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The design of the terrace house has been governed off requirements from the mandator 
and the municipality. Theories from different books have been studied in order to come up 
with the design.  

After an investigation of facts, a sketch process by hand and computer followed. The result 
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solution that this is only one of many answers on how to conform a terrace house on this 
given house plot.  
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Sammanfattning 

 

Min uppdragsgivare Niklas Dahringer har en tomt på ungefär 16000 kvadratmeter i 
centrala Vinslöv, med ett befintligt hus och uthus på, som han för tillfället hyr ut till en 
familj. Han efterfrågade ett förslag på ett flerfamiljshus i form av ett radhus till tomten. 
Jag fick fria händer att göra vad jag ville utformningsmässigt men han ville ha fyra 
lägenheter med en boyta på ungefär 80 kvadratmeter vardera. Planlösningen skulle vara 
likadan i alla lägenheterna och utformade enligt Svensk Standard. 

Förslaget skulle resultera i förslagshandlingar innehållande situationsplan, planlösning, 
fasadritning, sektionsritning och utvändiga illustrationer. 

Utformningen av radhuset har styrts av olika krav och teorier. Krav som kommer från 
uppdragsgivaren, men också från kommunen i form av detaljplanen för tomten. Jag har 
valt att frångå denna på vissa punkter och istället tillfredställa uppdragsgivarens 
önskemål. Teorier om bostadsutformning har också tillämpats i form av boken, 
Bostadens omätbara värden, Forshed och Nylander. Denna har fungerat som inspiration 
under gestaltningen. Svensk standard är en annan teori om projektering av bostäder, 
som satt en normal tillgänglighetsnivå i lägenheterna. 

Husets placering på tomten övervägdes noggrant och har förlagts efter vädersträcken 
samt kringliggandebebyggelse, för att lyfta fram huset egenskaper på bästa sätt. Stilen på 
huset har inte att strikt följt någon tidsepok. Men inspiration till utformningen har 
hämtats från funktionalismens 1940–50-tal. Detta eftersom det under denna tidsperiod 
blev allt vanligare att uppföra radhus. Materialvalen har påverkats av denna inspiration, 
men även av vad uppdragsgivaren och vad jag själv har tyckt passar huset.  

Metoden för att utföra arbetet har genomförts som informationssökning om tomten 
och litteraturstudier fokuserad på bostadsutformning och boendestandard. Efter detta 
tog en skissprocess fart, som ledde till att ett förslag valdes ut för att ritas i det digitala 
datorprogrammet AutoCAD. Illustrationer gestaltades i SketchUp. 

Resultatet av undersökningen är förslagshandlingar och illustrationer på ett radhus 
innehållande fyra lägenheter á 82 kvadratmeter. Diskussioner kring huruvida placeringen 
av huset och planlösningen är de bästa möjliga har gjorts. Även resonemang kring 
förhållningssättet till detaljplanen har förts. Där det kommits fram till att detta enbart är 
en av många lösningar på hur utformningen av ett radhus till denna tomt skulle kunnat 
se ut.  



 

 

Summary 

 

My mandator Niklas Dahringer has a plot on approximately 16000 square metres in 
central Vinslöv, with an existing house and outhouses on. For the moment the house is 
rent by a family. He requested a proposal on a terrace house for the house plot. He 
wanted to have four apartments on approximately 80 square metres each. The plan 
solution would be similar in all apartments and styled according to Swedish standard. 
No other demands were spoken. 

The proposal would result in proposal documents containing situation plan, plan 
solution, façade blueprint, section blueprint and outside illustrations. 

The conformation of the terrace house has been governed off various requirement and 
theories. Requirements that come from the mandator, but also from the municipality in 
the form of rules of how to build around the area of the plot. I have chosen to 
relinquish some of these rules, to instead answer to the mandators requests. Theories 
about housing conformations has also been applied from the book, Bostadens omätbara 
värden by, Forshed and Nylander. This book has functioned as an inspiration during 
giving form to the terrace house. Swedish standard is another theory about how to 
conform a building, as set a normal access level in the apartments. 

The location on the new building was considered carefully and has been situated with 
the point of the compass and the surrounding buildings in mind. This to bring out the 
most favourable in the house’s qualities. The style on the house does not follow some 
time epoch in a strict way. But inspiration to the conformation has been retrieved from 
1940-50´s ideas of functionalism. This since it during this period became all more 
common to build terrace houses. The material choices have been influenced of this 
time, but also of what mandator and what I have thought fits the house.  

The method in order to carry out the work has been implemented as information search 
about the house plot and literature studies focused on building design and 
accommodation standard. After this a sketching process started, as leaded to that one 
proposal was chosen for to be drawn in the digital computer program Auto CAD. 
Illustrations were given form in Sketch Up. 

The result of the survey is proposal documents and illustrations on a terrace house 
containing four apartments’ á 82 square metres. Discussions around whether the 
location of the house and the plan solution is the best possible has been done. Also 
opinions around the attitude to the rules regarding building design in the area around 
the plot have been pursued. I have come to the solution that this is only one of many 
answers on how to conform a terrace house on this given house plot.    



 

 

Abstract 

Till en tomt i centrala Vinslöv har ett förslag på ett flerfamiljshus i form av ett radhus, 
tagits fram. Detta har resulterat i förslagshandlingar innehållande situationsplan, 
planlösning, fasadritning, sektionsritning och utvändiga illustrationer. 

Utformningen av radhuset har styrts av olika krav och teorier. Krav från 
uppdragsgivaren, men också från kommunen i form av detaljplanen för tomten. Teorier 
från boken, Bostadens omätbara värden, Forshed och Nylander, och från Svensk 
standard har tillämpats. Placering av huset, utformningsstil och utvändiga materialval 
beskrivs också som olika teorier, som har påverkat resultatet. 

Metoden för att utföra arbetet har varit en förundersökning av fakta, som lett till en 
skissprocess följd av ritningsutförande i AutoCAD och illustrationer i SketchUp. 
Resultatet av undersökningen är förslagshandlingar och illustrationer på ett radhus 
innehållande fyra lägenheter á 82 kvadratmeter. Diskussioner kring placering av huset, 
planlösningen och detaljplanen har förts. Där det kommits fram till att detta enbart är en 
av många lösningar på hur utformningen av ett radhus till denna tomt skulle kunnat se 
ut.  

