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Sammanfattning 

Ansökningarna till Linnéuniversitetet har ökat de senaste åren. Trots detta har Växjö 

kommun inte presenterat några lösningar för den ökande bostadsbristen.  

Växjö som stad arbetar mycket med att vara en miljövänlig stad, och använder epitetet 

”Europas grönaste stad” som slogan. Man bygger fler och fler bostäder med trä som material 

istället för med betong. Kommunen har antagit en träbyggnadsstrategi som syftar till att 

hälften av allt byggande ska år 2020 vara träbaserat.  

Byggbranschen är en ”miljöbov” som det sällan talas om. Men faktum är att byggbranschen 

bidrar lika mycket till koldioxidutsläppen som alla personbilar i Sverige.  

Fyra viktiga material redovisas och studeras ur miljösynpunkt med avseende på att utforma 

ett förslag till ett ökat miljömässigt studentbostadsbyggande. Trä, sedumtak, hampa och 

plast. 

Detta arbete är ett undersökande arbete där information om material, krav och specifikationer 

för utformningen har hämtats in specifikt för att genomföra arbetet. Då det inte finns någon 

beställare av detta examensarbete har det utformats efter egna mål och syften 

För att studentbostaden som redovisas i resultatet ska vara tillgänglig för alla, har normala 

tillgänglighetskrav enligt Svensk standard 91 42 21:2006 använts.  

En plats i Växjö nära campus har utsetts som lämplig då kommunen avser att bygga bostäder 

på det området i framtiden. 

Ett gestaltningsförslag baserat på det sammanställda och tolkade undersökningsmaterialet 

presenteras i form av 3d gestaltning, plan-, fasad-, sektionsritning och möbleringsstudie. 

 

 

 
 

  



  
 

IV 

 

Summary 

Applications to Linnaeus University have increased in recent years. However, the 

municipality of Växjö has not presented any solutions for the growing housing crisis.  

Växjö city is working hard to be an environmentally friendly city and uses “The greenest city 

in Europe” as slogan.  They build more and more homes with wood as a material instead of 

concrete. The municipality has adopted a wood building strategy with the goal that by 2020, 

half of all construction to be wood-based. 

The construction industry is an “environmental villain” that is rarely talked about. The fact is 

that the constructions industry contributes as much to the carbon dioxide emissions that all 

passenger cars in Sweden does.  

In this work these conditions are studied with regard to designing a proposal for enhanced 

environmental student housing. The focus is on four different parameters. Four important 

materials are presented and studied from an environmental standpoint. 

This method is an investigative work where information about material, requirements and 

design specifications has been collected specifically for carrying out the work. Since there is 

no commissioner of this work, it has been designed according to our own goals and 

objectives.  

The normal accessibility requirements according to Swedish Standard 91 42 21: 2006 has 

been used to make the apartment available to all. 

A place in Växjö near campus has been designated as a suitable area where Växjö intends to 

build homes in the future.  

 

A design proposal based on the compiled and interpreted study material is presented in the 

form of 3d design, floor plans, facade, section and furnishing study. 
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Abstract 

Detta examensarbete utreder möjligheten av att bygga ett studentboende med fokus på de 

tillgänglighetskrav som finns enligt Svensk standard samt specifika materials miljöpåverkan.  

Byggbranschen har en stor negativ påverkan på miljön när det gäller energianvändning. 

Arbetet avser att utforma ett förslag i form av ett mer miljömedvetet studentboende samtidigt 

som det ska vara attraktivt. 

För att alla lägenheterna ska vara tillgängliga för personer med funktionsförhinder har 

normal tillgänglighetsnivå använts.  

Nyckelord: Arkitektur, Bostadsbrist, Byggnadsutformning, Emission, Gestaltning, Hampa, 

Invändiga material, Isolering, Koldioxid, Miljö, Miljöpåverkan, Planlösning, Plast, 

Takbeläggning, Tillgänglighet, Trä, Stommaterial, Studentbostad, Svensk standard, U-värde. 
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Förord 

Idén till detta examensarbete är vald och utformad av oss själva. 
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1. Introduktion 

Byggsektorn är idag en av de största miljöbovarna. Faktum är att byggsektorn 

bidrar lika mycket till koldioxidutsläppen som alla personbilar i Sverige. En 

bidragande faktor är att man idag har en oreglerad bygglagstiftning av 

miljöpåverkan vid byggnation. Det finns stora möjligheter att göra 

miljöförbättringar vid val av tekniska lösningar i form av t.ex. materialval.  

 

Växjö arbetar hårt med att vara Europas grönaste stad. Växjö är en tillväxtort och 

dess universitet växer, trots det byggs det inga nya studentbostäder vilket leder till 

bostadsbrist. Kommunen har också antagit en träbyggnadsstrategi som syftar till att 

2020 ska hälften av kommunens byggande vara träbaserat. Linnéuniversitetet har 

flera utbildningar med inriktning på skog och trä. Dessutom bedriver man idag 

forskning inom området byggteknik med trä.  

 

Detta arbete avser att studera förhållanden med avseende på att utforma ett förslag 

till ett ökat miljömässigt studentbostadsbyggande. 

 

I teorin kommer främst fyra byggkomponenter att undersökas övergripande och ta 

hänsyn till ur miljösynpunkt. De material som fokuseras på är stommaterial, 

isolering, takbeläggning och invändiga material. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Historia 

I Sverige har det alltid varit självklart att bygga i trä med tanke på den 

skogsrikedom som finns i landet. Träarkitekturen är något som fortfarande är 

bevarat och är en viktig del av det svenska kulturarvet. Man kan än i dag se 

klassiska timmerhus som är bevarade och i bruk. Man använde även förr trä som 

byggnadsmaterial vid högre byggnationer än två våningar.  

 

Då Sverige under 1800-talet drabbades av många omfattande bränder som i vissa 

fall ödelade stora delar av städer, infördes år 1874, ett förbud mot att bygga hus 

med två eller fler våningar i trä för att på så sätt hindra brandspridning i större 

skala. Förbudet varade ända fram till 1994 då man tog bort det och samtidigt 

införde funktionskrav vid byggnation av trä.  

 

De ökade kraven tillsammans med att kunnandet delvis tappats  gjorde det svårare 

att komma igång med byggandet av flerbostadshus i trä. På grund av detta 

minskade inledningsvis viljan och förmågan. 

 

Idag kan man tack vare sprinklersystem och brandskyddsbehandling bygga upp till 

åtta våningar med träfasad. Ett verkligt exempel på detta är Limnologen i Växjö 

som är åtta våningar högt varav de sex översta är byggda med trästomme med 

träfasad och puts. De två nedersta våningarna består av betong för att få en stabilare 

konstruktion. Synen på att bygga flerbostadshus i trä har dock blivit mer positiv 

under senare år på grund av ökad kunskap om träbyggande och miljövänliga 

material. 
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1.1.2 Bostadsbrist 

På en enkät som gjordes av Aftonbladet 2012-08-22 där man frågade ” Påverkar 

bostadssituationen var du väljer att studera?”, svarade 77,63% av totalt 3407 

personer Ja. 

 

Varje år granskar Sveriges förenade studentkår, SFS, bostadssituationen i landets 

studentstäder. I rapporten framgår det att endast 3 av 31 orter kunde erbjuda en 

studentbostad inom 30 dagar. En konsekvens av detta blir att studenter väljer bort 

utbildningar och studieorter på grund av den osäkra bostadssituationen. 

 

I SFSs bostadsrapport 2014 blev Växjö hårt kritiserade och fick en röd prick vilket 

innebär att de inte kunde erbjuda studentboende under höstterminen 2014. I SFSs 

rapport uppger studentkåren att det är den värsta höstterminen hittills. Enligt 

statistik från universitet och högskolerådet (Uhr 2014) har antalet sökande till 

Linnéuniversitetet sedan 2010 ökat från 43109 till 58620 personer 2014 vilket är en 

ökning med 15511 personer, se Figur 1. Dock gäller dessa siffror både Kalmar och 

Växjö. Samtidigt som ansökningarna ökat har det inte byggts några nya 

studentbostäder i Växjö sedan 2004. 

 

 

 
Figur 1. Diagram över antal sökande till Linnéuniversitetet 

 

Vidare har, enligt samma rapport, Linnéstudenterna under 2014 haft 14617 

studenter som vid något tillfälle varit registrerad på en heltidskurs. 10637 personer 

är registrerade på någon heltidsskurs under HT2014 varav 5282 på en kurs med 

Växjö som studieort. Dock är dessa siffror inte en exakt siffra på antalet 

heltidsstudenter då ingenjörsstudenterna inte är medräknade då de läser två kurser 

samtidigt på halvfart. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att kommunicera med Växjö kommun om behovet och 

möjligheterna med att bygga nya studentbostäder och visa att man faktiskt kan 

bygga studentbostäder med ett större fokus på miljövänliga material. 

 
Målet med arbetet är att ta fram en idé och ett koncept för nutida studentbostäder i 

Växjö kommun som är mer miljömässiga och attraktiva. Arbetet skall ge en 

grundläggande överblick om vilka val av material som är bäst vid byggnationen ur 

miljö- och hälsoaspekter. 

1.3 Avgränsningar 

Byggnaden är tänkt att byggas i Växjö på utvald plats för att kunna ta hänsyn till 

omgivande faktorer såsom närhet till universitetet samt att få en helhetsbild på hur 

det hade anpassats till verkligheten. Byggnaden ska bestå av fem beboeliga plan 

plus en vind/förrådsutrymme. En möbleringsstudie kommer göras på en 

representativ boendemodul. Ritningarna kommer att visa plan-, fasad-, 

sektionsritningar och en möbleringsstudie. Ekonomi kommer inte kalkyleras i 

arbetet.  Eventuella olika typer av installationer t.ex. uppvärmning och ventilation 

kommer inte att ligga till grund för utformningen. Fönster och dörrar kommer inte 

att specificeras. Markförutsättningar såsom geodesi och geoteknik kommer inte 

beaktas. Enklare brandkrav ska tillämpas i form av brandklass och brandceller.  

Detta är endast ett gestaltningsförslag utan fullgångna hänsyn till konstruktion. 

Valda material och tekniker är huvudsakligen gjorda med avseende på 

miljöaspekter. 

1.3.1 Förklaring avgränsningar 

Valet av fem våningar bestämdes för att få ut ett rimligt effektivt boende med så 

många lägenheter på så liten yta som möjligt. Idén för studentbostäderna började 

som ett stugområde där alla studenter skulle få varsin stuga. Denna idé utelämnades 

då ett stugområde skulle ta upp för stor yta och inte vara effektivt nog.  

 

Istället började en huskropp likt korridorsboende utvecklas för att effektivisera 

användingen av ytan. Utformingen kändes enkel och oattraktiv. 

 

För att nå visionen om att skapa ett attraktivt studentboende, utvecklades formen på 

huset vidare till ett s.k. stjärnhus. Platsen som ansågs vara lämplig att använda 

ligger på campus men samtidigt närmare Växjös centrum än befintliga 

studentbostäder.  
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2. Att planera studentbostäder 

2.1 Hur har studenter bott genom historien? 

2.1.1 Professorsbostäder 

Idag anser man att varje universitet ska ha tillgång lokaler där undervisningen ska 

ske. På 1600-talet fanns inte dessa möjligheter som finns idag och därför var det 

vanligt att man använde befintliga kyrkliga lokaler och andra provisoriska salar där 

man tillfälligt kunde ha föreläsningar (Tersmeden et al. 2010). Då lokalerna ibland 

saknade uppvärmning fick professor Christian Cassius år 1669 dispens att hålla 

sina föreläsningar i hans egna hem. Att studenterna vistades hemma hos 

professorerna var nu ganska vanligt i Lund. Mer än hälften av studenterna bodde 

hemma hos olika professorer eller professoränkorna. Det finns till och med 

uppgifter som säger att upp till tjugoen studenter periodvis bodde hos olika 

professorer. Trots att husen var förhållandevis stora kunde det ibland bli trångt. Det 

var inte ovanligt att fyra studenter bodde i ett och samma rum.  

 

Under 1700 och 1800-talet minskade antalet studenter som bodde hos universitetets 

lärare, men det finns exempel från så sent som 1912 och ett par år framåt.  

2.1.2 Studentkaserner 

Under 1800-talet dök begreppet kaserner upp (Tersmeden et al. 2010). Med detta 

menades ett hus som hade plats för en mängd hyresgäster. Fördelen var att 

hyresgästerna inte behövde ha någon form av relation till varandra. En typisk 

kasern bestod oftast av två våningar varav studentrummen låg i den övre våningen 

längst en lång korridor.  

