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III 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan man säga att arbetet i huvudsak gick ut på att konstruera en 

plan för Sandsbro AIK så att både fotbollsplan och klubbstuga befinner sig på samma 

plats. I det nuvarande läget används inte fotbollsplanen fullt ut på grund av 

vattenskada, vilket innebär att fotbollsplanen mer eller mindre är omöjlig att spela på 

vid dåligt väder. Till följd av detta så hålls istället alla träningar och matcher på 

Norremarks konstgräsplan samtidigt som klubbstugan fortfarande är aktiv på plats i 

Sandsbro.  

Planen att Sandsbro AIK:s förening helt och hållet skulle flyttas till Norremark 

istället var uppenbar. Alternativet skulle innebära att klubbstugan och alla andra 

tillhörande anläggningar skulle utformas på Norremark istället. Idén om 

utformningen och utvecklingen av Sandsbro AIK:s klubbstuga på Norremark skulle 

också bidra till Växjös utveckling.  
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Summery 

The backbone of this project is to develop a plan for Sandsbro AIK so that both the 

soccer field and clubhouse are at the same location. At present time the soccer field 

which is by the old clubhouse, can´t be used because it is water damaged, which 

means that is more or less impossible to play on the field in bad weather. As a result 

of this all the practices and games are kept instead on the artificial turf on Norremark 

while the club house is still active in Sandsbro.  

The plan that Sandsbro AIK`s association altogether would be moved to Norremark 

instead was evident. This option would mean that a new clubhouse with all the other 

associated facilities would be built in Norremark. The idea to design and develop a 

new clubhouse for Sandsbro AIK would also contribute to Växjö´s future 

development.  
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Abstract 

Detta examensarbete ger ett förslag på utformning samt gestaltning av en ny 

klubblokal och område för Sandsbro AIK. 

Rapporten syftar i att man skall kunna ta fram en vision av ett idrottsområde utifrån 

de bestämmelser som sammanställs i denna rapport. 

Resultatet av rapporten redovisas i form av ritningar och beskrivningar av ett område 

samt en klubblokal utifrån de teorier, undersökningar och litteratur som man har tagit 

del av i denna rapport. 

Nyckelord: Utformning, Idrottsförening, Visualisering 
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Förord  

Detta examensarbete är en avslutning på vår utbildning som byggnadsutformare vid 

Linnéuniversitetet (institutionen för byggteknik) i Växjö. Idén om examensarbetet 

uppkom när SAIK:s ordförande Henrik Engström under hösten 2014 vid ett 

föreläsningstillfälle på Linnéuniversitetet presenterade sin idé. Idén var att komma 

fram med en ny vision om en ny klubbstuga för Sandsbro AIK samt område på 

Norremark dit hela verksamheten skulle flyttas. Beställarens syfte var att ge chansen 

till någon utomstående att utveckla och producera förslaget vilket senare skulle 

användas vidare till dialoger och om möjligt förverkligande av byggande. Vi ansåg 

oss lockade av denna möjlighet och tog tillfället i akt. Därför valde vi att med hjälp 

av Henrik Engström och den kunskap vi inskaffat oss under denna utbildning gestalta 

ett område och utforma en tänkbar lokal. 

Vi vill tacka vår beställare Henrik Engström som är ordförande på Sandsbro AIK för 

att han ställde upp och gav oss möjligheten att genomföra detta projekt. Stort tack till 

honom för att han fanns tillgänglig för oss under hela projektets gång, hans 

engagemang samt för hans positiva feedback. Vi vill även tacka vår handledare 

Maria Runesson för all hjälp och idéer vi fått till utformningen av vårt arbete.  

 

 

Darko Ivanovic & Istvan Szabo 

Växjö, 20 Maj 2015 
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1. Introduktion 

Sandsbro AIK är en av många fotbollsföreningar i Sverige och en av 

tjugotvå fotbollsföreningar i Växjö (Idrottsnätverk 2015). SAIK:s nuvarande 

förening ligger i Sandsbro (Växjö) men alla träningar och matcher hålls 

numera på Norremarks område (Växjö) där det finns de tre befintliga 

fotbollsplaner samt omklädningslokal.  

Frågan kring en ny klubbstuga har väckts i och med idén om att utveckla 

Norremarks område. I dag används Norremarks fotbollsplaner av Sandsbro 

AIK för träningar och matcher. Med fotbollen i centrum vill man utveckla, 

förena och skapa en trevlig plats för den friskvårdande och idrottsutövande 

människan. Ett tidigare projekt genomförd i London visar att fotboll kan 

vara bra för människans mentala hälsa och ge känsla av tillhörighet och 

gemenskap (Hynes 2010). 

En vision om utveckling av Norremarks idrottsplats som ska bidra både till 

Sandsbro AIKs medlemmar och till andra inblandade intressenter. 

Föreningen Sandsbro AIK har en ambition att vara en viktig del av 

samhället och med sitt agerande och engagemang en viktig del i 

idrottsstaden Växjös utveckling.    

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Efter att konstgräs kom på plats på Norremark blev allt mer träningstid och 

speltid förlagd där, vilket uppskattades av spelare och ledare jämfört med 

den ”egna” gräsplanen vid Sandavi (Sandsbro). På grund av mindre 

utnyttjande av nuvarande Sandavi där Sandsbro AIKs plan och nuvarande 

klubbstuga ligger så var det uppenbart att lyfta frågan om att utveckla och 

möjligtvis flytta föreningen till Norremark. För att göra detta innebär det att 

bygga en ny klubbstuga och alla andra tillhörande anläggningar på 

Norremark. Att ge upp Sandavi och bygga en ny klubbstuga på Norremark 

skulle ge en möjlighet för vidare utveckling av Sandsbro; kanske bygga nya 

attraktiva bostäder, kanske en restaurang med härligt sjöläge eller en nyare 

marina där nuvarande fotbollsplan ligger.  

Nuvarande Norremark består av en konstgräsplan och två vanliga 

naturgräsplaner, samt omklädningsrum och förråd och kiosk av sämre 

kvalitet. 