Förslagshandlingar, Utformning, Radhus 

 



 

 

Förord 

 

Redan under första året av min utbildning på byggnadsutformningsprogrammet 
kommer jag ihåg att jag och mina vänner förde långa diskussioner om vad vi skulle göra 
för examensarbete. De flesta av oss ville utforma ett hus eller en byggnad av något slag. 

När en vän till min familj, Niklas Dahringer, en kväll i vintras förde på tal att han 
funderade på att uppföra ett nytt hus på en tomt som han ägde, blev jag intresserad. Jag 
berättade att jag stod i startgropen för mitt ex-jobb och att utforma ett radhusförslag till 
tomten skulle vara perfekt för mig. 

På denna väg har idén till mitt avslutande arbete här på universitetet tagit form. Jag vill 
tacka min uppdragsgivare, Niklas Dahringer, för att jag fick chansen att utforma 
förslaget åt honom. Jag riktar även ett tack till Karolina Lilja, stadsarkitekt vid 
Hässleholms kommun, som i inledningsperioden av arbetet var mycket hjälpsam.  

Tack också till mina handledare här på skolan, Bertil Bredmar, som handlett och hjälpt 
mig under större delen av perioden och Johan Vessby, som hjälpt mig att slutligen knyta 
ihop säcken!
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1. Introduktion 

Till en given tomt som står inför en förändring ska förslagshandlingar på ett radhus tas fram. I 
detta kapitel behandlas bakgrunden till undersökningen och vad dess syfte är. Det beskrivs också 
vilka problem som finns uttalade, målet och olika avgränsningar som har satts upp för arbetet. 

1.1 Bakgrund  

Uppdragsgivaren har en tomt på cirka 1600 kvm, med ett befintligt bostadshus 
och ett tillhörande uthus, som kan ses i bild 1. Tomten ligger mitt i ett 
villaområde i byn Vinslöv, bild 2, mittemellan Hässleholm och Kristianstad. I 
området runtomkring finns mestadels enplanshus. Men i närheten finns en 
mindre park med lekplats och en skogsdunge med promenadslinga. Huset som 
finns på tomten är relativt litet med tanke på tomtens storlek och är i 
renoveringsbehov. Det hyrs i nuläget ut till en familj.  

 
Bild 1. Bilden visar den gällande tomten och dess befintliga bebyggelse 

 
Bild 2. Karta över Vinslöv, där den röda pilen visar var tomten ligger.  
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Uppdragsgivaren vill förändra tomten, i stället för att renovera vill han utnyttja 
tomten maximalt genom att bygga nytt. Tanken är att ett radhus med fyra 
likadana lägenheter ska projekteras, med en boyta på cirka 80 kvadratmeter 
vardera. Bostäderna ska sedan säljas som privata äganderätter. 

Förändringen, vill han ska ske, eftersom att Vinslöv är en attraktiv by att 
bosätta sig i, främst för småbarnsfamiljer och pensionärer. Dels på grund av ett 
tilltalande läge mellan de två ovan nämnda städerna, speciellt då tåg- och 
bussförbindelser är väl utvecklade. Men också eftersom barn- och äldreomsorg 
är lättillgänglig. Fler bidragande faktorer är kommersen, det finns flera olika 
affärer, bland annat mat-, kläd-, och blomsteraffärer och allt ligger inom korta 
avstånd.  

1.2 Syfte 

Rapportens syfte är att undersöka om det är möjligt att bygga fyra lägenheter på 
den givna tomten. Hur ska huset utformas för att utnyttja tomten på bästa sätt?  
Är tomten tillräckligt stor för ett hus? Vad säger detaljplanen om hur man får 
bygga i området? Detta är frågor som alla ska besvaras i denna rapport, 
resultatet kommer redovisas som förslagshandlingar. 

1.3 Problembeskrivning 

Det finns flera uttalade problem vad gäller arbetet med att ta fram handlingarna 
till uppdragsgivaren.  

Det största problemet är hur förhållningssättet till detaljplanen för området ska 
vara. Ska man välja att följa den eller ignorera den och utforma ett förslag som 
mer följer uppdragsgivarens önskemål. Dessa är också är ett dilemma då 
förhållningssättet till dessa måste bestämmas. Ska de uppfyllas varenda ett eller 
ska man enbart fokusera på ett fåtal. Vilka går att efterfölja och finns det någon 
möjlighet att kringgå något av kraven. 

Hur byggnaden ska placeras är också något som ifrågasätts. Tomten är lång och 
smal vilket gör att alternativen för olika lägen begränsas. Av samma anledning 
hämmas husets form, då fyra lägenheter ska prövas, får de kanske inte plats om 
husformen inte ser ut på ett speciellt sätt. 

Stilidealet som huset kommer få är också ett dilemma som det måste resoneras 
kring. Man kan välja att följa den rådande uttryckstypen husen i området har 
eller bryta mot denna genom att till exempel välja andra material. Ett annat 
alternativ är att uppföra en byggnad som är helt olik kvarterets bebyggelse 
genom att välja både en annan stil och andra material. 

Förhållningssättet till alla dessa problem kommer tänkas över och beslutas om 
längre fram. 
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1.4 Mål 

Till uppdragsgivaren ska det tas fram ett förslag på utformning av ett 
lägenhetshus i form av ett radhus, innehållande fyra lägenheter. Radhuset får 
utformas efter fria händer men lägenheterna ska ha en boyta på cirka 80 
kvadratmeter, de ska vara likadana vad gäller planlösningen och vara utformade 
enligt svensk standard. 
 
Utformningsförslaget ska resultera i förslagshandlingar innehållande 
situationsplan, planlösning, fasadritning, sektionsritning och utvändiga 
illustrationer.  

1.5 Avgränsningar 

Arbetet har varit inriktat på att ta fram förslagshandlingar på ett radhus till den 
specifika tomten. Denna avgränsning har dragits eftersom att det funnits 
begränsat med tid för rapporten. Att först göra förundersökning, sedan 
förslagshandlingar och efter det bygghandlingar skulle ha tagit för lång tid. För 
vidare information om förslagshandlingar, se kapitel 2.1.   