2.1.3 Studentbostäder under 1900-talet 

Under mitten av 1900-talet byggdes flera studentbostäder i lund som ett resultat av 

att fler studenter sökte sig dit. En standardbostad för en student var på 14-15 m
2
, 

oftast korridorsliknande (Tersmeden et al. 2010). Studenterna ansågs inte behöva 

utöva riktig matlagning och därför fanns det bara ett stort gemensamt kök på varje 

våning. Inte heller toalett och dusch fanns i lägenheterna utan låg i själva 

korridoren, däremot fanns det tvättmöjligheter i varje rum i form av ett handfat. 

 

Under senare delen av 1900-talet involverades staten mer i bostadsbyggandet vilket 

ledde till att standarden ökade. Därmed började fler lägenheter få privata toaletter 

och pentryn.  
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2.2 Vad är en studentbostad? 

Definitionen på en studentbostad enligt studentbostadsföretagen 

(Studentbostadsföretagen 2014): 

 

”En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid 

studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall 

upplåtas med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är 

kopplad till hyresgästens fortsätta studier.” (Studentbostadsföretagen 2014) 

 

En studentbostad har hög omflyttning. I snitt är boendetiden två år i en 

studentbostad. Många lägenheter får därför nya hyresgäster under varje hösttermin. 

En stor anledning till detta är att studentbostäder enbart är till för de studenter som 

studerar under en viss tidsperiod i ett visst tempo. Studenterna måste därför lämna 

plats åt nya studenter så fort studierna är avklarade.  

 

Den höga omflyttningen leder till att förvaltningen av studentbostaden i snitt är 

dyrare än en vanlig hyresrätt vilket i sin tur leder till högre hyror för studenterna. I 

rapporten ”Översyn av föreskrifter och allmänna råd om utformningen av 

studentbostäder” från 2001 har boverket med uppdrag från regeringen analyserat 

och undersökt hur studenter vill bo och vad som är viktigt att ha nära till. Slutsatsen 

man kunde dra av dessa var att den genomsnittliga studenten önskade att sin bostad 

ska: 

 

 ”Ha möjlighet till matlagning. Oftast inte ett stort kök utan gärna ett pentry. 

 Egen toalett. 

 Att bostaden gärna ska ligga centralt i staden. 

 Vara relativt billig. 

 Finnas möjlighet till studiero.”  

2.3 Regler för Studentbostäder 

Studentbostäder som är högst 35m
2
 får några sänkningar på kraven i förhållande till 

övriga bostäder på högst 35m
2 
enligt BBR.  

 

Funktioner i bostaden som till exempel sömn, vila, måltider och hemarbete får 

täcka över varandra. I och med det kan man göra bostaden mindre än 35 m
2
. Även 

om funktionerna täcker över varandra behövs det ingen rumsavskiljning vilket 

innebär att det räcker med ett fönster i rummet, dock ska det finnas tillgängligt och 

användbart badrum i varje lägenhet. Att funktioner täcker över varandra betyder att 

t.ex. köket och vardagsrummet får använda samma golvyta.  

 

Det beräknas att studentbostäderna kan göras med 40% mindre boarea än en 

standardlägenhet med samma funktioner utan att funktionerna i studentbostaden tar 

stryk. Som minst kan en studentbostad bli 16m
2
. Någon reduktion på 

tillgänglighetskraven görs inte. Studentbostaden ska ha samma tillgänglighet som 

alla andra bostäder. I utrymmet för matlagning kan en avskiljande vägg införas. 

Detta avskilda rum behöver då inte något fönster ut mot det fria utan det räcker med 

tillgång till indirekt dagsljus.  
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Vid behov av vädring i det utrymme som är avsett för matlagning räcker det med 

indirekt tillgång till öppningsbart fönster. 

 

Om man minskar samvaroarean i varje studentbostad jämfört med de 

dimensionerande måtten enligt normalnivån (Svensk standard 2014) så behöver det 

finnas ett gemensamt utrymme som i utsträckning kompenserar för minskningen i 

studentbostaden. 

 

Reglerna för detta utrymme talar inte om hur det ska se ut eller hur stora de ska 

vara utan bara att det minskade utrymmet i studentlägenheten ska uppvägas. Det 

står inte heller i reglerna hur många som får lov att dela de gemensamma 

samvarodelarna. Det är upp till det enskilda fallet att bestämma utformning och 

placering. 

   

I en studentbostad behöver inte inredningslängden i köket för matlagning vara 

längre än 2.2 meter, inklusive ett högskåp med kyl/frys. En fri golvarea på 0.6 

meter ska också finnas för eventuella kompletteringar till köksutrymmet. 

 

För att få fler att bygga studentbostäder har man gjort ändringar i plan och 

bygglagen (PBL 2014) genom SFS 2014:224 och i plan och byggförordningen 

(PBL 2014) genom SFS 2014:471.  

 

Till exempel: BBRs förändring ”Kravet på direkt dagsljus i gemensamma 

utrymmen i studentbostäder ersätts av krav på indirekt ljus. Kravet på direkt solljus 

tas bort för studentbostäder om högst 35 kvadratmeter.” (Boverket 2014) 

2.4 Enklare att bygga studentbostäder 

Många byggregler som idag styr byggandet av studentbostäder har egentligen 

skapats för byggande av vanliga permanenta bostäder. Eftersom studentbostäder 

har en begränsad boendetid behöver man inte ställa samma krav som man gör på 

permanenta bostäder. Även regler om t.ex. buller försvårar och gör byggandet av 

studentbostäder dyrare. Men även en avsaknad av finansiella styrmedel försvårar 

byggandet av nya studentbostäder. På grund av dessa är det svårt att få projekten att 

gå ihop finansiellt enligt Stiftelsen Stockholms studentbostäders rapport (Färre 

hinder-Fler studentbostäder 2013). Där ges några förslag hur man kan minska 

kostnaderna och öka antalet nybyggnationer av studentbostäder t.ex: 

 

”– Att sänka kostnaderna genom att göra plan och bygglovsprocesserna kortare. 

– Göra byggreglerna enklare och därigenom skapa bättre förutsättningar för 

storskaligt byggande av studentbostäder. T.ex. att sänka kraven för buller i 

studentbostäder. 

– Införa finansiella styrmedel i ett skede för att försöka få igång byggandet. 

– Samt att fördela marken bättre så att projekten kan starta överhuvudtaget.” 

(Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 2013) 

 

Dessa punkter är inte aktuella för detta examensarbete utan mer generella punkter 

för att stimulera byggandet av studentbostäder.   
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SSSB, Stiftelsen Stockholms studentbostäder arbetar aktivt för att förbättra 

bostadsbristssituationen för studenter. 

 

Boverket har tagit fram ett nytt förslag på allmänna råd som handlar om buller. Att 

riktvärdet ska höjas från 55 till 60dBA för de bostäder som understiger en area på 

35m
2 
och som har en sida som vetter mot t.ex. en väg och ändå få en god 

boendemiljö. Detta leder till att mer mark blir tillgänglig för nybyggnation. 

För de ljud som når över 60dBA ökar störningen snabbt och risken för människors 

hälsa stiger med ljudstörningarna. Denna ökning är acceptabel om 

trafikbelastningen under nattetid är begränsad till 30dB i sovrummet så att ostörd 

sömn kan uppnås. 

2.5  Energianvändning 

Kraven på energieffektivisering har ökat kraftigt på ny och existerande bebyggelse 

de senaste åren. Detta innebär att material och systemval sätts mer i fokus. Tidigare 

hade materialen och byggprocessen en mindre betydelse i ett livscykelsperspektiv, 

men numera förväntas det att dessa ska kunna uppnå samma energianvändning som 

för hela driftfasen. Bygg och fastighetssektorn i Europa använder enorma mängder 

energi och material. Det beräknas att det står för cirka 40% av den totala energin, 

30% av koldioxidutsläppen och cirka 40% av avfallet i världen (Träguiden 2014). 

För att minska dessa höga siffror måste det väljas förnybara resurser som minskar 

energianvändningen och koldioxidutsläppen. 

 

Trä har många miljöfördelar om man jämför med andra byggmaterial. De stora 

fördelarna är att trä erhålls med liten energiinsats från en förnybar råvara. 

Fotosyntesen som är en process hos växter skapar druvsocker och syre från 

koldioxid och vatten med en naturlig energikälla i form av solen. Denna process 

binder koldioxiden och bidrar till minskat koldioxidutsläpp under hela 

byggprocessen. 

 

Ett hus byggt av trä minskar koldioxidutsläppen mycket jämfört med om huset hade 

byggts av betong och träden fått stå kvar i skogen. Det visar forskning som 

genomförts av Sveriges Lantbruksuniversitet och Mitthögskolan (Trälyftet 2008).  

 

Efter rivning återvinns trä och används igen eller brukas som brännmaterial vilket 

ger oss värme och el, genom detta så ger trä tillbaka energi som användes vid 

avverkning och produceringen av materialet.  

 

Redan i skedet när projektören är inblandad bör den ha kunskap om den nya 

byggnadens miljöbelastning för att olika förslag ska kunna värderas av byggherren.  

De nya kraven kan påbjuda att det kommer byggas bostäder i form nollenergihus 

vilket innebär att byggnaden inte använder mer energi än vad den tillför själv. 
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2.6  Livscykelanalys 

För att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan för en byggnad görs 

en livscykelanalys över dess livstid där man analyserar allt från tillverkning till 

rivning och återvinning. 

  

Den gamla tumregeln om att byggprocessen står för 15% och driften 85% gäller 

inte längre enligt ny forskning, enligt Westlund
1
. Istället räknar man nu på att 

byggprocessen står för 50% vid betongbyggnation och 20% vid träbyggnation. 

Dessa siffror ändras beroende på uppvärmningsalternativ och husets 

energiprestanda. Driften står för den största delen av miljöpåverkan under en 

byggnads livcykel oavsett val av stomme. Den har dock minskat senaste åren då 

mer energisnåla installationer används samt att byggnaderna är mer välisolerade. 
 
Trästommar i jämförelse med betongstommar släpper ut mindre koldioxid under 

hela livscykeln, från produktion till rivning. Mycket beroende på att trä är en 

naturlig råvara gentemot betong. Dock gäller det att man tar vara på allt trä 

inklusive spillet under rivningen. Om inte så finns en risk att klimatpåverkan 

istället blir större för trä (Gustafsson 2009). 

2.7 Val av material 

För att upplysa om att val av material påverkar miljön, släppte Folksam år 2012 sin 

nionde ”Byggmiljöguide”. I rapporten analyseras olika produkter. T.ex. hur 

produkten framställs, om den är farlig för hälsan samt var produkten är tillverkad. 

Man gjorde även en grundläggande undersökning där man bland annat frågade 

olika byggföretag: 

 

”Ställer ni några skriftliga miljökrav vid produktionen av era varor i länder med 

stor risk för brister i miljöhänsyn?” (Folksam 2012). På den frågan svarade endast 

40% ja, vilket visar att byggföretagen måste upplysas om miljöpåverkan vid 

materialval.  

2.7.1 Trä som byggnadsmaterial 

Sverige har sedan lång tid tillbaka i historien en tradition av att bygga hus av trä. 

Trä är förnyelsebart. I dag är tillväxten på de svenska skogarna högre än vad som 

avverkas. Därför finns det stora möjligheter till att utvinna mer. Samtidigt kan man 

med hjälp av trä som byggnadsmaterial bygga bostäder som är koldioxidneutrala. 

Med detta menas att den koldioxid som går åt till att bygga bostaden, redan har 

tagits upp av träden som avverkats (Neova). Dessutom slipper man torktider som 

krävs när man bygger med betong vilket leder till kortare byggtider.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Westlund, Per. Ordförande, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Presentation. Växjösamtalet.  

26 november 2014 
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Under de senaste åren har flera fördelar med höga träkonstruktioner framkommit 

gentemot betongkonstruktioner, men även nackdelar. En träkonstruktion väger bara 

cirka en tredjedel om man jämför med motsvarande betongbyggnad vilket gör att 

man kan placera ett hus med träkonstruktion på mark som är lite svagare. Trä har i 

jämförelse med stål- och betongkonstruktioner en god värmeisoleringsförmåga 

vilket gör att köldbryggorna minskar. Man kan tack vare detta på ett enklare sätt 

bygga delar som sticker ut från fasaden, t.ex. burspråk (Träguiden).  

 

Trä anses ha goda brandsäkerhetsegenskaper. När en träbalk brinner förkolnas 

ytskiktet av balken och skyddar de inre delarna. På så sätt behåller en träbalk sin 

bärighet bättre än t.ex. en stålbalk. 