För att få en fungerande verksamhet med bas på Norremark behövs 

kompletteringar av de befintliga lokalerna och anläggningarna. Arbetet 

fokuserar mest på klubblokalens utformning, målet är att uppnå en 

”arkitektonisk kvalitet” där hållbarhet, bekvämlighet och skönhet är tre delar 

som en bra bostad (lokal) skall ha i lika stora delar (Nylander och Forshed 

2011). Förutom klubblokalen med en bra, fungerande planlösning och en 
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god arbetsplats ska även andra krav uppfyllas så som hållbarhet sett utifrån 

ekonomi-, funktion-, energi- och miljö (BBR, Miljöbalken, Svensk 

Standard). 

Klubbstugan ska ha modern teknik avseende ventilation, energihushållning, 

ex. solceller på taket för egen producerad energi.  

I anslutning till lokalen/terrassen ska det finnas läktarplats för åskådare, ca 

100 personer. 

Genom att gestalta och utforma en klubbstuga måste man också ta med 

andra aspekter i arbetet för att skapa förutsättningar till en fungerande 

förening. Förutom klubbstuga finns olika krav som måste tillfredsställas: 

exempelvis parkerings platser för besökande och personal (bilar, bussar, 

varuleveranser). Man ska ha speakers/högtalare, tid/resultat tavlor på 

respektive plan, belysning inom området, högre bollstängsel utmed skogen 

och dike, fungerande vattenledning, en bra tillgänglighet för alla och en 

funktionellt fungerande helhet. 

1.2 Mål och syfte 

Målet är att kartlägga beställarens alla önskemål och utgående från detta ta 

fram ritningar och beskrivningar som uppfyller alla krav som BBR, 

Miljöbalken, Svensk Standard ställer men även ta hänsyn till faktorer som 

hållbarhet, skönhet och bekvämlighet vilka krävs att utforma en bra 

verksamhet anpassad för konsumenter i anslutning till en ideell 

idrottsverksamhet. 

Syftet med detta arbete är att ta fram vision i form av ritningar och 

beskrivningar som uppfyller beställarens alla krav samt önskemål och 

därigenom kan användas till vidare dialog med kommunen för framtida 

bebyggelse av området.  

1.3 Avgränsningar 

Rapporten fokuserar på hur man kan utforma en fungerande klubblokal 

utifrån de krav som ställs från beställare, Boverket, miljöbalken och enligt 

Svensk Standard samt det ska vara bra utformat, för god tillgänglighet för 

både personal och besökare. 

Arbetet ska avgränsas med ritningar och beskrivningar som ska vissa en klar 

bild på utformning, vilka ska kunna föras vidare vid möjligt byggande. 

Visualisering av projektet redovisas med ritningar, beskrivningar och 

presentation. Avgränsning är ritningar, beskrivningar, presentation och 

tillämpning av de krav, önskemål och idéer för bästa användning och 

utformning.  
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Rapporten ska primärt innehålla färgsättningar, planlösningar, dispositions 

ritningar, situationsplan och beskrivningar som förklaras med texten och 

tanken bakom detta. Rapporten ska inte lägga fokus på installationer såsom 

luftbehandling, belysning, ventilation och el, samt inredning men kommer 

nämnas genom projektens gång. 
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2. Teori 

2.1 Historia 

Fotboll i Sverige har sitt ursprung från England och Scotland och delvis från 

Danmark. Sveriges fotbollsförbund bildades 1904 samma år som FIFA 

(Fédération Internationale de Football Association). Fotbollen utvecklades 

starkt som sport i Sverige, en stor inverkan på det hade Olympiska spelet 

som arrangerades i Stockholm 1912 där fotbollen presenterades i större 

skalan.  

Sveriges fotbollslandslag har vunnit guldmedalj 1948 i London på 

Olympiska spelet. (Peterson 2007). I 1958 det var Sverige som var värd för 

fotbolls VM var de tog silvermedalj. 

2.1.1 Historia SAIK 

Historien börjar i en liten by i utkanten av Växjö som heter Gårdsby.  Det är 

utifrån Gårdsby IK (idrottsklubb) som Sandsbro TK (tennisklubb) fått sitt 

namn. Under 1970-talet var tennis den huvudsakliga aktiviteten i Sandsbro 

men under samma år bildades föreningen STK. Sandsbro som tidigare var 

sammankopplad med Gårdsby blev nu en stadsdel i Växjö, detta inträffade 

formellt 1980.  

Fotbollssektionen bildades den 13 april 1977 och klubbens färger blev gul 

och grön. År 1990 var första gången Sandsbro AIK spelade i division fem.  

Ett parkområde användes som en mindre fotbollsplan som efterhand 

förstorades till en sju-mannaplan. Under 1982 vände sig fotbollssektionen 

till kommunen för att be om en elva-mannaplan, samma år bytte Sandsbro 

TK namn till Sandsbro AIK (Sandsbro aktiva idrottsklubb). År 1983 var 

planen klar för att användas. Klubblokalen byggdes av två gamla baracker år 

1985 samma år som seniorlaget bildades.  Kommunen ansvarade 

ekonomiskt för cirka 50 % för bygget, resterande del utgjordes av eget 

arbete från klubbmedlemmar.   

När planen vid Sandavi väl var färdig år 1983 upptäcktes dock stora brister.  

I slutet av 1985 fick planen dräneras på grund av vattenskada. År 1987 

dokumenterades ytligare brist på dränering där kommunen erkände att man 

inte använde bra material på grund av halverade kapitalanslag. Under 2001 

utfördes slitsdränering och åtgärder för att åtgärda dessa brister. År 2005 

konstaterade svenska fotbollsförbundets anläggningsexpert att planen var 

felkonstruerad och att stora insatser krävs för att åtgärda dessa brister 

(Forslund 2012). Efter att flera fotbollsföreningar (förutom Sandsbro AIK) 

lämnat in ansökan om en ny fotbollsplan insåg kommunen att Växjö stad 
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behöver bygga flera fotbollsplaner. År 2010 byggdes en konstgräsplan och 2 

naturgräs planer på Norremark i Växjö.  

Idén om att flytta Sandsbro AIK:s verksamhet till Norremark blev en fråga 

som blev central. Det första steget var därför att utföra ett förslag i form av 

ritningar, beskrivningar och verkställa en visuell presentation. Utifrån dessa 

parametrar kan projektet i samarbete med kommunen och andra inblandade 

aktörer i framtiden drivas vidare och möjligtvis byggas  

Att projektera och utforma en väl fungerande anläggning innebär att man 

måste ta hänsyn till olika krav. 

