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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar utformningen av energieffektiva hus utanför tätbebyggt 

område. I dagsläget saknas en styrd planering kring bostadsbyggande för landsbygden vilket 

resulterar i ett sämre tillvaratagande av glesbygdens resurser. Enskilda hus kan samarbeta för 

att uppnå en effektivare energiförsörjning, i synnerhet då avsaknaden av fjärrvärme på 

landsbygden försvårar en "grön" energianvändning.  

 

Fokus läggs vid utformningen av hus som grundas på intervjumaterial av en tänkt 

brukargrupp. Kravet på goda, sunda och flexibla enfamiljsbostäder undersöks och utbudet på 

husmarknaden analyseras. Resonemang kring bostadens omätbara arkitektoniska värden har 

leder fram till förslagsritningar vid utformning av bebyggelse med hänsynstagande till 

brukares krav, tekniska lösningar och det svensk-lantliga kulturarvet.  

 

Utformningsarbetets mål är att skapa långsiktigt hållbara hustyper uppförda i passivhusteknik 

vilket möjliggör ett användande genom flera brukarled. 

 

Samarbetspartner Bo Jonsson, Solenergihus AB, är mottagare av systemhandlingar som kan 

fungera som underlag för bygglovsansökningar för tomter i Kalmar kommun. 

 

Handledare är Mats Elgström, LBE arkitekt och Rainer Winkler, MBVV Consulting. 
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Abstract 

This thesis deals with the design of energy-efficient homes outside the urban area. The current 

situation lacks in planning around housing in rural areas. Individual villas can work together 

to achieve more efficient energy supply, particularly with the lack of "green heating" in rural 

areas. 

 

The focus has been placed on studies of houses from a user perspective, where the 

requirement of good, healthy and flexible family houses are examined aside analysis of 

market supply. Reasoning rings around the book: Bostadens omätbara värden, led to the 

proposal drawings for application during the design of the villas with consideration of user 

requirements, technical solutions and the Swedish-rural heritage. 

 

Central to the formulation is to achieve sustainable house types built in passive technology 

which enables a user through time. 

 

Partners Bo Jonsson, Solenergihus AB, is the recipient of the systems documents that can 

serve as a basis for building permit applications for sites in Kalmar Kommun. 

 

Mentors are Mats Elgström, LBE arkitekt and Rainer Winkler, MBVV Consulting.
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Förord 

Denna rapport redogör för ett examensarbete genomfört under perioden från 

mars till juni år 2010. Examensarbetet är utfört under 10 veckor, om 15 högskolepoäng, som 

en del av Byggnadsutformningsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

Uppgiften är att utforma en hustyp i passivhusteknik.  

 

Samarbetspartner är Bo Jonsson, Solenergihus AB.  

 

Examinator är Bertil Bredmar vid byggtekniska avdelningen på Linnéuniversitetet.  

 

 

Ett särskilt stort tack vill vi rikta till våra handledare Mats Elgström, LBE arkitekt och Rainer 

Winkler, MBVV Consulting som avsatt mycket tid och engagemang för oss.   

 

Sofie Flodin 

Hanna Dahlberg 
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1. Introduktion 
 

 

Initieringsfasen till examensarbetet startades kring en diskussion angående 

utformningskvalitén av hus bland småhustillverkare och där marknaden och utbudet av 

nytillverkade småhus undersöktes. Intensionen är en orientering kring moderna människors 

önskemål och krav gällande enfamiljsbostäder samt att klarlägga beståndsdelarna som skapar 

en funktionell och behaglig boendemiljö för familjer. Detta examensarbete visar exemplet av 

ett passivhus där hänsyn tas till fler delar utöver energieffektivitet så som arkitektoniska 

kvalitéer, den omgivande miljön, sunda materialval, ljudkrav och flexibla bostäder. 

 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste tio åren har ett ökat intresse visats för byggnationer i passivhusteknik i 

Sverige. Den ökade uppmärksamheten kan delvis bero på högre ställda krav angående 

energieffektivitet i BBR (Boverkets Byggregler) eller troligare att en kommande höjningen av 

energipriser driver på utvecklingen. 

 

Tillverkare av hus i passivhusteknik blir allt fler och tekniken spås bli det gängse byggsättet 

inom några år, att det är ohållbart att bygga som hittills gjorts. Många förespråkare finns för 

det ”nya byggsättet” liksom många skeptiker, de flesta dock eniga om att en förändring av 

energiförbrukning inom byggindustrin är nödvändig då den står för ca 40 % av den totala 

energianvändningen i Sverige. - "Det finns ingen anledning att inte bygga så här" (Sveriges 

Arkitekter 2005) har Hans Eek sagt som arbetat med passivhus sedan 1970-talet. Samtidigt 

hörs åsikter att passivhus är onödigt dyra till följd av ofrånkomliga tekniska installationer 

samt att det arkitektoniska uttrycket blir lidande. Jämförelsevis med länder i Centraleuropa 

som har genomfört över 10 000 passivhusprojekt ligger Sverige långt efter med få hus byggda 

i denna teknik. Inom EU kommer det att ställas ”passivhuskrav” vid alla nybyggnationer från 

och med år 2016, Österrike har redan infört dessa byggregler, i Tyskland kommer dessa att 

införas 2012 och Storbritannien år 2013 (Passivhuscentrum). 
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1.2 Syfte 

 
Syftet med examensarbetet är att framställa ett ritningsförslag över ett område med samlad 

bebyggelse i enhetligt arkitektoniskt uttryck. Utgångspunkten är en hustyp som tillämpas för 

flera tomter, vars placering är utanför planlagt område. Resultatet visar bilden av den svenska 

landsbygden och tankar kring att bruka, bo och leva i hus.  

 

I och med detta förslag görs försök att medverka till en ändrad bild av passivhus, som ofta 

upplevs vara negativ. Förhoppningar finns att ritningsförslaget skall fungera som förebild för 

nybyggnationer av enfamiljs bostäder på landsbygden. Avsikten med examensarbetet är att 

utforma ett energieffektivt och driftsnålt hus som ta problemet med övertempererade 

passivhus i beaktning. Tyngdpunkten läggs vid fasaders arkitektoniska uttryck och funktionell 

och väl genomarbetad planlösning. Vid sidan av tankar kring husets utformning undersöks 

trender och den moderna människans krav och behov gällande goda och attraktiva bostäder 

utanför tätbebyggt område. Svårigheter ligger i att direktiv och råd saknas kring 

energieffektivt byggande utanför planlagt område. 

 

Resultatet av förslagsritningarna har i syfte att brukas i samband med bygglovsansökningar 

vid förestående byggnation av passivhusen i Solenergihus AB:s regi.  

 

 

1.3 Mål och förväntat resultat 

 
• Huvudmålet ligger vid att undersöka landsbygdens möjligheter att utforma byggnader 

av energieffektivt slag, utanför planlagt område. Avsaknaden av riktlinjer och 

förebilder medför att en möjlig samverkan, mellan byggnader och dess omgivning, går 

förlorad. 