2.7.2 Sedumtak 

Sverige har lång tradition av grönt tak. Förr i tiden använde man gräs och torv för 

att skydda och täta taken samtidigt som det isolerade mot kyla. Båda takmaterialen 

kräver att man anlägger ett tjockt lager med jord vilket innebär att det blir ett 

ganska tungt tak. Idag använder man sig av växter där det räcker att lägga på ett 

mindre jordlager vilket ger ett tunnare och lättare tak, se Figur 2. Ett vattenmättat 

sedumtak kan väga ungefär 50 kg per kvadratmeter, vilket i sig är ungefär vad 

betongtakpannor väger.  

 

Sedum har visat sig vara en bra växtart som fungerar bra som takbeläggning. Delvis 

pga. att sedum skyddar bra mot solens UV-strålar.  Sedumfamiljen ingår i 

växtfamiljen fetbladsväxter som i sig innehåller växter som t.ex. örter och 

suckulenter som bara behöver ett tunt lager jord och som tål torka. Fetbladsväxter 

har en bra vattenhållande förmåga som kan överleva längre perioder utan vatten 

vilket gör taket i princip underhållsfritt. Sedumtaket består ibland av mossa eller 

gräs. Växterna riskerar dock inte att tränga igenom tät och dräneringslagren på 

grund av att de inte har några djupa rotsystem. 

 

Ett sedumtak är inte bara vackert att se på, det är också bra för miljön. Växterna på 

taket fångar upp en hel del av det sura regn som annars hamnar i 

dagvattenbrunnarna och så småningom i våra sjöar, dessutom binder plantorna 

koldioxid och luftföroreningar vilket bidrar till renare luft i t.ex. tätorter. 

 

Sedumplantor odlas bland annat i Småland vilket leder till att transporter och 

utsläpp minskar när man använder de närodlade plantorna. Sedumtak bör dock ha 

en lutning på 27 grader som mest för att de ska vara lämpliga att lägga ett växtlager 

på. Sedumtaken är brandgodkända enligt Broof(t
2
) som är en brandteknisk 

beteckning för antändbarheten och brandspridningen på taket (Svenskanaturtak). 

Sedumtak har även en värmeackumulerande effekt som innebär att 

temperatursvängningarna vid varma och soliga dagar minskar. Sedumtak har en 

värmekonduktivitet på ca 0.5 W/mK (Isover 2013) som är förhållandevis bra om 

man jämför mot tegel på 0.6W/mK (Malmö högskola 2008).  
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Dräneringslagret under sedumtaket innehåller plast i form av polystyren. Tätskiktet 

består av bitumen anpassat till svenska förhållanden som även renar luften från 

kväveoxider och omvandlar kemikalierna till ofarligt nitrat under hela takets 

livslängd. 

  

Trots att dräneringslagret innehåller plast så påverkas inte boendemiljön i bostaden 

av det då det ligger på utsidan av byggnaden. 

 

 

 
Figur 2. Sedumtak (ortogonal) 

2.7.3 Plast och emission  

Det finns material som används i byggbranschen som innehåller farliga ämnen 

(Jonsson och Felix 2010) som t.ex. bromerande flamskyddsmedel som är ett 

brandhämmande medel. Flamskyddsmedlet använder man på bland annat diverse 

plastmaterial, plastprodukter, textiler och i möbelstoppning. Det finns en risk att 

ämnet lämnar produkten vid användning och på så sätt kommer ut i luften som 

människan andas in. Det har visat sig att ämnet fastnar i fettväver i kroppen och 

stannar kvar en lång tid i kroppen. Men det finns ingen data som visar på att de 

nivåer som uppnås kan anses som direkta hälsorisker hos människor, det har dock 

visats en del effekter vid djurförsök (Livsmedelsverket 2013). 

 

En undersökning som gjorts (Strömberg et al. 2007) redovisar att mängden 

tillsatsämnen i plasten kan minska under återvinning och därmed kan nya ämnen 

bildas. Risken med detta blir att de produkter som bildas av återvunnen plast 

innehåller mer komplexa sammansättningar av föroreningar än vad produkten 

innehöll från början. Det finns möjlighet att plaster med mycket tillsatsämnen 

begränsas på grund av detta (SRI 2008 samt REACH 2007). 

 

Plaster som t.ex. PET som är en renare plast är det inga problem att återvinna. 

 

Ftalater finns i PVC som ofta använts i bostaden i form av plastgolv och 

badrumstapeter. Ett foster är extra känsligt för detta och riskerar att få en skadad 

könsutveckling. Vissa effekter syns inte förrän senare i livet, som i puberteten 

(Miljöforskning 2012).  Låga doser av ftalaten påskyndar puberteten medan höga 

doser gör att den kommer senare. Ftalaterna är inte bundna till plasterna och därför 

kan det läcka ut. Det har visats vid tidigare studier att ftalater ger mindre testiklar 

och lägre spermieproduktion hos djur och tros påverka mäns spermier.  
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En ny studie visar också att ftalaterna kan försämra fertiliteten hos kvinnor (Dagens 

Nyheter 2013). I en studie vid Harvard Medical School (Souter 2013) visades det 

att större halter ftalater hos olika kvinnor gav färre ägg som kunde plockas ut och 

användas vid provrörsbefuktning. 

 

En annan vanlig kemikalie som finns i hus är fenoler som också skapar 

hälsoproblem. Fenoler hittar man i lim, färg och konserveringsmedel. Fenoler och 

östrogen liknar varandra och därför skapar fenolerna obalans i hormonsystemet om 

kroppen utsätts för det, med infertilitet som värsta konsekvens. De goda bakterierna 

i kroppen har problem att överleva påverkan från kemikalier och detta leder till 

olika hälsoproblem. 

 

Eftersom det är ett studentboende som ska utföras i examensarbetet så är det viktigt 

att det blir en grund för god hälsa och att alla kroppens funktioner fortsätter att 

arbeta med sin fulla potential utan några komplikationer från t.ex. material och 

ämnen, för att ge en bra grund till nästkommande generation också. 

  

Fukt är en bidragande faktor till emissioner från material. Ju mer fukt desto mer 

emissioner (Akkonsult). Kemiska processer i byggnadsmaterial påskyndas med 

hjälp av fukt. För att undvika besvär man kan få av material så bör man använda 

lågemitterande byggnadsmaterial och man ska vänta några veckor med 

inflyttningen i nybyggda hus för att t.ex. färg och lim ska torka. 

 

Det är inte bara de fuktiga ämnena som emitterar. Torra ämnen emitteras i gasform 

till rumsluften och kan irritera kroppen, detta gäller mest för nya material. I ämnen 

som organiska lösningsmedel från färger och lim och formaldehyd från textiler och 

spånskivor kan emissionen fortsätta under flera år. 

 

För att komma undan de gifter och kemikalier som finns i pvc, kan man istället för 

en billig plastmatta använda parkettgolv. Parkettgolv tillverkas av trä som är en 

förnybar källa till skillnad från pvc. Dock har man en foam under parkettgolvet av 

plast för att bland annat minska ljudspridning.  

 

Flertalet parkettgolv är idag svanmärkta vilket innebär att produkten har en 

energibesparande tillverkningsprocess och ansvarsfull kemikalieanvändning. Det är 

också viktigt att golvet är tillverkat av virke som inte anses vara en bristvara. Man 

behöver tack vare en klickfunktion inget lim eller liknande vid monteringen, på så 

sätt kommer man ifrån användningen av fenoler. 

2.4.4 Isoleringsmaterial 

De olika materialen man använder vid isolering har olika påverkan på miljön.  

Mineralull som är den mest använda isoleringen, tillverkas av glas och sten som 

inte är förnyelsebara råvaror. Dessa krossas, smälts ner och sen bildar tunna trådar 

(Isover). Därefter körs materialet genom en ugn tillsammans med ett bindemedel. 

Processen är mycket energikrävande och ger en dålig arbetsmiljö med skadliga 

fibrer under framställningen. Om papperskivan som mineralullen kapslas in i är 

dålig kan mineralullen ge ifrån sig dåliga fibrer under monteringen men också 

under själva livscykeln. Mineralull är ett material som brukar kallas döda material, 

det kan alltså varken lagra värme eller ta upp fukt. U-värdet på mineralull brukar 

ligga runt 0,038 w/m
2
K (Malmö högskola 2008). 
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Ett isoleringsmaterial som det sällan talas om, är hampaisolering, som är ett mycket 

bättre isoleringsmaterial ur miljösynpunk, se Figur 3. Hampaisoleringen är till 

skillnad från mineralull ett förnyelsebart material och innehåller inga miljöfarliga 

kemikalier.  Hampa är en växt som kan odlas i hela världen. Den är strikt reglerad i 

Sverige då den är släkt med cannabisplantan. Man kan dock få tillstånd från 

jordbruksverket för att odla industrihampa.  

 

Som isoleringsmaterial anses hampa vara den enda riktiga ekoisoleringen (Svenska 

Hantverkare). Under tillväxten tar hampa upp koldioxid, vilket ger ett negativt 

netto även om det släpper ut under produktionen. Man uppskattar att det i en m
3
 

hampaisolering lagras 75 kg koldioxid under växtiden. När hampan skördas och 

bearbetas avges ca 13 kg koldioxid. Tack vara en energieffektiv producering fås ett 

netto på 62 kg koldioxid kvar i produkten. Hampa har goda egenskaper då den 

transporterar fukt vilket leder till att den inte möglar. Man behöver pga. hampas 

fukttransportering ingen fuktspärr i väggarna. Detta leder till att man slipper 

plastfolien och på så sätt blir mer miljövänligt. Istället sätter man en ångspärr i 

form av papp efter hampaisoleringen. Sett ur brandsynpunkt är hampa bra då det 

har samma brandklass som trä. Man behöver därför inte tillsätta några 

brandhämmande ämnen.  

 

Värmekonduktiviteten på färdigproducerad hampa brukar ligga runt 0,0457 W/mK 

(Hampaprodukter.se) vilket gör det till en likvärdig produkt till minerallull, men är 

mycket bättre ur miljösynpunkt.  

 

Ett lägre U-värde innebär att en byggnadsdel isolerar bättre än en byggnadsdel med 

högre U-värde. 

 

 

 
Figur 3. Hampaisolering (avjor) 
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2.8 Svårmätbara värden 

För att få en arkitektonisk kvalité i en bostad brukar man referera till den romerske 

arkitekten Vitruvius.  I ”Vitruvius triangel” är Skönhet, Hållbarhet och 

Bekvämlighet de tre parametrar som man bör ta hänsyn till för att nå ett så bra 

resultat som möjligt, se Figur 4. 

 
Figur 4. Vitruvius triangel 

 

För att nå en arkitektonisk kvalité kan man vidare ta hänsyn till några förklaringar 

som arkitekten Professor Ola Nylander vid Chalmers skrivit i boken ”Bostadens 

omätbara värden.” Förklaringarna nedan är en sammanfattning om de olika 

begreppen som är relevanta vid utformning av en studentbostad. 

 

Axialitet 
 

I en bostad brukar man tala om en axel som sträcker sig genom ett eller flera rum. 

Då förslagsritningen är en studentlägenhet på ett rum med pentry kommer axeln 

bara gå igenom ett rum. Axeln börjar eller slutar ofta vid ett ljusinsläpp eller vid en 

dörr, detta för att få en genomblicksmöjlighet och mer ljusinsläpp i lägenheten. 

 

Material, Detaljer och Omsorg 

 

Val av material påverkar bostadens omsorg och autenticitet. Genom att välja 

material som är tillverkade av duktiga hantverkare och av material som är naturliga 

och av god kvalitét får bostaden en mer kvalitativ känsla av äkthet och omsorg. 

 

Omslutenhet- Öppenhet 

 

Rum som upplevs som smala och trånga känns för många som en trygghet och mer 

privat. Omslutenheten är viktig att kombinera med öppenheten för att få en skön 

och luftig känsla med stora öppningar, men som samtidigt ger känslan av trygghet. 

 

Det finns även fler aspekter som bör tas hänsyn till enligt Ola Nylander: 

 

 Arkitektonisk kvalitet  

 Dagsljus 

 Rörelse 

 Generalitet 

 Rummens sammanhang och gränser 
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2.9  Nuvarande studentbostäder 

Tre olika typer av studentlägenheter i Växjö som analyserats, se Figur 5-7. Vidare 

har studentlägenheter på andra orter studerats. Se nedan (Kap 4.4 ). Gemensamt för 

studentlägenheterna i Växjö är att samtliga har små kök och att ingen av dem är 

tillgänglighetsanpassad. Alla lägenheter har en smal och trång hall med dåliga 

förvaringsmöjligheter. Något som är bra med alla är att de har förhållandevis stora 

allrum. 

