
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

Framtidens enbostadshus  
– Att bygga på höjden med minimerad bostadsarea 

utformat enligt framtida energikrav 

 

The future one-family house 
– Building high with a minimum gross internal area 

designed according to future energy requirements 

 

 

Pernilla Gustafsson  

Johan Loberg 

 

EXAMENSARBETE 2014 

Byggnadsteknik  

 

 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

ämnesområdet byggnadsteknik. Arbetet är ett led i den treåriga 

högskoleingenjörsutbildningen.  

Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

 

Examinator: Kaj Granath 

 

Handledare: Sverker Björklund 

 

Omfattning: 15 hp  

 

Datum: 24/6 -2014



Abstract 

1 
 

Abstract 

Building plots in urban settlements are becoming more attractive. A reduction of 
the gross floor area allows a positive economic impact on the cost when the prices 
tend to become high in urban settlements. A large amount of the total cost for the 
production of a new one-family house is the price of the building plot. The future 
one-family house should be designed with a limited need of land and also meet 
future energy demands. 

The work was performed in collaboration with the small house manufacturer 
Eksjöhus, which due to the increased price of land are experiencing a decline in 
demand for construction of new one-family houses. Like the rest of the small 
house manufacturer, Eksjöhus are also facing the fulfillment of future energy 
requirements. 

The purpose of this study is to design tomorrow's one-family house, by increasing 
the efficiency of land use and to improve the energy performance. The questions, 
which are answered in this work are "What is the minimum floor space for the ground 
floor of a one-family house, while maintaining accessibility according to Swedish demands?", 
"How can room functions be arrange for a one-family house in three floors with maintained 
housing qualities?", "How can a one-family house be designed to meet the future EU energy 
strategy towards 2020 concerning energy performance of buildings? ". The goal of this work 
is to design a one-family house in three floors with a minimum floor space on the 
entrance floor, which meet the future EU energy strategy towards 2020. 

A literature study was conducted to investigate the impact of compact living on 
the living quality and energy efficient building design. In a case study of three 
buildings, housing in several floors was investigated. The design of a future one-
family house was conducted in a sketch work and finally the building was 
calculated to fulfill the current specification for a Zero-energy building. 

A space-efficient plan design is accomplished by overlap the service areas, efficient 
disposition of room functions and by shared communication areas. The design of 
the entrance floor resulted in a gross internal area of 51,4 m2. The building is 
designed to meet the requirement of accessibility according to BBR and SIS. 
Room functions which are represented on the entrance floor are kitchen, 
bathroom, separable bed space and space for sitting, dining, laundry and storage. 
Plan 2 consists of a large living room which is connected to the social functions 
on the entrance floor. The private floor of the building is plan 3 which consist of 
two of the building's three bedrooms. 

The building is designed to meet the future EU energy strategy towards 2020. The 
building is a Zero-energy building due to the energy efficient design and the self-
production of electricity from solar cells. 

Our conclusion is that the relationship, disposition, communication and the 
separate placement of private and social spaces is essential to reduce the living 
space and to maintain good housing quality.
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Sammanfattning 

Tomtmarkerna i urban bebyggelse blir allt mer attraktiva. En minskning av 
byggnadsarean medger positiva ekonomiska effekter på markkostnaden då 
tomtpriserna tenderar att bli allt högre i stadsmiljö. En stor del av totalkostnaden 
vid nyproduktionen av ett enbostadshus är tomtpriset. Framtidens enbostadshus 
bör utformas med ett begränsat tomtbehov samt uppfylla framtida energikrav.  

Examensarbetet har utförts i samarbete med småhustillverkaren Eksjöhus, vilka 
till följd av de ökade markpriserna upplever en minskad efterfrågan för 
nyproduktion av småhus. Likt övriga hustillverkare står Eksjöhus också inför 
uppfyllandet av framtida energikrav. 

Syftet med examensarbetet är att utforma framtidens enbostadshus, genom att 
effektivisera tomtutnyttjandet och förbättra energiprestandan. Frågeställningarna 
vilka besvaras i arbetet är ”Vilken är den minsta möjliga bostadsarean för entréplanet i ett 
enbostadshus, med bibehållen tillgänglighet enligt svenska krav?”, ”Hur kan rumsfunktionerna 
disponeras för ett enbostadshus i tre våningar med bibehållna boendekvalitéer?”, ”Hur kan ett 
enbostadshus utformas för att klara EUs direktiv för år 2020 beträffande byggnaders 
energiprestanda?”. Målet med arbetet är att utforma ett enbostadshus i tre våningar 
med minsta möjliga bostadsarea på entréplanet, som klarar EUs direktiv för år 
2020 beträffande byggnaders energiprestanda. 

En litteraturstudie genomfördes för att utreda kompaktboendets effekter på 
boendekvalitén samt energieffektiv byggnadsutformning. En fallstudie av tre 
byggnader utreddes boende i flera plan. Utformningen av framtidens 
enbostadshus genomfördes i ett skissarbete och slutligen beräknades byggnaden 
för att uppfylla den rådande kravspecifikationen för NNE-hus. 

En yteffektiv planutformning åstadkoms genom överlappandet av betjäningsareor, 
effektiv disposition av rumsfunktioner samt gemensamma kommunikationsytor. 
Entréplanets utformning resulterade i en bostadsarea på 51,4 m2. Byggnaden är 
utformad för att tillgodose kravet på tillgänglighet i enlighet med BBR och SIS. 
Rumsfunktionerna som finns representerade på entréplanet är kök, badrum, 
avskiljbar sängplats samt utrymme för sittgrupp, matplats, tvätt och förvaring. 
Plan 2 utgörs till största del av ett vardagsrum vilket knyts samman med 
entréplanets sociala funktioner. Byggandens privata våning utgörs av plan 3 vilket 
inrymmer två av byggandens tre sovrum.  

Byggnaden följer nu gällande krav för 2020-målet, utformat som ett NNE-hus 
genom en energieffektiv utformning och egenproduktion av el från solceller. 

Vår slutsats är att förhållande, disponering, kommunikation av rumsfunktioner 
samt åtskild placering av privata och sociala utrymmen är väsentligt för att 
minimera bostadsarean samt för att bibehålla en god bostadskvalité.  

Nyckelord 

Bostadskvalitéer Bygga på höjden Energiutredning 
NNE-hus  Tomteffektivitet  Yteffektivtet
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1 Inledning 
 

Detta examensarbete genomförs som en avslutande del av utbildningen 
Byggnadsutformning med Arkitektur (180 hp) vid Jönköpings Tekniska Högskola. 
Rapporten utreder hur ett friliggande enbostadshus, byggt på höjden, kan 
utformas för att minimera markbehovet i enlighet med Boverkets byggregler. 
Byggnaden utformas för att klara EU-direktivet med hänsyn till byggnaders 
energiprestanda. Arbetet utförs i samarbete med Eksjöhus AB, som är ett 
småhustillverkande företag.  

 

1.1 Problembeskrivning 
 

Nybyggnationen av friliggande enbostadshus är idag låg, samtidigt har 
nybyggandet av flerbostadshus kraftigt ökat. En ökad produktion av enbostadshus 
har positiva effekter och skapar en lättnad på hela bostadsmarknaden. Med 
anledning av att nyproduktionen av enbostadshus medges, frigörs bostäder och en 
flyttkedja uppstår.1 

Städerna i Sverige blir allt mer tätbebyggda och tomterna blir allt mindre. En 
minskning av byggnadsarean har positiva ekonomiska effekter på markkostnaden 
då tomtpriserna tenderar att bli allt högre i urban bebyggelse och attraktiva 
områden. De ökande markpriserna är enligt Frida Scherdén2, försäljningschef på 
Eksjöhus, en av de bidragande orsakerna till att småhustillverkande företag förlorar 
andelar på bostadsmarknaden. Många konsumenter väljer bort att bygga nytt till 
förmån för andra boendeformer. Till följd av den rådande situationen upplever 
företaget en minskad efterfrågan för nyproduktion av småhus.  

Att minimera enbostadshusets bostadsarea för att minska markbehovet är en 
svårighet. I Sverige finns det krav på tillgänglighet beträffande utrymmen och 
rumsfunktioner. Samtliga bostäder ska kunna utgöra en fullvärdig bostad för 
personer med funktionsnedsättning. Att i Sverige utforma ett enbostadshus som 
kompaktbostad är unikt. 

”Byggnader svarar för 40 % av den sammanlagda energianvändningen inom unionen. Sektorn 
expanderar, vilket med all säkerhet kommer att öka dess energianvändning. Därför är en 
minskad energianvändning samt användningen av energi från förnybara energikällor inom bygg- 
och fastighetssektorn viktiga åtgärder som krävs för att minska unionens energiberoende och dess 
utsläpp av växthusgaser.” detta är ett av skälen till att Europaparlamentet den 19 maj 
2010 antog nya direktiv för byggnaders energiprestanda.3 

                                              
1 Villaägarnas riksförbund (2013), Småhusbyggandet kvar på krisnivå, 
http://www.villaagarna.se/Press/Nyheter/Smahusbyggandet-kvar-pa-krisniva-enligt-SCB , Acc. (2014-01-
14) 
2 Scherdén, Frida, försäljningschef på Eksjöhus AB. Intervju 2014-01-08 
3 EUR-Lex, Europaparlamentet och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj om byggnaders energiprestanda, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SV:PDF , Acc. (2014-
01-16) 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SV:PDF
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I rapporten för direktivet redovisas att ett minskat energianvändande och ett ökat 
nyttjande av förnyelsebara energikällor bidrar till att de miljö- och klimatmål som 
medlemsländerna står inför kan uppfyllas. Europaparlamentet tar genom 
direktivet beslut att från och med den 31 december 2020, ska samtliga 
nyproducerade byggnader uppföras som nära nollenergihus (NNE-hus).4 

Eksjöhus, såväl som övriga husproducerande företag, står inom en snar framtid 
för förverkligandet av direktiven. Småhusföretagens uppfyllnad av kraven på 
energiprestanda kommer innebära förändringar för deras projektering såväl som 
produktion. 

 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att effektivisera tomtutnyttjandet och förbättra 
energiprestandan i framtida enbostadshus.  

1.2.2 Mål 

Målet med arbetet är att utforma ett enbostadshus i tre våningar med minsta 
möjliga bostadsarea på entréplanet som klarar EUs direktiv för år 2020 
beträffande byggnaders energiprestanda. 

1.2.3 Frågeställningar 

 Vilken är den minsta möjliga bostadsarean för entréplanet i ett 
enbostadshus, med bibehållen tillgänglighet enligt svenska krav? 

 Hur kan rumsfunktionerna disponeras för ett enbostadshus i tre våningar 
med bibehållna boendekvalitéer? 

 Hur kan ett enbostadshus utformas för att klara EUs direktiv för år 2020 
beträffande byggnaders energiprestanda? 

 

 

                                              
4 EUR-Lex, Europaparlamentet och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj om byggnaders energiprestanda, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SV:PDF , Acc. (2014-
01-16) 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SV:PDF
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1.3 Metod 

1.3.1 Vilken är den minsta möjliga bostadsarean för entréplanet i 
ett enbostadshus, med bibehållen tillgänglighet enligt 
svenska krav? 

Frågeställningen har besvarats genom en litteraturstudie gällande kompaktboendes 
effekter på bostadskvalitén samt energieffektiv byggnadsutformning. Dessutom 
har en fallstudie av entréplan ur tillgänglighetssynpunkt genomföras. För att ta fram 
en planlösning enligt frågeställningen har ett skissarbete genomförts baserat på 
resultatet av tidigare använda metoder. 

1.3.2 Hur kan rumsfunktionerna disponeras för ett enbostadshus 
i tre våningar med bibehållna boendekvalitéer? 

Frågeställningen har besvarats med en litteraturstudie av boendekvalitéer samt 
genom en fallstudie med fokus på boende i flera våningar. Planritningar har 
utformats genom ett skissarbete med hänsyn till resultatet av första frågeställningen. 

1.3.3 Hur kan ett enbostadshus utformas för att klara EUs direktiv 
för år 2020 beträffande byggnaders energiprestanda? 

Frågeställningen har besvarats genom en litteraturstudie av hur byggnaden ska 
utformas för att uppfylla EUs direktiv beträffande byggnaders energiprestanda för 
år 2020. Beräkningar av byggnadens energiprestanda har utförts. 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet är begränsat till att omfatta utformning av ett friliggande enbostadshus. 

Omfattningen av arbetet är begränsat till att inte innefatta 
konstruktionsberäkningar och utredningar beträffande hållfasthet. Ingen 
fördjupning av fuktberäkningar kommer att genomföras. Materialval och 
beräkningar beträffande kostnader kommer inte behandlas i arbetet. 

Byggnaden avgränsas till att utformas med en stomme av trä i tre våningsplan 
varvid samtliga våningar ska inneha rumshöjden 2,4 meter. Hushållet anpassas för 
fyra personer. 

Energiutredningen är begränsad till att innefatta klimatzon III och byggnadens 
lokalisering är Stockholm, grundförhållandena antas vara lera. Lokala och 
generella bestämmelser kommer inte tas hänsyn till i arbetet. Utredningen 
resulterar inte i flera alternativ, utan enbart en lösning kommer att redovisas. 

I detta examensarbete baseras utformning och mått på SIS Normalnivå för 
grundläggande tillgänglighet. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 innehåller Inledning. Kapitlet inleds med rapportens problembeskrivning. 
Syfte, mål och frågeställningar är preciserade och i kapitlet redogörs för vilka 
metoder som har använts för att besvara frågeställningarna. Kapitlet innehåller 
även rapportens avgränsningar. 
 
Kapitel 2 innehåller Bakgrund och förutsättningar. Kapitlet är en teoretisk del som 
inleds med en beskrivning av dagens tomtsituation för småhus. Därefter 
sammanställs och beskriv samhällets regler och normer som har haft betydelse för 
genomförandet av arbetet. I kapitlet görs en redogörelse av dagens miljömål och 
miljökrav samt en definition av kravspecifikationen för ett NNE-hus. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av använd metodlitteratur i rapporten. 
 
Kapitel 3 innehåller Genomförande. Kapitlet består av en inledande litteraturstudie 
om kompaktboendes effekter på bostadskvalitén, de arkitektoniska omätbara 
värdena samt om energieffektivt byggande. Därefter följer en fallstudie av 
bostäder i flera plan. Kapitlet innehåller även ett skissarbete för framställandet av 
minsta möjliga bostadsyta på entréplanet samt utformning av ett enbostadshus i 
tre våningar. Kapitlet avslutas med redovisning av energiberäkningar. 
 
Kapitel 4 innehåller Resultat och analys av rapportens genomförande. 
 
Kapitel 5 innehåller Diskussion av rapportens resultat samt av använda metoder i 
arbetet. 
 
Kapitel 6 innehåller Slutsatser och rekommendationer för fortsatta och fördjupande 
studier. 
 
Kapitel 7 innehåller Referenser vilka har använts i rapporten. 
 
Kapitel 8 innehåller Sökord. 
 
Kapitel 9 innehåller Bilagor. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 

2.1 Dagens tomtsituation och nyproduktion av 

småhus 

Bristen på tomtmark är en bidragande orsak till den låga nyproduktionen av 
småhus. Tomtbristen är mest markant i urban bebyggelse där tomtpriserna tendrar 
att vara höga påvisar Frida Scherdén.5 Scherdén redogör för att tomtmarken är en 
stor post av den totala kostanden för att bygga friliggande villor. 

Nyligen genomförda studier av Lantmäteriet visar att tomtpriserna har stigit i en 
betydligt högre takt än prisutvecklingen för småhus. Studierna utgörs av en 
kartläggning över tomtmarkernas prisförändring mellan åren 2003 och 2013.6  

 

 
Figur 1. Prisutveckling för tomtmark och småhus år 2003-20137 
 
Orsaker till den kraftiga prisökningen är en stor efterfrågan och ett begränsat 
utbud. Prisutvecklingen för tomtmark har de senaste åren resulterat i en ökning på 
fem procentenheter och nybyggnationen av småhus i form av friliggande villor, 
kedjehus och radhus har de senaste åren endast varit 7 500-12 000 enheter per år. 
Enligt Lantmäteriet är den låga nyproduktionen negativ för samhällets utveckling 
och en ökning är önskvärd.8 

                                              
5 Scherdén, Frida, försäljningschef på Eksjöhus AB. Intervju 2014-01-08 
6 Roos, Henrik, chef för sektionen av fastighetsekonomi på Lantmäteriet. Mailkonversation 2014-02-04  
7 Ibid 
8 Ibid 
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2.2 Regler och krav för bostadsutformning 

2.2.1 Boverkets byggregler 

Boverkets byggregler (BBR) är en regelsamling innehållande föreskrifter och 
allmänna råd beträffande nybyggnation och ändring av en byggnad. Reglerna i 
BBR omfattar minimikraven för bland annat byggnaders utformning beträffande 
tillgänglighet, användbarhet samt säkerhet vid användning. 9 

Vid utformningen av en bostad föreligger krav på rumsfunktioner och hur de ska 
förhållas till byggnaden. En bostad i enlighet med BBR 3:2 ska vara anpassad för 
en långsiktig användning beträffande dimensionering, inredning och utrustning. 