 
• Målet är att producera ritningsförslag för attraktiva, realiserbara, säljbara och vackra 

passivhus som tar hänsyn till en tänkt brukares önskemål om funktionella bostäder. 

Förslaget skall vara ett bidragande komplement till marknaden för småhusföretag och 

småhustillverkare. 
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• Ritningar till en hustyp i passivhusteknik, till det yttre inspirerad av det svenska 

kulturarvet och som på ett hållbart sätt överlever förändringar genom förhoppningsvis 

flera brukarled. Målet är att producera systemritningar för ett attraktivt passivhus, där det 

arkitektoniska uttrycket för fasader och planlösningar är viktigt. Stilmässigt hämtas 

inspiration från det svensk-lantliga kulturarvet.  

 

Resultatet skall vara ett funktionellt, balanserat och välfungerande hus för de boende, utan 

vare sig arkitektoniska utsvävningar eller tillkrånglat effektsökeri, anpassat efter barnfamiljers 

behov idag och i framtiden.  

 

Planlösningar bör vara anpassningsbar efter framtida förändringar med möjlighet att ändra 

väggars inbördes placering, utan att störa fönster- och dörrsättningar, för ett hållbart synsätt 

över tid. Rum bör vara symmetriskt- och generellt uppbyggda för att om möjligt rymma 

flertalet olika möbleringsalternativ och funktioner för ett minskat resursanvändande. 

 

• En energieffektiv hustyp som ger förutsättningar för ett hälsosamt inomhusklimat för 

de boende. Att utforma ett hus med en total energianvändning under 30 kWh/kvm per år, 

(Atemp) av material som är hälsosamma för brukaren att leva och vistas i. Huset skall klara 

kriterierna för Guld – enligt miljöklassning av byggnader och falla innanför ramarna för 

kriterierna för ett passivhus enligt FEBY. 

 

Resurssparande åtgärder bör gynnas i enlighet med regeringens proposition (2000/01:130) för 

"God bebyggd miljö" som uppmanar till att ”användningen av energi, vatten och andra 

naturresurser sker på ett effektivt, resurssparande och miljöanpassat sätt och främst förnybara 

energikällor används”. 

 

• Situationsplanen bör kännas som ett naturligt inslag i den lantliga miljön som 

omgärdar platsen för husen. Detta sker i enlighet med regeringens proposition 

(2000/01:130) beträffande miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" då ”det kulturella, 

historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser 

och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas.” 
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De historiskt gångbara materialen trä, sten och tegel är de övervägande materialvalen med 

slamfärgade och kalkavfärgade putsade ytor som rättar sig efter det svenska byggnadstekniska 

arvet. 

 

• En hustyp som förenar behovet av ljusa bostäder med energieffektiva tekniska 

lösningar i ett miljövänligt och hållbart husförslag. I syfte att hålla överskottsvärme 

utanför huskroppen bör fönsters andel och storlekar optimeras i enlighet med rådande energi- 

och komfortkrav. Solavskärmningar används även i utformningssyfte för ge byggnaden en 

egen prägel och karaktär. Väggytor med större antal fönster hålls utanför klimatskalet för att 

inte påverka temperaturen inomhus. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet begränsas till att leverera systemhandlingar, ej konstruktions- eller EL/VVS-

ritningar, ej heller någon ekonomisk kalkyl av bygg- och driftskostnader berörs. Fokus läggs 

vid arkitektoniska värden i en bostad. Data från tidigare utförda livscykelanalyser samlas in 

och används. En viss jämförelse med andra passivhus, plusenergihus och standardhus görs, i 

första hand gällande energiförbrukning per kvm och år.  

 

Undersökningar begränsas till att gälla tekniska installationer, ventilationssystem, solfångare 

och solcells installationer. Någon djupare jämförelse mellan olika sorters tekniska 

bygglösningar gällande stommaterial, stomkonstruktion, isolermaterial och olika 

uppförandesätt för hus ingår ej i detta arbete. 
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2. Begreppsförklaringar och tekniska utgångspunkter 
Här följer en introduktion och förklaringar över olika tekniska begrepp som används frekvent inom 

passivhustekniskt byggande. 

 

 2.1 Energieffektiva byggnader och krav 

 
På marknaden finns ett antal olika sorters energieffektiva byggnadstyper exempelvis 

passivhus, plushus, nollenergihus, minienergihus och lågenergihus som alla är uppförda i 

passivhusteknik . 

 

 2.1.1Passivhus 

 
 

 
Bild, Passivhuscentrum, Hur fungerar ett passivhus? 

 
 

”Passivhus är en definition på lågenergihus som syftar till att ha betydligt bättre prestanda än 

nybyggnadskraven enligt BBR 16 (BFS 2008:20).” 
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Under 1990-talet byggdes de första passivhusen i Tyskland, som är föregångsland för 

energieffektivt byggande, år 2001 uppfördes det första byggnaderna i Sverige. Med passivhus 

menas att de är passiva i bemärkelsen att de ej är i behov av konventionellt värmesystem, då 

de klarar bruka den överskottsvärme som alstras av människor och maskiner i bostaden. Ett 

passivhus ytterväggar är särskilt vindtäta och välisolerade för att behålla värmen innanför 

klimatskalet. (Exempel på väggkonstruktion, bilaga 9.2) I passivhus ställs höga krav på 

installationers energieffektivitet, att fönster och dörrar är välisolerade och att 

ventilationssystemet har värmeåtervinning. 

 

I dagsläget är det 5-10 % dyrare att låta bygga i passivhusteknik än på traditionellt vis, detta 

till följd av ökade materialkostnaderna för klimatskalet och kostsamma ventilationssystem. 

Ökad utförande tid, omfattande kontroller och provtryckningar vid uppförandet medför även 

detta till en högre omkostnad. Vinsterna med passivhus, förutom att de hushållar med energi, 

kan vara en förbättrad ljudisolering då väggarna har ett större mått, samt att färre byggfel 

inträffar då besiktningar utförs noggrannare för passivhus än vid konventionell byggteknik.  

 

 

2.1.2 Plusenergihus 

 
Skillnaden mellan ett passivhus och plusenergihus är att det senare kan producera energi som 

sedan kan säljas vidare till marknaden. Genom solceller och andra system för att tillverka mer 

energi än vad huset förbrukar, kan investeringskostnader för detta över tid löna sig. Det mesta 

tyder på att energipriserna i Sverige kommer att stiga betydligt inom kort och att 

energisparande och el producerande installationer tros bli vanligare även bland 

enfamiljsbostäder. För övrigt finns inga större konstruktionsskillnader mellan passivhus och 

plusenergihus, utan det är huruvida energitillverkning sker som skiljer dessa två hustyper åt. 