Egenskaper och omgivning till tomten har studerats noggrant i 
utformningsprocessen. Detta eftersom att förslaget som har tagits fram, är 
speciellt gestaltat för den givna tomten och kommer därför endast vara 
gångbart för denna. Detta för att: 

o Tomtens form och storlek är unik och förslaget gestaltas efter dess 
olika kvaliteter.   

o Placeringen på tomten i förhållande till väderstrecken, är relevant när 
det kommer till hur placeringen av byggnaden ska vara. I vilken riktning 
ska entrén placeras och hur påverkar det i sådana fall husets andra tre 
sidor. Om man skulle uppföra förslaget på en annan tomt, skulle alltså 
väderstrecken med all sannolikhet förändras och då förlorar man 
viktiga kvaliteter i bostäderna.  

o Omgivningen, det vill säga kvarteret, påverkar också förslagets 
gångbarhet. De befintliga grannhusens läge kommer inverka på hur 
placeringen av byggnaden planeras.    

Uppdragsgivaren har önskemålet att ett förslag på ett radhus ska gestaltas till 
hans tomt. Önskemålen från hans sida är att lägenheterna ska vara likadana vad 
gäller planlösning och att byggrätten ska utnyttjas maximalt genom att 
projektera fyra lägenheter. Annars ges helt fria händer vad gäller utformning 
och placering av huset.  
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2. Teori 

I kapitlet beskrivs vad förslagshandlingar är och vilka olika faktorer som har styrt utformningen 
av radhuset. Det vill säga speciella krav och teorier kring ämnet. Längre fram i kapitlet skildras 
även val utav stil och föreslagna materialval. 

 

2.1 Förslagshandlingar 

När en ny byggnad ska uppföras finns oftast en lista med krav som ska 
uppfyllas från beställaren, i form av ett byggnadsprogram. Detta ger en 
möjlighet till flera olika lösningar på hur byggnaden ska utformas. För 
arkitekten och dess medarbetare startar här en gestaltningsprocess, där olika 
förslag skissas fram. Detta sker vanligen för hand, till en början, men digitala 
program används också eftersom det då blir enklare och smidigare att arbeta 
vidare med projektet i de följande stegen. Målet med denna process är att välja 
ut det mest fördelaktiga alternativet, genom att väga alla förslag mot varandra.  

Ett huvudalternativ för byggnadens utformning utses och det redovisas i 
förslagshandlingar, innehållande situationsplan, planlösningar, fasadritningar 
och sektionsritningar. Om beställaren så önskar, utförs även tredimensionella 
illustrationer. (Nordstrand 2000, s. 85)  

 

2.2 Vad styr utformningen 

Hur bostäder ska utformas för att vara tillfredställande vad gäller både funktion 
och utseende finns det många åsikter om. Därför har formgivningen av 
radhuset styrts av olika krav. Uppdragsgivarens krav och krav från kommunen i 
form av detaljplanen är exempel på sådana.  

Utformningen har också styrts av teorier som finns om ämnet. Boken, 
Bostadens omätbara värden, belyser hur en trivsam bostad ska gestaltas. Medan 
Svensk standard, SIS, tar upp olika funktioner som krävs för god 
bostadsplanering. Dessa krav och teorier beskrivs närmare här nedan. 

 

2.2.1 Uppdragsgivarens krav 

Det finns inga egentliga krav som kommit från Niklas Dahringer, utan endast 
enstaka önskemål har framförts, såsom att lägenheterna önskas ha likadan 
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planlösning och att förslaget innehåller fyra lägenheter. Även material som är 
lätta att arbeta med och som kräver litet skötsel har vistas vara uppskattade. 
Dessa önskemål som rör gestaltningen kommer därför ligga till grund för hur 
denna tar form.  

 

2.2.2 Detaljplan 

Plan- och bygglagen uppger att alla kommuner ska ta fram planer som 
beskriver hur användningen av vatten och mark ska ske. Detaljplaner finns 
därför framtagna för all tätortsbebyggelse i Sverige. Dessa beskriver vilka regler 
som upprättats för ny-, om- och tillbyggnation i det gällande området. 
(Nordstrand 2000, s.49) 

Efter ett telefonsamtal till Hässleholms kommun, som förfogar över 
detaljplanen för tomten, kunde denna erhållas, bilaga 1. Den beskriver 
kortfattat följande: 
 

o Endast enplanshus får byggas i kvarteret och denna huvudbyggnad 
måste upprättas fristående 
 

o En huvudbyggnad och ett uthus får byggas på tomten 
 

o Huvudbyggnadens totala höjd får vara max 4,4 meter och uthusets höjd 
får vara max 2,5 meter högt 

 
o En femtedel av tomten får bebyggas 

 
o Inte fler än två lägenheter får inrymmas i huvudbyggnaden och 

gårdsbyggnaden får inte inredas 
 

Efter granskning av det ovan nämnda, har jag fastslagit att den inte kommer 
följas fullt ut. Alla punkter ovan har följts, utom de följande punkterna här 
nedan. Det som avviker är:  

o Utformningsförslaget på radhuset får uppta mer än en femtedel av 
tomtens yta 

o Förslaget på radhuset får innehålla fler än två lägenheter 

Dessa avvikande krav har dragits eftersom att jag anser att tomten har större 
potential än vad kommunen tillåter. Syftet för hela undersökningen är också att 
åt uppdragsgivaren ta reda på om det är möjligt att bygga fyra lägenheter på 
tomten. Det innebär att för att slutföra undersökningen måste dessa punkter 
frångå den gällande planen.  
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2.2.3 Bostadens omätbara värden 

I boken, Bostadens omätbara värden av Forshed och Nylander, beskrivs hur 
goda och trivsamma bostäder ska utformas. De menar att: 

Hållbarhet, skönhet och bekvämlighet är tre egenskaper som en bra bostad skall ha i lika 
stora delar. Bra arkitektur innebär att byggnadernas alla delar medvetet är utformade 
utifrån en helhetssyn. Delarna förstärker helheten och helheten ger i sin tur detaljerna värden. 
(K. Forshed O. Nylander 2005, s. 9) 

Bild 3. Samverkan mellan de tre begreppen skapar arkitektonisk kvalitet.  

 
 
De skriver om att förhållandet mellan dessa tre begrepp, bild 3, är intressanta 
att rikta uppmärksamheten på vid utformning av bostäder.  
Med begreppet bekvämlighet menas att det är funktionerna i en bostad som 
avgör om dess trevnad. Komforten i att diska vid en diskbänk som är 1,5 meter 
hög, är inte stor då en normal vuxen person i sådana fall behöver stå på en pall 
för att nå upp. I detta fall är funktionen mindre bra, vilket leder till att 
bekvämligheten blir densamma.  

