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Abstract 
 

The environmental debate has become more intense. It is a vital social issue 
because emissions of greenhouse gases are increasing and the global warming as 
well. The building industry has a significant role in this debate when construction 
and heating of homes are requiring a large amount of energy. To achieve energy 
efficient houses, smart and efficient solutions in the home will be needed. 
Recently, we often talk about different types of passively heated homes and 
buildings that are able to warm up themselves, adaptation to climate change and 
green architecture are also words that abound in the debate. 
With this as background and starting point, the thesis will answer the following 
questions: How can the design, local environment adaptation and basic energy 
efficiency be integrated into one house? Which architectural parameters are 
important for designing an energy efficient building? How can such a house be 
designed? 
To answer these questions new and old ideas and theories on how houses can be 
designed to be climate- and environmentally friendly and beautiful at the same 
time. This, together with various studies in the field of residential design leads to a 
planning proposal comprising 12 houses in the Samset area, three kilometers west 
of the city of Jönköping. The goal is to create a housing area, working with the 
local environment and meet the residents' needs as closely as possible while still 
being attractive and environmentally friendly. 
Based on the gathered empirical data, a number of conclusions have been made 
regarding the integration of design, local adaptation and basic energy efficiency of 
a home. Preparation work such as the planning process before work proceeds, the 
local natural conditions and circumstances prevailing and building design and 
appearance are all aspects to be considered. Through careful planning and 
understanding of these aspects the integration between them can occur. Local 
environment conditions affect the design and allows for an energy-efficient 
housing. Through the study of literature and climate-efficient building, the 
identification of various parameters that are important for designing an energy 
efficient building occurred. It is about a well insulated building, orientation, 
location, window area and location of rooms in the building. 
Buildings that have a started goal to be energy efficient can be shaped in different 
ways. A study of the relationship between the enclosing area and volume are 
presented and show that the basic geometric shape that is best suited for homes is 
the cubical. This, together with the orientation, windows setting and choice of 
materials creates the appearance of an energy-efficient housing. 
To create functioning communities these elements needs to be considered. 

Housing in the future needs to be shaped in this way to become more aware of 

what conditions are and how they are used. 

Keywords 

Location analysis, ecological building, housing quality, sustainable design, nature 

and housing. 
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Sammanfattning 
 

Miljödebatten har blivit allt mer intensiv. Det är en vital samhällsfråga då bl.a. 
utsläpp av växthusgaser ger ökad global uppvärmning. Byggbranschen har en 
betydande roll i denna debatt då bostadsbyggande och uppvärmning av bostäder 
är energikrävande insatser. För att uppnå energieffektiva byggnader krävs kunskap 
om smarta och effektiva lösningar i bostaden.  
Under senare tid talas det ofta om olika typer av passivt uppvärmda hus och 
byggnader som skall kunna värma upp sig själva, klimatanpassning och grön 
arkitektur är ord som florerar i debatten.  
Med detta som bakgrund och utgångspunkt ämnar examensarbetet att svara på 
följande frågeställningar: 
Hur kan utformning, närmiljöanpassning och grundläggande energieffektivitet 
integreras i en bostad? Vilka arkitektoniska parametrar är viktiga för att utforma en 
energieffektiv byggnad? Hur kan sådana bostäder se ut? 
För att besvara dessa frågeställningar har nya och äldre tankar och teorier 
analyserats om hur bostäder kan utformas för att bli klimat- och platsanpassade, 
miljövänliga och samtidigt tilltalande, teoretiskt sett. Detta tillsammans med olika 
studier inom området för bostadsutformning leder fram till ett planeringsförslag 
innehållande 12 bostäder i området Samset-Åsen, tre kilometer väster om 
Jönköpings centrum. Målet är att skapa ett bostadsområde som samverkar med 
närmiljön och uppfyller de boendes behov i så stor utsträckning som möjligt, 
samtidigt som det skall vara tilltalande och miljöanpassat. 
Grundat på den insamlade empirin har ett antal slutsatser dragits vad gäller 
integreringen av utformning, närmiljöanpassning och grundläggande 
energieffektivitet i en bostad. Förarbete såsom planerigsprocessen innan arbetet 
fortgår, de lokala naturförhållanden och förutsättningar som råder och 
byggnadernas form och utseende är alla aspekter som skall beaktas. Genom 
noggrann planering och förståelse för dessa aspekter kan integrering mellan dem 
ske. Närmiljöns förutsättningar påverkar utformningen och ger möjlighet till en 
energieffektiv bostad. 
Genom studier av litteratur och klimateffektiva byggnader identifierades olika 
parametrar som är viktiga för att utforma en energieffektiv byggnad. Det handlar 
om ett tätt och välisolerat klimatskal, väderstreckorientering, lokalisering, 
fönsterarea och placering samt rummens placering i bostaden. 
Byggnader som har ett uttalat mål att vara energieffektiva kan formas på olika sätt. 
En studie av förhållandet mellan omslutande area och volym presenteras och visar 
att den geometriska grundform som bäst lämpar sig för bostäder är den kubiska. 
Detta tillsammans med orienteringen i naturen, fönstersättning och materialval 
skapar utseendet för en energieffektiv bostad. 
För att skapa ett fungerande bebyggt samhälla behöver dessa aspekter beaktas för 
att bostadsbyggandet i framtiden skall formas till att bli allt mer medvetet om vilka 
förutsättningar som finns och hur dessa skall nyttjas. 

Nyckelord 

Platsanalys, ekologiskt byggande, bostadens kvaliteter, hållbart byggande, natur och 
bostäder. 
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1 Inledning 

Det inledande kapitel introducerar läsaren i examensarbetet. En bakgrund och 

problembeskrivning sätter in läsaren i ett bredare sammanhang. Syfte och mål samt 

avgränsningar visar vad som kommer att diskuteras. Kapitlet avslutas med en disposition.  

 

Som en del av Högskoleingenjörsutbildningen inom Byggnadsteknik på Tekniska 

högskolan i Jönköping skall studenterna skriva ett examensarbete inom 

ämnesområdet. Då miljödebatten i Sverige och världen är aktuell, med frågor som 

global uppvärmning och höjd havsnivå, är det intressant att utreda på vilket vis 

byggandet och bostäder påverkar miljön. Det talas ofta om energieffektivitet och 

olika typer av passivt uppvärmda byggnader. Smarta lösningar och goda kunskaper 

om byggande och bostäders kvaliteter är viktiga kunskaper som måste hanteras i 

framtiden. I examensarbetet behandlas invändig och utvändig utformning av 

bostäder som skall ge goda förutsättningar för ekologiska och energieffektiva 

lösningar.   

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Vi ser idag en stor utbyggnad av bostäder runt våra svenska städer. Denna 

utbyggnad bör inkludera god samhällsplanering, arkitektur samt energieffektiva 

hus med ett miljövänligt- och hållbart tänkande. Det har sedan ett antal år tillbaka 

utvecklats tankar och teorier som tar upp dessa frågor. 

1.1.1 Bakgrund 

Tidigt resonerades det kring ”trädgårdsstaden”. Ebenezer Howard 

talade redan 1898 om en grön samhällsplanering i sin bok ” Garden Cities of 

Tomorrow”, tidigare nämnd; ”To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform”. Här 

presenteras vikten av och kvalitéerna i, att grönska såsom träd och buskar planeras 

in i den bebyggda miljön. 

 

Vidare finns ny litteratur inom området i form av bland annat Varis Bokalders och 

Maria Block” Byggekologi: kunskaper för ett hållbart byggande”. Här presenteras vad det 

innebär att bygga miljöanpassade hus och ta tillvara platsens förutsättningar. 

1.1.2 Riokonferensen och Agenda 21 

Miljö- och hållbarhetsdebatten i världen tog sin sanna början i och med 

Riokonferensen och Agenda 21. Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar 

utveckling och antogs 1992 i Rio de Janeiro. Vid konferensen deltog världens 

regeringar och viktiga samhällsgrupper för att tillsammans arbeta för att skapa 
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utveckling utan att äventyra miljön för kommande generationer. Det skapades 

riktlinjer och långsiktiga mål för att uppnå hållbar utveckling genom att utrota 

fattigdom och avlägsna hoten mot miljön. (Förenta nationerna, 1992). 

 

Mötet ledde bland annat till att tre dokument på området hållbar utveckling togs 

fram. Det första heter ” Riodeklarationen om miljö och utveckling” och innehåller 27 

principer för miljö- och utvecklingsarbete (Miljö- och naturdepartementet Förenta 

nationerna, 1992). 

 

Andra dokumentet heter ”Handlingsprogrammet Agenda 21” och innehåller 40 kapitel 

som uppdelas på fyra olika avsnitt: ”sociala och ekonomiska dimensioner, bevara och 

förvalta resurser, stärka viktiga samhällsgrupper samt medel för genomförande” (Förenta 

nationerna, 1992). 

 

Det tredje och sista dokumentet heter ”Skogsprinciperna” och fastställer 

grundläggande riktlinjer för ett hållbart utnyttjande av världens skogar 

(Regeringskansliet, 2010). 

1.1.3 Sverige 

För Sverige har konferensen i Rio de Janeiro och Agenda 21 betydd stora och 

viktiga arbeten. År 2000 tillkallade regeringen en nationell kommitté för att 

genomföra och vidareutveckla Agenda 21 och Habitat. Kommittén har givits 

namnet Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat, uppdraget är att förankra, 

samordna och utveckla arbetet kring Rio-mötet och effekter av detta (Statens 

offentliga utredningar, 2003). 

 

Därifrån utvecklades en svensk strategi för hållbar utveckling. Denna heter 

”Strategiska utmaningar- En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling” och 

publicerades i mars 2006. Rapporten tar upp Sveriges strategi för att uppnå en 

ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling (Miljö- och 

samhällsbyggnadsdepartementet, 2005). 

 

Skrivelsen fokuserar på fyra områden som anses som de största utmaningarna. 

Dessa är: bygga samhället hållbart, stimulera en god hälsa på lika villkor, möta den 

demografiska utmaningen och främja en hållbar tillväxt (Miljö- och 

samhällsbyggnadsdepartementet, 2005). 

 

I Sverige finns de”16 nationella miljökvalitetsmålen”. 15 stycken antogs redan 1999 

och ett har tillkommit under senare år. Dessa beskriver områden som anses 

värdefulla för Sverige och anger vilka kvaliteter den givna miljön skall uppnå det 
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angivna året. De flesta målen som anges idag skall vara uppfyllda innan 2020. 

Regeringen vill genom detta uppnå en miljömässig och hållbar utveckling på lång 

sikt (Miljömålsportalen, 2011). 

Det miljömål som främst är aktuellt i denna rapport är nummer 15, God bebyggd 

miljö. Definitionen av detta mål är enligt riksdagen: 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 

så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”. 

(Miljömålsrådet, 2010) 

1.1.4 Jönköping 

I Jönköpings Kommun är miljömedvetenhet och arbeten inom området viktigt. 

Jönköping växer och det är viktigt att miljöaspekter och hållbarhetsfrågor lyfts 

fram och arbetas med (Jönköpings Kommun, 2011). 

 

Konferensen i Rio de Janeiro och Agenda 21 har även det påverkat hur 

stadsplanering och det hållbara samhället skall formas i Jönköping. Det finns 

sedan 1996 en Agenda 21-samordnare i kommunen, som bland annat har till 

uppgift att driva och stödja de kommunala förvaltningarnas miljöarbete och arbeta 

för ett uthålligt samhälle (Jönköpings Kommun, 2011). 

 

Jönköpings kommun har även sedan 2007 inrättat en miljöstrategi, som skall följas 

av berörda parter för att skapa hållbarhet och så lite negativ miljöpåverkan som 

möjligt (Jönköpings Kommun, 2011). 

 

2010 antogs Program för hållbar utveckling av kommunfullmäktige i Jönköping. Här 

presenteras kommunens samlade miljömålsarbete på en årlig basis. I rapporten 

finns uppföljning och uppdatering av visioner, bakgrund, mål och åtgärder inom 

främst fem områden (Jönköpings Kommun, 2011). Dessa är:  
 

 Vår livsmiljö 

 Boende och stadsutveckling 

 Energi och transporter 

 Produktion och konsumtion 

 Engagera flera 

 

(Jönköpings Kommun, 2011) 
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Jönköpings kommun utför vidare sammanställningar av frågor kring hur 

kommunen mår. Vilka parametrar spelar roll och hur mycket av olika ämnen finns 

i närheten av staden och kommunen. Detta presenteras i Hur mår Jönköping? – 

Gröna nyckeltal 2010 som är den senast upplagan. Denna sammanställning 

redovisar att prognosen är oklar eller negativ för Klimat, Luft, Energianvändning, 

Transporter och Konsumtion. Däremot visar rapporten att trenden i de flesta fall 

är positiv eller stillastående. För mer information om mätvärden och vad som 

omfattas av de olika områdena hänvisas läsaren till rapporten Hur mår Jönköping? – 

Gröna nyckeltal 2010.  

1.1.5 Miljöanpassat byggande 

Sverige har under lång tid varit i behov av naturens resurser och förmåner. Från 

bondesamhället och fram till industrialismen börjar det svenska samhället att 

formas enligt ekologiska principer (Boverket, 2006). 

 

Närproduktion av mat, byggnadsmaterial från trakten och bränsle till 

uppvärmning hämtades från närliggande områden. Även vissa typer av lokala 

kretsloppssystem fanns för att lösa viss problematik. Det sistnämnda är inte vad vi 

idag kallar hållbart, speciellt inte då det gäller avloppssystem i städerna (Boverket, 

2006). 

 

Då industrialismens intog Sverige ändrades många förutsättningar för boende, 

byggande och arbete. Med industrialismen följde urbaniseringen och de tidigare 

mindre lokala försörjningssystemen omvandlades till större och mer 

resurskrävande. Avloppssystem och lokal vattenförsörjning byggdes samman för 

att förbättra vattenkvaliteten. Behovet av bränsle för uppvärmning minskade då 

kaminer och kakelugnar utvecklades (Boverket, 2006). 

 

Industrialismens positiva effekter medförde utveckling för samhället, med 

produkteffektivisering och växande ekonomi. Det finns även många negativa sidor 

av den industrialisering, som framförallt påverkar miljön negativt (Hall & Dunér, 

1997). 

Resursförbrukningen ökade och utsläppen var stora. Luft, mark och vatten fick ta 

emot stora mängder skadliga ämnen, som vi idag resultaten av.  

Detta har lett fram till många av de lagar och bestämmelser, som idag hårt 

kontrollerar miljön och utsläppen som sker runt om i Sverige. Organisationer har 

även ur detta växt fram, vilka har som mål att beakta naturvärden och se så att 

dessa inte skadas (Boverket 2006). Här kan bland organisationer nämnas: 

Kretsloppsrådet och Bygga-Bo-dialogen. 
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Den främsta lagen är miljöbalken som styr områden som berör natur och 

miljöfrågor. Även kvalitetssystem hos företag har växt fram och idag 

marknadsförs många företag med att de är miljöklassificerade enligt ISO-14001 

(Göteborgs stad 2008). 

 

I Sverige under 1980-talet började vissa pionjärer att experimentera med tankarna 

på det ekologiska byggandet. Det byggdes enskilda hus som skulle vara förenade 

med naturen och miljövänliga. Därefter kom de första ekobyarna där man 

eftersträvar miljöanpassning, medvetenhet, lokala försörjningssystem och 

kretsloppstänkande. Ambitionen hos dessa är att göra så liten miljöpåverka som 

möjligt och att utsläpp till mark, vatten och luft skall vara minimala (Boverket 

2006). 

1.1.6 Problemformulering  

I dagsläget byggs bostäder och bostadsområden runt svenska städer i relativt stor 

omfattning. I planeringen av många områden tar man inte tillräcklig hänsyn till 

platsens natur och givna förutsättningar. Man använder inte heller enkla, 

grundläggande energieffektiva metoder i tillräckligt stor utsträckning. 

Detta är noterade problem som medför att närmiljöanpassning av bostäder och 

kunskaper om energieffektivitet är mycket viktiga. 

 

Då bostadsområden skall anläggas med framförallt småhus blir detta tydligt. Ofta 

fungerar byggnaderna som individuella enheter som inte sammankopplas med den 

lokala kontexten, miljö och byggnader. Detta medför en stor variation på utseende 

av byggnaderna och de fungerar mycket sällan tillsammans. Områden som berör 

närmiljöanpassning och kunskaper om energieffektivt byggande är frågor som inte 

lyfts fram tillräckligt tydligt i nyproduktionen av bostäder. Dessa frågor bör 

belysas och diskuteras för att utvecklingen skall leda mot ett hållbart byggande. 

Detta arbete avser även att fungera som ett underlag för diskussioner om 

bostadens roll i samhället och dess anpassning till närmiljön. 

 

Närmiljön återspeglas sällan i byggnaderna och arkitekturen, utan det sker en 

ökning av det standardiserade byggandet. Prefabricerade bostäder som sedan 

placeras ut på en schaktad yta är vanligt. Detta är en utvecklingsriktning som bör 

brytas.  