Villa Åkarp är ett svenskt pluseneriprojekt av Karin Adelberth, vars hus producerar 4000 

kWh under vår, sommar och höst med hjälp av solceller. Under de mörkare månaderna 

återköps 2600 kWh av elnätet för att täcka hushållselen. Uppvärmningsbehovet av huset och 

varmvatten täcks av solfångare som lagrar solvärmen i en ackumulatortank, en 18 kvm yta 

behövs för att rymma solfångarna. 
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2.1.3 FEBY - Forum för Energieffektiva Byggnader 

 
För att en byggnad skall få använda sig av benämningen passivhus krävs att dessa FEBY:s 

kriterier (Bilaga 9.3) uppfylls, kraven är betydligt hårdare än de som Boverket ställer på 

energieffektivt husbyggande. 

 

En kravspecifikation för svenska passivhus har tagits fram av FEBY, framarbetat utefter det 

tyska kravspecifikationssystemet, och omarbetats för att passa svenska förutsättningar och 

klimat. 

 

 

 

 

 2.1.4 Miljöklassning av byggnad 

 
Enligt lag måste alla fastighetsägare utföra en obligatorisk energideklaration för byggnader, 

som ett led i att höja värdet för bostäder som har låg energiförbrukning. På frivillig basis kan 

ett steg längre tas genom att låta miljöklassa byggnader.  

 

SundaHus är ett företag som arbetat fram en nätbaserad metod där klassningen brons, silver 

och guld visar hur god energieffektiviteten är och hur hälsosamt klimatet är i en byggnad (Se 

bilaga 9.8). Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska råd godkänner 

miljöklassningarna som arbetats fram i samarbete med aktörer som samverkade i den så 

kallade ByggaBoDialogen fram till år 2009.  

 

Systemet ”Miljöklassad byggnad” är anpassat efter svenska förhållanden och måttsystem, på 

liknande sätt finns det amerikanska systemet LEED och det brittiska BREEAM. 
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 2.2 Tekniska installationer och byggnadsmaterial 

 
2.2.1 Solcells- och Solfångarsystem: 

 
Många fördelar med solceller finns för tillverkning av hushållsel för privatpersoner. Bland 

annat har de en tyst produktion utan att avge partiklar eller koldioxid eftersom ingen 

förbränning sker, dessutom de mindre skrymmande än andra system samt har en beräknad 

driftstid på minst 25 år. 

 

I Tyskland finns ett så kallat Feed in - system som möjliggör en försäljning av 

överskottsproduktion av energi för privatpersoner och husägare. I Sverige har vi väntat på ett 

likvärdigt system som nu har påbörjats via företaget Bixias elnät. Än så länge är kostnaden för 

att investera i solceller ansenlig på grund av produktionskostnader för solceller som tillverkas 

av det kostsamma råmaterialet kisel, med tiden och ökat intresse kommer sannolikt priserna 

att gå ned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild från: klimaconsult.dk på 

ett solfångarsystem 
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2.2.2 Ventilation i passivhus 

 

 

 

 
 (bild: http://www.energimyndigheten.se) 

 

 

 

Utmärkande för passivhus är dess tillvaratagande av värmeenergi alstrad av människor och 

apparatur i bostaden. Med FTX-ventilationssystem (Från- och Tilluftsvetilation med 

värmeåtervinning) kan den friska tilluften förvärmas innan den släpps in i huset via sovrum 

och allrum. Genom värmeväxlare kan 50-85 % av värmeenergin återvinnas. Den förorenade 

frånluften förs ut via ventilationskanaler från kök och badrum som passerar värmeväxlaren 

innan den släpps ut ovanför taket. 
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2.2.3 Solavskärmning för passivhus 

 
Den största utmaningen med passivhus är att komma till bukt med övertemperaturer 

sommartid. Utvändig solavskärmning är essentiell för att hålla jämnt inomhusklimat. De 

tidiga byggnaderna av energieffektivt slag var ofta utformade med större fönsterpartier mot 

söder och en tung byggnadsstomme i syfte att magasinera solvärmen. Nya rön pekar istället 

mot minskade fönsterantal och fönsterstorlekar för att reducera risken för övertempererade 

bostäder. "En annan myt är att en tung stomme fungerar som värmemagasin i vårt klimat" 

hävdar Mauritz Glaumann , HiG. Kontorsmiljöer och arbetsplatser har oftast ett kylbehov året 

om.  

 

Solavskärmning för väster-, söder- och österliggande fönster är en förutsättning för att komma 

till bukt med värmelastproblemet. Eftermiddagssol bör i alla fall ses över då solen står lågt på 

himlen och når längre in i bostaden med ökad temperaturlast till följd. 

 
Solavskärmnings simulering gjord av författarna till examensarbetet i SketchUp. Bilden visar sollast kl. 12.00 i söderläge, 

januari respektive juli. 
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2.2.4 Värmesystem för passivhus 

 
Värmesystem och värmetillförsel är nödvändig under de kalla månaderna även i ett passivhus. 

Ur miljösynpunkt är av betydelse att uppvärmning sker med hjälp av en förnyelsebar 

värmekälla och att direktverkande el undviks.  

 

På landsbygden saknas i emellertid tillgången till fjärrvärme som annars anses vara den 

miljövänligaste metoden för uppvärmning. En pelletskamin kan vara ett effektivt, miljövänligt 

och ekonomiskt alternativ att skapa både trivsel och värme i en bostad. I jämförelse med 

vedeldad braskamin fungerar en pelletskamin utmärkt i syfte att täcka ett hus hela 

värmebehov. De är enkla att sköta då de har vissa automatiserade funktioner som reglerar 

effekten. En luftcirkulation till följd av att kalluft sugs in vid golvet och blåses ut vid taket 

skapas. Finns tillgång till solcellspaneler kan dessa två sammankopplas till ett gemensamt 

system som värmer tappvatten i en ackumulatortank. 

 

                    
Bild på pelletskamin från SPC, Stockholm Pellets Center. Bild på Kyotopyramiden.en vägledning för energieffektivprojektering 

 

 

 

 2.2.5 Emissioner och skadliga ämnen 

 
Inomhusluft innehåller många främmande ämnen, flera hundra av dem skadliga för 

människan, några av dem är ozon, radon, aromatiska kolväten, mögel, rengöringsmedel och 

cigarettrök. De flesta bostäder har självdragssystem som ventilationssystem, som ger en viss 
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ventilation men oftast inte tillräcklig för att skapa en fullgod inomhusluft. Undersökningar om 

hybridventilationssystem, en blandning mellan självdragssystem och FTX-system, visar att 

inte heller ett sådant system är lönsamt att använda eftersom de förbrukar likvärdigt med 

energi men att funktionen är säkrare med fläktstyrd ventilation än självdragsventilation 

(Undersökningen IEA). För ett friskt inomhusklimat behöver luften bytas ut oftare än 

minimikraven med 0,5 omsättningar per timme, som betyder att luften byts ut helt i ett rum 

efter fyra timmar. Med dagens byggteknik, speciellt för passivhus med mycket täta väggar 

behöver luften bytas ut oftare.  

