eldens värme strålar direkt ut i rummet. Strålningsvärme från en kakelugn 

ger den behagligaste värmen.
91

 

4.5 Buller 

Buller är oönskat ljud som skapar dålig ljudmiljö. Ljudet kan komma från trafik, 

flygplan och maskiner. Det vanligaste bullret kommer från tungt belastad trafik. Vid 

hastigheter under 50 km/h är det huvudsakligen ljud från drivlina och avgassystem 

som hörs medan buller som uppstår mellan däck och vägbana blir kraftigare vid högre 

hastigheter. Bullrets spridning beror på intilliggande topografi, väder och vind. Om 

bullret kommer från trafik längre bort blir bullret kontinuerligt och uppfattas som brus 

medan ljudnivå från en närmare bullerkälla varierar. År 2003 var 1 200 000 - 

1 800 000 personer i Sverige utsatta för buller i sina hushåll. Men med tanke på att 

nya bostäder exploateras och vägar byggs ut bör antalet utsatta personer öka.
92

 

4.5.1 Bullernivå 

Boverket har skapat ett långsiktigt mål gällande buller i boendemiljöer, utifrån 

riktvärden som riksdagen har ställt upp. 

Målet är att alla bostäder ska år 2020 uppfylla: 

 Högst 30 dBA ekvivalentnivå inomhus. 

 Högst 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid. 

 Högst 55 dBA ekvivalentnivå utomhus, vid fasad. 

 Högst 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
93

 

Ekvivalentnivå är när bullret är mätt från en väg en bit bort från bostaden, då bullret 

uppfattas som ett jämnt brus. Maximal ljudnivå är när bullret är mätt från en nära väg 

med gles trafik eller med hög andel tung trafik som gör att bullernivåerna varierar. 
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4.5.2 Buller påverkar hälsan  

Trafikbuller påverkar människans hälsa och välbefinnande negativt. Den stör det 

vardagliga livet, sömn, utevistelse och skapar en dålig ljudmiljö. Detta kan framkalla 

irritation och stress vilket kan leda till högt blodtryck, även risken för hjärt-

kärlsjukdomar ökar vid långvarigt boende i område med hög bullernivå. En god 

ljudnivå ska eftersträvas. Med vilket menas att de boende ska sova ostört, kunna föra 

samtal i normalt röstläge samt kunna vistas på sin uteplats under goda förutsättningar.  

Resultat från forskningsprogrammet MISTRA, Ljudlandskap för bättre hälsa, visar på 

att upplevelsen av buller minskar om bostaden har närhet till grönområden. I en 

undersökning av ett bostadsområde med hög bullernivå från trafik visade resultatet att 

de boende med en uteplats i närheten till grönområde upplevde mindre störningar än 

de boende med en uteplats med längre avstånd till grönområde. De boende nära 

grönområdet upplevde naturliga och sociala ljud, exempelvis fågelkvitter och röster 

från lekande barn istället för buller från trafik. Detta antyder att även om vegetation 

inte medför någon märkvärdig ljuddämpning av buller så hindrar den de boende från 

att se fordon och vägar, som ger en psykologisk positiv effekt.  

Figur 24 visar hur buller påverkar det vardagliga livet. Resultatet bygger på studier 

från före och efter byggandet av Lundbytunneln i Göteborg 1997 respektive 1999 

samt studier av hälsoeffekter av buller i Lerums kommun 2004.
94

 Grafen visar tydligt 

att buller påverkar hälsan negativt med störningar av bl.a. sömn, vila och 

återhämtning.  Grafen visar tydlig skillnad mellan de som bor i en god ljudmiljö med 

tillgång till tyst sida och de som bor i en dålig ljudmiljö.  
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Figur 24.  Relationen mellan stressrelaterade psykosociala 

symptom och ljudnivå. En analys från Trafikverket. 
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4.5.3 Åtgärder 

De mest effektiva bulleråtgärderna är att bullerdämpa intill bullerkällan, exempelvis 

med bullerplank eller bullervall. Bullernivåerna kan även dämpas genom att skapa 

tystare trafik. För att få tystare trafik måste tystare fordon användas, detta är en 

långsiktig åtgärd då alla fordon måste bytas ut mot tystare fordon innan det ger 

reslutat. Tyst trafik kan även uppfyllas genom att sänka hastigheten eller förbjuda 

tung trafik under vissa tider. Genom att sänka hastigheten från 70 km/h till 50 km/h 

kan den ekvivalenta ljudnivån sänkas med 4 dBA.
95

  

När en fastighet ska exploateras nära en väg med höga bullernivåer krävs effektiva 

åtgärder. Då vägarna ägs av kommuner och staten är det de som bestämmer om 

bulleråtgärder är nödvändiga. Men det finns även enklare åtgärder som kan göras på 

fastigheten, utan kommunens tillstånd. Exempel på sådana åtgärder är följande:  

 Husplacering 

Genom att placera husen på ett visst sätt 

kan olika bullerdämpningar bildas. Figur 

25 visar tre alternativ av husplacering, 

de två bättre alternativen bildar en tyst 

sida av bostaden.
 96

  

 Tyst sida 

Tyst sida är då bullernivån vid en fasad 

är lägre än 45 dBA mätt under ett dygn. 

Tyst sida kan bildas då byggnader 

närmast bullerkällan står parallellt mot 

vägen. Byggnaderna fungerar då som 

bullerdämpning, detta gör att 

byggnadens motstående sida blir mindre 

bullerpåverkad. Om byggnaderna är 

höga och tätt placerade blir 

bullerdämpningen effektivare.  
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Figur 25 Husplacering för sämre och bättre 

bullerdämpning. 

Figur 25.  Husplacering för sämre och bättre 

bullerdämpning. 
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En tyst sida kan även bildas då ett enskilt hus placeras så att en av sidorna är riktat åt 

motsatt håll som bullerkällan. Genom att skapa en tyst sida i en bostad bildas en god 

ljudmiljö vilket påverkat hälsan positivt. Intill den tysta fasaden bör vardagsrum, 

sovrum och uteplats/balkong placeras. Om detta inte kan uppnås ska sovrum 

prioriteras. Tyst sida är en grundläggande förutsättning om bostäder ska få placeras 

nära en vältrafikerad väg. Om bostadsområdet omringas av vägar med hög bullernivå 

kan en sluten eller mindre sluten gårdsbebyggelse byggas för att stänga ute bullret. 
97

 

4.6 Utformning av vägnät 

Vid planering av vägnät i en stad eller ett samhälle finns det ett antal handböcker och 

riktlinjer att ta hänsyn till för att gestalta en trygg och attraktiv miljö. Ett välplanerat 

vägsystem är extra viktigt i ett hållbart ekologiskt bostadsområde. 

4.6.1 TRAST- Trafik för en attraktiv stad 

TRAST, Trafik för en attraktiv stad, är en handbok som vägleder utvecklingen av en 

stad utifrån trafiksystem, stadens uppbyggnad, stadens behov och dess invånare. 

TRAST är ett hjälpmedel som ska förbättra samarbetet mellan stadens bindande 

faktorer. Även om endast ett mindre område ska utvecklas är det viktigt att ta hänsyn 

till resten av stadens uppbyggnad. Exempelvis stadens kommunala kollektivtrafik och 

utvecklingsbehov.
98

 

Det finns ingen exakt struktur på hur en stad ska utvecklas. Det måste ske utifrån 

stadens identitet och historia. Samtidigt som staden bör utvecklas är det viktigt att ta 

tillvara på stadens kulturarv och ansikte utåt. En attraktiv stad bör ha närhet till vatten, 

grönska samt ett tätbebyggt centrum med öppna ytor för vardaglig vistelse. Staden bör 

ha goda förbindelser mellan bostadsområden, arbete, service och fritidsintressen. 

Resor mellan olika mål ska vara planerade så att de främjar miljön. Genom att 

utveckla ett hållbart kollektivtrafiksystem kan staden utvidgas utan komplikationer. 

För att besökare enkelt ska orientera sig i staden är det viktigt att markera 

utgångspunkter, som bland annat huvudgata och torg.
99

 

För att åstadkomma en attraktiv stad ska hänsyn tas till invånarnas visioner och 

stadens utvecklingsmöjligheter. Det sker en avvägning mellan stadens funktion, 

gestaltning, ekonomi och resurser för att utveckla en välfungerande hållbar stad. Vid 

stadens planerade projekt är det viktigt att en öppen dialog hålls mellan kommunen 

och berörda invånare. Detta för att motverka invånarnas missnöje och för att 

invånarna ska kunna påverka stadens utveckling.  

Det kan vara svårt att leda stadens utveckling i rätt riktning och det är därför viktigt 

projekten har tydliga mål och visioner.
100
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4.6.2 Lugna gatan  

Lugna gatan är en handbok som behandlar ett områdes utformning av gatunät under 

planeringsprocessen.
101

 Handboken främjar gatumiljön genom att ta hänsyn till: 

 Trafiksäkerhet och trygghet. 

 Låga bullernivåer och god luftkvalitet. 

 Behov av framkomliga vägar. 

 Önskemål om vad som ska bevaras och återskapas i gatumiljön. 

 Ge gaturummet en karaktär och identitet. 

 Lösningarna ska vara konstadseffektiva och långsiktigt hållbara. 

4.6.3 Trafiksäkerhet och trygghet 

För att skapa säkrare gatumiljöer kan enkla åtgärder göras. Exempelvis planskilda 

vägar för biltrafik och gång- och cykeltrafik, minska lutningen på vägar och se till att 

lämpliga material väljs. För att minska fortkörningar och begränsa bilars hastighet kan 

avsmalnande vägar göras. Hastigheten på vägar där gående och cyklister enkelt kan 

bli påkörda bör vara högst 30 km/h, högst 50 km/h där bilister kan sidokrocka eller 

krocka med fasta hinder vid vägkanten och högst 70 km/h där bilister kan 

frontalkrocka. För att uppnå en säkrare gatumiljö bör gatustrukturen vara väl 

orienterbar och tydlig, främst för att underlätta för personer med funktionshinder. Det 

kan göras genom att utforma karaktäristiska målpunkter som är lätta att känna igen på 

materialval, ljussättning och plantering. Exempel på målpunkter är busshållsplatser, 

lekplatser och trappor. Det är viktigt att markera övergångar med räfflande ytor och 

ljud. Övergångar bör även utformas så att passagen blir säker för de gående, 

exempelvis med förhöjd gångbana som samtidigt är ett farthinder för biltrafiken.
102

 

4.6.4 Typgator enligt Lugna gatan 

 Gångfartsgata. Den ingår i lokalnätet. Gatan ska gestaltas som ett uterum för de 

boende. Gatan består av en vägbana, som delas av alla trafikanter. Den är utformad 

så att bilarna kör i högst gångfart samt att de lämnar företräde till gående och 

cyklister. Markerande parkeringsplatser kan förekomma, annars gäller 

parkeringsförbud.  

  30/30- gatan. Ingår i lokalnätet. Typgatan kan även förekomma som huvudgata. 

