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III 

Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att utreda hur tomten skulle kunna utformas enligt detaljplan och hur en 

ny byggnad skulle kunna se ut. På vägen passeras huvudpunkterna utformning enligt 

detaljplan, godkända energikrav enligt Boverket och skapandet av en solstudie. För att få en 

känsla för projektet görs även en tredimensionell modell av den föreslagna byggnaden.  

Bakgrunden till arbetet är fastighetsägarens insikt om att den nuvarande byggnationen inte 

följer detaljplan och hennes nyfikenhet kring hur det istället skulle kunna se ut om den följde 

detaljplan. Ett förslag arbetas fram i form av bygglovsritningar som redovisar disposition av 

tomten och utformning av en ny byggnad. I förslaget visas hänsyn till detaljplanens 

restriktioner, omgivningens karaktär och historia samt Boverkets byggregler och Svensk 

standard i fråga om våra behov i bostaden. 

Tomten som behandlas finns i centrala Ängelholm. Staden Ängelholm grundades år 1516 av 

den danske kungen och bär på en lång historia. Under de första seklen möttes invånarna av 

många motgångar och det var först på 1800-talet som utvecklingen tog fart. Stora delar av 

den för tomten omgivande bebyggelsen är från tidigt 1900-tal och klassad som värdefull 

bebyggelse respektive särskilt värdefull bebyggelse enligt plan- och bygglagen (8 kap. § 13). 

Detaljplanen har i sin tur stämplat hela området som lagskyddade kulturlager vilket kräver 

försiktighetsåtgärder. Stadens historia tillsammans med dessa bemärkelser har kommit att 

påverka och begränsa utformningen och arbetets resultat. 
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Summary 

The purpose of the examination is to investigate how the property could be transformed 

according to zoning and what a new building could look like. Through the report the main 

points design according to zoning, approved energy requirements and the creation of a solar 

study will be mentioned. To receive an impression about the project, a three dimensional 

model of the suggested building also will be made. 

The background to the project is the property owner’s insight about the current construction 

on the real estate not being according to zoning and her curiosity of what the property might 

look like if it was. A purpose is presented in form of building permit drawings, presenting a 

disposition of the property and the model of a new building. The purpose has considered the 

restriction of the zoning, the character of the surrounding environment and history and also 

building regulations from Boverket and Swedish Standards Institute regarding our needs in 

the accommodation.  

The property processed is seated in central Ängelholm. The city Ängelholm was founded in 

year 1516 by the Danish king and possesses a long history. During the first centuries the 

inhabitants were setback several times and development did not happen until the 19
th
 century. 

The majority of the surrounding buildings were therefore constructed in the early 20
th
 

century and classified as valuable buildings and particularly valuable buildings according to 

the Swedish Planning and Building Act (8 chap. § 13). Additional to that the zoning has 

marked the area as legally protected cultural layers which demands precautions. The history 

of the city combined with these senses have affected and limited the results of design and 

shape of the building and therefore the whole project. 
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Abstract 

Arbetet grundar sig på en fastighetsägares insikt om att nuvarande bebyggelse inte följer 

detaljplan och hennes nyfikenhet kring hur tomten skulle kunna disponeras och ett 

flerbostadshus utformas på så sätt att detaljplan följs. På vägen passeras huvudpunkterna 

utformning enligt detaljplan, godkända energikrav enligt Boverket och skapandet av en 

solstudie. 

Tomten som behandlas är en del av en kvartersbebyggelse i centrala Ängelholm. Staden som 

närmar sig femhundra år bär på en lång historia och byggnaderna inom kvarteret är klassade 

som värdefull bebyggelse eller särskilt värdefull bebyggelse enligt plan- och bygglagen (8 

kap. § 13). Detaljplanen har i sin tur stämplat hela området som lagskyddade kulturlager 

vilket kräver ytterligare försiktighetsåtgärder. Stadens historia har tillsammans med dessa 

bemärkelser kraftigt kommit att påverka utformningen av ett nytt flerbostadshus. 

Nyckelord: Arkitektur, Bostad, Bygglov, Bygglovshandling, Bygglovsritning, 

Byggnadsanpassning, Byggnadsutformning, Detaljplan, Energibesparing, Flerbostadshus, 

Infillarkitektur, Infillhus, Kvartersbebyggelse, Nybyggnation, Planlösning, Solstudie, U-

värde, Visualisering, Värmegenomgångskoefficient. 
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Förord 
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Ett stort tack tillägnas handledarna Per Reinholtz från Linnéuniversitetet, Erik Holmgren från 

Wingårdhs Arkitekter och Karin Pettersson från Karin Petterssons Arkitektbyrå för värdefull 
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1. Introduktion 

I följande rapport kommer examensarbetet avseende projekteringen av ett 

flerbostadshus att beskrivas. Byggnaden är tilltänkt en specifik plats i ett 

innerstadskvarter och måste därför följa de bestämmelser som gäller där, i aktuellt 

fall detaljplan för ett kvarter i centrala Ängelholm.  

Det var först år 1987 då plan- och bygglagen började gälla som detaljplaner 

uppstod (Boverket 2012b) och förändringen kom att gälla hela Sverige. Den 

tidigare gällande byggnadslagen lät detaljplaneringen ske genom stadsplaner och 

byggnadsplaner, vilka idag gäller som detaljplaner. 

Detaljplaner är något som upprättas av den kommun till vilken området tillhör och 

fungerar som en uppgörelse mellan kommunen och markägarna (Boverket 2012d). 

Planen begränsar vad som får och inte får göras inom området och syftet är att 

guida beställare och projektör till något som passar staden. Detaljplanen redovisas 

som en plankarta med tillhörande beskrivning. 

Att skapa en ny detaljplan sker enligt bestämd process. Under uppförandet har 

allmänhet, myndigheter och organisationer rätt att ge synpunkter. I övrigt gäller 

kommunens planmonopol.  

1.1 Bakgrund 

Grunden till studien är beställarens insikt om att den nuvarande bebyggelsen inte 

följer detaljplan. Karin Petterssons Arkitektbyrå AB, som idag äger tomten 

bebyggd med en villa där kontoret har sin verksamhet, undrar därför hur fastigheten 

skulle kunna utformas om detaljplan följs. Villan som finns på tomten idag är 

byggd där det enligt detaljplan endast får vara mindre gårdsbyggnader, se Ejdern 3 i 

Figur 1 och Figur 2 samt hela detaljplanen i bilaga A. Enligt dokument byggdes 

villan 1910 (Berg & Öhrman Engwall 2014) medan detaljplanen är daterad 1945. 

  

Figur 1. Markering av fastigheten Ejdern 3 

på detaljplan. 

Figur 2. Hela detaljplanen i litet format 

med hänvisning till Figur 1. 
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Staden Ängelholm närmar sig femhundra år och kulturhistoriskt värdefulla föremål 

från passerade tidsepoker upptäcks än idag, varför samtliga detaljplaner för stadens 

centrala delar är bemärkta lagskyddade kulturlager (Berg & Öhrman Engwall 

2014). Möjligheten till fynd av fornminnen eller dylikt innebär att vissa 

försiktighetsåtgärder måste vidtas. Tidigare gjorde denna bemärkning att man inför 

grävning behövde kontakta länsstyrelsen för godkännande, ett krav som nu tagits 

bort. 

Fokus för denna undersökning kommer att landa på utformning och estetiskt 

uttryck med en extra tanke på energibesparing. Kommunens åsikt vid nybyggnation 

är att varje byggnad ska representera sin tid samtidigt som den ska respektera det 

som finns sedan tidigare (Berg & Öhrman Engwall 2014). Vidare måste, enligt 

Berg och Öhrman Engwall (2014), befintlig villa rivas vid nytt bygglov på grund av 

detaljplanen. Tomten i sig själv kommer att ställa stora krav genom sin geometri, 

sin yta och sitt läge. Dessa parametrar medför en tomtutredning – en diskussion 

kring vad som lämpligen placeras var. En geologisk undersökning är också rådet på 

grund av omständigheterna med Ängelholmsslätten och närheten till vatten. 

Ängelholmsslättens tidigare funktion som havsbotten ger marken speciella 

egenskaper vilket gör att byggnader lätt sätter sig, det vill säga delvis sjunker ner i 

marken. Slutligen används Svensk standard som grund vad gäller utformning och 

tillgänglighet. 

En tidigare studie vid Kungliga Tekniska Högskolan har visat på hur ett område 

kan göras mer attraktivt i form av mångfald och stadsliv (Heyman 2010). 

Gemensamt för våra undersökningar är att följa kommunens planmonopol samt att 

visa hänsyn till området och omgivningen, liksom de parter som kan tänkas beröras 

av projektet. I nämnd rapport beskrivs hur stadsdelen som helhet har möjlighet att 

förändras till det bättre, inte hur enstaka nybyggnation bör anpassas. Däremot 

behandlar en studie vid Linnéuniversitetet hur en ny byggnad utformas för att passa 

in i en äldre miljö i centrala Växjö, men nämner inte detaljplan (Sandgren & 

Widroth 2012).  

Utöver problematiken med detaljplanen och tanken på energibesparing har 

beställaren även visat ett visst intresse för en solstudie av den modellerade 

byggnaden. Det ses som en viktig punkt att kunna vistas utomhus för arbetsdagens 

sociala stunder för de anställda vid arkitektbyrån. Tanken är att företaget ska kunna 

finnas kvar på tomten trots förändringar. Alternativen blir därför att låta den 

befintliga villan finnas kvar med dagens verksamhet och endast planera för 

bostäder i den nya byggnaden eller att låta företaget ta del av flerbostadshuset, 

vilket redan bestämts till det senare alternativet på grund av att villan måste rivas. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utreda hur tomten skulle kunna utformas enligt detaljplan 

och hur en ny byggnad skulle kunna se ut. Utredningen ska kunna ligga till grund 

för framtida ingrepp och åtgärder, så länge detaljplanen kvarstår.  