I BBR 3:22  finns krav på utformningen av en bostad samt vilka rumsfunktioner 
som ska finnas representerade. Nedanstående funktioner är skallkrav.10 

- Minst ett rum för personhygien 
- Inredning och utrustning för personhygien 
- Rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro 
- Rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila 
- Rum eller avskiljbar del av rum för matlagning 
- Inredning och utrustning för matlagning 
- Utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning 
- Utrymme för hemarbete 
- Entréutrymme med plats för ytterkläder mm. 
- Utrymme för att tvätta och torka maskinellt om gemensam tvättstuga 

saknas 
- Utrymme för förvaring 
- Inredning för förvaring 

 

I BBR 3:221 finns krav på bostäder med flera plan beträffande hur entréplanet ska 
utformas. En byggnad ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 
varvid nedanstående funktioner är skallkrav.11 

- Minst ett rum för personhygien 
- Avskiljbar sängplats eller sovalkov 
- Möjlighet till matlagning 
- Utrymme för måltider 
- Utrymme för sittgrupp 
- Entréutrymme 
- Utrymme för förvaring 
- Utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga 

saknas 

                                              
9 Boverket, Regelsamling för byggande - BBR 2012, Karlskrona, Elanders Sverige AB, 2011, 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Regelsamling-for-byggande-BBR.pdf , 
Acc. (2014-02-07) 
10 Boverket, Boverkets Byggregler - föreskrifter och allmänna råd, BBR20, BFS 2013:14, Stockholm, Boverket 
11 Ibid 
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2.2.2 Swedish Standard Institute 

Standardisering är en frivillig branschöverenskommelse som bland annat används 
för att förenkla, effektivisera och säkerhetsställa funktioner. Vid 
bostadsutformning finns exempelvis svensk standard (SS) beträffande 
rumsfunktioner, inredning- och utrustningsmängder, möblering och tillgänglighet. 
SS är framtaget av standardiseringsorganet Swedish Standards Institute (SIS).12  

Svensk Standard SS 91 42 21:2006 är ett underlag vid projektering för att uppnå 
tillgänglighet i bostäder. Mått anges för aktiviteters utrymmesbehov, möbler och 
inredning. Dörröppningar och passager behandlas även i standarden. SIS använder 
tre olika kravnivåer vid måttanpassning och utformning för olika aktiviteter.  

- Normalnivån anger en grundläggande tillgänglighet där en manuell eller 
liten eldriven rullstol ska kunna används och framföras på ett 
funktionsmässigt korrekt sätt. Funktionsmått för rullstol vid nivån är  
1,2 x 0,7 meter och badrummets utformning ska medge utrymme för en 
hjälpare.13 

- Höjd nivå anger en utökad tillgänglighet och är utformad för stora grupper 
av funktionshindrade. Funktionsmått för rullstol vid nivån är  
1,3 x 0,7 meter.14 

- Sänkt nivå anger utformning utan krav på tillgänglighet. Mått baseras på en 
god funktion för personer med full rörelseförmåga.15 

 
Svensk Standard SS 91 42 22:2006 är ett underlag vid projektering av bostäder 
beträffande funktionsplanering. Standarden anger lämpliga mängder beträffande 
möbler, inredning och utrustning för olika aktiviteter.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
12 Boverket, Regelsamling för byggande - BBR 2012, Karlskrona, Elanders Sverige AB, 2011, 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Regelsamling-for-byggande-BBR.pdf , 
Acc. (2014-02-07) 
13 Svensk Standard SS 91 42 21:2006, 5. Utg., SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, 2006 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Svensk Standard SS 91 42 22:2006, 3. Utg., SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, 2007 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Regelsamling-for-byggande-BBR.pdf
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2.3 Energi 

2.3.1 Energi- och klimatmål 

EU har satt upp klimatmål vilka ska ha uppfyllts senast år 2020 med syftet att 
minska utsläppen av växthusgaser och fossila bränslen samt att öka 
energieffektiviteten. Klimatmålen går under namnet 20/20/20-målen. Målens 
uppfyllnad ska innebära att EU år 2020 ska ha uppnått 20 % minskning av 
växthusgasutsläppen i förhållande till 1990 års nivå, 20 % av den totala 
energikonsumtionen ska utgöras av förnyelsebar energi samt 20 % 
energieffektivisering av den totala energiförbrukningen.17  

Europaparlamentets beslut att samtliga nyproducerade byggnader från och med 
den 31 december 2020 ska uppföras som nollenergihus18, är ett steg mot minskat 
energianvändande och ökat nyttjande av förnyelsebara energikällor. Direktivet är 
tvunget om miljö- och klimatmålen som medlemsländerna i unionen står inför ska 
kunna uppfyllas. 

EU fördelar, i och med direktivet, ansvaret för dess uppfyllnad på respektive 
medlemsland att nationellt ta fram verktygen och genomföra nödvändiga åtgärder. 
Regeringen har i januari 2014 givit uppdraget till Boverket att i samarbete med 
Energimyndigheten, föreslå en svensk definition avseende energihushållningskrav 
för NNE-byggnader. Nämnda myndigheter ska gemensamt redovisa uppdraget till 
Regeringskansliet senast en 15 juni 2015.19  

2.3.2 Svenska energikrav 

FEBY (Forum för energieffektiva byggnader) har framställt en kravspecifikation 
för NNE-byggnader. Kravspecifikationen har tagits fram i väntan på ett 
regeringsbeslut av en svensk definition av byggnadstypens 
energihushållningskrav.20 

Enligt FEBY utformas ett NNE-hus med utgångspunkt från kraven för ett 
passivhus, vilket i klimatzon III är 50 kWh/m2 per år. För uppfylland av 
kravspecifikationen ska levererad energi till byggnaden vara lika med eller mindre 
än mängden egen genererad energi från byggnaden. Under sommarhalvåret bör 
den energi som byggnaden inte förbrukar säljas, för att under vinterhalvåret köpa 
den energi som krävs för att tillgodose byggnadens energibehov. I 
kravspecifikationen tas dessutom hänsyn till vilken klass den köpta respektive 
sålda energin har. El är en högvärdig energiform och viktas högre än fjärrvärme 

                                              
17 EU-upplysningen (2014), Klimatmål för att stoppa global uppvärmning, http://www.eu-upplysningen.se/Om-
EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/ , Acc. (2014-02-09) 
18 EUR-Lex (2014), Europaparlamentet och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj om byggnaders 
energiprestanda, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SV:PDF 
, Acc. (2014-01-16) 
19 Regeringen (2014), Regeringsbeslut II2, N2014/75/E, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/21/95/95949450.pdf , Acc.(2014-02-09) 
20 Passivhuscentrum (2012), Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus, bostäder – FEBY12, 
http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/kravspecifikation_feby12_-_bostader_sept.pdf, Acc. 
(2014-02-12) 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SV:PDF
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som är en lågvärdig energiform. Kraven för NNE-byggnad uppfylls då den totalt 
viktade energin till byggnaden är mindre än den viktade energin från byggnaden.21 
 
Formel för beräkning av viktad energi (Eviktad).22 

Eviktad = 2,5·Σ (Eel till – Eel från) + Σ (Eö till – Eö från) + 0,8· Σ (Efjv till – Efjv från)  

+0,4· Σ (Ekyla till – Ekyla från ) ≤ 0    [kWhviktad/m2Atemp, år] 
 
 
Efjv -  Fjärrvärme 
Ekyla -  Levererad fjärrkyla 
Eö - Levererad energi övrig energi som biobränsle, naturgas, etc.  
Eel -  Egen genererad el som levereras från byggnaden 
-Till, - från  Energi levererad till, respektive från byggnaden 
Eel från Egen genererad el som levereras från byggnaden 

 
 

2.4 Metodreferenser  

Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten 
I boken Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten behandlas 
genomförandet av examensarbeten med litteratur och andra texter som referenser. 
Boken ger förslag som underlättar genomförandet och arbetet av ett 
litteraturbaserat examensarbete.23 

Fallstudier: design och genomförande 

I boken Fallstudier: design och genomförande behandlas fallstudiemetodens tillämpning. 
Boken är riktad till både nybörjare och erfarna forskare och ger en introduktion till 
fallstudien. Områden som behandlas är problemformulering, utformning, 
insamling och analys.24 

Uppsatshandboken 

I boken Uppsatshandboken behandlas skrivprocessens alla faser. Boken ger regler 
och råd för utformning av vetenskapliga uppsatser.25

                                              
21 Passivhuscentrum (2012), Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus, bostäder – FEBY12, 
http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/kravspecifikation_feby12_-_bostader_sept.pdf, Acc. 
(2014-02-12) 
22 Ibid 
23 Friberg, F, (red.), Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten, Upplaga 2:2, Lund, 
Studentlitteratur AB, 2012 
24 Yin, R.K, Fallstudier: design och genomförande, Upplaga 1:2, Malmö, Liber AB, 2011. 
25 Strömquist, S, Uppsatshandboken, Upplaga 4, Mölnlycke, Hallgren och Fallgren Studieförlag AB, 2006 
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3 Genomförande 

3.1 Litteraturstudie 

Avsikten med litteraturstudien var att sammanställa relevanta aspekter i fråga om 
yt- och energieffektiv byggnadsutformning för frågeställningarnas besvarande.  

Granskade artiklar har delvist hämtats från fulltextdatabasen Science Direct via 
Jönköpings högskolebibliotekets söktjänst Primo. Avancerad sökning 
genomfördes och urval av publikationstypen vetenskapliga artiklar gjordes. 
Sökorden som användes var ”compact living”, ”compact house”, “energy efficient 
design” och ”zero energy building”. Sammanfattningen till de intressanta 
artikelrubrikerna erhållna genom sökningen lästes. Vidare studie av utvald artikel 
gjordes för att konstatera artikelns relevans för examensarbetets syfte.  

3.1.1 Boende på små ytor, bristfällig boendekvalité? 

År 2004 offentliggjorde EU statisk över det befintliga bostadsbeståndet i Europa 
vilken år 2005 analyserades av A. W. Evans och O. M. Hartwich för Policy 
Exchange och Localis. Genom analysen framkom att Storbritannien är det land i 
Västeuropa som bygger de minsta bostäderna till ytan. Dessutom tenterar den 
genomsnittliga nybyggda bostaden att krympa. Studien visar att Danmark har de 
genomsnittligt största nyproducerade bostäderna. Den danska nyproducerade 
genomsnittbostaden är 137 m2 vilket är 80 procent större än den nyproducerade 
brittiska genomsnittbostaden. I Sverige är nybyggda bostäder i genomsnitt 83 m2, 
tio procent större jämfört med de brittiska.26  

I Storbritannien är bristfällig boendekvalité på grund av ytsnåla bostäder ett 
faktum. R. Roberts-Hughes, The Royal Institute of British Architects (RIBA), 
redogör i artikeln The Case for Space – The size of England´s new homes för 
anledningarna till de ytsnåla brittiska bostäderna. R. Roberts-Hughes redogör att 
en av anledningarna är att det i Storbritannien jämfört med övriga länder i 
Västeuropa saknas standarder för tillgänglighet. Vid nybyggnation av bostäder 
finns idag inga normer för minsta tillåtna golvarea i en bostad. 27 Behovet av 
boendeyta menar R. Robert-Hughes beror på antal boende i respektive bostad 
samt de boendes livsstil. 28 

Commission for Architecture and the Built Environment, CABE, och English 
Partnerships genomförde år 2008 i samarbete med RIBA en undersökning av 
nybyggda bostäder i London och sydöstra England. Genom studien kartlades i 
vilken utsträckning de boende upplevde att de hade tillräckligt med utrymme för 
ett komfortabelt vardagsliv. Resultatet av undersökningen visade att de boende 

                                              
26 Evans. A. W., Hartwich. O.M., Policy Exchange, Localis, Unaffordable Housing: Fables and Myths, 2005, 
http://www.policyexchange.org.uk/images/publications/unaffordable%20housing%20-%20jun%2005.pdf 
, s.24-25, Acc. (2014-02-27) 
27 Roberts-Hughes. R, RIBA, The Case for Space – The size of England´s new homes, 2011, 
http://www.architecture.com/Files/RIBAHoldings/PolicyAndInternationalRelations/HomeWise/Casefo
rSpace.pdf , s. 10, Acc. (2014-02-27) 
28 Roberts-Hughes. R, RIBA, The Case for Space – The size of England´s new homes, 2011, s. 4 

http://www.policyexchange.org.uk/images/publications/unaffordable%20housing%20-%20jun%2005.pdf
http://www.architecture.com/Files/RIBAHoldings/PolicyAndInternationalRelations/HomeWise/CaseforSpace.pdf
http://www.architecture.com/Files/RIBAHoldings/PolicyAndInternationalRelations/HomeWise/CaseforSpace.pdf
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upplevde bristande boendekvalitéer, på grund av otillräckligt bostadsutrymme i 
förhållande till deras behov. En majoritet upplevde att de saknade utrymme för de 
möbler de behöver, för förvaring, för matlagning, för sociala aktiviteter samt tyst 
plats för avslappning. 29 Undersökningen tydliggör vilken betydelse en begränsad 
boendearea har och hur den kan påverka de boendes livskvalité. 

Enligt R. Roberts-Hughes är bostadens planlösning utöver boendeytan den faktor 
som avgör vilka möjligheter som medges i ett hem. I figur 2 redovisas två 
planlösningar vilka tydliggör betydelsen av extra utrymme för de boende. Den 
utökade arean i tvårumslägenheten på 6m2 medger en bostad med förbättrade 
boendekvalitéer.30 

 

 
Figur 2. Plananalys av tvårumslägenheter31 
 
De förbättrade boendekvalitéerna vilka medges i och med utökningen av 
bostadsarean är32: 

- att entrén medger full tillgänglighet för rullstolsbunden  
- att utökade förvaringsmöjligheter i medges vardagsrummet 
- att installation av ytterligare skåpsenhet medges i köket  

 
 
 
 
 
 

                                              
29 CABE, HATC, Ipsos MORI, These are Space in new homes: what residents think, 2009, 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/files/space-in-new-
homes.pdf, Acc. (2014-02-27) 
30 Roberts-Hughes. R, RIBA, The Case for Space – The size of England´s new homes, 2011, s. 26 
31 Roberts-Hughes. R, RIBA, The Case for Space – The size of England´s new homes, 2011, s. 27 
32 Ibid 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/files/space-in-new-homes.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/files/space-in-new-homes.pdf
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3.1.2 Omätbara arkitektoniska egenskaper 

Litteraturstudie har gjorts av O. Nylanders bok Bostaden som arkitektur. Boken är en 
omarbetning av avhandlingen med samma namn som Nylander disputerat vid 
Chalmers Tekniska Högskola. Analys har gjort av K. Forshed och O. Nylanders 
bok Bostadens omätbara värden skriven i samarbete med HSB.   

Genom identifiering av de omätbara arkitektoniska egenskaperna i en bostad har 
Nylander undersökt vad som karakteriserar en god bostad. Nylanders eftersträvan 
var att utreda hur egenskaperna karakteriserats i en bostad där de boende upplever 
hemkänsla och trivsel. Undersökningar och analyser har lett fram till att Nylander 
har identifierat sju egenskapsfält vilka bidrar till att urskilja en byggnads komplexa 
detaljer, egenskaper och karaktärsdrag med avseende på byggnadens arkitektoniska 
framtoning. 33 

Egenskapsfälten är material och detaljer, axialitet, omslutenhet, rörelse, 
rumsfigurer, ljus och rumsorganisation.34 

I arbetet utesluts analyser av egenskapsfälten material och detaljer, rumsfigurer 
och rumsorganisation. Avgränsningen av material och detaljers görs då fokus i 
arbetet är planlösningars utformning inte materialval. Särskild hänsyn till 
rumsfigurer prioriteras inte i detta arbete utan rummen utformas med 
utgångspunkt från rumsfunktionernas tillgänglighetskrav.  