2.2 Beställarens krav och önskemål (lokalprogram) 

Beställaren uttryckte sina idéer och önskemål om projektet, dessa noterades 

och blev en utgångspunkt för att ta fram en vision av en ny klubblokal. 

Beställarens huvudsakliga idé var att ta fram en vision av en ny klubblokal 

samt gestalta området på Norremark. 

Krav på klubbhuset är att ha ett eget kök med möjlighet till både utvändig 

och invändig servering. Dimensionerande är cirka 100 supportrar som har 

möjligheten att köpa kaffe, glass, korv etc. God tillgänglighet till WC 

inklusive handikappanpassning, förrådsutrymmen, ett garage där man kan 

underhålla grönytemaskiner och utrustning. Tvättstuga för underhåll av 

matchställ, kontor för klubbchef och administratör, en konferens-

/utbildningskapacitet för cirka 60 personer, utrymme för styrelsemöten, 

utrymme för spontana möten mellan medlemmar, städutrymme, en 

avskiljande läger del med förbindelse och tillgång till matsalsdel; 

Lägerdelen ska ha sex rum med två våningssängar var, uppehållsrum samt 

hygienutrymmen. Klubbstugan ska vara lämplig och lätt att använda och 

underhålla av både personal och besökare.  

Förutom lokalen ska anslutning till terrasser finnas samt läktarplats för 

åskådare för cirka 100 personer. Andra anläggningar som måste gestaltas för 

att få en fungerande verksamhet är exempelvis parkeringsplatser för 

besökande och personalen, speakers/ högtalare, tid och resultattavlor på 

respektive plan, samt belysning. Även en bra tillgänglighet för alla (vägar, 

förbindelse mellan olika delar). 

2.3 Boverkets byggregler, BBR 

”Gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller 

föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, 

rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, 

säkerhet vid användning och energihushållning.” (Boverket 2015).  
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Boverkets byggregler (BBR) är ett dokument från Boverket som 

sammanställer alla regler som ska följas när man ska bygga nytt, bygga till 

eller bygga om. Alla kraven i BBR är minimalkrav som måste ta hänsyn till 

medan de allmänna råden är givna som kan eller bör förverkligas.   

2.4 Miljöbalk (1998:808) 

1 Kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 

”1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling 

som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen 

har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen 

är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Miljöbalken skall tillämpas så att:  

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 

 om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, 

social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 

hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 

råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.” (Sverige Riksdag 

2015). 

Miljöbalken är en författningssamling utfärdad av Sveriges Riksdag, som 

syftet att skydda människors hälsa och miljön, värdefulla kulturmiljöer och 

naturmiljöer och den biologiska mångfalden. Reglerna ska också skydda en 

god hushållning av mark och vattenresurserna och främja hushållning med 

energi, material och råvaror. 

2.5 Svensk Standard 

”Standarden ger som underlag för projektering av ändamålsenligt 

utformade, utrustade och tillgängliga bostäder erforderliga mått på möbler, 

inredning och utrustning samt betjäningsareor till dessa. Den ger också 

måttuppgifter för dörröppningar och passageareor.”(SS 91 42 21:2006) 

SIS, Svensk Standard (Swedish Standards Institute) ska fungera som ett 

underlag vid projektering av ett lokal. I Svensk Standard står inga krav som 
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måste följas, men ofta används dem som bestämmelser för myndigheter, 

beställare, entreprenörer och projektörer. Dessa ska följas under projektets 

gång. Klubblokalen är anpassad till SIS, alla mått och betjäningsareor är 

enligt Svensk Standard. 

2.6 Tillgänglighet 

Syfte med krav och regler om tillgänglighet är att alla ska kunna ha 

möjlighet och delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljö och 

byggnader ska kunna användas av personer som har full rörlighet, personer 

med nedsatt rörelse förmåga (personer som använder rullstol, rollator eller 

käpp), personer med nedsatt syn, nedsatt hörsel och andra nedsatt 

orienteringsförmåga (Boverket 2015).  

Området ska anpassas, vara tillgängligt och kunna användas av alla. Alla ska 

kunna ha möjligheten till att komma och avnjuta en bra fotbollsmatch.  Man 

ska kunna ta en skogspromenad i det fina, lugna, naturlandskapet på 

Norremarks område eller bara komma och ta en fika med gott sällskap i 

SAIK:s nya föreningslokal. 

”Minst en tillgänglig och användbar gångväg ska finnas mellan tillgängliga 

entréer till byggnader och bostadskomplement, parkeringsplatser, 

angöringsplatser för bilar, friytor och allmänna gångvägar i anslutning till 

tomten.” (Boverket 2015, Kap 3:122)  

Handikapparkeringar ska ligga intill lokalen inom de 25 meter som är 

skrivna i Boverkets byggregler. Alla vägar, hela lokalen och hela området 

ska vara avsedda för både personer med full rörlighet och personer med 

nedsatt rörlighet. Även en bra tillgänglighet för alla (vägar, förbindelse 

mellan olika delar). 

2.7 Bostadens omätbara värden 

För att få en fungerande, tilltalande och funktionell lokal som grund, 

tillämpades boken ”Bostadens omätbara värden” skriven av Ola Nylander 

och Kjell Forshed. Tankegångarna i boken går att tillämpa på andra typer av 

byggnader och inte bara för bostäder.  

I boken ”Bostadens omätbara värden” (Nylander och Forshed, 2011), 

beskrivs olika delar som i sin tur ska ge en helhet som ska skapa en bra 

arkitektoniskt kvalitet. I de tio kapitlen i boken beskrivs bostadens olika 

kvalitéer från material, detaljer, gestaltning av fönster och ljus. Boken 

beskriver också utformning av rummet med avseende på omslutenhet och 

öppenhet, generalitet, flexibilitet, axialitet och rörelse.  
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2.7.1 Arkitektonisk kvalitet 

”Hållbarhet, skönhet och bekvämlighet är tre delar som en bra bostad skall 

ha i lika stora delar. Bra arkitektur innebär att byggnadernas alla delar 

medvetet är utformade utifrån en helhetssyn. Delarna förstärker helheten 

och helheten ger i sin tur detaljerna värde.” (Nylander och Forshed 2011, 

sid 9). Arkitektonisk kvalitet, se Figur 1.   