 

Byggmaterial, möbler och inredningsdetaljer bidrar till att förorena inomhusluften, materialen 

delas in i ”högemitterande” och ”lågemitterande” beroende på om de avger mer eller mindre 

av de skadliga emissionerna. Byggmaterial och inredning emitterar som mest då de är nya, 

med kortare byggtider och snabbare inflyttning i nybyggda hus innebär det en högre 

förorening inomhus. 

 

Ventilationen står omnämnd i Boverkets byggregler på följande vis:  

”Byggnaders ventilationssystem skall utformas så att erforderlig mängd uteluft tillförs 

byggnaden och så att föroreningar från verksamheter liksom luftburna utsöndringsprodukter 

från personer och byggnadsmaterial samt fukt, elak lukt och hälsofarliga ämnen bortförs. 

Ventilationseffektiviteten skall vara god.” 

 

Vid miljöklassningen av en byggnad används data från bland annat den obligatoriska 

energideklarationen och ventilationskontrollen samt radon-, buller- och fuktmätningar mm. 

Fyra olika områden undersöks: energi, innemiljö, material och kemikalier och särskilda 

miljökrav. 

 

2.2.6 Sunda byggmaterial och byggvaror 

 
Företaget SundaHus har arbetat fram ett svenskt värderingssystem som bedömer byggmaterial 

och byggvaror ur ett hälso- och miljöperspektiv. Riksdagen har satt mål om en giftfri miljö 

2020, som är svåra att nå. Det är betydelsefullt att företagare inom byggbranschen frivilligt tar 

ett ökat ansvar för ett minskat användande av byggmaterial som innehåller CMR-ämnen 

(cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen). SundaHus har en databas 
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med fler än 20 000 miljöklassificerade produkter och 2 000 miljögranskade varumärken. Allt 

för att underlätta för inblandade aktörer inom projektering av byggnader att välja 

miljövänligare alternativ. 

 

2.3 Botrender 08 

 
Det är svårt att säga hur kraven kommer att se ut i framtiden på marknadsfronten, 

undersökning Botrender 08 (Tyréns) har genom en omfattande undersökning försökt 

kartlägga kommande trender och behov gällande människors önskemål för den egna 

hemmiljön och hur kraven på hur förbättringar ser ut.  

 

Ett begrepp som tas upp i Botrender 08 är så kallad merging – vilket innebär att fler delar i 

människors vardag flyter samman, t.ex. arbete och fritid. Det mesta kan idag skötas från 

hemmet; arbete, shopping, nöjen, underhållning, upplevelser med mera. Detta ställer, och 

kommer att ställa ännu högre krav på våra bostäder i framtiden. Allt mer teknik flyttar i 

hemmet som också måste anpassas därefter.  

 

 

 
 
Förklaring: "Rankingplacering bestäms utifrån storleken på ”glappet” mellan befintlig och ideal situation. Ju större glapp desto högre upp 

på listan. Betalningsintentionen visar hur stor andel av de som säger sig vilja ha mer av något, som också kan tänka sig att betala för att 

tillfredsställa behovet." Tyréns Temaplan, ur Botrender 08.
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Undersökningen visar även att fler ställer krav på miljövänligt och hållbart utformade 

bostäder och så kallade ”smarta” hus som klarar driften på egen hand med hjälp av tekniska 

lösningar utan att kräva så mycket av den enskilda husägaren. I benämningen smarta bostäder 

ingår även behovet av funktionella och effektiva lösningar för förvaring och möblering som 

gör att människor klara sig på mindre bostadsyta, vilket även är bra ur en energisparande 

synvinkel.  

 

 

Mer bulleralstrande teknik finns idag i bostäder samtidigt som individer värderar lugn och ro 

högt av Tyréns undersökning att döma. Ljudisolering inuti bostaden, mellan olika rum är 

betydelsefull för brukarna, så väl som ljudisolering utifrån. 

 

 

2.4 Bostadens omätbara värden 

 
1998 utfördes ett forskningsarbete kring de estetiska värdens betydelse för bostaden av Ola 

Nylander, vid Chalmers tekniska högskola. En metod att visa på ekonomiska vinsterna genom 

”omätbara värdena” inom bostadsutformning arbetades fram. Genom att sätta benämningar på 

de kvalitéer som bör finnas i en bostad, kan de omätbara värdena bli lite mer mätbara. Vissa 

paralleller kan dras med Vitruvius och hans värdeord kring hållbarhet, bekvämlighet och 

skönhet, 2000 år sedan, fortfarande lika aktuella. 

 

Undersökningen visar att lika viktig som tiden, kvaliteten och ekonomin är, så kan de 

arkitektoniska kvalitéerna vara en minst lika viktig styrparameter inom byggindustrin. Det 

gäller att värdera ett hållbart förhållningssätt som alla vinner på i längden, miljön och 

människor, alla mår bra av naturliga och äkta material som bara blir vackrare med tiden. 
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Nylander har delat upp bostadens omätbara värden i sju delar: 
 

• Material, detaljer och omsorg: en bostad ökar i värde då det finns spår av 

hantverksskicklighet i äkta naturmaterial så som sten, trä, tegel och lera. Dessa material 

sänder en signal av kvalité, hälsa och hållbarhet i ett hem.  

 

 

  
Återvunnet tegel, åldrat med fin patina.- Bostadens Omätbara värden 

 

• Omslutenhet och öppenhet: båda kvalitéerna behövs i en bostad, på rätt ställe. Ett sovrum 

behöver ett visst mått av omslutenhet medan en öppenhet skapar en offentlig känsla i ett rum. 

Stora fönster- och dörröppningar och högt i tak skapar öppenhet medan motsatsen skapar 

omslutenhet. 

 
 Bild ur Bostadens omätbara värden, Omslutenhet och öppenhet 
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• Dagsljus, balans mellan ljus och skugga, båda måste finnas med. Det gäller att hjälpa 

behagligt solljus att reflektera längre in bostaden med hjälp av exempelvis snedställda 

fönstersmygar eller profilerade fönsterkarmar osv. och att avskärma bländande solljus. 

 

• Generalitet uppnås genom att planera alla rum likvärdigt, efter samma mått och med 

likvärdiga material. Ett minsta mått på 3,6 m x 3,6 m är lagom för att ett rum skall kunna 

brukas på många olika sätt. Rummen skall kunna byta funktion när de boende så önskar. 

 

 
Bild ur Bostadens omätbara värden, Generella rum 

 

• Axialitet nås genom att skapa långa blickfång genom bostaden som bidrar med en 

överskådlighet mellan olika rum och väcka en nyfikenhet att upptäcka bostaden. 

 

 
Bild ur Bostadens omätbara värden, Axialitet 
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• Rörelse och en rundgång mellan olika rum skapar känslan av rymd och en återvändgränd 

dess motsats. Vissa rum fungerar endast som passage medan andra gärna får bromsa upp 

rörelse. 