Det finns gågator som är avskilda med kantsten från körbanan. Gående och 

cyklister kan korsa gatan utan övergångsställe. För funktionshindrade finns det 

nedsänkta kanter för lättare övergång. Parkering kan förekomma. 
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 50/30- gatan. Ingår i huvudnätet, i innerstaden fungerar den även som en lokalgata 

för de som bor eller arbetar längst gatan. Körbanan består av ett körfält i varje 

riktning med breda gång- och cykelbanor. Om gatan är hårt belastad med 

kollektivtrafik kan särskilda körfält finnas för att underlätta framkomlighet.103 

4.6.5 Miljöskydd och kretsloppsanpassning 

Enligt Lugna gatan är en målsättning att infrastrukturen bör byggas och underhållas 

på ett sätt som värnar om hållbar utveckling för naturens och människans hälsa. Målet 

är att få en kretsloppsanpassad infrastruktur. Med kretsloppsanpassning menas att det 

som utvinns ur naturen ska kunna återvinnas eller omhändertas utan skador på 

naturen. Det görs genom god planering av infrastruktur där lokala råvaror liksom 

kretsloppsanpassade material används. LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, är 

viktigt att planera i ett samhälle och även vid större vägar om det är möjligt. LOD gör 

att färre antal miljöskadliga partiklar, från bilar och vägar, rinner ut i naturen. 
104

 

4.6.6 Gatans estetik och gestaltning 

Gaturummen bör utformas så att en harmonisk miljö skapas för gående, cyklister och 

bilister. Utformning är extra viktigt på platser där socialt liv står i centrum. Där bör 

utformningen stärka främst trygghet och orienterbarhet. Gator bör utformas och 

planeras från naturliga förutsättningar och samtidigt uppfylla krav på framkomlighet. 

Genom nedanstående punkter kan åtgärder för en god orientering i samhället skapas: 

 Tydliggör områdets/stadens knutpunkter genom att bilda ett brett trafiknät kring 

betydelsefulla byggnader och platser.   

 Bestäm gatornas karaktär. Bestäm vilken gata som är huvudgata och vilka andra 

gator som är viktiga för stadens orientering. Huvudgatan bör vara mer smyckad än 

de mindre gatorna, så att invånare och besökare enkelt kan orientera sig i staden. 

Utsmyckningen kan ske med exempelvis träd och blommor. För att skapa en helhet 

i staden är det viktigt att även utsmycka de mindre gatorna.
105  
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4.6.7 Punktåtgärder vid raksträcka 

Bilarnas hastighet påverkas bland annat av 

gatans längd. Om gatans längd överstiger 

100 meter är risken stor att bilarnas 

hastighet ökar. Genom att använda 

vegetation, kantstenar och förhöjningar i 

gatuplanet kan en trygg gestaltad miljö 

skapas. Några exempel på åtgärder är 

nedanstående: 

 Sidoförskjutning. 

Gatan smalnar av vid vissa sträckor 

som gör att bilister måste sänka 

hastigheten. Avsmalningen kan göras 

med sidoförskjutning från båda sidor 

eller en avdelning i mitten av gatan. De 

utskjutande ytorna är lämpliga att förse 

med kantsten och planteringar, se figur 

26. Dessa hindrar bilister att köra bredvid 

körbanan. Hur mycket gatan ska smalna 

av beror på vilken hastighet som ska 

uppnås. 

 Uppdelning i gaturum. 

Gatan delas upp i mindre uterum där 

sidoförskjutningar och avsmalningar 

kombineras så att ”sicksack åkning” 

uppnås, se figur 27.  

 Gupp. 

Gatan utformas med ett gupp för att 

bilisterna ska sänka hastigheten. 

Guppets kanter bör utformas med 

markerande färger eller mönster som 

upplyser om att det sker en förändring i 

gatuplanet, se figur 28.
106
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Figur 26.  Exempel på sidoförskjutning. 

Figur 27.  Exempel på uppdelning av gaturum. 

Figur 28 . Exempel på gupp. 
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4.6.8 Förslag på åtgärd för uppmärksamhet och ledning i 
bostadsområden 

När två typgator med olika hastigheter 

möts eller vid infarten till ett 

bostadsområde kan en tydlig avgränsning 

vara lämplig. En tydlig avgränsning kan 

göras av så kallade portar.  

Porten kan utformas med plantering, 

belysningsstolpar och likande föremål. 

Porten kan även markeras med avsmalning 

av gatubredden, enklare gupp eller 

kantsten. 

För att underlätta för gående och cyklister 

kan kanträcken anordnas vid bilvägen. Det 

gäller främst vid 50/30-gator och vid de 

gator där gående och cyklister är mer utsatta 

än vanligt. Stängsel och räcken kan även 

vara bra hjälpmedel för funktionshindrade, 

då de underlättar orientering av gång- och 

cykelvägar.
107
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Figur 29.  Exempel på utformning av port. 
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5 Områdesförslag 

Här presenteras två områdesförslag. Områdenas uppbyggnad beskrivs utifrån 

hustyper, vägnät och närmiljö. Förslagens nackdelar utvärderas. 

Områdesförslagen är uppdelade i två etapper. Uppdelningen sker då det är osäkert om 

Jönköpings kommun godkänner nyexploatering av etapp två. Etapp två består idag av 

kolonilotter. Vilket medför att den avgränsande gång- och cykelvägen bevaras. 

Etappkartan visar hur området är planerat i stora drag, den har även används som 

underlag för områdesförslagen. 

 

Figurförklaring: 

 

 

 

  

Figur 30. Etappkarta över Ekhagen 2:1. 
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5.1 Områdesförslag 1 

Figurförklaring: 

 

 

5.1.1 Hustyper 

Området har totalt 54 hushåll som är fördelade på tre hustyper, radhus, parhus och 

kedjehus. De olika hustyperna är placerade i grupper. Hustyper har anpassats efter 

naturen och är därför utformade i halvplan, eller byggda på plintgrund. Det finns 18 

stycken radhus (1e), 22 stycken kedjehus (2b) och sju stycken parhus(3b) som 

innehåller totalt 14 hushåll. Radhusen är byggda på plintar och är i 1 ½ plan, se figur 

32. Den västra sidan av husen kommer att vara cirka en meter över marken, medan 

husen kommer vara i markplan på östra sidan. Husen är placerade på plintar för att 

minimera ingrepp i naturen. Radhusen har cirka 110 kvm boyta och tomten är cirka 

250 kvm. Radhusen har en gemensam parkering, varje hushåll har även tillgång till ett 

garage. 

Figur 31.  Områdesförslag 1. Se även bilaga 7 och 10. 
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Kedjehusen är placerade i fyra rader. De är byggda så att bottenplanet är fördelat på 

två halvplan, med en övervåning, se figur 33. Kedjehusen har en boyta på cirka 120 

kvm med en tomt på cirka 400 kvm. Parhusen är placerade i mitten av området och 

längs den östra kanten av etapp ett. Parhusen är byggda i tre halvplan med 

övervåning, se figur 34. Boytan i varje lägenhet är på cirka 150 kvm och tomterna är 

cirka 800 kvm. Parhusen har medvetet skapats med större tomtyta för att bilda en 

känsla av friliggande villor. På östra delen av området har en förskola placerats, då 

antalet hushåll är så pass många att det finns underlag för en mindre förskola. En 

förskola i området gör även att onödiga bilturer undviks, då det är enkelt att ta sig till 

förskolan via gång- och cykelvägar.  

5.1.2 Vägnät  

Det finns fyra stycken infarter till området. Två vägar är försedda med 

återvändsgränder och de andra två vägarna bildar en u-formad väg. Gatorna är 

placerade i norr-sydlig riktning för att följa höjdkurvorna, på så sätt blir gatorna 

relativt plana. Det finns ett fåtal gång- och cykelvägar på området. Det finns en 

gångväg som följer det gröna stråket genom hela området. Det leder en gång- och 

cykelväg till radhusområdena som är möjlig för bilkörning.  

5.1.3 Närmiljö  

Området avgränsas i väster av en befintlig björkallé. Bredvid björkallén finns en 

lekplats. Det finns även plats för lek vid förskolan. Vid radhusparkeringen i 

nordvästra delen av området finns en återvinningsstation. Det finns ett grönt stråk som 

binder ihop området. Stråket utsträcker sig genom området och består av mycket träd 

och en grusad gång. På norra sidan av området finns ett flertal stora ekar, de har 

bevarats som en naturlig gräns.  

  

Figur 32.  Radhus, plintgrund, 

1e. 
Figur 33.  Kedjehus, 

halvplan, 2b. 
Figur 34.  Parhus, halvplan, 3b. 



Områdesförslag  

47 

5.2 Områdesförslag 2 

Figurförklaring: 

 

5.2.1 Hustyper 

Området innehåller 39 hushåll, fördelade på fem hustyper. Det finns åtta stycken 

radhus med gemensam parkering (1a), 19 stycken kedjehus med tillhörande garage 

och förråd. Kedjehusen består av två hustyper, en där det skiljer ett halvt plan mellan 

entréplan och första våningen (2b) och en hustyp där huset är i suterrängplan (2c). Det 

finns 12 stycken friliggande småhus med tillhörande garage och förråd. Även de 

friliggande småhusen är indelade i två hustyper, halvplan (4b) och suterrängplan (4c).  

Figur 35.  Områdesförslag 2. Se även bilaga 8 och 11. 
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Radhusen är i 1 ½ plan och har en boyta på 100 kvm, se figur 36. Tomten är 250 kvm
 

med ett tillhörande förråd. Kedjehusen är i två plan. Hustyp 2b har en boyta på 126 

kvm och tomtytan är på 400 kvm, se figur 37. Hustyp 2c har en boyta på 120 kvm och 

en tomtyta på 400 kvm, se figur 38. De friliggande småhusens hustyper har en boyta 

på 153 kvm
 
och en tomtyta på 700 kvm

 
. Suterränghusen är placerade där fastigheten 

är som mest kuperad och där det har varit möjligt att placera entré på översta planet. 

Där det inte har varit möjligt har istället hus i halvplan placerats. Radhusen är den 

enda hustypen som är placerad avskilt från de andra, då det endast är de som kräver 

gemensam parkering. De andra hustyperna är utspridda i området och är blandade 

med andra hustyper. 

 

 

Figur 36.  Radhus, 1a. 

 

5.2.2 Vägnät 

I etapp ett är vägnätet genomgående och består endast av en väg, i syftet att skapa 

gemenskap i området. Vägen lutar som mest nio procent. Återvinningsstationen är 

placerad i början av vägen, intill finns även grovsoprum och gästparkering. Den är 

placerad i ytterkanten av området för att den ska vara lättillgänglig för sopbil och 

användare.  På andra sidan av vägen ansluter radhusens gemensamma parkering. Den 

är placerad i början av vägen för att minska trafikflödet i området. Från radhusens 

parkering går en bred gång- och cykelväg fram till radhusen, det finns möjlighet att 

köra bil på vägen. Vid radhuslängans slut leder vägen till odlingslotterna och 

reningsanläggningen. Den ansluter även till den befintliga gång- och cykelvägen. 

Vägnätet i etapp två består av en u-formad väg, som på vissa ställen lutar tre procent.  

Områdets gång- och cykelvägar anknyter till den befintliga g/c-vägen på områdets 

södra sida och till den befintliga g/c-vägen som går mellan etapperna. 

5.2.3 Närmiljö  

Lekplatsen är placerad i etapp ett på en skyddad yta mellan radhusen och en avskild 

väg. Ytan intill lekplatsen används som en gemensam vistelseyta. Mellan kedjehusen 

på etapp ett finns ett litet grönområde, det bildar en gemensam bakgård och minskar 

insyn till grannarna. Små grönområden finns utplacerade i hela området, dels för att 

minska insynen och dels för att skapa en naturnära känsla för de boende. 