 

 
Figur 5. Studentbostad Idet 1, 25.7 m2 (Växjöbostäder 2014) 

 
Figur 6. Studentbostad Slottsstaden 50B, 25.3m2 (Boplats Växjö 2014) 

 

 
Figur 7. Studentbostad Stubor 30, 22m2(Stubor 2014)
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2.10 Tillgänglighetsanpassning  

För att personer med olika förutsättningar ska kunna leva ett normalt liv, ska de 

kunna delta på samma villkor i samhället. Det finns regler för 

tillgänglighetsanpassning så att dessa villkor ska uppfyllas. Oavsett om personen 

sitter i rullstol eller inte skall den byggda miljön kunna användas av båda. I 

boverkets byggregler (BBR) står det: ”Byggnader ska vara tillgängliga och 

användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar.” 

(Boverket 2014) 

 

För att uppnå dessa tillgänglighetskrav bör man följa de standarder som BBRs 

allmänna råd hänvisar till. I detta gestaltningsförslag har därför SS 91 42 22:2006 

och SS 91 42 21:2006 använts.  

 

”Standarden syftar till, att genom förmedling av kunskap, säkra en god nivå inom 

bostadsplaneringen. En bostad enligt standarderna SS 91 42 21 (normalnivå) och 

SS 91 42 22 kan anses vara ändamålsenligt utformad och utrustad samt tillgänglig 

och användarbar för t.ex. personer som använder rullstol.” 

(Svensk standard 2007) 

 

Alla mått som redovisas har enheten millimeter. Vissa mått anges i M, 1 M = 100 

millimeter. 

2.11 Möbler, inrednings- och utrustningsmängder  

Enligt (SS 91 42 22:2006) ska en bostad innehålla och rymma: 

 

Entré: 

 

En entré skall innehålla ett högskåp (6M) och en kapphylla (2M/person), dock 

minst (6M). 

 

Kombinerat samvaro/sovrum för en person:  

 

 Säng eller bäddsoffa med avställningsyta 

 2 fåtöljer 

 Soffbord 

 Stor arbetsplats 

 Stol 

 Bokhylla 

 Klädförvaring (6M). Får dock placeras i annat utrymme vid platsbrist 
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Måltid: 

 

Matplatsen skall dimensioneras för det antal personer som bostaden är avsedd för, 

plus 2 personer, dock minst alltid 4 platser.  

 

Matlagning i bostad för en studerande: 

 

I Tabell 1 redovisas utrustningsmängder för ett kök anpassat för en studerande. 
 

Tabell 1. Specifikation önskemål och krav 

 

Inredning Längd 

Bänklängd 16M 

Disklådor 6M 

Arbetsyta 

Spis 

Bänkinredning 

Diskbänkskåp 

Lådskåp 

Väggskåp 

Högskåp (inkl. 

kyl/frys) 

 

6M 

4M 

16M 

6M 

4M 

16M 

6M 

 

Badrum/Duschrum: 

 

 Badkar/duschplats 

 Tvättställ 

 Spegel 

 Skåp 

 Wc-stol 

 

I detta gestaltningsförslag har ett exempel på en kombination med funktionsmått 

används från bilaga 1 (Svensk Standard 2007).  
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Entré 

 
Entrén till lägenheten är gjord för att en manuell eller liten eldrivenrullstol ska 

kunna ta sig in utan problem och väl inne i lägenheten ska det finnas plats för att 

rotera för att få full manövrerbarhet i hela lägenheten. I detta arbete har en entredörr 

på 10M valts istället för en 8M som det behövs för normalnivån enligt Svensk 

standard, se Figur 8. Toalettdörren är på 8M för tillgänglighet och funktionalitet. 

Trösklarna i hela lägenheten är sänkta för ökad tillgänglighet. 

 

 

 

  
Figur 8. Svensk standard för dörrar enligt SS 91 42 21 :2006 
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Kök  

 
Köket i bostaden är utformat med en spis på fyra plattor och en inbyggd ugn.  

Kyl och frys är kombinerat. Ytan för överskåp är 35M, med spisfläkt och plats för 

förvaring. Underskåpsytan är 30M.   

 

Enligt Svensk standard 91 42 21:2006 behöver en studentlägenhet bara ha köksyta 

på 16M. 

 

Studentlägenheterna i detta förslag har köksyta som är större än Svensk standard 

för studentlägenheter, totalt 43M. Köket är en viktig del för studenterna och enligt 

undersökningar som genomfördes på 62 studenter (Bilaga 1) så visade det sig att 

studenterna ville ha större kök än normalen enligt Svensk standard som de flesta 

studentlägenheterna idag har. 

 

Utrymmet framför köket är 1200 mm fri yta så att en rörelsehindrad person kan ta 

sig fram, rotera och laga mat obehindrat. 

 

En avställningsyta ska finnas bredvid kyl, spis och ugn på 2M. 

 

Avståndet mellan spis och diskho ska vara 6M, se Figur 9. 

 

 
Figur 9. Svensk standard för studentkök SS 91 42 21 :2006 

 
Måltid 

 
En matplats ska dimensioneras för antalet person som ska bo i lägenheten, plus två, 

men dock med minst fyra platser kring matbordet. Matplatsen i 

gestaltningsförslaget är gjort med ett jämt antal sittplatser och därför följande mått 

enligt bilden nedan, se Figur 10. 

 
Figur 10. Svensk standard för matplats SS 91 42 21 :2006  
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Sovrum 
 
Plats för sängen i lägenheten är 21M för att man utan problem ska kunna föra in 

sängen på plats.  

 

Sovplatsen ska dimensioneras så att en rullstolsbunden ska kunna ta sig i och ur 

sängen utan hjälp, se Figur 11. 

 

 
Figur 11. Svensk standard för sovplats SS 91 42 21 :2006 

 
Badrum/Duschrum 
 
Det ska finnas plats för en rullstol att rotera inne i badrummet, se Figur 12. 

Tvättmaskin och torktumlare placeras i ett servicehus utanför. Ett schakt har 

placerats i badrummet.  

 
Figur 12.  Svensk standard för badrum SS 91 42 21 :2006 
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Sittgrupp 

 
Sittgruppen består av en tvåsitsig med ett soffbord med plats för en rullstolsbunden 

att ställa sig vid soffbordet, se Figur 13. 

 

 
Figur 13. Svensk standard för sittgrupp SS 91 42 21 :2006 

 
Förvaring 

 
Totalt inreds lägenheten med två garderober på 6M och ett städskåp på 6M. 

Bokhyllor i bostaden placeras inte på golvet utan monteras på väggarna för att 

behålla passageareorna och inte vara i vägen för en rullstolsburen. 

 

Förvaring för ytterkläder är placerade i entrén i varje lägenhet.  

2.12 Trappor, kommunikationsutrymmen och brand 

Enligt Boverket (BFS 2011:6 ändrad t.o.m. BFS 2014:3) ska belysningen i 

kommunikationsutrymmena lysa tillräckligt och med jämn styrka så att alla 

personer i byggnaden kan röra sig säkert. På alla gångytor ska ytmaterialen 

anpassas för att minska risken för att halka och snubbla. Förändring av ytmaterial 

ska undvikas. Inga svårupptäckta hinder eller ojämnheter ska finnas på gångytorna. 

 

När man utformar en trappa är det viktigt att ta hänsyn till trappans lutning och 

längd samt måttförhållandet mellan trappstegens höjd och djup. Steghöjden på en 

trappa bör vara 170-180 mm och stegdjupet minst 250 mm (Forselltrappan). Alla 

trappsteg i samma trappa bör vara i samma höjd och djup, där detta inte kan 

undvikas bör de trappstegen märkas ut tydligt. Trappor i flerbostadshus bör ha 

kontrastmarkeringar vid trappans början och slut för att personer med nedsatt syn 

ska uppfatta nivåskillnaderna, dessa markeringar bör göras konsekvent i hela 

byggnaden. Trapplan i flerbostadshus bör vara minst 1,5 meter djupa. Bredden på 

trappor ska minst vara 1,2 meter för att underlätta gångtrafiken och för att 

bårtransporter ska komma upp och ner lätt. 

  



  
 

 

 

21 

Mattias Lundberg och Henrik Forsberg 

 2.13 Brand 

Bostadslägenheterna ska vara enskilda brandceller på EI60 som innebär att de ska 

stå emot brand i minst 60 minuter innan egenskaperna på byggnadsdelarna 

försämras. 

 

Det finns tre olika klassindelningar för byggnadsdelar och dessa betecknas med tre 

olika bokstäver. 

 

R - Bärförmåga 

E - Integritet (täthet) 

I – Isolering 

 

Vilket innebär att bostadslägenheterna med EI60 betyder att t.ex. väggen ska bevara 

sin isoleringsförmåga och hålla tätt i 60minuter, alltså att den inte ska släppa 

igenom rök eller brand samtidigt som det inte blir för varmt på andra sidan väggen. 

 

Det ska alltid finnas två av varandra oberoende brandutrymningsvägar. 

2.14 Stjärnhus 

Stjärnhus började byggas i Sverige på 1940- talet för att bekämpa trångboddheten 

samtidigt som standarden skulle förbättras och boendekostnaden inte skulle 

överstiga 20% av inkomsten. Detta ställde krav på utformningen av bostaden.  

 

Denna arkitektur var spännande ur arkitekturhistorisk synvinkel. Med stjärnhus får 

man mer spännande vinklar och ett ljusspel som man inte får med ett kvadratiskt 

hus. 

 

Stjärnhusens innergård kan bli ganska avgränsade och vindskyddade av huset själv. 

Huskropparna ger möjlighet till omslutande gårdsbildningar och annorlunda 

markplanering. Formen på trapphuset ger möjlighet till ett ljusinsläpp i 

mittsektionen beroende på hur man utformar byggnaden. 

 

Trapphuset är placerat mitt i byggnaden med tillgång till varje del av byggnaden, se 

Figur 14. 

 
Figur 14. Bild på ett stjärnhus i Motala. (Stjärnhusen 2014)  
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3. Metod 

 

Detta arbete är ett undersökande arbete där information om material, krav och 

specifikationer för utformningen har hämtats in specifikt för att genomföra arbetet. 

En undersökning på Linnéuniversitetet har genomförts där studenternas önskemål 

har studerats. Studentlägenheterna ska vara attraktiva och tillgänglighetsanpassade. 

Lägenheter som idag finns på campus i Växjö har analyserats, men även 

planlösningar från andra delar av Sverige. Undersökningsarbetet har pågått under 

hela projektet. 

3.1 Arbetets faser 

3.1.1 Programhandlingsskede 

För att nå ett mål som motsvarar de krav och önskemål på produkten skapas ett 

program som arbetas fram under ett programskede. Detta för att påbörja en 

kvalitétssäkring. Under Tabell 2 sammanfattas några önskemål som togs upp i 

programskedet.  

 
Tabell 2. Specifikation önskemål och krav 

 

 Önskemål Krav 

Material Naturvänliga Trä 

Tillgänglighet  Handikappsanpassad 

Bostadstyp 

Placering 

Gestaltning 

 

Växjö Campus 

Attraktivt 

Studentbostad 

 

Attraktivt 

   

3.1.2 Skissfas 

En skissfas startades efter att ett Program skapats. Ett förslag skissas upp som 

motsvarar de krav och önskemål som specificerats i programhandlingsskedet. De 

olika förslagen har analyserats och bearbetats för att få fram ett så bra resultat som 

möjligt.  

3.1.3 Förslagshandlingsskede 

När skisserna uppfyller de krav och önskemål som funnits med under hela 

programmet presenteras en eller flera alternativ. I detta examensarbete kommer 

enbart ett förslag presenteras med planlösning, fasad och situationsplan. 

3.1.4 Enkätundersökning 

En kvantitativ undersökning gjordes bland studenterna på Linnéuniversitetet där 62 

personer tillfrågades. Detta för att få en uppfattning av vad dagens studenter tycker 

är positivt och negativt med sina studentbostäder.  
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4. Genomförande 

4.1 Insamling av data 

Under arbetets början samlades data in som räknades som relevant för att kunna 

genomföra arbetet enligt de mål och syfte som fanns. En urvalprocess startades om 

vilken information som skulle användas.  

4.2 Undersökningar  

För att ha krav och önskemål att arbeta mot har undersökningar med studenter på 

Linnéuniversitetet genomförts. Därefter har undersökningarna sammanställts och 

sedan använts som Programunderlag. Vad studenterna tycker är viktigt vid 

utformningen av studentlägenhet. På så sätt har ritningsförslaget hela tiden arbetats 

mot att passa studenternas önskemål. Därtill har även egna erfarenheter och 

önskemål medräknats vid utformningen.  