Målen för arbetet är följande: 

 Utforma förslag i form av bygglovshandlingar med hänsyn till detaljplan, 

omgivning och estetiskt uttryck. 

 Att klara av energikraven enligt Boverkets byggregler med marginal. 

 Göra en solstudie. 

 Skapa en illustration. 

1.3 Avgränsningar 

Då arbetet är tidsbegränsat kommer också mängden arbete att begränsas till 

bygglovsritningar. Vid bygglovsansökan ska följande ritningar lämnas in 

(Ängelholms kommun 2014b):  

 Situationsplan 

 Planritningar 

 Fasadritningar 

 Sektion 

Rapporten kommer inte att ta hänsyn till några ekonomiska aspekter eller åsikter 

från omgivning, dock kommer projektet att genomsyras av ett realistiskt tänkande 

samt visa respekt för omgivande bebyggelse. En geologisk markundersökning 

kommer inte heller att göras i detta projekt utan överlämnas till expertis. 

Konsekvenserna för avgränsningen kan innebära att den föreslagna byggnaden inte 

kommer att uppföras, på grund av ekonomi eller för dåligt markunderlag. Dock kan 

handlingarna revideras eller kompletteras på så sätt att undersökningen kan 

användas som utredning och inspiration eller utgångpunkt för vidare arbete. 
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2. Teori 

2.1 Historia 

Nationalencyklopedin (2014) definierar en stad som en ort där husen ligger tätt och 

där det bor många människor. Ofta delas staden in i olika områden för bostäder, 

affärer, kontor, industrier och lokaler för fritid och nöjen (Nationalencyklopedin 

2014). I Sverige var de första städerna endast handelsplatser men genom 

industrialiseringen som nådde landet i slutet på 1800-talet ökade tillväxten. 

Under medeltiden anlades städer vanligen vid vatten (Nationalencyklopedin 2014). 

Gatorna var krokiga och i centrum fanns ett torg, en kyrka och ett rådhus.  

Rådhuset uppfördes i sten medan resterande byggnader var av trä. På 1600-talet 

utformade man istället städerna i rutnät där de flesta byggnader fortfarande var av 

trä. Stora bränder hade nu hunnit bli vanligt och kunde ödelägga flera kvarter. 

På samma sätt som det går att följa klädmodets växlingar reflekteras den rådande 

tidsandan i arkitektur och inredning (Björk et.al. 2012, s. 82). De byggnader vi 

väljer att uppföra idag kommer att stå kvar en lång tid framåt (Björk et.al. 2002). 

Tack vare detta har våra samhällen en varierad arkitektur med tidsavtryck. Dock är 

majoriteten av Sveriges byggnader mindre än hundra år gamla. Endast en procent 

av alla flerbostadshus producerades före 1880 (Björk et. al. 2002). 

2.1.1 Staden Ängelholm 

Det var år 1516 som den danske kungen Kristian II gav Ängelholm dess 

stadsprivilegier (Ängelholms kommun 2014c). Stadsprivilegierna kom dock att 

dras tillbaka cirka trettio år senare av kung Kristian III och invånarna 

rekommenderades att flytta till Landskrona. Under de närmsta tvåhundra åren stod 

utvecklingen av Ängelholm mer eller mindre stilla samtidigt som orten drabbades 

hårt av bränder genom krig och sand som blåste in till följd av skogsskövlingen 

(Ängelholms kommun 2014c). Situationen förändrades på 1730-talet då riksdagen 

gav bidrag för att kunna hejda sanden med hjälp av åsar och trädplantering. Bara 

några år senare brann staden åter, men återhämtningen började ganska snart genom 

initiativ från en handelsman som kom till staden. Stadsrättigheterna återtogs år 

1767. 

Efter handelsmannens intåg etablerades flera hantverkerier och genom 1800-talet 

växte staden tack vare handel, om än långsamt (Ängelholms kommun 2014c). 

Hamnen stod klar 1857 vilken kom att betyda mycket fram till järnvägens 

utveckling i slutet på 1800-talet. Efter andra världskriget kom även flygverksamhet 

till staden genom militären. Ängelholm kom att bli en industristad med växande 

verksamheter och stadig befolkningsökning vilket har lett till varierade arkitektur, 

se Figur 3 och Figur 4.  
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2.1.2 Västra Kyrkogatan och kvarteret Ejdern 

Redan då stadsplanen för kvarteret Ejdern lades vid åren 1894-1895 var några av 

tomterna bebyggda (Berg & Öhrman Engwall 2014). I början av 1900-talet fortsatte 

kvarteret att bebyggas längs Västra Kyrkogatan, med både villor och flerbostadshus 

av olika storlek. Vid samma tid kom kvarteret att utökas i östlig riktning med en ny 

stadsplan. Endast en av de nya tomterna blev bebyggd innan man gjorde ytterligare 

en ny stadsplan år 1939, åter med utökning mot öster. Därefter blev samtliga tomter 

inom kvarteret bebyggda. Nuvarande detaljplan upprättades år 1945. 

Husen längs Västra Kyrkogatan, tillhörande kvarteret Ejdern, är samtliga klassade 

som värdefull bebyggelse eller särskilt värdefull bebyggelse enligt plan- och 

bygglagen medan själva gatan i sig har bevarandeskydd av klass 1 (Berg & Öhrman 

Engwall 2014). Ärendet omprövas dock för närvarande. Byggnadsstilarna går från 

enkla och knappt dekorerade till jugend och dansknederländsk renässans, se Figur 

5. De putsade fasaderna går i vita nyanser eller ljusa toner av grönt och rosa. 

Samtliga hus på den här sidan gatan följer färgkoden förutom Ejdern 2 vars fasad är 

av gult och brunt tegel. Det sistnämnda huset är det enda på denna sida gatan som 

tillsammans med Ejdern 3 är fristående villor. Resterande är flerbostadshus på två 

till fyra våningar. De fristående villorna tar åter vid längs Södra Kyrkogatan, vilken 

löper parallellt innan den svänger av i östlig riktning. Trots deras senare uppkomst 

klassas även flera av dessa som värdefull bebyggelse. 

 

Figur 5. Flerbostadshusen tillhör Ejdern 21 och längst bort syns Ejdern 2. 

  

Figur 3. Stortorget, Ängelholm. Tomten som 

behandlas ligger ca trehundra meter bort. 

Figur 4. Villa i närheten av stranden. Foto: 

Möller Arkitekter. 
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2.2 Detaljplaner 

Det var först då plan- och bygglagen trädde i kraft år 1987 som detaljplaner 

började användas (Boverket 2012b). Tidigare följdes byggnadslagen, sedan år 

1947, med stadsplaner och byggnadsplaner, vilka omvandlades till detaljplaner. 

Detaljplaner upprättas av kommunen och reglerar användningen av mark- och 

vattenområden (Boverket 2012d). De kan användas för att studera ett områdes 

lämplighet för bebyggelse, vare sig det gäller att bygga nytt, förändra eller bevara. 

Allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt gränserna för dessa ska 

också redovisas på planen. 

Detaljplaner innebär juridiska rättigheter och skyldigheter för både kommunen och 

fastighetsägaren (Adolfsson & Boberg 2013, s. 32). Kommunen har rätt att kräva 

att fastighetsägaren följer detaljplan samtidigt som kommunen är skyldig att skapa 

gator, torg och parker etc. Byggrätten är för markägaren garanterad under 

genomförandetiden, som är 5 till 15 år, därefter fortsätter detaljplanen att gälla men 

kommunen har nu rätt att göra förändringar (Adolfsson & Boberg 2013, s. 103). 

Kommunen behöver alltid upprätta en ny detaljplan vid fråga om större 

exploateringar och då större mark- eller vattenområden önskas användas för 

byggnation (plan- och bygglagen 5 kap. §§ 2-4). Att skapa en ny detaljplan sker 

enligt bestämd process (Boverket 2012a): 

 Start och planbesked. En ny detaljplan krävs om det inte finns någon sedan 

tidigare eller om man vill anpassa detaljplanen till framtida planer. Eftersom 

kommunen har planmonopol måste den som yrkar på förändring ansöka om 

planbesked från kommunen. Kommunen tar sedan beslutet om de vill skapa en 

ny detaljplan eller inte. 

 Program. För att underlätta arbetet kan kommunen sätta upp ett program med 

utgångspunkter och mål. Om så görs måste kommunen hålla ett programsamråd. 

 Samråd. Det är vanligt att kommunen anordnar ett möte där de berättar om 

förslaget. Kommunen är skyldig att skicka ut förslaget om detaljplan till berörda 

parter samt annonsera om att det finns, var man hittar det och hur man kan 

lämna synpunkter. Eventuella yttranden sker skriftligen. 

 Samrådsredogörelse. Inkomna åsikter samlas ihop och besvaras. 

 Granskning. Kommunen måste åter annonsera om att detaljplanen närmar sig 

färdigställning. Förslaget ställs ut för granskning under minst tre veckor då det 

finns ytterligare tillfälle att skriftligen lämna sina synpunkter. 

 Antagande. Kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden antar detaljplanen, 

vilket även meddelas på kommunens anslagstavla. 