 

Figur 1: Förhållande mellan teknik, funktion och skönhet (Nylander och Forshed, 2011) 

 

”Hållbarhet, bekvämlighet och skönhet, orden kommer från Vitruvius som 

var arkitekt verksam i Rom för 2000 år sedan. Hållbarhet, bekvämlighet och 

skönhet var tre egenskaper som Vitruvius menade att ett bra hus skall ha i 

lika stora delar. Vitruvius tre begrepp håller än idag och är intressanta att 

framhålla vid utveckling av bostadens arkitektur.” (Nylander och Forshed 

2011, sid 10)  

Axialitet förklaras i boken Bostadens omätbara värden (Nylander och 

Forshed 2011) som en linje, en axel som sträcker sig genom två eller flera 

intressanta punkter d.v.s. involvera två eller flera rum. Axels längd är viktigt 

för att uppleva axialitet. De axlar som tydligt förbinder viktiga delar i 

byggnaden erhåller hög dignitet. Se Figur 2. 
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Figur 2: Exempel på axialitet genom lokalen 

Enligt Nylander och Forshed (2013) om man upplever både omslutenhet och 

öppenhet i en bostad är bostaden av en stor kvalité. Insläppet av dagsljus 

upplevs vara en viktig faktor i Sverige vid utformning av bostäder. Stora 

fönsterpartier bidrar till att man får in mycket ljus och därmed förstärks 

känslan av öppenhet. Eftersom sovrumsdelen omges av mindre fönster 

skapas känslan av omslutenhet vilket gör att den delen av lokalen känns mer 

privat.  

Rörelse i lokalen är en av förutsättningar för att uppleva arkitekturen som 

helhet. Rörelsen från rum till rum, rundgångsmöjligheten, att kunna gå 

genom flera omslutna rum är ett sätt att uppleva volymen och rymligheten i 

en lokal (Nylander och Forshed 2011). 

2.8 Rumsorganisation 

”Utformningen av privat och offentlig är en viktig del av bostadens 

arkitektur. Rumsorganisation omfattar bostadsplanens indelning i offentlig 

och hur det fungerar för respektive plantyperna.” (Nylander och Forshed 

2011, sid 95) 

Det viktigaste vid utformning av en planlösning av ett lokal eller bostad, är 

att den ska vara funktionell och användbar på bästa möjliga sätt. 

Planlösningens utformning är en avgörande faktor för att besökande ska 

trivas i lokalen samt att personalen ska kunna sköta sitt arbete på ett smidigt 

sätt.  

2.8.1 Offentlig del 

Den offentliga delen är tillgänglig för allmänheten och är en samlingsplats. 

Genom att den delen har mycket ljusinsläpp och ligger centralt i byggnaden 

med bra förbindelse till både den privata samt arbetsdelen, förstärks känslan 

av offentlighet. 
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2.8.2 Privat del 

Den privata delen är lite mer avskild och befinner sig separat från den 

offentliga delen. Det är en lugnare miljö och är avsedd för privat 

användning.  

2.8.3 Arbetsplats och administration 

Arbetsplats och administration är den delen av en lokal som är avsedd för 

personalen. Arbetsdelen ska utformas på ett sådant sätt som underlättar för 

personalen att sköta sitt dagliga arbete. Arbetsdelen ska även ha en bra 

förbindelse med resterande delar av lokalen samt är att det ska vara en 

trivsam arbetsmiljö för personal och kan ses som den viktigaste delen i 

lokalen eftersom den är planerad för att driva och underhålla hela 

verksamheten. 

2.9 Energi 

I byggreglerna ställs ett övergripande krav som innebär att 

byggnaden/lokalen inte får använda mer än ett visst antal kilowattimmar per 

kvadratmeter/år (Boverket 2015). Kravet på specifik energianvändning är 

olika beroende på var i Sverige byggnaden är belägen, om det är bostad eller 

lokal och om de värms upp med el eller inte.  

I dagens samhälle kommer mycket av energi från jordens resurser: olja, kol, 

gas, uran, etc. Exploateringen av dessa resurser medför vissa problem, det 

tar lång tid för de resurser som tar slut att återskapas igen. Andra stora 

problem är att klimatförändringar ständigt sker på grund av 

koldioxidutsläppen som i huvudsak beror på förbränning av fossila bränslen. 

Utsläppen av dessa skadliga partiklar påverkar världshaven och även land, 

vilket på lång sikt kommer att förändra vårt ekosystem. Därför är det viktigt 

att nya metoder för energi upptäcks i framtiden för att förändra eller 

åtminstone sakta ner klimatförändringarna. För närvarande används 16 % av 

världens energikonsumtion genom förbränning av fossila bränslen 

(oförnybara energi) producerad på det traditionella sättet och 2,8 % 

energikonsumtion genom modern teknik för förnybar energi (vatten, våg, 

vind, sol, jordvärme, biobränslen) med endast 0,04 % 

energiomvandlingsmetoder av solenergi.  (Thampi et al. 2014). Solens 

energi motsvarar 15000- 20000 gånger större än den totala 

energianvändningen på hela jorden. (Hemgren och Wannfors 2012).  

En lösning skulle kunna vara att använda sol, vind eller vatten som är den 

förnybara energin.  
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2.9.1 Solceller 

Med hjälp av solceller går det att omvandla energi från solens strålar till el. 

Solens energi kallas för förnybar energi och medför med inga giftiga utsläpp 

till omgivningen. Solenergi är idag det mest miljövänliga alternativa för att 

generera el tillverkning för bostäder, lokaler, villor etc.  

Det kan vara flera faktorer som starkt påverkar solcellernas effektivitet d.v.s. 

hur mycket el de kan producera: material, den globala solstrålningen, 

lutningsvinkel, tid på dygnet, årstiden, placering (Sethia et al. 2013). 

Studier som har gjorts tidigare förklarar en tillväxt av solceller på 

marknaden och minskning av kostnader där utveckling av teknik är 

kostnadseffektivt. Utifrån den global ekonomi som visar att de tillväxt 

länder som är mer teknologiskt utvecklade och har bättre finansiella resurser 

kan det vara mer meningsfullt och effektivare med solceller än i de länder 

där det finns mer sol (Ondraczek och Komendantova 2015). 