 

I Jönköpings kommun har nybyggnationen ökat markant den senaste 

tioårsperioden. Uppfattningen är att ovan nämnda delar inte uppmärksammas i 

tillräckligt stor utsträckning och att dagens nyexploatering är i allra högsta grad 

utvecklingsbar. 
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I Examensarbetet används platsen Samset-Åsen som en fallstudie för att analysera 

hur ekologiska bostäder kan integreras med naturen i ett grönt bostadsområde. 

Förslag på utformning av bostäder och i viss mån också samhällsplaneringen i 

närmiljön kommer att presenteras. Likaså förutsättningar och utgångspunkter som 

finns att beakta då ett nytt bostadsområde skapas. Presentationen av dessa i det 

aktuella projektet sker genom ritningar, modeller och beskrivande text. Arbetet 

genomfördes tillsammans med arkitektkontoret Hel Arkitektur som arbetar med 

att samordna hållbarhetsfrågor till en estetiskt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

hållbar helhet. Kontoret är placerat i Eskilstuna och drivs av arkitekten Helena 

Brobäck. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att utreda hur en liten bostadsgrupp planeras och gestaltas, då hållbarhet 

får högsta prioritet. 

Målet är att i en fallstudie på Samset-Åsen i Jönköping undersöka hur man kan få 

bostadsutformning,  närmiljöanpassning och grundläggande energieffektivitet att 

samverka. Dessa delar skall tillsammans skapa en god boendemiljö. 

1.3 Frågeställningar 

Examensarbetet syftar till att besvara följande frågor: 

 

1. Hur kan hållbar utformning, närmiljöanpassning och grundläggande 

energieffektivitet integreras i en bostad? 

 

2. Vilka arkitektoniska parametrar är viktiga för att utforma en energieffektiv 

byggnad?  

 

3. Hur kan sådana bostäder se ut? 

 

1.4 Avgränsningar 

Antalet bostäder avgränsas till att vara totalt 12 stycken. Två villor, två parhus och 

en kedjehuslänga med sex stycken enheter. 

 

Redovisning av parhus och villor begränsas till att innefattar invändig och 

utvändig gestaltning samt planlösningar. Bostädernas klimatskal kommer att 

redovisas i form av detaljritning.  

 

För kedjehusen redovisas inga planlösningar, endast dess utvändiga gestaltning.  
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De tekniska systemen kommer ej att redovisas. Området som rapporten berör 

skulle bli för stort  om detta togs med då arbetet fokuserar på bostadsutformning 

och ekologi. Energiberäkningar är inte utförda. 

1.5 Disposition 

Teorier och tankar om hållbart byggande och miljöanpassning till platsen inleder 

teorikapitlet. En platsanalys och inventering presenteras sedan som baserat på 

Jönköping kommuns framtagna handlingar som berör Samset-Åsenområdet . 

Analyser om vilka kvaliteter som värdesätts i bostaden och i dess närmiljö följer 

och resultatet presenteras i form av ritningar och modeller.  

Efter följande kapitel struktureras rapporten: 

2. Metod och genomförande 

3. Teoretisk bakgrund 

4. Resultat och analys/ Designprocessen 

5. Diskussion och slutsatser 
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2 Metod och genomförande 

Metodkapitlet presenterar examensarbetets metodik. Författarnas tillvägagångssätt och 

kunskapsinsamlande presenteras. Till sist i kapitlet redogörs för använda hjälpmedel och 

arbetsprocessens gång. 

 

2.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

I ett examensarbete är det viktigt att förstå och beakta målet, syftet och 

metodvalen. Två etablerade och skilda tillvägagångssätt är positivism och 

hermeneutiken. I hermeneutiken är tolkningen den huvudsakliga 

forskningsmetoden (Andersson, 1979). Positivismens skiljer sig i form av att fakta 

och kunskap baseras på sinneserfarenhet (Comte, 1979). 

2.1.1 Positivism 

Den grundläggande tanken inom positivismen är att fakta och kunskap är baserat 

på sinneserfarenhet (Comte, 1979). Ett påstående är endast sant om det 

överensstämmer med verkligheten. Metoderna skall ge pålitlig kunskap, som skall 

ta mätbara värden i beaktande istället för antaganden och spekulationer. 

Kunskaperna skall kunna mätas i form av reliabilitet och validitet (Wallén, 1996). 

Grundat på erfarenhetsmässiga studier undersöks studieobjektet för att se, om 

regelbundenheter finns i andra fall och situationer. Det förutsägbara är det som 

kan beaktas som kunskap, och det omätbara ses då som mindre intressant och 

tillförlitligt (Comte, 1979). 

2.1.2 Hermeneutik 

Grundläggande i hermeneutiken är tolkningen av innebörden av det fakta som 

insamlats, ”lärande genom tolkning” (Wallén, 1996). Frågan ”vad är det som visar 

sig och tolkningen av denna kunskap” är central enligt den hermeneutikiska 

forskningsmetoden. Den absoluta sanningen är inte målet med metoden, då det 

inte finns en sådan enligt hermeneutiken (E. Palmer). Metoder för förståelse och 

tolkning liksom villkoren för dessa är viktiga delar i en hermeneutisk 

vetenskapsteori.  

Hermeneutikens metoder kan beskrivas som tvådelad, dels den kvalitativa alltså 

humanvetenskap och dels den kvantitativa alltså naturvetenskapen och det 

mätbara. Dessa kombineras ofta i dagens forskning (E. Palmer). 
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2.2  Val av vetenskapligt tillvägagångssätt 

Då detta examensarbete omfattar samhällsplanering, bostadsutformning och 

miljöanpassning i området Samset-Åsen kan denna del ses som positivistisk. De 

etablerade kunskaper som finns ligger till grund för denna del av arbetet. 

Erfarenhetsmässiga slutsatser och lösningar presenteras som fakta i teoridelen av 

arbetet. 

Den hermeneutikiska delen används då tolkningen av dessa fakta och kunskap 

skall leda till gestaltning och utformning av området och bostäderna. Då 

formgivning är omätbart blir detta avsnitt en subjektiv tolkningsbar del i arbetet 

där de hermeneutiska tankarna passar väl in. 

2.3  Datainsamling 

2.3.1 Observation – inventering 

De lokala förutsättningarna studeras genom besök och inventering av platsen. Vid 

besöken har de topografiska förhållandena analyserats tillsammans med 

väderstreck och närmiljö. Flora och fauna studeras och deras egenskaper och 

värden analyserats. Framförallt observationer och platsanalyser ligger till grund för 

utformningen av och anpassningen till en grön och närmiljöanpassad 

bostadsmiljö. 

2.3.2 Litteraturgenomgång 

Aktuell litteratur studeras inom arkitektur, byggekologi och samhällsplanering för 

att skapa bredare kunskap om bostäders påverkan på människor och natur. Dessa 

studierligger till grund för förståelsen av vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn 

till och beakta i ämnena ekologiskt byggande, miljöanpassning och bostadens 

kvaliteter. Litteratuppdateringar har skett löpande under arbetets gång och ny 

kunskap har tillförts arbetsprocessen. 

2.3.3 Skissarbete 

Ett omfattande skissningsarbete ligger till grund för bostädernas utformning. 

Främst har detta skett för hand men även i olika datorprogram för att studera 

volymer och skuggbildning i området. Inledningsvis skisserades generella drag och 

riktlinjer på en nivå av samhällsplanering. Skisser om väderstreck, höjder och 

natur tillsammans med befintlig vägdragning ledde fram till områdets placering 

och generella karaktär. Bostädernas förhållande till varandra, volymer och uttryck i 

boendemiljön studerades genom olika skisser och utkast. Planlösningar skisserades 

främst med utgångspunkt i de kvaliteter som Ola Nylander och Kjell Forshed 
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presenterar i boken ”Bostadens omätbara värden”. Vidare analyserades 

fasadgestaltning och uttryck i de gemensamma och offentliga rummen. 

2.3.4 Intervjuer  

Sakkunniga inom områdena arkitektur, samhällsplanering och byggekologi har 

konsulteras för att ge en bredare kunskap och nya infallsvinklar i projektet. 

Helena Brobäck intervjuades om projektets tankar och idéer 2010-12-16. Därefter 

har kontakt skett via e-post där utbyte av tankar och förslag skett.  

Intervjuer och rådfrågningen med handledaren Bernth Jirvén har följt från 

arbetets start till slut. 

2.3.5 Referensstudie 

En viktig del genom hela projektet har varit arbetet med att analysera 

referensobjekt och studera projekt som har anknytning till ämnesområdet. Detta 

har varit mindre bostadsområden, där ekologi har varit en viktig del i planeringen, 

planlösningar där rumsliga kvaliteter enligt författarna har uppnåtts på bra sätt och 

fasad och exteriör gestaltning där miljövänliga material har använts. 

Exempel på referensobjekt är: Godhemsberget i Göteborg. Det har även varit 

viktigt att studera så kallade ekobyar för att öka förståelsen för ekologi och 

kretsloppstänkandet. Idag finns ett 40-tal ekobyar runt om i Sverige. Det är en 

aning osäkra siffror då definitionen av vad en ekoby är varierar (EkoBoGotland, 

2010). Här kan bland annat nämnas; Ekobyn i Baskemölla, Åkersby i Västerås och 

Ekobyn Smeden i Jönköping. Dessa är exempel på områden som använts som 

referensområden. 

2.4  Hjälpmedel 

Experiment har utförts som behandlar geometriska figurer och förhållanden 

mellan volym kontra omslutande area. Denna del motiverar de val av 

byggnadskroppar som presenteras i kapitlet resultat. 

Volym- och skuggstudier har analyserats med hjälp av datorprogrammet Google 

Sketchup 8. Programmet användes även inledningsvis för att studera olika rum i 

området, privata och offentliga. 

Områdes- och bostadsmodellerna och har ritats i datorprogrammet Archicad 13 

som är en produkt från Graphisoft. Detta program har även använts för att skapa 

plan, fasad, situation och sektionsritningar. 

Detaljritning och detaljplan har ritats i datorprogrammet Autocad Architecture 

2010 som är en Autodeskprodukt. 
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2.5  Arbetsprocess 

Arbetet inleddes i december 2010 med ett möte med Helena Brobäck. Här 

diskuterades tankar och idéer rörande projektets utformning och omfattning. 

Under mötet drogs riktlinjer upp och övergripande mål med arbetet och vad det 

skulle mynna ut i, vad som skulle undersökas och tankar om vad det skulle visa. 

Efter mötet studerades Helenas företag, Hel Arkitektur för att få en djupare bild 

av vad hon arbetar med och vilka områden som hon specialiserar sig inom. 

 

Sedan följde observationer av platser och projekt som Helena Brobäck ansåg 

relevanta. Dessa har varit till stor hjälp för att öka kunskapen om ekologiskt 

byggande likväl som de har fungerat som inspirationskällor.  

 

Vidare utfördes en grundläggande och bred litteraturinsamling för att få en 

överblick i ämnet och skapa kunskap till mer specialiserade studier och 

utredningar. 

 

Besök på Jönköpings stadsbyggnadskontor skedde sedan där vi hade för avsikt att 

ytterligare bilda oss en bred uppfattning om hur kommunens tankar och planer 

för området ser ut. Nästa steg i arbetsprocessen blev en gedigen 

litteraturinventering inom ämnesområdet. Högskolebiblioteket i Jönköping har 

tillhandahållit mesta delen av denna litteratur även om författarna själva innehar 

en god samling böcker och skrifter som är aktuella. Denna insamling skedde 

främst i februari och mars 2011 men kompletterande litteratur har tillkommit 

under arbetets gång. Ämnesområden som vi fokuserade sökningen av litteratur var 

byggekologi, hur man skapar ett hållbart byggande och bostadens kvaliteter. 

Resultatet av denna insamlade information presenteras i teorikapitlet. 

Under arbetets gång har insamling och förkovring inom ämnesområdena skett. 

Material och data har bland annat tillkommit från följande personer: 

Helena Brobäck, Arkitekt, Hel Arkitektur 

Bernth Jirvén, Arkitekt och Tekniklektor, Tekniska Högskolan i Jönköping AB 

Pierre Krusing, Chef Nyproduktion, HSB Göta 

Mats Lindberg, Cad-projektör, Larcia 
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2.6  Arbetets struktur 

I kapitel 3 presenteras arbetets teoretiska bakgrund som ligger till grund för 

kapitlet som heter Resultat. Examensarbetets upplägg baseras på tankar, idéer och 

kunskap från författare, organisationer och övriga sakkunniga, som presenteras i 

det teoretiska kapitlet. Detta är basen i arbetet och fungerar som en refererande 

kunskapskälla på området. Resultatdelen baseras på den teoretiska delen och syftar 

tillbaka på framlagd fakta i kapitel 3. Detta för att underlätta för läsaren och för att 

öka förståelsen för ämnen som diskuteras. I kapitlet Resultat redovisas hur 

författarna har anammat framlagda fakta i det teoretiska kapitlet och använt dessa 

för att uppnå sina mål. Kopplingen mellan kapitlen har syftet att underlätta för 

läsaren samtidigt som den skall bidra till att den röda tråden kan ses genom 

arbetet, och ge en lättförstålig och logisk struktur. 
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3 Teoretisk bakgrund 

Det teoretiska kapitlet ger läsaren grundläggande kunskap om platsens förutsättningar och 

planeringsstrategier. En omfattande presentation av volymstudier och värden inom bostaden 

följer. Detta kapitel presenterar vetenskap som gör att läsaren kan förstå och analysera 

efterföljande kapitel. 

 

3.1 Grön utveckling 

3.1.1 Inledning  

Utvecklingen går mot ett byggande som mer och mer inriktar sig på 

miljömedvetenhet och grön utveckling. Det visar sig t.ex. i medvetna materialval, 

större isolertjocklekar och olika system för lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Ofta talas det i media och forskarrön om ett hållbart samhälle i samband med 

klimathotet. För en lekman kan dessa begrepp vara otydliga och svåra att greppa, 

vad de innebär och vad jag som individ kan göra åt dem. Utvecklande tankar finns 

att tillgå i ”Att bygga ett hållbart samhälle” av Birgitta Johansson, Lars Orrskog. 

3.1.2 Varför skall grön utveckling eftersträvas?  

Det finns ett stort antal anledningar som ger svar på denna fråga. Gröna 

byggnader kostar ungefär lika mycket att rita och konstruera som vanliga 

byggnader. Deras förbättrade prestanda och estetiska egenskaper medför att de 

ökar i värde till en försäljning, vidare kostar driften mindre i en grön byggnad. 

Byggnader som har ett grönt perspektiv är mycket billigare med avseende på 

uppvärmning och kylning. Då gröna byggnader fordrar mycket mindre energi, 

producerar de även mycket mindre utsläpp (Lopez Barnett & Browning, 1999). 

 

En slutlig aspekt som visar att grönt byggande bör eftersträvas är hälsoaspekten. 

Sedan 1980-talet har man i Sverige talat om sjuka hus (SBS = Sick Building 

Syndrom). Dessa byggnader utgör cirka 10-30% av dagens moderna byggnader 

och människor som vistas i dem uppvisar symptom som irritation, infektion i 

bihålor, huvudvärk och illamående med mera (Bokalders & Block, 2009). 

 

Orsaken till sjuka hus är idag relativt klara. Det kan bero på dåligt material, dålig 

ventilation, fuktproblem, problem med mark, utsläpp i närliggande miljö, 

elektriska och magnetiska fält, olämpligt brukande såsom kemikalieanvändning, 

bristfällig städning och underhåll, bristfällig trivsel och brist på arkitektonisk 

skönhet (Bokalders & Block, 2009). 
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3.1.3 Planeringsprocessen 

Målet med planeringen av en grön byggnad är relativt enkel. Du vill skapa en 

vacker byggnad, som är ljus och tilltalande, den skall vara varm på vintern och kall 

på sommaren, bekväm och sund, energi- och resurssnål, vara funktionell och 

beständig och som främjar de som vistas i dem samt miljön där byggnaden är 

placerad (Lopez Barnett & Browning, 1999). 

 

I boken Ecological design handbook, sustainability strategies for architecture, landscape 

architecture, interior design, and planning presenterar Dianna Lopez Barnett och 

Willliam D. Browning fem olika principer, som en arkitekt bör ta hänsyn till i 

arbetet med en grön byggnad. 

 

Han talar inledningsvis om vikten av en grundlig och ingående planering av 

arbetet. De talar om att hållbart byggande är ”front-loaded”, och menar att det 

tunga arbetet sker inledningsvis och att belöningen kommer mycket senare i och 

med att byggnaden står färdig. Tidiga beslut är de viktigaste, och därför måste man 

avvara tid för begreppsmässigt tänkande. ”Do not, design in haste and repent at 

leisure”, Lopez Barnett & Browning (1999). 