 

 
Bild ur Bostadens omätbara värden, rörelse 

 

 

• Rummets sammanhang och gränser handlar om att skapa trygghet genom att manifestera 

revir på olika sätt. Vissa rum måste få ha en privat känsla kring sig medan andra skall kännas 

mer öppna och offentliga. 
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3. Metod 
Arbetet är upplagt som ett produktutvecklingsprojekt av ett passivhus som i ett andra skede 

testas mot en av marknadens passivhusproducenter. 

 

 

 3.1 Datainsamling och information 

 
• Informationssök kring olika problem med bostäder, passivhus och energiförsörjningen för 

hus på landsbygden. 

• Datainsamling genom intervjuer av brukare om deras bostäder, för att klarlägga de krav 

barnfamiljer ställer på hemmiljön idag och i framtiden. 

• Uppgifter kring marknadens utbud, lagar, bestämmelser och krav. 

 

För informationssammanställning har litteratur, tidsskrifter, intervjuer, avhandlingar och data 

från utförda undersökningar samt databaser används. 

 

 

 3.1.1 Brukaranalys 

 
I syfte att samla uppgifter kring de parametrar som skapar attraktiva bostäder används 

intervjuer som metod att klarlägga olika brukares önskningar och krav på utformningen av ett 

bra och fungerande hem. Till intervju valdes personer med olika bakgrund i olika åldrar, utan 

särskild kunskap eller kompetens inom byggtekniksområdet. Barnfamiljer ingick som en 

viktig grupp vid införskaffandet av information kring krav för bebyggelse på landsbygden.  
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4 Genomförande 
 

Arbetet initieras med informationssök och intressentanalys kring en tänkt målgrupp. Därefter 

görs planlösningsförslag som utvärderas av en tänkt brukare för att intressentgruppens 

önskemål ska tillgodoses och för att outnyttjade ytor ska minimeras. 

 

Skiss- och ritningsarbete görs med hjälp av CAD-program, visualisering och simulering sker i 

SketchUp. 

 

I samband med kravspecifikationsarbete påträffas motstridiga krav.Kollisioner uppstår mellan 

ljusa bostäder och energisparande åtgärder gällande utformningen.  

 

När ett koncept för en hustyp anstiftats knöts kontakten med samarbetspartner vid 

Solenergihus AB, i syfte att undersöka passivhusmarknadens intresse. Valet att arbeta kring 

ett projektuppdrag som bas innebär ökade insikter och större kunskaper kring byggprocessen. 

Dessutom underlättas arbetet kring energiberäkningar och tillgången till en tänkt plats för 

husen för data till simulationsmodellsarbetet.  

 

En central del i examensarbetet är att förena kunskap från olika grupper av yrkesverksamma 

inom byggsektorn detta sker genom intervjuer av arkitekter, planarkitekter, stadsplanerare, 

hustillverkare, byggnadsvårdare och fastighetsmäklare, genomförda studiebesök och litteratur 

inom området. 

 

Resultat av förarbetet visas med hjälp av ritningar, modeller, figurer, tabeller, grafer och 

beräkningar i rapporten. Modellbyggande, för hand och med datorprograms hjälp, formade 

huset samt möjligheten att förmedla denna bild till andra. 
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5. Fysiska förutsättningar och förslag 

 
De fysiska förutsättningarna ges i samband med att samarbetet med Solenergihus AB inleds. 

Ett område utanför planlagt område tillkommer att planera huskroppar på, Harby, 15 km från 

Kalmar. Harby ligger intill samhället Trekanten där skola, barnomsorg, idrottsanläggning och 

affär finns. Landskapsbilden domineras av hästgårdar, jordbruk, betesmarker och åkermark. 

Intill de tilldelade tomter finns en skogstrakt som är biotopskyddad vilket tillför ett mervärde 

för de tänkta brukarna.  

 

Beställaren Bo Jonsson har erfarenhet av husbygge i passivhusteknik och är i behov av 

utformning av passivhus eller plusenergihus, utformat utifrån barnfamiljers behov, att det 

tillgängliga området anpassas för barnens lek och fritid. Vandrings- och ridstråk och en 

anlagd vattendamm ingår utformningsuppgiften. 

 

Ett skissförslag över områdets situationsplan finns, i övrigt ges fria händer för det 

arkitektoniska utförandet. Uppgiften består i att rita ett typhus som kan tillämpas för flera 

tomter, med tillhörande kringbyggnader, vägar och gemensamhetsytor för fastigheterna. 
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5.1 Situationsplanen 

 

 

 

 

 

En skiss över områdets situationsplan visar ett ungefärligt tänkt första förslag. På skissen syns 

de fem tänkta tomter samt de fem existerande. I det slutgiltiga förslaget reducerades tomterna 

till fyra fastigheter (Se bilaga 9.6). Tomterna ökas från 900 kvm till ca 1500 kvm. 
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Kartan visar att området ligger innanför det grönmarkerade området som visar att gränsen ligger under bullerkravsgränsen. 

 

 

 

 

Kalmar kommuns kartmaterial visar att en bullervall inte är nödvändig då området ligger 

inom gränsvärdet på ljudkravet, enligt BBR är max 55. 
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 Fakta om platsen: 

• Närmaste stad: Kalmar 

• Närmaste samhälle: Trekanten  

• Avstånd till skola: 900 m  

• Avstånd till affär: 1200 m 

• Buller från väg: 45-50 dB eQ (55-60dB är max tillåtna värde) 

• Radonhalt: Normal radon 10-50 kBq/m3 jordluft 

• Avstånd till strandskyddat område: 100 m 

• Avstånd till stall/gödsel: mer än 100 m, som är gränsvärde för ansökan om bygglov. 

• Avstånd till hage: mer än 50 m, som är gränsvärde 

• Avstånd till biotopskyddat område: 100 m 

Vatten och avlopp finns intill tomtgränsen. 
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 5.2 Tomten 

 
Genom studier av traditionellt uppbyggda svenska byar ges inspiration till bostadshusens 

placering på tomten. Äldre foton och litteratur visar hur äldre gårdar har fler hus med olika 

funktioner på tomten. På 1800- talet kunde en liten gård ha omkring 15 olika hus eller bodar 

för olika ändamål för att klara självhushållningen. Till en gård på landet behövdes ladugård, 

stall, snickarbod, hönshus, bagarstuga och så vidare. Mot slutet av 1800-talet började dessa 

små byggnader på gårdarna försvinna i utbyte av större ekonomibyggnader som samlade alla 

funktioner under ett tak. Den tidigare uppbyggnaden med utspridda hus på tomten som 

skyddar varandra mot väder och vind, fick stå som förebild. 

 

Den gårdsstruktur som valdes har en kvadratisk uppbyggnad där uthus och garage ramar in 

gården för att ge innergården en privat känsla, där byggnaderna står tätt för att skapa en 

relation till varandra i förhållande till grannhusen.  

