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Sammanfattning 

Den ’optimala planlösningen’ är ett väldigt subjektivt uttryck som är beroende av alldeles för många 
faktorer för att kunna sägas existera i praktiken. Det som är perfekt eller ’optimalt’ i den enes ögon 
skulle mycket väl kunna framstå som raka motsatsen i den andres. Genom att begränsa vilka 
omständigheter som spelar in, samt genom att värdera planlösningarnas utformning ur ett praktiskt 
och mer byggnadstekniskt perspektiv, möjliggörs dock att en lägenhet kan bedömas på ett mer 
objektivt sätt.  

Examensarbetet behandlar ett antal lägenhetstyper som har optimerats utefter vissa givna faktorer 
som kan delas in i tre huvudkategorier: önskemål ifrån företaget, tillgänglighetsanpassning och rena 
arkitektoniska kvaliteter. Detta för att få ut så mycket som möjligt av de ytor som finns att tillgå för 
att göra lägenheterna åtråvärda för framtida kunder.   

 

 

Nyckelord  

Planlösning, arkitektoniska kvaliteter, tillgänglighetsanpassning 

 

Abstract 

The ‘optimized layout’ is a very subjective expression, depending on all too many factors to actually 
be called a practical fact. What some would call perfect or ‘optimal’ might very well be called the 
opposite by others. By limiting the circumstances and looking at the design of the layouts through a 
practical and more architectural perspective it is, however, made possible to evaluate the apartments 
more objectively.  

This thesis brings up a number of apartment types that have been optimized accordingly to certain 
given conditions, which could be divided into three main categories: requests from the company, 
availability and purely architectural qualities. All of this to get the most out of the available spaces 
and make the apartments desirable to future clients.  
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Sammanfattning 

Den ’optimala planlösningen’ är ett väldigt subjektivt uttryck som är beroende av alldeles för 
många faktorer för att kunna sägas existera i praktiken. Det som är perfekt eller ’optimalt’ i den 
enes ögon skulle mycket väl kunna framstå som raka motsatsen i den andres. Genom att 
begränsa vilka omständigheter som spelar in, samt genom att värdera planlösningarnas 
utformning ur ett praktiskt och mer byggnadstekniskt perspektiv, möjliggörs dock att en 
lägenhet kan bedömas på ett mer objektivt sätt.  

Examensarbetet behandlar ett antal lägenhetstyper som har optimerats utefter vissa givna 
faktorer som kan delas in i tre huvudkategorier: önskemål ifrån företaget, 
tillgänglighetsanpassning och rena arkitektoniska kvaliteter. Detta för att få ut så mycket som 
möjligt av de ytor som finns att tillgå för att göra lägenheterna åtråvärda för framtida kunder.   

De lägenhetstyper som inryms i arbetet är främst 4 RoK i ett och två plan men även 2 och 3 
RoK som kan kopplas samman till flerfamiljshus i två våningar. Vid de två sistnämnda 
lägenhetstyperna har det i huvudsak dock handlat om att komma fram med en alternativ lösning 
på placering av utomhusförråd samt trappa för att minska det utrymme som den nuvarande 
lösningen kräver på bredden.  
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Summary 

The ‘optimized layout’ is a very subjective expression, depending on all too many factors to 
actually be called a practical fact. What some would call perfect or ‘optimal’ might very well be 
called the opposite by others. By limiting the circumstances and looking at the design of the 
layouts through a practical and more architectural perspective it is, however, made possible to 
evaluate the apartments more objectively.  

This thesis brings up a number of apartment types that have been optimized accordingly to 
certain given conditions, which could be divided into three main categories: requests from the 
company, availability and purely architectural qualities. All of this to get the most out of the 
available spaces and make the apartments desirable to future clients.  

The different apartment types included are primarily four room apartments of one and two 
floors as well as two and three room apartments that can be joined together into whole two-
floor-blocks. The work with the latter two, however, has mainly been about coming up with 
alternate solutions concerning the placement of outdoor storage as well as the stairs to the 
second floor in order to decrease the required width of the current layout.  
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Abstract 

Arbetet omfattar ett antal olika lägenhetstyper med gemensamma gavelmått som har optimerats 
utefter vissa givna faktorer: önskemål ifrån företaget, tillgänglighetsanpassning samt rena 
arkitektoniska kvaliteter. Detta för att förenkla byggprocessen vid framtida byggprojekt samt 
utnyttja givna ytor för att göra lägenheterna mer åtråvärda. Dessutom har alternativ tagits fram 
som skall göra den nuvarande lösningen för sammansatta flerfamiljshus smalare genom 
optimerad placering av utomhusförråd samt utomhustrappa.  

Nyckelord: Planlösning, plusvärden, tillgänglighetsanpassning 
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Förord 

Det här examensarbetet är skrivet på Linnéuniversitetet i Växjö på uppdrag från Villafabriken 
AB. Under den här tiden som projektet har varat har vi lärt oss mycket, framförallt 
arkitektoniskt. 

Vi vill rikta ett stort tack till Pernilla Fält på Villafabriken för hjälpsamhet och positivt 
bemötande. Ett stort tack riktas även till Åke Tyrberg på universitetet för den goda kontakten 
under arbetet. 

Växjö 24 maj 2011 

Robin och Magnus 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Villafabriken AB är ett företag i Växjö som producerar och levererar byggstommar av 
varierande storlek såväl till stora delar av Sverige som utomlands. Företagets grundidé 
går ut på att kunna producera hus efter kundens egna önskemål istället för att, som 
många liknande företag, erbjuda en katalog med färdiga hustyper. Detta förser kunden 
med ett närmast oändligt urval men innebär på samma gång ombytliga förhållanden i 
själva produktionsledet eftersom det betyder att två byggelement av samma typ sällan 
är exakt identiska.  

Planlösningarna som ligger till grund för det här arbetet har tidigare använts vid 
husbyggen i Falkenberg. Byggherre för detta var Riksbostäder AB, som i sin tur hade 
upphandlat Villafabriken som stomleverantör. Därefter har Villafabriken och 
Riksbostäder även inlett samarbete vid husbyggen i Växjö, där liknande lägenheter 
håller på att uppföras (2011).  

Inför ett nytt samarbete de båda parterna emellan, som preliminärt kommer att starta 
upp i Eskilstuna under hösten (2011), skall de befintliga planerna dock ses över. Detta 
beror i stort på att Villafabriken anser att det finns ett visst utrymme för förbättringar i 
de nuvarande planlösningarna. 

1.2 Syfte 

Själva grundtanken med arbetet är att optimera de planlösningar som har använts vid 
tidigare projekt utefter vissa givna faktorer men det kommer att omfatta mer än att just 
bara effektivisera befintliga ritningar. Lägenheterna är givetvis funktionella redan i sin 
nuvarande form men inför det nya byggprojektet i Eskilstuna så önskar Villafabriken 
se över de befintliga ritningarna. Detta för att utröna om planerna på något sätt skulle 
kunna optimeras för att få ut så mycket som möjligt av ytan. Dessutom är det önskvärt 
att lägenheterna så långt det är möjligt skall leva upp till normalnivå i enlighet med 
Svensk standard [5]. Lägenheterna är redan godkända ur tillgänglighetssynpunkt men 
tanken är att göra dem ännu smidigare utan att behöva göra några större ingrepp på 
lägenheternas yttermått.   

Det kanske allra viktigaste kravet, som är genomgående för alla planlösningar som 
arbetet omfattar, är att gavelbredden skall vara gemensam för de olika planerna. Detta 
beror på att de olika lägenhetstyperna skall kunna kombineras och byggas samman på 
ett flertal olika sätt för att bättre passa kundens enskilda önskemål eller tomtens 
specifika förutsättningar. För Villafabrikens egen del är det även en fördel att 
lägenheterna har samma gavelmått eftersom detta möjliggör att samma typ av takstol 
och gavelstomme blir brukliga för samtliga lägenheter samt att även spännvidden för 
mellanbjälklaget blir gemensamt för lägenheterna, vilket i sin tur bidrar till att göra 
själva byggprocessen med stomtillverkningen betydligt mer effektiv.  

Ytterligare ett viktigt moment i arbetet är att se över placeringen av lägenhetsförråd 
och utomhustrappor vid de lägenheter som det är aktuellt för att försöka utröna om 
det går att ta fram bättre eller mer utrymmeseffektiva lösningar. Detta på grund av att 



 

 

2 

Robin Bencker & Magnus Holmqvist 

den nuvarande utformningen, förutom på längden, kräver väldigt mycket utrymme 
även på bredden.  

1.3 Mål 

1.3.1 Huvudmål 

Det övergripande målet med arbetet är att ta fram nya planlösningsritningar för ett 
antal olika lägenhetstyper. Dessa skall vara framtagna utefter vissa givna faktorer som i 
princip kan delas upp i tre olika kategorier:  

 Krav ifrån företagets och beställarens sida 

 Krav på tillgänglighetsanpassning, i första hand med Svensk standards [5] 
normalnivå som utgångspunkt 

 Arkitektoniska kvaliteter som skulle kunna förhöja lägenhetens standard och 
hur den upplevs.  