 

  

Figur 38. 

Kedjehus/Friliggande 

småhus, suterräng, 2c och 

4c.  

Figur 37. Kedjehus/ 

Friliggande småhus, 

halvplan, 2b och 4b. 
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5.3 Utvärdering av områdesförslag 

Båda förslagen innehåller för- och nackdelar. I förslag ett har all schaktning försökt 

att undvikas, vilket leder till att tomterna får sluttande terräng. I förslag två är däremot 

tomterna mer utplanade, vilket innebär att området består av många konstgjorda 

slänter. Nedan beskrivs de båda förslagens nackdelar som bör diskuteras inför 

utformningen av det slutliga förslaget. 

 

Nackdelar i områdesförslag ett: 

1. Återvinningsstationen ligger svårtillgänglig för sopbil och användare. 

2. Oanvänd yta som kan utnyttjas för exploatering av byggnader. 

3. Återvändsgränd som tar upp stor yta. 

4. Det är en fördel att placera en förskola i bostadsområdet. Men det är svårt att 

avgöra om det finns tillräckligt med barn i området för att förskolan ska vara 

lämpad, endast antaganden kan göras. 

  

Figur 39.  Utvärdering av områdesförslag 1. 
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Nackdelar i områdesförslag två: 

1. En hög slänt, ca tre meter. Slänten är hög eftersom marken har planats ut. 

Lösningen är inte hållbar.    

2. En mindre vändplats borde placeras intill radhusens väg. För att underlätta vid 

vändning av bil.   

3. Vägen lutar nio procent, vilket är mer än rekommenderat  

4. Här borde en gång- och cykelväg placeras för att undvika onödiga vistelser på 

parkeringsplatsen och för att förbättra förbindelsen mellan bostadsgrupperna. 

5. Dålig sikt vid utkörning från bostad, då vägen sluttar och svängen är skarp. 

6. En hög kombinerad stödmur och slänt. Lösningen är inte hållbar. 

7. Här borde det finnas en gång- och cykelväg för att få bättre förbindelse mellan 

etapp ett och etapp två.   

Slutsats 

Båda förslagen bör studeras och omarbetas för att få fram det slutgiltiga förslaget.  

Områdesförslag ett har vägar som följer terrängen bättre än områdesförslag två. I 

slutförslaget bör vägstrukturen vara väl genomtänkt och utformad så att stora 

väglutningar och höga slänter undviks. Vägarna bör även vara utformade så att all yta 

kan utnyttjas. Återvinningsstationen bör vara placerad så att den är enkel att nå från 

alla hushåll och är lättillgänglig vid tömning med sopbil. Båda områdesförslagen 

saknar genomgående gång- och cykelvägar. Det är något som är betydande för de 

boendes gemenskap och för områdets tillgänglighet. Därför är det viktigt att g/c-

vägarnas uppbyggnad förbättras i det slutgiltiga förslaget. Tack vare 

områdesförslagen kan ett väl genomtänkt slutförslag presenteras.

Figur 40.  Utvärdering av områdesförslag 2. 



Slutgiltigt förslag  

51 

6 Slutgiltigt förslag 

6.1 Planförslag 

 

 

Figurförklaring: 

  

Figur 41.  Slutgiltigt förslag. Se även bilaga 9 och 12. 
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6.1.1 Hustyper 

Husen i området är anpassade efter terrängen. Vägarna följer höjdkurvorna och 

hustomterna följer i sin tur vägen, vissa hus är därför vinklade. Husens uteplatser och 

största tomtyta är placerad i söder, där det inte är möjligt är uteplatsen placerad i 

sydost. Vilket ger möjlighet till goda solförhållanden. Det bildas även en tyst sida vid 

varje uteplats, där bullernivån är låg. Bostadsområdet omfattar 50 hushåll och består 

huvudsakligen av tre hustyper, radhus, parhus och kedjehus. Med ett parhus delat på 

mitten och som då framstår som ett friliggande småhus. Radhusen består av två 

våningar med ett halvplan mellan entréplan och första våningen (1b). Husen har en 

boyta på 100 kvm och tomten är 250 kvm, se figur 42. Kedjehusen har två våningar 

med ett halvplan mellan entréplan och första våningen (2b). Kedjehusens boyta är 120 

kvm och tomtytan är cirka 400 kvm, se figur 43. Parhusen är i tvåplan med ett 

halvplan mellan entréplan och första våningen (3b). Husen är 160 kvm och tomten är 

cirka 800 kvm. Det friliggande småhusets (4b) storlek och plan är identiska med 

parhusens, se figur 44. Hustyperna är uppdelade i mindre grupperingar, 

grupperingarna anknyter till varandra via grönområden samt gång- och cykelvägar.  

På etapp ett är parhusen placerade mellan vägarna för att båda husen ska få en stor 

tomtyta vänt mot söder. Vilket inte hade varit möjligt om de hade placerats längsmed 

vägen. Vid återvändsgränden är ett friliggande småhus placerad, då det inte fanns 

möjlighet att placera ytligare ett parhus. Huset är gestaltat på samma sätt som 

parhusen. Radhusen är placerade längst ner i väst på etapp ett. För att marken är 

nästintill plan på den valda ytan och för att radhusen inte behöver anslutas till de 

övriga bilvägarna. På etapp två har radhus och kedjehus placerats, då det är de 

hustyper som kräver minst yta för exploatering. På så sätt kan flera bostäder 

exploateras. 

 
 

 

6.1.2 Vägnät      

Vägnätet på hela fastigheten har anpassats efter terrängen, genom att låta vägarna 

följa höjdkurvorna. Vägnätet i etapp ett består av en återvändsgränd och en u-formad 

väg. Vägen in till radhusen består av en bredare gång- och cykelväg där det finns 

möjlighet att köra med bil. Den leder sedan till en återvändsgränd, för att bilarna 

enkelt ska kunna köra ut från radhusområdet. Etapp två består av en väg med 

återvändsgränd. Vägen har valts för att kunna utnyttja ytan för bostäder till max. Även 

i radhusområdet på etapp två har en bredare gång- och cykelväg placerats. De bilar 

som kör in på området måste dock backa tillbaka till parkeringen.   

Figur 42. Radhus, halvplan, 

1b. 

Figur 43. Kedjehus, 

halvplan, 2b. 

Figur 44 . Parhus och det friliggande småhuset, 

halvplan, 3b och 4b. 
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För att hastigheten ska hållas låg ska sidoförskjutningar göras där vägen är lång och 

rak. Vilket höjer områdets trafiksäkerhet. Sidoförskjutningarna består av utskjutande 

ytor med kantsten som smyckas med planteringar.  

Alla gång- och cykelvägar i området är anslutna till den befintliga gång- och 

cykelvägen på södra sidan av området. Det finns även god gång- och cykelförbindelse 

inom området. För att undvika att gå via parkeringsplatserna finns det gångvägar som 

leder förbi radhusens parkeringar, vilket ökar områdets säkerhet. Det finns en gångstig 

som leder genom området, vilket underlättar framkomligheten. 

Vägen som går mellan Tallörtsbacken och Bataljonsgatan kommer att stängas av efter 

den sista infarten. På så sätt undviks genomfartstrafik mellan Nässjövägen och A6-

köpcenter.      

6.1.3 Närmiljö  

På området finns två lekplatser, en i varje etapp. Lekplatserna är placerade så att de är 

skyddade från biltrafik. De kan endast nås via gång- och cykelvägar. Intill 

lekplatserna finns mindre grönområden. Det finns ett stråk av träd och växter som 

sträcker sig genom området. I det gröna stråket finns en grusad gångväg. 

Återvinningsstationen är placerad centralt på området. Den ligger i etapp ett, i början 

av den u-formade vägen, vilket gör den enkel att nås av användare och av sopbil. Alla 

hushåll förutom radhusen har enskilda sopkärl intill bostaden. Radhusens 

sophantering sker i ett gemensamt soprum. Det finns soprum placerade på vardera 

parkeringsplats, vilket underlättar för sopbil vid hämtning av sopor.   
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6.2 Valda systemlösningar 

De valda systemen bygger på utredningar från tidigare kapitel. De system som 

beskrivs i detta kapitel ska anordnas i det ekologiska bostadsområdet.  

6.2.1 Avlopp 

Områdets avloppshantering består av två skilda system. BDT- vattnet skiljs från 

klosettvattnet. BDT- vattnet renas lokalt medan klosettvattnetFel! Bokmärket är inte 

definierat. förs bort för rening. Avloppsvattnets reningsprocess blir effektivare om 

det sorteras i två separata system. I det ekologiska bostadsområdets reningsprocess 

uppnås hög skyddsnivå. 

6.2.2 Rening av BDT- vatten 

Reningsprocessen för BDT- vattnet tar upp en yta på 2660 kvm. För beräkning av 

BDT- vattenreningens storleksbehov och sammanlagda reduktionsförmåga, se bilaga 

6. Reningsprocessen består av tre behandlingar. 

De utvalda systemen anses vara de mest lämpliga 

för det ekologiska bostadsområdet. 

Reningsprocessen uppfyller de krav som ställs på 

renat vatten.  

Slamavskiljare 

Slamavskiljaren är första steget i 

reningsprocessen. Det behövs cirka två 

kubikmeter slamavskiljare/ hushåll för att ta 

hand avloppsvattnet. Men då endast bad-, disk- 

och tvättvattnet ska renas med slamavskiljaren 

behövs en mindre volym.
108  

Den valda slamavskiljaren heter R3-6000L GAP och rymmer nio kubikmeter.
109

 För 

att täcka behovet för slamavskiljning av BDT- vattnet för alla hushåll behövs 54 

kubikmeter slamavskiljare, vilket ger ett behov på sex stycken slamavskiljare.  

 

Slamavskiljarens 

reduktionstal
110

 

10 % av fosfor, kväve och 

BOD 

 

  

                                                

 
108 Avloppsguiden, avloppsteknik, www.avloppsguiden.se, 100430 
109 Wavin, produktsystem, slamavskiljare, www.wavin.se, 100502 
110 Naturvårdsverket, Bilagor till handboken Små avloppsanläggningar, Stockholm 2008, Elektronisk 

publikation, 100430 

Figur 45.  Vald slamavskiljare. 



Slutgiltigt förslag  

55 

Markbädd 

En markbäddsanläggning har valts som huvudbehandling. Det är en välfungerande 

reningsmetod som är yteffektiv och kräver lite skötselbehov. Skötaren ska se till att 

reduktionstalet inte försämras. Från slamavskiljaren leds BDT- vattnet vidare genom 

en fördelningsbrunn ut till markbäddarna. Fördelningsbrunnen fördelar vattnet till 

spridningsledningar som befinner sig i markbäddens översta skikt. 

 Det översta skiktet består även av 25 centimeter singel. Sedan rinner vattnet genom 

ett fem centimeter tjockt övergångslager av finsingel och vidare till ett 

markbäddssandlager som är 80 centimeter tjockt. Innan vattnet rinner in i 

uppsamlingsledningen ska det passera ett fem cm tjockt materialavskiljande skikt av 

finsingel.
 111

 Se figur 46. Markbäddens material bestäms efter en noggrannare 

utredning av den tänkta marken. Men då det inte finns tillgång till en sådan 

markundersökning kan inget specifikt materialval göras för områdets markbädd. 