Med hållbarhet menas varaktighet över tid, en miljövänlig inställning till 
byggandet, med material- och detaljlösningar som är väl beprövade. Men med 
detta begrepp menar man också att rummets hållbarhet ska vara god. 
Bostadens rum ska vara generella, alltså vara utformade på så sätt att de kan 
förändras med tiden som familjesituationen i bostaden förändras. Ett 
arbetsrum ska kunna bli ett sovrum, ett sovrum ska kunna bli ett matrum och 
så vidare. 

Skönhet är ett abstrakt begrepp i sammanhanget då alla betraktare har olika 
åsikter om vad som är vackert. Författarna menar att det viktigaste i detta fall är 
upplevelsen av helhet, att alla bostadsdelar passar ihop.  

Helheten upplevs när alla tre begreppen, bekvämlighet, hållbarhet och skönhet 
samverkar i lika stora delar, då skapas arkitektonisk kvalitet. 

I boken tas det också upp sju olika egenskapsfält som kan hjälpa till att 
förstärka upplevelsen av en bostad. De är: 
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o Material, detaljer och omsorg 

o Omslutenhet – Öppenhet 

o Dagsljus 

o Generalitet 

o Axialitet 

o Rörelse 

o Rummens sammanhang och gränser 

Boken och dess syn på vad som är arkitektonisk kvalitet har fungerat som 
inspiration och vägledning vid utformningen av planer och fasader.  

 

2.2.4 Svensk Standard  

Svensk Standard ger underlag för projektering av bostäder och riktar in sig på 
att garantera en god nivå inom bostadsplaneringen.  Svensk Standard är inget 
myndighetskrav utan enbart en rekommendation på hur man kan inreda en 
bostad. Den tillämpas därför normalt sett enbart om beställaren begär att den 
ska följas.  

Standarden utgår från de funktioner en bostad ska innehålla och planeringen 
baseras på det antal personer bostaden är avsedd för. 

Den förklarar olika mått på möbler, inredning och utrustning samt 
betjäningsareor till dessa. Även mängden möbler, inredning och utrustning som 
rekommenderas för olika stora hushåll anges.  

Måtten uppges i tre olika tillgänglighetsnivåer, normalnivå, höjd nivå och sänkt 
nivå. Med normalnivå menas grundläggande tillgänglighet och med höjd nivå 
utökad tillgänglighet. Om sänkt nivå anges, finns inget krav på tillgänglighet. 
(Svensk standard SS 91 42 22:2006, 2007) 

Svensk standard har liksom boken, Bostadens omätbara värden, fungerat som 
en hjälp i utformningsprocessen av radhuset. Men till skillnad från boken har 
Svensk standard tillämpats som ett krav. Lägenheterna håller därför standarden 
för normal tillgänglighetsnivå. 
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2.3 Placering av huset 

Hur ett hus ska placeras på dess tilltänkta tomt kräver en viss planering. Man 
måste planera vad man vill åstadkomma med placeringen av byggnaden, både 
utåt sett, men också vad placeringen gör för att lyfta husets egenskaper 
invändigt. 

När man talar om en bostad kan man finna en samverkan mellan bostadens 
privata rum inomhus och de offentliga rummen utomhus. De olika offentliga 
rummen som bildas runtomkring bostaden ska genom olika gränsdragningar, 
som staket eller olika materialval, öka den privata känslan desto närmare 
bostaden man befinner sig. Detta för att öka tryggheten till det egna reviret för 
de boende. (K. Forshed O. Nylander 2005, s. 71) 

Därför spelar grannhusens, om sådana finns, redan befintliga placering roll för 
hur den nya bostaden bör placeras. Man bör se till att den nya bostaden och 
dess boende inte kommer störa den ”privata sfären” som vilar kring 
grannhusen. 

Väderstrecken spelar också stor roll för placeringen av en byggnad och då 
speciellt hur de ligger i förhållande till huset. Till exempel bestämmer de hur 
ljuset faller in genom fönstren och då hur ljusinsläppet påverkar hela 
upplevelsen av rummet.  

 

2.3.1 Situationsplan 

Situationsplanen för området har varit av intresse när det gäller placeringen av 
radhuset. Detta eftersom att det tagits hänsyn till kringliggande bebyggelse så 
att lägenheterna blir insynsskyddade där man tänkt sig och så vidare. Efter ett 
samtal till Karolina Lilja, stadsarkitekt vid Hässleholms kommun, bifogades 
situationsplanen för tomten och dess omgivning via e-post. 
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Bild 4. Situationsplan över tomten, nummer 10, och delar av kvarteret. 

Just nu finns, som nämnts tidigare, ett befintligt bostadshus och uthus på den 
givna tomten, nummer 10 i bild 4. Som situationsplanen visar är det enbart 
enskilda bostäder i kvarteret. Hur tomten har disponeras i förslagets 
situationsplan har bestämts med denna befintliga situationsplanens bebyggelse i 
bakhuvudet.    

 

2.4 Utformning 

Designen på huset har inte strikt följt någon tidsepok. Men inspiration till 
utformningen har hämtats från funktionalismens 1940–50-tal. Detta eftersom 
det under denna tidsperiod blev allt vanligare att uppföra radhus.  

Radhusen från denna tid, liksom från dagens tid, kännetecknas av att de 
uppförs kring gemensamma gröna ytor och att en liten, privat trädgård finns i 
anslutning till den enskilda lägenheten. Inhägnader i form av låga häckar eller 
staket och fasader i puts eller trä är också viktiga särdrag ifrån denna tidsperiod. 
Fasadfärgerna var ofta mättade varma kulörer, som rödbrunt, grågult eller 
grågrönt. Fönster utformades ofta som tvåluftsfönster, likt bild 5 nedan, här 
visas även tidstypiska dörrar och smidesdetaljer. (Boverket 1996) 
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Bild 5. Gatufasad av ett tidstypiskt radhus från 1940- 50- tal.  