4.3 Program 

För att få en uppfattning om vad som skulle göras skapades ett program där krav 

och önskemål om utformningen specificerades och analyserades. Detta 

sammanställdes och kopplades ihop med den insamlade data och undersökningarna 

som genomfördes för att få en klar bild över programmets omfattning.  

 

I programskedet bestämdes bland annat hur många lägenheter som ska finnas i 

huset. Flertalet redan byggda studentlägenheter analyserades både i Växjö samt i 

andra delar av Sverige. Många av de studerade lägenheterna fick klagomål på att de 

var för små samt att större kök och förvaring önskades. Därför bestämdes det tidigt 

att studenternas önskemål med större kök och mer förvaring skulle vara en röd tråd 

genom hela arbetet.  
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4.4 Utformning av planlösning  

Då den röda tråden - att studenternas önskemål - skulle följas, valdes en 

studentlägenhet som är byggd i Halmstad, där den är den näst mest eftertraktade 

lägenheten, se Figur 15. Den mest eftertraktade lägenheten var en hörnlägenhet som 

inte överensstämde med studenternas önskemål enligt enkäten (Bilaga A - B). 

 
Figur 15. Planlösning Halmstad 28m.2(Hernsell et al. 2000)  

 

Då planlösningen är gjord före 2000 är den inte utformad enligt normal 

tillgänglighet och de standardkrav som finns idag. Därför ritades köket och 

toaletten i detta arbete om med mått från SS 91 42 21:2006, Se punkt 2.12 

planlösning. Planlösningen har överlag gjorts större för tillgänglighetssanpassning. 

En urvalsprocess genomfördes där vad som skulle få plats i lägenheten 

diskuterades. Detta för att alla anvisningar i Svensk standard inte anses vara 

nödvändiga i en studentlägenhet. De mest nödvändiga möblerna valdes ut och 

placerades ut på vald plats i lägenheten. Varje möbels betjäningsarea passades in 

för att uppfylla de krav som finns i Svensk standard. 

 

Denna lägenhet bearbetades vidare i detta examensarbete och saker som kök, 

passager och badrum har gjorts större och mer tillgängligt. Även förvaringen är 

ökad. 

4.4.1 Modulanpassning 

När utformningen på planlösningen ansågs vara fullbordad monterades 

lägenheterna samman och bildade ett våningsplan av korridorstyp. Sex lägenheter 

monterades samman på varje plan i varje hus del, vilket ger ett våningsplan på 

totalt 18 lägenheter eftersom byggnaden består av tre huskroppar. Totalt blir det 90 

lägenheter på de fem våningarna. 
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4.5 Trapphus inklusive hisschakt 

Under programmets gång diskuterades länge om det fanns möjligheter att bygga en 

huskropp utan trapp och hiss och istället använda sig av en ramp som skulle nå upp 

till den femte våningen.  

Många diskussioner genomfördes internt men också med handledare. Dock ansågs 

det inte vara möjligt med hänsyn till byggnadshöjd, platsbrist, materialåtgång och 

underhåll.  

 

Ett stjärnhus har trapphuset placerad i mitten där de tre huskropparna möts. 

Trapphuset gjordes extra stort för att få en luftig och öppen känsla med ytor 

disponibla för samvaro mm. 

4.6 Utformning av kringliggande byggnader 

Ett soprum på 31,6m
2
 och två tvättstugor på 18,2 m

2
 ritades i närheten av entrén. 

Servicebyggnaderna placerades på husets framsida med hänsyn till ljudbelastning 

från tvättstugan samt att bostadshusets entré skulle kännas trevligare. 

4.7 Vind och förråd 

En vind placerades högst upp på varje huskropp med plats för ventilation och ett 

förråd på 1m
2
 för varje lägenhet (Se bilaga D). 

4.8 3D gestaltning och rendering 

Då planlösningen och formen på huset hade ritats i 2D i programmet AutoCAD 

Architecture 2015 behövdes huset ritas upp i ett program med stöd för 3D. Därför 

valdes Revit 2015 ut som ett lämpligt program.  

 

Utsidan ritades upp med samma mått som ritningen i AutoCAD. Därefter ritades 

husets tak med en lutning på 21 grader och husets grund. När byggnaden bestod av 

tre huskroppar monterades de samman i en stjärnform med ett avstånd på 3 meter 

ifrån varandra. Mellanrummet mellan de olika husen bildade husets trapphus. 

Glasväggar monterades i mellanrummet för att bidra till den luftiga känslan och 

ökat ljusinsläpp. Trapphusets trappor och hiss placerad ut. För att varje huskropp 

skulle ha två oberoende nödutgångar ritades en brandtrappa med en liten avsats ut 

på varje huskropps kortsida.  

 

När huset var uppritat började husets fasader bearbetas. För att få ett perspektiv på 

hur huset skulle se ut i verkligheten lades den planerade tomten in som en bakgrund 

i programmet. För att huset ska bli än mer verklighetstroget renderas de bilder som 

är väsentliga för arbetet.  

  



  
 

 

 

26 

Mattias Lundberg och Henrik Forsberg 

5. Resultat och analys 

5.1 Resultat  

5.1.1 Miljövänligt 

Byggnaden har en trästomme för att efterleva arbetets miljöprofil. Plast har undvikits 

i mesta möjliga grad. Isoleringsmaterial har valts och sedumtaket har valts. De 

material som valts ut har ungefär samma egenskaper som de material de ersatt, t.ex. 

hampaisoleringen som ersatte minerallullen. 

 

Dessa material ger lägre CO2 utsläpp och samtidigt bidrar de till bättre folkhälsa,  

(se mer i kapitel 2.7.3). 

5.1.2 Enkätundersökningar 

Enligt de undersökningar som gjordes skapades en bild av vad studenterna tycker 

om sin bostadssituation totalt svarade 62 studenter. En del av svaren har varit mer 

relevanta än andra och har haft inverkan på arbetets resultat. Dessa presenteras 

nedan: 

 

Resultatet i Figur 16 visar att de flesta studenterna bor i lägenheter på mellan 20-30 

kvadratmeter. 

  

 
Figur 16. Hur stor studentlägenhet har studenterna idag[m2] 
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Majoriteten av de tillfrågade studenterna vill bo på campus, se Figur 17. 

 
Figur 17. Andel studenter som vill bo på campus av de tillfrågade 

 

Figur 18 visar vad studenterna tycker är positivt med sin nuvarande bostad. 

 
Figur 18. Studenternas positiva åsikter om sin nuvarande boende 

 

Figur 19 visar vad studenterna tycker är negativt med sin nuvarande bostad. 

 
Figur 19. Studenternas negativa åsikter om sin nuvarande boende 
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5.1.3 Konstruktionsdelar 

Yttervägg 

 

Ytterväggarna på bostadshuset kommer bestå av följande material, se Figur 20. 

 
Figur 20. Yttervägg (Isover 2014) 

 
Ursprungsväggen är tagen från en realistisk vägg från Isover som sedan isoleras 

med hampa istället för mineralull, se mer 2.4.4 Isoleringsmaterial, samt Bilaga 3 för 

U-värdeberäkning. Denna vägg har brandklass REI 30 och har en tjocklek på 434 

mm. Ytterväggen med hampaisolering får ett u-värde på 0,127 W/m
2
K (Se bilaga 

3) jämfört med samma vägg med mineralull som har ett u-värde på 0,10 W/m
2
K. 

U-värde anger en byggnadsdels isolerings egenskaper, U-värdet beskriver hur 

mycket värme som försvinner per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan 

inomhus och utomhustemperatur.  
 

Lägenhetsavskiljandevägg 

 

De lägenhetsavskiljande väggarna är av typ I:214 från Isover eftersom de är bra i 

både ljud och brandssynpunkt vilka båda är viktiga punkter i varje flerbostadshus. 

Väggen har en ljudklass A och B där kravet är 56dB. Brandklassen är EI 60 på 

denna vägg. Denna vägg är 200 mm tjock, se Figur 21. 

 

 
Figur 21. Mellanvägg (Isover 2014) 
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Bjälklag 

 

Bjälklaget i huset är ett träbjälklag som är 400 mm tjock för att det ska uppnå 

ljudklass B, se Figur 22. 

 
Figur 22. Bjälklag (Träguiden 2014) 

5.1.4 Färgsättning och fasad 

Färgsättningen för varje lägenhet är vita väggar och tak för att få en ljus och ren 

känsla. Det är även enkelt att underhålla vid byten av hyresgäster Studentlägenheter 

har hög omflyttning och kan behöva underhållas ofta.  

 

Golvet i varje lägenhet är av lamellparkett, dels för att plast har undvikits men 

också för att det är snyggt, varmt och tåligt.  

 

I alla gemensamma utrymmen såsom hall och trapphus används linoleumgolv då 

det är slitstarkt men även lätt att underhålla. 

 

Badrummet  

 
På väggarna sätts det vitt kakel och på golvet läggs gråmelerad klinkers. Här går 

tätskiktet i form av plast att undvika genom att istället använda ett vätskebaserat 

tätskikt. Valet av mörkare klinkers är även gynnsamt ur orienteringssynpunkt. Det 

ger god kontrast mot det vita och gör badrummet tydligare. 

 
Fasad 
 
Utsidan blir en liggande träpanelfasad av gran, som idag är ett av de vanligaste 

fasadmaterialen, se Figur 23. Samt att det odlas mycket gran i Sverige så 

möjligheten och närheten till granträd är mycket god. Granen behandlas med lasyr 

som har låg pigmenthalt och ger ett tunt färgskikt som tydligt visar träets struktur. 

 



  
 

 

 

30 

Mattias Lundberg och Henrik Forsberg 

Då huset är relativt högt bedöms en liggande panel vara visuellt bra. Dessutom 

underlättar det underhållet på de marknära väggytorna som oftare utsätts för skador. 

 

 
Figur 23. Liggande träpanel som fasad på byggnad 

 

5.1.5 Utformningen 

Eftersom detta arbete har uppförts efter egna mål och syften så har platsen också 

valts på egen hand. Platsen som valdes är positionerad mot centrum sett från 

campusområdet. Idag är tomten obebyggd men kommunen har planer att bygga 

bostäder där vilket bidrog till att just den platsen valdes. Det är även ett sätt att 

attraktivt knyta studentlivet något mera till stadens övriga liv och verksamhet. 

 

Gestaltningen anknyter till en del av svensk byggnadskultur som på senare tid inte 

är särskilt tillvaratagen. För detta projekt valdes en så kallad stjärnhusarkitektur. 

Husformen har en tilltalande möjlighet till tillbyggnad, så att man kan bygga till 

och skapa trevliga gårdar på ett organiskt sätt. Totalt 90 lägenheter placeras över de 

tre huskropparna. Hela byggnaden har en byggnadsarea på 931 m
2
. 

 

Totalt består huset av fem beboeliga plan och en vind där alla våningsplan utom 

vinden ser likadana ut. Enda skillnaden är trapphuset där entréplan skiljer sig från 

de övriga. Trapphuset är stort och luftigt med glasfasad vilket bidrar till ljusinsläpp 

och ger möjligheter till samvaroytor mm. Förråd till alla hyresgäster är belägna på 

vinden till varje huskropp så att varje person har nära till sitt förråd. 

 

Alla offentliga passager i bostadshuset är minst 2 meter breda för att det ska finnas 

plats till möte och för att få ett bra flöde i passagerna. Även trapporna är 2 meter 

breda för att underlätta transporter och möbelflytt ytterligare. Postlådor till samtliga 

lägenheter finns i trapphuset på entréplan. En spiralbrandtrappa har en radie på 900 

mm med en avstigningsplan på 950x950 mm behövs i detta arbete eftersom det ska 

finnas två oberoende brandutgångar.  Denna står i andra änden av korridorerna på 

motsatt sida där man kommer in i korridorerna från entrén. 
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Utformningen av lägenheterna är gjord så att en rullstolsbunden person ska kunna 

bo i vilken lägenhet som helst utan begränsningar. Detta har inneburit att 

lägenheterna är lite större än snittet för studentbostäder i Växjö. Enligt de enkäter 

som genomfördes ville den genomsnittliga studenten ha större kök och övriga ytor, 

se bilaga B. Dessa önskemål speglar arbetets resultat.  

5.1.6 Planlösning 

Lägenheten är gjord så att en rullstolsburen person ska kunna ta sig in utan problem 

och väl inne i lägenheten ska det finnas plats för att rotera för att få ut full 

manövrerbarhet i hela lägenheten. 