 

Andra principen gäller att se hållbart och grönt byggande som en byggnadsfilosofi 

istället för en byggnadsstil. De flesta energisparande effekter och installationer är 

huvudsakligen ”osynliga”. De är inbyggda i olika system men kan vara en del av 

det arkitektoniska uttrycket. Ibland kan de gröna, miljövänliga dragen stärkas och 

uttryckas tydligt för att samspela med den omkringliggande miljön men de 

behöver inte vara dominerande (Lopez Barnett & Browning, 1999). 

 

Tredje delen handlar om, att grön arkitektur och byggande inte behöver vara dyrt 

eller komplicerat. Detta innefattar dock en miljömedveten strategi och noggrann 

planering (Lopez Barnett & Browning, 1999). 

 

Fjärde principen handlar om vikten av ett integrerat synsätt.  Skapa struktur över 

de tekniska delarna som skall samordnas i byggnationen för att undvika konflikter. 

Ett integrerat synsätt kan inledningsvis ådra sig högre kostnader för att sedan som 

helhet generera en mindre kostnad (Lopez Barnett & Browning, 1999). 

 

Slutligen talar författarna om, att en grön byggnad är mycket mer än bara 

energieffektiva, att minimera energikonsumtion borde vara en organiserande 

princip. Vidare pekar han på tre breda kategorier, som gröna byggnader kan 

indelas i: arkitektoniska energisparande funktioner, ett energibevarande skal och 

energieffektiva värmekällor (Lopez Barnett & Browning, 1999). 
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Bild 2. & 3 Grönområden vid området Neptunusvägen i Jönköping. Foto: F. Sundström. 

3.1.4 Natur och arkitektur 

”The place for an architect to study construction first of all,… is the study of nature” 

 

- Frank Lloyd Wright, Juli 28, 1958. 

Platsen och naturens värde, skönhet och förutsättningar är de utgångspunkter som 

bör analyseras och värderas innan gestaltningsarbete kan påbörjas. De givna 

villkoren, såsom topografiska förhållanden, ytvatten och växtlighet bör ses som en 

kvalitet istället för ett hinder mot en tänkt exploatering. Exploatering som behåller 

topografin och anpassas till platsen tenderar att upplevas som trivsammare och 

vackrare i förhållande 

till platser där en 

utjämning av marken 

har skett (Steffner, 

2009). Två 

referensområden som 

beskriver dessa 

ytterligheter är 

Neptunusvägen och 

Orangerivägen, båda i 

Jönköping stads västra 

utkant. Områdena 

ligger på en plats som kallas Vattenledningsparken och bestod av kuperad terräng 

med lummiga träd och buskar. Då platserna som ligger cirka 250 meter från 

varandra skulle bebyggas valde exploatörerna två skilda strategier. 

Neptunusvägens villor, parhus och flerbostadshus är byggda i samspel med 

naturen. Här är byggnadernas utseende och form anpassade till de givna 

topografiska förhållandena. Gångvägarna slingrar sig över kullar och vuxna träd 

och buskar har bevarats för att åstadkomma en grön bostadsmiljö. Området 

Bild 1. 
Anpassning av byggnaderna till topografin, området Neptunusvägen, 
Jönköping. Foto: F. Sundström. 
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upplevs som livfullt och trivsamt då naturen är bevarad och integrerad i 

bebyggelsen. 

Orangerivägens villor är placerade på en utjämnad yta. Här har exploatören 

schaktat bort den terräng, som inte var plan, för att på ett enkelt sätt kunna 

placera sina färdigproducerade byggnader. Hänsyn till platsens förutsättningar har 

inte tagits, och naturens givna utgångspunkter är inte en faktor, som planeringen 

har tagit i beaktande. Träd och buskar som växte i området har även de försvunnit 

och ersatts med nyplanteringar. Detta medför, att området känns naket, avskalat 

och en aning ogästvänligt. Det kommer att ta ett antal år innan buskar, träd och 

häckar har slagit rot så att området blir grönt och gemytligt.  

 

Observationer av naturen och platsen är mycket viktigt då en byggnad skall 

skapas. Det är genom att studera naturen som grundläggande kunskaper bli till, 

dessa kan sedan forma gestaltningen. Det är genom att iaktta processer, 

egenskaper och former som finns runt omkring oss, som vi kan förstå och formge 

byggnader, som fungerar med naturen (Lloyd Wright, 1999). 

3.1.5 Lokalisering och klimatanpassning 

Vid valet av lokaliseringen för byggnaden binds ett antal av de förutsättningar som 

kommer att ha stor betydelse för huset framtida funktion. Fuktig miljö och radon 

ställer höga krav på grundläggningen, luftföroreningar ställer krav på olika renings- 

och filtreringssystem, buller ställer krav på ljudisolering (Byggforskningsrådet, 

2000). 

God lokalisering och orienteringen kan skapa kvalitéer såsom ljus och värme. 

Klimattillskotten har tillsammans med nyttjandet av närmiljön, i vissa fall varit en 

förutsättning för att bosätta sig på vissa platser. 

 

Bild.4 & 5 
Området Orangerivägen i Jönköping. Mycket hårdgjorda ytor och platt terräng. Foto: F. Sundström. 
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I Norden är det vanligt att vi bygger låglutande tak på våra hus. Detta kan ge stor 

yta åt söder, där exempelvis solceller kan placeras. Den låga taklutningen ger även 

möjlighet till läggning av sedum vilket binder stora mängder vatten och avlastar 

dagvattensystemen. Då klimatet i Norden är regnigt och frostbitet kan detta leda 

till läckningsproblematik (Bokalders & Block, 2009). 

 

De kraftigt glasade fasader som vi kan se i nyproduktionen av dagens byggnader 

har goda kvalitéer såsom ljusinsläpp och värmetillförsel vintertid. Dessa byggnader 

kräver dock mycket energi för uppvärmning. Under sommarhalvåret finns 

dessutom problem med avskärmning mot tillskottsvärmen och i vissa fall behövs 

kylsystem sättas in, detta är dock mer vanligt i platser nära ekvatorn och är 

ovanligt i Sverige (Bokalders & Block, 2009). 

 

Byggnader i Sverige bör anpassas till och återspegla det klimat vi lever i. Husen 

måste klara de för oss mest extrema väderförhållanden som råder på våra 

breddgrader, därtill vara arkitektoniskt tilltalande, helst billiga och kunna ta tillvara 

solvärme höst och vår (Bokalders & Block, 2009). 

 

Den varma delen av året i Sverige är begränsad. Denna kan variera en aning från 

år till år men sträcker sig generellt från maj-september. Man skall även ta hänsyn 

till, att temperaturskillnaderna mellan norra och södra delen av Sverige är betydligt 

mindre sommartid än vintertid. Månadsmedeltemperaturen i juli är 1-2 grader 

högre i Skåne än i Norrbotten, medan det i januari skiljer 10-15 grader.  

(Sveriges television, 2005) 

I Sverige är det alltså mycket viktigt att utnyttja de förutsättningar som platsen 

erbjuder till fullo. Att bygga på solvarma sydsluttningar rekommenderas i 

förhållande till vindutsatta och skuggiga norrsluttningar. Nyttja skog och buskage, 

även topografiska förhållanden för att skapa naturligt skydd mot kalla avkylande 

vindar. Placering av friskluftsintag och orientering för att skapa ljusa och soliga 

bostäder är viktiga parametrar att ta hänsyn till (Bokalders & Block, 2009). 

 

År 1993 genomförde Mauritz Glauman en utredning, ”Klimatstudier som underlag för 

bebyggelseplanering” som visar att man kan reducera energiåtgången med 25 % 

genom god placering av byggnaden ur klimatsynpunkt, i förhållande till en dåligt 

placerad (Glauman). 

 

Energiåtgången för ett standardhus kan via solinstrålning genom fönster bli 10 % 

mindre. Samma reducerande procentsats gäller då bostäderna är vindskyddade, 

exempelvis genom vegetation. Placering i sluttning eller sänka kan minska 

energiåtgången med 5 %. (Glauman). 
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Hus som placeras soligt, torrt och i lä kan i jämförelse med hus som ligger 

skuggigt, fuktigt och vindutsatt ha 25 % mindre energiåtgång (Glauman). 

3.1.6 Vind och lä 

Den yttre klimatfaktor som påverkar brukarens upplevelse mest är 

vindförhållandena. Avkylning av människor och byggnader är en följd av kraftiga 

vindar. Ofta avgörs utemiljöns användning av hur utsatt ett område är för vindar 

(Byggforskningsrådet, 2000). Sverige är indelat i 27 stycken olika vindområden 

som visar mätdata för årsmedelvind. Vindkarteringen visar höjder ovan mark där 

vindkraftverksutbyggnad lämpar sig. Dessa är främst framtagna för att öka 

tillförlitligheten i bedömningen av den svenska vindenergipotentialen. 

(Energimyndigheten, 2008)  

 

Ytterligare faktorer att ta hänsyn till är byggnadskropparnas utseende och form, 

gruppering av dessa samt närskydd för uteplatser. 

Vindproblematiken är stor vid höghus som grupperas med internt små avstånd, då 

de drar ner vindarna till marken (Bokalders & Block, 2009). Även varmluftssjöar 

tenderar att bildas om husen placeras med internt små avstånd 

(Byggforskningsrådet, 2000). 

3.1.7 Vindskydd 

Då inventering utförs av ett område bör de naturliga vindskydden undersökas. Var 

finns de, hur är de formade och vad består de av? För att göra så lite ingrepp som 

möjligt i den befintliga miljön bör en utveckling av dessa vara ett första steg för att 

skapa vindavskärmning. Detta kan exempelvis vara kompletterande plantering av 

buskar och träd, studie av bebyggelseplacering och detaljutformning av hus eller 

liknande. 

Riktningsförändringar skall även de beaktas vid vindskydd. Vindars styrka kan öka 

i dalar och hastighetsförändringar sker ofta vid öppningar  i skog och terräng 

(Bokalders & Block, 2009). 

 

Läplanteringar är att föredra som vindskydd då de dels är effektiva 

vindabsorberare och även utgör ett vackert grönt komplement till naturen och 

byggnaderna. Dessa bör placeras vinkelrätt mot den dominerande vindriktningen 

för att uppnå störst effekt. Avstånden mellan planteringarna bör minskas ju 

kraftigare vinden är. Ett inbördes generellt planteringsavstånd bör vara 100-150 

meter. En variation av låga buskar till höga träd är en effektiv kombination då 

vindens styrka och rörelse varierar. Vidare är fler glesa planteringsstråk mer 

verkningsfullt än ett tjockt (Bokalders & Block, 2009).  
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3.1.8 Sol 

Ytors lutning och förhållande till solljuset har en viktig roll i hur mycket solenergi 

den kan ta emot. ”En sluttande yta 1:3 mot söder kan ta emot upp till 20 % mer 

solenergi än en horisontell yta”, (Byggforskningsrådet, 2000). 

 

Materialval och färg på byggnader är faktorer som spelar in i detta sammanhang. 

Då solstrålarna träffar ett material, omvandlas de till värme. Färger ha olika 

absorptionsförmåga och mörka ytor mer än ljusa. Denna aspekt skall beaktas vid 

material och färgval på olika fasader och detaljer (Byggforskningsrådet, 2000). 

 

Värmelagring i bostäder sker lämpligen i olika glasade uterum, växtrum eller med 

en tung stomme (Byggforskningsrådet, 2000).  Dessa kan ses som rum som 

förlänger årstiderna då temperaturen här kan vara behaglig lång in i de kalla 

månaderna. 

Orienteringen i förhållande till väderstreck är ytterligare en faktor som påverkar 

mängden absorberande energi.  

3.1.9 Skugga 

Skuggbildning kan både vara positivt och negativt. Skugga kan sommartid vara 

önskvärt, då dessa platser är svalare än de, där solen har strålat en längre tid. Dock 

medför de ofta sämre ljusklimat samt frost och fuktbenägenhet 

(Byggforskningsrådet, 2000). 

 

Problemen med skugga och solinstrålning varierar över hela landet och 

byggnadernas utseende och inbördes placering måste därför anpassas till den 

befintliga platsen.  

3.1.10 Vegetation 

Vegetation såsom träd, buskar, gräs och blommor är inte bara natursköna ting 

som vi människor kan njuta av. Växtlighet är i många aspekter en stor del av ett 

välmående samhälle och en trivsam boendemiljö. 

 

Då växter avdunstar vatten, används värmen i den närliggande luften och på så vis 

sänks den lokala temperaturen. En generell tanke är då, att ju mer vegetation som 

finns i en stad ju svalare och behagligare blir den.  

 

Vegetation på större ytor i en stad förbättrar även luftkvalitén. Växtlighet i staden 

har egenskapen att bryta upp den smutsiga och recirkulerande luften och skapa 
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rening. För tät vegetation kan dock leda till att luften står still och att ventilation 

av denna går mycket långsamt (Byggforskningsrådet, 2000). 

 

Temperaturskillnaderna blir även mindre då vegetation finns. Vissa delar hindrar 

direkt solljus från att nå marken och bromsar värmestrålningen 

(Byggforskningsrådet, 2000). Detta medför att temperatursvängningarna blir större 

och mer märkbara i en stad med lite vegetation i jämförelse med en som har 

mycket. 

 

Partiklar och skadliga föroreningar som cirkulerar i luften binds i vegetationen och 

bidrar till rening av denna. Det har genom åren utförts olika studier som berör 

området hur växtlighet påverkar lokalklimatet och hur mycket föroreningar som 

olika typer av vegetation kan absorbera. Byggforskningsrådet och Boverket 

presenterar i skriften, Hus och hälsa uppgifter om att, ”1 ha granskog kan binda 52 

ton stoftpartiklar och beroende på nederbörden kan denna mängd tas upp mer än en gång per 

år”. Detta visar att grönstråk och parker med planteringar i stadsmiljö gör skillnad 

på mikroklimatet. 

 

3.2 Byggnader 

”Arkitekten kan med små medel och väl valda insatser med hjälp av byggnadsutformning ge 
förutsättningar för en bättre livskvalitet utan nämnvärda extra byggkostnader och till lägre 
driftskostnader jämfört med traditionellt byggda hus. En utmanande och resurshushållande 
arkitekturteori”. 

- Bo Adamson, 1986. 

3.2.1 Volymer 

Formen på ett friliggande enfamiljshus kan variera obegränsat. Byggnadens 

gestaltning är en sak, byggnadens förmåga att vara energieffektiv är en annan. 

 

Olika geometriska former med samma omslutande area ger olika storlekar på dess 

invändiga volym. Så stor invändig volym som möjligt i förhållande till omslutande 

area är att föredra ur ett energieffektivt perspektiv. Detta eftersom en mindre area 

av klimatskal innebär mindre påverkan utifrån.  

Teoretiskt sett finns det ytterligare en aspekt som påverkar energieffektiviteten på 

de olika geometriska formerna och det är längden på eventuella köldbryggor i 

dessa. Köldbryggor uppstår framförallt i anslutningar mellan byggnadens olika 

delar, exempelvis mellan yttervägg och tak. Längden av anslutningar där 

köldbryggor kan uppstå bör därför hållas till ett minimum för att teoretiskt minska 

en byggnads oönskade värmeförluster.  



Teoretisk bakgrund 

25 

3.2.1.1 Klotet 

Relationen mellan klotets omslutande area kontra dess inre volym är mycket 

fördelaktig ur ett energibesparande perspektiv.  

 

En klot- eller halvklotformad byggnad är också effektiv på det sätt, att den saknar 

många av de skarvar, som följer med andra former, vilket innebär färre 

köldbryggor. Detta förutsätter dock att det är en gjuten konstruktion, utan skarvar. 

Om så inte är fallet krävs det en mängd byggnadselement för att skapa ett klot. 

Det innebär i sin tur att längden av potentiella köldbryggor ökar markant.  

 

Det svåra med klotformen är, förutom att bygga den rent tekniskt, att skapa en 

tillfredsställande planlösning. 

 

Beräkningsexempel: 

 

Klotets radie = 2,19 m 

Klotets omslutande area = 60 m2 

Klotets volym = 43,70 m3 

Förhållande area / volym = 1,37 

 

3.2.1.2 Kuben 

Den kubiska formen ger ett bra förhållande mellan omslutande area och inre 

volym. Längden av potentiella köldbryggor i förhållande till innesluten volym blir 

också den relativt fördelaktig vilket innebär att en kubisk byggnad blir 

energieffektiv. 

 

Beräkningsexempel: 

 

Kubens omslutande area = 60 m2 

Kubens sida = 3,16 m 

Kubens volym = 31,55 m3 

Förhållande area / volym = 1,90 

 

3.2.1.3 Rätblocket 

Det liggande rätblocket är en vanligt förekommande form i traditionella svenska 

byggnader. Det är dock inte en särskilt energieffektiv byggnadsform i förhållande 

till klotet eller kuben. Förhållandet mellan omslutande area och innesluten 

volymen är större än motsvarande förhållande för t.ex. kuben. Också längden av 

de potentiella köldbryggorna blir längre. 
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Beräkningsexempel: 

 

Rätblockets omslutande area = 60 m2 

Rätblockets sidor (ex) = 2 m, 2 m, 6,5m 

Rätblockets volym = 26 m3 

Förhållande area / volym = 2,31 

3.2.1.4 Cylinder 

Förhållandet mellan omslutande area och innesluten volym är lågt, vilket är bra. 