 

Gemensamt för äldre bebyggelse är en symmetrisk uppbyggnad, med huvudbyggnadens entré 

på långsidan och två vinkelställda flygelbyggnader. Byggnadstekniken var enkel, byggda av 

byborna själva, utan hjälp av ritningar. Allt underhåll av byggnader kunde skötas av de 

boende själva. Det material som användes var det som fanns på platsen, om det så var trä eller 

sten.  

 

För att knyta an till de lokala byggnadstraditionerna har byggnadsmaterial som trä, sten, gräs, 

sedum, pannplåt, taktegel, golvtegel och kalkbruk valts till ritningsförslaget. Till färgsättning 

av fasader valdes en traditionsenlig röd slamfärg som har lång livslängd och underlättar 

underhållet för brukarna. Denna färgtyp tillåter träet att andas, är ett miljövänligare alternativ 

och är ett ekonomiskt fördelaktigt val. 
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Bild hämtad från smalandsbilder.se 
 

  
Foto av Susanne Karlsson 

 

  
Bilden hämtad från Vi i villa 
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5.3 Bostaden 

 
    Bild på planlösningsförslag ( Se bilaga 9.7) 

 

Enligt Ola Nylanders styrparameter för generalitet får planlösningen ett generellt utförande. 

Hög möblerbarhet prioriteras, kvadratiska former väljs framför rektangulär långsmala rum. 

Alla bostadens rum har en likvärdig storlek som tillåter brukaren att välja dess funktion. Fler 

väggar kan uppföras då det utan att störa fönster- och dörrplaceringar, bland annat kan 

vardagsrummet göras om till sovrum om familjebehoven ändras. Avskildhet mellan rum 

skapas med skjutdörrar, mellan kök och vardagsrum, entré och köksentré och för 

övervåningens allrum för att avskärma ljud eller matos. 

 

Siktlinjer löper parallellt och horisontellt genom huset för att skapa överblickbarhet som visar 

exempel på god axialitet och genomsikt i bostaden i enlighet med Nylanders metoder. 

 

De privata och de offentliga delarna är åtskilda i huset, och de mest privata rummen finns en 

trappa upp, kontor och vardagsrum kan nås direkt från entrén, som är de mest offentliga 

delarna. Alla material väljs med hänsyn till hälsoaspekter och återvinningsbarhet, trä är det 

genomgående materialvalet för golvskikt och detaljarbeten. 
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1. Den traditionella farstun fungerar som luftsluss mellan ute och inne, i energisparande syfte. 

2. Entrén ger plats för förvaring upp till tak bakom skjutpartier. 

3. Kontor/gästrum nås enkelt utan att passera bostadens övriga rum. Ett högt sittande fönster 

släpper igenom dagsljus till hallen. 

 

4. Kök och vardagsrum skiljs åt av en skjutdörr för att undvika att matos sprids vidare till 

andra rum. Vi har undvikit att använda en öppen planlösning främst ur ljudisolerande syfte. 

5. Genom köksentrén nås kök, sval, WC/dusch och tättrum. 

6. Ofta ses groventré passera tvättstuga, men detta har vi medvetet undvikit för att utrymmet 

skall hållas rent, den är placerad när groventrén för att underlätta för hängtorkning av tvätt 

utomhus. Hallen är försedd med en avskiljande skjutdörr i ljudisolerande syfte. 

 

7. En sval ger stora förvaringsmöjligheter för matvaror på ett energieffektivt sätt, samtidigt 

som det underlättar förvaringen i köket. Svalutrymmet kan även användas som vinkällare, då 

det är konstruerat för att hålla en jämn temperatur året om. 

8. En trappa upp finns ett allrum, där möjligheten till att installera en pelletsbrännare finns. 

Även här är det förberett för dem som vill avgränsa rummet med en avskiljande vägg för de 

familjer som är i behov av ett till sovrum. 

 

9. Skiljeväggen mellan sovrummet och allrummet har garderober på ömse sidor för att tillföra 

extra ljudisolering. Från allrummet nås en öppen balkong. 

10. Badrummet nås lätt av alla sovrum. 

11. För att minska andelen uppvärmda rum har separata delar skapats, såsom ett inbyggt 

uterum, svale, orangeri och de fristående entréerna. 
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Plats för pelletskamin och solceller finns planerad, med tillhörande ackumulatortank. 

Solfångare kan tillgodose varmvattenbehovet och solceller kan producera el, om 

överskottsenergin säljs uppgraderas passivhusen således till noll- eller plusenergihus. 

 

Husets ventilationsaggregat är placerad i köket där den är lätt att nås och skötas. Ventilation i 

passivhuset är en mycket viktig del i att skapa ett bra inomhusklimat där, dålig lukt och 

skadliga emissioner avlägsnas samt pollen och damm filtreras bort. Ett lätt undertryck i huset 

innebär att mer luft ventileras ut än det som tillförs vilket i sin tur minimera risker för 

mögelangrepp och fukt i väggarna. 

 

Det tänkta huset har försetts med relativt få fönster i känsliga väderstreck, ändå visade 

resultatet av energiberäkningen (Bilaga 9.4), att det skulle bli övertemperaturer i huset under 

sommartid.  

 

 

 
Bild från VIP+, energibalansdiagram. 

Värdena visar att huset har ett kylbehov under sommaren.  

Resultatet uppvisades genom programmet VIP+ vilket bidrar till att fler 

solavskärmningsåtgärder är nödvändiga att införa. I de känsliga väderstrecken förses fönster 

med skuggande installationer som filtrera den högt stående samt lågt stående solen med 

skärmar.    
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Bottenvåningens vardagsrumsfönster skuggas av den utvändiga balkongen och köksfönstren 

får endast indirekt ljus via uterummet, som blockerar den största värmelasten (Se bilaga 9.7).  

 

Utvändiga skjutväggar av trä finns placerade vid balkongens kortsida i syfte att avskärma 

kvällssol. Skärmarna bidrar även till att kondens som annars förekommer på fönsters utsida 

med låg värmegenomsläpplighet minskar, då värmestrålningen till den kalla natthimlen 

undviks. 

 

 

5.3.1 Arkitektoniska värden 

 
Mycket av inspirationen till utformningen av planlösningen i huset har hämtats från arkitekten 

och adjungerad professorn Ola Nylanders forskning kring bostadens omätbara värden. 

Till husförslaget väljs naturliga material ur hälsoaspekter och för att skapa ett långsiktigt 

hållbart förslag. Uterum och sval planeras uppfördas i tegel, ett slitstarkt material. Köksentrén 

och tvättstugans stengolv får vacker patina med åren, även här utnyttjas teglets otroliga 

slitstyrka. Trä är även detta ett ständigt återkommande material för både 

konstruktionsmässiga- och arkitektoniska värden, för att knyta an till det svenska kulturarvet, 

lättarbetat, lättskött och lättillgängligt. 