 

Hela lägenheten är gjord i en så kallad normal nivå vilket enligt Svensk Standard 

(91 42 21:2006) innebär: 

”Nivån anger mått som behövs för tillgänglighet och användbarhet i bostäder, när 

manuell eller liten eldriven rullstol skall kunna användas. I toalettrum skall, efter 

ändring finnas plats för hjälpare.” (Svensk standard 2007) 

 

Lägenheten har passagemått på minst 900 mm mellan möbel till möbel och möbel 

till vägg. 

 

Inga möbler inkräktar på någon annan möbels betjäningsarea, dock inkräktar 

möblernas betjäningsarea på varandra. Eftersom funktionerna i en studentlägenhet 

får överlappa varandra så kan man även minska ytorna i lägenheten. I andra 

lägenheter måste dessa separeras och då får varje del ett eget modulmått.  

 

Lägenheterna är 30,6 m
2
, se Figur 24-29. 

 

 
Figur 24. Planlösning för lägenheterna 
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Figur 25. Lägenhetens planlösning, 30,6m2 

 

 
Figur 26. Möbelstudie hörnlägenhet, 30,6m2 

 

 

 



  
 

 

 

33 

Mattias Lundberg och Henrik Forsberg 

 
Figur 27. Möbelstudie lägenhet i mitten, 30,6m2 

 

 
Figur 28. Möbelstudie med betjäningsareor, 30,6m2 
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Figur 29. Möbelstudie med rullstolsvändmått, 30,6m2 

5.1.7 Modulanpassning 

Lägenheterna sammansatta till en modul med 6 lägenheter i varje huskropp och 

våning, se Figur 30. Lägenheterna i mitten är spegelvänd för att underlätta för VVS 

och installationer.  

 

 
Figur 30. Lägenheterna sammansatta till en modul 
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5.1.8 Sammansatta moduler 

Modulerna sammansatta till ett stjärnhus, se Figur 31-33.   

 
Figur 31. Modulerna sammansatta till ett stjärnhus, entréplan 
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Figur 32. Modulerna sammansatta till ett stjärnhus, plan två 



  
 

 

 

37 

Mattias Lundberg och Henrik Forsberg 

 
Figur 33. Stjärnhuset med omgivning och mått 

5.1.9 Axialitet och dagsljus 

Axialiteten i lägenheterna får en axel från ytterdörr till fönster som gör att man 

möts direkt av ljus och det känns mer öppet. 

  

Sovrummet får också en axialitet som möts av ett fönster vid köket, se Figur 34. 

Alla lägenheterna har tre fönster för ökat ljusinsläpp. Hörnlägenheterna har fyra 

fönster. 
 

 
Figur 34. Axialiteten i mittenlägenhet  
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5.1.10 Sektion 

Varje lägenhet har en takhöjd på 2,5 meter vilket anses som ganska normal idag. 

Husets grund är en platta på mark. Mellanbjälklagen är 410 mm tjocka med ett 

ytskikt av parkett. Totalt är huset 18,641 meter högt från plattan till taknocken och 

13 meter brett, se Figur 35. 

 

 

 
Figur 35. Sektion A-A 
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5.1.11 Vind 

Ett förråd på 1x1 meter per lägenhet placerades på husets vind, se Figur 36.  

 

Figur 36. Vinden på varje huskropp 
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5.1.12 Fasadritningar 

I Figur 37-40 redovisas fasadritningar från de fyra väderstrecken. 

 
Figur 37. Fasad från Norr 

 

 
Figur 38. Fasad från syd 
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Figur 39. Fasad från väster 

 

 Figur 40. Fasad från öster 

5.1.13 Platsen och omgivning 

Platsen som valts att anlägga studentbostaden på är belägen på södra delen av 

campus och därför närmare Växjö centrum än befintliga studentbostäder på 

campus. Platsen där huset är belägen är obebyggt än så länge, så byggnationen är 

självständig och kan därigenom få en mer spännande och attraktiv utformning, se 

Figur 41. Byggnaden är sex våningar hög vilket innebär att lägenheterna högst upp 

får en trevlig utsikt.  

 

Området har gröna ytor mellan huskropparna där ytorna blir vindskyddade av 

huset. Möjligheten att utnyttja tomten finns då man kan bygga fler stjärnhus som 

kan sammanfogas. I närheten av huset finns sjön Trummen, frisbeegolf och en 

volleybollplan.  

 
Figur 41. Översiktsbild 
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En solstudie har gjorts i Revit för att kontrollera så att alla lägenheter någon gång 

under dagen får sol. Datumet för solstudien är den 11 april. Resultatet visar solens 

upp- och nedgång, se Figur 42. Med solstudien har det konstaterats att alla 

lägenheter någon gång under dagen får sol. 

 
Figur 42. Solstudie för den 11 april 

5.1.14 Parkering  

En yta för parkering till husets hyresgäster har skapats väster om huset. Dels för att 

huset ska få ett avstånd från den trafikerade vägen, men också för möjligheter till 

att skapa ett grönområde i framtiden öster om huset. Då lägenheterna är tänkt att 

hyras ut till studenter antas inte att en parkering behövs per lägenhet. Istället har 

totalt 20 parkeringar planerats till husets 90 hyresgäster. Parkeringarna är 2,5x5 

meter med en friyta på 7 meter bakom enligt Svensk standard. Möjlighet till 

parkeringsutbyggnad finns.  

 

En parkering för totalt 25 cyklar har skapats på ett område bakom soprummet där 

det är skyddat från insyn. Parkeringen är delvis under tak. Dessutom placeras ett 

cykelställ för 50 cyklar längs med huskroppen. Totalt 75 cykelparkeringar. 
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5.1.15 Servicebyggnader 

Soprummet till bostadshuset blir 4x7,9 meter stort och får då en area på 31,6 m
2
. 

Denna dimensionering är gjord för 91-95 hushåll vilket räcker till de totalt 90 

bostäder som planerats.  

 

Två tvättstugor på 18,2 m
2
 finns också i närhet till entrén. Varje tvättstuga är 

dimensionerad för tre tvättmaskiner och en torktumlare.  

5.1.16 3D gestaltning 

Nedan presenteras gestaltningsresultatet av arbetet, se Figur 43-47. 

 

 
Figur 43. Huset sett från syd 

Figur 44. Husets entré, sett från öst 
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Figur 45. Huset sett från norr 

Figur 46. Huset sett från väst 

 
Figur 47. Huset sett från sydväst 
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5.2 Analys 

5.2.1 Planlösning 

De observationerna som iakttogs under jämförelsen mellan de tre olika 

studentbostäder tillsammans med enkätundersökningarna har påverkat resultatet av 

planlösningen. Alla studentlägenheterna skulle kunna brukas av personer med olika 

förutsättningar, därför användes Svensk standard som en grund vid utformningen 

av planlösningen.  

5.2.2 Trapphus 

Trapphuset är stort och rymligt för att få ett bra flöde och underlätta transport. 

Trapphuset har stora fönster vilket bidrar till bra insläpp till dagsljus. Alla trappor 

är utformade efter standarder och de krav som finns.   

5.2.3 Fasad och form 

Stjärnhus är en del av den svenska historien med en spännande arkitektur som är 

unik för campusområdet i Växjö. 

 

Trä har använts som fasadskikt på grund av dess praktiska- och estetiska 

egenskaper. 

5.2.4 Miljö 

Då plast anses ha en dålig påverkan på folkhälsan i form av emissionen har det 

undvikits genom att ersätta det med andra material med liknande egenskaper. Trä 

har valts som stommaterial på grund av dess fördelar ur miljösynpunkt.  
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6. Diskussion och slutsatser 

Linnéuniversitetet är ett växande universitet där bostadsbristen för studenterna är 

påtaglig. Inga studentbostäder har byggts sedan 2004 vilket gör situationen ohållbar 

i längden. I våra enkäter framgår det vad studenterna tycker, vilket vi har lyssnat på 

och strävat efter att uppnå när vi tog fram vår planlösning. 

 

I arbetet har materialen studerats övergripande då det är ett undersökningsarbete 

med syfte att stimulera byggandet av attraktiva studentbostäder med fokus på miljö. 

 

Bostadens utformning är utformad för en person, huvudsakligen student, med 

tillgänglighetsanpassning normalnivå. Då standarden är frivillig har inte allt följts 

full ut. 

6.1 Diskussion 

Valet om enskilt badrum eller gemensamt badrum pågick under en tid. Det finns för 

och nackdelar med de båda alternativen. Efter enkäter och egna erfarenheter så 

valdes att alla lägenheter skulle få enskilda badrum på grund av att nästan alla vill 

ha det privat när de besöker badrummet. Fördelen med om man hade valt ett 

gemensamt badrum hade blivit mindre lägenheter och lägre hyror. Många anser 

dock att hyresökningen som blir vid eget badrum är värd att betala för. 

 

Förslaget om att man kunde göra en stugby till studenterna kom upp tidigt i arbetet. 

Detta ansågs som en intressant tanke som krävde utveckling och eftertanke. 

Nackdelen med en sådan byggnation är att det är platskrävande och mycket blir 

komplicerat, t.ex. vem som tar hand om tomten och hur man gör med toaletter. 

Ett flerbostadshus för studenter är en beprövad metod som innebär mer folk på 

mindre yta jämfört med en stugby. Flerbostadshuset valdes just på grund av ytan 

och antal bostäder på den ytan.  

 

Handledare Reinholtz
2
 ställde frågan till oss -”Vad innebär det om man inte har 

trappor utan genomgående ramper?”. Detta arbetades igenom och det gjordes ett 

försök att få det att fungera, att göra alla plan och lägenheter i bostaden tillgängliga 

för en rullstolsburen utan tillägg för en trappa. Detta förslag lades ner eftersom en 

ramp ska ha en lutning 1:12 och ett viloplan var sjätte meter. I och med det hade 

rampen blivit alldeles för lång och materialkrävande om den skulle upp till alla plan 

som var tanken med idén. Idén är dock intressant och skulle teoretiskt fungera om 

huset bestod av upp till två våningar. 

 

I arbetet undvikes plast så mycket som möjligt på grund av vissa hälsorisker som 

uppstår genom emissioner med plaster (se mer 2.7.3 Plast och emission). Samt 

miljöpåverkan vid tillverkning av plasterna. Ersättning till plasten i badrummet 

hittades i form av vätskebaserat tätskikt.  

 

 

 

                                                 
2
 Reinholtz, Per. Arkitekt SIR/MSA, Reinholtz & Ronnemark, 2014. Handledning. 24 November 2014 
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De flesta studentlägenheterna på campus i Växjö är idag ett rum med pentry på 20 

till 30 m
2
. Dessa lägenheter känns ofta ganska små och är inte 

tillgänglighetsanpassade. I vår undersökning framkom även att studenterna önskade 

sig större kök och generellt större lägenheter. Detta är något som hela tiden 

eftersträvats under framtagningen av planlösningen.  

 

Växjö växer samtidigt som ansökningarna till Linnéuniversitetet ökar.  Detta leder 

till att fler bostäder måste byggas. De flesta bostäder som byggs idag är oftast 

bostadsrätter eller dyra hyresrätter som inte är ämnade för studenter. Därför vill vi 

påpeka problemet om bostadsbristen för studenter och ge ett konkret förslag på hur 

ett studentboende skulle kunna se ut.  

 

Från början planerades utrymme för 25 cykelplatser. Antalet ökades till totalt 75 

stycken för hela byggnaden. Att ha fler cykelplatser än bilparkeringar ansågs vara 

bra, och bidrar också till förutsättningar för bättre miljö. Vid behov kan antalet 

cykelplatser ökas. 

 

En stor yta som inte används är trapphuset, där tanken är att det ska vara ljust och 

rymligt. Detta förslag inriktar sig på bostadsutrymmet men de allmänna utrymmena 

har en stor potential här. Dock är den ytan ganska stor, men där finns möjlighet till 

placering av t.ex. installationsschakt eller ett gemensamt utrymme med avskiljande 

väggar osv. 

6.2 Slutsats 

Att bygga miljövänliga studentbostäder är fullt möjligt med den teknik och 

förutsättningar som finns idag. Dock finns det faktorer som verkar mot det, t.ex. 

regler och ekonomi. Dessa regler arbetar företag och myndigheter för att ändra eller 

ta bort på grund av olika förutsättningar mellan ett permanentboende och ett 

studentboende. Detta examensarbete har tagit upp några faktorer vid nybyggnation 

av ett studentboende så som t.ex. material, och visat att de är fullt möjligt att 

använda sig av miljövänliga material till ett studentboende samtidigt som man 

undviker plast.   

 
Ett hus som är byggt med hampa istället för med minerallull får stora hälsofördelar. 

Då materialet andas och transporterar fukt får huset en jämnare luftfuktighet och 

temperatur, detta bidrar också till att skadedjur som möss och andra kryp inte trivs. 