En fördel gentemot klotet är att planlösningen blir enklare att lösa. Cylindern är en 

spännande form eftersom den, likt klotet, kan få en liten mängd potentiella 

köldbryggor p.g.a. sin rundade form.  En cylinderformad byggnad är därför 

intressant ur ett energieffektivt perspektiv. En annan intressant aspekt är att det 

finns en stor, cylinderformad silo på det befintliga området som skulle kunna gå 

som ett tema inom bostadsområdet. 

 

Beräkningsexempel: 

 

Cylinderns omslutande area = 60 m2 

Radie = 2 m 

Bottenarea = 12,57 m2  

Mantelarea = 34,86 m2 

Höjd = 2,77 m  

Cylinderns volym = 34,82 m3  

Förhållande area / volym = 1,72 

 

3.2.1.5 Prisma    

Längden av potentiella köldbryggor är relativt kort för prismaformen men 

samtidigt är förhållandet mellan omslutande area och innesluten volym ganska 

dåligt.  

På rätt byggnad och i rätt kontext kan en prismaform vara stilig, men en nackdel 

är att arbetet med planlösning blir en aning svår.   

 

Beräkningsexempel: 

 

Prismats omslutande area = 60 m2 

Bottenytans sidor (ex) = 5 m, 5 m, 5 m 

Bottenytans höjd = 4,33 m 

Bottenarea = 10,83 m2 

Prismats höjd = 2,56 m 

Volym = 27,72 m3 
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Förhållande area / volym = 2,16 

 

3.2.1.6 Kon 

Konformen får ett ganska bra förhållande mellan omslutande area och volym. 

Beroende på byggnadstekniskt utförande kan den också få korta potentiella 

köldbryggor. Däremot så fungerar den inte särskilt bra planlösningsmässigt. 

Formen i sig fungerar bättre i klassisk arkitektur som tornspets eller liknande.  

 

Beräkningsexempel: 

 

Konens omslutande area = 60 m2 

Bottenarea = 15 m2 

Radie = 2,18 m 

Mantelyta = 45 m2 

Konens generatris = 6,57 m 

Höjd = 6,20 m 

Volym = 30,86 m3 

Förhållande area / volym = 1,94 

 

3.2.1.7 Gwathmey house 

Olika geometriska former kan med fördel 

kombineras för att åstadkomma ett spännande 

och annorlunda resultat. Ett exempel på det är 

Charles Gwathmeys hus som han lät uppföra 

för personligt bruk mellan 1965-67 i 

Amagansett, New York. Det är en blandning 

av kuber och kvadrater, rätblock och 

rektanglar, halvcylindrar och prismor. 

Gestaltningen blir något rörig men det är ändå 

intressant att se en rad enkla geometriska 

former bilda detta resultat.   

 

3.2.1.8 Sammanfattning 

Klotet är, följt av cylindern, det i särklass mest 

effektiva alternativet ur energisynpunkt och därför mest lämpligt att använda som 

grundform, sett ur det perspektivet. För att arbetet med en planlösning ska bli 

smidigt och bra är det dock lämpligast att använda rätblocket eller kuben. Det 

krävs en sammanvägning av dessa egenskaper för att resultatet ska bli lyckat och 

målet uppnås, d.v.s. energieffektiva, vackra och bra byggnader.  

Bild 6. Gwathmey house, Charles 

Gwathmey. Kenniscentrum voor de 

Nederlandse Architechten Praktijk. 

(2007). 
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Vid en sådan avvägning kan man se att kuben är bättre än rätblocket och ligger 

närmast efter klotet och cylindern i undersökningen. Kuben är dessutom en 

lämplig form om man ser till den omkringliggande befintliga bebyggelsen som till 

stor del består av rätblock. 

 

Kuben används med fördel som grundform för byggnaderna i området med inslag 

av andra geometriska former som exempelvis rätblock.  

3.2.2 Värden inom bostaden 

Det finns en rad aspekter att ta hänsyn till när man utformar en bostads 

planlösning. Väderstrecken spelar en stor roll med sina olika solförhållanden. 

Vissa typer av rum är mer känsliga för solljus än andra och tvärtom. Det är t.ex. 

inte särskilt lämpligt att lägga ett sovrum i sydläge eller ett allrum/vardagsrum i 

norrläge (Forshed, Nylander, 2003). 

 

Utöver dessa relativt triviala medel finns det andra, mer utformningsmässiga delar 

som behöver tas under beaktande vid planlösningsarbetet för att skapa en modern 

och bra bostad (Forshed, Nylander, 2003). 

  

3.2.2.1 Omslutenhet - Öppenhet 

“Upplevelsen av omslutet och öppet är av stor betydelse för bostadens arkitektur” 

 

- Ola Nylander, 2003 

 

Det klassiska sättet att utforma bostäder innebar en tydlig markering av vad som 

är innanför och vad som är utanför de olika rummen i bostaden. Med 

modernismens intåg i arkitekturen på 1930-talet kom en ny strävan mot ett mer 

öppet, sammanhängande inre rum (Forshed, Nylander, 2003). 

 

Stora fönsterytor, öppningar eller valv, kort sagt öppningar i en byggnads vägg, 

bidrar till en öppnare känsla och uppfattning av rummet. Öppningen bör även 

vara stor i förhållande till väggen den sitter i för att öppenheten ska främjas. En 

annan faktor som spelar in är utformningen av öppningen.  

Med trösklar, spröjsar och liknande märks öppningen ut som ett borttaget element 

i väggen snarare än att den bara finnas där. Det markerar rummets gränser 

tydligare och ger en ökad omslutande känsla. Tydligheten i det avgränsade 

rummets kontur och läsbarheten i detsamma förstärker även det den omslutande 
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känslan. Genom att skapa klara, tydliga hörn och hela väggar skapar man en känsla 

av ett stängt men samtidigt tryggt utrymme (Forshed, Nylander, 2003). 

 

 

 

 

3.2.2.2 Dagsljus 

För att binda samman ute och 

inne på ett bra sätt krävs ett 

gediget arbete med bostadens 

öppenhet och ljusinsläpp. 

Naturen och solljuset påverkar 

människan (Forshed, Nylander, 

2003). 

 

Ljusinsläppet kan se ut på många 

olika sätt och avgörande för hur 

det kommer upplevas i bostaden 

är utformningen av fönstret eller 

öppningen. Även rummets 

förmåga att ta emot ljus spelar in. 

Exempelvis tar ett litet rum med 

mörka färger på väggar eller tak emot ljus på ett helt annat sätt än ett större rum 

med ljusa färger. Detta betyder dock inte att man behöver ha stora ljusa rum i 

bostaden för att åstadkomma ett vackert och effektivt ljusinsläpp (Forshed, 

Nylander, 2003). 

3.2.2.3 Generalitet 

”Rummets proportioner och storlek är viktig för bostadens tillgänglighet och användbarhet” 

 

- Ola Nylander, 2003 

 

Rum som inom bostaden kan nås från flera olika håll kan ha flera olika funktioner 

och dessutom ökar möjligheterna till rörlighet inom bostaden (Forshed, Nylander, 

2003).  

 

Ett rum som kan användas till flera olika ändamål, exempelvis sovrum, matsal eller 

vardagsrum, är ett generellt rum. Storleken och form på rummet är också av 

betydelse för att det ska kunna användas till olika ändamål. Rektangulära rum är 

fördelaktiga ur möbleringssynpunkt (Forshed, Nylander, 2003). 

Bild 7. The glass house, Philip Johnson. Things is 

cool. (2010). 
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Genom att använda liknande golv-, vägg- och takmaterial i de olika rummen inom 

bostaden främjar man generaliteten. Det gör att rummen inte får en direkt och 

självklar karaktär som en viss rumstyp utan istället en mer generell sådan. Även 

detaljering och form spelar in (Forshed, Nylander, 2003). 

3.2.2.4 Axialitet 

Öppningar mellan rum som ligger i linje i förhållande till varandra inom bostaden 

bildar axlar. Dessa axlar ger genomsiktlighet som viktiga för ljuset och upplevelsen 

av bostaden. Axialitet är en arkitektonisk värdemätare och en axels kvalitet och 

den axiella upplevelsen beror på en rad parametrar (Forshed, Nylander, 2003). 

 

Axeln har alltid en utgångspunkt och ett mål. Utgångspunkten bör vara en viktig 

plats i bostaden där man ofta befinner sig och detsamma gäller för målet. 

Huruvida axeln förbinder viktiga punkter i bostaden har alltså betydelse för 

upplevelsen av densamma. 

Längden på axeln är viktig eftersom den långa siktlinjen upplevs mer imponerande 

än den korta. Ju fler rum som förbinds av axeln, desto bättre. Om de rum som 

förbinds dessutom har liknande storlek, form, detaljering och material förstärks 

den axiella känslan. Vidare har öppningarnas utformning i axelns linje betydelse. 

Breda öppningar har större värde än smala (Forshed, Nylander, 2003). 

 

3.2.2.5 Rörelse 

”Rörelsen är en förutsättning för att uppleva arkitekturen som helhet”  
 

- Ola Nylander, 2003 

 

För att man ska kunna uppskatta arkitektoniska värden som axialitet är det viktigt 

att man kan röra sig på ett bra och genomtänkt sätt inom bostaden (Forshed, 

Nylander, 2003). 

 

Ett enkelt grepp för att söka just denna rörelse är att skapa rundgång. Det kan 

exempelvis göras genom att förbinda slutna rum med öppningar gentemot 

varandra. På så sätt skapas en samverkan mellan rummen och bidrar till en 

rymligare känsla. Man kan också skapa rundgång i en öppnare planlösning med en 

enkel vägg eller liknande vilket även det kan bli en kvalitet för bostaden (Forshed, 

Nylander, 2003).  
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4 Resultat och analys/Designprocessen 

Detta kapitel innehåller resultatet av de kunskaper och anpassningar som gjorts utifrån 

föregående kapitel. Här presenteras placeringen och närmiljöanpassningen av bostäderna till 

platsen. Vidare finns en beskrivning av planlösningarna i parhus och villan. Dessa analyseras 

och beskrivs. Kapitlet avslutas med att byggnadernas fasader beskrivs. 

 

4.1 Platsen 

Detta avsnitt beskriver och motiverar valet av plats för fallstudien och baseras 
främst på inventeringar utförda av författarna samt Jönköpings kommun. 
 

Samset-Åsen ligger strax väster om Jönköpings tätort. Fågelvägen från stadskärnan 

till det nyplanerade området, Samset-Eko är det ca 3 km och körsträckan är ca 4 

km.  

  

4.1.1 Mark och Topografi 

4.1.1.1  Anpassa till platsen 

Det är av stor vikt att bebyggelsen anpassas till platsens topografi och utseende 

snarare än tvärtom. Platsen har goda förutsättningar att bli ett bra och harmoniskt 

bostadsområde med goda kvalitéer och man bör bevara dessa i så stor 

utsträckning som möjligt. 

 

4.1.1.2  Minimera ingrepp 

De ingrepp som görs vid bebyggelse av området bör vara små och välgrundade 

för att inte störa den biologiska balansen i området. Samset -Åsen är också ett 

Figur 1. Kartbild över Jönköpings stad. Eniro AB. (2011a). De cirkulära markeringarna visar Samset-
Ekos position. 
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populärt strövområde för lokalbefolkningen, varpå större ingrepp i mark och 

natur kan skapa irritation. 

 

4.1.1.3  Skönhet, harmoni 

Området Samset-Åsen består idag till stor del av åkermark. Mellan den tänkta 

bebyggelsen och Klockarpsvägen ligger hagmark och ett skogsparti. Skogspartiet 

är mestadels lövskog, vilket är en fin kvalitet som bör beaktas.  

 

I sydlig riktning sluttar marken ner mot en förgrening till Dunkehallaån som 

mynnar i Vättern. Där finns också ett större skogsparti som även det är en 

användbar naturkvalitet som bör skyddas.  

4.1.2 Klimatanpassning 

4.1.2.1 Energiförbrukning i området 

Området Samset-Åsen ger speciellt 

goda förutsättningar för utvinning av 

elenergi från sol- och vindkraft. En 

utvecklingsmöjlighet finns i 

vattenkraften där 

dagvattenavrinningen och 

uppsamlandet av detta kan 

producera energi med hjälp av olika 

tekniker. Syftet är att området och 

byggnaderna skall nyttja så lite energi 

som möjligt och påverkan på miljön 

skall vara minimal. Detta åstadkoms 

bl.a. genom strategiska placeringar av 

byggnaderna, en genomtänkt 

gestaltning och att områdets 

kvalitéer och förutsättningar 

beaktas och tas till vara. 

4.1.2.2 Topografiskt läge 

Området Samset-Åsen ligger cirka 3 km väster om Jönköping, beläget cirka 200-

230 möh och ligger då 120-130 m högre än Jönköpings centrum 

(Stadsbyggnadskontoret Jönköpings Kommun, 2006). Det är ett öppet område på 

gammal åkermark, vilket medför att vindarna får blåsa relativt fritt och inte 

stoppas nämnvärt av omkringliggande vegetation. Det största angränsande 

skogsområdet ligger cirka 400 m sydväst om Samset, men det finns även ett 

Figur 2. Inventeringskarta över Samset-Åsenområdet. 
Positionen för Samset-Eko är markerat med röd cirkel. 
Stadsbyggnadskontoret i Jönköping. 
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mindre som ligger cirka 200 m sydöst om området. Vindarna kommer att leda till 

en viss nedkylning av byggnaderna vilket utformningen av området tar i beaktande 

och planering och placering kommer att vara en viktig faktor. 

 

Då det inte finns några naturliga avskärmningar mot solen i form av höjder, berg 

eller skog som är skuggbildande, finns även goda förutsättningar för att nyttja 

denna energikälla. Samtliga hus i området kommer att placeras och formas med 

avseende att denna aspekt skall uppnås. Solfångare och solceller kommer att vara 

en del av fasadgestaltningen på byggnaderna och kommer på så integreras i 

gestaltningen. 

4.1.3 Hydrologi 

4.1.3.1 Nederbörd och dagvattenavrinning 

Området har en naturlig lutning mot Vättern. Detta medför att dagvatten, som ej 

finns på tomterna, kommer att få en naturlig avrinning från området i östlig 

riktning och då inte kommer att påverka byggnaderna i Samset-Eko på ett negativt 

sätt. Det finns då ingen risk för översvämning i området. 

4.1.3.2 Vatten som socialt värde 

De vattensamlingar som finns att tala om i Samset är förgreningen till 

Dunkehallaån som rinner norr om området samt en liten bäck sydöst om Samset. 

Det finns möjligheter till att skapa mindre dammar och vattenreservoarer inom 

området, dels för lagring av dagvatten och dels samtidigt ge de boende en trevlig 

närmiljö. Ett exempel med stor framgång inom vatten som socialt värde är 

Kvarteret Tusensköna i Västerås. Området byggdes på 1990-talet och är en 

bostadsrättsförening där man tidigt värdesatte naturen och kretsloppetstänkande. 

Här finns odlingslotter, dammar och en blommande natur där de boende kan 

vistas. Regnvattnet används för att vattna grödorna och rinner i bäcken som går 

genom området och till en gemensam damm (HSB, 2010), (Bokalders & Block, 

2009). 

4.1.4 Flora och fauna 

4.1.4.1  Biologisk mångfald 

Området som ska bebyggas med bostäder består idag av odlingsmark. Den 

biologiska mångfalden på dessa odlade marker är begränsad och anses därför inte 

hotas av bebyggelse (Stadsbyggnadskontoret Jönköpings Kommun, 2006).   

4.1.4.2  Socialt värde, rekreation 

Skogspartierna i området är av stor betydelse inte bara för den biologiska 

mångfalden utan också som rekreations- och strövområde för lokalbefolkningen. 
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Kompletteringsplanteringar kommer att utföras både vid befintliga 

fastighetsgränser och inom det nybebyggda bostadsområdet. Detta för få en viss 

vindavskärmning till området men också för att öka det sociala värdet. Utöver 

detta kommer en dagvattendamm at anläggas som, utöver sin funktion, också 

fungerar som ett socialt värde. 

4.1.5 Trafik – och kommunikation 

4.1.5.1 Samhällsfunktioner 

Samsets placering gör det till ett attraktivt område för personer som arbetar i 

Jönköping såväl som de som pendlar till närliggande orter. Avståndet till buss- och 

tågkommunikationer är cirka 3 km och anslutning till Europaväg 4 ligger cirka 3,5 

km sydöst om området (Eniro AB, 2011). 