Materialvalen har gjorts efter studier av befintliga markbäddar. 

 
Figur 46.  Genomskärning av markbädd. 

När endast BDT- vatten ska renas i markbäddsanläggningen ska markbäddens yta 

vara cirka 14 kvm per hushåll
112

.  För att uppfylla de reduktionskrav och ytbehov som 

ställs måste reningsanläggningen innehålla 14 stycken markbäddsdiken som tar upp 

en yta på 920 kvm, se beräkningar i bilaga 6.  

  

                                                

 
111 Avloppsguiden, avloppsteknik, www.avloppsguiden.se, 100430 
112 Gotlands kommun, http://www.gotland.se/imcms/17426, 100415 
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Varje markbädd är 2,5 meter bred och innehåller två spridningsledningar med en 

meters mellanrum. När flera markbäddar läggs bredvid varandra måste de placeras 

med minst en meters mellanrum vid markytan, se figur 47.
113

 Skyddsavstånd mellan 

avloppsanläggning och vattentäkt måste vara minst 50 meter, till vattendrag minst 30 

meter och minst en meter till högsta grundvattennivå. Markbädden bör heller inte 

placeras närmare än 10 meter från en byggnad.
114

 

Markbäddens reduktion
115

: 

  

Ämne Valt reduktionstal, 

% 

BOD 90 

Fosfor 25 

Kväve 10 

  

Våtmark/ damm 

Efterbehandlingen kommer att ske i en konstgjord våtmark. Den renar vattnet på ett 

naturligt sätt samtidigt som den är ett trevligt inslag i miljön. Våtmarken ska utformas 

till en gemensam plats med stigar och bänkar för vila och umgänge. Den ger även 

möjlighet till ett rikt djur- och växtliv. En öppen våtmark är möjlig då mesta delen av 

smittoämnena och slammet har reducerats i tidigare reningsbehandlingar. Våtmarken 

kräver skötsel var tionde till tjugonde år, i form av rensning där man tar bort 

överblivna näringsämnen. De näringsämnen och växter som rensas bort kan 

komposteras och användas som gödsel.
116

  Våtmarken tar upp en yta på 2500 kvm. 

BDT- vattnets reningsanläggning tar upp en total yta på 3420 kvm om man antar att 

det bor fem personer i varje hushåll, se bilaga 6.  

                                                

 
113 Naturvårdsverket, faktablad 5 om markbädd, Naturvårdsverket, Stockholm 2003, 

www.naturvardsverket.se, 100420 
114 Jönköpings kommun, eget avlopp, 

http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/miljoko

ntoret/bostad/avlopp, 100501 
115 Naturvårdsverket, Bilagor till handboken Små avloppsanläggningar, Stockholm 2008, Elektronisk 

publikation, 100430 
116 Avloppsguiden, avloppsteknik, www.avloppsguiden.se, 100430 

Figur 47.  Skiss av markbäddarnas placering, mätt i mm. 
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Våtmarkens reduktion
117

: 

 

Ämne Valt reduktionstal, 

% 

BOD 50 

Fosfor 60 

Kväve 50 

6.2.3 Rening av klosettvatten 

Klosettvatten är näringsrikt men kan innehålla mycket smittoämnen och vattnet måste 

renas i ett säkert och effektivt system innan det kan återanvändas.  

Två olika system för rening av hushållens klosettvatten ska utredas. Uppsamlingstank 

med våtkompostering och kommunalt avlopp. Båda systemen behöver endast en liten 

yta, vilket eftersträvas. En lokal reningsanläggning är inte möjlig att genomföra på 

området, då en sådan anläggning är mycket platskrävande och risken för 

smittospridning är stor. Rapportgruppen anser att systemet med en uppsamlingstank 

med våtkompostering är det mest ekologiska alternativet. Medan det kommunala 

avloppssystemet är det mest effektiva och enkla för den enskilde boende.  

 Uppsamlingstank med våtkompostering 

Uppsamlingstank med våtkompostering är en ekologisk och yteffektiv 

behandlingsmetod som tar tillvara på näringsämnen. I tanken samlas urin och fekalier 

samt spolningsvatten. Det är viktigt att hushållen använder snålspolade toaletter. En 

vakuumtoalett, Eco-vac från Wostman Ecolgy
118

, har valts. Den förbrukar endast 0,2 

liter vatten/spolning. Innehållet i tanken töms vid behov och avfallet tas om hand i en 

våtkompostanläggning. Anläggningen bör placeras på ett närliggande lantbruk. 

Systemet kräver därför samarbete med en 

lokal latbrukare. 

Den valda tanken, R1- 6000L GAP från 

Wavin
119

 rymmer 6000 liter. Tanken bör 

användas till två hushåll då en normal familj 

på fyra personer behöver en tank på 3000 liter 

om den töms en gång per år. Totalt kommer 

cirka 20 tankar behövas för att täcka 

hushållens behov. Wavin uppfyller de krav 

som ställs för slutna tankar.  

Tankarna placeras på tomterna i anslutning 

till gatan för att underlätta vid tömning.   

                                                

 
117 Naturvårdsverket, Bilagor till handboken Små avloppsanläggningar, Stockholm 2008, Elektronisk 

publikation, 100430 
118

 Wostman, produkter, http://www.wostman.se/ecovac.html 100515 
119Wavin, produkter, 

http://se.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305503816&PRODUC

T%3C%3Eprd_id=845524444741895&middleTemplateName=oc_middle_product_detail_I&bmLoc

ale=sv, 100501 

Figur 48.  Vald uppsamlingstank. 
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I våtkompostanläggningen hygieniseras klosettvattnet. När det är färdigbehandlat kan 

det bland annat användas till gödsel, men endast på energigrödor. Våtkompostering är 

en biologisk behandling. I våtkomposten bryts klosettvattnet ner av bakterier, i 

processen bildas värme som dödar eventuella smittoämnen. För att våtkomposteringen 

ska ge en användbar gödsel bör annat material, exempelvis matrester, blandas med 

klosettvattnet.
 120

 

Utvärdering av förslaget 

  +  Näringsämnen går i kretslopp. 

    Lokalt omhändertagande av klosettvatten.  

 

  - Transport till lantbruk. 

   Ej självförsörjande system. 

   Lantbrukare krävs. 

 Kommunalt avlopp 

Kommunalt avlopp har tidigare inte setts som ett alternativ till ekologisk 

avloppsrening, då reningsverken inte klarat kraven som ställds för ekologisk rening. 

Om klosettvattnet kopplas till det kommunala avloppet kommer reningen ske på 

Simsholmens reningsanläggning i Jönköping. Reningsanläggningen har utvecklats 

och tar idag hand om näringsämnen genom mekanisk, kemisk och biologisk rening. 

Simsholmen har kväve- och fosforreduktion
121

. För områdets avloppsrening 

eftersträvas en hög hälso- och miljöskyddsnivå.
 122

 Simsholmens reningsverk klarar 

kraven. Reningsprocessen har en reduktion av BOD på 96 %, fosforreduktion på 96 % 

och kvävereduktion på 51 %.  Slammet från reningsverket blir biogas och används i 

lokaltrafiken i Jönköping. Kommunalt avlopp är en bekväm lösning för de boende och 

värnar om fastighetens mark och natur, då ingen markförstörelse eller spridning av 

smittoämnen sker. 123 

Utvärdering av förslaget 

 +  Enkelt för de boende. 

Slammet blir biogas som används i Jönköpings lokaltrafik. 

Tar inte upp någon markyta. 

  -  Ej lokal reningsanläggning.  

  Ej lokal återföring av näringsämnen. 

 

                                                

 
120 JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar mot bättre mat och miljö, Våtkompostering – 

maten du åt kan bli bra gödsel, Linda Malmén, http://www.jti.se/uploads/jti/JTIinf109.pdf ,100501 
121Jönköping Kommun, avlopp 

http://www.jonkoping.se/download/18.6c97ded61213b8d80fc80005405/Milj%C3%B6rapport+2008

+Simsholmen.pdf, 100501 
122

 Naturvårdsverket, Allmänna råd till små avloppsanläggningar, Naturvårdsverket, Stockholm 2008, 

www.naturvardsverket.se,  100415 
123

Jönköping Kommun, avlopp 

http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/tekniska

kontoret/vattenavlopp/avlopp, 100501 
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6.2.4 Val av system för avloppsrening 

Våtkompostering är det mest ekologiskt riktiga alternativet och skulle väljas i en 

traditionell ekoby. Det kommunala avloppssystemet valdes bort i den traditionella 

ekobyn då näringsämnen och slam inte togs om hand på ett ekologiskt riktigt sätt.  I 

våtkomposten går näringsämnen i kretslopp och vattnet återanvänds. Systemet är dock 

opålitligt, då samarbetet med lantbrukare måste fungera och uppsamlingstanken är 

beroende av tömning.  

Det kommunala avloppssystemet har utvecklats sedan de traditionella ekobyarna 

byggdes. Idag tar Simsholmens reningsanläggning hand om näringsämnen och slam. I 

det ekologiska bostadsområdet är kommunalt avloppssystem ett hållbart alternativ. 

Systemet hindrar okontrollerad spridning av smittoämnen, näringsämnen förs i 

kretslopp och slammet återanvänds. Det resulterar i att klosettvattnet från Ekhagen 2:1 

ska renas i den kommunala reningsanläggningen.  

6.2.5 LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten 

Omhändertagande av dagvattnet i bostadsområdet ska ske lokalt. Dagvatten som 

rinner av de hårdgjorda ytorna kommer ledas i diken och öppna kanaler till 

våtmarksanläggningen. I ett så kallat ”trögt avrinningssystem”.
124

De öppna dikena 

och kanalerna bidrar till en estetisk resurs i området, se figur 49. De är utformade så 

att bilvägar såväl som gång- och cykelvägar enkelt kan korsa kanalerna. Enstaka 

befintliga diken i området ska användas, ett dike på områdets norra sida, ett på 

områdets södra sida samt ett dike som leder mellan etapperna. Kanalernas botten är 

genomsläpplig så att vattnet kan infiltreras samtidigt som det sakta rinner till 

våtmarksanläggningen. Om dagvattnet står stilla i kanalerna kan det även avdunsta. 

Vid ökad vattenmängd minskar risken för översvämning med genomsläppligbotten. 

Då området är lågt trafikerat orsakas inga större föroreningar i vattnet, vilket gör att 

det är möjligt att använda kanaler med genomsläpplig botten.
125

  

Systemet är uppbyggt så att översvämning i 

våtmarksanläggningen inte är möjlig. Våtmarksanläggningen är 

något överdimensionerad och dels kommer större delen av 

dagvattnet infiltreras eller avdunsta i kanalerna. Bostädernas 

tak och vägarnas ytskikt kommer att bidra till ett mindre 

dagvattenflöde. I våtmarken renas vattnet med hjälp av växter 

och jordlager. Vattnet släppas sedan ut i marken.
126

   

Figur 50 beskriver dagvattensystemets flöde. De mörkblå 

linjerna visar de befintliga dikena som har bevarats. De ljusblå 

linjerna är det planerade dagvattensystemet bestående av diken 

och öppna avledningskanaler. 