1.3.1.1 Villafabrikens önskemål 

För att förenkla och effektivisera vid produktionsledet, samt för att enkelt kunna passa 
ihop de olika lägenhetstyperna till kompletta flerfamiljshus så vill man ifrån 
Villafabrikens sida att alla lägenheter skall ha ett gemensamt breddmått. Rent tekniskt 
innebär detta att lägenheterna får vissa gemensamma mått som gör det möjligt att 
genomgående använda sig av samma takstolstyp och även vissa identiska väggelement 
i de olika lägenheterna, vilket i sin tur innebär att dessa går att framställa mer effektivt. 
Liksom det har nämnts tidigare innebär det även att lägenheterna kan passas ihop intill 
eller ovanpå varandra och på så sätt bilda hela flerfamiljshus. 

I fallet med Lägenhetstyp 1 [se Bilaga 2], som är en 4 RoK- lägenhet i två plan, så 
tillkommer ytterligare några önskemål ifrån företagets sida. Detta på grund av att 
lägenheter av den här typen skall uppföras under den kommande hösten (2011) och 
det därför redan är bestämt hur de kommer att placeras på tomten. Vi vet bland annat 
att husen kommer att ligga intill en väg, varför det är önskvärt att uppfylla vissa 
detaljkrav. Ingången kommer till exempel att ligga på husets ’lugna’ sida, vilket alltså 
innebär att motstående sida kommer att ligga direkt ut mot vägen. Därför vill man, om 
möjligt, lägga det största av de tre sovrummen på övervåningen i samma ände av 
lägenheterna som ytterdörren. Detta får dubbel mening då det dessutom är en 
önskvärd kvalitet att det stora sovrummet får möjlighet till att ha en egen dörr ut på 
den balkong som kommer att ligga in mot husets ’lugna’ sida.  

Vidare så vill man ifrån Villafabrikens sida även gärna se att det finns möjlighet till 
fönster i lägenheternas kök. Just vid bygget i Eskilstuna så kommer de lägenheter som 
är av Lägenhetstyp 1 [se Bilaga 2] endast att länkas samman i hus om två lägenheter 
men i framtiden så kommer de eventuellt även att länkas samman i hus om tre 
lägenheter. Emedan hörnlägenheterna alltid kommer att ha tre ytterväggar med 
möjlighet för fönster så kommer mittlägenheterna endast att ha två ytterväggar med 
fönstermöjlighet. Med detta i åtanke så är det alltså inte helt optimalt att placera köket 
utmed långsidorna utan någon form av anslutning till en av kortsidorna där ett fönster 
skulle kunna placeras. Om det är möjligt så skulle man enligt samma resonemang 
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dessutom vilja placera toaletterna så att även de får tillgång till fönster men liksom med 
köket så är detta mer ett önskemål än ett påtagligt krav. Fönstermöjligheten anses dock 
vara en stor bonus.  

1.3.1.2 Tillgänglighetsanpassning 

För att en lägenhet skall kunna anses som tillgänglighetsanpassad så måste vissa krav 
uppfyllas. Detta omfattar dels krav på rena mått och så kallade funktionsareor runt 
möbler och dörrar men det omfattar även en del rekommendationer om vad som skall 
ligga i anslutning till vad eller vad som måste/bör finnas på respektive våningsplan då 
det rör sig om lägenheter i flera plan. I vissa fall kan det dock vara godkänt att sträva 
utanför givna måttkrav om detta kan förklaras genom att andra, mer nytänkande 
tekniska lösningar som möjliggör detta tillämpas. Ett bra exempel på detta är till 
exempel att det är möjligt att minska dimensionerna på den passbit som krävs bakom 
skåpsdörrar genom att bruka modernare frys- och kylskåp som inte kräver lika mycket 
utrymme för att kunna öppnas.  

På grund av platsbrist så anser man dock ifrån Villafabrikens sida att ett fåtal detaljer 
som, enligt Svensk standard [5], annars bör finnas med i entrén inte påverkar bostadens 
tillgänglighet i någon större grad och därför kan förbises i planlösningarna. Detta gäller 
främst byrån men även den särskilda sittplatsen i entrén. Som substitut för en stol 
skulle det dock vara möjligt att vid behov montera en nedfällbar sittplats på väggen, 
som skulle fylla samma funktion utan att ta upp någon märkbar yta.   

Kök, WC, entré och eventuella passager i lägenheterna måste alltid uppfylla 
tillgänglighetskrav så pass att en person i rullstol kan ta sig runt i lägenheterna samt 
bruka nödvändiga funktioner utan hinder. I Lägenhetstyp 1 [se Bilaga 2] som är 
utformad i två plan, så är detta dock endast nödvändigt på undervåningen. Eftersom 
det i nuläget endast är möjligt att ta sig upp till övervåningen via trappan och det alltså 
inte kan anses möjligt för en rullstolsburen person att ta sig upp till det övre planet så 
kommer endast sänkt nivå [5] att eftersträvas.  

1.3.1.3 Arkitektoniska kvaliteter 

För att en bostad skall ge ett så varmt och inbjudande intryck som möjligt så finns det 
vissa faktorer som man gärna vill uppnå. I böckerna Bostaden som arkitektur [2] och 
Bostadens omätbara värden [3] kallar författarna dessa för axialitet, generalitet, rörelse samt 
omslutenhet – öppenhet. Givetvis finns det ännu fler faktorer som påverkar vilket 
intryck en bostad inger, såsom tillgång till dagsljus eller val av material, men då arbetet 
i första hand går ut på att hitta mer generella planlösningar som skall kunna placeras på 
olika tomter och även i olika väderstreck så kan dessa anses vara något mindre 
prioriterade.  

Även om det inte är ett krav att alla dessa värden måste uppnås till fullo så är det ändå 
viktigt att i så stor utsträckning som möjligt försöka att få med dessa i planlösningarna. 
Att dessa plusvärden, enligt Ola Nylander [3], är just ”omätbara” gör det svårt att sätta 
ett exakt mått på hur mycket eller lite de skall finnas med i de slutgiltiga lösningarna. 
De skall dock beaktas vid själva utformningen och i efterhand även kunna belysas i 
ritningarna på ett klart och tydligt sätt.  
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1.4 Avgränsningar 

Lägenheterna som ingår i projektuppgiften har olika fokus då uppdragsgivaren, 
Villafabriken AB, är nöjd med olika delar av utformningen i de nuvarande 
planlösningarna. När det gäller 4 RoK, både i 1 och 2 plan, är det endast det invändiga 
som skall ses över. Dessa är planerade utifrån både fasadbeklädnad och orientering. 
Detta faktum gör att det finns vissa riktvärden som ska följas när det gäller 
rumsplacering osv. 

När det gäller de två övriga lägenhetstyperna är det främst utsidan med tillhörande 
lägenhetsförråd och trappor som skall utformas medan det på insidan främst handlar 
om att försöka hitta smidiga lösningar just vid hall och WC samt att se över om det 
finns utrymme för att få med fler plusvärden i planlösningarna.   
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2. Teori 

2.1 Lagmässiga krav 

När man vill utforma en bostad som är smidig och rent praktiskt funktionell så finns 
det flera goda, litterära källor som kan ge tips och råd på detaljlösningar såväl som på 
hela lösningsförslag. Svensk standard [5] är ett av de vanligast förekommande exemplen 
på sådan litteratur. Denna bistår med möblers rena funktionsareor, alltså det utrymme 
som krävs runt möbler för att de skall vara funktionella, samt rekommendationer på 
vad bostadens olika delar bör innehålla såväl som med kompletta rumslösningar. En 
bostad som utformats enligt standarden uppfyller garanterat de krav som existerar men 
innehållet skall inte förväxlas med lag då de i grunden endast är lagenliga 
rekommendationer eller förslag.  

För att kunna utröna de faktiska kraven på en bostad så behöver man istället vända sig 
till Boverkets Byggregler [10]. I denna står till exempel uppradat exakt vad som måste 
finnas i en bostad:  

 Minst ett rum för personhygien 

 Rum eller avskiljbar del för samvaro 

 Rum eller avskiljbar del för sömn och vila 

 Rum eller avskiljbar del för matlagning 

 Utrymme för måltider i närheten av rum för matlagning 

 Utrymme för hemarbete 

 Entréutrymme med plats för ytterkläder m.m. 

 Utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt (om gemensam tvättstuga 
saknas) 

 Utrymmen och inredning för förvaring 

För bostäder som är uppdelade i två plan, vilket är fallet med Lägenhetstyp 1 [se Bilaga 
2], tillkommer dessutom krav på vad som skall finnas i entréplanet:  

 Ett tillgängligt hygienrum 

 Minst en avskiljbar sängplats (sovalkov) 

 Möjlighet för matlagning 

 Utrymme för måltider 

 Utrymme för sittgrupp 

 Entréutrymme 

 Utrymme för förvaring 
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 Utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt (om gemensam tvättstuga 
saknas) 

2.1.1 Svensk standard 

Svensk standard innehåller egentligen inga faktiska lagkrav utan kan mer liknas vid en 
samling förslag och rekommendationer som uppfyller de lagar och krav som finns och 
som även syftar till att uppnå en god nivå vid bostadens utformning. Det finns alltså 
inget krav på att standarden måste uppfyllas, såvida den inte specifikt åberopas i avtal 
mellan beställare och entreprenör, men den kan ändå fungera som en bra riktlinje vid 
planläggning av bostäder. [5] 

Standarden omfattar tre olika nivåer – normal, höjd samt sänkt nivå – som i allra 
högsta grad påverkar bostadens utformning och tillgänglighetsanpassning. Dessa 
skiljer sig relativt markant ifrån varandra då de utgår ifrån olika tillgänglighetskrav och 
de olika nivåerna, i sin tur, alltså ställer olika krav på bostaden. [5] 

Den normala nivån är, liksom namnet antyder, den vanligast förekommande av de tre 
och används ofta som en utgångspunkt för att utforma bostäder som skall uppfylla 
’normal’ tillgänglighet. Emedan normal nivå bidrar till att göra en bostad fullt bruklig 
för rullstolsburna personer så är den höjda nivån däremot särskilt utformad just för att 
göra boendet smidigare såväl som mer lättillängligt för personer med 
funktionsnedsättning. Av rent ekonomiska skäl så brukas denna nivå dock väldigt 
sällan, såvida inte projektet i fråga ställer särskilda krav på förhöjd tillgänglighet i 
bostaden. I kontrast till detta så erbjuder den sänkta nivån istället en väldigt kompakt 
och sparsamt planerad bostad som bara kräver precis de areor som är brukliga vid 
möbler och passager utan någon tanke på tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Av denna tämligen enkla anledning så byggs det ytterst få 
lägenheter idag som inte når upp till någon av de högre nivåerna.  

2.2 Arkitektoniska kvaliteter 

För att en bostad skall vara funktionell samt ge ett tillfredsställande intryck krävs att 
man vid uppförandet bejakar tre viktiga faktorer som skulle kunna liknas vid tre 
grundpelare – hållbarhet, bekvämlighet och skönhet [3]. För att uppnå bästa möjliga 
resultat bör proportionerna dessa emellan vara likvärdiga.  
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I Bostadens omätbara värden [3] finner man även några önskvärda, arkitektoniska 
kvaliteter i planlösningen, såsom axialitet, generalitet, rörelse och omslutenhet – 
öppenhet. Dessa fyra beskrivs närmre i följande stycken.  

2.2.1 Axialitet 

Nationalencyklopedins [9] definition av ”axial” är följande: 

”Inom arkitektur och stadsplanering betecknar axial en symmetrisk gruppering av byggnader, gator, 
planteringar etc. kring en rätlinjig axel” 

Axialitet anses vara en stor kvalitet för en planlösning och precis som definitionen 
ovan antyder så är det applicerbart inom de flesta bygg- och anläggningsområden. När 
det gäller just bostäder så är det genomsikten genom två eller flera rum som 
eftersträvas och ju längre denna axel sträcker sig desto mer värdefull blir den. Ultimat 
axialitet uppnås då en eller flera axlar sträcker sig ifrån fasad till fasad. Dessutom bidrar 
bredare passager och dörröppningar till att ytterligare öka värdet av en axel eftersom 
detta gör axeln mer flexibel. Detta innebär alltså att en axel inte tvunget måste vara rak 
utan att den även kan luta. På så sätt är det även möjligt att skapa diagonella axlar som 
är längre än själva bostadens längd eller bredd. [2, 3] 

God axialitet ger en fördelaktig genomblicksmöjlighet i bostaden och möjliggör på så 
sätt att flera olika rum, med dess olika ljussättning och möblemang, kan upplevas på 
samma gång. Detta ger en mer samlad känsla av bostaden som en enda, hel enhet 
snarare än en samling av rum som vart och ett i sig är en egen, liten enhet. [2, 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Allmängiltigt exempel på axialitet.  
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2.2.2 Generalitet 

En bostad med hög generalitet är en flexibel och framförallt mångsidig bostad. Rent 
praktiskt innebär detta att en planlösning erbjuder ett flertal funktionella 
möbleringsmöjligheter och alltså inte är är fastlåst vid en enda eller ett fåtal olika 
alternativ. Det finns alltid betydligt större möjligheter för att göra bostaden mer 
’personlig’. [2, 3] 

Enligt Ola Nylander uppnås generalitet först då ett rum är 3,6 meter eller större på 
vardera håll. Det är dock även möjligt att vidare utöka bostadens generalitet genom att 
det skapa fler än en dörröppning i planlösningen som gör det möjligt att nå ett rum 
ifrån flera olika håll. [2, 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2a. Med ett flertal rum som har mått på 3,6 meter eller mer så uppnår denna 

planlösning en hög nivå av generalitet. Det går alltså att inreda bostaden på flera olika sätt 

utan att för det inskränka planlösningens funktionalitet.  
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 Figur 2b. Exempel på möblering.   

Figur 2c. Samma bostad inredd på ett helt annat sätt. Istället för tre sovrum har det stora 

rummet här gjorts om till stora rummet i det här fallet gjorts om till hobbyrum. 

Köksinredningen har planerats annorlunda och den stora matplatsen har istället placerats i 

vardagsrummet.  
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Figur 2d. Ytterligare ett exempel på möblering av samma bostad. Liksom i det första 

alternativet så har tre av rummen inretts som sovrum men till skillnad från tidigare så har 

det här alternativet ett linjärt kök. Vardagsrummet har dessutom inretts med ett litet 

fikabord som komplement till soffgruppen.  
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2.2.3 Rörelse 

Liksom för generaliteten så är det viktigt även för planlösningens rörelse med flera 
öppningar till de olika rummen. I en bostad med hög rörelsefaktor är det möjligt att 
röra sig fritt mellan rummen i ett cirkulärt mönster utan så kallade återvändsgränder. 
Detta ger en känsla av frihet och stor volym och var framförallt ett vanligt 
återkommande tema vid planläggningen av gamla bostäder. [2, 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Allmängiltigt exempel på rörelse.  
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2.2.4 Omslutenhet - öppenhet 

Sambandet mellan omslutenhet och öppenhet är viktigt för en trivsam bostadsmiljö. 
Många lägenheter är uppbyggda med öppenhet i hall medan andra föredrar 
omslutenhet i kök, vardagsrum och framför allt sovrummen. De senare räknas som 
mer privata miljöer och då bör de också bli omslutna från det offentliga. Ju fler 
öppningar det finns ifrån ett rum, och ju större det är, desto mer öppet och luftigt 
upplevs det som.  

Eftersom begreppen beskriver känslor snarare än något fysiskt påtagligt så är det 
omöjligt att sätta ett exakt mått på vad som är omslutet och vad som är öppet. Rent 
logiskt så bidrar dock byggdetaljer som dörröppningar, fönster och valv till att ge ett 
rum en mer ’öppen’ känsla, medan tjocka väggar utan fönster och tydliga vägghörn 
bidrar till en mer ’omsluten’ känsla. Det kan också tillägas att rejäla överstycken vid 
dörröppningarna även de hjälper till att avgränsa rummet och ge det den omslutenhet 
som man ibland vill uppnå. [2, 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Allmängiltigt exempel på omslutenhet – öppenhet. Kraftiga markeringar belyser 

skarpa hörn och större väggpartier som bidrar till att göra ett rum mer omslutet medan 

svagare markeringar visar på fönster och öppningar som istället bidrar till att göra ett rum 

mer öppet. Det kan vara värt att notera att sovrummen besitter betydligt fler ’omslutande’ 

drag än exempelvis vardagsrummet, som istället är relativt ’öppet’.  
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2.3 Bakgrundsmaterial 

2.3.1 Lägenhetstyp 1: 4 RoK i två plan 

2.3.1.1 Ursprunglig planlösning 

Trappans placering i lägenheterna är ett av de absolut viktigaste ingreppen i den här 
lägenhetstypen. Dess placering påverkar nämligen i allra högsta grad utformningen på 
under- såväl som övervåningen. Som den är placerad i den ursprungliga ritningen så 
ligger den relativt centralt i planlösningen. En fördel med denna lösning är att man får 
nära till alla rum och likaså nära till trappan var man än befinner sig i lägenheten. 
Nackdelen, å andra sidan, är att det andra planet blir väldigt låst av trappans placering 
och därmed kan det vara svårt att planera och få rummen optimala. Då man gärna vill 
ha toalett och badrum på olika plan i närheten av varandra är det naturligt att placera 
dessa ovanpå varandra. I det här fallet göms det övre planets badrum bakom trappan 
och det gör att badrummet måste bli onödigt stort för att en ingång skall rymmas [se 
Figur 5a]. I sin tur medför detta att övriga ytor blir väldigt svårmöblerade, då tre 
sovrum/arbetsrum skall få plats. En annan sak som efterfrågas är om man kan planera 
hallen på ett annat sätt. För tillfället är hallen på övervåningen närmast obefintlig och 
därmed når man rummen omgående när man kommer upp för trappan.         