 
Axialitet 
”I bostaden är axialitet en linje som förbinder två intressanta punkter. En axel sträcker sig 
genom, involverar, två eller flera rum. En axel kan också skapa genomsiktsmöjlighet och 
genomblickar i en bostad.” 35 

Enligt Nylander skapar en axels visuella framtoning förväntningar vilka kan 
bekräftas genom rörelse i axelns riktning. Axialitet kan användas som ett verktyg 
för att visuellt framhäva viktiga partier i en byggnad. 36  

Forshed och Nylander beskriver att axelns längd, antalet rum som axeln förbinder 
samt axelns utgångspunkt och mål är faktorer som är signifikativa för god axialitet. 
En lång axel vilken sträcker sig genom flera rum och förbinder viktiga delar i 
bostaden har hög dignitet i egenskapsfältet.37 

Nylander redogör för att upplevelsen av axialiteten kan försäkras i samspel med 
ljus, rörelse och rumsorganisation i en bostad.38 Nylander påstår också att en god 
axialitet kan bidra till att stärka förhållandet mellan det inre och det yttre 
rummet.39 
 
 

                                              
33 Nylander. O, Bostaden som arkitektur, Stockholm, Svensk Byggtjänst, 1999, s. 41 
34 Nylander. O, Bostaden som arkitektur, Stockholm, Svensk Byggtjänst, 1999 
35 Forshed. K, Nylander. O, Bostadens omätbara värden, Stockholm, HSB riksförbund, 2003, s. 55 
36 Nylander. O, Bostaden som arkitektur, s. 49 
37 Forshed. K, Nylander. O, Bostadens omätbara värden, s. 56 
38 Nylander. O, Bostaden som arkitektur, s. 52 
39 Nylander. O, Bostaden som arkitektur, s. 49 
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Rörelse 
Rörelsen är en förutsättning för att uppleva arkitekturen som helhet. Arkitekturen inbjuder till 
rörelse – genom rum.40 

Möjligheten att förflytta sig från ett rum till ett annat genom en rundgångsrörelse 
är enligt Forshed och Nylander en förhöjd bostadskvalité. Rundgångsmöjligheter 
medger att rummen i en bostad kan upplevas dels var för sig och dels som en 
samverkande helhet. Rörelsen och flexibiliteten förbättras om rummen i en bostad 
förses med flera öppningar eftersom olika möjligheter medges för att ta sig in i 
och ut ur rummet.41   
 
Omslutenhet 
”Bostaden och rummets intryck av slutet respektive öppet är av stor betydelse för upplevelsen av 
bostadens arkitektur”42 

Forshed och Nylander förklarar att relationen mellan det inre och det yttre 
rummet, det privata och det offentliga, skapas av öppningar i byggnadens yttre 
skal. Nylander beskriver att det är öppningarna som ger byggnaden dess specifika 
karaktär.43 Upplevelsen av öppen- och slutenheten i ett rum avgörs av öppningens 
storlek i förhållande till väggarea.44 
 
Ljus 
”Dagsljuset i bostaden har fundamental betydelse för arkitekturupplevelsen”45 

Forshed och Nylander beskriver att dagsljuset har en symbolisk laddning. Ljus 
utgör målet för riktningar och axialitet då det inbjuder till rörelse. Dagsljus som tar 
sig in i byggnaden ger bostaden karaktär och tydliggör dess egenskaper och 
öppenhet. Vardagsrummets offentliga karaktär kan med stort dagsljusinsläpp 
förstärkas. Likväl som sovrummets intima och privata särdrag kan karakteriseras 
med begränsad en dagsljusbelysning.46 Ett fönster leder ljus in i rummet men det 
binder även samman rummet mot utsikten.47 
 
 
 
 
 

                                              
40 Forshed. K, Nylander. O, Bostadens omätbara värden, s. 63 
41 Forshed. K, Nylander. O, Bostadens omätbara värden, s. 64 
42 Nylander. O, Bostaden som arkitektur, s. 53 
43 Ibid 
44 Nylander. O, Bostaden som arkitektur, s. 57 
45 Forshed. K, Nylander. O, Bostadens omätbara värden, s. 35 
46 Ibid 
47 Nylander. O, Bostaden som arkitektur, s. 55 
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3.1.3 Energieffektiv byggnadsutformning 

I artikeln Energy efficient design of building: A review48 skriven av R. Pacheco, J. 
Ordónez och G. Martínez, sammanställs och analyseras studier beträffande hur en 
byggnads fysiska utformning påverkar dess energieffektivitet. 

R. Pacheco, J. Ordónez och G. Martínez refererar till flertalet genomförda studier 
bland annat till artikeln Prediction of building energy needs in early stage of design by using 
ANFIS 49. I artikeln konstaterar författarna B. Ekici Bektas och T. Aksoy att 
utgångspunkten vid projektering av energieffektiva byggnader är fastställandet av 
de fysiskt- och utformningsanknutna parametrar som påverkar 
värmeöverföringsprocessen och därmed byggnadens energiprestanda. 
Parametrarna redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Parametrar vilka påverkar en byggnads energiprestanda 
 

Fysiska och miljömässiga 
parametrar 

Daglig utetemperatur  

Solstrålning  

Vindriktning och vindhastighet  

Byggnadsutformningsparametrar Byggnadsform 

Transparanta fasadytor 

Orientering 

Byggmaterialens fysikaliska och termiska 
egenskaper 

Avståndet mellan byggnader 

 

R. Pacheco, J. Ordónez och G. Martínez slutsats visar dock att byggnadens 
orientering, form samt förhållandet mellan klimatskalets yttre area och inre volym 
är de parametrar som har störst påverkan byggnadens energikonsumtion.50 

De mest signifikativa faktorerna för minimering av en byggnads värme- och 
kylbehov i avseende på byggnadens fysiska utformning är enligt R. Pacheco, J. 
Ordónez och G. Martínez byggnadens kompakthet, formfaktor samt 
klimatförhållanden.51  

E. Neufert arkitektoniska studier visar på att hemisfären ur energisynpunkt är den 
fysiskt optimala byggnadsformen med avseende på dess kompakthet.52 Vid 
jämförelse med andra byggnadsformer är förhållandet mellan hemisfärens yttre 

                                              
48 Pacheco. R, Ordónez. J, Martínez. G, Energy efficient design of building: A review, University of Granada, 
Granada, 2011 
49 Ekici Bektas. B, Aksoy. T, Prediction of building energy needs in early stage of design by using ANFIS, Firat 
University, Elazig, 2010 
50 Pacheco. R, Ordónez. J, Martínez. G, Energy efficient design of building: A review, 2011 
51 Ibid 
52 Neufert. E, Arte de proyectar en Arquitectura, Gustavo Gili, SA Editorial, Barcelona, 1995 
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area och inre volym, kompakthet, minimal. Den halvklotsformade 
byggnadsformen är på grund av dess utformning- och konstruktionsproblematik 
svår att applicera i majoriteten av dagens byggnadsprojekt.53 

Baserat på flertalet genomförda studier redogör R. Pacheco, J. Ordónez och G. 
Martínez att formfaktorn, förhållandet mellan byggnadens längd och djup, 
generellt studeras i sammanslutning med byggnadsorienteringen. Tillsammans 
definierar faktorerna andelen fasadarea i respektive väderstreck.54 
 
Byggnadsorientering 
Passiv värme som tillförs byggnaden genom solstrålning medger att en optimal 
byggnadsorientering reducerar behovet av interna värmekällor. En optimal 
byggnadsorientering bidrar också till förbättrade dagsljusförhållanden i byggnaden 
samtidigt som behovet av artificiella ljuskällor därmed kan reduceras. Byggnadens 
placering har dessutom betydelse beträffande möjligheten att maximera 
solstrålningen för att effektivisera kapaciteten vid användandet av solenergi.55 
 
Solavskärmning 
I artikeln Energy efficient design of building: A review analyserar R. Pacheco, J. Ordónez 
och G. Martínez solavskärmning som ytterligare en bidragande faktor till en 
byggnads energieffektivisering. Att optimera byggnadsorienteringen för att 
maximera solinstrålningen är fördelaktig under vinterhalvåret men problematisk 
under sommarmånaderna. I artikeln The impact of shading design and control on building 
cooling and lighting demand56 framför författarna A. Tzempelikos och AK. Athienitis 
att användandet av solavskärmningssystem är nödvändigt för att minimera den 
passiva värmetillförseln under sommaren. Under den kallare delen av året bör 
solavskärmningssystem emellertid medge maximal solinstrålning. Behovet av 
komfortkyla och komfortvärme kan därmed reduceras. 
 

 

 

 

 

 

 

                                              
53 Pacheco. R, Ordónez. J, Martínez. G, Energy efficient design of building: A review, 2011 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Tzempelikos. A, Athienitis. AK, The impact of shading design and control on building cooling and lighting deman, 
Concordia University, Montreal, 2006 



Genomförande 

19 
 

3.2 Fallstudie 

Avsikten med fallstudien var att undersöka hur en byggnad i flera plan kan 
utformas och hur utformningen påverkar de omätbara arkitektoniska 
egenskaperna. I avsnittet redovisas analyser och slutsatser av tre enbostadshus 
med utgångspunkt från Ola Nylanders egenskapsfält. En detaljerad redogörelse av 
byggnadernas rumsfunktioner och plandisposition presenteras i bilagorna 1, 2 och 
3.  

3.2.1 Analys av friliggande fyravåningshus – Glen Lake Tower 

Glen Lake Tower är ett friliggande 
enbostadshus lokaliserat i Michigan, 
USA. Byggnaden uppfördes år 
2011 och är ritad av Balance 
Associate Architects, Tom 
Lenchek. Totala boarean är 130 m2 
fördelat på fyra plan.57  

Första planet består av ett öppet 
garage och en trappa till entrén. 
Plan 2 och 3 består av privata 
rumsfunktioner och det översta 
planet utgörs av sociala utrymmen.  

Ritningar och utförliga 
beskrivningar se bilaga 1.             

 
 
 

                                             Figur 3. Planlösningar Glen Lake Tower58 

Förhållande och placering av rumsfunktioner 
En kvalité i bostaden är att de privata och sociala utrymmena är avskilda från 
varandra och placerade på olika plan. Det medför att de sociala rumsfunktionerna 
inte inkräktar på de privata. Badrummets placering i anslutning till sovrummet är 
ytterligare en kvalité. Det är byggnadens enda hygienutrymme och om kontoret 
skulle inredas som sovrum, finns inget badrum att tillgå på samma plan. 
 
Möblerbarhet och flexibilitet 
Den öppna planlösningen på översta planet ger möjlighet för en god möblerbarhet 
och flexibilitet. Stora glaspartier begränsar dock möblerbarheten mot fasad. 

                                              
57 Architectural record, Glen Lake Tower, 
http://archrecord.construction.com/residential/featured_houses/2014/Glen-Lake-Tower-Balance-
Associates-Architects.asp , Acc. (2014-03-20) 
58 Balance Associates Architects, Glen Lake Tower, 
http://balanceassociates.com/projects/GlenLkTowerdescr.html , Acc. (2014-03-20) 
 

http://archrecord.construction.com/residential/featured_houses/2014/Glen-Lake-Tower-Balance-Associates-Architects.asp
http://archrecord.construction.com/residential/featured_houses/2014/Glen-Lake-Tower-Balance-Associates-Architects.asp
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Glaspartierna i sovrummet försämrar flexibiliteten då enbart en möjlig 
sängplacering medges.   
 
Axialitet och rörlighet 
Axlarna medger en god genomsiktsmöjlighet i bostadsplanet. På plan 2 och 3 är 
axlarna dock begränsade till följd av de privata utrymmenas avskiljbarhet. Genom 
att låta dörrarna stå öppna förbättras axialiteten då axlarna förlängs. Den översta 
våningens öppna planlösning ger en cirkulerande rörlighet i rummet. 
 
Omslutenhet, fönster och ljus 
Det andra planets omslutenhet bidrar till att rummen upplevs mer privata i 
förhållande till rummen på övriga plan. Tredje planet har en mindre omslutenhet 
med fler ljusinsläpp. Sovrummet upplevs explorativt mot omgivningen på grund 
av ett glasparti i anslutning till balkongen. De stora glaspartierna från golv till tak 
samt avsaknad av innerväggar på det översta planet bidrar till att våningen upplevs 
öppen. Fönsterpartierna medför att balkongen upplevs som en del av det inre 
rummet. 
 
Tillgänglighet 
Till följd av entréns placering på plan 2 tillgodoses inte de svenska 
tillgänglighetskraven. Ett flertal trappor samt avsaknad av hiss gör att byggnaden 
inte är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.  

3.2.2 Analys av långsmalt radhus i tre plan – Atlas 5 Townhouse 

Atlas 5 Townhouse är ett radhus 
lokaliserat i Vasastaden i centrala 
Stockholm. Projektet färdigställdes år 
2013 och är en ombyggnation av en 
äldre kontorsbyggnad från 1931. 
Bostadens totala boyta är 145 m2 
(lägenhet D). 59  

Byggnaden innehar en 
suterrängutformning med privata 
rumsfunktioner på översta planet 
och både privata och sociala 
rumsfunktioner på övriga plan.              

Ritningar och utförliga                   
beskrivningar se bilaga 2. 
 
 

Figur 4. Planlösningar Atlas 560 

                                              
59 Bjurfors, The Townhouse story, http://www.bjurfors.se/Nyproduktion/Projekt/The-Townhouse-
Story/?page=project , Acc. (2014-03-20) 
60 Ibid 

http://www.bjurfors.se/Nyproduktion/Projekt/The-Townhouse-Story/?page=project
http://www.bjurfors.se/Nyproduktion/Projekt/The-Townhouse-Story/?page=project
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Förhållande och placering av rumsfunktioner 
Privata och sociala utrymmen är separerade på två av planen vilket är en kvalité. 
Bottenvåningen utgörs av sociala utrymmen och översta planet av privata sovrum. 
Samtliga plan har ett hygienutrymme vilket är ett mervärde för de boende.  
 
Möblerbarhet och flexibilitet 
Byggnadens proportioner är långsmal och medför en begränsad möblerbarhet i 
flera rumsfunktioner. Eftersom en långsida utgörs av en passage är 
möblerbarheten längs sidan begränsad då siktlinjen försämras. Vardagsrummet är 
ett genomgångsrum till en intilliggande uteplats och för att medge framkomlighet 
begränsas möblerbarheten. Kök och sovrum är avskilda rumsfunktioner utan 
genomgång. 
 
Axialitet och rörlighet 
Utmärkande för byggnaden är planlösningarnas långsmala proportion med 
ljusinsläpp på kortsidorna. Entréplanet har inga dörrar eller annan avskiljande 
konstruktion i huvudaxelns riktning och därmed medges en god genomsikt. 
Bottenvåningen och övervåningens privata utrymmen avskiljs med skjutdörrar. 
Axialiteten blir begränsad när dörrarna är stängda. 
 
Omslutenhet, fönster och ljus 
Avsaknad av ljusgenomsläpp på långsidorna bidrar till en omslutenhet på 
respektive plan. Omslutenheten reduceras dock av stora glaspartier på kortsidorna. 
Rummen belägna vid kortsidorna har goda dagsljusförhållanden med stora 
glaspartier. Byggnadens suterrängutformning medför försämrade 
dagsljusförhållanden på bottenplanet, dock förbättras dagsljusförhållandet genom 
ljusschaktets utformning. 
 
Tillgänglighet 
Entréplanet har inget tydligt utrymme för sittgrupp, hiss saknas och byggnaden 
uppfyller därmed inte tillgänglighetskraven för entréplan i bostäder i flera plan 
enligt BBR. Utgången till terrassen ligger på bottenplan och är inte tillgänglig för 
personer med nedsatt rörelseförmåga. 
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3.2.3 Analys av friliggande trevångshus – Rosmarinen husmodell 
3.1 

Kvarteret Rosmarinen ligger beläget i Helsingborg och omfattar 29 friliggande 
enfamiljshus i två respektive tre plan (husmodell 3.1). Första etappen slutfördes år 
2012 och 14 byggnader stod klara för inflyttning.61 

Entréplanet består av de sociala rumsfunktionerna, kök och vardagsrum. På plan 2 
och 3 finns både sociala och privata utrymmen. De sociala utrymmena utgörs av 
allrum på plan 2 och en takterrass på plan 3. Badrum finns på samtliga plan. 
Ritningar och utförliga beskrivningar se bilaga 3.  

Figur 5. Planlösningar Rosmarinen62.                         
 
Förhållande och placering av rumsfunktioner 
I byggnaden är sociala och privata rumsfunktioner separerade mellan de olika 
planen. Fördelningen medför en minimerad risk för störningar. Badrum och 
förvaringsmöjligheter finns tillgängligt på respektive plan vilket är kvalitativt. 
Rumsfördelningen i bostaden med enbart ett sovrum och ett badrum placerat på 
översta våning anses vara ett mervärde då det upplevs som en privat zon i 
byggnaden. Takterrassen betraktas inte som en social funktion eftersom de stora 
glaspartierna i badrummet som vetter mot terrassen. 
 
Möblerbarhet och flexibilitet 
Till följd av bottenplanets öppna planlösning är möblerbarheten god. Sittgruppen 
och matplatsen kan byta plats. Sovrummen på plan 2 har till följd av 
fönstersättning och begränsad yta en mindre god möblerbarhet och flexibilitet. 
Översta planet har en begränsad möblerbarhet och endast en möjlig sängplacering 
finns. 
 
 

                                              
61 Rantala, Anette. Skånes arkitekturpris till Rosmarinen. Helsingborgs dagblad. 2013-11-11. 
http://hd.se/helsingborg/2013/11/11/skanes-arkitekturpris-till/ , Acc. (2014-03-20) 
62 Sveriges arkitekter, HSB Kv. Rosmarinen, http://www.arkitekt.se/s64597?skip64577=-1 , Acc. (2014-04-
17) 

http://hd.se/helsingborg/2013/11/11/skanes-arkitekturpris-till/
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Axialitet och rörlighet 
Byggnaden har en god genomsiktsmöjlighet till följd av flera huvudaxlar som 
sträcker sig från fasad till fasad. Samtliga plan har en huvudaxel parallellt med 
trappan vilket medger ett linjärt flöde genom planet. Den öppna planlösningen på 
entréplanet ger en god cirkulation. Översta planet har en rundgångsrörelse som 
medger möjlighet att nå samtliga rumsfunktioner på planet. 
 
Omslutenhet, fönster och ljus 
De stora glaspartierna i byggnadens ena kortsida bidrar till en ökad öppenhet och 
begränsad omslutenhet. Det minimala ljusinsläppet i en av byggnadens långsidor 
förstärker den inre rumskänslan och begränsar insynen från närliggande 
byggnader. På plan 2 finns privata rumsfunktioner med mindre ljusinsläpp i 
förhållande till de sociala rumsfunktionerna på entréplanet. Badrummet på översta 
planet har ett stort glasparti mot takterrassen, det medför en minskad 
omslutenhet. Badrummet upplevs som mindre privat på grund av insynen från 
takterrassen.  
 