 Överklagande. Antagandet kan vid missnöje överklagas till länsstyrelsen. Det är 

möjligt endast för sakägare eller de personer som skriftligen inlämnat 

synpunkter inom tidigare angivna tidsramar. 
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 Laga kraft. Detaljplanen vinner laga kraft då tid för överklagande passerat 

alternativt då eventuella överklaganden hanterats. Beslutet ska annonseras i 

lokala dagstidningar. 

Planer utan avgörande betydelse eller som inte tros vara av intresse för allmänheten 

kan tas fram genom enklare processer, så kallat enkelt planförfarande. De måste 

dock följa kommunens översiktsplaner och får inte antas med betydande 

miljöpåverkan. 

2.2.1 Att bygga efter detaljplan 

Att bygga efter detaljplan innebär att fastighetsägaren måste följa de bestämmelser 

och riktlinjer som gäller där, vilket kan vara både på gott och ont då det dels är 

vägledning men ibland kan vara ett hinder för den ursprungliga idén.  

För att en detaljplan ska vara läslig och inte överbelastas med text har ett system 

tagits fram innehållande symboler och tecken (Adolfsson & Boberg 2013, s. 123). 

Principen är att bestämmelser om användning av allmänna platser betecknas med 

ord i klartext, användning av kvartersmark eller vattenområden betecknas med 

versala bokstäver, se bilaga B, och övriga bestämmelser betecknas med gemena 

bokstäver, siffor eller symboler etc. (Adolfsson & Boberg 2013, s. 125). Även olika 

typer av linjer skiljer sig åt, se Figur 6. Symboler och tecken kan ses på 

detaljplanen i bilaga A. 

 

 

 

Figur 6a. Exempel på olika gränsbeteckningar (Adolfsson 

& Boberg 2013, s. 126). 

Figur 6b. Exempel på 

gränsbeteckning i 

detaljplan. 

Bygglov brukar behövas för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar. För 

en- och tvåbostadshus görs undantag för friggebodar, uteplatser och skärmtak. 

Utanför sammanhållen bebyggelse kan även mindre tillbyggnader eller 

komplementbyggnader tillhöra undantagen. Enligt plan- och bygglagen (9 kap. § 5) 

behövs inte heller bygglov för att förändra färg, fasadbeklädning eller 

täckningsmaterial på en byggnad inom detaljplan, förutsatt att förändringen inte 

väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. I övrigt krävs alltså bygglov 

för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller förändra byggnaden på sådant 

sätt att ändamålet med byggnaden inte längre upplevs vara detsamma (plan- och 

bygglagen 9 kap. § 2). 
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2.3 Energi 

Allt på Jorden lever på vad planeten ger. Problemen idag är att vi människor tar 

fram stora mängder fossila material som olja, kol och gas samtidigt som vi är 

mindre noga med vad vi släpper ut, vilket påverkar vår planet negativt på global 

nivå (Hemgren & Wannfors 2003, ss. 25-26). Att värna om naturen är att förändra 

det dagliga livet. Kretsloppet bygger på samverkan mellan de växter och djur som 

lever på Jorden. 

Genom att tänka på energihushållning vid byggnation och renovering kan 

energiförbrukningen minska kraftigt, liksom att välja miljömärkta varor och tjänster 

(Hemgren & Wannfors 2003, ss. 25-26). Exempel på miljömärkningar är Bra 

miljöval, Svanmärkningen, EU-blomman och FSC (Forest Stewardship Council). 

2.3.1 Boverkets byggregler 

”Boverket är en förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning av 

mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av 

bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den 

centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt 

verksamhetsområde.” (Boverket 2014) 

Boverket definieras i citatet ovan och är den myndighet som skriver Boverkets 

byggregler vilka måste följas vid byggnation. Kraven i byggreglerna är endast 

minimikrav medan de allmänna råden fungerar som rekommendationer om hur 

krav kan eller bör uppfyllas. 

2.3.2 Energieffektiva åtgärder för byggnader 

När det gäller el till bostaden skiljer man på el för uppvärmning och hushållsel. 

Uppvärmningen omfattar att värma lokalerna samt tappvarmvattnet, medan 

hushållselen syftar till matlagning, tvätt och underhållning m.m. 

De största förlusterna när det gäller el till bostaden är uppvärmningen av lokaler 

och tappvarmvatten (Ängelholms kommun 2014a). Alternativ för uppvärmning av 

lokaler är att sänka temperaturen, isolera byggnaden bättre eller söka ny energikälla 

(Energi-myndigheten 2012). När det gäller uppvärmning av tappvarmvatten beror 

energianvändningen på installationerna samt brukarna och deras vanor. Åtgärderna 

blir därför att förbättra installationerna och förändra levnadsvanorna.  

Hur väl en byggnad isoleras kommer att spela en stor roll för energiförbrukningen. 

Figur 7 visar var värmen försvinner ut ur huset fördelat i procent. Hur väl isolerat 

ett byggnadselement är anges som ett u-värde. Värdet är en värmegenomgångs-

koefficient vilken definieras som ”den värmemängd som per tidsenhet passerar 

genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av 

konstruktionen är en grad” (Sandin 2010, ss. 39-40). Ett lågt värde söks, vilket 

definitionen tyder på. Grundläggande beräkning av u-värdet görs enligt ekvation 1 

och ekvation 2. 
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Figur 7. Illustration över var energin för uppvärmning tar vägen. Bild: Bo Reinerdahl. 

 
  

 

 
 

( 2.1 ) 

 
  

 

    
 

( 2.2 ) 

Vid beräkning av värmegenomgångskoefficienten, u-värdet, behövs kännedom om 

materialets tjocklek, d [m], och ett värde för värmekonduktiviteten, λ [W/mK]. 

Värmekonduktiviteten definieras som ”den värmemängd som per sekund passerar 

genom en kvadratmeter av ett material med en meters tjocklek då 

temperaturdifferensen är en grad” (Sandin 2010, ss. 39-40). Enligt europeisk 

standard ska materialtillverkaren ange värmekonduktiviteten. Ett lägre λ-värde 

innebär en bättre värmeisolering. Enligt ekvation 1 ges ett R-värde vilket motsvarar 

materialets värmemotstånd [m
2
K/W]. Ett högt R-värde är eftertraktat. Rtot är de 

ingående materialens sammanlagda värmemotstånd (            ). Slutligen 

kan u-värdet [W/m
2
K] beräknas enligt ekvation 2. I Tabell 1 nedan anges 

byggnadselements olika u-värden. 

Tabell 1. Boverkets u-värdekrav för klimatskalets olika delar (Boverket 2012c). Övriga värden är 

hämtade från Energimyndigheten (Andersson et.al. 2009). Energimyndighetens värden har inte varit 

några krav utan motsvarar de normala värdena från angiven tid. 

 Boverkets 

krav 

1986-

2004 

1976-

1985 

1961-

1975 

1941-

1960 

1921-

1940 

- 1920 

Tak 0.13 0.15 0.18 0.30 0.45 0.50 0.60 

Vägg 0.18 0.20 0.25 0.40 0.60 0.85 0.90 

Golv 0.15       

Fönster 1.30       

Dörrar 1.30       

Vid val av uppvärmningssystem finns det flera faktorer att ta hänsyn till: hur och 

när huset är byggt, vilket skick det är i, var i landet huset är och vilka värmebehov 

som finns (Energimyndigheten 2012). Vilket system som är lämpligast beror på den 

unika situationen. Nedan följer vanliga uppvärmningssystem (Energi- och 

klimatrådgivningen 2014), där flera av dem möjliggör egen energiförsörjning. 
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 Ackumulator: isolerad vattenbehållare som fungerar som en termos. 

 Braskamin: brasa inne i bostaden. 

 Elpanna: värmepanna som drivs av el. 

 Fjärrvärme: ett för orten gemensamt vattenburet system. 

 Närvärme: fjärrvärmenät för endast några få villor där energikällan beror på 

omständigheterna. 

 Oljepanna: värmepanna som drivs av olja. 

 Pelletskamin eller pelletspanna: pellets är förädlat träbränsle. 

 Solvärme: kombination med producering av tappvarmvatten. 

 Vedpanna: värmepanna som värms av förbränning av ved. 

 Värmepump: upptar värme från omgivningen och för in i huset. 

En enkel åtgärd för att minska vår förbrukning av hushållsel kan vara att välja rätt 

vitvaror då de står för mer än hälften av vår totala hushållselförbrukning 

(Ängelholms kommun, 2014a). Kyl och frys förbrukar mest energi då de vanligen 

är igång dygnet runt, året om. Ytterligare en femtedel av hushållselen går direkt till 

tvätt- och torkmaskiner. Till följd av den höga energiförbrukningen infördes 1996 

ett system med energimärkning.  

Energimärkningen gäller varor så som tv-apparater, kyl, frys, ugn, diskmaskin, 

tvättmaskin och lampor (Energimyndigheten 2013). Märkningen visas på en skala 

från grönt till rött samt med markering av energiklass, A till G, där A är bäst ur 

miljöaspekt. Vid klassificeringen tar man hänsyn till faktorer så som kapacitet och 

slutresultat då dessa egenskaper kan påverka den årliga energianvändningen. Även 

dessa anges på skalan A till G. 

2.4  Infillarkitektur 

Infillhus är hus som fyller igen en lucka i kvartersbebyggelse (Björk et.al. 2012, s. 

208.). Infillarkitektur är en del av den förtätning som idag sker i många städer. Ofta 

handlar det om nybyggnation inom befintlig bebyggelse i en stad (Henrikson & 

Weibull 2008). Hesselgren (2013) hävdar att tomrum mellan huskroppar fyller en 

funktion av att vara potentiella platser för tillfälliga, sociala och vardagliga 

aktiviteter. 