I de befintliga ritningarna är köksinredningen parallell, dvs. skåpen sitter mittemot 
varandra, och därmed blir rummet väldigt långsmalt. I det här alternativet har man valt 
att placera kyl, frys och städskåp på ena sidan av köket mittemot resterande utrustning. 
En fördel med att välja ett parallellkök av den här typen är att man får ett funktionellt 
kök som kräver relativt liten yta. Mellan den parallella inredningen måste det dock vara 
en gång på 1200 mm för att en rullstolsburen person skall kunna vända mellan skåp 
och arbetsbänkar. Nackdelen är att man måste ha en separat matplats då köket endast 
har kapacitet för tillagning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5a. Ursprunglig ritning för 4 
RoK i två plan, övervåning.   

Figur 5b. Ursprunglig ritning för 4 
RoK i två plan, undervåning.   



 

 

14 

Robin Bencker & Magnus Holmqvist 

2.3.2 Lägenhetstyp 2 och 3: 2- 3 RoK 

2.3.2.1 Ursprunglig planlösning 

För dessa lägenheter var det inga större åtgärder som skulle göras invändigt, utan 
uppgiften var att hitta kvaliteter i de färdiga ritningarna. Som de är utformade har 
tvåorna betydligt mer förvaringsutrymmen än treorna och därför skulle vi undersöka 
om det var möjligt att utöka förvaringen i de sistnämnda. Den stora biten i dessa typer 
som ska åtgärdas är utsidan på husen där trappa och förråd ska placeras. Som man ser 
i Figur 6 så är kropparna nästintill kvadratiska i och med att trappan sticker ut en bit 
och på så sätt blir huset väldigt utrymmeskrävande. Uppgiften består därför av att 
försöka disponera trappan och förråden bättre så att de tar upp mindre plats. Fördelen 
med lösningen på trappan är att det övre våningsplanet får två balkonger vilket gör att 
man kan ta vara på solmöjlighet under stor del av dagen. Som det är tänkt att ligga i 
Eskilstuna har man balkongutsikt både mot en å och mot innergården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6a. Ursprunglig ritning för sammansatta 2 och 3 RoK.   
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2.3.3 Lägenhetstyp 4: 4 RoK i ett plan 

2.3.3.1 Ursprunglig planlösning 

Kombinationen att slå ihop två tvåor skall vara möjlig för att på så sätt få en fyra. Till 
skillnad från de tidigare nämnda fyrorna så är dessa enplanslägenheter. De är 
utformade på samma sätt som två stycken tvåor och därmed blir det inga större 
förändringar i planlösningarna, frånsett att dubbletter som kök givetvis tas bort. I och 
med att strukturen består får man tillgång till två ingångar, vilket gör att möjligheten 
finns för en groventré. I den entrén ligger en enskild tvättstuga som tidigare har varit 
kombinerad med badrum i tvåorna av utrymmesskäl. Det finns en stor nackdel med 
det nuvarande upplägget då köket ligger i ena hörnet av lägenheten. I tvåorna ligger 
köket i anslutning till schakten men då köket förskjuts blir avståndet till schaktet i 
mitten längre vilket gör rördragningen mer komplicerad. I nuläget är rören inbyggda 
från köket i en bana mellan vägg och tak till schaktet. Som det ser ut just nu så ligger 
badrummet placerat vid huvudingången medan lägenhetens stora sovrum ligger i andra 

Figur 6b. Bild på den ursprungliga trapplösningen. Bild tagen på Sandsbrohöjden, Växjö (2011-05-
15).   

Figur 6c. Bild på lägenheternas balkonger. Bild tagen på Sandsbrohöjden, Växjö (2011-05-15).   
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änden av bostaden. Det är därför önskvärt att göra anslutningen mellan dessa båda 
rum smidigare, för att inneboende skall slippa gå omvägen igenom kök och 
vardagsrum och på så sätt mer tydligt dela upp bostadens offentliga och privata miljö.  

 

 

 

 

Figur 7a. En bonus att placera köket i närmre anslutning till befintliga schakt.  

Figur 7b. Önskvärt med närmre anslutning mellan det stora sovrummet och badrummet.  
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3. Metod 

Inledningsvis i projektet fick vi ta del av befintliga ritningar som Villafabriken och 
Riksbostäder har använt sig av under tidigare projekt. När vi granskade dessa så fanns 
det, precis som Pernilla Fält vid Villafabriken påpekade, saker som kan förbättras i de 
olika planlösningarna.  

För att få veta mer om önskvärda kvaliteter i lägenheter tänker vi läsa litteratur av bl. a. 
Ola Nylander, som beskriver bostäders viktigaste plusvärden [2, 3]. Dessutom ämnar 
vi konsultera Svensk standard [5] såväl som Boverkets hemsida [10] i de mer praktiska 
frågor som rör ämnen som tillgänglighetsanpassning eller rena lagkrav. Som ett 
ytterligare komplement kommer även boken Bygg ikapp [4] att brukas.  

Köket ser vi på förhand som en av de mer svårplanerade detaljerna i planlösningen. 
För att få svar på våra frågor samt råd om kök i allmänhet och dess kvaliteter anser vi 
därför att det skulle vara väldigt givande att ta kontakt med en köksförsäljare. 
Eftersom de jobbar inom ett så väldigt specifikt område som just kök är så bör de 
besitta goda kunskaper i ämnet samt ha en bra insyn i hur ett väl fungerande kök är 
uppbyggt. Det är, så att säga, onödigt att uppfinna hjulet på nytt och försöka hitta på 
egna lösningar som med största sannolikhet redan finns. Genom att vända oss till en 
person med vana ifrån branschen hoppas vi därför få inspiration och kunskap som 
skulle kunna appliceras i vårt eget arbete.  
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4 Genomförande 

Lägenheterna skulle, liksom har nämnts tidigare, uppfylla normalnivå enligt Svensk 
standard [5] och eftersom lägenhetsytorna skulle bevaras någorlunda bidrog detta till att 
det blev relativt ont om plats. Enligt standarden skall det finnas plats för olika möbler i 
vardera rum och eftersom vissa utrymmen blev trånga var vi tvungna att prioritera 
bort vissa detaljer för att lämna utrymme åt andra. Framförallt var det problematiskt 
att få med allting i tvåplansfyrornas entré och hall. Då det finns regler för exakt vad 
entréplanet bör innehålla samt vad som är önskvärt så var det dock möjligt att minska 
ned den slutgiltiga hallens area. På grund av detta har vi, i samråd med Pernilla Fält på 
Villafabriken, beslutat att välja bort några möbler där.   

Eftersom tvåplansfyrorna inte har någon hiss så är det alltså enbart möjligt att nå 
övervåningen via trappan i entréplanet och därmed kan en rullstolsburen person inte 
ta sig upp dit på egen hand. Detta, i sin tur, bidrar till att det övre våningsplanet inte 
behöver uppfylla mer än sänkt nivå [5], där betjäningsareorna för rullstolar alltså inte 
behöver finnas med. I och med detta blir övervåningen något lättare att lösa än det 
nedre planet. De enda riktlinjerna som fanns på övervåningen var att toaletten bör 
vara placerad så att det inte blir några längre rördragningar till badrummet på 
undervåningen samt att det stora sovrummet helst skulle vara placerat in mot 
innergården.  

Lägenheterna som skulle ritas hade en bestämd orientering var de skulle ligga och 
därmed är det något som måste tas hänsyn till i planlösningen. Som tidigare nämnts 
[1.3.1.1 Villafabrikens önskemål, stycke 2] vill man gärna undvika att placera det stora 
sovrummet på samma sida som den väg som vid Eskilstuna- projektet kommer att 
ligga på husets ena sida. På grund av detta har vi gjort en specifik lösning för just den 
här tomten, som dock även skall kunna fungera som en mer generell lösning för 
framtida byggprojekt.   

4.1 Lägenhetstyp 1: 4 RoK i två plan 

4.1.1 Åtgärder i planlösningen 

4.1.1.1 Beräkning av trappa 

När vi satte oss in i lägenheten började vi fundera kring problematiken med trappan. 
Ganska snart kunde vi konstatera att arean förmodligen var för begränsad för att få in 
en rak trappa inomhus. Då vi avskrev en sådan typ återstod endast en L- samt en U-
trappa och efter att ha testat en del fram och tillbaka mellan olika lösningsalternativ så 
valde vi tillslut en U-trappa. Eftersom lägenheternas breddmått var den begränsade 
faktorn insåg vi att L-trappan förmodligen skulle vara för utrymmeskrävande. 

Takhöjden för våningarna är 2500 och med ett 300 mm tjockt bjälklag blir den totala 
höjden 2800 mm.  