 

2.5 Materialval 

Tankarna kring valet av material till de olika delarna av huset kan beskrivas med 
två olika ledord, beständigt och skötselfritt. Ledorden har uppkommit i samtal 
med uppdragsgivaren som gärna vill ha ett enkelt uttryck på huset. Materialen 
är enbart förslag, då förslagshandlingar är ett tidigt skede i projekteringen av en 
byggnad kan de komma att ändras. Invändigt ytskikt tas inte upp eftersom det 
inte ingår i förslagshandlingarna.  

Stilberoenden från de andra husen i kvarteret har också beaktats när det gäller 
valen av material. Bostäderna i kvarteret och i området runtomkring har 
liknande bebyggelse med samma stil, se bild 6 nedan. Därför kan husen antas 
vara uppförda ungefär vid samma tidsperiod. Under rekordåren 1960-1980 
expanderade Vinslöv fort. Många nya kvarter uppstod som främst yngre 
barnfamiljer bosatte sig i. Husen som finns i området kring den gällande 
tomten är tidstypiska från rekordåren, där många av husen har brunaktiga eller 
gula tegelfasader med låga växtbeklädda stödmurar på husets framsida, som 
avslutas mot gatan. (http://www.hassleholm.se/5646) 

http://www.hassleholm.se/5646
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Bild 6. Stilexempel på en villa i området kring tomten.  

 

2.5.1 Puts 

För att bryta upp den ledande stilen av tegelhus i området kommer husets fasad 
att kläs i ett ytskikt av puts. Det är ett material som använts i flera tusen år, 
även som invändigt ytskikt. Idag finns flera olika typer av putsbruk, men bara 
för 50- 60 år sedan och tidigare var kalkbruk nästan helt allenarådande.  

Sammansättningen av bruket består av bindemedel, ballast, vatten och 
tillsatsmedel. Putsbruk kan ha olika hårdhetsgrad och det som avgör denna i 
vanligt fasadputs är förhållandet mellan mängden av kalk och cement.  

Traditionell 3-skiktsputs kallas utförandet av en modern fasadputs. Denna 
består, som namnet avslöjar, av tre olika lager, grundningsskikt, grovputs och 
längst ytterst en ytputs eller en färg, där alla har speciella egenskaper. Längst in 
sitter grunden, cirka 1 – 2 millimeter, vars uppgift är att reglera vattensugningen 
när grovputsen appliceras. Detta mittersta lager fyller ut ojämnheter och har 
därför en tjocklek på cirka 10 – 15 millimeter. Ytputsen finns i flera olika 
utföranden och ger fasaden estetiska karaktärsdrag genom kulör och struktur. 
Det är det sistnämnda som avgör tjockleken på lagret.  

Nedan nämns några av de ytskiktsbehandlingar som finns att välja mellan. 
Slätputs, som ger en helt jämn och slät yta. Spritputs är mycket grovkornig och 
ger därför ett tjockt yttersta lager. Slamning är en teknik som avslöjar 
underlagets utseende, till exempel ett murverk, eftersom att lagret puts är 
oerhört tunt. (Burström 2007) 

På 1990-talet fick putsfasader ett dåligt rykte, om att dra till sig fukt- och 
mögelskador. Man påförde under denna tidsperiod putsen direkt på isoleringen, 
vilket visade sig vara en felaktig teknik som fick stora konsekvenser för 
materialets rykte. Men puts är ett väldigt beständigt fasadmaterial som håller i 
många år om det utförs på ett korrekt sätt, det vill säga med luft- och 
dräneringsspalt. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Puts) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Puts
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2.5.2 Plåt 

Till takets ytskikt föreslås slätplåt, som också det är ett mycket varaktigt 
material som använts som ett yttersta takskikt i flera hundra år. Från början var 
det ett dyrt material och lades därför bara på betydelsefulla byggnader, som 
kyrkor och enstaka herrgårdar. Kopparmetall var vanlig för användningen. (K. 
Andersson A. Hildebrand 2002) 

Idag finns flera olika takplåtsmetaller, som till exempel stål, rostfritt stål, zink, 
aluminium och såklart koppar. Plåten kan ha olika utföranden. Sinus- och 
trapetskorrugerad plåt som kan vara bärande eller slätplåt som är en platt 
tunnplåt med icke bärande egenskaper. Det finns även plåt som imiterar andra 
takmaterial, som tegel. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Takpl%C3%A5t) 

 

Bild 7. Slätplåt i två olika utföranden, skivtäckplåt till vänster och bandtäckplåt till höger.  

Bild 7 ovan visar två olika tekniker för att täcka ett tak med slätplåt, med skiv- 
eller bandplåt. Skivtäckning var vanligare förr i tiden, främst eftersom att 
bandplåt inte hade utvecklats än. 

 

2.5.3 Trä 

Förslaget är att plank, staket och carport utförs i ett beständigt massivt träslag. 
Att bygga i trä är förmodligen vårt lands äldsta metod. Det har visat sig vara ett 
beständigt material men eftersom det är naturligt kan det angripas av bland 
annat svampar och bakterier eller insekter, som i sådana fall sakta bryter ner 
träet och förstör det. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Takpl%C3%A5t
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Bild 8. Tvärsnitt av en trädstam. 

I bild 8 ovan visas uppbyggnaden, i form av ett tvärsnitt, av en trädstam. 
Genom hela stammen löper märgen, följt av veden och ytterst barken. Som 
bilden visar sitter kärnan i mitten av stammen, men denna finns bara på träd 
äldre än 30 år. Kärnbildningen innebär att transportvägarna för näring från 
trädets krona spärras. Furu, alm och ek är några av de träslag vars kärna är 
mörkare än splinten och på gran, bok, och björk finns knappt någon skillnad 
alls vad gäller färgen på de olika vedsorterna.  

Fuktinnehållet i materialet gör att det antingen sväller vid en hög nivå eller 
krymper ihop vid en låg. Hållbarheten skiljer sig för olika träslag beroende på 
deras porositet och vattenhalt. Även hårdheten växlar från träslag till träslag. 
Ek, björk, bok och alm hör till de hårdare sorterna medan gran, pil och poppel 
till de mjukare. (Burström 2007) 
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3. Metod 

I detta kapitel förklaras hur arbetet med rapporten har lagts upp från början till slut. Hur 
informationen har samlats in och hur den sedan har bearbetas. Även hur ritningarna på förslaget 
har uppförts beskrivs. 