  

                                                

 
124

 Gabriella Lönngren, Vatten i dagen –exempel på ekologisk dagvattenhantering, Eurolito S.p.A, 

Milano 2001, 100502 
125 Gabriella Lönngren, Vatten i dagen –exempel på ekologisk dagvattenhantering, Eurolito S.p.A, 

Milano 2001, 100502 
126 Avloppsguiden, avloppsteknik, www.avloppsguiden.se, 100430 

Figur 49. Exempel bild på hur en 

avledningskanal kan vara 

utformad. Referensobjekt, 

Ekostaden i Augustenborg. 
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6.2.6 Återvinningsstation och trädgårdskompost 

Återvinningsstationen är placerad centralt i området. Det underlättar vid användning 

och vid hämtning av avfallet. Återvinningsstationen kommer innerhålla 

återvinningsmöjligheter för: 

 Plast, hårt och mjukt. 

 Metallförpackningar. 

 Glas, färgat och ofärgat. 

 Pappersförpackningar. 

 Tidningar. 

 Batterier. 

Figur 50.  Utformning av LOD i området. De mörkblå linjerna är befintliga diken och de ljusblå 

linjerna är konstgjorda diken och avledningskanaler för dagvattnet. 
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Återvinningsstationen består av en enklare träbyggnad med tak och dörr med lås, se 

referensobjekt i figur 51. Intill återvinningsstationen finns ett grovsoprum där de 

boende kan ställa grovsopor eller möbler de inte längre använder. De som bor i 

området har då möjlighet att ta del av varandras möbler. Grovsoporna kommer att 

tömmas vid behov, för att rummet inte ska användas som förråd eller förvaring av 

möbler. Dessa två anläggningar utgör en yta på 30 kvm. De är placerade intill en 

större plan yta där en lastbil har möjlighet att vända. 

De mindre sophusen, som är 

placerade på radhusens parkeringar, är 

utformade liknande 

återvinningsstationen. De innehåller 

kärl för brännbart- och matavfall.  

Ett flertal öppna komposter finns på 

området för kompostering av 

trädgårdsavfall. De ska underlätta 

trädgårdsarbetet på odlingsområdet. 

Trädgårdskomposterna är placerade 

intill odlingsområdet men det finns 

även möjlighet för egen kompostering 

på varje fastighet.    

6.2.7 Hushållsavfall 

Abonnemang A1 har valts för hantering 

av hushållsavfall. Abonnemang A1 

innebär att brännbartavfall och 

matavfall sorteras för sig. Resten av 

hushållsavfallen ska sorteras i 

återvinningsstationen. Det finns även 

möjlighet att kompostera eget 

hushållsavfall på tomten om så önskas 

men då ska det finnas engagemang från 

de boende. Varje hushåll är utrustat 

med särskilda kärl till matavfall och för 

annan sortering. Det gör sorteringen 

enklare för de boende. Alla hushåll, 

förutom radhusen, ska sortera sitt avfall 

i ett eget kärl. Kärlet består av två fack, 

ett för matavfall och ett för 

brännbartavfall, se figur 52. De boende 

i radhusen ska sortera sitt avfall i ett soprum 

som är placerad på deras gemensamma 

parkering. 

  

Figur 51. Exempel på utformning av 
återvinningsstationen och sophusen på området. 

Referensobjekt är sophuset i Perstorp. 

Figur 52.  Kärl med sortering av matavfall och 

brännbartavfall. 
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6.2.8 Värmekälla 

Jönköping befinner sig i klimatzon tre. De lagkrav som gäller för Jönköping och 

Ekhagen 2:1 är att energiåtgången för en byggnad får max vara110 kWh/ kvm om 

byggnaden värms upp på annat sätt än med elvärme och 55 kWh/ kvm om elvärme 

används.  

Värmesystemet för byggnaderna på Ekhagen 2:1 ska vara självförsörjande och 

därmed inte vara beroende av större aktörer. Fjärrvärme är därför inte ett alternativ. 

Från- och tilluftsventilation med återvinning har valts att användas, då det är ett 

kombinerat ventilationssystem och värmesystem. En värmeväxlare tar värme ur 

frånluften och tillför den åt tilluften. Både frånluften och tilluften är mekaniskt styrda, 

vilket kräver en viss elförbrukning.
 127

 En frånluftsvärmepump är kopplad till 

frånluftsfläkten, på så sätt kan ventilationsluftens värme återvinnas. 

Frånluftsvärmepumpen är även kopplad till husets vattensystem. Det värmda vattnet 

samlas i en ackumulatortank som finns i hushållet. Därifrån förs det varma vattnet till 

husets vattenburna radiatorer och värmeslingor, även husets tappvatten värms upp. 

Golvvärme används i husens badrum och hall, resten av rummen förses med 

väggradiatorer. Även solfångare är kopplade till ackumulatortanken. Under 

sommarhalvåret kan solfångarna värma husets tappvatten, de kan även bidra med 

värme under soliga dagar under vintertid. 
128

 Figur 53 och 54 beskriver delvis hur det 

valda systemet fungerar.  

 

Figurförklaring:    Figurförklaring: 

1. Frisk uteluft tas in = tilluft.  1. Solfångare. 

2. Den kalla tilluften värms i värmeväxlaren  2. Elpatron. 

med hjälp av den varma rumsluften = frånluft.  3. Kallvatten kommer in. 

3. Uppvärmd tilluft fördelas i huset. 

4. Den smutsiga och varma frånluften tas ut från kök  

och badrum. 

5. Frånluften har lämnat sin värme till tilluften  

och passerar ut. 

  

                                                

 
127 V. Bokalders och M. Block, Byggekologi kunskaper för ett hållbart byggande,AB Svensk 

byggtjänst, Stockholm 2009 
128 Energimyndigheten, Värme i villan, reviderad utgåva 2009, www.energimyndigheten.se, 100804 

Figur 54. Principskiss för solfångare kopplad till 
ackumulatortank. 

Figur 53.  Principskiss för från- och tilluftsventilation 

med återvinning. 
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Det som skiljer bilderna från det valda systemet är att en frånluftsvärmepump är 

kopplad till värmeväxlaren, som även är kopplad till byggnadens vattensystem. Det 

värmda vatten samlas i samma ackumulatortank som är kopplad till solfångarna. 

Frånluftsvärmepumpen NIBE FIGHTER310P från Nibe är vald. Den har en inbyggd 

varmvattenberedare. Den ger varmvatten och värme till ett hus som är 80-180 kvm 

stort genom ett vattenburet distributionssystem. Det går enkelt att ansluta solfångare 

till systemet genom en dockningssats.
129

 

FEBYs krav för energianvändning i passivhus ska uppnås
130

.
 
Kraven anses vara 

möjliga att nå då byggnaderna är utförda i passivhusstandard och använder ett 

energisnålt värmesystem. 

 

6.2.9 Bulleråtgärder  

Bullernivån på Ekhagen 2:1 är mycket hög. För att få bygga bostäder på fastigheten 

måste ljudnivån sänkas. Då det inte finns möjlighet att göra åtgärder intill bullerkällan 

måste åtgärder göras på fastigheten. För att på bästa sätt dämpa bullret intill den 

enskilda bostaden har husen placerats så att en tyst sida bildas i söder eller sydost. 

Varje bostad ska ha en uteplats vid tyst sida. Den tysta sidan placeras i söder eller 

sydost då bullret kommer från norr. Vilket även gör att uteplatserna får goda 

solmöjligheter. Grönområden ska placeras intill bostäderna dels för att minska sikten 

av E4:an och dels för att öka känslan av ett naturnära bostadsområde. Genom att bo 

nära ett grönområde kan bullerpåverkan minskas. Även stresspåverkan kan avta då 

andra ljud som fågelkvitter hörs istället för buller. 

                                                

 
129 Nibe, produkter http://www.nibe.se/sv/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-

F750/, 100501 
130 FEBY-Forum för energieffektiva byggnader, kravspecifikation passivhus och lågenergihus, 

www.passivhuscentrum.se, 100430 

Figur 55.  Spridning av buller över Ekhagen 2:1.  
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Om åtgärderna är tillräckliga för att de boende ska trivas är omöjligt att förutse, då det 

krävs noggrannare utredningar. Figur 55 visar hur bullret sprids över Ekhagen 2:1 och 

hur bullernivåerna förhåller sig till området. Bullernivån utomhus vid fasad får högst 

vara 55 dBA för att bostäderna ska uppfylla Boverkets riktlinjer för nybyggda 

bostäder. För att en tyst sida ska bildas ska bullernivån vara lägre än 45 dBA vid 

fasad, mätt under ett dygn. Byggnaderna på områdets östra del har större chans att 

uppnå kraven för högsta bullernivå vid uteplats och för tyst sida, än de byggnader som 

är placerade inom området där ljudnivån är större än 65 dBA. Figur 56 visar 

bostädernas tysta sidor.  

 

6.2.10 Vägar 

För att öka säkerheten samt minska bullerljudet i bostadsområdet är vägarnas 

hastighet begränsad till 30 km/h. Intill alla vägar finns en upphöjd gång- och cykelväg 

med kantsten, den är nedsänkt vid tänkbara övergångar. För att skapa ytligare säkerhet 

inom bostadsområdet är vissa vägar utrustade med sidoförskjutningar. De bidrar till 

att bibehålla önskad hastighet samt ge gatan en viss gestaltning. Områdets vändplatser 

har en minsta radie på nio meter, för att möjliggöra vändning med sopbil.  

En port är placerad vid varje in- och utfart till bostadsområdet. Portarna ska upplysa 

trafikanter att ett nytt bostadsområde börjar och att en ny hastighets begränsning 

börjar gälla. Portarna är utformade med en viss karaktär med växter, blommor och 

belysning som ger ett välkommande intryck. Vägarna är belagda med gatsten, vilket 

gör att mindre regnvatten samlas på ytan.  

  

Figur 56. Slutgiltigt förslag med tyst sida. 
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Beräkning av vägbredd: 

Sidoavståndsmåtten är hämtade ur VGU, Vägar och gators utformning.
131

 

Vägbredd för bilväg med ett körfält i varje rikting, utrymmesklass A: 

Hastighet på väg: 30 km/ h.  

Avstånd mellan trafik i rörelse och vägkant = 0.4 meter. 

Bredd på en personbil = 1,8 meter.   

Avstånd mellan två personbilar eller personbil och lastbil/buss = 0,35 meter. 

0,4 + 1,8 + 0,35 + 1,8 + 0,4 = 4,75 meter. 

Vägbredd för gångbana intill bilväg, utrymmesklass A: 

Vägkant = 0,10 meter. 

Utrymme för kantstöd, stolpar, träd och staket = 0,40 meter. 

Antagande bredd av cyklist, rullstol och gående = 0,75 meter. 

 

0.10 + 0,40 + 0,75 = 1,25 meter. 

Summan av bilväg med gång- och cykelväg: 4,75 + 1,25 = 6,0 meter.  

Vägbredd för avskild gång- och cykelbana, utrymmesklass A: 

Vägkant = 0,10 meter. 

Utrymme för kantstöd, stolpar, träd och staket = 0,25 meter. 

Avstånd mellan trafikanter i rörelse, där rullstol möter gående/cyklist = 0,5 meter. 

Antagande bredd av cyklist, rullstol och gående = 0,75 meter. 

 

0,10 + 0,25 + 0,75 + 0,5 + 0,75 = 2,35 meter. 