 

Från tabellen [se Figur B7b, Bilaga 7] ges att det bör vara minst 14 steg för en total 
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höjd på 2800 mm.  

 

Antalet steg tillsammans med höjd och bredd på trappan ger en omslutande längd för 
den ”U-formade” delen av trappan [se Figur B7b, Bilaga 7] 

 

Eftersom X, Y och Z kan väljas fritt så väljs värden som passar in med trappans 
placering i planlösningen.  

 

 

 

4.1.1.2 Kök 

För att få information och upplysning om kök kontaktade vi HTH i Växjö där vi tog 
kontakt med Mats Rydén. Frågorna som vi ställde gällde hur ett etablerat företag ser 
på olika bestämmelser enligt Svensk standard [5]. De lägenheterna som håller på att resas 
vid Sandsbrohöjden, Växjö, har diskhoar som är 600 mm, vilket motsvarar en stor och 
en liten disklåda. Standarden säger att diskhon ska vara 8M, dvs. 800 mm för bostäder 
med 2-3 personer. Eftersom diskmaskin finns att tillgå i dessa lägenheter anses det 
dock inte som en nödvändighet att använda sig av det fulla diskutrymmet. 
Utvecklingen går framåt och nuförtiden diskar allt färre hushåll för hand och därmed 

Figur 8. Slutgiltig U- trappa, framtagen för 4 RoK lägenheterna i 2 plan.  
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kan 6M ses som tillräckligt. HTH och andra köksförsäljare skapar ofta kök efter 
kundernas önskemål och på så sätt följs inte Svensk Standard till punkt och pricka. 
Många nutida kök som säljs använder inte vägghängda överskåp överhuvudtaget utan 
istället försöker man att ha mer underskåp. Denna typ av kök blir oftast större med 
tanke på alla underskåp och logiskt sett bör dessa vara bättre ur handikappsynpunkt då 
överskåp kan vara svåra att nå för personer i rullstol. När det gäller passbitar är det 
även där något som utvecklingen kan styra över. Dagens skåpsluckor och dörrar blir 
allt mer teknologiskt utvecklade och därmed krävs inte så stora passbitar till vissa 
modeller.  

På grund av att beställaren ville ha alternativ till de befintliga ritningarna bestämde vi 
oss tidigt för att göra ett annorlunda kök än det tidigare. Skulle vi gjort ett liknande 
som det ursprungliga skulle det inte gå att förändra den totala planlösningen särskilt 
mycket. Valet föll på en kombination mellan ett L- och U- kök [se Bilaga 2]. Fördelen 
med en sådan kökstyp är att man får ett rymligt kök med många arbetsytor. I det här 
fallet har vi satt kyl respektive frys på den delen som ”fullbordar U:et i köket”.  

När man planerar ett kök är det många bitar som ska falla på plats. Dels gäller det att 
räkna tillräckligt med skåp och arbetsyta, och dels gäller det att ta hänsyn till passbitar 
så att samtliga skåp går att öppna utan problem. Till det kommer ett antal 
kökskvaliteter [6], vilka följer här nedan.  

När man har en separat matplats utanför köket vill man gärna ha skåp och lådor för 
porslin och bestick i närheten av matbordet. Det samma gäller diskbänken eftersom 
man vill undvika att transportera disken en längre sträcka när man har ätit. Balkong 
eller närhet till uteplats är en annan sak som höjer kvaliteten. Tvättstuga eller 
kombinerat badrum/tvätt bör ligga i närheten till köket, om det finns tvättmöjlighet i 
bostaden. Fönster i köket bör placeras så att dagsljus kommer in på arbetsbänkarna. 
Avställningsytor i närheten av kyl, frys m.m. bör finnas så att man enkelt kan ta ut och 
lägga in mat i dessa. Har man storhandlat kan man tycka att det skall vara enkelt att 
ställa in varorna.  

Ovanstående kvaliteter tillsammans med krav på Svensk standard gör att 
köksplaneringen är betydligt svårare än det verkar. När det gäller dessa plusvärden 
gäller det att prioritera då det är mycket svårt att uppfylla alla. När man, som i vårt fall, 
har begränsade lägenhetsmått samt att vissa rum och övriga utrymmen endast kan 
ligga på en plats gäller det att gallra bland kvaliteterna.  

Enligt Svensk standard ska ett kök för 3-4 personer ha en bänklängd på 3200 mm 
inklusive disklådor och spis. Till det skall det finnas bänkinredning i form av olika 
sorters skåp. Vägghängda skåp inklusive fläktskåp skall ha samma mått som 
bänklängden, dvs. 3200 mm. Utöver detta ska det finnas två högskåp för kyl och frys.   

Ett önskemål som fanns var att placera in en enskild tvättstuga skild från badrummet 
om det fanns möjlighet. Rekommendationerna från Svensk standard gjorde att det 
skulle bli omöjligt enligt vårt förslag på planlösningen. Därmed var vi tvungna att göra 
ett kombinerat badrum/tvättstuga. 

Eftersom bostäder kan vara placerade i olika väderstreck är det svårt att få en 
planlösning som tillfredsställer alla behov. På vissa ställen har man en landsväg en sida 
om huset och soltillgången kan vara större på ett annat. Därför måste man veta de 
exakta förhållandena på just den platsen som huset ska byggas upp och därefter rita 
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efter de villkoren. Dessa fyror har vi gjort i olika exemplar, där det ena är mest lämpat 
för den tomten som står näst på tur för Riksbostäder, och där det andra är en mer 
generell lösning för andra projekt. Skillnaderna i de två förslagen är utformningen på 
övervåningen. De nya lägenhetsmåtten innebär inga större förändringar jämfört med 
de ursprungliga. Lägenhetsbredden har minskat med 10 mm och längden har ökat med 
70 mm och därmed blir nettoarean närmast densamma.  

4.2 Lägenhetstyp 2 och 3: 2- 3 RoK 

4.2.1 Åtgärder i planlösningen 

Husets totala längd inklusive trappa och förråd går att göra betydligt mindre än var det 
redan är. Eftersom det är en rak trappa i nuläget och det är just den som gör att huset 
får sina långa proportioner, måste man ta itu med trappan först av allt. Behåller man 
samma struktur på trappan är det nödvändigt att rotera den för att minska på längden. 
Problemet är att det inte går att få den här tydliga uppdelningen som separerar 
lägenheterna från varandra som i den ursprungliga. Ett sätt som hade löst det 
problemet vore om man hade placerat en trappa till vardera bostad men det hade 
också medfört extra kostnader. Därför funderade vi lite på andra trapptyper och det 
första som vi kollade på var en U- trappa som i så fall skulle placeras där den raka 
trappan sitter. Fördelen med en sådan skulle vara att den totala längden minskade och 
man skulle kunna bevara det privata utrymmet på framsidan. En nackdel däremot är 
att det blir svårt att få första respektive sista steget att komma åt rätt håll. 
Rekommenderade steglängder och steghöjder gör att det vore svårt att få tre 
vändningar på trappan så att man kommer in och ut från olika håll. Med facit i hand 
kan man konstatera att en U- trappa trots allt inte sparar så mycket plats. Dessutom är 
den betydligt bredare än den raka och därmed skulle ännu mer av fasaden på 
framsidan täckas av förråden bredvid trappan. Alternativet som vi tillslut bestämde oss 
för blev med en L- trappa och omplacerade förråd [se Bilaga 5]. Den långa sidan 
minskades med över 4 meter men samtidigt ökade måttet på den andra med omkring 5 
meter. Den här lösningen är en mer generell lösning och ett alternativ till framtida 
byggen. Situationsplanen för Eskilstuna [se Bilaga 1] visar att hustomterna är relativt 
små, framförallt på sidorna av huset. Därmed kommer man förmodligen inte att få 
användning av denna lösning för den här specifika tomten.          

4.2.1.1 Beräkning av trappa 

Höjden från marknivån till andra våningens höjd uppskattas från den ursprungliga 
fasadritningen vara omkring 3100 mm. Detta mått är ingenting man ska hänga upp sig 
på då denna höjd endast gäller för en specifik tomt. För ett liknande projekt kanske 
marken inte är uppfylld till samma höjd och därför måste trappan beräknas på nytt för 
varje projekt.  

 

Från tabellen ges att det bör vara minst 15 steg för en total höjd på 3000 mm och 16 
steg för höjden 3200 mm [se Figur B8b, Bilaga 8]. 
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För att få en så bekväm uppgång för trappan är det bäst att ha ett steg extra istället för 
att dra ned på steg. Skulle man använda sig av de färre antal stegen skulle varje 
steghöjd öka, vilket troligen inte är önskvärt. De framtagna tabellvärdena 
rekommenderas då de är beprövade sedan tidigare.  

 

Antalet steg tillsammans med höjd och bredd på trappan ger en omslutande längd för 
den ”L-formade” delen av trappan [se Figur B8b, Bilaga 8]. 

 

Eftersom X och Y kan väljas fritt så väljs värden som passar in med trappans placering 
och utformning.   