2.9.2 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är varmvatten som värms upp i ett värmeverk, det uppvärmda 

vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vatten 

i ledningarna är mellan 70 och 120 grader varmt beroende på årstid och 

väder. Detta vatten leds till en fjärrvärmecentral i varje bostad. Fjärrvärme 

används för att värma upp husets varmvatten. Det avkylda vatten i sin tur 

leds tillbaka till värmeverket där den värms upp igen och leds tillbaka i 

systemet. (Konsumenternas energimarknadsbyrå 2015). 
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3. Metod 

3.1 Utredning 

För att få en slutprodukt måste kraven och önskemålen som ställs på 

projektören dokumenteras.  I utredningsfasen formuleras och specificeras 

beställarens krav och önskemål översiktligt. En utredning görs för att se om 

projekten är genomförbart och möjligt att utföra. Undersökningen syftar på 

ställda krav från beställare samt vad byggnaden ska användas, hur stor yta 

det behövs, vidare hur marken ska disponeras, placering av alla rum etc. 

(Nordstrand 2008)  

Beställaren anger sina krav och önskningar som vidare i sin takt bearbetas 

och verkställs med skisser, ritningar och beskrivningar var krav på ekonomi, 

hållbarhet, funktion och miljö måste uppfyllas. 

3.2 Platsbesök 

Platsbesök görs för att få en uppfattning och överblick av område vilket 

underlättar vid planering av gestaltningen och disponering av marken.  

3.3 Möte 

Det är ett tillfälle när två eller flera människor träffas, ofta för att diskutera 

något. Under projektens gång har man veckovis avstämningsmöten med 

beställaren där man följer arbetets gång samt diskuterar olika lösningar för 

att ta sig fram mot målet.  

3.4 Presentation 

En presentation är när man inför en publik presenterar någonting inom ett 

visst ämne. För att ta reda på vad medlemmarna och andra intressenter i 

området anser om visionen av Sandsbro AIK:s nya klubbstuga och område 

gjordes en mindre presentation. Projektet presenterades i Sandsbro den 30 

april 2015. För att kunna introducera visionen på ett mer realistiskt sätt 

gjordes en mindre video med hjälp av programvaran Lumion Pro 5.0. 

3.5 Ritningar 

Ritningar krävs för att redovisa byggnaden och område visuellt. Ritningar 

utförs för en visualisering av förslaget om klubblokalen och område. 

Programvaran som användes för att rita de olika ritningarna var AutoCAD 

2015, Revit 2015 och Photoshop 2015. 
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3.6 Intervju 

Intervju är en slags konversation mellan två eller fler parter där den ena 

parten utfrågar den andra för att skaffa information. Intervju har gjorts för att 

få lite kunskap om Sandsbro AIK:s historia. 

3.7 Undersökning och samling av information 

Undersökning och samling av information ska göras för att få bakgrund, 

kunskaper, samt hitta de ställda kraven och regler som måste följas för att 

utforma lokalen och område rätt, säkert, funktionellt, estetisk tilltalande, 

ekonomiskt och kvalitativ.     

3.8 Förslagshandlingar 

Förslagshandlingar är främst ritningar som arbetas igenom tillsammans med 

beställaren. Vid framtagning av förslaghandlingarna ska man ta hänsyn till 

beställarens alla krav och önskemål. Dessa handlingar kan användas till 

grund för bygglovshandlingar om bygglov begärs men även som 

arbetsritningar fram till den färdigprojekterade byggnaden.  Resultat av 

förslagshandlingar redovisas som en situationsplan över tomten, ritningar av 

våningsplan, fasader och sektion. Om byggherren önskar en mer komplett 

redovisning även en beskrivning av förslaget samt en tredimensionell modell 

kan göras i dator (Nordstrand 2008).  
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4. Genomförande 

SAIK:s nuvarande ordförande presenterade sin idé hösten 2014 vid ett 

föreläsningstillfälle på Linnéuniversitet där flera olika förslag på 

examensarbete presenterades också. Idén var att komma fram med en vision 

om en ny klubbstuga samt område på Norremark dit hela verksamheten 

eventuellt skulle flyttas. Vi ansåg att denna möjlighet att gestalta ett område 

och utforma en ny lokal var mest tilltalande för oss för att kunna använda 

den kunskapen som vi har inskaffat under utbildningen.  

Dagen efter idén presenterades, besöktes platsen för att få en bättre bild av 

arbetet. Se Figur 3. 

 

Figur 3: Översikt av område (Google Maps)  

4.1 Undersökningfas 

För att börja ta fram en vision av ett område och en lokal på bästa möjliga 

sätt, det viktigaste är att kartlägga beställarens alla krav och önskemål. 

Genom att bestämma möte med beställaren var man kunde diskutera 

visionen och att åka ut till Norremarks område var föreningen eventuellt 

skulle flyttas, arbetet kunde sättas igång i rätt riktning. En digital karta med 

höjder av området i .dwg filformat var alla befintliga vägar, byggnader, 

fotbollsplaner, elledningar, vattenledningar samt fjärvärmeledningen syns 
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har anskaffats, för att kunna diskutera disponeringen av området tillsammans 

med beställaren.  

4.2 Skissfasen och ritningar  

Utifrån all information som samlades under undersökningsfasen samt de 

kunskaper som vi har inskaffat under alla dessa år, kunde man skissa upp ett 

förslag på den nya klubblokalen samt gestaltningen på området.  

Den digitala filen som införskaffades från kommunen underlättade mycket 

vid framställningen av situationsplanen, eftersom det behövdes inte rita en 

helt ny situationsplan utan man kunde arbeta i den befintliga filen. Man 

kunde se var områdets gränser ligger och genom dialog med beställaren 

preciserades vart de olika parkeringar, klubbstugan, miljöhuset, 

sjöfartscontainern och fotbollsgolfbanan ska ligga. Se Figur 4. 

 

       Figur 4: Situationsplan  

Beställarens alla krav och önskemålen var grunden till framtagande av de 

olika ritningar som planlösningsritningar, sektions ritningar, fasad ritningar 

samtidigt som man tog hänsyn till de olika krav som Boverket och Svensk 

Standard ställer. Alla dessa krav som ställs på en lokal från olika 

myndigheter kompletterades med de olika faktorer som beskrivs i boken 

”Bostadens omätbara värden”, klubblokalen började ta form.  