 

I Samset-Åsen kommer det att byggas en ny förskoleverksamhet för att försörja 

området med platser för barnen. Samset-Åsen kommer i början att tillhöra 

Dalviksskolans upptagningsområde. Skolan är placerad öster om Samset och finns 

tillgängligt via gång- och cykelväg utmed Dunkehallaån, avståndet blir cirka 1,8 

km. Vidare kommer en ny skola att byggas i anslutning till förskolan då 

kommunen räknar med att ett nytt upptagningsområde kommer att bildas i 

området (Stadsbyggnadskontoret Jönköpings Kommun, 2006). 

4.1.5.2 Kommunikationer 

En cirkulationspalts ansluter Sveavägen till Klockarpsvägen, vidare finns en 

infartsgata som leder upp mot Samset-Åsen. Denna fortsätter sedan åt söder och 

servar resterande delen av området, kommunen har ytterligare planer på att denna 

skall fortsätta söderut och kunna anslutas till Åsenvägen i framtiden. Tanken är att 

vägen skall fungera som en transportled för de boende och ej vara en 

genomfartsled. Längs sträckan finns en busshållsplats och i områdets södra del 

finns en vändzon där bussarna kan vända (Stadsbyggnadskontoret Jönköpings 

Kommun, 2006). 

4.1.5.3 Gång- och cykelvägar 

Idag finns det två kommunala huvudstråk för gång- och cykeltrafik som leder 

genom området. Det kommer att byggas en gång- och cykelväg utmed områdets 

sydvästra gräns från vägen mot Hulukvarn, genom naturområdet och ned till 

gång- och cykelbron som leder över Klockarpsvägen till Sveahäll. Vägen kommer 

att ligga centralt då övrig byggnation är fullständig för enkel anslutning för boende 

(Stadsbyggnadskontoret Jönköpings Kommun, 2006). 

 

Den andra gång- och cykelvägen kommer att gå utmed infartsgatan och leder ned 
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mot Klockarpsgatan (Stadsbyggnadskontoret Jönköpings Kommun, 2006). 

 

Mellan Samset-Åsen etapp 1 och etapp 2 finns ytterligare en gång- och cykelväg 

där servicetrafik till transformatorstationen kan köra (Stadsbyggnadskontoret 

Jönköpings Kommun, 2006).  

4.1.6 Avfall 

4.1.6.1 Lokal kompostering 

Inom området kommer det att finnas plats för en gemensam kompostering av 

matavfallet ifrån bostäderna. Överblivet matavfall kan lämnas i det kärl som är 

ämnat för just matavfall och därmed bli omhändertagen och utnyttjad som biogas 

av Jönköpings kommun (Stadsbyggnadskontoret Jönköpings Kommun, 2006) 

4.1.6.2 Lokal återvinningscentral 

Den lokala återvinningscentralen ligger vid korsningen Högabergsgatan/ 

Dunkehallavägen i västra Jönköping (Stadsbyggnadskontoret Jönköpings 

Kommun, 2006).  

4.1.7 Trivsel, harmoni och samspel 

Samset-Åsen ger goda möjligheter till varierande integration. Kommunens tankar 

är att skapa ett område där barnfamiljer och äldre kan vistas på samma ytor. 

Nybildade familjer som söker en trygg plats för barnen att växa upp på, äldre 

generation kan se fram emot att flytta från stadens stress och bosätta sig på en 

plats där de kan varva ned på ålders höst (Stadsbyggnadskontoret Jönköpings 

Kommun, 2006). 

 

Utsikten över odlingsmark och Vättern är en ovärderlig tillgång som ger möjlighet 

till rekreation och avkoppling. Då området olika delar är relativt små kommer de 

boende att lära känna varandra vilket leder till ökat lugn och trygghet. 

 

Området har tillgång till naturskön närmiljö i form av öppna ytor och skog, 

däremot finns det inte några självsådda träd att tala om. Vidare skall området 

utformas med en riklig mängplanteringar i form av träd, buskar och 

odlingsmöjligheter. Grönytor tillsammans med dammar, bäckar och gångstråk 

bidrar till att området kommer ges en avkopplande atmosfär och en god 

boendemiljö.  

 

Stora öppna ytor mellan bostadsgrupperna sparas för att öppna upp området och 

skapa avstånd mellan byggnaderna samt att främja lek och fritidsaktiviteter. Dessa 
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ytor tillsammans med gångstråk och odlingslotter kan även ses som mötesplatser 

där de boende kan samlas för olika aktiviteter. 

4.1.8 Samset etapp 1-2 

Jönköpings kommun exploaterar i dagsläget i området Samset-Åsen. Etapp 1 

bebyggs med villor med liknande karaktär som byggnaderna i Samset-Eko, 

grundform och bostadstätheten liknar området som presenteras i denna rapport. 

Etapp 2 är under planering och skall innehålla bostäder av olika typ men även en 

förskola (Stadsbyggnadskontoret Jönköpings Kommun, 2006). 

 

Det färdigställda 

bostadsområdet ligger 

längs en ringgata 

vilket är ett relativt 

trevligt och socialt 

sätt att arrangera ett 

bostadsområde på. 

Det medför viss 

problematik då 

orientering av 

byggnaderna lämpar 

sig bäst mot söder, 

vilket är konstaterat 

energieffektivt. En 

energibesparing på 

uppemot 25 % kan 

erhållas beroende på 

förutsättningar, 

storlek på de 

involverade 

byggnaderna o.s.v 

(Byggforskningsrådet, 

2000).  

 

Tomterna är 

generellt sätt relativt små. Uppskattningsvis är dessa mellan 400 – 500m2 vilket går 

att utläsa av Jönköpings kommuns detaljplaner för området. Detta medför att 

grönytor på den egna tomten är mycket små och odlingsmöjligheter är begränsade. 

Byggnadernas täthet runt gatan medför även att en relativt stor skuggbildning på 

tomterna vilket försvårar odling och plantering. 

Bild 8. Områdesbild av Samset-Åsen etapp 1, villakaraktär. Foto: 
F.Sundström. 

 

Bild 9. Områdesbild av Samset-Åsen etapp 1. Foto: F.Sundström. 
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De befintliga byggnaderna består av enkla grundformer som rätblock. Oftast är 

det någon variant av liggande eller stående rätblock förskjutna i förhållande till 

varandra och ett sadeltak förekommer. Bostäderna består endast av villor på etapp 

1, vilket medför att området får en upprepande känsla. Vissa försök med variation 

av färgval har använts på byggnadernas fasadpartier för att öka känslan av 

individualisering och minska det faktum att bostäderna är varandras kopior.  

 

Den största fönsterarean på villorna i Samset etapp 1 är i den mån det går 

orienterad mot söder. De större partierna tar in solljus och värme genom dessa 

och byggnaderna har mer neutrala öst- och västfasader. De norra fasaderna på 

villorna är slutna i avseende på fönster. 

 

En liten fönsterarea är bra 

ur miljösynpunkt, 

samtidigt som det ofta är 

en avvägning mellan 

exempelvis hur mycket 

dagsljus man vill ha in för 

de boendes skull och det 

strikta miljötänkandet. 

Genom att orientera 

byggnaderna mot söder 

och att ha rätt mängd 

fönsterarea i de olika 

väderstrecken  kan man få mycket av båda delarna (Byggforskningsrådet, 2000).  

Utvändiga material som används på fasaden är färgad puts och träpanel i olika 
mönster. Taken består av grå plåt. 
 

4.2 Placering och närmiljöanpassning 

4.2.1 Den generella planen  

Den aktuella tomten i Samset-Åsenområdet som projektet berör är ca 6000 m2. 

Den lämpar sig då för många olika hustyper och boendeformer. Ett öppet och 

glest boende finns i form av villorna, där den individuella anpassningen är stor. 

Exploateringstalet mellan bostadsgrupperna ökar sedan med parhus och även 

kedjehus som den i området tätaste boendeformen. Genom denna blandning av 

bostäder finns en flexibilitet och variation som är viktig för inte minst integrering.  

 

Bild 10.Norrfasad på villa,  Samset-Åsen etapp 1. Foto: F.Sundström. 

 



Resultat och analys / Designprocessen 

38 

Fastigheten indelas i 

12 tomter med 

storlekar från 250 

till 720 m2. Detta är 

vedertagna storlekar 

på tomter av denna 

karaktär i ett mindre 

bostadsområde 

(Jirvén, 2008). På de 

minsta tomterna 

placeras kedjehusen 

och villorna placeras 

på de större 

tomterna. Generösa 

friytor bevaras för att individerna själva skall sätta sin prägel på området och sin 

tomt. 

Det finns stora halvprivata ytor inom området som vi hoppas att de boende skall 

ta i besittning och fylla med sina idéer. Kontakten med den befintliga miljön är 

viktig och har i stor utsträckning format området. I och med platsens 

förutsättningar har många beslut redan tagits om placering av byggnadskropparna, 

utformning av privata, halvprivata och offentliga rum och yttre utformning såsom 

materialval. 

 

En målsättning är att gestalta villor, parhus och kedjehus, som kan upprepas på 

tomterna för att vid eventuell projektering sänka byggkostnaderna att samtidigt 

öka gemenskapen och släktskapet mellan byggnaderna. Individuell karaktär på 

tomterna ges genom de givna förutsättningarna samt de uttryck som de boende 

väljer att skapa med sitt hem och boendemiljö. Tomternas form och placering av 

byggnaderna ger stor frihet att själv formge den egna tomten och sätta sin egen 

prägel på den. 

 

Stora odlingsmöjligheter finns på samtliga tomter, i vinterträdgårdarna kan de 

boende odla frukter och grönsaker under vintern. Under sommarhalvåret kan de 

generösa markytorna på tomten fungera som odling för diverse grönsaker och 

liknande. 

 

Planeringen av detta ekologiska bostadsområde har för avsikt att integrera grönska 

och bebyggelse. De båda faktorerna skall fungera tillsammans och genom detta 

skapa mervärde för de boende och mikroklimatet. Stora grönområden bevaras 

inom och runt området för att stärka den gröna och ekologiska karaktären. Här 

finns plats för fritid och lek, rekreation och odling. Det öppna landskapet i väst, 

Figur 3. Situationsplan Samset-Eko.  
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med åkermark är en kvalitet som skall bevaras och knytas an till. Utsikten i 

nordöst, mot Vättern kommer att behållas som relativt öppen. Att kunna se 

landskapet mot Jönköpings stad ses som en god kvalitet och är en riktlinje att 

förhålla sig till. Ljus, utsikt och naturkänsla är en stor tillgång som till stor del skall 

beakta och anpassas efter.  

En målsättning är att skapa ett område med många olika typer av biotoper. En 

stor biologisk mångfald är att föredra tillsammans med en hälsosam 

matproduktion i ekologisk stadsplanering (Bokalders & Block, 2009). 

 

Fruktträd och bärbuskar bör planteras på tomterna men kan även vara en del av 

en gemensam yta där de boende tillsammans kan ta del av frukt och bär. Ibland 

talas det om det ätliga landskapet vilket innebär att man skall plantera fruktträd 

och bärbuskar istället för buskar med giftiga bär och taggar (Bokalders & Block, 

2009). Detta är en tanke som har tagits fasta på och är en riktning som området 

bör följa. 

 

I områdets sydvästra del anläggs en mindre damm. Den har dels en funktion att ta 

hand om dagvatten och rena spillvatten, dels att vara ett skönhetselement som kan 

vara en samlande punkt i området. En avsikt med vattensamlingen är, att det 

lokala omhändertagandet av dagvatten så kallat LOD skall ske internt inom 

området. Likt Kvarteret Tusenskönan i Västerås skall vattendraget integreras i 

området och ge skönhet och karaktär till boendemiljön. 

 

De största delarna av taken täcks med växter. Så kallade gröna tak är ytterligare en 

del i att skapa ett ekologiskt samhälle som samverkar med naturen och närmiljön. 

Sedum är ett fetknoppssläkte som har förmåga att bland annat suga upp och 

behålla stora mängder vatten. Detta medför att påfrestningarna på det lokala 

vattensystemet blir mindre. Sedum kan även växa under varma sommarmånader 

då nederbörden är mycket knapp.  

 

Hårdgjorda ytor skall i så stor mån som möjligt minimeras. Därför används 

betonggräs på garageuppfarter och uppställningsytor. De körbara ytorna i området 

kommer att vara asfalterade då denna yta kommer att bli utsatt för högt tryck. 

Avrinningen från dessa är viktig att ta hand om och detta kopplas direkt till det 

lokala vattensystemet. 

4.2.2 Områdesanalys av Samset-Eko 

Tillgänglighet och tydlighet tillsammans med ekologiska gröna tankar har varit 

utgångspunkter i planeringen av Samset-Eko. Bostadsgrupperna placeras längs 

den centrala gatan som fungerar som sikt och rörelseaxel genom området. Denna 
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visar på en tydlig riktning och förstärks med utsikten ned mot Jönköpings stad. 

Det finns tydliga axlar läng bostadskropparna som tillsammans utgör en ram för 

hur och var byggnaderna har placerats. 

Samset-Eko är ett ljust och öppet område där dagsljus får möjlighet att stråla in på 

tomterna och i bostäderna. Området är mer slutet mot lokalgatan i väst men 

öppnas sedan upp mot söder och öst. Planeringen och placeringen av tomter och 

bostäder ger möjlighet till lek och odling på de egna tomterna. Den öppenhet som 

kan ses i området medför att kontakten med naturen och närmiljön blir mycket 

stor och skapar goda förutsättningar till ett område där gröna aspekter integreras. 

De omslutna delarna av områdena finns i den västra delen. Här bevaras och 

nyplanteras buskar och mindre träd som skydd mot vind och förbipasserande 

trafik. På tomterna finns möjlighet till mer avskärmning och omslutenhet än vad 

som redovisas i förslaget till Samset-Eko i denna rapport. Detta går att uppnå via 

nyplanteringar eller olika anordningar av plank och skydd. 

 

Samset-Eko har en planeringsstrategi som skall medföra möjlighet till stor rörelse 

och aktivitet. Tomterna är väl tilltagna och runt området finns stora grönområden 

för lek och aktivitet. Potentialen att enkelt och snabbt röra sig i naturen från den 

egna tomten uppnås genom placering och integrering av närmiljön i planeringen. 

4.2.3 Jämförelse Samset etapp 1-2 med Samset-Eko 

Samset-Eko består av variation mellan olika boendeformer. Här finns två villor, 

två parhus och sex kedjehus. Detta ger en mångfald av byggnaderna där 

upprepningen inte känns vid. Detta medför att området får en karaktär av 

omväxling vilket bör kunna medföra att olika människor flyttar in i området. I 

bostadsområden likt Samset etapp 1 finns en risk att segregation uppstår, då 

villorna är varandras kopior ges ej förutsättningar för olika samhällsgrupper att 

flytta in. 

 

Fasadmaterialen och färgen på byggnaderna i Samset-Eko är varandras kopior. 

Detta för att öka kontakten och känslan av samhörighet inom området. I dagens 

bostadsbyggande av framförallt villaområden finns en stor spridning på denna 

punkt. Samset-Eko visar på gemenskap mellan byggnaderna och en identifiering i 

närmiljön. 

 

Bostäderna i Samset-Eko ligger längs en återvändsgata. Detta medför att mycket 

liten del av marken beläggs med hårdgjord yta, såsom asfalt. Detta är att föredra i 

förhållande till Samset etapp 1 där ringgatasystemet är utpräglat. Dock kan 

invändningen göras att Etapp ett innefattar en större mängd byggnader än Samset-

Eko men detta är trots detta en planeringsåtgärd som bör betraktas.  
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Tomterna för kedjehus och parhus i Samset-Eko är mellan 280-400 m2 och 

villatomterna är 660 m2. Detta medför i förhållande till Samset etapp 1 att 

odlingsmöjligheter och rörelse på den egna tomten finns. Potentialen att utforma 

sin egen tomt på ett högst individuellt sätt möjliggörs genom detta. Byggnaderna 

placeras som närmast 9,5 m från gatan vilket medför att dagsljus kan lysa upp och 

skapa ett trevligt ljust område. Skuggbildning i de halvprivata och offentliga 

rummen är mycket små men kan skapas om de boende så önskar. Att området är 

rikt på soldjus är bland annat en förutsättning för att närodling skall kunna ske. 

4.2.4 Natur och arkitektur 

Platsens givna förutsättningarna utgör de riktlinjer och den karaktär, som området 

sedan får. Naturens kvaliteter har i största mån bevarats och de exploaterade 

ytorna har anpassats efter natur och närmiljö. Den yta som vi använder för arbetet 

är relativt plan men sluttar till viss del ned mot Vättern i öst samt sydöst mot 

Jönköpings stad. Höjdskillnaden inom området är cirka 3 m. Byggnaderna 

anpassas till platsen i form av utformning, materialval och placering för att 

inskränka så lite som möjligt på närmiljön. 

4.2.5 Lokalisering och klimatanpassning 

Samset-Åsen ligger som tidigare nämnts på en höjd, cirka 200-230 meter över 

havet (Stadsbyggnadskontoret Jönköpings Kommun, 2006). Detta medför en viss 

anpassning till de rådande förhållandena. Vinden är en faktor, solljus är en annan 

men även hur byggnaderna placeras i förhållande till varandra och den miljön de 

placeras i. 