 

 

 

4.3 Lägenhetstyp 4: 4 RoK i ett plan 

4.3.1 Åtgärder i planlösningen 

Första prioritering med denna lägenhetstyp var att omforma köket så att det kom 
närmre schaktet. Med det som utgångspunkt gjorde att vardagsrummet fick byta plats 

Figur 9. Slutgiltig L- trappa, framtagen för de sammansatta flerfamiljshusen.   
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och därmed ta kökets gamla position. Den fördel som vi ser med denna lösning är att 
vardagsrummet blir mer privat, då man tidigare kom in i vardagsrummet direkt ifrån 
entrén. Samvarorummet blir inte heller lika svårmöblerat som tidigare då man nu har 
två anslutande väggar istället för en enda vägg.   

Eftersom vi ville bevara den kontinuerliga hjärtväggen så blev det samma yta som vi 
hade att jobba med som den tidigare planlösningen. Då den kvarvarande ytan för 
badrum, toalett och tvättstuga var näst intill optimerad, skulle det visa sig bli svårt att 
totalförändra lösningen. Schaktet som finns tillgängligt har dessutom ökat i storlek och 
därmed blir den kvarvarande längden till ytterväggen än mindre. Eftersom man vill 
lägga rördragningen längs med bjälklaget och därför bör schaktet ligga kvar på samma 
håll som det gör i den tidiga ritningen. Det skulle visserligen gå att rotera det 90° men 
då tvingas man göra hål i vardera balk i bjälklaget, vilket skulle bli problematiskt. Ett 
alternativ som vi försökte med var att göra ett liknande badrum vänt 90° men platsen 
för tvättstuga skulle då bli alltför liten. Det som ställer till det är att badrum och toalett 
bör ha ingångar på olika sidor av lägenheten och det gör att de i princip endast kan 
placeras på ett sätt. I de nuvarande lägenheterna har man gjort plats för en enskild 
tvättstuga som helt klart höjer kvaliteten på lägenheten. Det utesluter nästan att man 
skulle kombinera badrummet och tvättstugan och på så sätt känns planlösningen klar. 
Man skulle eventuellt kunna skjuta på mittstycket av hjärtväggen men förmodligen 
skulle det arkitektoniska utseendet försämras då väggarna inte ligger i samma linje hela 
vägen.   
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5. Resultat 

5.1 Nya planlösningar 

5.1.1 Lägenhetstyp 1: 4 RoK i två plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den färdiga produkten som vi tillslut fick fram spinner vidare på inslag som vi tycker 
är bra i den ursprungliga lösningen samt lite nytänkande. Eftersom entrén är placerad 
på samma ställe som tidigare låser man fast lägenheten till en viss utformning. 

 

 

Figur 10a,b och c. Framtagna ritningar för 4 RoK i två plan. Från vänster till höger: 

undervåning, alt. I för övervåning, alt. II för övervåning. 

Figur 11. Ny köksuppställning för 4 RoK i två plan. 
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5.1.1.1 Axialitet 

Axialiteten gör sig påmind på flera ställen på de två våningarna och samtliga är 
egentligen så pass långa som de kan bli. Just nu går de från fasad till fasad vilket är så 
optimalt arkitektoniskt sett som det kan bli.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2 Generalitet 

Då det egentligen bara finns ett fåtal rum för den här lägenhetstypen är det svårt att få 
någon större generalitet. På övervåningen kan man möblera på annorlunda vis i de 2 
olika lösningarna som vi presenterar. Det finns ett stort sovrum med balkongdörr i 
den ena lösningen och närhet till uteplats i den andra. Konsekvensen av det större 
rummet är att de övriga två blir mindre och därmed blir det svårare att få fram bra 
generalitet för de två. 

 

 

Figur 12a. Belysning av planlösningens axialitet i lägenhetes undre plan.  

Figur 12b, alt I resp alt. II. Belysning av planlösningens axialitet i lägenhetes övre plan.  
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5.1.1.3 Rörelse 

Kvaliteten som vi har fått fram under den här rubriken framträder på det nedre planet. 
Kökets två öppningar skapar förutsättningar för att få rörelse. På övervåningen är det 
endast sovrum och därför anser vi inte att det passar så bra med flera 
ingångsmöjligheter då det skulle försaka det privata samt att möbleringen skulle vara 
svårare att göra. Dörröppningar tar stor plats då man måste ta hänsyn till 
tillgängligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.4 Omslutenhet - öppenhet 

Planlösningen är relativt tydligt uppdelad i en i mer eller mindre omslutna/öppna ytor. 
Vid kök och matplats har vi till exempel eftersträvat en mer öppen känsla, liksom i hall 
och trappa på över- såväl som på undervåningen. Däremot har utrymmet för 
soffgruppen i vardagsrummet, samt sovrummen på övervåningen, gjorts mer omslutna 
eftersom det känns som en fördel med lite mer avskymdhet just i dessa privata miljöer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Belysning av planlösningens rörelse i lägenhetes undre plan.  

Figur 14a. Belysning av planlösningens omslutenhet – öppenhet i lägenhetes undre plan.  
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5.1.2 Lägenhetstyp 2, 3 och 4: Placering av biutrymmen 

Som vi har nämnt tidigare är det inga direkta förändringar som skulle göras på insidan 
av husen. Istället var fokus här på att ordna med trappornas och förrådens placering. I 
och med att den sista lägenhetstypen (4RoK i 1 plan) är av samma struktur som dessa 
typer kommer utomhustrappan och förråden vara till nytta även för 4:an. I och med 
den lösningen som vi gjorde minskas gavelmåttet för hela kroppen med omkring 4 
meter. Konsekvensen av det blir att motstående längd ökar med omkring 5 meter [se 
Bilaga 5]. Det finns både fördelar och nackdelar med de olika alternativen och det 
gäller att väga dem mot varandra för att hitta den optimala lösningen för varje projekt. 

 

 

 

 

Figur 14b. Belysning av planlösningens omslutenhet – öppenhet i lägenhetens övre plan.  

Figur 15. Ny lösning för trappa vid flerfamiljshus.   
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5.1.3 Lägenhetstyp 4: 4 RoK i ett plan 

Ändringarna som har gjort i denna lägenhetstyp gör att bostaden får en helt annan 
utformning. Dels flyttas soffgruppen till den mer privata miljön i huset och köket blir 
mer centralt. Fördelen med köket är att schaktet ligger i direkt anslutning till spis och 
diskbänk samt att det nu även är möjligt att servera måltiderna i själva köksdelen. I 
samtal med Pernilla Fält på Villafabriken framkom även att det i den nya 
planlösningen endast skulle behövas ett schakt, som dock hade något annorlunda 
måttsättning.  

 

 

 

 
Figur 16b. Ny köksuppställning för 4 RoK i ett plan.   

Figur 16a. Ny utformning av köket för lägenhetstypen 4 RoK i ett plan.  
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5.2 Jämförelse 

5.2.1 Lägenhetstyp 1: 4 RoK i två plan 

5.2.1.1 Ursprunglig planlösning 

 

 

 

Figur 17a. Ursprunglig ritning, 4 RoK i två plan, övre plan.    

Figur 17b. Ursprunglig ritning, 4 RoK i två plan, undre plan.    
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5.2.1.2 Ny planlösning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18a. Ny ritning, 4 RoK i två plan, övre plan. Alt I (till vänster) resp. alt. II (till 

höger).  

Figur 18b. Ny ritning, 4 RoK i två plan, undre plan. 
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Figur 18c. Ny ritning, 4 RoK i två plan, undre plan. 3D- vy över våningsplanet. 

Figur 18d. Ny ritning, 4 RoK i två plan, undre plan. 3D- vy över entré/hall. 

Figur 18e. Ny ritning, 4 RoK i två plan, övre plan. 3D- vy över hela våningsplanet. 
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Figur 18f och g. Ny ritning, 4 RoK i två plan, övre plan. 3D- vy över alternativ 1 

Figur 18h och i. Ny ritning, 4 RoK i två plan, övre plan. 3D- vy över alternativ 2 
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5.2.2 Sammansatta lägenheter i ett plan 

5.2.2.1 Ursprunglig placering av biutrymmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19a. Ursprunglig ritning, 3 RoK sammansatta i flerfamiljshus.    

Figur 19b. Ursprunglig ritning, 2 RoK sammansatta i flerfamiljshus.    
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5.2.2.2 Ny placering av biutrymmen 

 

 

5.2.3 Lägenhetstyp 4: 4 RoK i ett plan 

5.2.3.1 Ursprunglig planlösning 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Ny lösning för placering av trappa och utomhusförråd vid sammansatta i 

flerfamiljshus.    

Figur 21. Ursprunglig ritning, 4 RoK sammansatta i flerfamiljshus.    
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5.2.3.2 Ny planlösning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22a. Ny ritning, 4 RoK i ett plan.  

Figur 22b. Ny ritning, 4 RoK i ett plan. 3D- vy över lägenheten.  
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Figur 22c. Ny ritning, 4 RoK i ett plan. 3D- vy över lägenheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22d. Ny ritning, 4 RoK i ett plan. 3D- vy över kök/vardagsrum.  