 

3.1 Arbetets upplägg 

Arbetet inleddes med informationssökning som var inriktad på tomtens 
utformning och detaljplan. En litteraturstudie fokuserad på bostadsutformning 
och boendestandard utfördes parallellt med detta.   

Efter granskning av inhämtad information och fakta bands de nya kunskaperna 
samman och tillämpades i ett skissat utformningsförslag till radhuset. Förslaget 
gestaltades sedan i ritningsprogrammen CAD och SketchUp. 

 

3.1.1 Intervju 

Den mesta informationen som behövdes för att inleda arbetet med 
förslagshandlingarna fanns hos kommunen. Ett antal frågor och funderingar 
gällande regler för byggande i området kring och på den gällande tomten 
arbetades fram. Sedan kontaktades Karolina Lilja, stadsplanearkitekt vid 
Hässleholms kommun, via telefon. 

Information som var intressant för arbetet var främst detaljplanen för området. 
Även gällande situationsplan var av intresse. 

Både detaljplan och situationsplan erhölls efter telefonsamtalet via e-post.  

 

3.1.2 Litteratur 

Relevant litteratur har sökts på bibliotek i böcker och tidsskrifter. Kurslitteratur 
från tidigare kurser har också kommit till stor användning under arbetets gång. 
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3.1.3 Handskiss 

Som ett första steg efter att nödvändig information inhämtats har skisser med 
närmsta penna, på vanligt rutat papper utförts. Dessa skisser har varit olika 
tankar kring hur man skulle kunna utforma förslaget. Mest för att hjälpa 
hjärnan att tänka så kreativt som möjligt. Metoden har använts som god 
hjälpreda vid utformningen av planlösningen av lägenheterna. Eftersom att 
man när ett rum är ritat, lätt kan klippa ut det och då flytta runt detta till man 
finner dess bästa placering. Relativt snabbt övergavs dock det manuella arbetet, 
som då ersattes av digitala datorprogram. 

 

3.1.4 CAD 

CAD, computer- aided design, är ett digitalt ritprogram för både 2D 
projektering och 3D modellering av tekniska ritningar. Programmet används av 
konstruktörer och arkitekter och gör det lättare för dessa att samarbeta. 
Utvecklingen av tekniken skedde snabbt under 1980- 90-talen. Från början var 
användningsområdet enbart 2D-ritningar men den snabba utvecklingen gjorde 
det även möjligt att framställa 3D-modeller på ett effektivt sätt, se illustrationer 
av båda i bild 9 nedan. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design) 

 

Bild 9. Bilden visar en 2D-ritning av en villa till höger och samma villa fast i 3D till höger.  

Förslagshandlingarna, situationsplan, planlösning, fasadritning och 
sektionsritning, ritas och presenteras som 2D- ritningar i AutoCAD. Det är ett 
av många CAD-program, marknaden utvecklas ständigt. Programmet utvecklas 
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av Autodesk och hade från början ingenjörer som målgrupp. Men idag används 
programmet även av arkitekter och andra formgivare. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/AutoCAD) 

 

3.1.5 SketchUp 

SketchUp är ett datorprogram som år 2006 blev uppköpt av Google, som då 
skapade en gratisversion av programmet. Det används för 3D-modellering av 
till exempel byggnader, se bild 10 här nedan.  

 

Bild 10. En tredimensionell illustration av en villa ritad i SketcUp.  

Man kan också göra fina gestaltningar av en byggnads insida, planlösning och 
interiör. Instruktionsfilmer, så kallade tutorials, finns på deras hemsida som 
förklarar de olika funktionerna i programmet. Dessa finns för alla nivåer, allt 
från hur man drar ett streck till hur man infogar ett foto och bygger en modell 
utifrån det. Det är ett program som inte behöver avancerade funktioner, därför 
är det lätt att lära sig och det blir därmed också användbart för många. Dock 
bör det enbart användas som ett illustrationsverktyg, eftersom det aldrig går att 
få ett helt exakt resultat.   (http://sv.wikipedia.org/wiki/Sketchup) 

När ritningarna till utformningsförslaget av radhuset var färdigställda togs en 
3D- modell av huset fram i SketchUp. Detta för att levandegöra en bild av 2D-
ritningarna och göra dem lättare att läas och förstå.  

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
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4. Resultat 

I kapitlet presenteras resultatet av undersökningen. Det är förslagshandlingar till den givna 
tomten. Handlingarna innefattar planlösningsritning, fasadritningar, sektionsritning, 
situationsplanritning som alla finns som bilagor 2-5. Nedan följer en beskrivning av dessa, hur 
tomten har disponerats och hur planlösningen blivit.  

 

Huskroppen, som har en byggarea på 394 kvadratmeter, upptar knappt en 
fjärdedel utav tomtens totala area. Formen på huskroppen är rektangulär. På 
husets baksida finns en trädgård till varje lägenhet. Varje lägenhet har också en 
tillhörande carport och denna bryter av den rektangulära formen av huset. På 
gavlarna finns två stycken kallförråd, ett till varje lägenhet, som även de bryter 
av formen på huset. Dessa är vardera på cirka fyra kvadratmeter. För lättare 
förståelse hänvisas läsaren till planlösningen i bilaga 2.  

Inspiration till utformningen har hämtats, som nämnts tidigare, från 
funktionalismens 1940-50- tal. Det karaktäristiska för radhus med en liten 
offentlig trädgård på framsidan och en mer privat trädgård på baksidan har 
bibehållits. Taket har formen av ett pulpettak, som har sin lägsta punkt på 
entrésidan. Denna form skapar ett lätt och luftigt uttryck då huskroppen är 
platt och låg. För att förstärka detta uttryck är takfoten enkel och takmaterialet 
är förslagsvis av plåt, i en mörkt grå kulör. Fasaden är tänkt i vit slätputs med 
klargröna fönsterkarmar. Dörrar och staket kommer enligt förslag bestå av 
massivt trä. Fasadritning finns att se i bilaga 4 och illustration av utformningen 
nedan i bild 11. 

 

Bild 11. Hela huset från entrésidan, utan någon kvartersbebyggelse. 