Genom att veckovis ha avstämningsmöten med beställaren, kunde man steg 

för steg komma fram till en väl genomtänkt planlösning som är funktionell 

för sitt ändamål samtidigt som den är handikappanpassad.  
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Efter att planlösningen gjorts färdig, bestämdes hur fasaden kunde utformas 

samt vilken tak ska byggnaden ha. Att det blev ett grönt tak på framsidan 

samt plåttak på baksidan med solceller på, styrdes av tanken att den ska 

smälta in i omgivningen samt att den ska vara miljövänligt genom att 

producera sin egen elektricitet. Se Figur 5. 

 

 

Figur 5: Förslag på utformning av taket 

4.3 Visualisering 

Efter att alla detaljer bestämts och godkänts av beställaren ritades lokalen 

och omgivningen upp med hjälp av olika 3D program. Fördelen med att rita 

upp lokalen och omgivningen i en 3D miljö var att man kunde se och 

uppleva hur den tänkta planen skulle se ut efter färdigställande. Alla dessa 

3D ritningar blev underlaget till en kort animeringsvideo där man fick en 

bättre förståelse och upplevelse av lokalen, området samt alla andra delar 

som ingick i projektet.  Se Figur 6. 
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Figur 6: Visualisering av området 

4.4 Presentation av projektet 

Redan på första avstämningsmöte kom beställaren med idén att det skulle 

varit bra med en mindre presentation av visionen på Valborgsmässoafton. 

Visionen skulle presenteras vid den gamla klubbstugan var många 

Sandsbrobor kommer ut och tillsammans tänder majbålet. Detta ansågs att 

vara en bra möjlighet till att få åsikter och synpunkter kring projektet och 

därför verkställdes detta den 30 april 2015. Visionen presenterades framför 

ledare, spelare, boende och andra intressenter. Genom att i ett tidigt skede av 

projektet komma ut offentligt med visionen, gav oss en möjlighet att 

använda intressenternas åsikter och synpunkter för en vidare bearbetning av 

projektet. Se Figur 7. 

     

Figur 7: Presentation i Sandsbro  
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4.5 Teori  

Under teoridelen beskrivs projektets uppkomst, bakgrund samt klargörs de 

olika delar som följs för att kunna utforma en så bra lokal som möjligt samt 

område. Det är de praktiska delarna och kunskap om byggnader som man 

ska ta hänsyn till när man ska utforma ett objekt. Det är också viktigt att 

följa de krav som involverade myndigheter framställer. Teori är ett verktyg 

och en förklaring på hur och varför lokalen och området utformades på det 

givna sättet.    
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5. Resultat och Analys 

5.1 Sandsbro AIK:s idrottsförening 

Innehållet av resultatet visar ett förslag på gestaltningen av SAIKs nya 

klubblokal samt området med de olika ingående komplementbyggnader som 

en väl fungerande idrottsverksamhet ska ha. Resultatet presenteras i form av 

ritningar, beskrivningar samt en presentation. Detta är ett förslag på hur man 

kan utforma en klubblokal och dess område utifrån de teorier och kunskap 

som man har lärt sig. Lokalen är anpassad för personalen som ska driva och 

underhålla klubben, medlemmar och besökande för bästa trivsel och 

nyttjande. Norremarks område gestaltas så att man ska kunna använda den 

på bästa möjliga sätt, var den befintliga naturen ska bevaras så mycket som 

möjligt samt byggnader som är redan på plats ska kunna användas.  

5.2 Situationsplan 

Det aktuella området ligger på Norremark i Växjö där det finns redan 

parkeringsplatser, tre fotbollsplaner (en konstgräs och två naturgräs) samt ett 

omklädningsrum och två mindre byggnader i mindre bra skick. SAIKs nya 

klubblokal är tänkt att placeras centralt och parallellt vid första 

fotbollsplanen. Den befintliga parkeringsplatsen har man bevarat men den 

asfalterades och blev utrustad med belysning. Kravet från beställaren var att 

skapa så många parkeringsplatser som möjligt, parkeringen organiserades på 

ett sådant sätt att det finns 100 stycken bilparkeringsplatser och två stycken 

bussparkeringsplatser. Enligt Boverket (Boverket 2015, kap 3:122) det ska 

finnas parkeringsplats för rörelsehindrade inom 25m gångavstånd från en 

lokals entré, så därför har två handikappanpassade placerats och två vanliga 

parkeringsplatser för personalen nära klubbstugans entré. I närheten av 

första fotbollsplanen finns det två stycken cykelparkeringar också. Ett 

gångstråk från parkeringsplatser leder fram till klubblokalen och 

fotbollsplanerna. Ett mindre kallförråd samt miljöhus ligger i närheten av 

första fotbollsplanen vid nordöstra gränsen av området.  En sjöfartscontainer 

med indragen el och vatten är placerad mellan de två naturgräs planer, för 

uteservering vid större evenemang samt en fotbollsgolfbana med sju hål vid 

östra sidan av områdets gräns. Hela området blev utformat genom att ta 

hänsyn till kraven från Boverket (Boverket 2015, kap 3:12) för att skapa 

trivsam, trygg och tillgänglig utemiljö. Se Bilaga 1 och 2. 

5.3 Kvalitet och flexibilitet att sträva efter 

Vid utformning av en lokal, finns det kvalitéer som bör eftersträvas för att 

medlemmar, personalen och besökande ska kunna trivas under sin vistelse 

och användning. Arkitektoniska kvalitéer som har nämnts i teoridelen kan 
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redovisas och kopplas till boken ”Bostadens omätbara värden” av Nylander 

och Forshed, 2013 som med teorier och bilder beskriver samt förklarar de 

faktorer skapar ökad trivsel och kvalité i en lokal. 

5.4 SAIK:s klubbstuga 

Klubbstugans boarea är på 440m² som är utformad efter beställarens krav 

och önskemål samt kraven från Boverket, Miljöbalken och Svensk Standard. 

Det var en viktig utgångspunkt att i tidigt skede precisera vad beställaren vill 

ha i klubbstugan samt vad en fotbollsförening behöver för en väl fungerande 

verksamhet.  