Ibland är förtätning lösningen på ett problem, ibland blir förtätningen själva 

problemet. Diskussioner har pågått under lång tid. De vanligaste argumenten för 

och emot förtätning, där innebörden är nybyggnation mellan befintliga byggnader 

är, enligt undersökning av Henrikson och Weibull (2008): 
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 För förtätning: 

o Förnyelse och utveckling av staden. 

o Mer sammanhållen stad. 

o Stadslivet främjas av förtätning. 

o Bättre underlag för kollektivtrafik. 

o Det är stor efterfrågan på bostäder – därför bör tillgången öka. 

 Emot förtätning: 

o Grönt är bra och behövs, då grönskan är viktig för vår hälsa. 

o Nuvarande rumskala och karaktär hotas. 

Ängelholms kommun anser att infill-arkitektur ska byggas efter sin egen tid 

samtidigt som den äldre omgivningen ska respekteras (Berg & Öhrman Engwall 

2014). Reinholtz (2014) förtydligar och menar att infill-arkitektur görs bäst genom 

att antingen medvetet införa något nytt eller att omsluta till den befintliga miljön. 

Arkitekturen på 2000-talet har följt den nymodernistiska stilen (Björk et.al. 2012, s. 

120). Förändringar som skett på 2010-talet är färgsättning, fokus på energi och 

fönstersättning. Starka kulörer eller helt svart är inte ovanligt. Samtidigt som hela 

glasfasader också blir vanligare uppförs flertalet passivhusvillor, det vill säga hus 

utan aktivt värmesystem. Även plushus, som producerar mer energi än vad de 

förbrukar, syns allt oftare. 

2.4.1 Jämförelseobjekt  

Bland de traditionellt låga husen i en av Landskronas äldsta stadsdelar finner man 

ett infillhus som sticker ut med sin lådform och vita kulör, se Figur 8. 

Fönstersättningen är också banbrytande då de saknar spröjs, sitter i liv samt varierar 

i både storlek och placering (Lauri 2009). Huset är designat som ett uppenbart 

tillägg och förtydligar mötet mellan det nya och det gamla. Volym, proportioner 

och nockhöjd följer dock gatans struktur. I artikeln av Lauri (2009) citeras Örjan 

Ekström som var drivande i projektet: 

”Gatan är en av de äldsta i Landskrona. Men att bryta något gammalt med något 

nytt är inget konstigt. Det är viktigt att de tillägg som görs avspeglar sin 

tillkomstid. Det är skillnad på att inspireras av sin omgivning, vilket är fallet här, 

och att härma densamma. Det senare är mindre intressant.” 
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Figur 8. Den, i omgivningen, annorlunda byggnaden i Landskrona. Foto: Below the clouds. 

I Nederländerna produceras flertalet, till omgivningen, annorlunda byggnader, ofta 

i form av infillhus. Däribland Schröderhaus av Gerrit Rietveld. Likaså denna 

byggnad är vit och lådformad – en stark konstrast mot omgivningen, se Figur 9. 

Fasadlivet skiljer sig dock från huset i Landskrona med detaljer vid balkonger samt 

utstickande taksprång. Känslan är också något råare. 

 

Figur 9. Schröderhaus sett från söder. Foto: Johnson Architectural Images. 

2.5 Svensk standard 

”SIS, Swedish Standards Institute, är en medlemsbaserad, ideell förening som är 

specialiserad på nationella och internationella standarder. SIS är 

marknadsledande på standarder i Sverige och kännetecknas av affärsmässighet, 

kunnighet och öppenhet i relationen med kunder, medarbetare, leverantörer och 

samarbetspartners. Om vi lägger till kundnytta och arbetsglädje har vi samtidigt 

benämnt alla SIS värdeord som vi lever efter. Vårt dotterbolag, SIS Förlag AB, ger 

ut och säljer standarder och handböcker samt erbjuder utbildning och 

konsulttjänster.” (Swedish Standards Institute u.å.-b). 
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Det var året 1922 som Svenska Industrins Standardkommission bildades eftersom 

det ansågs att standarder är en förutsättning för att tillverkning och handel ska vara 

rationell (Swedish Standards Institute u.å.-a). Året därpå skapades de första svenska 

standarderna. Företaget har ständigt fortsatt att utvecklas och 2001 nåddes den 

senaste milstolpen då sju olika standardiseringsorganisationer slogs samman till 

SIS, Swedish Standards Institute. 

2.5.1 Krav på bostaden 

För bostaden har SIS tagit fram två lämpliga uppsättningar med standarder som 

behandlar byggnadsutformning i form av funktionsplanering och invändiga mått 

(Swedish Standards Institute 2006a, Swedish Standards Institute 2006b). 

Standarderna är inga krav som måste följas så länge inte en myndighet, beställare 

eller entreprenör bestämmer att svensk standard ska följas under projektet. 

Standarden ska fungera som ett underlag vid projektering av bostäder (Swedish 

Standards Institute 2006a, Swedish Standards Institute 2006b). Mått för möbler, 

inredning och utrustning anges samt betjäningsareor för dessa. Betjäningsareor får 

överlappa varandra, men inte överlappas av andra föremål. Uppgifter är framtagna 

efter aktiviteter som är ämnade för rummet. Angivna mått ges ofta i tre nivåer: 

normalnivå, höjd nivå samt sänkt nivå. Nivåerna motsvarar hur mycket hänsyn som 

visas tillgänglighet. Slutligen anger SIS funktioner som bostaden bör tillgodose 

(Swedish Standards Institute 2006b): 

 Entré: ingång till bostaden, förvara ytterkläder och skor. 

 Samvaro: umgås, sitta, läsa, titta på TV. 

 Arbete: läsa läxor, arbeta med dator, sy, skriva. 

 Måltid: duka, äta, umgås vid matbordet. 

 Matlagning: laga mat, baka, diska, förvara mat och redskap, sortera avfall. 

 Sömn: sova, vila, läsa, umgås med barn, enklare sjukvård. 

 Personhygien: tvätta sig, bada eller duscha, använda toaletten, hjälp andra vid 

behov. 

 Tvätt: tvätta textilier för hand eller i maskin, torka, stryka, förvara tvätt. 

 Förvaring: förvara kläder, textilier, leksaker, städmateriel, mediciner, 

kemikalier. 

 Förråd: förvara cyklar, barnvagnar, säsongsutrustning, rullstol, lift, rollator… 

 Aktiviteter inomhus: lek, gymnastik, dans. 

 Aktiviteter utomhus: sitta ute, äta ute, vädra kläder.  
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3. Metod 

I syfte att utreda hur tomten skulle kunna utformas enligt detaljplan och hur en ny 

byggnad skulle kunna se ut studeras omgivningens historia och karaktär. 

Information och reglering för fastigheten hämtas från detaljplan för kvarteret 

Ejdern i Ängelholm, se bilaga A, samt genom kontakt med stadsarkitektkontoret 

och fastighetsägaren. Den information som ges skrivs ner, inläses och tolkas för att 

kunna beräkna volymer och skissa på förslag. 

Den maximala volym som finns att arbeta med beräknas med hjälp av detaljplan 

som begränsar byggnadens utstreckning i alla led – bredd, djup och höjd. Ett 

övergripande program om vad som ska få plats i byggnaden framställs därefter. För 

att få en uppfattning om programmet är rimligt kan ytor skissas upp i plan. 

Byggnadsprogrammet ligger till grund för skissarbete, planlösningar och 

gestaltning. Arbetet redovisas i form av situationsplan baserad på nybyggnadskarta, 

planritningar, fasadritningar och principsektion. 

En virtuell modell görs också som ska ligga till grund för en solstudie, vilket 

fastighetsägaren visat intresse för, och en illustration för att ge en känsla för volym 

och uttryck i omgivningen. Den tredimensionella modellen utgår från ritningar som 

tagits fram och foton som tagits på platsen. Solstudien kommer att påverka 

rumsplacering och placering av uteplatser. 

För samtliga ritningar behövs klimatskalets dimensioner. De ges efter beräkning av 

u-värde som beräknas efter byggelementets ingående materials värmekonduktivitet 

(λ-värde) och tjocklek. Ett av projektets mål är att klara av energikraven från 

Boverket med marginal, vilket i detta tidiga skede görs genom att isolera 

klimatskalet väl och därmed få låga värmegenomgångskoefficienter (u-värden). 

Beräkningar utgår från ekvation 1 och 2, som i vissa fall kompletteras av 

ekvationerna 3, 4, 5 och 6 (Sandin 2010). 
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( 3.6 ) 

Ekvation 1 och ekvation 2 redovisar det normala tillvägagångssättet för beräkning 

av u-värde där d är materialets tjocklek [m] och λ dess värmekonduktivitet[W/mK]. 

R [m
2
K/W] beräknas för varje material i byggnadselementet, vilket är 

värmemotståndet. Alla värden för R slås samman till Rtot [m
2
K/W] för att slutligen 

få fram U, elementets värmegenomgångskoefficient [W/m
2
K].  
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För byggnadens grund används ekvation 3. Grunden delas in i zoner då den 

omgivande luftens temperatur har olika lätt för att nå de olika zonerna. Följden blir 

varierande värmemotstånd, R-värde [m
2
K/W]. I ekvation 3 beräknas ett medelvärde 

för U [W/m
2
K] genom att ta med zonernas areor [m

2
] i beräkningarna vilka ger ett 

gemensamt u-värde för grunden.  