 

Området kan räknas som en relativt torr och varm plats och hänsyn till fukt och 

kallsjöar behöver därför inte tas. Luftföroreningarna är mycket knappa och 

medför därför att renings- och filtreringssystem ej att beakta. 

Vägen som passerar området är enligt detaljplanen för området tänkt att vara en så 

kallad lokalgata. Trafiken bör inte påverka området negativt med buller och 

avgaser. För säkerhets skull finns planteringar av träd och buskar av varierande 

storlek som i viss mån kan absorbera oönskat ljud. 

 

Öppningar i byggnadernas fasader är anpassade efter orienteringen och de lokala 

förutsättningarna. Mot norr finns ytterst små fönster, likaså mot öst och väst. De 

södra fasaderna har stora glaspartier för att släppa in värme och ljus i bostäderna. 

Vintertid räknars värmetillförseln blir stor tack vara placeringen av dessa 

tillsammans med byggnadernas orientering. Under sommaren finns en risk för 

värmeöverskott i byggnaderna och då kan dessa stora partier vara ett problem. 
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Installation av kraftiga persienner för att öka de boendes valmöjlighet mellan ljust 

- mörkt, offentligt – privat. Det finns även partier som är skjutbara som ger 

möjlighet att variera den naturliga uppvärmningen eller avkylningen. 

 

Placeringen av byggnaderna i förhållande till varandra och närmiljön ger 

förutsättningar för att nyttja området till fullo. Byggnaderna placeras i en lätt 

sydostlig lutning vilket ger mycket goda förutsättningar för energieffektivitet. 

Sluttningen kan ses som en solvarm area vilket är starkt rekommenderat i 

förhållande till skuggiga norrsluttningar (Glauman). 

 

Byggnadernas orientering medför även naturliga vindskydd för varandra 

tillsammans med vindskyddande planteringar. Mauritz Glauman menar i skriften 

”Klimatstudier som underlag för bebyggelseplanering” att hus som placeras soligt, torrt och 

i lä kan i jämförelse med hus som ligger skuggigt, fuktigt och vindutsatt ha 25 % 

mindre energiåtgång. Dessa krav som Glauman ställer upp uppfylls i och med 

placeringen och anpassningen av bostäderna i området. 

4.2.6 Vind och lä 

Enligt Energimyndighetens framräknade årsmedelvind utsätts Jönköpings stad vid 

103 meter över nollplansförskjutningen för cirka 6,0 m/s. Däremot utsätts 

höjderna runt staden, däribland Samset-Åsen för cirka 7,0 m/s. Skalan går upp till 

9,1 och dessa värden brukar endast uppmätas ute till havs där vindarna blåser 

obehindrat.  

Det är viktigt att bostadsgrupperna orienteras med hänsyn till videns riktning och 

styrka. En miljö och utformning har skapats, som tar hänsyn till dessa faktorer och 

har inplanterat olika vindskyddande åtgärder för att framförallt bryta de kalla 

vintervindarna. 

 

Då en målsättning är att området och byggnaderna skall vara energieffektiva är 

vindutsattheten en viktig punkt att beakta. Vi har bland annat därför komprimerat 

byggnaderna och bostadsgrupperna så att de skall bli så lite påverkade som 

möjligt. 

 

Det generella vindmönstret för Sverige är syd-sydvästvindar sommartid och nord-

nordostvindar vintertid (Byggforskningsrådet, 2000). De varma svalkande 

sommarvindarna är ett ofta välkomnande inslag en varm sommardag och kan ses 

som en tillgång medan de kalla vintervindarna kyler ned människor och byggnader 

och är därför ett problem som skall beaktas. De kalla vindarna bryts med olika 

planteringar av olika tjocklek och höjd. Kedjehusens nordfasad kan även ses som 

en vindbrytande enhet och som ett skydd för resterande delen av området. 
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4.2.7 Vindskydd 

Runt området av den 

exploaterade marken finns 

naturliga skydd mot vinden i 

form av träddungar och buskage 

i norr, söder och till viss del i 

öst. Dessa fungerar som 

naturliga vindskyddande enheter 

och bryter av de kalla 

vintervindarna från norr och 

bromsar upp sommarvindarna 

från söder. 

Det gulmarkerade området är 

den exploaterade ytan där 

bostadsområdet placeras. De 

orangemarkerade delarna visar 

skogsmark i söder och norr som fungerar som vindskyddande enheter. 

Tomterna är inte naturligt skyddade mot vind i öst, då det är ett öppet landskap 

med åkermark i detta väderstreck. De primära avkylande vindarna blåser ej från 

denna riktning så detta är inte ett stort problem i vindhänseende utan fungerar 

som en trevlig kvalitet i boendemiljön. 

 

Då vinden trots de naturliga skydden bör bryta igenom sker en mängd 

läplanteringar i framförallt områdets norra del samt vid infarten i öst. Dessa träd 

och buskar är av varierande art, bredd, höjd och tjocklek för att skapa ett ultimat 

naturligt vindskydd. Genom en stor läplantering tillsammans med de naturliga 

skogspartierna runt området behövs inte konstgjorda vindskydd såsom plank eller 

olika typer av vindkullar inte behöver skapas. Området behåller på så vis sin 

naturliga karaktär och det ekologiska tankarna med så lite producerat och mycket 

naturligt får även sätta sin prägel i detta avseende. 

4.2.8 Sol 

Solinstrålning och värme är som bekant något som vi i Sverige uppskattar. Vi bor 

på norra halvklotet och är inte bortskämda med dager då temperaturen är över 20° 

C bortsätt från månaderna juni, juli och augusti. Värme, sol och framför allt ljus är 

faktorer som påverkar oss människor positivt och vi ser detta som en kvalitet i 

bostaden (Forshed & Nylander, 2003). 

 

Bild 11. Foto föreställande Samset-Åsenområdet. Eniro 
AB. (2011) 
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En målsättning har 

varit att skapa ett 

öppet och ljust 

bostadsområde där 

ljus är ett element 

som är styrande. 

Området samt 

planlösningarna är 

till viss del styrda 

av ljus och dess 

goda egenskaper. 

En förtätning av 

byggnaderna inom 

området sker med 

avseende på bland 

annat 

vindförhållandena 

men det finns trots 

detta öppna ytor 

inom och runt 

området där solen 

kan värma.  

 

Byggnaderna är 

orienterade så att de 

kraftigt glasade 

partierna samt 

solceller och -

paneler är riktade 

mot söder. Detta 

för att uppnå maximal effekt av dessa två element. 

 

Ljus och sol har även varit en faktor att beakta då planlösningarna av de olika 

bostäderna blivit till. Söderfasaderna består av mycket glas som släpper igenom 

ljus och värme och kopplar samman interiören med exteriören. Naturen och ljuset 

tas in i bostäderna och kan skapa goda levnadsmiljöer. 

4.2.9 Skugga 

Skugga inom området kan vara positivt och negativt. En varm sommardag kan 

man söka skugga medan en tidig vårdag kan solen vara det som är eftertraktat. 

Bild 12. Öppen sikt mot öst där solen värmer och ger ljus. Foto: F. 
Sundström. 

Bild 13. Naturmark åt söder. Foto: F. Sundström. 
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Området är som tidigare nämnts relativt komprimerat, medför större risk för 

skuggbildning. Samtidigt finns mer öppna ytor och volymer som släpper in ljus 

och solens strålar. 

Om skugga söks kan de mer lummiga delarna av tomterna eller området sökas 

upp.  Samtliga tomter har en stor gräsyta på norrsidan för den som föredrar 

skugga medan den som vill njuta av sol och värme kan sitta på sin altan eller 

soldäck i söder. Variationen mellan dessa är en egenskap, som finns med och är en 

kvalitet då det ger de boende en större flexibilitet. 

4.2.10 Vegetation 

Vegetation i form av 

träd, gräs och 

blommor har stor plats 

i den fysiska 

planeringen av 

området. De är 

natursköna ting som 

ger området och 

tomterna ett 

välmående och en 

trivsam boendemiljö. 

De allmänna ytorna som finns inom Samset-Åsenområdet kommer att fungera 

som planteringsytor för buskar träd och blommor. Dessa bidrar till lugn och 

rekreation för de boende. 

 

Varje tomt innehar olika fruktträd och bärbuskar samt en odlingsyta för 

individuellt anpassade grödor. En målsättning har varit att skapa ett grönt och 

ekologiskt samhälle och i detta är riklig vegetation en stor del. Makro - och 

mikroklimatet påverkas även på ett positivt vis av grönområden och bidrar till 

större ytor för bindning av koldioxid. 

 

För att skapa en grön miljö inom området och knyta an till naturen har villorna 

och parhusen generösa naturrum. Dessa rum kan fungera som växhus eller annan 

del där plantor och växter får blomma. Tanken är att skapa en grön oas i 

samhället, i staden, i hemmet.  

 

Bild 14. Vegetation inom Samset-Eko. Foto: F. Sundström 
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4.3 Bostädernas rumsliga kvaliteter 

4.3.1 Planlösning parhus, tillgänglighet och funktioner 

4.3.1.1 Öppenhet och avskildhet 

Bottenvåningen är tänkt som den sociala samlingsplatsen i första hand, samtidigt 

som andra våningen är mer privat. Därför är det naturligt att planlösningen på 

bottenvåningen blir mer öppen även om det finns ytor för samvaro även på det 

andra våningsplanet.   

Våning 1 

Våningsplanen är 

7x7 meter, dvs 49 

m2. Det är en 

relativt liten area, 

vilket är ännu en 

anledning till hålla 

planlösningen på 

första våningen 

ganska öppen. 

Köket är 

avskärmat från 

entrén och 

badrummet med 

en vägg, men i 

övrigt ligger det i 

kontakt med 

resterande ytor som matsal, samvarorum och trappa. Centralt i våningsplanet, 

mellan matsal och samvarorum finns en rak vägg som är placerad där av ett flertal 

anledningar. Dels delar den upp boytan en aning för att på ett enkelt sätt definiera 

vad som är vad i bostaden. Detta görs utan att inkräkta för mycket på den 

öppenhet som eftersträvas på den begränsade ytan.  

Vid behov kan den väggen även förlängas i sydlig och västlig/ östlig riktning och 

därmed skapa ett extra sovrum som med fördel kan användas av exempelvis en 

handikappad person. Dessutom är det lämpligt att placera tv, bokhyllor eller 

liknande längs denna vägg för att slippa inredning som inkräktar för mycket på 

fasadyta.  

Figur 4. 

Öppenhet, bottenvåning, parhus 
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Våning 2 

Som tidigare nämnt 

är andra 

våningsplanet till 

stor del en privat 

zon som 

automatiskt 

genererar en större 

avskildhet i 

planlösningen. 

Övervåningen 

innehåller bl.a. 

sovrum, arbetsrum 

och toalett/tvättstuga. Rummen ligger i fil från trappan sett och ingångarna till 

dem är markerade på så sätt att dörrarna är av mörk kulör i kontrast till den ljusa 

väggen. Direkt till vänster om trappan finns ett samvarorum som genast 

identifieras som det "sociala, öppna rummet". Det ökar öppenheten och 

tillsammans med balkongen/ terrassen skapar detta ett relativt stort socialt 

utrymme.   

 

4.3.1.2 Axialitet 

Våning 1 

Axialiteten inom 

bostaden skall 

binda samman 

intressanta delar av 

planlösningen. 

Planlösningen på 

bottenplan bildar 

tydliga tvärgående 

siktaxlar, både 

rätvinkligt och 

diagonalt. Den 

som kommer in 

genom entrén ser 

genast ut genom motstående fasad, samma sak för den som kommer nerför 

trappan från övervåningen. Från köket går en diagonal och en rät axel tvärs 

igenom bostaden och mellan samvaro och matplats går ännu en axel som 

fortsätter ut genom fasaden. 

 

Figur 6 

Axialitet, bottenvåning, parhus 

 

Figur 5. Öppenhet, våning 2, parhus 
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Våning 2 

 

Förutsatt att 

dörrarna är öppna 

går det att skapa 

längre siktaxlar 

även på andra 

våningen. Från 

trappan går en axel 

genom ett av 

sovrummen, från 

toaletten/ 

tvättstugan och det 

andra sovrummet 

går det två andra i 

riktning mot den glasade söderfasaden. Från samvarorummet kan man se genom 

arbetsrummet direkt ut i östlig/ västlig riktning. 
 

4.3.1.3 Dagsljus 

Våning 1 

Planlösningen blir 

med sin öppenhet 

och den väl 

tilltagna 

fönsterytan 

sannolikt också 

ljus. Balkongen/ 

terrassen skärmar 

av stora delar av 

undervåningen 

från direkt solljus 

och värmen som 

det medför under 

sommarhalvåret, 

samtidigt som det 

indirekta ljuset inte hindras. Utöver de stora glaspartierna finns två mindre, 

avlånga fönster som släpper in ljus. Det ligger horisontellt över köksskåpen i 

köket, vilket ger en spännande effekt och det andra återfinns i badrummet fast 

stående. Det betyder att dagsljuset även når badrummet vilket kan vara en kvalitet, 

samtidigt som fönstret i sig skänker en ökad harmoni till byggnadens norrfasad. 

Figur 7. 

Axialitet, våning 2, parhus 

 

Figur 8. 

Dagsljus, bottenvåning, parhus 
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Våning 2 

Likt de långsmala 

fönstren i köket och i 

badrummet på 

bottenvåningen finns 

det likadana på 

övervåningen, fast då i 

det stora av 

sovrummen och på 

toaletten/ tvättstugan. 

I övrigt är varje rum 

försett med minst ett 

stort fönster för att få in 

dagsljus i dessa.  

Sydfasaden består till stor del av glaspartier för att byggnadens gestaltning ska bli 

harmonisk men också för att den centrala delen med trappan inte ska bli för mörk 

när alla dörrar är stängda. Arbetsrummet ligger i söderläge och kan dock komma 

att behöva persienner för att skärma av en del av dagsljuset. 

 

4.3.1.4 Rörlighet 

Våning 1 

Rundgång kan 

ske både inom 

bostaden och 

dessutom kan 

man röra sig 

igenom 

vinterträdgårde

n via de båda 

öppningarna ut 

till densamma. 

Därifrån kan 

man också ta 

sig direkt ut till 

trädgården. 

 

 

Figur 9 

Dagsljus, våning 2, parhus 

 

Figur 10. 

Rörlighet och rundgång, bottenvåning, parhus 
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Våning 2 

Möjligheten att 

röra sig på andra 

våningen är 

mindre. Den 

består i att man 

via 

samvarorummet 

kan ta sig ut på 

balkongen/ 

terrassen och 

sedan vidare in i 

arbetsrummet 

och på så sätt få ytterligare en rundgång.      
 

4.3.1.5 Generalitet 

Våning 1 

 

Grundtanken är 

att samtliga rum 

på bottenplan 

ska kunna bilda 

rektanglar. På så 

sätt kan det bli 

relativt lika rum 

om det skulle 

krävas någon 

form av 

omorganisering 

i planlösning av 

någon anledning. 

om tidigare nämnt är samvarorummet rummet tänkt att kunna användas även som 

sovrum. 

Våning 2 

Samma tanke som för bottenplanet gäller för de två sovrummen och 

arbetsrummet på övervåningen. Det ska vara relativt enkelt att omorganisera dessa 

om man skulle behöva det.   

 

Figur 11. 

Rörlighet och rundgång, våning 2, parhus 

 

Figur 12. Generalitet, bottenvåning, parhus 
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4.3.2 Planlösning villan, tillgänglighet och funktioner 

4.3.2.1 Villan 

Planens egenskaper skall till så stor del som möjligt uppfylla de värden eller 

kvaliteter som Nylander och Forshed talar om i Bostadens omätbara värden. Dessa 

tillsammans med de bestämda förutsättningarna som energieffektivitet ger är 

styrande för planen och byggnadens utformning. 

 

Planen indelas med en social undervåning med vardagsrum, kök- och matrum 

även naturrum. Övervåningen innehåller de privata rummen, och de platser som 

man önskar ha avskilda. Här finns tre sovrum och ett stort badrum. 

Stödfunktioner såsom toalett och hall placeras i direkt kontakt med entrén för att 

underlätta användningen av dessa. 

 

4.3.2.2 Omslutenhet – öppenhet 

”…varje hörn i ett hus, varje vinkel i ett rum, varje tum av enskilt rum i vilket vi brukar 

gömma oss eller dra oss tillbaka i oss själva, är en symbol /…/ det är upphovet till rummet 

eller till huset.” 

 

- Gaston Bachelard, 1958. 

Bostadens omslutande delar på nedre plan placeras mot norr i form av 

stödfunktionerna. Behovet av omslutenhet är stort då gästtoalett och hall är 

placerade här. Dessa tillsammans med bostadens centrala delar bildar en 

beskyddande kärna med en upplevelse av trygghet. Den omslutande delen 

möjliggör känslan av identitet och hemvist i bostaden och hjälper de boende att ta 

in utemiljön och grannskapet.  