 Lokalen är tänkt att användas: 

 av personalen som ska kunna sköta sitt dagliga arbete, underhålla och 

driva verksamheten,  

 av medlemmar som ska kunna mötas och umgås när tillfälle ges,  

 av besökande som ska kunna se på matcher 

Planlösningen är utformad att den ska vara flexibel på ett sådant sätt att det 

finns möjligheter för både servering, konferens samt eventuellt övernattning. 

Se Bilaga 3. De rum som finns i lokalen och deras area vissas i tabell 1.

  

Tabell 1: Olika rum med areor 

Rum Antal Area m² Rum Antal Area m² 

Garage 1 32.5 Städ 1 6 

Förråd 1 10.5 Matsal 1 79.5 

Förråd 1 2 Konferens 1 50.5 

Förråd 1 7.5 WC 2 2.5 

Kontor 1 16.5 RWC 2 5 

Hall 1 35.5 RWC med dusch 2 7.5 

Kök 1 15.5 Sovrum 6 12.5 

Uppehållsrum 1 55.5    
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5.4.1 Kök 

Köket är utformad på ett sådant sätt att det finns möjlighet för servering 

både mot terrassen och mot matsalen. Den har bra förbindelse med både 

matsalen och konferensrummen samt garagen var varuintagen sker. Köket är 

utrustad med allt som behövs för matlagning samt ett kylskåp och ett mindre 

förvaringsutrymme. Se Figur 8. 

.    

Figur 8: Utformning av kök 

5.4.2 Matsal 

Matsalen ligger i den centrala delen av lokalen med ingång från terrassen 

som används för matservering samt fika. Eftersom det ligger centralt i 

lokalen den har bra förbindelse med både kök och övernattnings del. Stora 

glasspartier ger mycket ljusinsläpp. Se Figur 9. 

 

Figur 9: Utformning av matsal 
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5.4.3 Konferensrum 

Konferensrummet ligger i anslutning till matsalen och är avskild med 

flyttbar glasvägg som vid behov kan öppnas och stängas. Detta skapar flera 

möjligheter till sammankomster i form av konferenser, utbildningar eller 

stora organiserade fester. Konferensrummet kan nås via matsalen när 

glasväggen är öppen eller via korridoren från administrationsdel.                 

Se Figur 10. 

 

Figur 10: Utformning av konferensrum 

5.4.4 Förråd 

Det finns tre förråd i lokalen med olika möjligheter till förvaring. Den som 

är ansluten till kök är avsedd för matförvaring medan de andra två är 

avsedda för förvaring av extra bord och stolar. Se Figur 11. 

   

Figur 11: Placering av olika förråd 
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5.4.5 Sovrum 

I övernattningsdelen av lokalen finns det sex sovrum. Varje sovrum är 

utrustad med det två stycken garderob och två våningssängar. Sammanlagt 

finns det finns möjlighet för övernattning för 24 personer. Se Figur 12. 

 

Figur 12: Placering och utformning av sovrum 

5.4.6 Hygienrum 

Lokalen har sammanlagt sex toaletter som är samlade på ett ställe i lokalen. 

Vid anslutning till matsalen det finns två vanliga toaletter. Det finns även 

fyra stycken handikappanpassade toaletter i lokalen, en vid anslutning av 

matsalen, en vid anslutning av terrassen samt två stycken i 

övernattningsdelen som är även utrustade med dusch. Se Figur 13. 

 

Figur 13: Utformning av hygienrum 
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5.4.7 Garage 

Garagen är placerad i arbetsdelen av lokalen för att ha en bra förbindelse 

med köket eftersom varuintaget sker genom den. Den är tillräckligt stort för 

en bil samt det finns möjlighet för tillfälligt förvaring av varor.                   

Se Figur 14. 

 

Figur 14: Placering av garaget 

5.4.8 Maskinrum 

Maskinrum är avsedd till maskiner för drift av lokalen. Maskinrummet 

innehåller maskiner för fjärrvärme, ventilation och solceller. Se Figur 15. 

 

Figur 15: Placering av maskinrum 
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5.4.9 Tvättrum 

Lokalen har ett tvättrum som är utrustad med torktumlare, tvättmaskin och 

en dusch för personalen. Se Figur 16. 

 

Figur 16: Placering av tvättrum 

5.4.10 Terrassen 

Terrassen är placerad på framsidan av byggnaden i anslutning till läktaren 

och lokalen. På terrassen finns även möjlighet för uteservering. Se Figur 17. 

 

Figur 17: Placering av terrassen 
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5.4.11 Uppehållsrum 

Uppehållsrummet är placerad i övernattningsdelen av lokalen med 

anslutning till matsalen och den har en egen utgång till den fria. Den är ett 

gemensamt utrymme för de som sover över, där man kan mötas och umgås. 

Se Figur 18. 

 

Figur 18: Placering och utformning av uppehållsrum 

5.4.12 Hall 

Hallen utgör ett fritt utrymme och förbindelse mellan olika rum för bra 

rörlighet i lokalen vilket underlättar vid arbete, drift, underhåll och 

användning av lokalen. Se Figur 19. 

 

Figur 19: Placering och utformning av hallen 
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5.4.13 Rumsorganisation 

Lokalen är utformad på sådant sätt att arbete för drift och underhåll samt 

administration är avskild från den offentliga delen men med bra förbindelse 

för att personalen ska kunna sköta arbetet enkelt och effektivt. Den 

offentliga delen som ligger i mittpartiet av lokalen, består av matsalen för 

servering av gäster och konferensrum för utbildningar och konferenser. 

Stora glaspartier släpper in mycket ljus och därmed förstärker känslan av 

öppenhet och att det är den offentliga delen av lokalen. För att skapa 

flexibilitet, det är en skjutbar glasvägg som skiljer matsalen och 

konferensrummet som kan stängas vid behov. I den delen av lokalen var det 

finns möjligheter för övernattning. Det är en viktig del att i en lokal kunna 

välja att vara privat. Bra förbindelse mellan de olika delarna av lokalen, gör 

att det blir lätt att orientera sig. Se Figur 20. 