Tillgänglighet 
Entréplanet saknar ett tydligt anvisat utrymme för avskiljbar sängplats eller 
sovalkov. En möjlig placering är utrymmet där matplatsen nu är inritad. 
Uppfylland av SIS krav för övriga rumsfunktionernas ytbehov på planet är med 
föreslagen utformning svåruppnåelig. 

3.2.4 Slutanalys 

I avsnittet redovisas en sammanställd analys av genomförda fallstudier vilken 
använts till grund för frågeställningarnas besvarande genom framställande av 
värderingsmodellen i skissarbete 1.  

Sammanfattande slutanalys av fallstudien 
Med avseende på placering av olika rumsfunktioner bör sociala och privata 
rumsfunktioner placeras på skilda plan eftersom aktiviteterna i de olika 
rumsfunktionerna då kan medges utan att inkräkta på varandra. Minskad 
störningsrisk medges om det största sovrummet i bostaden placeras på ett enskilt 
plan, skilt från övriga rumsfunktioner. Den privata känslan förstärks då 
sovrummet med tillhörande badrum skulle placeras på översta våningen. Badrum 
bör finnas på respektive plan om planet innehåller ett sovrum. 

Goda genomsiktsmöjligheter i en byggnad skapas genom horisontell axialitet. 
Möjlighet att gå i axelns riktning förstärker dess dignitet. En god axialitet kan bidra 
till att förbinda rum och eller viktiga delar i byggnaden. Axlar som sträcker sig från 
fasad till fasad med ett fönster eller en dörr som ändpunkt, bidrar till en förening 
av det yttre och inre rummet.  

Öppna planlösningar och rum med flera öppningar medger möjlighet till god 
cirkulation. Öppna planlösningar medger även potential till god flexibilitet och 
möblerbarhet. Den sociala upplevelsen i ett rum kan med hjälp av öppna 
planlösningar och stora glaspartier förstärkas eftersom de bidrar till en minimerad 
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omslutenhet. Likväl som den privata rumsupplevelsen förtydligas genom ett 
begränsat ljusinsläpp.  

Stora glaspartier bidrar till en minskad omslutenhet. De inre rummen upplevs som 
större än vad de egentligen är då gränsen mellan det yttre och inre rummet kan 
upplevas som diffus. Exempelvis kan stora fönsterpartier mot en altan eller en 
balkong medföra att de upplevs som en del av det inre rummet. Storleken och 
placeringen av glaspartier påverkar dessutom graden av möblerbarhet mot 
yttervägg. 

En byggnads omslutenhet genom begränsade dagljusinsläpp har förutom 
upplevelsen av den inre rumsuppfattningen även betydelse för insynsmöjligheten i 
byggnaden. En begränsad fönsterarea i de fasader som vetter mot närliggande 
byggnader medger möjlighet till tät bebyggelse då insynen är begränsad.  
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3.3 Skissarbete 

Avsikten med skissarbetet var att ta fram ett flertal alternativa planlösningar för att 
utreda och bestämma minsta bostadsarean för entréplanet i ett friliggande 
enbostadshus med bibehållen tillgänglighet och boendekvalité. 

Förutsättningarna för skissarbetet var BBRs skallkrav på rumsliga funktioner vilka 
tillämpades vid framställandet av en fullvärdig bostad enligt svenska krav. 
Skissarbetet utfördes även i enlighet med SIS standardisering för tillgänglighet och 
för rumsfunktionernas ytbehov enligt normal kravnivå. Med syfte att utforma ett 
NNE-hus har hänsyn till byggnadens energieffektivitet tagits vid den 
arkitektoniska utformningen. 

Entréplanerna vilka framställdes i skissarbete 1 värderades enligt en 
värderingsmodell vilken utformades med utgångspunkt från litteraturstudien av de 
omätbara arkitektoniska egenskaperna i en bostad samt utifrån genomförda 
analyser i fallstudien. I värderingsmodellen redogörs en tre-stegsgradering, för 
studerade bostadegenskaper.  Graderingen är bra, tillfredsställande och bristfällig. 
Värderingen användes som motiv till valet av planlösning för entréplanet i 
bostaden. Vald utformning av entréplanet låg därefter till grund för skissarbete 2, 
framställande av övriga plan i bostaden.  

3.3.1 Värderingsmodell 

Axialitet  
Bra: Fler än två axlar medger god genomsiktsmöjlighet i byggnaden. Minst en axel 
sträcker sig från fasad till fasad. Möjlighet finns att gå i axelns hela längd utan 
hinder. Fönster eller dörr utgör ändpunkter och bidrar till en förening av det yttre 
och inre rummet.   
Tillfredställande: Minst två axlar som sträcker sig genom minst två rumsfunktioner 
med fönster eller dörr som ändpunkt. Dock medges inte möjlighet att gå längs 
med axelns hela längd, stängda dörrar eller möbler utgör hinder. 
Bristfällig: Axialitet saknas i byggnaden, genomsiktsmöjligheten är begränsad. 
 
Rörlighet 
Bra: Tillgång till minst tre rumsfunktioner medges i ett cirkulärt gångstråk. 
Tillfredställande: Tillgång till minst tre rumsfunktioner medges i ett gångstråk med 
ändpunkter. 
Bristfällig: Rörlighet mellan fler än två rumsfunktioner saknas. 
 
Omslutenhet, ljus och insyn 
Bra: Omslutenheten bidrar till förstärkning av den sociala och privata 
uppdelningen av rumsfunktionerna på planet. Ljusinsläpp bidrar till ökad 
öppenhet i planet samt ett samspel med det yttre rummet. Begränsade 
insynsmöjligheter i tre väderstreck. 
Tillfredställande: Omslutenheten tillåter en social och privat uppdelning av 
rumsfunktionerna på planet. Begränsade ljusinsläpp påverkar öppenheten.   
Begränsade insynsmöjligheter i två väderstreck. 
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Bristfällig: Omslutenheten inskränker på upplevelsen av socialt och privat samt 
medger flera mörka utrymmen i bostaden. Insynsmöjlighet i samtliga väderstreck. 
 
Möblerbarhet och flexibilitet 
Bra: Rumsfunktionerna kan byta plats på planet. Alternativa utformningar av 
respektive rumsfunktion medges. Fönstersättningen inskränker inte på 
möbleringen. Möblerbar vägg för tv eller övrig elektronik/möblemang finns i 
anslutning till sittgrupp. 
Tillfredställande: En alternativ utformning av rumsfunktionerna medges. 
Fönstersättningen kan till viss del inskränka på möbleringen. Begränsad tillgång till 
möblerbar vägg i anslutning till sittgrupp. 
Bristfällig: Enbart ett möbleringsalternativ medges. Fönstersättningen inskränker på 
möbleringen. Ingen möblerbar vägg vid sittgrupp.  
 
Energieffektiv planutformning 
Bra: Byggnaden har fyra hörn vilket medger minsta möjliga längd av köldbrygga. 
Största fönsterarean återfinns i en fasad, i övriga fasader är fönstersättningen 
begränsad. 
Tillfredställande: Byggnaden har fem eller sex hörn. Den totala fönsterarean 
återfinns till största del i två fasader. 
Bristfällig: Byggnaden har fler än sex hörn och ingen hänsyn har tagits till 
fönstersättning ur energisynpunkt. Samtliga fönster fasader har stora fönsterareor. 

3.3.2 Skissarbete 1 – Utformning av entréplanet 

Skissarbetet inleddes med en utredning av utrymmesbehovet för respektive 
rumsfunktion, vilka ska finnas på entréplanet ur tillgänglighetssynpunkt enligt BBR 
3:221. Svensk Standard SS 91 42 21:2006 användes för att bestämma 
rumsfunktionernas utformning och ytbehov. Redogörelse av använda och 
analyserade rumsfunktionsutformningar återfinns i bilaga 4. I bilagan redovisas 
alternativa utformningar av respektive rumsfunktion samt erfordrat 
utrymmesbehov.  

Med utgångspunkt från framtaget ytbehov för respektive rumsfunktion påbörjades 
därefter en skissprocess. Rumsfunktionerna med sitt bestämda ytbehov 
sammaställets till planlösningar. Med avsikt att framställa en planlösning med 
minsta möjliga bostadsyta, eftersträvades överlappningar av rumsfunktionernas 
betjäningsytor samt minimering av outnyttjat utrymme. I samtliga alternativa 
planlösningar utformades med utgångspunkt att från en central passage nå de 
flesta rumsfunktioner på entréplanet. De rumsfunktioner som inte nås från 
passagen placerades med tillgångsmöjligheter från närliggande rumsfunktions 
betjäningsyta. Därmed minimerades behovet av extra yta för ytterligare passager.  
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Värdering av utformningsalternativ 

Entréplan 1.1 - Bostadsyta: 52,9 m2 
 
Axialitet  
Axialitet från entrén till altandörren på 
motsatta fasadsidan. Axlar från fasad till 
fasad utan fönster eller dörrar som 
ändpunkt eller hindrande möblering. 
Värdering: Bra 

Rörlighet 
Cirkulation medges mellan kök, matrum 
och vardagsrum. 
Värdering: Bra 

Omslutenhet, ljus och insyn 
Goda dagsljusmöjligheter i större delen av 
planet, dock saknar köket dagsljusinsläpp 
vilket är en brist. Begränsad insyn i två väderstreck. 
Värdering: Tillfredställande 

Möblerbarhet och flexibilitet 
Vardagsrum och matrum kan byta plats samt alternativa utformningar av 
respektive rumsfunktion medges. Fönstersättningen inskränker inte på 
möbleringen. Möblerbar vägg finns i anslutning till sittgrupp.  
Värdering: Bra  
 
Energieffektiv planutformning 
Byggnaden har sex hörn och fönsterarean återfinns till största del i två fasader. 
Värdering: Tillfredställande 

 
Entréplan 1.2 - Bostadsyta: 50,9 m2 

Axialitet  
Axialitet från entrén till ett glasparti i motsatt 
fasad dock med hindrande möblering. Axel 
från kök till vardagsrum med gångmöjlighet. 
Värdering: Tillfredsställande 

Rörlighet 
Tvätt, kök, matrum och vardagsrum nås i ett 
linjärt gångstråk.  
Värdering: Tillfredsställande 

 

 

Figur 6. Entréplan 1.1 

Figur 7. Entréplan 1.2 
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Omslutenhet, ljus och insyn 
Goda dagsljusförhållanden i samtliga rum. Mörk trappa begränsar entréns 
öppenhet. Begränsad insyn i två väderstreck. 
Värdering: Tillfredsställande                                                        

Möblerbarhet och flexibilitet 
Möjlighet till alternativa utformningar av vardagsrum och matrum medges. 
Möjlighet finns att byta plats på matrum och vardagsrum, dock skulle matrumet 
då placeras långt i från köket. Fönstersättningen inskränker till viss del på 
möbleringen. Möblerbar vägg finns inte i nära anslutning till sittgrupp. 
Värdering: Tillfredsställande 
 
Energieffektiv planutformning 
Byggnaden har fem hörn och fönstersättningen återfinns till största del i två 
fasader. 
Värdering: Tillfredställande 
 

Entréplan 1.3- Bostadsyta: 50,5 m2 

Axialitet 
Axialitet parallellt med trappan samt flera 
axlar som sträcker sig från fasad till fasad, 
dock begränsar dörrar och möbler. 
Avsaknad av utsiktsmöjlighet i axlarnas 
båda ändar.  
Värdering: Tillfredsställande 

Rörlighet 
Cirkulation medges genom kök, matrum 
och vardagsrum.  
Värdering: Bra 
 
Omslutenhet, ljus och insyn 
Goda dagsljusförhållanden i samtliga rum, synnerhet i vardagsrum och matrum 
genom ett stort glasparti och öppen planlösning. Öppen trappa förstärker planets 
öppenhet. Begränsad insyn i tre väderstreck. 
Värdering: Bra  
                                                  
Möblerbarhet och flexibilitet 
Öppen planlösning medger att matrum och vardagsrum kan byta plats samt att 
alternativa utformningar av respektive rumsfunktion medges. Då sovrummet inte 
finns kan en liten matplats placeras i detta utrymme. Ytan under trappan ligger i 
anslutning till vardagsrummet är till viss del möblerbar. Fönstersättning begränsar 
till viss del möblerbarheten. Utrymmet under trappan kan användas för 
möbleringen i anslutning till sittgrupp. 
Värdering: Bra 
 
 

Figur 8. Entréplan 1.3 
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Energieffektiv planutformning 
Byggnaden har fyra hörn och fönstersättningen är begränsad i tre av fasaderna. 
Värdering: Bra 
 

Entréplan 1.4 – Bostadsyta: 51,1 m2  

Axialitet 
Axialitet från entrén till fönsterparti i motsatt 
fasad samt en axel från kök till matrum med 
fönster som ändpunkt. En tredje axel sträcker 
sig från matplatsen, parallellt med fasaden, 
genom sittgruppen och ut genom fönstret på 
motstående långsida. 
Värdering: Bra 

Rörlighet 
Cirkulation medges mellan kök, matrum och 
vardagsrum. 
Värdering: Bra 

Omslutenhet, ljus och insyn 
Goda dagsljusförhållanden i samtliga rum.  
Mörk trappa begränsar entréns öppenhet. 
Begränsad insyn i två väderstreck. 
Värdering: Tillfredsställande                                                            

Möblerbarhet och flexibilitet 
Alternativa utformningar av matrum och vardagsrum medges, dock medges inte 
platsbyte av rumsfunktionerna. Då sovrummet inte finns kan en liten matplats 
placeras i detta utrymme. Fönstersättningen påverkar inte möblerbarheten. 
Möblerbar vägg i anslutning till sittgrupp saknas.  
Värdering: Tillfredsställande 

Energieffektiv planutformning 
Byggnaden har fyra hörn och fönstersättningen är begränsad i två av fasaderna. 
Värdering: Bra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Entréplan 1.4 
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Entréplan 1.5 – Bostadsyta: 52,2 m2 

Axialitet 
Axialitet från entrén till altandörren i motsatt 
fasad. Axel från kök till vardagsrum dock med 
hindrande möblering. 
Värdering: Tillfredsställande 

Rörlighet 
Fler än tre rumsfunktioner nås från en central 
passage. 
Värdering: Bra 

Omslutenhet, ljus och insyn 
Goda dagsljusförhållanden i samtliga rum. 
Mörk trappa begränsar entréns öppenhet. 
Begränsad insyn i tre väderstreck. 
Värdering: Tillfredställande                                                          

Möblerbarhet och flexibilitet 
Möjlighet till platsbyte av matrum och vardagsrum medges ej. Likväl medges inte 
alternativa utformningar av respektive rumsfunktion. Fönstersättningen begränsar 
möblerbarheten. Möblerbar vägg i anslutning till sittgrupp saknas.  
Värdering: Bristfällig 
 
Energieffektiv planutformning 
Byggnaden har fem hörn och fönstersättningen återfinns till största del i en fasad. 
Värdering: Tillfredställande 
 
 

Sammanfattande värderingstabell och slutsatser 

 
Tabell 2. Sammanfattande värderingstabell 

 
 Axialitet 

 
Rörlighet 

 
Omslutenhet, 
ljus och insyn 

 

Möblerbarhet 
och flexibilitet 

 

Energieffektiv 
planutformning 

 

Entréplan 1.1      

Entréplan 1.2      

Entréplan 1.3      

Entréplan 1.4      

Entréplan 1.5      

 Bra Tillfredställande Bristfällig 

   

Figur 10. Entréplan 1.5 
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Med utgångspunkt från genomförd värdering i skissarbete 1 utformades 
byggnaden med planlösning enligt entréplan 1.3. Valet baserades på att entréplan 
1.3 har den minsta bostadsarean samt beroende på att planlösningen erhöll flest 
betyg av värderingsgrad bra.  

En minimerad bostadsarea för entréplanet uppnås genom att effektivisera 
överlappningen mellan betjäningsareorna för rumsfunktionerna. Utnyttjandet av 
betjäningsareorna som kommunikationsutrymme och passage möjliggör en 
yteffektiv utformning. Ytterliggare en betydande faktor för minimering av 
bostadsarean är möjligheten att nå ett flertal rumsfunktioner från ett centralt stråk. 
Ett cirkulärt utformat stråk är den mest yteffektiva utformningen. Den öppna 
planlösningen bidrar till störst potential för god flexibilitet och möblerbarhet. 

3.3.1 Skissarbete 2 - Utformning av byggnadens tre plan 

Skissarbete 2 fortlöpte med utveckling och förfining av vald utformning för 
entréplanet samt utformning av byggnadens övriga plan. Samtliga plan i 
byggnaden utformades för att utgöra en fullvärdig bostad. Litteraturstudier, 
slutsatser av fallstudien samt framtagen värderingsmodell låg till grund till 
utformningen av plan 2 och 3. 

Skissarbete 2 inleddes med att bestämma den bärande konstruktionen med 
utgångspunkt från valt entréplan. Badrummens och det tillhörande schaktets 
placering bestämdes innan fortsatt planutformning fortlöpte. Förändringarna 
medförde att bostadsarean för entréplanet utökades. Fördelningen av 
rumsfunktionerna på plan 2 och 3 begränsades därmed av vald utformning. 

Baserat på slutsatser vid genomförd fallstudie utformades plan 2 och 3 med 
utgångspunkt att minimera störningsrisken mellan de privata och sociala 
rumsfunktionerna. Dels med avsikt att minska störningsrisken mellan de olika 
planen och dels med avsikt att minimera risken för störning på respektive plan. 
Den bärande konstruktionen medförde att avsteg från önskvärd rumsfördelning 
med hänsyn till aktivitet erfordrades.  