Vid beräkning av värmegenomgångskoefficienten för element med inhomogena 

skikt uppstår fler delmoment vilka redovisas som ekvation 4, 5 och 6. Ekvation 4 

redovisar ett medelvärde för värmekonduktiviteten i det inhomogena skiktet genom 

att använda de två materialens naturliga λ-värden [W/mK] och fördela dem 

procentuellt. U-värdet [W/m
2
K] räknas sedan ut enligt ekvation 2. Den andra 

metoden är att istället skapa två R-värden [m
2
K/W] enligt ekvation 1, ett för varje 

material i det inhomogena skiktet. U-värdet [W/m
2
K] beräknas i detta fall enligt 

ekvation 5, som åter bygger på en procentuell fördelning. Slutligen beräknas 

medelvärdet av de två framtagna u-värdena enligt ekvation 6. 
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4. Genomförande 

Kapitlet genomförande delas upp i olika kategorier. Denna typ av arbete kräver ofta 

att utredaren måste gå tillbaka och gör om till följd av problem eller ny information 

som uppkommer på vägen. 

4.1 Energiberäkning 

För att få fram dimensioner på byggnadens bärande delar bestämdes material efter 

dess värmekonduktivitet (λ) medan dimensioner anpassas efter framprövad 

värmegenomgångskoefficient (u) samt anseende om rimlig materialtjocklek från 

tidigare erfarenheter. När dimensioner samt värmekonduktivitet bestämts för 

byggnadselementets olika delar kan värmegenomgångskoefficienterna beräknas 

enligt ekvationerna 1-6 (Sandin 2010). För att underlätta beräkningen ställs 

elementets samtliga material upp i en tabell enligt tabell 2. Rse respektive Rsi är 

värmemotstånd motsvarande den stillastående luft som uppstår invid ett element. 

Värden för dessa varierar beroende på typ av byggnadselement (Sandin 2010). 
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För repetitionens skull innebär ekvationerna ovan att d är materialskiktets tjocklek 

[m], λ är materialets värmekonduktivitet [W/mK], R är materialets värmemotstånd 

[m
2
K/W], Rtot är byggnadselementets totala värmemotstånd [m

2
K/W] och U är 

byggnadselementets värmegenomgångskoefficient [W/m
2
K]. De olika 

benämningarna för U i ekvation 3 motsvarar zonindelning av plattan på mark. De 

procentuella värdena i ekvation 4 och ekvation 5 är materialens procentuella andel i 

ett inhomogent skikt, det vill säga ett skikt som består av mer än ett material. 

Ekvation 6 ger ett medelvärde av de två u-värden som ges vid ett inhomogent skikt. 
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Tabell 2. En enkel uppställning av ett elements ingående material samt övriga påverkande faktorer. 

Uppställningen är endast till för att underlätta beräkningen. 

Byggnadselement

  

d λ R 

Rse - -  

Material 1    

Material 2    

Material 3    

Rsi - -  

Totalt   ∑R 

I resultatet jämförs de beräknade u-värdena med de krav som Boverket ställer. 

4.2 Utformning 

Efter studier och tolkning av detaljplan för kvarteret Ejdern (bilaga A) påbörjades 

utformningen av flerbostadshuset samt dess placering på tomten. Till hjälp används 

en nybyggnadskarta vilken beställs av kommunen. En tanke finns alltid hos de 

intilliggande husen och vilken yttre form av den nya byggnaden som skulle ansluta 

sig med dem på bästa sätt. 

Detaljplanen säger att tomten får bebyggas med byggnader för bostadsändamål 

endast med hus som med varandra sammanbyggs. Huset på tomten ska bestå av 

högst tre våningar, vara maximalt 10.8 meter högt med en taklutning av högst 30°. 

Vindsplan får inte inredas. Undantag har givits för områden berörda av 1 § att här 

även får finnas lokaler för handel och hantverk. Nedanstående markregleringar ska 

också följas: 

 Punktprickning. Området får inte bebyggas. 

 Korsprickning. Området får endast bebyggas med trapphus tillhörande 

huvudbyggnad samt med veranda, uthus, garage eller dylik mindre 

gårdsbyggnad. 

 Ringprickning. Område får överbyggas och användas på sådant sätt som 

byggnadsnämnden anser vara lämpligt. Överbyggnad får dock inte utan 

särskilda skäl placeras högre än fyra meter ovan angränsande gata eller gata 

invid tomten lägst belägna del. 

 Med F betecknat område ska minst ¾ lämnas obebyggt. 

4.2.1 Utformning av flerbostadshuset 

Då tomten inte är rätvinklig, ytan är begränsad och grannars byggnader inkräktar på 

den egna tomten blir ett första steg att mäta vilken maximal bredd och längd som är 

möjlig för byggnaden, allt utefter nybyggnadskartan.  
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Ett byggnadsprogram formuleras och skissarbetet påbörjas och klimatskalets 

byggnadselement, dimensionerade efter u-värdeberäkningarna, placeras innanför de 

uppmätta och bestämda ramarna. Bärande och icke-bärande innerväggar utplaceras 

efter rimliga mått och avstånd. Funktionella och vackra rum bildas och inredning 

föreslås efter möbleringsstudier för såväl fast som lös inredning. Mått för inredning 

inklusive dess betjäningsareor hämtas från Svensk standard och innerväggar 

omplaceras eventuellt därefter. Svensk standard måste inte följas så länge det inte 

åberopas, varför arbetet endast använder Svensk standard som utgångspunkt. 

När en funktionell planlösning utstuderats kan planritningarna framställas, parallellt 

med sektion och fasadritningar. Den färdiga produkten placeras på situations-

planen. Ritningarna ska tillsammans redovisa planlösningar, tillgänglighet, fönster- 

och dörrplacering samt fasadens utseende.  

4.2.2 Tomtutredning 

Tomtutredningen innebär att ta reda på hur tomten utnyttjas och utformas på bästa 

sätt. Detaljplanen har redan bestämt att huvudbyggnaden placeras på en yta invid 

gaturummet, dock inte sagt att byggnaden måste vara i liv med gatan.  

Då det gäller bostadsbebyggelse tillkommer krav på parkeringsplatser för bilar 

respektive cyklar. Det måste även finnas miljöhus och gärna en trädgård med 

möjlighet till utomhusaktiviteter. Tomtutredningen kommer att föreslå utformning 

av det utvändiga rummet och redovisas på situationsplanen. 

4.3 Solstudie 

En solstudie genomförs för den föreslagna byggnaden för att kunna se hur den 

utsätts för direkt solljus, se Figur 10. Studien kommer att påverka planlösningarna 

samt ligga till grund för placering av uteplatser. 

 

Figur 10. Exempel på solstudie. Datum och tid ställs in efter önskemål. I denna figur får uteplasterna 

i form av balkonger solljus cirka kl. 16. 

En vanlig arbetsdag i det svenska samhället är från 08:00 till 17:00 varför de 

boende kan antas vilja ha kvällssol på eventuell tillhörande uteplats, det vill säga en 

uteplats mot sydväst. Ett företag kan istället antas vilja ha solsken på uteplatsen 

under dagen, det vill säga en uteplats med sydligt läge. En annan aspekt är 
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eventuell trafik på angränsande gator då uteplats mot en högtrafikerad gata eller 

väg sällan är uppskattat. 

En solstudie kan även ligga till grund för solavskärmning samt beräkningar av 

uppvärmningsbehov alternativt kylbehov. Detta lämnas dock till ett senare skede. 

4.4 Visualisering 

För visualisering och illustrationer görs en virtuell modell. Detaljeringsnivån 

anpassas efter projektets storlek, status på handlingar och för vem visualiseringen 

görs. I den tredimensionella modellen kan bilder tas och renderas för att skapa 

bättre upplevelser för åskådaren.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Resultat 

5.1.1 Energiberäkning 

Energiberäkningarna begränsas till beräkning av värmegenomgångskoefficienterna 

(u-värdena). Beräkningarna följer ekvationerna 1-6. Resultatet kommer direkt att 

påverka utformningen av flerbostadshuset då byggnadselementens dimensioner 

baseras på de beräknade resultaten. 

Den första delen av klimatskalet vars u-värde beräknades var ytterväggen. 

Beräkningar utgick från ekvation 1 och ekvation 2. Hur ekvation 1 följts visas i 

Tabell 3. U-värdet beräknas därefter. 

Tabell 3. Beräkning av R-värdet för ytterväggen som omger byggnaden. 

Yttervägg d λ R 

Rsi  - - 0.13 

Lättbetong 0.300 0.12 2.500 

Mineralull 0.200 0.033 6.061 

Putsskiva 0.050 0.036 1.389 

Puts - - - 

Rse  - - 0.04 

   ∑R = 10.12 

 

 
  

 

     
           

 

Ytterväggens u-värde beräknas till 0.10 W/m
2
K och med en tjocklek av 0.55 meter. 

Denna kraftiga vägg kan påverka möjligheter till ljusinsläpp och fönsters storlekar 

görs därför större än från början tänkt. 

U-värdeberäkningarna för grunden, bestående av en platta på mark, följer 

inledningsvis ekvation 1 och ekvation 2 för att sedan låta ekvation 3 redovisa ett 

medelvärde av U då plattan delas in i zoner. Värdena 0-1, 1-6 och >6 motsvarar 

zonernas omfattning räknat från plattans ytterkant i antal meter. Grundläggande 

värden redovisas i tabell 4. Därefter följer beräkning av U. 
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Tabell 4. Uträkningen av R-värdet för grundplattans olika zoner. 