Huset har placerats längs med tomtens långsida som bilden ovan visar, där 
kortsidan med tre träd, till vänster i bilden, ligger ut mot gatan.  Entréerna till 
alla fyra lägenheterna, framsidan av huset, ligger alltså parallellt med 
tomtgränsen i en östlig riktning. Carportarna är lämpligen placerade här precis 



18 

Anna Carlsson 

 

intill varje ytterdörr. För att nå dessa kommer en väg att anläggas längs 
långsidan. Den placeras ut till tomtgräns och avslutas där med ett staket som 
delar av tomten från grannens. Inuti carportarna finns utrymme för soptunnor, 
var de kommer stå skyddade från direkt solljus. Baksidan av huset visas i bild 
12 nedan, där trädgårdarna med uteplatser ligger i en västlig riktning.  

 

Bild 12. Husets baksida, med dess privata trädgårdar. 

Placeringen av huskroppen gör att morgonsolen kommer träffa framsidan av 
huset. Här finns, tack vare carportarna, en liten ”offentlig” trädgård, till skillnad 
från den något större och mer privata på baksidan av huset. Den är 20 
kvadratmeter stor och det finns plats för planteringar, fikabord eller kanske en 
sandlåda för barnen. En närmare illustration finns i bild 13, av framsidan till en 
lägenhet. 

 

Bild 13. Framsidan av en lägenhet. 
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Den rektangulära huskroppen är indelad i fyra lägenheter. Man kan säga att 
planlösningen består utav två identiska lägenhetspaket. Ett paket är två likadana 
lägenheter, där den ena är spegelvänd den andra. Hela planlösningen finns att 
se i bilaga 2, men nedan följer den av en lägenhet.  

 

Bild 14. Planlösningen av tomtens södra lägenhet, som ligger utmed gatan. Eftersom det är en 
gavellägenhet finns ett fönster här, som de två lägenheterna i mitten är utan. 

Varje lägenhet är 82 kvadratmeter stor och har tre rum och kök, bild 14. 
Planlösningen är öppen, där kök och vardagsrum växer samman med varandra. 
Sovrum och badrum ligger längs med huskroppens kortsida i ena sidan av 
lägenheten, medan hall, kök och vardagsrum ligger längs med den andra 
kortsidan. Lägenheterna är utformade för att uppfylla kraven för normal 
tillgänglighetsnivå enligt svensk standard. Bilden visar även planen av två av de 
fyra förråden, som följer i en utvändig illustration i bild 15 nedan. 
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Bild 15. Norra kortsidan av huset. 

För att skapa en illusion av mer rymd inne i lägenheterna kommer det inte 
finnas något innertak utan det är öppet upp i tak i hela bostaden, se 
sektionsritning i bilaga 5. Pulpettakets 28 gradiga lutning gör att rymden, det vill 
säga takhöjden, ökar ju längre in i lägenheten man rör sig. Takets form och 
lutning ses i bild 15 ovan och denna ger invändigt en takhöjd på 2,5 meter som 
lägst i entrén och fyra meter som högst längst in i vardagsrummet. Husets 
totala byggnadshöjd utvändigt är 4,4 meter. 

 

Bild 16. Baksidans trådgård och uteplats. 

Det nämndes tidigare att det på baksidan av varje lägenhet finns en privat 
trädgård. Denna kommer att träffas av kvällssolen. Uteplatsen kan nås inifrån 
via en glasdörr i lägenheternas vardagsrum. Glasdörren skymtas redan i entrén 
av lägenheten och på så sätt får de boende och dess besökare kontakt med 
naturen redan vid första steget in genom entrédörren. Man kan givetvis också 
nå den privata trädgården utifrån, genom att gå runt kortsidan av huset. 
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Trädgårdens markbeklädnad består mestadels utav gräs, men på en del av ytan 
föreslås en beläggning av markplattor. Detta är bostädernas uteplats för 
möblemang, grill och dylikt. Bild 16 ovan gestaltar detta. Trädgården som visas 
är en av dem i mitten och denna har alltså en grannuteplats om båda sidor. För 
att skapa den privata känslan i varje enskild trädgård är de avskärmade med 
höga, insiktsskyddande plank som också illustreras här. Varje trädgård är 25 
kvadratmeter stor och här finns plats för utemöbler, grillplats med mera. 
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5. Diskussion 

Att undersöka om det är möjligt att bygga fyra lägenheter i form av ett radhus på den givna tomten 
har nått ett lyckat resultat. Många av de kvaliteter jag ville uppnå med varje bostad har 
åstadkommits. Det som jag har tyckt varit det viktigaste att genomföra har varit en god placering 
av husbyggnaden och att lägenheterna har en bra och genomtänkt planlösning. Men utformning, 
materialförslag och förhållningssättet till detaljplanen diskuteras också. 

 

5.1 Placering av huset 

Placeringen av husbyggnaden var en av de första sakerna jag började fundera 
över vid arbetets början. Några olika förslag tänktes över och de såg ut ungefär 
som följer i figurerna nedan. 

Figur 1 

En placering likt denna i togs 
fram, där entréerna till bostäderna 
skulle ligga längs med gatan. Men 
detta innebar att endast tre 
lägenheter fick plats, på grund av 
tomtens utformning där den 
kortaste sidan ligger utmed gatan. 
Därför valdes denna position bort 
tidigt, eftersom undersökningen 
gällde för fyra lägenheter. 

 

Figur 2 

När placeringen inte fungerade 
som i figur 1, fortsatte arbetet 
med tankar som liknas vid denna 
till vänster. Med en anlagd väg 
som leder från gatan intill varje 
lägenhet. Det diskuterades för 
och nackdelar om vilken sida 
vägen skulle anläggas i. På grund 
av väderstrecken valdes att vägen 
skulle ligga i den östra delen av 
tomten som bilden visar.   

Bild 17. Figur 1. 

Bild 18. Figur 2. 
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Jag valde alltså att arbeta vidare med placeringen enligt figur 2. Detta trots att 
jag personligen tyckte att förslaget i figur 1 var trevligare. Det var 
uppdragsgivaren som föll mer för detta alternativ, med argumentet att det kom 
att bli en stor bit oanvänd tomt på baksidan av huset i det första förslaget. Jag 
menade att detta var något positivt då alla tre familjer i så fall kunde ha en 
gemensam trädgård utöver den privata, var till exempel en lekplats kunde få 
plats eller ett större sällskapsarrangemang. Men uppdragsgivaren vill sälja varje 
lägenhet för sig själv och inte hyra ut dem. Därför är det troligt att om en 
gemensam trädgård fanns, skulle den inte tas om hand av någon på samma sätt 
som om en hyresvärd fanns.  