I litteraturstudien av The Case for Space – The size of England´s new homes 
eftersträvades att den begränsade bostadsytan inte negativt ska påverka de 
boendes livskvalité. Planerna utformades med utgångspunkt att medge goda 
möbleringsmöjligheter och god flexibilitet samt erforderligt utrymme för de 
boendes behov på respektive plan. 

Med avsikt att utforma ett NNE-hus beaktades den exteriöra utformningen både 
ur ett arkitektoniskt och energieffektiviserat synsätt. I synnerhet beaktades 
fönsterplacering och fönsterarea i förhållande till väderstreck, solavskärmning 
samt minimering av köldbryggor.  

I skissarbetet beaktades examensarbetets syfte att utforma en byggnad med 
minimerat tomtutnyttjande genom att utforma en byggnad vilken medger 
alternativa tomtdispositioner för effektiva tomtanpassningar. Hänsyn togs även till 
att utforma en byggnad vilken medger tät bebyggelse med avseende på 
insynsproblematiken. 



Genomförande 

32 
 

 

3.4 Beräkningar 

Avsikten med energiberäkningarna var att beräkna den specifika 
energianvändningen för det utformade enbostadshuset och anpassa byggnaden till 
ett NNE-hus. Förutsättningarna för beräkningarna var planlösningarna som 
fastställdes i skissarbete 2. Samtliga formler och beräkningar presenteras i Bilaga 5. 

3.4.1 Energibehov 

Gradtimmar 
Byggnadens inomhustemperatur är bestämd till 21°C och genom data över 
normaltemperatur för månader från SMHI har gradtimmarna räknats ut. 
Gradtimmarna ligger till grund för fortsatta energiberäkningar och används i 
flertalet formler. 
 
Luftläckage (ofrivillig ventilation) 
För luftläckage och den ofrivilliga ventilationen antas ett värde på 0,1 omsättning 
per timme och byggnadens volym är 370 m3. Det resulterar i att det beräknade 
årliga energibehovet på grund av luftläckage uppgår till 1 532 kWh/år. 
 
Fastighetsel/driftel 
Fastighetselen och driftselen för byggnaden har med ett riktvärde på 15 kWh/m2 
och en area på 154,2 m2 beräknats till ett årligt energibehov på 2 309 kWh/år. 
 
Luftväxling 
Enligt BBR krävs det en luftväxling på 35 liter per sekund och bostad och 
omräknat blir det 1,26 m3/timme per m2. Takhöjden på byggnaden är 2,4 m och 
medför att omsättningen för luftväxlingen blir 0,52 omsättningar per timme. 
Byggnaden är utformad för ett FTX-system och verkningsgraden beräknas vara 87 
procent. Energibehovet för luftväxlingen beräknas till 1 032 kWh/år. 
 
Varmvatten 
Temperaturen för varmvattnet är bestämd till 55°C och inkommande 
vattentemperatur är 5°C. En person beräknas årligen förbruka 16 m3 varmvatten. 
Byggnaden förses med en avloppsvattenvärmeväxlare vilket gör avloppsvattnet till 
en värmekälla. Värmeväxlaren utgörs av ett kopparrör som drivs utan el. Systemet 
medger 35 procents besparing av energibehovet för varmvatten.63  

Byggnaden är utformad för fyra personer vilket medför att det årliga 
energibehovet för varmvatten uppgår till 2 412 kWh/år. 
 
 
 

                                              
63 Ekologiska byggvaruhuset (2014), Avloppsvärmeväxlare, 
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/716/avloppsvarmevaxlare-varmeatervinning-ur-duschvatten , 
Acc. (2014-04-18)   
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Transmission 
Byggnadens största energibehov sker genom transmission. Utformningsmässiga 
åtgärder har varit att minimera antalet köldbryggor genom en byggnadskropp utan 
flertalet hörn och utbyggnader. Vägg-, tak- och grundkonstruktion är utformade 
med låga U-värden. Energibehovet för på grund av transmission är 7 995 kWh/år. 

U-värden för samtliga byggnadsdelar beräknades genom en för byggnaden 
passande konstruktion. Nedan redovisas en sammanställning av byggnadsdelarnas 
respektive U-värde. 

 
Tabell 3. U-värden 

Byggnadsdel Typ U-värde 

Grund Tjälldén 0,09 W/m2K 

Tak - 0,08 W/m2K 

Ytterväggar - 0,09 W/m2K 

Fönster/altandörrar Elit Passiv 0,8 W/m2K 

Dörrar Ekstrands, passivhusdörr 0,69 W/m2K 

 
Gratisenergier 

Byggnadens gratisenergier är uppdelade i personvärme, hushållsel, varmvatten 
samt solinstrålning.  

Den totala gratisenergin genom personvärme för en familj på fyra personer 
beräknas till 1 634 kWh/år. 

Gratisenergi genom hushållsel är 3 991 kWh/år. 

Gratisenergin från varmvatten beräknas omfatta 20 % av det totala energibehovet 
för varmvatten. Det medför en gratisenergi på 742 kWh/år. 

Transmitterad solinstrålning utgör den största andelen gratisenergi i byggnaden. 
Vid beräkningen har statistik för antalet soliga respektive mulna dagar hämtats 
från SMHI, uppmätta i Stockholm. Statistik för transmitterad solinstrålning har 
använts för Uppsala. Den totala glasytan på byggnaden är 27,8 m2 och den totala 
gratisenergin genom transmitterad solinstrålning är 7 479 kWh/år. 
 
Specifik energianvändning 
Byggnadens specifika energianvändning uppgår till 7 477 kWh/år och det medför 
att per kvadratmeter blir den specifika energianvändningen 48,5 kWh/m2 per år. 
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3.4.2 Viktad energi 

Den viktade energin beräknades för att konstatera byggnadens uppfyllnad av 
kravspecifikationen för ett NNE-hus. Byggnaden har egenproducerad energi 
genom takmonterade solcellspaneler med ytan 40 m2. Totalt producerar 
solcellspanelerna 5 700 kWh/år och de ansluts till allmänna elnätet.64 

För uträkning av den viktade energin användes följande formel: 
 
Eviktad = 2,5·Σ (Eel till – Eel från) + Σ (Eö till – Eö från) + 0,8· Σ (Efjv till – Efjv från)  
+0,4· Σ (Ekyla till – Ekyla från ) ≤ 0   [kWhviktad/m2 Atemp, år] 
 
Eviktad = 2,5·(fastighetsel- producerad solenergi) + 0,8 · (energibehov varmvatten + (energibehov 
övrigt - gratisenergi)) ≤ 0  [kWhviktad/m2 Atemp, år] 
 
Eviktad= 2,5*(2309-5700) + 0,8*(2412+2756) = -4343 kWhviktad/m2 Atemp, år 
 
Beräknad viktad energi uppgår till -4 343 kWh viktad/m2 Atemp, år vilket innebär 
att byggnaden uppfyller FEBYs krav för nära nollenergihus, eftersom bygganden 
producerar mer energi än vad den använder.  

                                              
64 Nordensolar, Solcellspaket , http://www.nordensolar.se/product/solcellspaket-6000w-mikroinverter/, 
Acc. (2014-04-16)  

http://www.nordensolar.se/product/solcellspaket-6000w-mikroinverter/
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4 Resultat och analys 
 

4.1 Vilken är den minsta möjliga bostadsarean för 

entréplanet i ett enbostadshus, med bibehållen 

tillgänglighet enligt svenska krav? 

För att uppfylla svenska krav gällande tillgänglighet ska ett flertal rumsfunktioner 
finnas representerade på entréplanet. Rumsfunktionerna är kök, badrum, 
avskiljbar sängplats samt utrymme för sittgrupp, matplats, tvätt och förvaring. 
Utformningen har resulterat i ett entréplan på totalt 51,4 m2, se figur 11. För 
ritning se bilaga 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Entréplan 
 
Planets utformning effektiviserar överlappningen mellan betjäningsareorna för 
respektive rumsfunktion. Överlappningen minimerar behovet av utrymme som 
inte utgörs av en rumsfunktion. En yteffektiv rumsfunktionsdisposition av kök, 
matrum och allrum med cirkulära rörlighetsmöjligheter medges genom att 
respektive rumsfunktions betjäningsyta utnyttjas som passage. Utöver 
rumsfunktionernas disposition effektiviseras ytbehovet även av respektive 
rumsfunktions individuella utformning.  

Ytbehovet minimeras genom ett parallellutformat kök vilket medger en 
överlappning av rumsfunktionens betjäningsytor. En rak och öppen 
trapputformning medför en yteffektiv lösning dels genom att en del av utrymmet 
under trappan kan möbleras. En passage löper längs med trappan och medger 
minimerat ytbehov eftersom kommunikationsytan till matrum, allrum samt 
altandörr samutnyttjas. 
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4.2 Hur kan rumsfunktionerna disponeras för ett 

enbostadshus i tre våningar med bibehållna 

boendekvalitéer? 

Dispositionen av rumsfunktionerna är utförd för att tillgodose en god 
boendekvalité, utformat i normalnivå i enlighet med SIS. Samtliga plan har en 
invändig yta på 51,4 m2 och den totala boarean är 154,2m2. För ritning se bilaga 9.  

Figur 12. Planlösningar 

Till följd av utformningen beträffande tillgänglighet innehåller entréplanet de 
flesta av byggnadens sociala rumsfunktioner. Kök, matplats och allrum är 
placerade på entréplanet medan vardagsrummet är placerat på plan 2. 
Fördelningen av rumsfunktionerna bidrar till ett samspel mellan byggnadens första 
och andra plan. Plan 3 består av privata rumsfunktioner två sovrum, ett allrum 
samt ett badrum. Planets placering i byggnaden bidrar till en förstärkning av 
våningens privata miljö. 

En god kommunikation medges mellan planen genom en öppen trapplösning 
längst den västra fasaden. Den öppna trapplösningen medger ett ljusgenomsläpp 
och en interaktion mellan planen. Parallellt med trapporna ligger passager vilka 
bidrar till yteffektiva förbindelser mellan rumsfunktionerna på respektive plan. 
Vardera plan har badrum med dusch eller badkar samt förvaringsmöjligheter för 
att säkerställa en god boendekvalité. 

Flexibiliteten och möblerbarheten är god på byggnadens två översta plan. 
Vardagsrummet vilket är byggnadens största rum medger alternativa 
uppställningar av sittgrupper samt möjlighet till applicering av ytterligare 
rumsfunktioner. Allrummet på plan 3 kan även inredas som kontor. Utrymmet 
medger möjlighet till en tyst miljö för avslappning eller arbete. Rummet kan även 
medge extra förvaringsmöjligheter. Likaså medges alternativa 
möbleringsmöjligheter i samtliga av byggnadens sovrum.  

I byggnadens södra fasad finns det på samtliga plan tillgång till altan alternativt 
balkong. Sociala utrymmen är placerade i förbindelse med de stora glaspartierna.  
Glaspartiet, bidrar till att utrymmena kan upplevas öppna och större än vad de 
egentligen är eftersom altan och balkonger blir en del av det inre rummet. De två 
översta planen har en fransk balkong i den östra fasaden. De franska balkongerna 
tillför byggnaden ett mervärde genom förbättrade vädringsmöjligheter och 
ljusförhållanden.  
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4.3 Hur kan ett enbostadshus utformas för att klara 

EUs direktiv för år 2020 beträffande byggnaders 

energiprestanda? 

Uppfylland av EUs direktiv erfordrar att byggnaden utformas som ett NNE-hus, 
dock saknas en lagstadgad svensk definition för hustypen. Byggnaden är därför 
utformad enligt FEBYs kravspecifikation vilken gäller i väntan på regeringsbeslut. 

Minimering av värmeförlusterna i en byggnad är en betydelsefull åtgärd för att 
minska energianvändningen. En välisolerad och lufttät klimatskärm är en 
förutsättning för energieffektivt byggande. De största förlusterna av den interna 
värmen i en byggnad sker genom transmission-, ventilations- samt 
läckageförluster. Minimerad längd köldbryggor genom en kubisk 
byggnadsutformning, ett väl isolerat klimatskal, köldbryggebrytande konstruktion i 
grund och balkonganslutningar samt energieffektiva fönster och dörrar bidrar till 
minimerad intern värmeförlust och ett minskat energibehov.  

Förutom byggnadsform och klimatskalets utformning är byggnadsorienteringen 
och den passiva solvärmen de i synnerhet största och viktigaste parametrarna att 
beakta vid utformning av lågenergihus. Storlek och placering av fönster samt 
behovet av solavskärmning är vikta aspekter. En optimal solavskärmning 
minimerar den passiva solinstrålningen under sommaren samtidigt som den bidrar 
till maximal instrålning och värmetillskott under vinterhalvåret. Goda förhållanden 
för passiv solinstrålning medges genom att byggnaden utformats med ett större 
glasparti i söderläge samt begränsade fönsterytor i övriga fasader. Balkongerna i 
anslutning till glaspartiet är medvetet placerade med avsikt att utgöra 
solavskärmning.  

Uppvärmningssystemet i byggnaden utgörs av fjärrvärme med ett sekundärsystem 
av vattenburen golvvärme. Fjärrvärmen kombineras med ett från- och 
tilluftsventilationssystem med återvinning av värmen i inomhusluften (FTX-
system). FTX-systemet har en verkningsgrad på 87 procent vilket bidrar till ett 
minimerat energibehov för uppvärmning av tilluften. Med avseende på att 
minimera energibehovet för varmvatten återvinns värme från avloppsvattnet med 
en avloppsvärmeväxlare. Avloppsvärmeväxlaren har en reell värmeåtervinning på 
35 procent.  

För att uppfylla kraven för ett NNE-hus erfordrar byggnaden producera egen 
genererad energi för att kompensera det behov av energi som byggnaden erfordrar 
köpa. Byggnaden utformas därför med takmonterade solcellspaneler. 
Solcellspanelerna är monterade i en vinkel i förhållande till taket för ökad 
produktion av energi samt med hänsyn till ökad tolerans av snölaster. 
Överskottsenergi vilken byggnaden inte använder säljs till det allmänna elnätet.  

Energiutredning av byggnaden har resulterat i en specifik energianvändning på 
48,5 kWh/m2 per år, vilket uppfyller kraven för passivhus i klimatzon III. Den 
genererade solenergin medför att byggnaden uppfyller kravet för NNE-hus 
eftersom den viktade energin är -4 343 kWh/år.
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5 Diskussion 
I avsnittet följer en diskussion kring resultatet samt använda metoder för 
rapportens genomförande. Resultatdiskussion baseras på givet syfte, mål samt 
frågeställningar vilka angavs i rapportens första kapitel Inledning. Nedan följer 
upprepning av rapportens syfte och mål vilka ska uppfyllas i arbetet. 

Syftet med arbetet är att effektivisera tomtutnyttjandet och förbättra 
energiprestandan i framtida enbostadshus.  

Målet med arbetet är att utforma ett enbostadshus i tre våningar med minsta 
möjliga bostadsarea på entréplanet som klarar EUs direktiv för år 2020 
beträffande byggnaders energiprestanda. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Vilken är den minsta möjliga bostadsarean för entréplanet i 
ett enbostadshus, med bibehållen tillgänglighet enligt svenska 
krav? 

Målet med frågeställningen är att utforma ett entréplan med minimal bostadsarea 
och bibehållen tillgänglighet. Skissarbete 1 resulterade i fem planlösningar för 
entréplanet och utifrån värderingsmodellen valdes plan 1.3 för vidare bearbetning. 
Övriga utformningar av entréplanet utvecklades inte vidare. Den valda 
planlösningen resulterade i ett entréplan med en invändig area på 51,4 m2 och full 
tillgänglighet till samtliga rumsfunktioner.  

Den minimala arean begränsar flexibiliteten i planet och rumsfunktionerna får 
med bestämda avgränsningar en förändringsbegränsad disposition. Entréplanets 
planlösning medger en till viss del försämrad möblerbarhet eftersom planet har 
utformats med en bestämd rumsfunktionsutformning i enlighet med SIS. En 
alternativ möblering av rumsfunktionerna upptar ett större utrymme och har 
därför uteslutits. 

Utformad byggnad har en flexibel och anpassningsbar planlösning. Köket är 
planlagt i anslutning till det alternativa sovrummet och i de fall där sovrum inte 
krävs, medges exempelvis en utbyggnadsmöjlighet av köket alternativt en liten 
matplats. 

Genomförd fallstudie visar att samtliga analyserade byggnader inte uppfyller 
svenska krav gällande tillgänglighet. I fallstudierna av de två svenska byggnaderna 
saknas kravenliga rumsfunktionerna på entréplanet. I detta arbete följs svenska 
krav, utan avsteg från BBR. 

En faktor som beaktats i utformningen av entréplanet är flexibilitet och 
tomtanpassning. Anpassning till yttre faktorer medges genom spegling av 
planlösningen samt alternativa entréplaceringar. Byggnadens placering på tomten i 
förhållandet till komplementbyggnader samt angränsande byggnader är även av 
stor betydelse för en minimering av tomtutnyttjandet.  
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Placering av carport/garage i förhållande till huvudbyggnaden för att effektivisera 
tomtutnyttjande är objektspecifikt och beroende av tomtens beskaffenheter. Den 
begränsade fönstersättningen i tre av byggnadens fasader medger en tät placering 
av angränsade byggnader utan att insynen blir problematisk. 