Grund d λ R0-1  R1-6
 
 R>6  

Rsi - - 0.17 0.17 0.17 

Parkett - - - - - 

Spånskiva 0.012 0.13 0.092 0.092 0.092 

Ångspärr - - - - - 

Betong 0.200 1.7 0.118 0.118 0.118 

Cellplast 0.300 0.036 8.333 8.333 8.333 

Dränering 0.150 - 0.2 0.2 0.2 

Sand - - 1.0 3.4 4.4 

   ∑R0-1 = 9.913 ∑R1-6 = 12.313 ∑R>6 = 13.313 

Area - - A0-1 = 53.4 A1-6 = 147.2 A>6 = 5.4 

 

 
     

 

    
 

 

     
           

 

 
     

 

    
 

 

      
           

 

 
    

 

   
 

 

      
           

 

 
  

                             

     
 

           

 

U-värdet för grunden resulterar i 0.09 W/m
2
K. Konstruktionens tjocklek blir 0.51 

meter, eller 0.66 meter inklusive dräneringen. 

Klimatskalets övre del väljs till ett isolerat vindsbjälklag, det vill säga med icke 

uppvärmd vind och ett yttertak som inte är isolerat. Då vindsbjälklaget består av ett 

så kallat inhomogent skikt, ett skikt bestående av träreglar kombinerat med 

isolering, krävs utöver ekvation 1 speciella uträkningar enligt ekvation 4, ekvation 

5 och ekvation 6. I tabell 5 redovisas vindsbjälklagets R-värden. 
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Tabell 5. Uträkningen av vindsbjälklagets R-värden, det vill säga värmemotstånd, vilka ligger till 

grund för u-värdeberäkningen. 

Vindsbjälklag d λ Rλ Rträ Riso 

Fördelning - - 100 % 3.75 % 96.25 % 

Rse - - 0.04 0.04 0.04 

Vind - - 0.30 0.30 0.30 

Lösull 0.300 0.042 7.143 7.143 7.143 

Ångspärr - - - - - 

Träreglar cc 1200 0.195 0.14 
4.239* 

1.393  

Mineralull 0.195 0.042  4.643 

Glespanel cc 400 0.028 0.14 0.035 0.035 0.035 

Gips 0.013 0.22 0.059 0.059 0.059 

Rsi - - 0.10 0.10 0.10 

   ∑Rλ = 11.92 ∑Rträ = 9.07 ∑Riso = 12.32 

 

Resultatet av vindsbjälklagets u-värdeberäkning blir 0.08 W/m
2
K. Tjockleken för 

vindsbjälklaget summeras till 0.54 meter. 

Slutligen jämförs de egna resultaten med kraven enligt Boverket i Tabell 6. Värden 

för fönster och dörrar saknas men ges av tillverkaren inför beställning. Önskat 

värde är lägre än 1.0 W/m
2
K. 

Tabell 6. Jämförelse av beräknade resultat för byggnaden med de krav som Boverket ställer. 

 Boverkets krav Den föreslagna byggnaden 

Tak 0.13 0.08 

Vägg 0.18 0.10 

Golv 0.15 0.09 

Fönster 1.30 - 

Dörrar 1.30 - 

 *                                     

 *      
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5.1.2 Utformning 

Byggnadsprogrammet formulerades inför skissarbetet, se bilaga C. Resultatet av 

utformningen redovisas i ritningsform i bilagorna D-K. De intilliggande husen, 

vilka syns i Figur 11, har inverkat på gestaltningen som inspirationskällor. Norr om 

tomten finns ett flerbostadshus i tre våningar, exklusive mansardvåningen, medan 

huset i söder är en villa i ett plan med inredd vind.  

  

Figur 11. Foto taget från andra sidan ån, det vill säga från sydväst. Tomten som behandlas är den på 

fotot bebyggd med en villa en bit in på tomten. 

Då möjligheten finns att den 100 år gamla intilliggande villan ersätts med ett 

flerbostadshus anpassas utformningen av den föreslagna byggnaden i denna rapport 

även för det. Ett tidigt beslut var att ha entré från innergården för att underlätta för 

tillgängligheten då huset höjs en halvmeter, i jämförelse med gaturummet, för att 

insynsskydda. En passage placeras därför invid Ejdern 2, villan i söder, för att 

skapa ett luftutrymme mot villan samtidigt som det skulle passa gentemot ett 

flerbostadshus. Passagebredden bestäms till fyra meter för att undvika känslan av 

att utrymmet skulle vara trångt samt möjliggöra för möte av bil och cykel, 

alternativt gångtrafikanter. Passagen ges en lutning för att kunna utnyttjas som 

ramp. Lutningen blir 1:28, vilket är bättre än rekommenderade 1:20 (Boverket 

2013). 

Den yta som får bebyggas enligt detaljplan uppmättes på den förenklade 

nybyggnadskartan vilket begränsade bredden till 14.8 meter längs gatan och 14.0 

meter på djupet. Även byggnadshöjden begränsas i detaljplan till 10.8 meter. I 

förslaget följs den mätta arean samt låta byggnadens hörn vara rätvinkliga. 

Byggnadsarean blev 207 m
2
,
 
varav 56 m

2
 tillhör öppenarean. Byggnadshöjden blev 

10.2 meter. 

Företaget som finns på tomten idag placerades på bottenplan i det föreslagna 

flerbostadshuset. Yta för parkering och park skapas då den befintliga villan rivs. 

Plan två och tre förses med lägenheter, utformade med Svensk standard som grund. 

De övre planen görs smalare för att föra dagsljuset längre in i lägenheterna då 

endast fasad mot öst och väst förses med fönster. De indragna ytorna utnyttjas som 

balkonger för lägenheterna. De tre planen redovisas i bilaga E, F och G. 
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Resultatet utseendemässigt blev en byggnad med äldre inslag i en modern tappning, 

se fasaderna i bilaga I, J och K. Inspiration gavs av de intilliggande äldre 

byggnaderna samtidigt som förslaget ska kännas nutida. 

5.1.3 Solstudie 

Grundläggande för en solstudie är det faktum att solen går upp i öster och ner i 

väster, vilket påverkat rumsplaceringen. Sovrummen riktades mot öster medan 

sällskapsrummen riktades mot väster för en god komfort. 

Den virtuella solstudien som genomfördes har inte minst inverkat på utformningen 

av utomhusmiljön. Balkonger placeras som en förlängning av sällskapsrummen och 

fick, tack vare rummens placering, eftermiddagssol och kvällssol, som önskat. 

Representativa bilder av solstudien redovisas i bilaga L. Företaget ges istället en 

mindre uteplats i anslutning till kontorets kök på byggnadens östra sida. Trädgården 

längre in på tomten finns dock för utomhusvistelse för boende liksom företaget. 

5.1.4 Visualisering 

I samband med den genomförda solstudien skapades en virtuell modell vilken även 

kan användas för visualisering av slutprodukten. Visualiseringen resulterar i en 

känsla för volym och anpassning till omgivningen, vilket underlättar för samtliga 

inblandade parter att bilda sig en uppfattning om slutprodukten, se Figur 12. 

Ytterligare representativa figurer redovisas i bilaga M. 

 

Figur 12. Med Figur 11 som utgångspunkt har förslaget av flerbostadshuset placerats i miljön. 
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5.2 Analys 

Analysen kommer att dra paralleller mellan de resultat som redovisats under 

samma huvudrubrik och den teori som finns nedskriven i rapportens andra kapitel. 

Nedan punktas de rubriker som teorin behandlade: 

 Historia 

o Staden Ängelholm 

o Västra kyrkogatan och kvarteret Ejdern 

 Detaljplaner 

o Att bygga efter detaljplan 

 Energi 

o Boverkets byggregler 

o Energieffektiva åtgärder för byggnaden 

 Infillarkitektur 

o Jämförelseobjekt 

 Svensk standard 

o Krav på bostaden 

De fem huvudsakliga punkterna har direkt påverkat utformningen av den föreslagna 

byggnaden. Historian har lett till en viss försiktighet, detaljplanen har till stora delar 

styrt tomtdispositionen, fakta om energi har drivit fram tankar på framtiden och 

sparsamhet vad gäller energihushållning, objekt klassificerade som infillarkitektur 

har inspirerat till anpassningsmöjligheter och svensk standard har genomsyrat 

planlösningarna som rådgivare. De två delar av teorin som har huvudrollerna i 

resultatet är att bygga efter detaljplan och energieffektiva åtgärder för byggnaden, 

vilka väljs att ge en mer ingående analys under egna rubriker. 

5.2.1 Att bygga efter detaljplan 

Detaljplanen för kvarteret Ejdern är daterad att vara från år 1945 och kallades för 

stadsplan. På denna tid gällde stadsplanelagen, fram tills byggnadslagen trädde laga 

kraft år 1947 (Boverket 2012b). Det nuvarande systemet för symboler, tecken och 

linjer på detaljplaner som beskrivs i teorin går inte att följa exakt på denna 

detaljplan på grund av dess ålder. Istället följs detaljplanens egen teckenförklaring. 

Enligt teorin måste fastighetsägaren följa de bestämmelser och riktlinjer som finns 

enligt detaljplan. Detta kan vara på både gott och ont beroende på om detaljplanen 

fungerar som handledning för fastighetsägaren eller om den istället blir ett hinder 

för den ursprungliga idén. Resultatet följer detaljplan och genom arbetet har 

detaljplanen fungerat som en handledande faktor angående tomtdispositionen då 

den var känd redan från start. Hade detaljplanens regleringar framkommit under ett 

senare skede kunde den istället förhindrat planer då placering av huvudbyggnad är 

väldigt begränsad. 
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Bygglov kommer att behövas för förslaget vid eventuell byggnation till följd av 

plan- och bygglagen där kommunen noga kommer att jämföra förslaget med 

detaljplanen, då det är de som tar beslut om bygglov. De ritningar som tagits fram 

och redovisats i resultatet är därför gjorda som bygglovshandlingar. 