 

Därefter öppnar planen upp sig och öppenheten blir tydlig. Med stora glaspartier 

mot söder tas sol, ljus och värme in i bostaden och ger liv till dessa rum. 

Vardagsrummet, kök- och matplats samt naturrum placeras i denna del. 

Arbetsrummets placering ger det en kombination av omslutenhet och öppenhet. 

Rummet kan avskärmas från de övriga rummen med skjutdörrar men kan 

samtidigt öppnas upp och bli en del av det stora sammanhanget.  

 

På övre plan är den omslutande delen större i förhållande till öppenheten. Detta är 

naturligt då den privata delen av bostaden placeras här. Här finns en hall som 

matar till två mindre sovrum plus ett väl tilltaget föräldrasovrum, samt ett stort 

badrum. Dessa delar avskärmas till stor del mot utemiljön för att ge de boende en 

privat del att röra sig i och känna identitet med sin bostad. 
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Öppenheten och kontakten med naturen finns även på övre plan då sovrummen i 

söder har direkt kontakt med atriumet. Dessa delar kan genom jalusier avskärmas 

om de boende även önskar att dessa rum skall vara av mer privat karaktär. (Viktiga 

delar i planen är att båda delarna, omslutenhet och öppenhet skall samexistera. 

Det är svårt att tala om dem om kontraster i planen inte existerar), (Forshed & 

Nylander, 2003). Om planen innehåller samma typ av rum där utförandet ser 

likadant ut blir upplevelsen av de två elementen svår att greppa. Den franske 

filosofen Gaston Bachelards beskriver förhållandet mellan ett vintrigt landskap 

och ett hus som just pekar på dessa kvaliteter: 

  

 

 

 

     Figur 13 & 14. Omslutenhet – Öppenhet, bottenvåning och våning 2, villa. 

 

”… är det inte så att ett trevligt hus gör vintern mer poetisk och ger inte vintern huset 

poesi?/…/ och vi känner värme på grund av att det är kallt utomhus.” 

- Gaston Bacheard, 1958.  

4.3.2.3 Rörelse 

 

Rörelsen i planen är starkt kopplad till flexibilitet och anpassningsbarhet. Den 

sociala nedervåningen är starkt präglad av att fungera som en öppen och rörlig 

plan där de boende skall röra sig från rum till rum på ett naturligt sätt. 
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Entrén med stödfunktionerna kan inte ses som flexibla eller speciellt rörliga utan 

är mer av fasta komponenter som ger förutsättningar till en rörlig planlösning i de 

sociala rummen. 

 

Vardagsrummet, atriumet och kök- och matrumsdelarna utformas för att upplevas 

att de existerar tillsammans och fungerar som en enhet där rörelsen mellan dessa 

rum ska vara smidig och ske obehindrat. Flexibiliteten är stor i och med planens 

skjutpartier. Vardagsrum, kök- och matrum kan fungera enskilt för sig men kan 

tillsammans med atriumet bilda stora ytor där öppenhet och rörlighet är ledande. 

 

Kärnan till rundgång i denna 

plan skapas främst genom 

placeringen av kaminen och 

arbetsrummet tillsammans med 

atriumets skjutpartier. Genom 

placeringen av dessa kan man på 

olika vis röra sig i planen och de 

olika rummen för att skapa 

möjligheter för en individuellt 

anpassad bostad.  

 

Sammankopplingen mellan de 

olika rummen blir större på 

detta sätt vilket medför att 

planens begränsade ytor upplevs 

som större och generösa. 

 

Planen ger förutsättning till att ge liv i rörelse och skapa det dynamiska rummet. 

Genom dess utformning skall de boende lockas till rörelse för att uppleva 

utformningen och arkitekturen till dess fulla potential. 

4.3.2.4 Axialitet 

Planen bygger på ett tydligt axiellt mönster. Siktaxlarna och rörelseaxlarna är 

tydliga och ger betraktaren och den boende en riktning och mål hur man kan röra 

sig i bostaden. 

 

På undervåningen eller entréplan kan man tydligt läsa planen och dess olika 

riktningar, då genomtänkta placeringar av dörrar och fönster har skett. Från hallen 

skär en såväl rörelse- som siktaxel genom planen mot naturrummet och delar 

bostaden i två delar. En siktaxel finns alltså från hallen genom vardagsrummet till 

atriumet.  

Figur 15. Rundgång och rörelse, bottenvåning, villa. 

 



Resultat och analys / Designprocessen 

54 

 

Vidare finns en siktaxel mellan vardagsrummet och arbetsrummet, och en svag 

siktaxel kan nämnas mellan vardagsrum och köket. Från kök- och matplats finns 

tydliga rörelse- och siktaxlar till arbetsrum men även genom atriumet och ut på 

altanen. 

 

De olika axlarna kopplar samman bostadens olika rum och förenar dem. Tydliga 

linjer och riktningar ger trygghet och tydlighet vilket medför att planen blir lättläst 

och förstålig. 

 

Övre planet är även det tydligt delad i olika axlar för att skapa tydlighet och 

enkelhet. De boende möts direkt av en siktaxel men även en rörelseaxel från 

trappan till ett av de mindre sovrummen. Likaså finns en rörelseaxel från 

badrummet till det andra mindre sovrummet vilket medför enkla och smidiga 

rörelser i bostaden. Den styrande axeln är den som går från norrfasad till 

söderfasad likt nedre våningens planering. En sikt- och rörelseaxel leder den 

boende in till föräldrasovrummet på ett tydligt vis. 

 

Axlarna skapar förväntningar och tydlighet i planen och ger en riktning som 

underlättar planens läsbarhet. Då axlarna är långa och sträcker sig genom bostaden 

kan vi uppleva klarhet.  

 

Figur 16 & 17. Axialitet, Bottenvåning och våning 2, villa. 
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4.3.2.5 Generalitet 

Det generella rummet är aningen större än ett sovrum men samtidigt mindre än 

ett vardagsrum. Proportioner och flexibilitet är viktiga aspekter att beakta då en 

planlösning skall skapas (Forshed & Nylander, 2003).  

 

Vid snabb granskning av villans undervåning kan betraktaren anse att det generella 

rummet och dess former är åsidosatta för andra kvaliteter i planlösningen. 

Stödfunktionerna, vardagsrum, arbetsrum och kök/matplats har sina givna platser 

i denna plan men en utökning och användning av andra ytor kan ske. 

 

Arbetsrummet kan även fungera som gästrum och sovplats vid behov. De 

invändiga måtten är 2,9 x 2,2 meter vilket gör det till ett acceptabelt sovrum för en 

person. 

 

Atriumet har en stor del i planlösningens generalitet. Det ger stora möjligheter till 

olika användningar och kombinationer av funktioner. Atriumets innermått är 3,2 x 

3,4 meter vilket medför att vardagsrum eller matrum kan förlängas och ges stora 

möjligheter till yta och volym. Öppnas norr-söderpartiet upp kan atriumet 

tillsammans med matrum fungera effektivt och vackert vid större bjudningar. Om 

partiet i öst-västlig riktning skjuts upp kan atriumet tillsammans med 

vardagsrummet fungera som en stort gemensam sällskapsrum med kontakt med 

naturen. 

 

Möjligheterna som följer med atriumets placering och funktion är många. Ett 

vackert ljusinsläpp, en vackert volymelement som binder samman våningsplanen 

och kontakten ute/inne. Även den rumskombinerande faktor som tidigare talats 

om är ett attribut som atriumet besitter. 

 

På övre planet är den planens generalitet mer tydlig i jämförelse med nedre plan. 

Här är trappan och badrummet konstanter som är solida och icke anpassningsbara 

utan större ingrepp. Däremot kan samtliga sovrum kombineras på flera olika sätt. 

De mindre sovrummen skulle kunna fungera som ett stort eller som ett mycket 

stort vardagsrum. Ett sovrum skulle kunna utgöra vardagsrum medan de andra två 

får bestå.  

 

Föräldrasovrummet kan även det fungera som ett alternativt sällskapsrum med 

vackert ljusinsläpp från atriumet. De mindre sovrummen kan fungera som 

hemmakontor om detta önskas, då de är avskilda och icke beroende av andra rum 

eller funktioner. Flexibiliteten är alltså mycket stor på detta plan tack vara 

utformningen av planlösningen. 
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Figur 18 & 19. Generalitet, bottenvåning och våning 2, villa. 

 

4.3.2.6 Dagsljus 

 

En generell tanke med planen är att mycket dagsljus skall stråla och flöda in i 

bostadens olika rum och att naturkontakten skall vara stor. Förändringar i ljusets 

sken förändrar även den arkitektoniska upplevelsen har varit en devis då 

utformningen skett. En koncentrerad öppenhet av glasade partier mot söder ger 

en kontakt med solen och ljuset. Dessa delar ger planen sitt huvudsakliga ljus och 

skapar rymd och klarhet. 

 

Dagsljuset är symboliskt laddat på olika vis. Ett rum kan uppfattas mer offentligt 

då det har tillgång till mycket dagsljus likväl som ett mörkt och dovt sovrum kan 

uppfattas som mer privat och intimt vid bristen på dagsljus (Forshed & Nylander, 

2003). 

4.3.2.7 Skjutpartier 

Skjutpartier används på nedre plan för att kunna öppna upp och kombinera rum 

men samtidigt kunna fungera som avgränsade markering mellan rummen. Att dela 

av rum kan vara väl så viktigt som att öppna upp en planlösning.  

Glaspartierna i atriumet och naturrummet skapar en tunn gräns mellan inne och 

ute och medför, att naturen och landskapen kan tas in i planen och i boendemiljön 

på ett trevligt vis. Vidare finns skjutdörrar från entrén till den sociala delen av 

nedre plan, även in till arbetsrummet. Detta medför möjligheten att välja nivå av 
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öppenhet eller omslutenhet, socialt eller privat. De olika rummen och planen 

vidgas eller minskas beroende på hur man väljer att använda skjutpartierna. 

 

4.4 Gestaltning 

Samtliga byggnader inom området, från byggnaden avsedd för källsortering till 

bostäderna, har fasader av liggande furu och tak med sedum och solfångare. Även 

färgsättningen av detaljer som fönster- och dörrkarmar är densamma. Det 

konsekventa färg- och materialvalet underlättar allt från beställning till produktion 

samtidigt som en det ger området en karaktäristisk och enhetlig stil.  

4.4.1 Området 

I detta avsnitt presenteras bilder över Samset-Eko som ett komplement till den 
beskrivande texten tidigare i kapitlet.  

 

 Bild 15 & 16. Övre: Områdesvy från väst. Undre: Områdesvy från sydväst 
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Bild 17, 18 & 19.Överst: Områdesvy från sydöst. Mitten: Vy från öst. Underst: Vy från nordväst 
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4.4.2 Parhuset 

Grundformen för parhusen är två kubliknande enheter som sitter ihop. På dessa 

sitter ett förskjutet sadeltak vars huvudsakliga syfte är att dränera, föra bort 

dagvatten och fånga in solstrålningen på ett bra sätt. Det estetiska syftet med 

takformen är dels att bryta mot de räta vinklarna i den övriga byggnaden och dels 

att skapa höjd i förhållande till husets bredd och därmed skapa en mer homogen 

byggnad.   

 

 
Bild 20. Vy mot norr, parhus 

 

Entréerna är placerade mot norr och är inbyggda med kubformade luftslussar. Det 

finns flera anledningar till detta. Luftslussen gör att kall uteluft inte kommer in 

direkt i huset, vilket är fördelaktigt sett ur energisynpunkt. Den ger med sin 

utskjutande, kubiska form liv till den annars platta norrfasaden. Även rent 

praktiska fördelar som exempelvis att kunna hänga av smutsiga utomhuskläder 

inne men ändå utanför bostaden är inte att underskatta. 

 

Fönstersättningen i norrfasaden och i luftslussen består av 16 långsmala, 

rektangulära fönster. En fasad med liten fönsterarea ger normalt ett relativt stängt 

och avgränsat intryck men fönsterformen och samspelet fönstren emellan, 

vertikalt och horisontellt, tillsammans med luftslussen ger ändå norrfasaden ett 

intressant uttryck. Insläppet av dagsljus blir också intressant med placeringen i 

förhållande till planlösningen.  

Det mest effektiva ur energisynpunkt hade varit att inte ha några fönster mot norr 

men gestaltningen insläppet av dagsljus står i första rummet. 

Vinterträdgårdarna syns vid husknutarna vilket förlänger byggnaderna i horisontell 

riktning. 
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Bild 21. Vy mot väst, parhus 

 

Från öst/ väst syns en del av vinterträdgården och terrassen som finns ovanpå. 

Även luftslussen syns och dessa utskjutande element skänker fasaden ytterligare en 

dimension. Det förskjutna sadeltakets sneda linjer bryter mot de andra, räta 

vinklarna. 

 

Vinterträdgården har helglasade väggar och en skylight som släpper in rikligt med 

effektfullt dagsljus. Betraktaren kan se växterna genom den transparenta väggen, 

vilket suddar ut gränsen mellan ute och inne både sett in- och utifrån. Växterna 

ger liv till fasaden.  Den övriga fönstersättningen har mest praktisk betydelse för 

att skapa en kvalitativ planlösning. En detalj är att glasytorna i terrassräcket 

innehåller solfångarenheter. Sydfasaden är näst intill helglasad, både i fasad och 

vinterträdgårdens vägg. Denna typ av dubbel fasad är energieffektiv och som 

tidigare nämnt suddar den ut gränsen mellan ute och inne.  

 

Vinterträdgårdarna är inte dragna hela vägen ihop utan avslutas en bit ifrån 

varandra. Det görs för att dela av de båda bostäderna och därmed behålla lite 

privat känsla i en annars så transparent och öppen del av bostaden. En effekt av 

detta blir att byggnaden ser större ut än vad den egentligen är. 

 



Resultat och analys / Designprocessen 

61 

 
Bild 22. Vy mot söder, parhus 

4.4.3 Villan 

Villans grundform är precis som parhusets kubliknande. Takformen, 

färgsättningen och materialvalet är också densamma. 

 
Bild 23. Vy mot norr, villa 

 

För entrén finns liksom för parhuset en luftsluss. Fönstersättningen i norrfasaden 

är minimalistisk och centrerad. Det är främst för att skapa ett bra dagsljusinsläpp 

till bostaden och en axialitet i planlösningen. 
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Bild 24. Vy mot väst, villa 

 

Från väst kan man via två stora, kvadratiska fönsterytor se in i ett stort atrium. 

Pelaren i hörnet ser ut att bära upp hela konstruktionen på egen hand huset får en 

transparent och luftig känsla. Gränsen mellan vad som är ute och inne löses upp. I 

kontakt med detta finns en öppen uteplats och en vinterträdgård för att ytterligare 

förstärka det intrycket. 

 

Övrig fönstersättning är blandad både storleksmässigt och formmässigt. Dels 

p.g.a. praktiska orsaker som ljusinsläpp och liknande men också för att ge fasaden 

ett intressant uttryck.En detalj är de två lyktorna i hörnen på uteplatsen som ger 

en intressant ljussättning kvällstid.  

Bild 25. Vy mot öst, villa 
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Mot öst är fasaden relativt stängd och liksom västfasaden är fönstersättningen 

blandad med olika former och storlekar på fönstren.  

 

 
Bild 26. Vy mot söder, villa 

 

Vinterträdgården är i princip helt inglasad frånsett den utdragna väggen i den östra 

fasaden .I kombination med stora fönsterytor på nedervåningens fasad ger detta 

en helt transparent, tillsynes frodig undre del av byggnaden. Taket på 

vinterträdgården är också helglasat vilket maximerar ljusinsläppet.  

 

Den övre våningen är helglasad runt hela atriumet och resterande fönstersättning 

består av mindre fönster som bildar en kontrast mot de andra, stora glasytorna.  

 

Byggnaden i sin helhet, sett från söder, bildar en trappliknande form. På det övre 

trappsteget, syns det lutande taket som är beklätt med solfångare. 
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4.4.4 Invändigt utförande 

Detta avsnitt redovisar resultatet av den invändiga utformningen för parhus samt 
villa. 

 
Bild 27. Parhus, undervåning sedd från trappa. 

Bild 28. Parhus, vardagsrum, vinterträdgård 
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Bild 29. Övre: Parhus, kök, entré. 

 
Bild 30: Parhus, samvarorum. 
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Bild 31 . Övre: Villa, undervåning.  

 

Bild 32. Villa, atrium. 
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Bild 33. Villa, Sovrum, atrium. 

4.4.5 Kedjehuset 

Kedjehusen redovisas som volymobjekt men skall även de integreras i naturen och 

den lokala kontexten. Dessa bidrar till att forma det lilla samhälle som Samset-Eko 

utgör. Kedjehusen visar även på möjligheten till en större utbyggnation där 

exploateringstalet är högre. 