 

Figur 20: Illustration av administrations (blå), offentliga (grön) och privata (röd) delen av lokalen  

5.5 Byggnadsbeskrivning 

Tanken bakom byggnaden är att den ska smälta in i den gröna miljön 

området har att erbjuda men också placera den centralt och parallellt med 

huvudplan (konstgräsplan) så att den ska kunna användas på bästa sätt. 

Växjö kommuns slogan ”Europas grönaste stad” ville vi behålla värde och 

använda beprövade och naturnära material. Större del av taket är täckt med 

gräs och solceller som skulle användas för el produktion. Fjärrvärme är 

kopplad till kommunens fjärrvärmeledning för uppvärmning av lokalen och 

varm vatten.   

Fasaden består av vit puts samt att den mittersta delen på byggnadens 

framsida är inkläd med stående panel i brun färg för att skapa en bekvämlig 

kontrast samt framhäva olika delar på byggnaden. För att lyfta fram livet i 

fasaden har vi gjort stor inglasade öppning i den mellersta delen av lokalen 

där vi också uppnått en funktionalitet och stor dagsljusinsläpp samt 

möjligheten för utblick mot fotbollsplanen och naturen (Bilaga 5 och 6). 

Lokalen är planerad att läggas på marken utan att större schaktning skulle 
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behöva utföras. Materialet som schaktas bort kan användas som fyllning 

under läktaren. Se Figur 21.  

 

Figur 21: Förslag på byggnaden 

5.5.1 Konstruktion  

Ytterväggar till lokalen är betongväggar med isolering och fungerar som 

bärande konstruktion. Lokalen har bärande betongkonstruktion, träpelare 

och vid längre spännvidd används limträbalkar. 
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6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Projektet i sin helhet har gått bra med mindre uppkomna svårigheter som en 

projektör stöter på konstant i sitt arbete. Diskussioner om slutresultat var 

aktivt under hela projektens gång för att kunna utforma en bra idrottslokal 

samt en bra disponering av område utifrån beställarens alla krav och 

önskemål. Eftersom även krav från BBR, Miljöbalken och Svensks standard 

skulle uppfyllas samt faktorer som beskrivs i boken ”Bostadens omätbara 

värden” för att den ska bli arkitektoniskt och funktionellt bra utformad, 

krävdes mer fokus vid utformningen av lokalen. Ibland kan det kännas svårt 

att uppnå en fin, estetiskt arkitektur samtidigt som man måste ta hänsyn till 

de olika kraven som de olika myndigheterna ställer.  

Genom att ta hänsyn till vilka som ska använda lokalen kunde olika aspekter 

preciseras som har styrt utformningen av lokalen och området, dvs. 

personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett smidigt sätt, lagmedlemmar ska 

kunna ha ett ställe där de kan mötas samt besökare ska trivas i en trevligt 

inne-ute miljö och ha övernattningsmöjligheter. Med hjälp av ritningar och 

beskrivningar kunde vi förklara de olika ingående delarna i vårt projekt för 

lätt förståelse och tanke bakom utformning av lokalen och området.  

Under projektens gång har vi haft regelbunden avstämnings möte med 

beställare och handledare. Mötena orsakade ändringar främst i ritningar 

under projektet gång vilka ledde fram till det slutliga resultatet.      

Olika tekniska problem har uppkommit vid användning av datorer och 

programvaror. Eftersom det användes flera olika programvaror, att flytta 

olika filer från en programvara till en annan har orsakat lite svårigheter. 

Genom att jobba stegvis kunde vi lösa de olika problem och därmed komma 

fram till slutliga resultatet.  

Resultatet blev olika ritningar, beskrivningar samt en presentation av 

området och klubblokalen som Sandsbro AIKs förening skulle kunna 

användas vid möjliga framtida diskussion med kommunen samt andra 

intressenter.  

Projektörerna är nöjda och stolta över slutresultatet liksom beställare och de 

flesta andra som kom i kontakt med projektet. Sandsbro AIK vill vara en 

stor del av Växjö utveckling så därför är nästa steg är att föra projekten 

vidare till verkligheten. 



30 

Ivanovic & Szabo 

6.2 Metoddiskussion 

När man tog fram resultatet i form av olika ritningar och beskrivningar, var 

det mest beställaren och projektörerna som samarbetade från första skissen 

till den slutliga presentationen. Vi anser att framtagandet av visionen samt 

resultatet hade sett annorlunda ut om de olika intressenterna, lagledarna, 

spelare och boende skulle varit inblandade i projektet. Om alla dessa 

intressenter skulle varit inblandade från början av projektet skulle det 

medfört flera diskussioner samt synpunkter och förmodligen skulle det 

också uppstått flera argumentationer kring planerna av Sandsbros 

klubbstuga. Det positiva med detta skulle i huvudsak vara att man hade fått 

ett resultat där alla hade känt sig någorlunda delaktiga och kanske till och 

med nöjdare med det slutliga resultatet. Det negativa å andra sidan är att det 

skulle tagit längre tid att komma fram till ett resultat. Det skulle även krävts 

mer arbete att få alla intressenters önskemål uppfyllda. Oavsett vilket så 

skulle det vara svårt att komma fram till en lösning som skulle tillfredsställa 

alla intressenters behov och önskningar.  
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7. Slutsats 

För att koppla syfte och mål så kan man säga att det var relativt svårt att 

komma fram till ett resultat som kan användas av Sandsbro AIK men också 

av andra intressenter som är i behov av liknande verksamhet.   

Det var viktigt att ta fram ett välfungerande förslag i form av ritningar och 

beskrivningar för Sandsbro AIKs idrottsverksamhet där det uppfylls alla 

krav och önskemål från beställaren samt att de olika krav som är skrivna av 

Boverket, Miljöbalken och Svensk Standard.   

Resultaten är ritningar och beskrivningar som är fungerande på sådan sätt att 

personalen ska kunna sköta sitt arbete samt driva och underhålla 

verksamheten, medlemmar ska kunna träffas och umgås samt att besökande 

ska kunna ha möjligheten för att se match, servering och övernattning. Hela 

området är gestaltad och har alla de behövande tillhörigheter för att den ska 

vara fungerande och kunna användas för sitt ändamål.  

Resultaten kan också användas av liknande verksamheter som är i behov av 

en ny lokal. Den fungerar bra där administrationsdel, offentlig del och 

privata del samspelar med varandra och utgör en väl fungerande helhet.   
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