En alternativ utformning av trappan för att ytterligare utöka förvaringsutrymmet 
kan utföras. Utformningen bekostar dock upplevelsen av en öppen planlösning 
samt ljusgenomsläppet som en öppen trappa medger. 

5.1.2 Hur kan rumsfunktionerna disponeras för ett enbostadshus 
i tre våningar med bibehållna boendekvalitéer? 

Målet med frågeställningen är att planlägga och utforma plan 2 och 3 för att 
tillsammans med entréplanet utgöra ett fullvärdigt enbostadshus med bibehållna 
boendekvalitéer. 

Byggnadens planutformning resulterar i sex rum och kök, varav tre sovrum, med 
en totala boarea på 152,4 m2. Dimensioneringen av ytterväggarna samt 
förhållanden mellan fasaderna medför en begränsning av möjlig disposition av de 
rumsliga funktionerna. Önskvärt vore en tydligare fördelning mellan de sociala 
och privata utrymmena, men det skulle dock kräva en annan form på byggnaden.  

Fallstudierna som analyserats och studerats bidrar till att byggnaden planerats med 
en trapplösning längs ena fasaden vilket återfinns i två av de tre utförda 
fallstudierna. Utformningen effektiviserar passager och gemensamma 
betjäningsytor samt bidrar till ett vertikalt flöde och god tillgänglighet till 
respektive plan. Kravenligt erfordrar samtliga våningar inte ett badrum men det 
ansågs dock vara en boendekvalité vid utformningen. Tänkbart är att reducera 
antalet badrum och nyttja den erhållna ytan till ytterligare ett sovrum eller kontor.  

För att inrymma fler slutna utrymmen på plan 2 och 3 krävs en sämre kravnivå än 
den valda normalnivån för tillgänglighet. För att bibehålla god boendekvalité 
konsekvent i byggnaden valdes inte sänkt nivå enligt SIS. Samtliga kravmått är 
enhetliga för alla plan i byggnaden. 

5.1.3 Hur kan ett enbostadshus utformas för att klara EUs direktiv 
för år 2020 beträffande byggnaders energiprestanda? 

Målet med frågeställning utgår från att utforma ett enbostadshus vilken uppfyller 
den nu rådande kravspecifikationen på ett NNE-hus. Utformad byggnad innehar 
en beräknad årlig energiförbrukning på 48,5 kWh/m2 och en viktad energi på 
-4 343 kWh/år. Byggnaden erhåller passivhusstandard samt producerar mer energi 
än vad den förbrukar och uppfyller därmed FEBYs kravspecifikation för  
NNE-hus.  

Steget mellan passivhus och NNE-hus är synnerligen litet, svårigheten är 
uppfyllanden av passivhusstandarden. Genom användandet av egenproducerad 
förnyelsebar energi från solcellspaneler kan kravet för NNE-hus uppfyllas med 
god marginal. 
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Med syfte att medge möjligheten att placera byggnaden på olika tomter med 
begränsade förutsättningar beträffande tomtstorlek och väderstrecksförhållanden, 
har bygganden en till viss del begränsad utformning. Fasaden med störst glasarea i 
vår byggnad erfordras placeras i söderläge vilket till viss del kan anses som 
bristfälligt eftersom det till viss del begränsar möjlig tomtplacering i förhållande till 
väderstreck. Byggnadens utformning medger dock att en växling av 
fasadutformningen mellan byggnadens västra och östra fasad kan medges utan att 
byggandens energibehov påverkas. Det beror på att den transmitterade 
solstrålningen inte avsevärt skiljer sig mellan dessa väderstreck.  

Enligt litteraturstudien av artikeln Energy efficient design of building: A review är 
författarnas slutsats att en byggnads orientering, form samt förhållandet mellan 
klimatskalets yttre area och inre volym är de parametrar som har störst påverkan 
på byggnadens energikonsumtion. Genom vårt arbete kan vi instämma i 
betydelsen av byggnadens orientering och form i avseende på köldbryggornas 
längd. Vi anser dock att byggnadsdelarnas U-värde samt den passiva 
solinstrålningen även är utslagsgivande faktorer, i fråga om minimering av 
byggnadens specifika energibehov.  

För att ytterligare energibesparing ska åstadkommas i byggnaden bör alla aspekter 
vilka berör energibehovet beaktas. Förslag på åtgärder för att minska behovet av 
fastighetsel är exempelvis användandet av eleffektiva hushållsapparater, vitvaror 
och lampor. Likaså genom minimering av varmvattenförbrukningen med hjälp av 
vattensnåla kranar och sanitetsprodukter. Installation av ett styrsystem för 
ventilation, golvvärme och belysning kan medföra energibesparingar genom 
behovsstyrt användande. Stora energibesparingar kan framförallt medges genom 
en medvetenhet hos de boende att bruka ett energieffektivt levnadssätt. 
Exempelvis genom att spara på vattenförbrukningen, släcka lysen i tomma rum 
samt att inte ha apparater på standby. Små åtgärder kan bidra till stora effekter. 
 

5.2 Metoddiskussion 

I rapporten har vi använt oss av metoderna litteraturstudie, fallstudie, skissarbete 
samt beräkningar.  

I litteraturstudiens inledning hade vi svårigheter att finna lämpliga artiklar för 
besvarandet av rapportens första och andra frågeställning. Sökningen inriktades på 
att omfatta litteratur om yteffektivt boende vilket var svårt att finna. Litteratur 
vilken hittades saknade vetenskapligt stöd. Med syfte på arbetes mål att utforma 
en byggnad med minimal bostadsarea valdes tyngdpunkten för litteraturstudien, 
om yteffektiv byggnadsutformning, att istället omfatta bostadskvalitéer och 
bostadsegenskaper vilka karakteriserar en god bostad. Litteraturstudien av artikeln 
The Case for Space – The size of England´s new homes gav oss en förståelse för 
problematiken av boende på små ytor och hur vi kan undvika en negativ påverkan 
på de boendes boendekvalité.  
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I fallstudiens genomförande valdes objekt av olika fastighetstyper. Vi valde att 
göra fallstudien av både friliggande enbostadshus och radhus med anledning av att 
vi ville granska hur byggnadsformen påverkar de omätbara värdenas betydelse 
samt hur rumsfunktionerna kan fördelas i de olika fastighetstyperna. Med avsikt 
att effektivisera tomtutnyttjandet och för att utforma en byggnad vilken möjliggör 
tät bebyggelse är fönstersättning och placeringen av rumsfunktionerna 
betydelsefull.  

Fallstudien av radhuset Atlas 5 – Townhouse saknar fönster i två av fasaderna och 
har varit användbar för utformandet av byggnaden, eftersom insynsproblematiken 
vid tät bebyggelse erfordrar en begränsad fönstersättning i minst två av 
byggnadens fasader.  

I fallstudien gjordes analyser av byggnader belägna både i Sverige och i USA. 
Tillgänglighetskraven vid bostadsutformning skiljer sig mellan länderna vilket 
medför att den amerikanska byggnaden inte uppfyller svensk standard. Objektet 
valdes dock med avsikt att granska hur boende i flera plan kan se ut utan krav på 
tillgänglighet. Fallstudien bidrog till en bredare förståelse för boendekvalitéer och 
yteffektiv byggnadsutformning.  

För skissarbetets genomförande valde vi att framställa en värderingsmodell. 
Värderingsmodellen gav oss en objektiv tyngd i vårt tyckande vid utvärdering av 
framtagna planer. Med hjälp av värderingsmodellen kunde vi genom en 
sammanställd analys av litteraturstudien om Nylanders omätbara värden samt av 
slutsatser vid fallstudien besvara första och andra frågeställningen med en 
vetenskaplig ansats. 

Vid beräkning av byggnadens energibehov har vi använt oss av den 
beräkningsmetod vi lärt oss i vår utbildning, vi har inte utrett alternativa metoder. 
Kontroll av handberäkningar har genomförts i Eksjöhus digitala 
beräkningsprogram för energiprestanda, TMF Energi. Resultatet av 
beräkningsvarianterna var likvärdigt vilket stärker reliabiliteten i våra 
energiberäkningar.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Slutsatser 

Studier visar att tomtpriserna ökar i en högre takt i jämförelse med 
byggnadskostnaderna av ett småhus. En effektivisering av tomtutnyttjandet är en 
faktor som kan bidra till en minskad totalkostnad vid nyproduktion av ett 
enbostadshus. I arbetet har vi studerat hur ett enbostadshus kan utformas med 
syfte att minimera tomtutnyttjande och effektivisera energiprestandan i framtida 
enbostadshus med avseende på att uppfylla framtida energikrav. Presentation av 
Framtidens enbostadshus återfinns i bilaga 10. 

Ytbehovet för respektive rumsfunktion, vilken är definierad enligt SIS, medger 
underlag för projektering av tillgängliga bostäder. Tillgänglighetskraven begränsar 
möjligheten till effektivisering av ytbehovet. Vår slutsats är att förhållandet och 
disponeringen av rumsfunktionerna i planet är en betydande faktor för 
minimeringen av bostadsarean på entréplanet. En effektiv disposition av 
rumsfunktionerna åstadkoms genom överlappning av betjäningsareor samt genom 
ett användande av gemensamma passager. Arbetet resulterade i en entrévåning 
med bostadsarean 51,4 m2. 

Med avsikt att utforma en byggnad i tre våningar är kommunikationen och 
fördelningen av rumsfunktionerna mellan planen är väsentligt för främjandet av 
god bostadskvalité. God bostadskvalité bibehålls genom en öppen trapplösning 
samt åtskild placering av privata och sociala rumsfunktioner på respektive plan. 
Fördelningen av de privata och sociala rumsfunktionerna mellan de olika 
våningarna är även viktig, för att uppfylla god bostadskvalité. En öppen 
planlösning medger flexibilitet och god möblerbarhet vilket är ytterligare en 
bidragande faktor till utformningen av en byggnad med goda bostadskvalitéer. 

För tillgodoseendet av framtida energikrav vid projektering av enbostadshus är det 
viktigt att ta hänsyn till de energibesparande aspekterna. Genomförd 
energiutredning har resulterat i slutsatsen att byggnadsform, byggnadsorientering, 
klimatskalets utformning samt den passiva solinstrålningen är de mest 
utslagsgivande faktorerna med avseende på att minimeringen av en byggnads 
specifika energibehov.  
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6.2 Rekommendationer 

Fortsatta studier kan utföras för att utreda möjligheten att utforma ett 
enbostadshus med integrerad hiss. Studien skulle vara intressant med tanke på att 
en byggnad med hiss medger tillgänglighet till samtliga plan. Vilken omdisponering av 
rumsfunktionerna skulle därmed kunna medges? 

Fördjupande studier angående tomtutnyttjande, tomtdispositionen och 
insynsproblematik kan genomföras. Hur åstadkoms ett effektiv tomtutnyttjande av 
bilplatsuppställning, trädgård och uteplats? Hur kan ett bostadsområde med Framtidens 
enbostadshus se ut?  

Ytterligare rekommendationer på fortsatta studier kan vara att utreda 
tomteffektiva planlösningar för andra fastighetstyper. Hur kan tomtutnyttjandet 
effektiviseras vid projektering av radhus, kedjehus, flerbostadshus?
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Bilaga 1   1:1 

Glen Lake Tower 

 
Arkitekt Balance Associate Architects, 

Tom Lenchek 
Lokalisering Michigan, USA 

Byggnadsår 2011 

Boarea  130 m2 

Antal våningar  4 

Konstruktion  Stål- och träkonstruktion. 

Fasad   Plywood och metallpaneler. 

Installationer  Golvvärme, jordvärmepump64 

    
              Figur 13. Glen Lake Tower65 

 
Figur 14. Planlösningar66

                                                 
64 Architectural record, Glen Lake Tower, 
http://archrecord.construction.com/residential/featured_houses/2014/Glen-Lake-Tower-Balance-Associates-
Architects.asp , Acc. (2014-03-20) 
65 Balance Associates Architects, Glen Lake Tower, http://balanceassociates.com/projects/GlenLkTowerdescr.html ,  
Acc. (2014-03-20) 
66 Architectural record, Glen Lake Tower, 
http://archrecord.construction.com/residential/featured_houses/2014/Glen-Lake-Tower-Balance-Associates-
Architects.asp , Acc. (2014-03-20) 

1. Carport med plats för fordon 6. Gästrum/kontor 
2. Förvaringsutrymme  7. Sovrum 
3. Mathiss   8. Bad/WC 
4. Entrébalkong  9. Vardagsrum 
5. Tvätt   10. Kök 

http://archrecord.construction.com/residential/featured_houses/2014/Glen-Lake-Tower-Balance-Associates-Architects.asp
http://archrecord.construction.com/residential/featured_houses/2014/Glen-Lake-Tower-Balance-Associates-Architects.asp
http://archrecord.construction.com/residential/featured_houses/2014/Glen-Lake-Tower-Balance-Associates-Architects.asp
http://archrecord.construction.com/residential/featured_houses/2014/Glen-Lake-Tower-Balance-Associates-Architects.asp
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Rumsbeskrivning 

 
Kök  
Köket är beläget på översta planet och har en öppen planlösning till vardagsrum. En 
större köksö med sittplatser är placerad centralt och skiljer de två rumsfunktionerna. 
Köket har en mathiss med förbindelse till första planet. Matplats med bord och stolar 
finns i anslutning till köket. 
 
Vardagsrum 
Vardagsrummet ligger tillsammans med köket på översta planet och är luftigt och stort 
med stora glasytor. En kamin finns placerat i ett hörn av rummet. En stor balkong med 
skjutdörrar omsluter stora delar av rummet. 
 
Sovrum  
Ett sovrum med en dubbelsäng finns på tredje planet. I anslutning till rummet ligger en 
mindre balkong. På andra planet finns ett kontorsutrymme vilkets funktion kan 
omdisponeras till ett gästsovrum. 
 
Badrum  
Byggnaden har ett badrum på tredje planet och i nära anslutning till sovrummet. 
Badrummet består av ett tvådelat utrymme med toalett, dusch, handfat samt förvaring. 
 
Förvaring 
På första plan finns två separata utrymmen för förvaring. På andra plan finns ett större 
utrymme för förvaring och kläder. 
 
Betjäningsutrymmen  
Andra och tredje våningen består till stor del av betjäningsytor och trappor för att bidra 
till ett flöde genom de olika våningsplanen. Parallellt med trappen finns en hall med 
betjäning till de olika rumsfunktionerna. 
 
Balkong/terrass 
På plan 2 finns en balkong med entré till byggnaden. I anslutning till sovrummet på plan 3 
finns en balkong i söderläge.  Översta planet hr en stor balkong som är tillgänglig med 
skjutdörrar från två fasadsidor. 
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Egenskaper 
 
Förhållande och placering av rumsfunktioner 
Första våningen består av en carport och förråd. En trappa leder upp till entrén på andra 
våningen. I anslutning till entrén finns ett rum för klädvård och på samma plan ett kontor 
med plats för en säng. Tredje planet består av ett stort sovrum med tillhörande balkong 
och ett badrum med dusch. I byggnaden finns en tydlig uppdelning av privata och sociala 
rumsfunktioner. De gemensamma utrymmena, vardagsrum och kök, ligger beläget högst 
upp i byggnaden.  
 
Axialitet och rörlighet 
Samtliga plan i byggnaden har minst två axlar som sträcker sig från fasad till fasad i två 
skilda riktningar och avslutas i båda ändar av axeln med ett fönster eller dörr. Axlarnas 
sträckning ger en linjär rörlighet i planen. Plan 2 och 3 består av återvändsrum, ingen 
cirkulation medges och rummen nås endast genom en passage parallellt med trappan. (Se 
figur 15)  
 

 
Figur 15. Axialitet och rörlighet 
 
Omslutenhet, fönster och ljus 
Samtliga rum i byggnaden har ljusgenomsläpp dock varierar omslutenheten på de olika 
planen. Byggnadens omslutenhet minskar i höjdled till följd av att mängden glaspartier 
ökar. Översta våningen saknar omslutenhet på grund av de stora glaspartierna i fasaden. 
(Se figur 16) Glasytorna i anslutning till trapporna följer byggnadens ena hörn. 
Trappornas öppna utformning tillåter att dagsljus tar sig in i byggnadens centrala delar 
samtidigt som det medför att våningsplanen binds samman. (Se figur 16) 
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Figur 16. Ljusgenomsläpp översta våningen, trappor67 
 
Exteriör och interiör utformning 
Exteriört består byggnaden av två tydligt kontrasterande material och färger. Byggnaden 
har en ljusare träfasad och en del som består av mörkgrå plåt. 
Byggnadsdelarna med en fasadyta av mörkare plåt ger ett intryck av att vara en bärande 
konstruktion till de övriga ljusa träbeklädda delarna. 
Interiört består materialvalen av ljusa träslag på väggar, tak och golv. Trapporna har 
detaljer i svart utförande och kontrasterar mot den övriga inredningens ljusa framtoning. 

                                                 
67 Balance Associates Architects, Glen Lake Tower broshyr, 
http://balanceassociates.com/images/pdfs/Balance_Glen_Lake_Tower.pdf , Acc. (2014-03-20) 
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Atlas 5 Townhouse 
 
Lokalisering Stockholm, Sverige 

Byggnadsår 1931/2013 

Boarea  145 m2 

Antal våningar  3 (+takterrass) 

Konstruktion  Trä och murverk av 

betong         

Fasad   Puts 

Installationer  Luft/vattenpump. 