5.2.2 Energieffektiva åtgärder för byggnaden 

Det finns flera energieffektiva åtgärder som kan sättas in när det gäller byggnader, 

arbetsplatser och bostäder. Det handlar främst om energieffektivisering och 

energibesparing. Tekniska installationer och vitvaror etc. har valts att inte redovisas 

i ett så tidigt skede som i bygglovshandlingarna, men uppvärmningssystem blir 

lämpligen fjärrvärme då ledningar redan finns invid tomten.  

Det har fokuserats mycket på att isolera byggnaden väl genom att välja bra material 

med låg värmekonduktivitet och i rikliga mängder vilket har lett till en låg 

värmegenomgångskoefficient. Målet att uppnå energikraven enligt Boverkets 

byggregler med marginal uppfylls enligt beräkningar och jämförande tabell i 

resultatet. 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion 

Vid kreativa metoder utförs inte bara mätbara undersökningar utan eget tyckande 

ges också en plats. I det här fallet inverkar både beställarens och arkitektens syn, 

men även åsikter från handledare. Resultatet har därför blivit en kombination av 

fakta och preferenser, som alltid när det gäller arkitektur. 

6.1.1 Förändring av metod och genomförande 

Under kapitlet Genomförande användes rubrikerna Energiberäkning, Utformning, 

Solstudie och Visualisering, vilka alla kunde ha fått andra resultat genom att göra 

på olika sätt. 

När det gäller energiberäkningen kan olika resultat ges trots samma val av metod 

till följd av hur noggrant beräkningen utförts. Det kan exempelvis bero på felslag 

vid användning av miniräknare eller för kraftiga avrundningar. Då beräkningen i 

denna rapport beror på byggnadselementens ingående material och dess tjocklek 

påverkas givetvis resultatet även av detta. Om slutsiffrorna från beräkningarna är 

bra eller inte är något otydligt. Boverket ställer minimikrav, vilka arbetet skulle 

uppfylla med marginal. Det som säger att kraven ska uppnås med marginal är 

egentligen en personlig åsikt om att värna om miljön. 

En spontan utformning gjordes först som fick omarbetas efter diskussion med 

handledare från universitetet respektive företaget. Mellan parterna rådde delade 

meningar – dels beroende på erfarenhet, dels beroende på egna åsikter – men det 

var också många saker som samtliga parter var överens om. Till exempel önskade 

en handledare att placera parkering längst in på tomten medan fastighetsägaren 

tänkt sig en avskild grönyta längst in. Däremot var samtliga handledare överens om 

att företaget borde ha en huvudentré från gatan, vilket inte erbjöds från början. 

Studenten måste därför lägga en del tid på att fundera över för- och nackdelar samt 

att se på frågan i olika vinklar. Diskussionen om bättre eller sämre lösningar vad 

gäller utformning tar egentligen inte slut förrän beställaren är nöjd med det som 

arkitekten presenterar. 

Planlösningarna för byggnadens samtliga våningar har omarbetats flertalet gånger 

och jämförts med varandra. De presenterade planlösningarna valdes efter att ha 

studerat väderstreck och närhet till gatuliv. För disponering av tomten uppstod inte 

många invändningar då detaljplanen bestämde var byggnaden skulle placeras. Det 

föll sig sedan naturligt att placera parkering närmst huset för att minska 

gångavstånd och få en avskild, lugn grönyta längre in på tomten som kan användas 

av boende liksom arbetande på företaget. 

Fördelen med att göra en solstudie är att berörda parter får en uppfattning om hur 

byggnaden kan anpassas till dygnsrytmen. Solstudien och visualiseringen går 

mycket hand i hand. Solstudien genomförs lättast och tydligast på en digital 

tredimensionell modell liksom visualiseringen, där även solljus behövs för att visa 

på skuggningar etc. och att ge ett djup i bilden. Vad som påverkar solstudien är 

givetvis vilka tider på dygnet undersökningen behandlar liksom vilket väder som 
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väljs för studien. Ljusets styrka en solig respektive en regnig dag skiljer sig mycket. 

Samma aspekter hade även påverkat upplevelsen av illustrationen.  

6.1.2 Begränsningar 

Arbetet avgränsades till att ta fram bygglovsritningar enligt Ängelholms kommuns 

instruktioner. Övriga bygglovshandlingar överlåts till byggherren att hantera på 

egen hand. Konsekvensen blir att inga detaljritningar görs, utan skalorna är 1:100 

(A3), med undantag för situationsplanen. För att förverkliga projektet kommer det 

att behöva produceras systemhandlingar och bygghandlingar. I dessa skeden kan 

sådant som tillkommer, exempelvis installationer, komma att påverka mått och ytor 

på bygglovshandlingarna. 

I introduktionen avgränsas projektet ytterligare genom att inte ta hänsyn till 

ekonomi eller åsikter från omgivningen. Även om ingen undersökning gjorts som 

behandlar dessa aspekter har projektet ändå låtit dem behandlas på ett realistiskt 

sätt genom en byggnad av enkel modell och vanliga toner. En motsats med 

exempelvis starka färger, stora glaspartier eller annorlunda former skapar högst 

troligen fler negativa reaktioner. Tanken med denna byggnad var en karaktär som 

är mild för ögonen. 

6.1.3 Teknikens möjligheter och begränsningar 

Tekniska problem har anträffats vid användning av datorer och programvaror. Att 

vilja flytta samma modell från ett program till ett annat går inte alltid som tänkt, 

vilket begränsat möjligheterna till att skapa en god illustration. Mer konkreta 

tekniska problem är givetvis de laster och krafter som inverkar på byggnaden. 

Samtliga bärande delar måste vara bastanta nog, samtidigt som dimensioner av 

flera meter inte är rimliga.  

Samma sak som för stommens stabilitet gäller vid beräkning av klimatskalets 

värmegenomgångskoefficienter – dimensioner av flera meter är inte rimliga. Värdet 

av värmegenomgångskoefficienterna sänks genom bättre material alternativt 

tjockare skikt. Att värdet ska sluta på noll är inte möjligt på grund av det kraftiga 

klimatskal som skulle uppstå. Likaså är det inte heller ett önskvärt värde då den 

värme som avges från människor, husdjur och hushållsapparater inne i byggnaden 

måste släppas ut. Annars krävs istället energi för kylningens skull. Det gäller att 

hitta en balans mellan energibesparing, levnadsvanor och komfort. 

6.1.4 Detaljplan för kvarteret Ejdern 

Något som kraftigt kom att påverka utformningen både interiört och exteriört var 

att den befintliga villan inte får finnas kvar där den finns idag, enligt detaljplan. 

Beslutet illustrerades på stadsarkitektkontoret genom uttrycket ”du kan inte både 

äta kakan och ha den kvar”. Om arbetet hypotetiskt hade trotsat detaljplan och 

bevarat villan kunde den nya, föreslagna byggnaden fått ett helt annat utseende. För 

det första hade den blivit smalare till följd av brandsäkerhet gentemot villan. För 

det andra hade det, i detta fall, inte planerats för ett företag på bottenplan då 

företaget idag har sina lokaler i villan. Ett troligt resultat hade därför blivit ett 

smalare flerbostadshus i liv med gatan inredd med uppskattningsvis sex lägenheter. 

Användningen av tomten i sig hade dock blivit svårare med två stora byggnader då 
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krav på parkeringar till bostäderna tillkommer. Möjligheten till utomhusvistelse ses 

också som viktigt. 

Ytterligare hypoteser i att trotsa detaljplan hade varit genom att ge en ny byggnad 

en form som överstiger det område som får bebyggas eller att placera byggnaden 

mitt på eller längst in på tomten. Frågan är dock vad man hade vunnit på att trotsa 

gatans struktur på det viset. Kanske hade byggnaden i sig blivit bättre men 

fastigheten och gatan hade sannolikt fått en sämre upplevelse som helhet. 

6.1.5 Jämförelser med andra projekt 

Under introduktionen av rapporten drogs paralleller till två tidigare 

examensarbeten, nämligen Vaksalagatan en stadsgata utan stad (Heyman 2010) 

och Ny bebyggelse i äldre miljö (Sandgren & Widroth 2012). Mitt examensarbete 

kan ses som en kombination av dessa och en utveckling då en bestämd slutprodukt 

presenteras. 

Heyman (2010) diskuterar genom sitt examensarbete hur Vaksalagatan i Uppsala 

kan utvecklas enligt utgångspunkterna stadsliv och mångfald, trafiksituation, 

rumslighet, hänsyn till omgivningen och integrering av stadsdelar. Tidigt i 

rapporten förs en kort diskussion kring kommunens översiktsplan. Vidare studerar 

han läge och historia för att kunna göra en områdesanalys. Arbetet redovisar vad 

som bör förändras i området och hos dess egenskaper för att platsen ska ge en 

bättre upplevelse för besökaren. I denna rapport har tankar berört samma punkter 

men inte behandlat dem på samma djup. 