Figur 22e. Ny ritning, 4 RoK i ett plan. 3D- vy över köket.  
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6. Analys 

Vi hade som mål med projektet att utgå ifrån normal nivå enligt Svensk standard [5]. Det 
är dock viktigt att poängtera att Svensk standard inte är något lagmässigt utan den skall 
främst ses som en rekommendation för bostäder. De lagmässiga kraven kommer 
istället från Boverkets byggregler (BBR) [10] där det framgår i allmänhet vilka rum som 
skall finnas med i en bostad. Det framgår även vilka rum som skall finnas på 
entréplanet i ett eventuellt flervåningshus. Lägenheten med 4 Rok i 2 plan är den som 
vi ritade upp från grunden och den är nästintill helt förenlig med normalnivå enligt 
Svensk standard [5]. Som vi har nämnt tidigare finns det saker som har prioriterats bort i 
lägenheterna på grund av den begränsade arean. Det finns dock sätt att kringgå 
rekommendationerna utan att för den sakens skull försämra själva tillgängligheten. 
Boken Bygg ikapp [4] har till exempel tolkat kraven något annorlunda än vad 
standarden har gjort och detta har vi använt oss av på vissa ställen i utformningen för 
att utnyttja utrymmet optimalt. Enligt Svensk standards [5] normal nivå så har rullstolar 
ett vändmått på 1300 mm men då är fotplattan på rullstolen inkluderad. Kollar man på 
en rullstol ser man att fotplattorna är det som sticker ut längst fram och sätter man det 
tillsammans med ett handfat ser man att handfatet sticker ut i dess överkant [Se Figur 
25a]. Därmed är det alltså möjligt att överlappa en del av dess funktionsarea med 
handfatets [Se Figur 25b].  

 

 

 

Den här tolkningen har vi tagit tillvara på vid badrummet på entréplan för att på så sätt 
minska dess totala area. När det gäller övervåningen kommer man i nuläget endast upp 
via trappan eftersom det inte finns någon hiss. Detta gör att övervåningen inte har 
samma krav på sig som undervåningen och därmed har det inte varit lika prioriterat att 
uppnå normal nivå. Eftersom de rum som skulle inhysas på övervåningen kräver 
relativt stor yta så var det ändå inte fysiskt möjligt att använda en nivå som var högre 
än sänkt nivå enligt Svensk standard [5].   

Figur 23a och b. Tolknigar av rullstolens vändmått enligt Svenskt standard [5] och Bygg 

ikapp [4].  
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De tidigare nämnda kvaliteterna ifrån Ola Nylanders böcker [2, 3] framträder i stora 
drag i våra slutgiltiga planlösningar. Den lägenhetstyp som vi har ägnat mest tid åt är 
4RoK i två plan och i den finns flera inslag på dessa kvaliteter. Om man börjar med att 
se till entréplanet ser man att axialitet är något som präglar uppbyggnaden av 
våningsplanet. Det går att placera flera långa axlar som sträcker sig från yttervägg till 
yttervägg på såväl bredden som längden av lägenheten. Därtill kommer även rörelse in 
då det finns två utgångar ifrån köket som visas i resultatdelen, samt möjligthet att röra 
sig fritt runt i lägenheten utan att stöta på en massa återvändsgränder. Generaliteten är 
något som man kan uppfatta mindre av på entréplanet. Eftersom det endast finns ett 
enda vistelserum på en väldigt begränsad yta i det undre planet så kan det vara svårt att 
få med den kvaliteten. Eftersom både soffgrupp och matplats finns beläget därinne 
skulle det givetvis vara möjligt att skifta plats på dessa men detta skulle istället bidra till 
att förlänga avståndet mellan kök och matplats, vilket sällan är önskvärt.  

Den fjärde, och i vårt fall sista kvaliteten, omslutenhet – öppenhet är signifikant i hela 
huset. På våning 1 är planlösningen relativt öppen frånsett soffgruppen som är lite 
omsluten av badrumsväggen. Kommer man upp på övervåningen når man 
sovrummen som enligt Nylander [2, 3] bör vara omslutna eftersom de räknas till 
bostadens mer privata miljö.  

I det andra våningsplanet var det något svårare att få med alla dessa kvaliteter som vi 
har utgått ifrån i teorin. De uppenbara av dessa som man kan notera där är just 
omslutenhet och även viss axialitet. Brister på de arkitektoniska kvaliteterna i 
lägenheterna beror i huvudsak på begränsad bostadsarea men även på att kvaliteter 
som rörelse och öppenhet inte helt passar in i den mer privata miljön på övervåningen. 
När det kommer till kritan så är det viktigt att prioritera vilka kvaliteter som man vill få 
med i planlösningen och då kan detta ibland bli på bekostnad av andra.  

Tittar man på utformningen av köket i samma lägenhet så ser man att många av 
plusvärdena uppfylls. Även där gäller det att prioritera då det är så gott som omöjligt 
att få med allt. Diskplats tillsammans med lådor/skåp för porslin och bestick är 
önskvärt att placera närmast matplatsen för att slippa de långa transporterna. Eftersom 
lägenheterna sitter ihop liknande radhus så kommer fönstermöjligheterna på dess gavel 
att försvinna ifrån mittlägenheterna. Det är alltså endast de yttersta lägenheterna i varje 
modul som kommer ha möjlighet till fönster på denna vägg och därför finns det 
möjlighet att spegelvända den nuvarande planlösningen för att få bästa resultat. När 
man står vid disken kan det vara skönt med fönstermöjligheter som på så sätt lyser 
upp bänken.  Med tanke på de mittersta lägenheterna så valde vi att placera diskbänken 
längsmed lägenheternas längdsida för att alla skall kunna få ta del av 
fönstermöjligheterna. Därmed går vi emot denna ovan nämnda kvalitet på bekostnad 
av en som vi prioriterar högre men eftersom köket är relativt litet så borde det ändå 
inte kunna ses som ett särskilt avgörande problem.     
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7. Diskussion 

Genom arbetets gång har vi utökat kunskaperna om Svensk standard [5] och dess 
tolkningar. Den stora utmaningen i det här projektet var att lära sig om det 
arkitektoniska och få med det i utformningen av lägenheterna. Då vi i grunden är 
byggnadsingenjörer och inte byggnadsutformare har vi inte läst några kurser om själva 
utformningsbiten annat än ur ett rent tekniskt perspektiv, även om det givetvis har 
funnits med bitar av det i en del kurser. Starten på projektet innebar därför att vi läste 
ett flertal böcker om kvaliteter i planlösningar i allmänhet. Efter att ha samlat in de 
mesta relevanta kvaliteterna för just vårt projekt började vi med att skissa på lösningar 
där vi försökte få med dessa plusvärden.  

Lägenheterna som vi har gjort är tänkta att vara alternativ till ett kommande projekt 
som ska ta form i Eskilstuna inom kort. Eftersom det endast är den invändiga 
lösningen som vi har tittat på så skall lägenheterna kunna användas även på andra 
geografiska platser. De skall alltså vara generella och därmed inte vara beroende av den 
utvändiga vyn. 

I slutet av examensarbetet kom en bullerutredning för området i Eskilstuna och från 
den fick vi reda på att vårt planlösningsförslag inte skulle klara av att uppfylla 
bullerkraven. De nya kraven säger att minst 50% av vistelserummen skall ligga mot 
den lugna sidan, det vill säga in mot gården för de bostäder som ligger ut mot vägen. 
Till vistelserummen räknas vardagsrummet och sovrummen. Varken den nuvarande 
eller vår planlösning för typen 4RoK i 2 plan fungerar med dagens kunskap om 
bullerkraven. Vill man som det är i nuläget ha entrén mot innergården kommer det 
inte gå att få 50% av vardagsrummet mot samma vägg, förutsatt att inte bostadens area 
ökar. Därmed krävs det en helt ny utformning på huset för just det här projektet och 
våra lösningar får ses som alternativa planlösningar för andra projekt.   

De här veckorna har varit mycket givande då man under det här projektet har fått gå 
närmare in på uppbyggnaden av en bostad. Något som har varit väldigt inspirerande är 
att dessa ritningar mycket väl kan bli verklighet och därmed har det krävts stor 
noggrannhet. Hänsyn har fått tas till schakt och dess placering för att få en så 
okomplicerad rördragning som möjligt.  

De ursprungliga ritningarna för de olika lägenhetstyperna är fortfarande fullt dugliga 
att använda men i och med det här examensarbetet har framtida kunder alternativ till 
planlösningar för lika areor. Ett mål var att hålla oss någorlunda till de befintliga 
lägenhetsmåtten och den slutgiltiga 4:an i 2 plan skiljer sig inte nämnvärt utan är bara 
marginellt större i ena riktningen.  