Vattenburen värme med       Figur 17. Atlas 5 

 golvvärme och radiatorer.68 

 
Figur 18. Planlösningar69

                                                 
68 Bjurfors, The Townhouse Story, http://www.bjurfors.se/Nyproduktion/Projekt/The-Townhouse-
Story/?page=project , Acc. (2014-03-20) 
69 Ibid 

1. Vardagsrum  6. Kök 
2. Förvaringsutrymme  7. Bad/WC 
3. WC   8. Kontor/sov 
4. Studio   9. Sovrum 
5. Ljusschakt  10. Uteplats/terrass 
 
 



   2:2 

Rumsbeskrivning 
 
Kök  
På entréplanet ligger ett kök med stora glasytor mot innergården. Rummet ligger avskilt 
från övriga rumsfunktioner och tillåter plats för en större matsalsgrupp för 8-10 personer. 
 
Vardagsrum  
Vardagsrummet ligger på bottenvåningen på den södra delen av byggnaden och i 
anslutning till en innergård. 
 
Sovrum  
Övervåningen har två större sovrum, en mot gatan och en mot innergården. Sovrummet 
mot gatan har fristående garderober i rummet och sovrummet mot innergården har en 
walk-in-closet i anslutning. 
 
Badrum  
Bottenvåningen har ett mindre utrymme med handfat och en vägghängd toalett. På 
entréplanet finns ett badrum med handfat, vägghängd toalett, dusch och tvättpelare 
bestående av tvättmaskin och torktumlare. Övervåningen inrymmer bostadens största 
badrum. Ett långt handfat, vägghängd toalett och ett större badkar. Badrummet har ett 
fjärrstyrt takfönster för goda ljusförhållanden. 
 
Förvaring 
Förvaringsutrymme finns på bottenvåningen i form av ett kombinerat förråd och 
teknikutrymme. En walk-in-closet finns på översta våningen. 
 
Betjäningsutrymmen  
En centralt belägen trappa leder till de olika våningsplanen och framför trappen finns ett 
mindre betjäningsutrymme. 
 
Balkong/terrass 
En takterrass med lanternin 
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Egenskaper 
 
Förhållande och placering av rumsfunktioner 
Bottenvåningen består av ett vardagsrum och en studio. Ett mindre WC ligger i 
anslutning till trappen i den mörkare delen av planet. Från vardagsrummet nås en 
innergård i två nivåer. Entréplanet består av kök, badrum med dusch och ett kontor med 
möjlighet att placera en säng. Den översta våningen har privata rumsfunktioner och 
innefattar två sovrum, walk-in-closet och byggnadens största badrum med badkar. En 
takterrass med lanternin nås via en trappa från övervåningen. 
 
Axilatitet och rörlighet 
Respektive plan har en enhetlig utformning med en korridor längst ena långsidan och vars 
funktion är en neutral hall. En huvudaxel längs med den neutrala hallen förbinder 
ljusinsläppen från kortsidorna och är den enda axeln i planen. Till följd av byggnadens 
proportioner med en lång vågrät linje bidrar planlösningarna till rörlighet men med 
avsaknad av rundgångsrörelse. (Se figur 19) 
 
 

 
 
Figur 19. Axialitet och rörlighet 
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Omslutenhet, fönster och ljus 
Utformningen av byggnaden medger dagsljusinsläpp vid kortsidorna och ger en 
omslutenhet likvärdig på samtliga plan. Långsidorna utgörs av lägenhetsskiljande väggar 
utan ljusinsläpp. Bottenvåningens kortsida mot gatan ligger under mark och för att tillåta 
dagsljus finns ett ljusschakt. Fasaden mot innergården har stora glasytor. (Se figur 20) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20. Ljusschakt och vardagsrum70 
 
Exteriör och interiör utformning 
Exteriört består fasaden av puts i en röd kulör, med en sockel i grått utförande och 
yttertak av svart plåt. Interiört är väggar i vitt utförande på samtliga plan och golv i 
vitoljad fiskbensparkett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Bjurfors, The Townhouse Story, http://www.bjurfors.se/Nyproduktion/Projekt/The-Townhouse-
Story/?page=project , Acc. (2014-03-20) 



Bilaga 3  3:1 

Rosmarinen husmodell 3.1 

 
Arkitekt  Griab, Abbas Chahrour, 

Juha Huhtilainen, Anders 

Lundin 

Lokalisering  Helsingborg, Sverige 

Byggnadsår  2007 (projektstart) 

Boarea   179,5 m2 (husmodell 3.1) 

Antal våningar  2 och 3 

Konstruktion  Prefabricerade 

sandwichelement av 

betong 

Fasad   Puts 

Installationer  Vattenburet system, 

fjärrvärme.     Figur 21. Rosmarinen
71

 

Mekanisk ventilation 

typ FTX.
72

    

 

Figur 22. Planlösningar
73

 

1. Vardagsrum 
2. Kök 
3. Entré 
4. Bad/WC 
5. Tvättstuga 
6. Passage 
7. Sovrum 
8. Takterrass 

                                                 
71 Sveriges arkitekter, HSB Kv. Rosmarinen, http://www.arkitekt.se/s64597?skip64577=-1 , Acc. (2014-04-17) 
72 Girab, Rosmarinen, http://www.griab.com/projekt/alla-projekt/rosmarinen/ , Acc.(2014-04-23) 
73 Sveriges arkitekter, HSB Kv. Rosmarinen, http://www.arkitekt.se/s64597?skip64577=-1 , Acc. (2014-04-17) 
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Rumsbeskrivning 
 
Kök:  
Köket är beläget på entréplanen och har öppen planlösning till vardagsrummet. En stor 
köksö skiljer de två rumsfunktionerna åt och det finns plats för ett matbord. 
 
Vardagsrum:  
Byggnaden har två vardagsrum varav det större finns på entréplanet. Vardagsrummet har 
stora glaspartier med skjutdörrar som leder ut till tomten. Ett mindre vardagsrum finns på 
plan 2. 
 
Sovrum:  
På plan 2 finns tre sovrum placerade längsmed ena långsidan. Byggnadens större sovrum 
finns på plan 3. 
 
Badrum:  
Samtliga våningsplan har ett WC med tillhörande dusch eller badkar. Entréplanet har ett 
badrum med dusch. Plan 2 har ett badrum med badkar. Plan 3 har byggnadens största 
badrum och ligger i direkt anslutning till sovrummet. 
 
Betjäningsutrymmen:  
En trappa ligger placerat längs med ena långsidan. Ett betjäningsutrymme löper parallellt 
med trappen på respektive plan. 
 
Förvaring: 
Garderober finns i anslutning till entrén. På plan 2 och 3 löper garderobssektioner med 
skjutdörrar parallellt med trappan. Utöver förvaringen i byggnaden finns en 
förrådsbyggnad på tomten. 
 
Balkong/terrass: 
En stor takterrass är infälld på plan 3. 
 
Groventré/tvättstuga: 
På entréplanet i anslutning till trädgården ligger en groventré med tvättstuga och som 
inrymmer byggnadens installationssystem. 
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Egenskaper 
 
Förhållande och placering av rumsfunktioner 
Entréplanet utgörs av en öppen planlösning med ett vardagsrum och kök placerat centralt 
i planet. Köket är parallellutformat med en köksö som avskiljer de två rumsfunktionerna. 
I anslutning till entrén i byggnaden finns förvaringsmöjligheter samt badrum. En 
groventré med tillhörande tvättstuga finns även på planet. På plan 2 finns tre mindre 
sovrum och ett badrum. På samma plan finns även ett allrum. På översta våningen finns 
byggnadens största sovrum, ett badrum och en stor takterrass. 
 
Axialitet och rörlighet 
Entréplanet och översta våningen har två parallella huvudaxlar i linje med långsidan. 
Andra våningen har till följd av de mindre sovrummens placering endast en huvudaxel. 
Samtliga axlar avslutas i båda ändar med ett fönsterparti eller en dörr. Möjlighet till 
cirkulation finns på entréplanet på grund av en centralt belägen köksö samt på plan 3.  
 

 
 
Figur 23. Axialitet och rörlighet 
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Omslutenhet, fönster och ljus 
Stora ljusinsläpp finns i tre av byggnadens fasader. För att minimera insynen från 
närliggande byggnad utgörs ena långsidans fasad endast av ett mindre fönster. Förutom 
badrummet på entréplanet har samtliga rum ljusinsläpp. Fasaden mot trädgården har stora 
glaspartier. Översta våningen har ett fasadparti i glas mellan badrummet och takterrassen. 
På grund av de stora glaspartierna är byggnadens omslutenhet begränsad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24. Omslutenhet, ljusinsläpp74 
 
Exteriör och interiör utformning 
Exteriört består fasaden av puts i en vit kulör. Fönstersättningen består av kvadratiska 
glaspartier i olika storlekar vilket ger byggnaden dess karaktäristiska fasadutformning. 
Interiört är färgskalan genomgående ljus med vita väggar och ljusa trägolv. 

                                                 
74 Girab, Rosmarinen, http://www.griab.com/projekt/alla-projekt/rosmarinen/ , Acc.(2014-03-20) 
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Rumsfunktionsutformning – SIS 

Enligt Svensk Standard SS 91 42 21:2006, normalnivå med grundläggande tillgänglighet 
och utformad för bostad med fyra personer. 

Matplats 

Matplats dimensioneras för det antal personer som bostaden är avsedd för, plus 2 
personer. 

 
 

Figur 25. Matplats 
 

Sittgrupp 

Varje sittgrupp innehåller en tresitssoffa som kan användas som gästsäng samt en fåtölj 
som kan bytas ut mot rullstol. För personer i rullstol ska förflyttningsväg fram till 
sittgrupp finnas. 
 

 
Figur 26. Sittgrupp
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Sängplats 

En sängplats ska efter ommöblering kunna arrangeras med tillgång för en hjälpare. 
 

 
 

Figur 27. Sängplats 

Kök 

 

 
 

 
 

Figur 28. Inredningslängder för matlagning 

Installationer 

 
Figur 29. Installationer
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Förvaringsutrymme 

Entréutrymme: 8M kapphängare och 6M garderob.  
Övrigt inklusive backskåp och städ: 44M där 8M är städ.  
Förråd: 4 kvm. 
(1M= 100mm) 
 

 
Figur 30. Förvaringsutrymme 

Trappor 

Samtliga trapputformningar har en höjd på 2,7 m. 
 

 
 

Figur 31. Trapputformning 
 

Badrum 

 
Figur 32. Badrumsutformning 
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1 Energiutredning 

1.1 U-värden byggnadsdelar 

Tabell 4. U-värden 
 

Byggnadsdel  U-värde 

Grund:  0,09 W/m2K 

Tak:  0,08 W/m2K 

Ytterväggar:  0,09 W/m2K 

Fönster/altandörrar: Elit Passiv 0,8 W/m2K 

Dörrar: Ekstrands passivhusdörr 0,69 W/m2K  

 

1.2 Areor 

Entréplan:   51,4 m2 (takhöjd 2,4 m) 
Plan 2:   51,4 m2 (takhöjd 2,4 m) 
Plan 3:   51,4 m2 (takhöjd 2,4 m) 
 
Total volym:  51,4*3*2,4 = 370,1 m3 
 
 
Grund:  51,4 m2 
Tak:  51,4 m2 
Ytterväggar:  166,0 m2 
Fönster/altandörrar: 35,4 m2 
Dörrar:  3,7 m2 
 

1.3 Energibehov 

1.3.1 Gradtimmar 

 
För uträkning av gradtimmar användes följande formel: 
 
Gt = (Ti-Tu,normaltemp för månaden)*24*månadens antal dagar 
 
Ti = 21°C (inomhustemperatur) 
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Tabell 5. Gradtimmar 
 

Månad Uträkning Resultat 

Januari (21 - (-2,8))*24*31 17707 

Februari (21 - (-3,0))*24*28 16128 

Mars (21 - 0,1)*24*31 15550 

April (21 - 4,6)*24*30 11808 

Maj (21 - 10,7)*24*31 7663 

Juni (21 - 15,6)*24*30 3888 

Juli (21 - 17,2)*24*31 2827 

Augusti (21 - 16,2)*24*31 3571 

September (21 - 11,9)*24*30 6552 

Oktober (21 - 7,5)*24*31 10044 

November (21 - 2,6)*24*30 13248 

December (21 -(-1,0))*24*31 16368 

 

1.3.2 Luftläckage (ofrivillig ventilation) 

För uträkning av luftläckage (ofrivillig ventilation) användes följande formel: 
Eov=0,33*nov*V*G 
 
nov = 0,1 oms/h (gäller nya ”täta” hus) 
V = 370 m3 
G = gradtimmar för respektive månader 
 

Tabell 6. Luftläckage (ofrivillig ventilation) 
 

Månad Gradtimmar, Gt, (Ch) Energibehov (kWh) 

Januari 17707 216 

Februari 16128 197 

Mars 15550 190 

April 11808 144 

Maj 7663 94 

Juni 3888 47 

Juli 2827 35 

Augusti 3571 44 

September 6552 80 

Oktober 10044 123 

November 13248 162 

December 16368 200 

∑Eov  1532 kWh/år 

 

1.3.3 Fastighetsel/Driftel 

Ett riktvärde vid uträkning av driftel är 5-30 kWh/m2 per år och vid nedanstående beräkning har 15 
kWh/m2 per år valts.  
 
För uträkning av fastighetsel/driftel användes följande formel: 
Evvs = 15*Area*(antalet dagar per månad/365) 
 
Area=154,2 m2 
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Tabell 7. Energibehov fastighetsel 
 

Månad Beräkning Energibehov (kWh) 

Januari 15*154,2*(31/365) 196 

Februari 15*154,2*(28/365) 177 

Mars 15*154,2*(31/365) 196 

April 15*154,2*(30/365) 190 

Maj 15*154,2*(31/365) 196 

Juni 15*154,2*(30/365) 190 

Juli 15*154,2*(31/365) 196 

Augusti 15*154,2*(31/365) 196 

September 15*154,2*(30/365) 190 

Oktober 15*154,2*(31/365) 196 

November 15*154,2*(30/365) 190 

December 15*154,2*(31/365) 196 

∑Evvs  2309 kWh/år 

 

1.3.4 Luftväxling 

Ett FTX-system med från- och tilluftsventilation med återvinning används i byggnaden och 
verkningsgraden beräknas vara 87 procent.  Funktionen med systemet är att frånluften används för att 
värma den inkommande tilluften. En besparing utav energi är resultatet av denna återvinning. 
 
För uträkning av luftväxling användes följande formel: 
Ev=0,33*n*V*G*(1-v) 
 
 
Luftväxling per timme: 
Enligt BBR krävs det 35 liter per sekund och per bostad. 
 
0,35*3600 = 1260 liter/timme = 1,26 m3/timme per m2 
 
n = 1,26/2,4 = 0,52 oms/timme 
V1 = 370,1 m3 

v = verkningsgrad 0,87 
 

Tabell 8. Energibehov luftväxling 
 

Månad  n V Gt 1-v Ev (kWh) 

Januari 0,33 0,52 370 17707 0,13 146 

Februari 0,33 0,52 370 16128 0,13 133 

Mars 0,33 0,52 370 15550 0,13 128 

April 0,33 0,52 370 11808 0,13 97 

Maj 0,33 0,52 370 7663 0,13 63 

Juni 0,33 0,52 370 3888 0,13 32 

Juli 0,33 0,52 370 2827 0,13 23 

Augusti 0,33 0,52 370 3571 0,13 29 

September 0,33 0,52 370 6552 0,13 54 

Oktober 0,33 0,52 370 10044 0,13 83 

November 0,33 0,52 370 13248 0,13 109 

December 0,33 0,52 370 16368 0,13 135 

∑Ev      1032 kWh/år 
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1.3.5 Varmvatten 

Varmvattentemperaturen är satt till 55°C och den inkommande vattentemperaturen är 5°C. I enlighet 
med given statistik förbrukar en person 16 m3 varmvatten per år. Bygganden förses med en 
avloppsvattenvärmeväxlare vilket gör avloppsvattnet till en värmekälla. Systemet har en reell 
värmeåtervinning på 35 procent. Antalet personer som vistas i byggnaden antas vara fyra personer. 
 
För uträkning av varmvatten användes följande formel: 
 
Evv = VV*n*1160(tv-tkv) 
 
VV = vattnets volym 
n = antalet personer i byggnaden 
tv = varmvattentemperatur 
tkv = kallvattentemperatur 
 
Evv = 16*4*1160(55-5) = 3712 kWh/år 
 
Detta värde används i tabellen nedan för att räkna ut energibehovet månadsvis. 
 