Det innehåller heller inga farliga fibrer som kan irritera hud och andningsorganen 

när man monterar isoleringen. 

 

Resultatet av gestaltningen består av ett femvåningshus för att maximera antalet 

lägenheter på ytan samtidigt som hänsyn togs till kringliggande byggnader. Totalt 

90 studentlägenheter á 30,6m
2 
fördelat på tre huskroppar.  
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http://www.byggahus.se/bygga/de-vanligaste-isoleringsmaterialen
http://www.byggahus.se/bygga/sedumtak
http://www.cobuilder.com/coBuilderDocuments/getfile?&dokid=86538&code=MzAxMjUyJTJGMzRlOTNmN2EtMjUzMy00ZGM2LTk4ZmYtZjE5ZGMxMTA2YmQwLnBkZg==&ext=.pdf
http://www.cobuilder.com/coBuilderDocuments/getfile?&dokid=86538&code=MzAxMjUyJTJGMzRlOTNmN2EtMjUzMy00ZGM2LTk4ZmYtZjE5ZGMxMTA2YmQwLnBkZg==&ext=.pdf
http://www.cobuilder.com/coBuilderDocuments/getfile?&dokid=86538&code=MzAxMjUyJTJGMzRlOTNmN2EtMjUzMy00ZGM2LTk4ZmYtZjE5ZGMxMTA2YmQwLnBkZg==&ext=.pdf
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/plastamne-minskar-fertilitet/
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/706/sedumtak-grona-tak
http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/isolering/
http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/traoljalackbets-mminomhus/
http://www.fastighetstidningen.se/forslag-fran-boverket-sa-kan-fler-studentbostader-byggas/
http://www.fastighetstidningen.se/forslag-fran-boverket-sa-kan-fler-studentbostader-byggas/
http://fof.se/tidning/2009/4/nu-utmanas-betongen
http://www.folksam.se/dpublic/a0346.nsf/vLookUpFiles/R0436.pdf/$FILE/R0436.pdf
http://www.folksam.se/dpublic/a0346.nsf/vLookUpFiles/R0436.pdf/$FILE/R0436.pdf
http://www.forssellstrappan.se/att-valja-trappa/steghojd-och-stegdjup/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12963/kemiska-amnen-inomhusmiljo.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12963/kemiska-amnen-inomhusmiljo.pdf
http://www.fuktsakerhet.se/sv/fakta/Documents/Rapport%202008_18.pdf
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Forbo-flooring.se. Produkter 

http://www.forbo-flooring.se/Foeretag/Produkter/Parkett/ 

 

Översiktsplan Växjö stad. 

http://gis.vaxjo.se/rop/index.html 

 

Gvk.se. Vätskebaserat tätskikt – 2014-09-12 

https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/vatskebaserade-tatskikt  

 

Hampaisolering.se. Hälsofördelar 

http://www.hampaisolering.se/ 

 

Hampaprodukter.se. Hampaisolering 

http://hampaprodukter.se/wp/?page_id=188 

 

Hsb.se. Historia om stjärnhus 

http://www.hsb.se/malmo/erikslust/foreningen/historik-avd 

 

Ivl.se. Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? –2012-03-01 

http://www.ivl.se/download/18.5c577972135ee95b5638000822/1350484316952/B

2031.pdf  

 

Ivl.se. Utredning om byggnaders miljöpåverkan – 2014-10-14 

http://www.ivl.se/press/nyheter/nyheter/utredningombyggnadersklimatpaverkan.5.1

acdfdc8146d949da6d43fa.html  

 

Ivl.se. Hållbar användning av naturresurser – 2014-10-14 

http://www.ivl.se/download/18.3b172370144f561e6f82c0b/1396947491408/C15.p

df   

 

Ivl.se. Miljöaspekter på val av stommaterial i byggnader – 2006-02-03 

http://www.ivl.se/webdav/files/B-rapporter/B1663.pdf   

 

Isover.se. Vad är mineralull? 

http://www.isover.se/produkter/vad+%C3%A4r+mineralull-c7- 

 

Isover.se. Träregelstomme. 

www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/ytterv%C3%A4ggar/y-c3-

302+tr%C3%A4regelstomme,+tr%C3%A4panel 

 

Isover.se. Mellanvägg 

http://www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/mellanv%C3%A4ggar/i-c3-

214+tr%C3%A4regelstomme+60+db 

 

Isover.se Hållbart byggande 

http://www.isover.se/nyheter?id=35355 

 

Kominmiljo.eu. Miljöklassning av byggnad  

http://www.kominmiljo.eu/miljoklassning-av-byggnad 

 

 

http://www.forbo-flooring.se/Foeretag/Produkter/Parkett/
http://gis.vaxjo.se/rop/index.html
https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/vatskebaserade-tatskikt
http://www.hampaisolering.se/
http://hampaprodukter.se/wp/?page_id=188
http://www.hsb.se/malmo/erikslust/foreningen/historik-avd
http://www.ivl.se/download/18.5c577972135ee95b5638000822/1350484316952/B2031.pdf
http://www.ivl.se/download/18.5c577972135ee95b5638000822/1350484316952/B2031.pdf
http://www.ivl.se/press/nyheter/nyheter/utredningombyggnadersklimatpaverkan.5.1acdfdc8146d949da6d43fa.html
http://www.ivl.se/press/nyheter/nyheter/utredningombyggnadersklimatpaverkan.5.1acdfdc8146d949da6d43fa.html
http://www.ivl.se/download/18.3b172370144f561e6f82c0b/1396947491408/C15.pdf
http://www.ivl.se/download/18.3b172370144f561e6f82c0b/1396947491408/C15.pdf
http://www.ivl.se/webdav/files/B-rapporter/B1663.pdf
http://www.isover.se/produkter/vad+%C3%A4r+mineralull-c7-
http://www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/ytterv%C3%A4ggar/y-c3-302+tr%C3%A4regelstomme,+tr%C3%A4panel
http://www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/ytterv%C3%A4ggar/y-c3-302+tr%C3%A4regelstomme,+tr%C3%A4panel
http://www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/mellanv%C3%A4ggar/i-c3-214+tr%C3%A4regelstomme+60+db
http://www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/mellanv%C3%A4ggar/i-c3-214+tr%C3%A4regelstomme+60+db
http://www.isover.se/nyheter?id=35355
http://www.kominmiljo.eu/miljoklassning-av-byggnad
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Klokahem.com. Varis Bokalders guide till schyssta isoleringsmaterial 

http://www.klokahem.com/artikel/varis-bokalders-guide-till-schyssta-

isoleringsmaterial 

 

Kone.se. Tillgänglighetsföreskrifter för hisslösningar. 

http://www.kone.se/hissar/hisslosningar/uppfyllande-av-standarder/en81-70/ 

 

Kone.com. Hisschakt. 

http://cdn.kone.com/www.kone.se/Images/factsheet-kone-elevator-monospace-

500%20%281%29-1.pdf?v=1 

 

Lagboken.se.  Svensk författningssamling – 2014-04-16 

http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=208751&docI

d=2003554&propId=5   

 

Lagboken.se. Svensk författningssamling 

http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=211607&docI

d=2055897&propId=5#search=%229%2010%22 

 

Livsmedelsverket.se. Bromerande flamskyddsmedel - 2013 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Bromerade-

flamskyddsmedel-/ 

 

Ljudlandskap.nu. Effekter på sömn – 2011-06-05 

http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=anvaendare&kapitel=kapite

l_5&rubrik=rubrik3  

 
Ltu.se. Finns det klimatfördelar med att bygga i trä – 2009-09-22 

http://www.ltu.se/cms_fs/1.51998!/leif%20gustavsson.pdf  

 

Lunds tekniska högskola. Emissioner från byggnadsmaterial – 1994-08-01  

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1291978&file

OId=1917411  

 

Lunds tekniska högskola. PVC matta. 

https://lup.lub.lu.se/search/publication/4180227 

 

Lnu.se. Årsredovisning 2013 – 2014-02-19 

http://lnu.se/polopoly_fs/1.101563!Linne%CC%81universitetet_A%CC%8Arsredo

visning_2013_Webb.pdf  

 

Mah.se. Hur vill studenter bo? – 2013 

http://www.mah.se/PageFiles/992399/Studentboende.pdf   

 

Malmö Högskola. Tabeller och formler, Energi och klimat - 2008-09-03 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AKFu6DfmB4vgJ%3A

https%3A%2F%2Fwww.mah.se%2Fpages%2F21420%2FTabeller%2520o%2520f

ormler%2520energio%2520klimat.doc+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se 

 

 

 

http://www.klokahem.com/artikel/varis-bokalders-guide-till-schyssta-isoleringsmaterial
http://www.klokahem.com/artikel/varis-bokalders-guide-till-schyssta-isoleringsmaterial
http://www.kone.se/hissar/hisslosningar/uppfyllande-av-standarder/en81-70/
http://cdn.kone.com/www.kone.se/Images/factsheet-kone-elevator-monospace-500%20%281%29-1.pdf?v=1
http://cdn.kone.com/www.kone.se/Images/factsheet-kone-elevator-monospace-500%20%281%29-1.pdf?v=1
http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=208751&docId=2003554&propId=5
http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=208751&docId=2003554&propId=5
http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=211607&docId=2055897&propId=5#search=%229%2010%22
http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=211607&docId=2055897&propId=5#search=%229%2010%22
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Bromerade-flamskyddsmedel-/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Bromerade-flamskyddsmedel-/
http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=anvaendare&kapitel=kapitel_5&rubrik=rubrik3
http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=anvaendare&kapitel=kapitel_5&rubrik=rubrik3
http://www.ltu.se/cms_fs/1.51998!/leif%20gustavsson.pdf
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1291978&fileOId=1917411
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1291978&fileOId=1917411
https://lup.lub.lu.se/search/publication/4180227
http://lnu.se/polopoly_fs/1.101563!Linne%CC%81universitetet_A%CC%8Arsredovisning_2013_Webb.pdf
http://lnu.se/polopoly_fs/1.101563!Linne%CC%81universitetet_A%CC%8Arsredovisning_2013_Webb.pdf
http://www.mah.se/PageFiles/992399/Studentboende.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AKFu6DfmB4vgJ%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mah.se%2Fpages%2F21420%2FTabeller%2520o%2520formler%2520energio%2520klimat.doc+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AKFu6DfmB4vgJ%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mah.se%2Fpages%2F21420%2FTabeller%2520o%2520formler%2520energio%2520klimat.doc+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AKFu6DfmB4vgJ%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mah.se%2Fpages%2F21420%2FTabeller%2520o%2520formler%2520energio%2520klimat.doc+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se
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Miljöforskning.se. Osäkert hur miljögifter påverkar fortplantningen, 

2012 

http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/December-

2012/Innehall/Temaartiklar/Farligt-lage-nar-fortplantningen-stors/ 

 

Miljo-utveckling.se. Ökade utsläpp från byggsektorn – 2011-03-16 

http://miljo-utveckling.se/okade-utslapp-fran-byggsektorn/   

 

Msb.se. Brandsäkerhet i flerbostadshus. 

https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/25375.pdf 

 

Neova.se. Vad är bioenergi 

http://www.neova.se/sv/vad-ar-bioenergi 

 

Nyteknik.se. Går det att bygga energieffektiva hus med låg miljöpåverkan – 2014-

04-18 

http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/article3820025.ece 

 

Novia.fi. Emissioner av kemiska föreningar från byggnadsmaterial – 2011-09-22 

http://www.novia.fi/kluck/assets/Uploads/Jarnstrom.pdf  

 

Orebro.se. Bygga soprum – 2012-10-28 

http://www.orebro.se/download/18.67bf096312f2f45846080004019/139272393045

7/Bygga+soprum+-+r%C3%A5d+och+anvisningar.pdf    

 

Ortogonal.se. Figur 2. Sedumtak 

http://www.ortogonal.se/assets/images/Villa%20Antligen/sedumtak-ortogonal-

geodesi.jpg 

 

Sveriges byggindustrier.se. Klimatpåverkan från byggprocessen – 2014 

http://publikationer.bygg.org/Userfiles/Info/933/201406-IVA-

Energieffektivisering-rapport9-I.PDF  

 

Stubor.se. Figur 7. Stubor - 2014 

http://www.stubor.se/sites/default/files/stubor_lgh1_531.jpg 

 

Studentbostadsföretagen.se.  Byggregler som hindrar 

http://www.studentbostadsforetagen.se/rapporter 

 

Studentbostadsföretagen.se. Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad  

http://www.studentbostadsforetagen.se/vision/vad_ar_en_studentbostad 

 

Sfs.se. Bostadssituationen för landets studenter – 2014 

http://www.sfs.se/sites/default/files/sfs_bostadsrapport_2014.pdf  

 