6.2.11 Grönt tak 

Ett grönt tak med sedumväxter används som ytskikt på samtliga tak i området. Genom 

att välja sedumväxter istället för gräs blir ytskiktet tunnare och tåligare.
132

 Vid 

användning av grönt tak blir takets temperaturskillnad mindre jämfört med ett vanligt 

tegeltak. Takets påfrestningar blir även mindre på ett grönt tak. Ett grönt tak minskar 

mängden förorenat regnvatten och bidrar till mindre dagvatten mängd. Vid regn 

stannar cirka 80 procent av vattnet kvar på taket och dunstar. Jämfört med ett vanligt 

tak där cirka 20 procent stannar kvar på taket och dunstar. Sedumtaket gör även att 

husen får en viss gestaltning som passar in i det ekologiska bostadsområdet. 

6.2.12 Odlingslotter 

Ett odlingsområde är placerat väster om björkallén. Varje hushåll har tillgång till en 

odlingslott, samtliga odlingslotter är cirka 30 kvm vardera. Odlingsmöjligheten bidrar 

till en bättre gemenskap och höjer kvalitén för det ekologiska området. I ett ekologiskt 

bostadsområde är det även viktigt att värna om närproducerade råvaror och att utnyttja 

markens resurser. Den jord som bildas av trädgårdskomposterna ska användas på 

odlingslotterna.

                                                

 
131 Trafikverket, Sektion Utformning av vägar och gator, VGU, Vägar och gators utformning, Sektion 

tätort- gaturum, Publikation 2004:80 
132 Veg Tech, Information om sedumtak, http://www.sedum.se/, 100505 
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7 Slutsats och diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Praktiskt arbete 

De valda ekobyarna studerades för att få mer kunskap om deras uppbyggnad och även 

för att få mer förståelse för ekologiskt tänkande. Informationsstudier gjordes med 

hjälp av litterära och elektroniska källor. Det gav oss kunskap om ekobyarnas 

grundtanke och insikt i vad som krävs för att skapa ett ekologiskt bostadsområde. 

Studier om ekobyarnas historia gjordes för att få mer information om varför de 

började byggas och hur de har utvecklats. Sedan gjordes olika utredningar som 

behövdes för att fullfölja syfte och mål, exempelvis om avloppssystem och avfall. 

Arbetets genomförande och upplägg planerades med hjälp av en tidsplan. Det var 

svårt att hålla den avsatta tiden för varje utredning. Det tog även längre tid än planerat 

att strukturera rapportens upplägg. 

AutoCAD användes vid uppritning av områdesförslagen och det slutgiltiga förslaget. 

Som underlag vid uppritning av området användes en detaljkarta av Ekhagen 2:1. 

Kartan, i dwg format, tillhandahölls av Jönköpings kommun. Det var först tänkt att 

rita en 3D modell i ArchiCAD, av det slutgiltiga förslaget. Det uppstod problem med 

programmet och utförandet kunde inte genomföras inom rimlig tidsplan.  

7.1.2 Analyser och utredningar  

Två ekobyar och två nyexploaterade bostadsområden valdes att analyseras för att få 

bättre kunskap om ekobyarnas uppbyggnad och hur de skiljer sig från dagens 

bostadsområden. Genom analyserna fick vi information om ekobyarnas funktioner 

och brister. Analyserna gav en bra start för att kunna arbeta fram rapportens syfte.  

Dock var det svårt att få fram tillräcklig och korrekt information om de analyserade 

områdena. Efter analyserna gjordes utredningar om områdets olika system. Det 

krävdes större utredningar än förväntat. Speciellt avloppssystemets utredning krävde 

mer tid och kunskap än planerat. Ett flertal avloppssystem var aktuella under 

utredningens gång, det visade sig att de hade ett flertal brister. Om vi hade planerat 

utredningen noggrannare och utfört den annorlunda hade vi kunnat hålla tidsplanen. 

Exempelvis genom att granska de olika systemen ytligt och sedan valt ut några system 

för noggrannare utredning. Istället undersöktes alla system noggrant. Detta arbetssätt 

kunde även ha används vid de andra utredningarna. Under arbetets gång tillkom stora 

och små utredningar, exempelvis buller och ytmaterial. Vi tycker att fastighetens 

bullernivå var en viktig punkt att belysa. Då bullernivån är så pass hög att det inte 

skulle vara möjligt att exploatera bostäder på fastigheten utan att utföra bulleråtgärder.  

Utredningarna blev fler och större än väntat och har därför valts att sammanfattas i 

kortare texter i rapporten. Genom de gjorda utredningarna, bland annat om 

avloppssystem, återvinning av avfall och bullernivån i området, kunde vi utreda hur 

ett ekologiskt bostadsområde skulle kunna utformas idag. På så sätt uppfylldes 

rapportens syfte och mål.  

  



Slutsats och diskussion 

67 

7.1.3 Områdesförslag 

Genom att studera områdets förutsättningar gällande terräng och väderstreck skissades 

två områdesförslag fram. Förslagen skissades först för hand och ritades sedan 

noggrant i AutoCAD. När de var färdiga färgsattes de i Adobe Photoshop. Det finns 

en grundtanke bakom varje områdesförslag. I det första förslaget skulle vägarna 

anpassas efter terrängen och i det andra förslaget skulle vägarna utformas så att de 

skapar gemenskap. Det var lärorikt att göra två olika förslag. Det resulterade i tydliga 

för- och nackdelar som sedan användes för att rita upp det slutgiltiga förslaget. 

7.2 Resultatdiskussion 

Miljön är och kommer alltid vara en omdebatterad fråga i byggbranschen. Nya lagar 

ställer högre krav på byggnadens miljöpåverkan under hela livscykeln. Vi tror att det 

förr eller senare kommer läggas mer fokus på hela områdets miljöpåverkan istället för 

den enskilda byggnadens, då det går att utnyttja naturens resurser mer än vad som 

görs i dagens bostadsområden. 

En skillnad från dagens bostadsområde till det ekologiska bostadsområdet är att bad- 

disk- och tvättvattnet renas lokalt och att det finns odlingslotter tillgängligt på 

området. Genom att rena BDT- vattnet lokalt hindras stora vattenmängder att smittas 

och blandas med kloakvattnet i det kommunala reningsverket. Det är aspekt till varför 

vi vill rena BDT- vattnet på fastigheten. För att kunna rena lokalt måste en tillräckligt 

stor yta finnas tillgänglig. Om ytan inte är anpassad efter antalet hushåll uppfylls inte 

de krav som ställs på reningsprocessen. På Ekhagen 2:1 finns en tillräckligt stor yta 

avsedd för reningsanläggningen, då även kravet för hög skyddsnivå uppfylls. Vi anser 

att den valda ytan är den mest lämpiga för reningsanläggningen, då marken är relativt 

plan och ligger skymd från bostäderna.  

 

Vi valde att inte rena kloakvatten lokalt eftersom anläggningen tar upp stor yta och för 

att förhindra risken för smittospridning i området. De byggda ekobyarna var planerade 

med lokal rening av avloppsvatten eftersom de kommunala reningsverken inte tog 

hand om näringsämnen och slam. Många av dessa ekobyar tvingades att byta system 

till det kommunala avloppet efter en tid, då den lokala reningen inte fungerade som 

planerat. Simsholmen, Jönköpings kommunala reningsverk, har förbättrats och tar 

idag hand om näringsämnen genom mekanisk, kemisk och biologisk rening samt att 

slammet används till biogas. För att lokal rening av kloakvatten ska fungera måste de 

boende på ett eller annat sätt ta hand om skötseln av anläggningen. Genom att rena 

avloppsvattnet kommunalt blir avloppshanteringen okomplicerad för de boende, vilket 

leder till att området blir anpassat för fler målgrupper. 

Att placera en återvinningsstation på området var en självklarhet. Den gör det enkelt 

för de boende att återvinna sitt avfall. Enkelheten eftersträvas då det gör området mer 

tilltalande för alla målgrupper. Om det inte hade placerats en återvinningsstation på 

området hade det varit minst en kilometer till närmaste återvinningsstation, vilket 

medför att allt färre hushåll skulle återvinna sitt avfall.  
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I Sverige blir det allt vanligare att sortera matavfall och brännbart avfall separat.  

Jönköpings kommun har utvecklat ett system där matavfall och brännbart avfall 

sorteras för sig. Systemet ska användas i det ekologiska bostadsområdet. Matavfallet 

används för att göra biogas och biogödsel medan det brännbara avfallet används till el 

och värme. Det valda systemet är lättskött och samtidigt som det värnar om miljön. 

Vilket även är en bidragande faktor till att bostadsområdet blir mer attraktivt. 

 

Bullernivån är ett stort problem på fastigheten. Bullernivåerna, utomhus vid fasad, är 

långt över Boverkets riktlinjer. Bland annat har Boverket som mål att alla hushåll ska 

uppnå högst 55 dBA, ekvivalent ljudnivå, utomhus vid fasad, år 2020. Bullernivån 

måste därför sänkas för att det ska vara möjligt att bygga bostäder på fastigheten. 

Eftersom det är statens uppgift att minska bullernivåerna intill E4:an kan vi endast 

göra åtgärder på fastigheten. Vi hade från början tänkt placera radhus intill områdets 

nordvästra kant i syfte att dämpa ljudnivån för resterande bostäder. Men eftersom 

ljudet sprider sig uppåt dämpas inte bullret av radhusen. Vi valde därför att placera 

husen så att varje hushåll får en tyst sida åt söder eller sydost. Alla hushåll får då en 

acceptabel ljudnivå och goda solförhållanden vid sin uteplats. En fråga kring tyst sida 

har diskuterats i gruppen, hur kommer bostädernas planlösning att utformas om både 

uteplatsen och sovrummen prioriteras att placeras intill tyst sida? Det kommer inte 

vara möjligt att uppnå i alla bostäder då uteplatsen oftast placeras intill vardagsrum 

eller kök och sovrummet placeras helst i norr eller öst. Vi har valt att inte fördjupa oss 

i frågan, då vi har avgränsat rapporten gällande bostädernas planlösningar. Om 

Ekhagen 2:1 ska uppfylla Boverkets alla riktlinjer krävs troligtvis ytterligare 

bulleråtgärder. Vi har inte kunnat ta del av någon bullerberäkning efter att husen har 

placerat på fastigheten, vi vet därför inte säkert om åtgärderna är tillräckliga för att 

uppfylla Boverkets riktlinjer. Endast antagande kan göras. 

En skillnad mellan det ekologiska bostadsområdet och den traditionella ekobyn är att 

bostadsområdets gatusystem tillåter bilar fram till hustomterna. Det bedöms vara 

möjligt i det ekologiska bostadsområdet, då dagens bilar släpper ut mindre avgaser 

samt att miljöbilar blir allt vanligare. Att kunna köra bilen fram till sin bostad är en 

självklarhet i dagens bostadsområden och något som många har som krav. Det känns 

därför inte aktuellt att införa trafikseparering i hela området. I den traditionella 

ekobyn var avloppsvattnets reningsprocess instabil, då systemen var otillräckliga och 

inte fungerade som planerat. Medan det ekologiska bostadsområdet använder delat 

system för rening av avloppsvattnet. Båda systemen är hållbara ur säkerhetssynpunkt 

och kräver inget engagemang från de boende. Byggtekniken har utvecklats sedan 

ekobyarna började byggas och därmed förbrukar dagens byggnader mindre energi, 

vilket ger lägre energikostnader för de boende och mindre miljöbelastning. 