 

Från entré har besökaren full genomsikt av huset, mot vardagsrummets ljus. Vardagsrummet 

är öppet mot kök men kan efter behov stängas av med en skjutdörr. Mellan de två rummen 

öppnar en glasad pardörr upp ut mot uterummet, ytterligare en pardörr leder vidare ut på 

terrassen. Övervåningens rum är omslutna för att ge dem en privat karaktär. Antalet dörrar 

och fönster är färre än för bottenvåningen, det går att stänga om sig på ett annat sätt. 

Kopplingen till omgivningen sker genom en balkong. 

 

Husets djupa och vinklade fönsternischer hjälper ljuset att reflektera in i rummet. 

Fönsterstorlek är 1m x 1.5m med en bröstningshöjd på 0.9m. Den något högre bröstningen 

främjar möblerbarheten och höga fönster skapar mer ljus i rummet.  
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Kring fönster utvändigt finns solavskärmare för att undvika solens starkaste strålar som lätt 

skapar övertemperaturer, särskilt i passivhus, dessutom filtreras ljuset som blir mindre 

bländande.  

 

Trappan är centralt placerad för att underlätta för rörelse genom huset. Området kring trappan 

fungerar som en neutral kommunikationsväg där man kan befinna sig utan att störa. 

Kontoret/gästrummet har två dörrar och tillåter därmed rundgång. Huset öppnar även upp för 

rörelse ut och har sammanlagt fyra ingångar utifrån. 

 

Vid en första anblick över området, möts besökaren av naturen med tallar och björkar längs 

en grusväg som slingrar sig framåt förbi en lekplats. Besökaren möts av är ett rödmålat staket 

som manifesterar områdets privatare karaktär. På tomten finns dubbelgarage och ett uthus i 

samma form, de två byggnader skärmar av gården och skapar ett skydd mot väder och vind. 

En grusad gång leder fram över gårdsplanens rum mot entrén. Farstun välkomnar med 

pardörrar, innanför dörren överblickas hela huset. Kontakten med naturen är påtaglig i huset 

vars fönster leder blicken ut mot skogen, uterum och terrass underlättar att nå ut på 

gräsmattan. 

 

 

5.4 Installationer för energieffektivisering 

 
Energiberäkningsprogrammet VIP+ har använts vid beräkningar av energiförbrukningen 

gällande luftflöden genom ventilationssystemet samt läckage genom klimatskalet. Genom 

simulering fås data över byggnadens energiförbrukning. Energibalans över året visualiseras i 

diagram och tabeller, skillnaden i energiförbrukning mellan olika veckor och årstid 

visualiseras i diagram och tabeller.  

 

Data förs in i programmet gällande transmission, luftläckage, ventilation, spillvatten, 

solinstrålning, återvinning av ventilation och tappvarmvatten mm. All tillförd energi från 

solfångare samt värme från maskiner/elektrisk apparatur och personvärme räknas med. 

 

Enligt beräkningar kommer huset att förbruka 25 kWh per kvm och år Atemp. Hushållsel ej 

inkluderat i denna mängd.  
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Klartecken har getts om möjligheten att sälja överskotts el till Bixias elnät, vid ett 

förverkligande av projektet för husen i Harby. Nordpool (den nordiska elbörsen) uppskattar i 

dagsläget ett pris mellan 20-60 öre per kWh. I huset skulle en produktion på 12500kWh/år 

vara möjlig med hänsyn till det geografiska läget. Detta ger ett värde på mellan 25000kr och 

75000 kr per år om elen skulle säljas i dagsläget. Plats för pelletskamin som skapar en 

behaglig värmestrålning i bostaden och solceller finns planerad. För extra energieffektiv 

planering skulle de fyra husen kunna samverka genom gemensam värmesystemscentral för de 

fyra byggnaderna. En kombination av de olika värmekällorna torde sänka 

investeringskostnader för den enskilde husägaren. Solfångare kan tillgodose 

varmvattenbehovet och solceller kan producera att sälja till elnätet till följd att passivhusen 

uppgraderas till noll- eller plusenergihus. 

 

 

 
Bild hämtad från VIP+ beräkning, och anger avgiven energi                   

 

 

 
Bild hämtad från VIP+ beräkning, och anger tillförd energi 
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6. Diskussion 

 
Här följer ställningstaganden och ifrågasättande av arbetet, inkluderat dess resultat och 

övriga tankegångar kring byggnadsutformningen. 

 

 

6.1 Situationsplanen: 

 
Ett ifrågasättande kring utformandet av situationsplanen är huruvida beställarens önskemål 

om en vattendamm i anslutning till de fyra tomterna går ihop med brukarnas önskemål. En 

anlagd damm i ett orört landskap kan uppfattas som konstlat och ett onaturligt inslag i den 

annars landliga miljön.  

 

Småbarnsfamiljer kan dessutom ställa sig frågande till ett område med öppet vatten, så nära 

bostadshusen för barnens säkerhet. En vidareutveckling av detta är att istället använda 

området som en gemensam vattenreningsanläggning i form av en gräsad våtmark, utan öppet 

vatten. För att ytterligare säkerställa tryggheten för de boende i området skall vägar vara 

utformade på ett sådant sätt att en låg hastighet brukas, genom att ge dessa ett snävare 

utförande.  

 

Lekområdet centralt placerad skapar en öppenhet och en överblickbarhet som i sin tur skapar 

trygghet. (Se situationsplan bilaga 9.6) Detta så kallade bytorg binder även samman området, 

de redan befintliga byggnaderna med de nytillkomna. Hus på landet är tydligare 

sammanlänkade till skillnad från de i tätbebyggt område där en större anonymitet finns. Detta 

spelar in för hur betydelsen utformas som är en gemensam angelägenhet. 

 

Enligt Kalmar kommuns kartmaterial gällande buller från väg befinner sig området ej ett extra 

utsatt läge (max 55 dB) som kräver bullerskydd. Som en extra åtgärd för att bullersäkra 

området kan vara att anlägga en bullervall, så nära vägen och bullerkällan som möjligt för 

ökad ljudavskärmning. 
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6.2 Tomten 

 
Tomtytorna kan göras ännu något större genom att utforma planen efter tre hus istället för fyra 

som förslaget ser ut. Detta för att förstärka känslan av att befinna sig i lantlig miljö med större 

ytor kring huskropparna. 
 

6.3 Bostaden 
 

För att göra husen än mer miljövänliga och sunda kan ekofiber som isolermaterial material 

väljas som har en hög ånggenomsläpplighet. Att använda sig av plastfolie som ångspärr i 

passivhus har kritiserats av många och andra lösningar finns att tillgå. Ett bekymmer med 

passivhus i dagsläget är behovet av täthet som är problematiskt att förena med hållbara 

byggtekniska lösningar. Det system som används innebär att en plastfolie fungerar som skydd 

mot fuktvandring och luftläckage i väggarna, detta är inte långsiktigt hållbart då den har en 

beständighet på endast 40 år. Andra system där vindskyddande skivmaterial i kombination 

med diffusöppna isolermaterial bör undersökas noggrannare av hustillverkare och andra 

aktörer inom småhustillverkning.  