Examensarbete av Sandgren och Widroth (2012) tar fram flera förslag över möjliga 

utformningar av en ny byggnad i en äldre miljö. De tar fram förslag ur ett estetiskt 

perspektiv, utan hänsyn till kommunens restriktioner. De sex byggnadsförslagen 

skiljer sig ganska mycket åt när det gäller deras karaktär. Därefter ha de låtit 

människor – inom branschen och ur allmänheten – svara på vilken av byggnaderna 

de tycker bäst om. Följdfrågor som varför de valde just det förslaget eller vad de 

skulle vilja förändra tillkom för att skapa en förståelse till valet. Resultatet från 

undersökning av Sandgren och Widroth (2012) har varit inspirerande för detta 

arbete eftersom det även här söks efter en byggnad som anpassar sig väl till 

omgivningen, även om ingen undersökning gjorts.  

Utformningen av flerbostadshuset har indirekt behandlat det som Heyman (2010) 

och Sandgren och Widroth (2012) undersökt genom att låta de intilliggande 

byggnaderna påverka exteriören av det föreslagna flerbostadshuset. Förslaget har 

därefter arbetats fram på ett mer konkret underlag i form av detaljplan, solstudie 

och energiberäkningar, vilket hade varit en utveckling av deras examensarbeten. 

6.1.6 Tankar genom projektet 

Egna reflektioner har givits löpande genom diskussionen, men det finns ytterligare 

en tanke som bör ägnas uppmärksamhet. En svår del av ett examensarbete är att 

utföra ett arbete som ska representera studenten och samtidigt ta emot feedback och 

åsikter från handledare, utan att låta det påverka de ursprungliga idéerna för 

mycket. Det svåra är att bearbeta all information på ett sätt så att allt som kan 

förändras till det bättre följer med utan att man glömmer bort sig själv. Efter att ha 
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varit student under ett antal år hör det till vanan att göra som handledarna föreslår 

utan göra någon större reflektion över varför. Under ett examensarbete måste denna 

vana brytas eftersom examensarbetet ska vara något som studenten står för och inte 

handledarna. Det har varit en balansgång att ta till sig av den erfarenhet som 

handledarna faktiskt innehar och samtidigt stå fast vid sin egen idé. 

6.2 Slutsats 

Vad undersökningen resulterar i är ett flerbostadshus som följer detaljplan och vars 

värmegenomgångskoefficienter för klimatskalets byggnadselement uppnår kraven 

från Boverket med marginal. Förslaget upplevs också vara anpassat till 

omgivningen.  

Vid eventuell byggnation av det i rapporten föreslagna flerbostadshuset, alternativt 

ett annat förslag, måste den idag befintliga villan rivas. Eftersom villan är 

klassificerad som värdefull bebyggelse ur en kulturhistorisk värdering enligt plan- 

och bygglagen kommer motreaktioner att uppstå. Bemärkelsen är dock, som 

tidigare nämnt, under utredning och tas sannolikt bort inom kort. Att byggnadens 

karaktär ansluter väl till omgivande byggnader kommer också att motverka 

protester. Konkreta konsekvenser uppstår inte förrän ansvarig part väljer att följa 

förslaget och påbörja byggnation. Följderna av att låta bygga det föreslagna 

flerbostadshuset blir att fastigheten får ett nytt användningsområde i form av både 

bostäder och företagsverksamhet. 

Resultatet angående energiberäkningarna är att kraven enligt Boverkets byggregler 

uppfylls med god marginal, vilket var målet och det redovisas i Tabell 6 under 

avsnitt 5.1.1 Energiberäkning. De beräknade värdena för yttervägg, tak och golv 

resulterar i nära en halvering av de värden som Boverket kräver underskrids. 

En solstudie gjordes för att undersöka var balkonger tillhörande lägenheterna bör 

placeras och var kontoret i bottenplan har möjlighet till utomhusvistelse. Det 

önskade läget med balkonger i sydväst för de boende uppnåddes. Företaget gavs 

istället en uteplats på innergården i anslutning till kontorets kök som är solbelyst 

fram till lunch. Tider då tillhörande uteplatser inte nås av solljus erbjuds 

fastighetens gemensamma trädgård. 
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Förteckningen redovisar beteckningar som kan förekomma på detaljplanen, vad de 

betyder och vad de innebär (Adolfsson & Boberg, 2013, ss. 144-146). 

Beteckning Bestämmelse Innebörd 

B Bostäder 
Permanenta bostäder, även särskilda 

boendeformer. 

C Centrum 
Verksamheter som bör ligga centralt, även 

samlingslokaler. 

D Vård Öppen och sluten sjuk- eller kriminalvård. 

E 
Tekniska 

anläggningar 

Energi, tele, VA. 

F Flygtrafik Flygfält, terminal. 

G Fordonsservice Bensin, reparation, uppställning. 

H Handel Detaljhandel. 

J Industri Tillverkning, materialhantering. 

K Kontor Kontor och konferenslokaler. 

L 
Odling och 

djurhållning 

Jordbruk, trädgårds- och koloniodling, 

kennel, stall och annan djurhållning. 

M Begravning Minneslund, begravningsplats, krematorium. 

N 
Friluftsliv och 

camping 

Områden för friluftsliv av alla slag och de 

anläggningar som är avsedda för 

friluftslivet. 

P Parkering Markparkering, parkeringshus, garage. 

R Kultur och fritid 
Museum, nöjesparker, idrottsanläggningar, 

hotell. 

S Skola Förskola, skola, högre utbildning. 

T Trafik Järnväg, buss, taxi m.m. 

U Lager Lager, partihandel, upplag. 

V Hamn Kajer, lager, utfyllnader, kanaler. 

W Vattenområde Öppet vattenområde. 
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Plan 1 Karin Petterssons Arkitektbyrå AB 100 m
2 

 Kontorsplatser 8-10 st 

 Entré 6 m
2 

 Konferensrum 15 m
2 

 Grupprum 8 m
2 

 Kök 15 m
2 

 HWC 4 m
2 

 WC 2 m
2 

   

Plan 2 2 rum och kök 57 m
2 

 Öppen planlösning med kök och vardagsrum 30 m
2 

 Sovrum 15 m
2 

 Entré 5 m
2 

 Badrum 4 m
2 

 Förråd 3 m
2 

 3 rum och kök 75 m
2 

 Öppen planlösning med kök och vardagsrum 35 m
2 

 Sovrum 1 16 m
2 

 Sovrum 2 12 m
2 

 Entré 5 m
2 

 Badrum 4 m
2 

 Förråd 3 m
2 

   

Plan 3 2 rum och kök 57 m
2 

 Öppen planlösning med kök och vardagsrum 30 m
2 

 Sovrum 15 m
2 

 Entré 5 m
2 

 Badrum 4 m
2 

 Förråd 3 m
2 

 3 rum och kök 75 m
2 

 Öppen planlösning med kök och vardagsrum 35 m
2 

 Sovrum 1 16 m
2 
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 Sovrum 2 12 m
2 

 Entré 5 m
2 

 Badrum 4 m
2 

 Förråd 3 m
2 

   

Helhet Generellt för byggnaden och tomten  

 Trapphus plan 1 25 m
2 

 Trapphus plan 2 och 3 20 m
2 

 Bilparkering boende 1 st/lgh = 4 st 

 Bilparkering företag 4 st 

 Cykelparkering boende 1 st/pers = 10 st 

 Cykelparkering företag 10 st 

 Miljöhus 15 m
2 
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Figur 13, Figur 14 och Figur 15 nedan visar flerbostadshuset ur ett sydvästligt läge 

och hur solen infaller på byggnaden vid olika tillfällen på dygnet. 

 

Figur 13. Fasaden mot väst 20 juni kl. 11. 

 

Figur 14. Fasaden mot väst 20 juni kl. 15. 

 

Figur 15. Fasaden mot väst 20 juni kl. 19. 
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En solstudie görs också med ett större avstånd med angreppspunkt från söder för att 

få en förståelse för solens rörelse runt huset under dygnets timmar, se Figur 16, 

Figur 17, Figur 18, Figur 19, Figur 20, Figur 21, Figur 22 och Figur 23. Dygnet för 

nämnda figurer är 20 juni. 

  

Figur 16. Solsken på byggnaderna kl. 06. Figur 17. Solsken på byggnaderna kl. 08. 

  

Figur 18. Solsken på byggnaderna kl. 10. Figur 19. Solsken på byggnaderna kl. 12. 

  

Figur 20. Solsken på byggnaderna kl. 14. Figur 21. Solsken på byggnaderna kl. 16. 

  

Figur 22. Solsken på byggnaderna kl. 18. Figur 23. Solsken på byggnaderna kl. 20. 
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Figur 24 och Figur 25 illustrerar tillsammans den föreslagna byggnaden i dess 

omgivning som verklighetsbaserade modeller. Figur 26 och Figur 27 är 

ursprungbilderna över hur platsen ser ut idag, som den virtuella byggnaden 

placerats i enligt Figur 28 och Figur 29. 

 

Figur 24. Rendering från Revit Architecture av det föreslagna flerbostadshuset (t.h.) och den i norr 

angränsande fastigheten. Övrig omgivning saknas. 

 

Figur 25. Rendering från Revit Architecture. Från vänster: angränsande fastighet i norr, det 

föreslagna flerbostadshuset, angränsande villa i söder. 
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Figur 26. Foto taget utanför Ejdern 2 med 

riktning mot norr. Se förändringen i Figur 28. 

Figur 27. Tomten idag. Jämför med Figur 29. 

 

 

Figur 28. Den virtuella modellen insatt i ett foto taget utanför Ejdern 2. 

 

Figur 29. Den virtuella modellen insatt i ett foto taget utanför tomten.
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