 

Tabell 9. Energibehov varmvatten 
 

Månad Beräkning Energibehov (kWh) 

Januari 3712*(31/365)*0,65 205 

Februari 3712*(28/365)*0,65 185 

Mars 3712*(31/365)*0,65 205 

April 3712*(30/365)*0,65 198 

Maj 3712*(31/365)*0,65 205 

Juni 3712*(30/365)*0,65 198 

Juli 3712*(31/365)*0,65 205 

Augusti 3712*(31/365)*0,65 205 

September 3712*(30/365)*0,65 198 

Oktober 3712*(31/365)*0,65 205 

November 3712*(30/365)*0,65 198 

December 3712*(31/365)*0,65 205 

∑Evv  2412 kWh/år 

1.3.6 Transmission 

 
För uträkning av transmission användes följande formel: 
 

Et = (∑Ui*Ai+∑li*ѱi)*Gt 

 
U-värdes beräkningar samt beräkning av köldbryggor finns i bilaga 6 samt bilaga 7. 
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U*A-beräkning 

 
Tabell 10. U*A-beräkning 

 
Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A (m2) U*A 

Grund 0,09 51,4 4,63 

Ytterväggar 0,09 205,92-35,41-3,64 = 165,95 14,93 

Tak 0,08 51,4 4,11 

Fönster/altandörrar 0,8 35,41 28,33 

Dörrar 0,69 3,64 2,51 

∑Ui*Ai   54,51 

 

Köldbryggor 

 
Kantförstyvning: 28,7 m 
Hörn: 28,8 m 
Mellanbjälklag: 57,4 m 
Vindsbjälklag: 28,7 m 
Fönster och dörrsmygar: 147,64 m 

 

Tabell 11. li*ѱi –beräkning, köldbryggor 
 

Byggnadsdel ѱi li (m) li*ѱi 

Grund 0,04 28,7 1,15 

Hörn 0,023  28,8 0,66  

Yttervägg/Mellanbjälklag 0,033 57,4 1,89  

Yttervägg/Takbjälklag 0,024 28,7 0,69  

Fönster/Dörrar 0,033 147,6 4,87  

∑ li*ѱi   9,26  

 

Totalt energibehov transmission 

 
Tabell 12. Energibehov transmission 

 
Månad U*A li*ѱi Gradtimmar Energibehov (kWh) 

Januari 54,51 9,26 17707 1129 

Februari 54,51 9,26 16128 1028 

Mars 54,51 9,26 15550 992 

April 54,51 9,26 11808 753 

Maj 54,51 9,26 7663 489 

Juni 54,51 9,26 3888 248 

Juli 54,51 9,26 2827 180 

Augusti 54,51 9,26 3571 228 

September 54,51 9,26 6552 418 

Oktober 54,51 9,26 10044 641 

November 54,51 9,26 13248 845 

December 54,51 9,26 16368 1044 

Totalt     7995 kWh/år 
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1.3.7 Gratisenergier 

Personvärme 

Vid beräkning av personvärmen antas en person producera 80W och vara aktiv i 14 timmar. 
 
För uträkning av personvärme användes följande formel: 
 
Ep = (14h*0,080kW+0,015*antal personer)*365 
 
Ep = (14*0.080*4)*365 = 1635 kWh/år 
 

Tabell 13. Personvärme 
 
Månad Beräkning Gratisenergi, personvärme (kWh) 

Januari 1635*(31/365) 139 

Februari 1635*(28/365) 125 

Mars 1635*(31/365) 139 

April 1635*(30/365) 134 

Maj 1635*(31/365) 139 

Juni 1635*(30/365) 134 

Juli 1635*(31/365) 139 

Augusti 1635*(31/365) 139 

September 1635*(30/365) 134 

Oktober 1635*(31/365) 139 

November 1635*(30/365) 134 

December 1635*(31/365) 139 

∑Ep  1634 kWh/år 

 

1.3.7.1 Hushållsel 

För uträkning av hushållsel användes följande formel: 
 
EEl = (2500+800*antalet personer) per lägenhet 
EEl = (2500+800*4) = 5700 kWh/år 
 
Detta värde används i tabellen nedan för att månadsvis räkna ut gratisenergin med avseende på 
hushållsel. För att få fram gratisenergin adderas en faktor på 0,7. 
 
 

Tabell 14. Hushållsel 
 
Månad Beräkning Gratisenergi, hushållsel (kWh) 

Januari 5700*0,7*(31/365) 339 

Februari 5700*0,7*(28/365) 306 

Mars 5700*0,7*(31/365) 339 

April 5700*0,7*(30/365) 328 

Maj 5700*0,7*(31/365) 339 

Juni 5700*0,7*(30/365) 328 

Juli 5700*0,7*(31/365) 339 

Augusti 5700*0,7*(31/365) 339 

September 5700*0,7*(30/365) 328 

Oktober 5700*0,7*(31/365) 339 

November 5700*0,7*(30/365) 328 

December 5700*0,7*(31/365) 339 

∑EEl  3991 kWh/år 



    5:7 

Gratisenergi för varmvatten 

För varmvatten uppskattas 20 procent av energin från den totala varmvattenförbrukningen vara 
gratisenergi det vill säga energi som byggnaden kan tillgodogöra.  
 

 
Tabell 15. Gratisenergi för varmvatten 

 
Månad Beräkning Energibehov (kWh) 

Januari 315*0,2 63 

Februari 285*0,2 57 

Mars 315*0,2 63 

April 305*0,2 61 

Maj 315*0,2 63 

Juni 305*0,2 61 

Juli 315*0,2 63 

Augusti 315*0,2 63 

September 305*0,2 61 

Oktober 315*0,2 63 

November 305*0,2 61 

December 315*0,2 63 

∑Evv  742 kWh/år 

 
 

Solinstrålning 

Vid beräkning av transmitterad solinstrålning har tabellen för Uppsala används. Statistik för medeltal 
klara dagar samt mulna dagar har tagits från station i Stockholm. Solinstrålningsberäkning per fasad 
och månad presenteras i bilaga 8. 

Tabell 16. Fönstertyp, glasyta 
 
Fönster (hxb), typ glasyta/styck Antal Antal/väderstreck 

410x1210 Fast 0,34 m2 1 Ö 

1210x410 Sidhängt 0,21 m2 8 3S 5N 

1510x410 Fast 0,44 m2 3 3V 

2010x910 Fast 1,55 m2 9 6S 3V 

2110x910 Dörr 1,63 m2 5 3S 2Ö 

1110x910 Sidhängt 0,58 m2 3 3Ö 

 
Total glasyta, väderstreck: 
Norr: 0,21 * 3 +1,55 * 2 = 1,68 m2 
Öster: 0,34 + 1,55 * 3 + 1,63 * 2 = 5,34 m2 
Väster: 0,44 * 3 + 1,55 * 3 = 5,97 m2 
Söder: 0,21 * 3 + 1,55 * 6 + 1,63 * 3 = 14,82 m2 
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Tabell 17. Glasyta per fasad 
 

 
 

Tabell 18. Gratisenergi från solinstrålning 
 
Månad Gratisenergi, solinstrålning (kWh) 

Januari 151 

Februari 331 

Mars 495 

April 842 

Maj 1041 

Juni 1054 

Juli 1072 

Augusti 964 

September 751 

Oktober 492 

November 194 

December 93 

Totalt 7479 kWh/år 

 

1.4 Specifika energianvändningen 

 
Tabell 19. Behov av köpt energi 

 
Månad Et + Ev + Eov -EG 

Övrigt energibehov – 
gratisenergi 

Evv 
Varmvatten 
 

Evvs 
Fastighetsel 

Behov av köpt 
energi 

Januari 799 205 196 1200 

Februari 539 185 177 901 

Mars 274 205 196 675 

April - 198 190 388 

Maj - 205 196 401 

Juni - 198 190 388 

Juli - 205 196 401 

Augusti - 205 196 401 

September - 198 190 388 

Oktober - 205 196 401 

November 399 198 190 787 

December 745 205 196 1146 

Totalt (kWh/år) 2756 2412 2309 7477 

 
 
Beräkning enligt BBR 9:12, Energihushållning: 
 
Byggnadens specifika energianvändning/Atemp = 7477/154,2 = 48,5 kWh/m2 
 

Total glasyta per fasad Area 

Söder   14,82 m2   

Norr 1,68 m2 

Väster 5,97 m2 

Öster 5,34 m2 

Totalt 27,81 m2 
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1 Beräkning av U-värden 

1.1 Grundkonstruktion 

Golvet består av 100 mm betong, 300 mm cellplast, 150 mm dräneringssikt av tvättad 
makadam samt en undergrund av lera. Golvvärme finns i bygganden därav beräknas Rsi 

som noll. 
A0-1m ≈ 24,7 m2 
A>1m ≈ 26,7 m2 
 
0-1m 
Del    R 
Rsi (varmt golv)   0  

100 Betong  R = d/λ = 0,01/1,7 0,06 

300 Cellplast  R = d/λ = 0,3/0,034 8,82 

150 Makadam   0,2 

Undergrund av lera   1,00 

Rse     0,04 

Summa:    10,12 

 

U0-1 m = 
 

     
 = 0,10  

   
⁄  

 
1-6 m 

Undergrund, lera (1-6 m från yttervägg) R = 3,40    
 ⁄  

 

∑R = 0,17+0,06+8,82+0,2+3,40+0,04 = 12,69    
 ⁄  

 

U>1 m = 
 

     
 = 0,08  

   
⁄  

 
U-värde grundkonstruktion: 
 

Umedel = 
                     

          
 = 

                     

         
 = 0,09   

   
⁄  
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1.2 Takkonstruktion 

Regelandel: 45/1200 = 0,0375 => ger ett ungefärligt värde av regelarea på 5% 

λ-värdesmetoden: 

λres = α ∙ λisol + β ∙ λträ  = 0,95 ∙ 0,036 + 0,05 ∙ 0,14 = 0,041 W/mK 
      

Del      R 
Rsi      0,10 

13 Gips   R = d/λ = 0,013/0,22   0,059 

28 Glespanel  R = d/λ = 0,028/0,14  0,2  

120 Min.ull + takbjälkar  R = d/λ = 0,120/0,041  2,93 

300 Min.ull    R = d/λ = 0,300/0,036  8,33 

Rse      0,04 

Summa:      11,66 

 

Uλ = 1/ƩR = 1/11,66 = 0,086 W/m2K 

 

U-värdesmetoden: 

Del    Risol  Rträ 

Rsi    0,10  0,10 

13 Gips  R = d/λ = 0,013/0,22 0,059  0,059 

28 Glespanel R = d/λ = 0,028/0,14 0,2  0,2 

120 Min.ull  R = d/λ = 0,12/0,036 3,33  ----- 

120 Träreglar R = d/λ = 0,12/0,14 -----  0,86  

300 Min.ull  R = d/λ = 0,300/0,036 8,33  8,33 

Rse    0,04  0,04 

Summa:    12,42  9,59 

UU = α ∙ Uisol + β ∙ Uträ = 0,95 ∙ 1/12,42 + 0,05 ∙ 1/9,59 = 0,081 W/m2K 

 

 

U-värde takkonstruktion: 

Umed = 
       

     
 = 

                 

            
 = 0,08 W/m2K
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1.3 Väggkonstruktion 

Träfasad/putssystem 
Väggtjocklek: 435 mm 
Regelandel: 45/600 = 0,075 => med kortlingar ca 10 % regelarea 

 

λ-värdesmetoden 

λres = α ∙ λisol + β ∙ λträ  = 0,90 ∙ 0,033 + 0,10 ∙ 0,14 = 0,0437 W/mK 
 
Del     R 
Rsi     0,13 

13 Gips  R = d/λ = 0,013/0,22   0,059 

70 Min.ull + reglar R = d/λ = 0,070/0,0437  1,6 

Plastfolie      0 

50 Min.ullskiva R = d/λ = 0,080/0,031  1,61 

170 Min.ull + reglar R = d/λ = 0,17/0,0437  3,89 

Vindskyddsduk    0 

80 Fasadskiva R = d/λ = 0,08/0,031  2,58 

Luftspalt och fasad     0 

Rse = Rsi      0,13 

  Summa:   10,0 

 

Uλ = 1/ƩR = 1/10,0 = 0,10 W/m2K 
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U-värdesmetoden 
 
Del    Risol  Rträ 

Rsi    0,13  0,13 

13  Gips  R = d/λ = 0,013/0,22 0,059  0,059 

70 Min.ull  R = d/λ = 0,070/0,033 2,12  ----- 

70 Träreglar  R = d/λ = 0,070/0,14 -----  0,5  

Plastfolie     0  0 

50 Min.ullskiva R = d/λ = 0,050/0,031 1,61  1,61 

170 Min.ull  R = d/λ = 0,17/0,033 5,15  ----- 

170 Träreglar R = d/λ = 0,17/0,14 -----  1,21 

Vindskyddsduk 

80 Fasadskiva R = d/λ = 0,080/0,031 2,58  2,58 

Luftspalt och fasad   0  0 

Rse = Rsi    0,13  0,13 

Summa:  11,78  6,22 

 

UU = α ∙ Uisol + β ∙ Uträ = 0,90 ∙ 1/11,78 + 0,10 ∙ 1/6,22 = 0,09 W/m2K 

 

Umed = 
       

     
 = 

               

         
 = 0,09 W/m2K 
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1.4 Fönster 

Elitfönster, Elit Passiv 
 
U-värde fönsterkonstruktion: 

U = 0,8  
   

⁄  

1.5 Dörrar 

 
U-värde ytterdörr: 

Ytterdörr: Ekstrands Passivhusdörr 
 

U = 0,69  
   

⁄  

 
U-värde Altan/balkongdörr: 

Altan/balkongdörr: Elitfönster, Elit Passiv 
 

U = 0,8  
   

⁄  

 



Bilaga 7   7:1 

2 Köldbryggor 

Kantförstyvning:  28,7 m 
Hörn:   28,8 m 
Mellanbjälklag:  57,4 m 
Vindsbjälklag:  28,7 m 
Fönster och dörrsmygar:  147,6 m 
 

2.1 Kantförstyvning 

  
 
Figur 33. Tjälldén lågenergigrund 75 
 
Grundkonstruktionen utförs som en lågenergigrund, ISOGRUND, från Leif Tjälldén. 
Konstruktionen är särskilt anpassad för lågenergi- och passivhus. Kantbalken i form av ett 
L-element medger extra isolering under betongplattan vilket bidrar till en effektiv 
köldbryggebrytare. Ψ -värde är 0,04 W/m°C 
 
Ψ*l = 0,04 * 28,7 = 1,15 
 

2.2 Hörn träregelstomme 

                                                 
75 Leif Tjälldén AB, Platta på mark lågenergi, 
http://www.tjallden.se/sv/sidor/48/19/31/lagenergigrund.aspx#Produkt , Acc. (2014-04-18) 

1. Armeringsjärn  
2. Armeringsnät 
3. Armeringsjärn instick 
4. Betong 
5. Dräneringsrör vid behov 
6. Dränerande återfyllning 
7. Tjälisolering vid behov 
8. Dräneringsgrus eller makadam 
9. ISOGRUND L-element kvalitet S200 
10. Cellplast S200 från L-element 
11. Köldbryggebrytare S200 
12. ISOGRUND markskiva kvalitet S100 

http://www.tjallden.se/sv/sidor/48/19/31/lagenergigrund.aspx#Produkt
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Figur 34. Swedisoll F4 76 

 
λ1 = 0,033   d1 = 290 mm 
λ2 = 0,033    d2 = 80 mm 
b  =45 

 Ψ = - 0,07158 + 0,1684 * 0,0330,2 – 8,210 x 10-5 * (0,033 * 80)-0,6 + 2,903 * 10-4 * (0,033 * 
290)-0,6 + 0,03032 * (45 / 290)0,6 – 1,936 * 10-3 * (80 / 290)2 = 0,023 W/m°C 

 
Ψ*l = 0,023 * 28,8 = 0,66 
 

2.3 Yttervägg – mellanbjälklag 

Ψ=Uyttervägg * t =0,11*0,3= 0,033 W/m°C 
 

Ψ*l = 0,033 * 57,4 = 1,89

                                                 
76 Isolerguiden (2014), Swedisoll Bilaga F, http://rw-swedisol1.inforce.dk/sw1010.asp , Acc. (2014-04-04) 
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2.4 Takbjälklag – yttervägg 

 
Figur 35. Swedisoll F777 
 
λ = 0,036 
dv1=0,290  
dv2=0,080  
db1=0,120 
db2=0,300 
 
Ψ = -0,001607 + 0,1539 * 0,03600,8 + 3,118 * (0,036 * 0,300)1,6 + 0,1926 * (0,036 * 
0,120)0,6 + 1,562 * 10-5 * (0,080/0,300)-2 + 2,839 * 10-4 * (0,290/0,300)-2 + 0,9686 * 10-3 * 
(0,290/0,120)1,6 = 0,024 W/m°C 
 
Ψ*l = 0,024 * 28,7 = 0,69 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Isolerguiden (2014), Swedisoll Bilaga F, http://rw-swedisol1.inforce.dk/sw1010.asp , Acc. (2014-04-04) 
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2.5 Fönster och dörr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Swedisoll E378 
 
d1 = 175 mm 
d2 = 115 mm 
d3 = 80 mm 
b = 45 mm 
 
Ψ = - 2,358 * 10-2 - 6,447 * 10-6 * 115-2 + 6,263 * 10-2 * (45/115)0,4 + 1,342 * 10-2 * 
(80/115)0,4 + 6,456 * 10-4 * (80/175)-1,6  = 0,033 W/m°C 
 
Ψ*l = 0,033 * 147,6 = 4,87

                                                 
78 Isolerguiden (2014), Swedisoll Bilaga E3, http://rw-swedisol1.inforce.dk/sw991.asp , Acc. (2014-04-04) 

http://rw-swedisol1.inforce.dk/sw991.asp
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Transmitterad solinstrålning 
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Ritningsförteckning 
 
 
 

RITNINGSNUMMER BET RITNINGSINFORMATION SKALA DATUM 

101  Planer, sektion 1:100 2014-04-17 

102  Fasader 1:100 2014-04-23 

 
  



Bilaga 9  9:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 



Bilaga 10           10:1 

 