 

Under lång tid har utbudet av småhus varit begränsat till att leverera planlösningar med öppen 

planlösning, för de krav som ställs idag bör bostadens rum vara möjliga att skärma av för att 

reducera problemet med oljud i hemmet, matos, varannan vecka boende är vanligt i familjer, 

och då krävs att rummen skall ha en generell uppbyggnad.  
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6.4 Installationer för energieffektivisering 

 

 
 

 

Klimatzon III, hus på 172 kvm, ej eluppvärmd, hushållsel ej medräknad. 

Visar på vad som är tillåtet för ett nybyggt hus enligt de olika kraven och rekommendationerna samt hus examensarbetets hus 
står sig i sammanhanget. Uträkningar se bilaga 1 

 
För att energiproduktionslösningar för bebyggelse på landsbygden skall vara effektiva och 

välfungerande krävs att fler byggnader sammankopplas för att det skall vara ekonomiskt 

fördelaktigt ur ett längre perspektiv.  

 

 



 42

En djupare undersökning bör göras rörande potentialer att sammankoppla de enskilda 

huskropparnas installationer för att minska de enskilda husägarnas investeringskostnader. 

Utformningen av en samfällighet med gemensamma lösningar i form av vattenrening och 

energiproduktion kan minska miljöpåverkan ytterligare. En gemensam större 

pelletsbrännaranläggning kan producera tillräcklig energi och dessutom ge lönsamhet för en 

samling hus. 

 

Ett mindre komplicerat energiberäkningsprogram, än det valda VIP+, är fullgott i detta skede 

av byggprocessen. Det är viktigt att energifrågor berörs tidigt i projektering utan att för den 

sakens skull gå in på detaljnivå under utformningsarbetet. 

 

Förutom energieffektiviseringen i utformningen bör även produktionen av huset ske på ett 

miljövänligt och tidsbesparande sätt. Prefabricering bidrar till minskad materialanvändning 

och att tillverkningen sker i torrt inomhusklimat under kontrollerade former. I projekteringen 

bör även de logistiska aspekterna tas i beaktning för transport till byggarbetsplatsen. 
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7 Slutsats 

 
Detta examensarbete levererar ett ritningsunderlag för bygglovsansökningar gällande tomter i 

Harby, Kalmar kommun, för Solenergihus AB. Resultatet visar exempel på ett energieffektivt 

typhus som svarar på önskemål ställda av brukaren samt dagens krav ställda av 

Energimyndigheten. Följaktligen har problemställningar kring planering berörts gällande 

energiförsörjning, uppvärmningsbehov, tappvarmvatten och hushållsel för byggnader på 

landsbygden.  

 

Inom avgränsningen bostadsbyggande utanför planlagt området saknas en kommunikation 

kring problematiken runt platsanpassad energiförsörjning och samspelet huskroppar i mellan. 

Detta är ett bristande och outforskat område inom småhusindustrin gällande lokalt 

omhändertagande av energi och avfall.  

 

Tyréns undersökningar kring människors krav och behov visar en ökad efterfrågan kring 

planlösningar som möjliggör ökad ljudisolering mellan bostadens olika rum. Följaktligen bör 

hustillverkare idag ta detta i beaktning vid projektering av nya bostäder, att öppna 

planlösningar bör undvikas, detta i syfte att skapa flexibla och ytterligare möblerbara rum. En 

noggrannare planering av huset och dess planlösning medverkar till ett effektivare brukande 

av husets alla uppvärmda ytor. Detta saknas i dagsläget i småhustillverkares utbud där öppna 

planlösningar fortfarande är den gällande normen trots att efterfrågan ser annorlunda ut enligt 

slutsatser från Tyréns undersökning.  

 

Intervjumaterial visar att barnfamiljer efterfrågar mycket förvaring, detta löstes bland annat 

med ett extra uthus på ungefär 65 kvm. Även tomterna behöver vara väl tilltagna för att 

matcha brukarnas krav samt att passa in i den lantliga miljön, då hus på landsbygden i regel 

har mer tomtyta än fastigheter i tätbebyggda områden.  
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För att passa in i den befintliga miljön av lantlig karaktär bör en mer strukturerad planering 

utföras, även av hus i icke planlagt område.  Byggnaders relation till varandra 

utformningsmässigt, med arkitektoniska värden, bör beaktas för att skapa mer enhetligt 

sammansatta områden. Mycket kunskap finns att hämta från historien och det lokala 

byggnadstekniska arvet gällande planeringen av moderna bystrukturer för ett hållbarare 

synsätt utanför planlagt område.  

 

Energibalansberäknar tidigt i projektering underlättar planeringen av integrerade lösningar av 

solavskärmningar, med hjälp av en metod som innefattar ett simulationsberäkningsprogram 

kan onödiga värmelaster upptäckas i god tid. För examensarbetet användes programmet 

VIP+.  
 

Slutsats av intervjuarbete av tänkta brukare, barnfamiljer, drogs att den från husproducentens 

sida önskade anläggning av vattendamm inte är förenligt med föräldrarnas krav på säker 

bostadsmiljö för sina barn. I stället för att söka sensationella lösningar på arkitektur och 

byggnadsutformning bör funktionen i första hand vara tillfredsställt, i detta fall föräldrarnas 

möjlighet att påverka med synpunkter kring trygghetsaspekter. 

 

 

Många delar måste samverka i ett fullgott, energisnålt enfamiljshus på landsbygden. Huset 

skall fungera tekniskt samtidigt som de estetiska aspekterna inte får gå förlorade. Här i ligger 

svårigheter att sammanföra dessa delar.  
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9 Bilagor 
 

 

 9.1 Energibehov, tillförd energi 

 

Genomsnittliga enfamiljshuset: data från Eon.se  
5000 kWh tappvarmvatten 15 000 kWh uppvärmning= 20 000 kWh /år 
 
BBR: Krav 110 kWh / m² år => 18920 kWh /år 
 
FEBY: Råd: E oviktad,  <50 kWh/ m²  =>  8600 kWh /år. Inkl hushållsel 5000kWh. 
Hushållsel bortagen => 3600 kWh /år 
  
Vår hustyp: 4300 kWh /år  ( utan solfångare inräknade =>  - tappvarmvatten 1528 kWh /år ) 
Byggnadens specifika energianvändning får reduceras med energi från solfångare eller 
solceller placerade på byggnaden, i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin. - 
Boverket 
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 9.2 Passivhus, väggkonstruktion, Paroc 
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9.3 

FEBY
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9.4 Energiberäkning, 

VIP+
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9.5 3D-bilder 
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9.6 Situationsplan ny 
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     9.7 Ritningar  
För vidare frågor och kontakt angående ritningar:  

mail@hannadahlberg.com 

sofie@flodin.net
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     9.8 SundaHus 

 

Finns att läsa i sin helhet på SundaHus hemsida. www.sundahus.se 
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