Ett av målen är att alla typer av människor ska intressera sig av att bo i det ekologiska 

bostadsområdet. Därför har det varit viktigt att välja lösningar som fungerar 

oberoende om de boende har ett miljöintresse eller inte. Bostadsområdets system är 

lättskötta och tomterna kräver inte mer skötsel än normalt. För att alla hushåll ska ha 

samma möjlighet att plantera har alla tillgång till en odlingslott. Odlingslotten är 

frivilligt att utnyttja. De hustyper som finns i bostadsområdet är valda för att 

intressera alla målgrupper. Vi har även valt att blanda hustyperna i området för att 

integrera målgrupperna och på så sätt få ett mindre strikt bostadsområde.  
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Vi anser att det slutgiltiga bostadsområdets system och utformning är enligt arbetets 

syfte och mål. Det var till en början svårt att anpassa vägarna efter terrängen, för att 

undvika mycket lutande tomter och stora markutjämningar. Efter många skisser kom 

vi fram till det mest anpassade vägstrukturen. Det hade varit enklare att anpassa 

vägarna efter terrängen om fastigheten hade varit mindre kuperad. Det hade även 

förekommit färre återvändsgränder om fastigheten inte hade varit uppdelad i två 

etapper. Efter omständigheterna är vi är nöjda med det slutliga förslaget till det 

ekologiska bostadsområdet. 

 

7.3 Slutsats 

Ett slutgiltigt förslag till det ekologiska bostadsområdet har skapats. Det innehåller 

ekologiskt hållbara lösningar som har framtagits med utgångspunkt från syfte och 

mål.   

När ekobyarna byggdes fanns inte kunskapen om hur energisnåla bostäder skulle 

byggas. Det fanns inte heller tillräckligt med kunskap eller utvecklad teknik för att en 

lokal reningsanläggning skulle uppnå ställda krav. De personer som ville bygga 

ekobyarna var före sin tid, före kunskap och teknik. Idag finns både kunskapen och 

tekniken om hur energisnåla byggnader ska konstrueras och hur lokala 

reningsanläggningar ska vara uppbyggda för att uppnå ställda krav på renat vatten. 

Från ekobyns grundande till dagens energisnåla byggnader har bland annat teknik och 

material utvecklats. Detta gör det möjligt att skapa ett hållbart ekologiskt 

bostadsområde.  

Genom utredningar och analyser har lämpade lösningar valts för den utsedda 

fastigheten. Vägarna har anpassats efter fastighetens höjdkurvor och hustyperna har 

valts efter terrängen. Systemet för lokalt omhändertagande av dagvatten har utformats 

efter fastighetens behov. Bad-, disk-, och tvättvattnets reningssystem har skapats efter 

Miljöbalkens krav och hushållens behov. På så sätt har det ekologiska 

bostadsområdets system utformats. 

De valda lösningarna bidrar till att det ekologiska bostadsområdet kan tilltala alla 

typer av personer. De valda lösningarna är hållbara för ett ekologiskt område där 

systemen är oberoende av de boendes skötsel och engagemang. Exempelvis i 

avfallssystemet där matavfall och brännbartavfall hämtas istället för att de boende ska 

kompostera matavfallet. Området tilltalar även fler målgrupper än de byggda 

ekobyarna genom de tre olika hustyperna som är integrerade i området. 

Vi tror att framtidens fokus kommer finnas på bostadsområdet som helhet och att fler 

ekologiskt hållbara lösningar skapas. Beroende på hur klimatfrågan utvecklas, om 

strängare energikrav och fler miljövänliga system införs, tror vi att vårt förslag är ett 

exempel på hur ett ekologiskt bostadsområde kan utformas idag och i framtiden. 
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8.4 Figurförteckning 

Figur 1. Vy över Jönköping. Ekhagen 2:1 är 

markerat med rött, se även bilaga 1. 

Eniro, karta, www.eniro.se Sid. 5 

Figur 2. Satellitbild i 3D över Ekhagen 2:1. Hitta, karta, 3D, www.hitta.se Sid. 6 

Figur 3. Visar gatusystemet i Smeden. 

Blåmarkeringen visar hur de breda 

gång- och cykelvägarna är placerade. 

Eniro, karta, flygfoto, 

www.eniro.se 

Sid. 9 

Figur 4. Karta över fastigheten. 

Fastighetsgränsen är markerat med 

rött. De närmaste busshållplatserna 

är märkta. 

Hitta, karta, www.hitta.se Sid. 13 

Figur 5.  Björkallé. Privat foto Sid. 14 

Figur 6. Fastigheten avgränsas i söder av en 

gång- och cykelväg. 

Privat foto Sid. 14 

Figur 7. Koloniområdet. Privat foto Sid 15 

Figur 8. Avstängd väg på områdets norra 

sida. Äldre träd i områdets kant. 

Privat foto Sid. 15 

Figur 9. Situationsplan över Smeden. Eniro, karta, www.eniro.se Sid. 16 

Figur 10. Bostadshus på Smeden. Smeden, www.ekobyn.se Sid 17 

Figur 11. Situationsplan över 

Understenshöjden. 

Örjan Svane och Jan 

Wijkmark, När ekobyn kom till 

stan, Katarina Tryck AB, 

Stockholm 2002 

Sid.18 

Figur 12. Gångväg och byggnader i 

Understenshöjden. 

Understenshöjden, 

www.understenshojden.se 

Sid.19 

Figur 13. Situationsplan över Valla JM AB, Bostadsfakta Valla, 

www.jm.se 

Sid.20 

Figur 14. Byggnader i Valla. JM AB, Bostadsfakta Valla, 

www.jm.se 

Sid.21 

Figur 15. Bild över vägstruktur och 

husplacering i Pumpkällehagen. 

Viskaforshem, fakta blad om 

Pumpkällehagen, 

www.viskaforshem.se 

Sid.22 

Figur 16. Gaturum i Pumpkällehagen. Viskaforshem, fakta blad om 

Pumpkällehagen, 

www.viskaforshem.se 

Sid.22 

Figur 17. Principskiss av infiltration. Avloppsguiden, 

www.avloppsguiden.se  

Sid.28 

Figur 18. Principskiss av markbädd. Avloppsguiden, 

www.avloppsguiden.se 

Sid. 28 

Figur 19. Principskiss av sprayfilter. Avloppsguiden, 

www.avloppsguiden.se 

Sid.28 

Figur 20. Sluten tank. Avloppsguiden, 

www.avloppsguiden.se 

Sid.29 

Figur 21 Biofilterdike. Avloppsguiden, 

www.avloppsguiden.se 

Sid.30 

Figur 22. Principskiss av resorptionsdike. Avloppsguiden, 

www.avloppsguiden.se 

Sid.30 

Figur 23. Principskiss av en 

rotzonsanläggning. 

Avloppsguiden, 

www.avloppsguiden.se 

Sid.30 
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Figur 24. Relationen mellan stressrelaterade 

psykosociala symptom och ljudnivå. 

En analys från Trafikverket. 

Ljudlandskap för bättre hälsa, 

www.ljudlandskap.se 

Sid.37 

Figur 25. Husplacering för sämre och bättre 

bullerdämpning. 

Länsstyrelsen i Stockholmslän, 

ÅF- Ingeman AB, Trafikbuller 

och planering III, 

Ljudkvalitetspoäng, Alfa Print, 

Sundbyberg 2006 

Sid.38 

Figur 26. Exempel på sidoförskjutning.  Svenska Kommunförbundet, 

Lugna gatan, Tredjeupplagan, 

Katarina tryck AB, Stockholm-

Hammarby 2000 

Sid.42 

Figur 27. Exempel på uppdelning av gaturum. Svenska Kommunförbundet, 

Lugna gatan, Tredjeupplagan, 

Katarina tryck AB, Stockholm-

Hammarby 2000 

Sid.42 

Figur 28. Exempel på gupp. Svenska Kommunförbundet, 

Lugna gatan, Tredjeupplagan, 

Katarina tryck AB, Stockholm-

Hammarby 2000 

Sid.42 

Figur 29. Exempel på utformning av port. Svenska Kommunförbundet, 

Lugna gatan, Tredjeupplagan, 

Katarina tryck AB, Stockholm-

Hammarby 2000 

Sid.43 

Figur 30. Etappkarta över Ekhagen 2:1. Egen figur Sid.44 

Figur 31. Områdesförslag 1. Se även bilaga 7 

och 10 

Egen figur Sid.45 

Figur 32. Radhus, plintgrund, 1e. Egen figur Sid.46 

Figur 33. Kedjehus, halvplan, 2b. Egen figur Sid.46 

Figur 34. Parhus, halvplan, 3b Egen figur Sid.46 

Figur 35. Områdesförslag 2. Se även bilaga 8 

och 11. 

Egen figur Sid. 47 

Figur 36. Radhus, 1a. Egen figur Sid.48 

Figur 37. Kedjehus/ Småhus, halvplan, 2b och 

4b. 

Egen figur Sid.48 

Figur 38. Kedjehus/ Småhus, suterräng, 2c och 

4c. 

Egen figur Sid.48 

Figur 39. Utvärdering av områdesförslag 1. Egen figur Sid.49 

Figur 40. Utvärdering av områdesförslag 2. Egen figur Sid.50 

Figur 41. Slutgiltigt förslag. Se även bilaga 9 

och 12 

Egen figur Sid.51 

Figur 42. Radhus, halvplan, 1b. Egen figur Sid.52 

Figur 43. Kedjehus, halvplan, 2b. Egen figur Sid.52 

Figur 44. Parhus och småhus, halvplan, 3b och 

4b. 

Egen figur Sid.52 

Figur 45. Vald slamavskiljare. Wavin, www.wavin.se Sid. 54 

Figur 46. Genomskärning av markbädd. Avloppsguiden, 

www.avloppsguiden.se 

Sid.55 

Figur 47. Skiss av markbäddarnas placering, 

mätt i mm. 

Egen figur Sid.56 
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Figur 48. Vald uppsamlingstank. Wavin, www.wavin.se Sid. 57 

Figur 49. Exempelbild på hur en 

avledningskanal kan vara utformad. 

Referensobjekt, Ekostaden i 

Augustenborg. 

VA SYD, Ekostaden 

Augustenborg, 

http://www.vasyd.se/Avfall/Au

gustenborg/Pages/default.aspx 

Sid.59 

Figur 50. Utformning av LOD i området. De 

mörkblå linjerna är befintliga diken 

och de ljusblå linjerna är konstgjorda 

diken och avledningskanaler för 

dagvattnet. 

Egen figur Sid.60 

Figur 51. Exempel på utformning av 

återvinningsstationen och sophusen 

på området. Referensobjekt är 

sophuset i Perstorp. 

Google, sökord: sophus, 

sophuset i Perstorp, 

www.google.se 

Sid.61 

Figur 52. Kärl med sortering av matavfall och 

brännbartavfall. 

Jönköpings kommun, Avfall 

och återvinning, Sortera ditt 

matavfall, www.jonkoping.se 

Sid.61 

Figur 53. Principskiss för från- och 

tilluftsventilation med återvinning. 