’Optimerad planlösning’ är mer en beskrivning av vad vi ville åstadkomma snarare än 
det slutgiltiga resultatet. Optimerad eller optimala planlösningen är subjektiva uttryck 
och därmed är det svårt att bestämma om vi har lyckats att uppnå målen som vi hade 
vid projektets start. Klart är i alla fall att de önskvärda förändringarna i vardera 
lägenhetstyp har redigerats och nya strukturer på planlösningarna har utformats.   
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8. Slutsatser 

Även om bullerutredningen mot arbetets slutskede har inneburit att planlösningen vi 
har kommit fram med för 4 RoK- lägenheterna i två plan inte kan användas just vid 
det planerade bygget i Eskilstuna så fungerar de ändå som ett allmängiltigt förslag. 
Detta innebär att den mycket väl skulle kunna användas på andra tomter i framtiden 
då bullerkraven inte är desamma.  

Den slutgiltiga planlösningen uppnår i övrigt de krav och även de flesta önskemål som 
ställts på den inför arbetet i form av tillgänglighet, arkitektoniska plusvärden och andra 
önskvärda detaljer som bidrar till att skapa en lägenhet som är både funktionell och 
åtråvärd.  

Ingreppen i ritningarna för 4 RoK- lägenheten i ett plan var däremot inte lika 
omfattande utan istället koncentrerade till hallen och köket. Detta eftersom det är både 
Villafabrikens och vår egen åsikt att resten av denna planlösning förmodligen inte kan 
göras mycket bättre än den redan är utefter de krav och areor som finns att tillgå.  

Den nya lösningen för hallen är egentligen inte så olik den gamla men den WC, 
badrummet samt det separata tvättutrymmet som ligger i anslutning till hallen har 
flyttats om för att uppnå målet med nära anslutning mellan badrum och det stora 
sovrummet. På grund av utrymmesbrist och även för att förenkla anslutning till schakt 
så har detta dock skett på bekostnad av att huvudentrén istället har hamnat där 
groventrén tidigare låg och tvärtom. Det har också inneburit att badrummet förlorat 
möjligheten till fönster eftersom det inte längre ligger intill en yttervägg.  

Det nya köket däremot skiljer sig markant ifrån den äldre lösningen eftersom det 
innebär att köket dels har bytt plats i huset och dels även ändrats ifrån ett linjärt kök 
till en variant av ett L- kök. Detta medför dessutom att köket hamnar i direkt 
anslutning till ett befintligt schakt, vilket är en stor bonus då detta kan utnyttjas även 
för spisfläkten. En nackdel är dock att ledningar för ventilation, som skall ledas ut till 
en av ytterväggarna, måste dras längs väggen och alltså måste byggas in i en ”låda” för 
att inte vara synliga.  

Liksom fyrorna i två plan så är det inte heller möjligt att bruka den nya lösningen för 
placering av utomhusförråd och utomhustrappa vid projektet i Eskilstuna. Detta 
eftersom den nya lösningen skulle innebära att flerfamiljshuset blir något längre och 
det just vid projektet i Eskilstuna inte finns mycket spelrum för att förlänga huset. Vid 
framtida projekt, där det en smalare bredd prioriteras före en kortare längd på 
byggnaden, så skulle denna nya lösning däremot mycket väl kunna användas.  
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Bilaga 1 

Utkast för området Holmen norra, Eskilstuna 

Bild lånad av Villafabriken AB.  
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Bilaga 2 

Lägenhetsyp 1: 4 RoK i två plan, plan 1 

Ritad av: Robin Bencker och Magnus Holmqvist 
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Bilaga 3 

Lägenhetsyp 1: 4 RoK i två plan, plan 2, alt. I 

Ritad av: Robin Bencker och Magnus Holmqvist 
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Bilaga 4 

Lägenhetsyp 1: 4 RoK i två plan, plan 2, alt. II 

Ritad av: Robin Bencker och Magnus Holmqvist 
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Bilaga 5 

Lägenhetstyp 4: 4 RoK i ett plan  

Ritad av: Robin Bencker och Magnus Holmqvist 
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Bilaga 6 

Ny tomtlösning för sammansatta lägenheter  

Ritad av: Robin Bencker och Magnus Holmqvist 
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Bilaga 7 

Beräkningsmall för U- trappa 

Utdrag ifrån ATAB- Trappan:s hemsida [7] 

 

 

 

Utrymmeskrav & viktiga mått för en U-

Trappa: 

 

Hur stor plats tar en U-trappa? 

 

Förutsättningar: 

Stegdjupet är 250 mm, mätt i gånglinjen vilken är placerad 1/3 in i trappans 

löpbredd. 

För bredare trappor flyttas gånglinjen inåt och tar då större plats. 

I tabellens mått ingår ett slutsteg på 80 mm men inte vangövermåttet på 30 

mm i trappans början. 

 

Så här gör du:  

1. Mät upp din höjd från golv-till-golv (H) = trappans totala höjd. 

2. Välj antal steghöjder i tabellen nedan. (Har du exempelvis våningshöjden 

2650 mm så väljer du 14 steghöjder.) 

3. Välj trappbredd (B).  

4. Längdmåtten i tabellen är summan av trappans horisontella yttermått 

(X)+(Y)+(Z). På exempelvis en U-trappa med 14 steghöjder och en trappbredd 

på 1000 mm blir summan av yttermåtten (X) +(Y)+(Z) = 5055 mm. Det 

innebär att du kan ha vilka mått du vill på (X), (Y) och (Z) bara summan av 

dessa blir 5055 mm! 

Figur B7a 
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Hur mäter man upp en U-Trappa? 

 

Måttbeteckningar 

H = Trapphöjd – mätt vertikalt från nedre golv till ovankant övre golv. 

h = Rumshöjd – mätt vertikalt från nedre golv till undertak. 

T = Valvtjocklek (bjälklagets tjocklek). 

 

(Med måtten på rumshöjd och valvtjocklek kan man räkna ut frihöjden (F) i trappans 

början.) 

 

B = Trappans utvändiga bredd. (Löpbredd) 

X = Trappans horisontella 1:a ytterlängd mätt från framkant startsteg till vägg. 

Y = 2:a horisontella ytterlängden. 

Z = 3:e horisontella ytterlängden. 

L1 = Trapphålets horisontella längd vid trappans (X)-mått. 

L2 = Trapphålets horisontella längd vid trappans (Y)-mått. 

L3 = Trapphålets horisontella längd vid trappans (Z)-mått. 

(Det har ingen betydelse om du har gott om plats för trappan på nedervåningen. 

Trapphålets storlek – och rumshöjden – avgör hur stor trappan du kan ha.) 

 

Figur B7c 

Figur B7b 
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Figur B7d 

Figur B7e 
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Bilaga 8 

Beräkningsmall för L- trappa 

Utdrag ifrån ATAB- Trappan:s hemsida [7] 

 

 

 

 

 

 

Utrymmeskrav & viktiga mått för en L-
Trappa 

 

Hur stor plats tar en L-trappa? 

 

Förutsättningar: 

Stegdjupet är 250 mm, mätt i gånglinjen vilken är placerad 1/3 in i trappans 

löpbredd.  

För bredare trappor flyttas gånglinjen inåt och tar då större plats.  

I tabellens mått ingår ett slutsteg på 80 mm men inte vangövermåttet på 30 mm i 

trappans början. 

 

Så här gör du: 

1. Mät upp din höjd från golv-till-golv (H) = trappans totala höjd. 

2. Välj antal steghöjder i tabellen nedan. (Har du exempelvis våningshöjden 2650 

mm så väljer du 14 steghöjder.) 

3. Välj trappbredd (B).  

4. Längdmåtten i tabellen är summan av trappans horisontella yttermått (X)+(Y). 

På exempelvis en L-trappa med 14 steghöjder och en trappbredd på 900 mm blir 

summan av yttermåtten (X)+(Y)= 4150 mm. Det innebär att du kan ha vilka mått du 

vill på (X) och (Y), bara summan av dessa blir 4150 mm 

 

Figur B8a 

Figur B8b 
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Hur mäter man upp en L-Trappa? 

Måttbeteckningar 

H = Trapphöjd – mätt vertikalt från nedre golv till ovankant övre golv. 

h = Rumshöjd – mätt vertikalt från nedre golv till undertak. 

T = Valvtjocklek (bjälklagets tjocklek). 

 

(Med måtten på rumshöjd och valvtjocklek kan man räkna ut frihöjden i trappans 

början.) 

 

B = Trappans utvändiga bredd. (Löpbredd) 

X = Trappans horisontella 1:a ytterlängd mätt från framkant startsteg till vägg. 

Y = 2:a horisontella ytterlängden. 

 

L1 = Trapphålets horisontella längd vid trappans (X)-mått. 

L2 = Trapphålets horisontella längd vid trappans (Y)-mått. 

L3 = Trapphålets horisontella längd vid trappans (Z)-mått. 

(Det har ingen betydelse om du har gott om plats för trappan på nedervåningen. 

Trapphålets storlek – och rumshöjden – avgör hur stor trappan du kan ha.) 

 
Figur B8c 

Figur B8d 
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Figur B8e 
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