Skanska.se. Livscykelsplanering – 2002-01-25 

http://www.skanska.se/sv/om-skanska/prioriterade-omraden/miljo/energi-och-

klimat/livscykelplanering/  

 

 

 

http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/December-2012/Innehall/Temaartiklar/Farligt-lage-nar-fortplantningen-stors/
http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/December-2012/Innehall/Temaartiklar/Farligt-lage-nar-fortplantningen-stors/
http://miljo-utveckling.se/okade-utslapp-fran-byggsektorn/
https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/25375.pdf
http://www.neova.se/sv/vad-ar-bioenergi
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/article3820025.ece
http://www.novia.fi/kluck/assets/Uploads/Jarnstrom.pdf
http://www.orebro.se/download/18.67bf096312f2f45846080004019/1392723930457/Bygga+soprum+-+r%C3%A5d+och+anvisningar.pdf
http://www.orebro.se/download/18.67bf096312f2f45846080004019/1392723930457/Bygga+soprum+-+r%C3%A5d+och+anvisningar.pdf
http://publikationer.bygg.org/Userfiles/Info/933/201406-IVA-Energieffektivisering-rapport9-I.PDF
http://publikationer.bygg.org/Userfiles/Info/933/201406-IVA-Energieffektivisering-rapport9-I.PDF
http://www.studentbostadsforetagen.se/rapporter
http://www.studentbostadsforetagen.se/vision/vad_ar_en_studentbostad
http://www.sfs.se/sites/default/files/sfs_bostadsrapport_2014.pdf
http://www.skanska.se/sv/om-skanska/prioriterade-omraden/miljo/energi-och-klimat/livscykelplanering/
http://www.skanska.se/sv/om-skanska/prioriterade-omraden/miljo/energi-och-klimat/livscykelplanering/
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Sp.se. Hållbart träbyggande minskar byggsektorns miljöpåverkan 

http://www.sp.se/sv/centres/zeb/material/trabygg/sidor/default.aspx 

 

Svenskahantverkare.com. Miljö och hälsa. 

http://www.svenskahantverkare.com/miljo-halsa.php 

 

Svenskttra.se. Byggande med trä är positivt för klimatet– 2014-03-17 

http://www.svenskttra.se/om_tra_1/tra-och-miljo_1/byggande-med-tra-ar-positivt-

for-klimatet_1 

 

Svenskanaturtak.se. Brandklassificering sedum. 

http://www.svenskanaturtak.se/sedum.htm 

 

Sssb.se. Färre hinder- fler studentbostäder – 2013 

https://www.sssb.se/wp-

content/uploads/Bostadsrapport_SSSB_130624_2a_uppl.pdf  

 

Stjarnhusen.se. Figur 14. Bild på stjärnhus i motala 

http://www.stjarnhusen.se/wp-content/uploads/2014/03/stj.jpg  

 

Trappfabriken.se. Säkerhet trappor 

http://www.trappfabriken.se/s%C3%A4kerhet-trappor 

 

Traguiden.se. Brandegenskaper 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1115 

 

Traguiden.se. Miljö 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=950 

 

Traguiden.se. Flervåningshus 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=868 

 

Traguiden.se. Ljud och brand för kassettbjälklag av massivträ. 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=7447 

 

Träguiden.se. Bjälklag. 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4976&contextPage=59

46  

 

Uhr.se. Rekordmånga anmälningar till högskolan i höst – 2014-04-17 

http://www.uhr.se/sv/Om-UHR/Press/Pressmeddelanden/Rekordmanga-

anmalningar-till-hogskolan-i-host1/  

 

Vaxten.slu.se. Fotosyntesen driver alla biologiska processer på Jorden. 

http://www-vaxten.slu.se/vaxten/fotosyntes/fotosynt.htm 

 

Vaxjöbostader.se. Figur 5. Idet - 2014 

http://hb.vaxjobostader.se/VaraOmraden/Allavaraomraden/Idet/Tuvanaesvaegen/Pl

anritningar.aspx?useMenuId=369 

 

 

http://www.sp.se/sv/centres/zeb/material/trabygg/sidor/default.aspx
http://www.svenskahantverkare.com/miljo-halsa.php
http://www.svenskttra.se/om_tra_1/tra-och-miljo_1/byggande-med-tra-ar-positivt-for-klimatet_1
http://www.svenskttra.se/om_tra_1/tra-och-miljo_1/byggande-med-tra-ar-positivt-for-klimatet_1
http://www.svenskanaturtak.se/sedum.htm
https://www.sssb.se/wp-content/uploads/Bostadsrapport_SSSB_130624_2a_uppl.pdf
https://www.sssb.se/wp-content/uploads/Bostadsrapport_SSSB_130624_2a_uppl.pdf
http://www.stjarnhusen.se/wp-content/uploads/2014/03/stj.jpg
http://www.trappfabriken.se/s%C3%A4kerhet-trappor
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1115
http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=950
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=868
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=7447
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4976&contextPage=5946
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4976&contextPage=5946
http://www.uhr.se/sv/Om-UHR/Press/Pressmeddelanden/Rekordmanga-anmalningar-till-hogskolan-i-host1/
http://www.uhr.se/sv/Om-UHR/Press/Pressmeddelanden/Rekordmanga-anmalningar-till-hogskolan-i-host1/
http://www-vaxten.slu.se/vaxten/fotosyntes/fotosynt.htm
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Weland.se. Spiraltrappor för utrymning och industri 

http://www.weland.se/default.asp?ID=SPIRALTRAPPOR_INDUSTRI&sLang=sv-

se 
 

Woodnet.se. Växjö bygger 80 nya hyresrätter i trä – 2013-11-28 

http://woodnet.se/nyheter/va%CC%88xjo%CC%88-bygger-80-nya-

hyresra%CC%88tter-i-tra%CC%88/#sthash.tlddE8LD.dpuf   

http://www.weland.se/default.asp?ID=SPIRALTRAPPOR_INDUSTRI&sLang=sv-se
http://www.weland.se/default.asp?ID=SPIRALTRAPPOR_INDUSTRI&sLang=sv-se
http://woodnet.se/nyheter/va%CC%88xjo%CC%88-bygger-80-nya-hyresra%CC%88tter-i-tra%CC%88/#sthash.tlddE8LD.dpuf
http://woodnet.se/nyheter/va%CC%88xjo%CC%88-bygger-80-nya-hyresra%CC%88tter-i-tra%CC%88/#sthash.tlddE8LD.dpuf
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Bilagor 

Bilaga A: Undersökning 1  

Bilaga B: Uppföljning av undersökning 1 

Bilaga C: U-värdes beräkning - Yttervägg 

Bilaga D: Tvärsnitt vind 

 

  



  
 

 

 

Bilaga A, 1: (7) 

Mattias Lundberg och Henrik Forsberg 

Bilaga A: Undersökning 1 

 
Undersökning 2014-11-18 där totalt 62 stycken svarade.  

 

1. Är du nöjd med din boendesituation?  

 

- Ja    (81,67%, 49st) 

- Nej   (18,33%, 11st) 

- Hoppade över   (2st) 

 

2. Vilken typ av boende bor du i nu? 

 

- Korridorsboende   (3,28%, 2st) 

- Hyresrätt  (85,25%, 52st) 

- Bostadsrätt  (3,28%, 2st) 

- Hos föräldrar  (8,20%, 5st) 

- Hoppade över  (1st) 

 

3. Hur vill du bo? 

 

- Korridorsboende  (0,00%, 0st) 

- Hyresrätt  (77,42%, 48st) 

- Bostadsrätt  (25,81%, 16st) 

- Hos föräldrar  (1,61%, 1st) 

 

4. Bor du på campus? (inklusive lägenheterna vid vattentornet) 

 

- Ja   (77,42%, 48st) 

- Nej   (22,58%, 14st) 

 

5. Vill du bo på campus? 

 

- Ja   (87,10%, 54st) 

- Nej. Varför inte?  (12,9%, 8st)  

(För isolerat från omvärlden, skönt att bo närmare centrum, billigare, för mycket liv på 

vardagarna, spelar ingen roll, är för intimt.) 
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6. Hur stor är din nuvarande bostad? 

 

- 0-10 m
2   

(0,00%, 0st) 

- 10-20 m
2   

(1,61%, 1st) 

- 20-30 m
2 
  (58,06%, 36st) 

- 30-40 m
2 
   (14,52%, 9st) 

- 40-50 m
2 
  (8,06%, 5st) 

- 50-60 m
2 
   (6,45%, 4st) 

- 60< m
2 
  (11,29%, 7st) 

 

7. Hur mycket betalar du i hyra? 

 

- >2000kr  (8,06%, 5st) 

- 2000-3000kr  (9,35%, 6st) 

- 3000-4000kr  (56,45%, 35st) 

- 4000-5000kr  (14,52%, 9st) 

- 5000-6000kr  (4,84%, 3st) 

- 6000-7000kr  (4,84%, 3st) 

- 7000-8000kr  (1,61%, 1st) 

- 8000<kr  (0,00%, 0st) 

 

8. Kan du tänka dig att betala mer i hyra för en miljövänlig bostad? 

 

- Ja   (34,43%, 21st) 

- Nej   (65,57%, 40st) 

- Hoppade över  (1st) 

 

9. Om Ja på föregående fråga, hur mycket mer? 

 

- <100kr  (31,82%, 7st) 

- 100-200kr  (40,91%, 9st) 

- 200-400kr  (31,82%, 7st) 

- 400-800kr  (0,00%, 0st) 

- 800-1000kr  (9,09%, 2st) 

- 1000<kr  (0,00%, 0st) 
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10. Vad är bra respektive dåligt med ditt nuvarande boende? (t.ex. miljön, 

gemenskap, tillgänglighet, storlek) utveckla gärna!  

Bra 

 

- Ligger bra i stan. 

- Nära till skola. 18 

- Trevlig miljö. 5 

- Bra planlösning. 

- Nära campus.  

- Storleken/planlösning. 9 

- Tillgängligheten. 2  

- Läget. 10 

- Miljöstation. 2 

- Stort kök. 

- Allt ingår. 2 

Dåligt 

 

- Lyhört. 4 

- Kallt. 5 

- Dyr/hög hyra. 11 

- Ingen hiss. 

- Litet kök. 7 

- Litet badrum. 

- Storleken. 4 

- Plastgolv. 

- Delar lägenhet. 

- Långt till tvättstuga. 

- Långt till skolan/campus. 5 

- Litet/dålig planlösning. 4 

- Bostadsbrist på campus. 2 

- Förvaring.  

- Slitna.  
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Bilaga B: Uppföljning av undersökning 1 

 
Vad är positivt och negativt med planlösningen i ditt studentboende?  

 

Positivt: 

 

Eget/bra badrum 2 

Kök 2 

Stort/bra planlösning 3 

Ljus 2 

 

Negativt: 

 

Inget/Litet kök 4 

Lite yta 2 

Onödigt stort badrum 2 

Förvaring 4 

 

Om du fick ändra något i planlösningen, vad skulle du ändra då?  

 

Bättre utsikt 1 

Mindre hall 1 

Större sovrum 1 

Mer yta 2 

Öppnare planlösning 1 

Större kök 4 

Förvaring 3 

Mindre toalett 1 

Sovalkov 1 

 

Om du fick göra din lägenhet lite större, vilken del skulle du göra större? 

 

Rummet 6 

Vardagsrummet 1 

Köket 5 

 

Vad för kringliggande utrymmen skulle du vilja ha tillgång till? (t.ex. Studierum, 

gym) Skriv gärna varför du vill ha detta utrymme.  

 

Biljardrum 1 

Festlokal 2 

Gym 3 

Bastu 2 

Pool 1 
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Vad/vilka möbler får du inte plats med som du önskar fick plats?  

 

Soffa 3 

Matgrupp 3 

Byrå 1 

Förvaringsutrymmen 1 

Hur skulle köket kunna anpassa dina behov bättre?  

Större kyl och frys 3 

Slippa dela kök 1 

Öppnare planlösning 1 

Bättre vitvaror 3 

Mer arbetsyta 6 

 

Hur skulle badrummet kunna anpassa dina behov bättre?  

 

Förvaringsutrymmen 3 

Större yta 2 

Mindre yta 1 

Badkar 1 

 

Vad skulle du vilja förändra med din bostad?  

 

Ett extra rum 1 

Eget kök/bättre kök 4 

Nya vitvaror 2 

Renovering 2 

Planlösningen/större 2 

Förvaringen 3 

Garderobsplacering 1 
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Bilaga C: U-värdes beräkning – Yttervägg 
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Bilaga D: Tvärsnitt vind 
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