Energimyndigheten, Värme i 

villan, revideras utgåva 2009, 

www.energimyndigheten.se 

Sid.62 

Figur 54. Principskiss för solfångare kopplad 

till ackumulatortank. 

Energimyndigheten, Värme i 

villan, revideras utgåva 2009, 

www.energimyndigheten.se 

Sid.62 

Figur 55. Spridning av buller över Ekhagen 

2:1. 

Egen figur Sid. 63 

Figur 56. Slutgiltigt förslag med tyst sida. Egen figur Sid. 64 
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9 Sökord 

A 

Avlopp · 2, 5, 16, 24, 26, 29, 56, 57, 58, 71, 72, 73 

B 

BDT- vatten · 2, 9, 10, 24, 25, 27, 29, 54, 55, 56, 67, 
78 

BOD · 27, 54, 56, 57, 58 
Boverket · 8, 12, 34, 36, 39, 68, 70, 72, 73 
Buller · 5, 6, 36, 37, 63, 66, 76 

D 

Dagvatten · 2, 10, 31, 41, 59, 65, 69, 71 

E 

Ekhagen · 1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 59, 62, 63, 
64, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 78 

Ekoby · 5, 8, 9, 10, 16, 18, 59 
Ekologiskt byggande · 2, 4, 8, 10, 16, 24, 70 
Energiförbrukning · 4, 6, 10, 34 

F 

FEBY · 10, 34, 63, 71, 72 
Fosfor · 25, 56, 57 

H 

Hushållsavfall · 12, 32, 33, 61 

J 

JM · 20, 21 

K 

Klosettvatten · 24, 57, 58 
Kväve · 25, 56, 57 

L 

Lugna gatan · 7, 8, 40, 41, 42, 43, 73, 75 

M 

Markbädd · 27, 28, 29, 30, 55, 56, 72, 74, 75 
Miljöbalken · 26, 33, 69 

P 

Passivhus · 7, 10, 16, 22, 23, 34, 63, 71, 72 

S 

Simsholmen · 58, 67, 71 
Slamavskiljare · 18, 27, 54, 71, 72, 75 
Solfångare · 9, 17, 35, 62, 63, 76 

T 

TRAST · 8, 39 
Trädgårdsavfall · 33, 61, 71 
Tyst sida · 37, 38, 39, 52, 63, 64, 68, 76 

V,W 

Våtmark · 2, 29, 30, 31, 56, 59 

Å 

Återvinningsstation · 21, 23, 32, 46, 67 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 - Karta över Jönköping med markering av Ekhagen 2:1 

Bilaga 2 - Bilder med förklaring från inventering av fastigheten. 

Bilaga 3 - SGU karta, Jordarter. 

Bilaga 4 - Bullerspridning och bullnivåer från E4:an. 

Bilaga 5 - Specifika föroreningsmängder i spillvatten från hushåll. 

Bilaga 6 - Beräkning av BDT- vattnets innehåll efter rening samt 

reningsanläggningens ytbehov. 

Bilaga 7 - Områdesförslag 1 skala 1:2000  i A3 

Bilaga 8 - Områdesförslag 2 skala 1:2000. i A3 

Bilaga 9 - Slutgiltigt förslag skala 1:2000. i A3 

Bilaga 10 - Färg: Områdesförslag 1 skala 1:1000 i A3. 

Bilaga 11 - Färg: Områdesförslag 2 skala 1:1000. i A3 

Bilaga 12 - Färg: Slutförslag skala 1:1000. i A3 
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Kartan ger en generaliserad bild av berggrundens utbredning. Observationer av bergarter och inbördes ålder har gjorts 

på hällar. Sammansättningen av den berggrund som är täckt av lösa jordarter har tolkats från observationer på 

närliggande hällar, geofysiska mätningar och, där sådana finns, från borrkärneanalyser eller grävningar.

Ytor som är för små för att visa på kartan representeras som linjer. Lägesnoggrannheten är normalt bättre än 100 m 

för observationer. För tolkningar, exempelvis vissa bergartsgränser, kan noggrannheten vara mycket lägre.

Ytterligare information finns lagrad i SGUs databas, exempelvis detaljerad information om mineraliseringar eller 

berggrundens mineralsammansättning, kemiska sammansättning, petrofysiska egenskaper eller naturligt 

förekommande radioaktiv strålning, och kan beställas från SGU.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:

Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se 

Topografiskt underlag: Ur GSD-Översiktskartan
© Lantmäteriet. MS2009/08799 

Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnätet i brunt anger latitud och longitud 

i referenssystemet SWEREF 99.

0 5 10 15 20 25 km

Skala 1:250 000
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Beräkning av bad-, disk- och tvättvattnets reduktionstal och anläggningens 

totala yta  

 

Bostadsområdet består av 50 

hushåll. 

  

Antal personer, beräknas med fem 

personer i varje hushåll. 

Antal hushåll × 

antalet personer i 

varje hushåll=  

50 × 5=  

Antalet personer i 

bostadsområdet är uppskattat 

till 250 personer. 

BDT- vattnets flöde. 
1
  150 liter/person och dygn. 

   

Specifika föroreningsmängder i 
spillvatten från hushåll2: 

  

 BOD: 30 gram/ person och dag.  30 gram/ person och dag. 

Totalfosfor: 0,15-0,7 gram/ person 

och dag. 

 0,15 gram / person och dag 

väljs då utsläpp av fosfor bör 

bli lågt pga. nya regler. 

Totalkväve: 0,7-1,1 gram/person och 

dag. 

 0,82 gram / person och dag 

väljs då det är ett 
rekommenderat ”grundvärde”. 

3 

   

Ett hushåll släpper ut totalt: Gram/ Vattnets flöde 

× 1000 =  

 

BOD 30 / 150 ×1000 = 200 mg/ liter. 

Fosfor 0,15/ 150 ×1000 = 1 mg/ liter. 

Kväve 0,82/ 150× 1000 = 5,47 mg/ liter. 

   

Krav på BDT- vattnets innehåll 
efter rening4: 

  

BOD: 10 mg/ liter.   

Fosfor: 0,3 mg/ liter.   

   

Förbehandling   

Slamavskiljare   

Storlek på slamavskiljare/ hushåll 

vid rening av avloppsvatten: 2 m3. 

  

Total storlek för slamavskiljare:  Storlek per hushåll × 

antalet hushåll =  

2×50  = 

100 m
3
 slamavskiljare. 

   

                                                      

1 Vatten - och avloppsverksföreningen 1995-2006 , Specifika föroreningsmängder i spillvatten från hushåll, VA-

teknik i dag och i morgon- hygien, funktion och uthållighet, www.svensktvatten.se, 100520. 
2 Vatten - och avloppsverksföreningen 1995-2006 , Specifika föroreningsmängder i spillvatten från hushåll, VA-

teknik i dag och i morgon- hygien, funktion och uthållighet, www.svensktvatten.se, 100520. 
3 Naturvårdsverket, Vad innehåller avlopp från hushåll?, naturvårdsverkets reprocentral, Stockholm 1995/06. 
4 T. Weglert, Vatten och avlopp, ICA bokförlag, Västerås 2005. 
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För rening av endast BDT- vatten, 

2/3 av den totala storleken. 

Total storlek × 66,66 

% =  80 × 0,6666 = 

53,2 ≈54 m
3
 slamavskiljare. 

   

Slamavskiljarens reduktion
5
: Hushållens totala 

utsläpp (mg/l)× 

slamavskiljarens 

reduktionstal. 

 

BOD: 10-20 %. 10 % väljs vid 

beräkning. 
200 × 0,9 = 180 mg/ liter. 

Fosfor: 10-20 %. 10 % väljs vid 

beräkning. 
1 × 0,9 = 0,9 mg/ liter. 

Kväve: 10-20 %. 10 % väljs vid 

beräkning. 

5,47 × 0,9 = 4,92 mg/ liter. 

   

Behandling   

Markbädd   

Minsta yta för markbädd per 

hushåll
6
: 14 m

2
 

  

Minsta total yta för markbäddarna:  Yta för markbädd per 

hushåll × antalet 

hushåll = 14 × 50 = 

700 m
2
. 

Markbäddens bredd i överkant: 2,5 

m.  

  

Markbäddens djup: 2 m.   

Yta mellan markbäddarna: 1 m.   

Max längd/ markbädd
7
: 20 m.   

Ny yta för en markbädd. Max längd × bredd i 

överkant = 20 × 2,5 = 

50 m
2
. 

Antal marbäddar: Minsta totala yta för 

markbäddarna/ yta för 

en markbädd =  

700/ 50 = 

14 stycken markbäddaar. 

Total bredd, med mellanrum: (Antal markbäddar × 

en markbädds bredd) 

+ (mellanrum × 

antalet mellanrum) = 

(14 × 2,5) + (1 ×11) = 

46 meter. 

Totalt ytbehov: Total bredd × längd = 

46 × 20 = 

920 m
2
. 

  

                                                      

5 Naturvårdsverket, Bilagor till handboken Små avloppsanläggningar, Stockholm 2008, Elektronisk publikation, 

100430. 
6 Gotlands kommun, http://www.gotland.se/imcms/17426, 100415. 
7 T. Weglert, Vatten och avlopp, ICA bokförlag, Västerås 2005. 
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Markbäddens reduktion
8
: Slamavskiljarens 

reduktion(mg/ l) × 

Markbäddens 

reduktionstal. 

 

BOD: >90 %. 90 % väljs vid 

beräkning. 

180 × 0,1 = 18 mg/ liter. 

Fosfor: 25-75 %. 25 % väljs vid 

beräkning. 

0,9 × 0,75 =  0,675 mg/ liter. 

Kväve: 10-40 %. 10 % väljs vid 

beräkning.  

4,92 × 0,9 =  4,428 mg/ liter. 

   

Efterbehandling   

Våtmark   

Yta för våtmark: 5-20 m
2
/ person

9
. 

10 m
2
/ person väljs vid beräkning. 

  

   

Totalt ytbehov:  Yta för våtmark per 

person × antalet 

personer =  

10 × 250 =  

2500 m
2
 

   

Våtmarkens reduktion
10

: Markbäddens 

reduktion(mg/ l) × 

Våtmarkens 

reduktionstal. 

 

BOD: 50-95 %. 50 % väljs vid 

beräkning. 

18 × 0,5= 9 mg/ liter. 

Fosfor: 60-95 %. 60 % väljs vid 

beräkning.  

0,675 × 0,4= 0,27 mg/liter. 

Kväve: 50-95 %. 50 % väljs vid 

beräkning. 

4,428 × 0,5= 2,214 mg/ liter. 

   

Kraven för BDT- vattnets innehåll 

efter rening, för BOD och fosfor 

uppfylls. De valda reduktionstalen är 

i reduktion förmågans underkant. 

Vilket medför att reningsprocessen 

klarar kraven fast att reduktionen är 

sämre än normalt.   

  

   

Reningsanläggningens yta: Markbäddarnas yta + 

våtmarkens yta =  

920 + 2500 = 

3420 m
2
. 

 

                                                      
8
 Naturvårdsverket, Bilagor till handboken Små avloppsanläggningar, Stockholm 2008, Elektronisk publikation, 

100430. 
9
 Avloppsguiden, Våtmark, www.avloppsguiden.se, 100416. 

10
 Naturvårdsverket, Bilagor till handboken Små avloppsanläggningar, Stockholm 2008, Elektronisk 

publikation, 100430. 
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