 

5.2 Planlösning 

När det hade beslutats om placeringen av byggnaden tog planeringen och 
undersökningen om hur planlösningen skulle utformas vid. Tomtens 
rektangulära form lämnade ett snävt spelrum att arbeta med och jag insåg 
snabbt att formen kommer vara lämplig att utgå ifrån i utformningen av 
huskroppen. Att göra en lägenhet, som sen spegelvänds mot sig själv, är 
praktiskt under byggnation och även för de som kommer bo i lägenheterna. 
För det innebär att samma typ av rum ligger vägg i vägg med varandra, vilket 
minskar risken för störande ljud. Att placera sovrum mot sovrum är lämpligare 
än sovrum mot vardagsrum, på grund av att störande ljud från vardagsrummet 
lättare läggs märke till om grannrummet är ett sovrum.  

 

5.2.1 Svensk standard och Bostadens omätbara värden 

För att försäkra mig om att jag följde Svensk standard vid utformningen av 
planlösningen, ritade jag för hand upp de olika rummen som skulle finnas i 
lägenheterna skalenligt. Sedan klippte jag ut dem och började pussla ihop dem 
på olika sätt. Under processen försökte jag även ha Nylander och Forsheds 
tankar om arkitektonisk kvalité i bakhuvudet. När planlösningarna var färdiga 
upptäckte jag att några av de egenskapsfält de nämner i boken fanns 
representerade i lägenheterna.  

I bild 19 nedan visas att egenskapsfältet generalitet, i form utav röda cirklar, 
finns representerat i lägenheternas planlösning. Med generalitet menar 
författarna att ett rum ska vara utformade så att inte bara en given funktion är 
möjlig. Rummen ska vara tillräckligt stora och väl planerade, för att kunna 
användas för olika ändamål vid olika skeden i den/de boendes liv. De båda 
sovrummen är tillräckligt stora för detta, då tumregeln för generalitet är 3,6*3,6 
meter eller större. 
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Bild 19. Redovisning av egenskapsfälten generalitet, axialitet och dagsljus. 

Axialitet är också ett egenskapsfält som återfinns i bostäderna, eftersom att 
man redan i entrén ser, i en rak axel, genom hela lägenheten och ut till 
uteplatsen. Den gröna linjen i bild 19 ovan visar axeln. Man kan alltså som 
besökare direkt få en uppfattning om hur hela lägenheten är planerad och få 
kontakt med miljön utomhus. Dagsljuset kommer träffa lägenhetens insida på 
ett behagligt sätt då fönsterkarmarna kommer vara fasade och därmed är även 
detta egenskapsfält representerat. Den blåa rektangeln i den redan nämnda 
bilden ramar in detta. 

Med rummens sammanhang och gränser menas samverkan mellan den privata 
delen inne i bostaden och de offentliga rummen utomhus. De yttre rummen 
ska utformas så att den boende känner att miljön blir mer och mer privat ju 
närmare bostaden man befinner sig. Då skapas känslan av ett eget revir och 
trygghet hos människan. En sådan indelning finns representerad i tre steg i 
förslaget, för en illustration av detta, var vänlig se situationsplan i bilaga 3. Man 
kommer först in på kvarterets gata, sedan fortsätter man in till den lilla anlagda 
vägen som bara leder till de fyra lägenheterna på tomten. Därefter kommer 
man in till sin trädgård och genom entrédörren in i den privata sfären. Därmed 
ökar etappvis den privata känslan.  
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5.3 Utformning och material 

Valet av utformning och material kan göras på många olika sätt. Resultatet jag 
kommit fram till är ett av många förslag. Men vad gäller materialvalen som jag 
föreslagit, så ville jag bryta det mönster som idag finns i området kring tomten. 
Nästan alla hus är uppförda i tegel i gula, bruna och vita kulörer. Jag ville att 
fasaden skulle vara lättskött i något beständigt material, därför valde jag 
slätputs. Den vita kulören valde jag för att jag ville att huset skulle få ett luftigt 
och lätt uttryck. Av samma anledning har jag valt att sätta plåttak på 
byggnaden. Utformningen är inte någon utpräglad 1940–50-tals funktionalism, 
men vissa kännetecknande drag finns. De är till exempel utformning av fönster 
och utvändiga gröna färgen på dessa, dörren som är i massivt trä och fasaden i 
puts.  

 

5.4 Detaljplan 

Förhållningssättet till detaljplanen har hela tiden varit en stor chansning. Detta 
eftersom jag har valt att både bygga större och dubbelt så många lägenheter än 
vad som rekommenderas i planen. Att förslaget blir godkänt av kommunen är 
föga troligt, men jag tycker det har varit intressant att undersöka vad man kan 
komma fram till genom att inte följa alla regler som finns. Radhuset upptar en 
fjärdedel av tomten istället för lovliga en femtedel. Skillnaden är inte jättestor 
och jag tycker inte att det ser för trångt ut på tomten i förslaget. Jag är nöjd 
över att jag valde att inte följa planen. Att förslaget gäller för fyra lägenheter 
istället för två, tror jag, har större betydelse vad gäller godkännandet av det. Två 
familjer extra i ett redan relativt trångt område med många bostäder är troligtvis 
inte uppskattat, speciellt inte hos grannarna. Men samtidigt finns platsen och 
mångsidiga boendeformer i ett område tycker jag berikar området. För då ökar 
chanserna för att människor från olika familjeförhållanden och bakgrunder 
integreras. 
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6. Slutsatser 

 

o Att gestalta förslagshandlingar utförs alltid på ungefär samma sätt, 
oavsett uppdrag.  

o Det finns oftast en konflikt mellan detaljplanen och uppdragsgivaren 
och min uppgift har varit att finna kompromissen.  

o Många olika förslag hade kunnat utformas för tomten och alla vara lika 
rätt, men jag har valt det som enligt mig är det mest fördelaktiga utefter 
förutsättningarna som gavs. 

o Utformningsmässigt vad gäller materialval kan stilen på huset ändras 
avsevärt i senare skeden i projekteringen, beroende på tycke och smak. 
Detta eftersom jag endast föreslagit, enligt mitt tycke, lämpliga ytskikt. 
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