 

Kedjehuslängan består av tolv rätblocksliknande former i olika storlekar som är 

sammansatta i en symmetrisk ordning. Dessa bildar sex bostäder och sex garage 

som är förskjutna i förhållande till varandra. De två mittersta bostäderna bildar ett 

parhus och de resterande fyra blir halvt fristående, endast sammankopplade med 

övriga via garage. 

 

Liksom de övriga hustyperna har kedjehusen solfångare på takens sydlutande del. 

Skillnaden är att den delen av taket har dragits längs hela längan här. Detta görs 

för att uppnå maximal solfångararea utan att inkräkta på utformningen av andra 

byggdelar.      

   

 
Bild 34. Vy mot norr, kedjehus 

 



Resultat och analys / Designprocessen 

68 

Fasaderna mot norr är relativt enkelt utformade i samma stil som övriga 

byggnader på området. Det innebär långsmala, rektangulära fönster och sedumtak, 

även på garagen. Anledningen är densamma som för parhusen och villorna. 

 

Det finns dörrar på nedervåningen som leder ut mot tomten på baksidan av 

husen. Dörrarna är placerade så att ska passa in i symmetrin med både 

fönstersättningen och med resten av kedjehuslängans dörrar.   

 

 
Bild 35. Vy mot söder, kedjehus 

 

Söderfasaden blir liksom för de andra byggnaderna den öppna delen med 

vinterträdgård och uteplats. I det här fallet blir det ut mot gatan vilket kan vara en 

kvalité om man ser till kontakten med grannar o.s.v.  

 

Den främre delen av taket sträcker sig över hela längan och kopplar, tillsammans 

med garagen, samman alla sex enheter till en. Hålrummet som blir däremellan gör 

dock att det blir luftigare och öppnare än den klassiska kedjehuslängan som ofta 

saknar avstånd mellan bostäderna. 

 

Fönsterarean är väl tilltagen och med den utskjutande vinterträdgården med 

ovanliggande terrass skapas samma effekter som för parhusen.  
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5 Diskussion och slutsatser 

Detta kapitel innehåller diskussion om vad författarna lärt sig och kunskaper som 

examensarbetet mynnat ut i. Ämnen som diskuteras är arbetets resultat, frågeställnigarnas 

besvarande och del i rapporten samt egna tankar och funderingar kring ämnen som berör 

examensarbetet. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Syfte 

Syftet är att utreda hur en liten bostadsgrupp planeras och gestaltas, då 

miljömässiga frågor får högsta prioritet. 

5.1.2 Hur kan hållbar utformning, närmiljöanpassning och 

grundläggande energieffektivitet integreras i en bostad?  

Målet med detta examensarbete är bl.a. att skapa goda exempel på bostäder som är 

trivsamma att bo i och är utformade på ett bra sätt. 

 

Vad som är en bra utformning och en trivsam bostad kan verka diffust och svårt 

att svara på. Det bör därför redas ut vad dessa begrepp innebär i arbetet. 

 

Människor har ofta olika uppfattningar om hur saker ser ut, hur man upplever 

dem och vad som är bra eller dåligt. Vad som upplevs som trivsamt för en person 

kan vara tvärtom för en annan. I arbetet finns därför ett teoretiskt förhållningssätt 

till ord som bra och trivsamt.   

 

Studerad litteratur som berör rumsliga kvaliteter, upplevelser och trivsel är skrivna 

av erfarna fackmän och ligger till grund för detta teoretiska förhållningssätt. 

Aspekter som dagsljusinsläpp, axialitet, öppenhet och generalitet anses i 

litteraturen som viktiga i planeringen av den trivsamma bostaden och är därför 

ledande inslag i planlösnings- och utformningsarbetet. Personliga åsikter och val 

spelar givetvis också en stor roll, vilket är svårt att undgå i denna typ av arbete, 

även om dessa ofta får ställas åt sidan till förmån för de teoretiska 

utformningsprinciperna. Bara genom att ta hänsyn till tidigare nämnda aspekter 

krävs en viss kompromiss och lägger man därtill anpassning till närmiljön och ett 

energieffektivt tänkande blir denna kompromiss än större.   
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Bostädernas anpassning till närmiljön baseras till stor del på den egna 

inventeringen av området med omnejd. Bostäderna ska samverka med 

omkringliggande bebyggelse, landskap, vegetation och topografi. Det betyder att 

val av form, material, väderstrecksorientering, fönstersättning, placering m.m. 

spelar en stor roll. Dessa val påverkar inte bara bostädernas yttre utformning utan 

också planlösningar. I planlösningsarbetet vill man ha med de teoretiska delarna 

för att skapa trivsel samtidigt som de måste fungera ihop med ovan nämnda val. 

Vissa typer av rum kan inte placeras var som helst med hänsyn till 

väderstrecksorientering och inbördes placering mellan byggnader. Naturliga 

kvaliteter som utsikt och vackra skogspartier är andra delar som helst skall tas 

tillvara. Dessa delar skall också kopplas samman med bostadens teoretiska 

kvaliteter som exempelvis förhållande ute/inne, öppenhet och axialitet.  

 

Till sist skall även energieffektiva synpunkter smältas samman med övriga 

parametrar för att skapa ett tillfredsställande resultat och besvara frågeställningen. 

Bostadens grundform, väggarnas tjocklek, takets form, fönstrens utformning och 

placering samt väderstrecksorienteringen är delar som kan kopplas till 

energieffektivitet. De påverkar givetvis bostadens utformning men dessutom 

planlösningen på ett sätt som gör, att de måste tas i beaktande vid 

planeringsprocessen. 

5.1.3 Vilka arkitektoniska parametrar är viktiga för att utforma en 

energieffektiv byggnad?  

Vid utformningen av en bostad vars uttalade mål är att vara energieffektiv 

samtidigt som den ska tillgodose de boendes behov gör man som tidigare nämnt 

ett antal avväganden. Exempel på dessa är fönstersättning, volymer och former.  

 

Inledningsvis kan man fundera på hur olika byggnader ser ut och vad det är som 

gör att vissa benämns som mer energieffektiva än andra. Är det bara 

byggnadstekniska egenskaper såsom tjock välisolerad grund, yttervägg och tak? 

Dessa är absolut en mycket stor bidragande orsak till att vissa byggnader klassas 

som energieffektiva. Den uppvärmda luften har svårare att ta sig ut fån ett 

välisolerat skal och kall uteluft har svårare att ta sig in i konstruktionen. Detta är 

ett vedertaget faktum sedan länge. 

Vi ville bland annat analysera hur den arkitektoniska utformningen kan påverka 

hur ekologiska och energieffektiva bostadshus formas. 

Är det så att det finns en koppling mellan den arkitektoniska utformningen av en 

byggnad och energieffektiv, eller är denna påverkan så lite att det inte spelar någon 

roll hur en byggnad ser ut? Är det bara att kraftigt isolera grund, väggar och tak så 

uppnås en energieffektiv byggnad? 
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Genom, experiment och beskrivningar har vi förstått att dessa två parametrar är 

starkt kopplade till varandra och hur energieffektiv en byggnad kan bli. Det är 

svårt att påstå att en byggnad likt Kaufmann House av Richard Neutra 1946-1947 

kan betraktas som energieffektiv även om den skulle isoleras väl med tjock väggar 

och tak. Däremot kan en byggnad som Schröderhaus av Gerrit Rietveld anses som 

energieffektiv om den skulle tilläggsisoleras. Det finns dock risk att byggnadernas 

karaktär och uttryck försvinner om dessa byggnadstekniska handlingar skulle 

utföras men principen är densamma. 

 

Byggnadernas utsatthet för vind är en annan punkt att beakta i detta avseende. 

Tidigare har det klargjorts i rapporten att en energibesparing på uppemot 25 % 

kan erhållas beroende på förutsättningar, storlek på de involverade byggnaderna 

och så vidare. I detta ligger hur byggnadens volym ser ut. Finns former som följer 

vinden och gör att dessa enkelt kan strömma förbi eller fungerar byggnaden som 

ett stopp, ett hinder mot vinden? Med denna bakgrund ansåg vi att en studie 

rörande byggnaders volymer vore intressant och givande att utföra.  

 

Denna studie är utförd av författarna och syftar till att undersöka och öka 

förståelsen för hur byggnadskroppar och dess volym kan påverka behovet av 

uppvärmning. I detta experiment undersöks hur mycket volym som finns i 

förhållande till omslutande area med vissa bestämda konstanter. Här undersöks 

många olika volymer, mer eller mindre trovärdiga former på ett tänkt bostadshus. 

Genom denna studie så kan vi se att den kubiska formen är den som har störs 

volym i förhållande till omslutande area och som samtidigt kan vara en 

förutsättning för en effektiv planlösning. Klotets förhållande är mycket bra med 

avseende volym kontra area. Dock faller denna bort då vi studerar en eventuell 

planlösning där yteffektivitet är en viktig del. 

Detta experiment tillsammans med litteraturstudierna ledde fram oss till en egen 

avgränsning där vi ville fokusera våra byggnader att efterlikna kuber. ”Kubismen” 

har således varit en styrande form och volym som har återkommit i projektets 

utformning och gestaltande delar.   

 

Öppningar såsom fönstersättning i fasader är en annan arkitektonisk parameter 

som påverkar hur energieffektiv en byggnad blir. Det som påverkar var öppningar 

och ljusinsläpp i byggnader finns, kan vara både utvändiga och invändiga aspekter. 

Inre aspekter som spelar in var fönster placeras kan vara planens utformning. 

Bostadsplanens kvaliteter som axialitet, öppenhet och behovet av dagsljus kan 

vara en del i var öppningar såsom fönster placeras. En yttre aspekt kan vara 

kvaliteter i närmiljön som man vill ta in i byggnaden. Detta kan vara naturvärden 

eller en vacker utsikt som kan förhöja bostadens skönhet. 
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Tankarna med öppningarna och fönsterplaceringen i de byggnader vi utformat till 

Samset-Eko har varit att integrera samtliga nämnda aspekter. Den främsta 

styrande delen till öppningarnas placering samspelar med byggnadernas 

orientering. Vi anser att det är viktigt att få öppningar finns på norrfasaden och att 

denna är sluten i förhållande till en mycket öppen och offentlig sydfasad. I planen 

har ett mål varit att vi ska uppfylla samtliga nämnda aspekter i  ”Bostadens omätbara 

värden” av Ola Nylander och Kjell Forshed. Dessa finns beskrivna i rapportens 

teoretiska del.  

 

Med fönsterpartier kan vi även skapa olika känsla av privat – halvprivat – och 

”offentliga” miljöer. En sluten fasad med få öppningar är mer privat och detta 

återspeglas i planen med rum och funktioner. Likt söderfasaderna på byggnaderna 

i Samset-Eko som innehåller merparten glasad ytan skapas en mer offentlig känsla. 

 

Naturen och miljön runt området är rik på natursköna ting som vi vill 

kommunicera med byggnadernas inre och yttre uttryck. Dessa delar har inspirerat 

oss till valet av olika material som vi anser är viktiga delar i en god miljöanpassad 

byggnad. 

5.1.4 Hur kan sådana bostäder se ut? 

Ett omfattande skissarbete under arbetets gång har lagt grunden till hur denna 

fråga besvaras. Skissningen av planlösningar och gestaltning har utförts både för 

hand och med datorbaserade visualiseringsprogram som SketchUp 8 och 

ArchiCad 13.  

Bilagor med plan-, fasad- , sektions- och detaljritningar samt bilder och vyer i 

kaitel 4 visar tydligt resultatet av arbetet.  

 

Planritningarna och förklaringarna runt dem visar att BBR:s krav har tillgodosetts 

och dessutom vilka kvalitéer som har prioriterats. Med kvalitéer avses hur, enligt 

genomgången litteratur, de boende uppfattar bostäderna och dess planering. I 

första hand prioriterades kvalitéerna, exempelvis ljusinsläpp, rörlighet, axialitet och 

öppenhet, i andra hand utrymmeskraven. Det var ett bra sätt att arbeta fram bra 

planlösningar på, då resultatet i teorin är tillfredsställande. 

Fasaderna visas i både ritningsform och i bildform. Bilderna visar hur enskilda 

fasader ser ut och även hur de samverkar i vyer. Solfångarnas placering, 

fönstersättningen, luftslussarna, takets utformning och vinterträdgårdarna är 

betydelsefulla delar som berör energieffektiviteten. Elementens funktion och 

samspel gentemot varandra är viktiga att visa och det framgår tydligt i ritningarna 

och bildvyerna.   
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Detaljritningen över byggdelarnas uppbyggnad och anslutningar mot varandra 

visar hur en energieffektiv byggnad kan konstrueras. Stora delar av konstruktionen 

är beräknad för en låg värmegenomsläpplighet vilket ger tjockare byggelement 

som väggar och tak men samtidigt påverkas energibehovet positivt i bostäderna. 

Tjockleken på tak och väggar påverkar till viss del både den invändiga och 

utvändiga utformningen av byggnaden vilket också framgår på samtliga ritningar.   

 

Det finns givetvis många alternativ för hur en bra och energieffektiv bostad kan se 

ut. Bostäderna på Samset-Eko visar endast på ett fåtal av dessa alternativ men det 

är på många sätt också bra alternativ. Energieffektiva lösningar har kombinerats 

med gestaltning och planlösning på ett bra och kvalitativt sätt. Det långa 

skärmtaket på kedjehuslängan, solfångarenheterna i terrassräckena, 

vinterträdgårdarna, varmvattenberedare och kaminer är några exempel på detta.  

5.1.5 Dagens bostadsbyggande 

Än idag har samhället inte uppmärksammat och tillämpat det ekologiska 

byggandet fullt ut. Man fortsätter att massproducera byggnader och bostäder utan 

att konsekvent orientera byggnader mot söder, använda solfångare, planera 

fönstersättning o.s.v. 

Byggsektorn och framförallt användningen av byggnaderna står för en så pass stor 

del av Sveriges totala energibehov att det är värt ansträngningen för att sänka den 

delen.  

 

Det är ändå relativt små medel som krävs för att minska energibehovet för en 

enskild byggnad. Att  tilläggsisolera klimatskalet är bra men det räcker inte. 

Förutom de redan nämnda åtgärderna kan man lägga mer kraft på att installera 

smarta värmesystem, t.ex. pelletseldad värmepanna med varmvattenberedare och 

bygga tätare hus. Vidare kan valet av ventilationssystem (t.ex. FTX) och belysning 

(t.ex. LED) sänka energiåtgången. Investeringskostnaderna för en sådan byggnad 

blir högre men det blir energipriserna också. Dessutom är det inte bara pengar det 

handlar om utan också att försöka bevara miljön.  

 

5.2 Metoddiskussion 

 

Valet av observation och inventering som en av metoderna kan ses som pålitlig 

samtidigt som den kan vara skör.  Observationerna är förankrade i personers 

upplevelser och tidigare kunskap och domar. I detta fall är det författarnas egna 

tolkningar och upplevelser som ligger till grund för denna inventering och tycke 

och smak hos dem inverkar på vilka delar i miljön som anses som kvalitativa och 

sköna. Uppfattningen om skönhet och vad som är vackert är diffust och svårtolkat 
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då var person antagligen har olika uppfattning om dessa element. Det 

hermeneutikiska förhållningssättet till kunskap och fakta är ett bra redskap på 

detta område. 

Litteraturgenomgången och dess utslag ser vi som mycket trovärdig fakta. Böcker 

och skrifter som vi tagit del av är författade av personer med mycket lång tid i 

byggbranschen. Dessa är huvudsakligen arkitekter, ingenjörer men även välkända 

och respekterade organisationer. Kunskaperna som vi inhämtat från 

litteraturgenomgången är ett typiskt positivistiskt tillvägagångssätt, med 

påståenden som överensstämmer med verkligheten och som kan dokumenteras 

samt upprepas. 

Skissningsarbetet är en bra arbetsmetod för att på ett snabbt sätt skapa en bild av 

ett samhälle, område eller bostad. Skissningen har legat som grund för vår 

fortsatta utveckling av området. Hur orienteringen av byggnaderna skall utföras, 

förhållanden till natur och övrig byggnation tillsammans med bostädernas 

planlösningar och gestaltning. 

Även skissarbetet kan ses som hermeneutikisk då detta är en personlig tolkning 

som redovisas på papper. Det är helt upp till beställaren och den som ritar samt 

modellerar att skapa efter sitt tycke vilket medför en personlig känsla. Detta är en 

osäkerhetsfaktor likt observationerna som baseras på individens uppfattning och 

tycke. 

Målet med examensarbetet är att studera hur tomten i Samset-Åsen kan bebyggas 

med bostäder som integreras med naturen, omkringliggande bebyggelse och de 

lokala förutsättningarna. Detta har genomförts med hjälp av de olika metodvalen.  

Observationerna ha fört oss fram till kunskaper om närmiljön och naturen som 

finns inom och i närheten av området. Inventeringarna av anpassningen till 

topografin och väderstrecksorientering har varit grundläggande för atbetet som 

författarna har utfört på platsen. 

Litteraturgenomgången har i detta avseende givit författarna bredare men 

samtidigt mer djupgående kunskaper om byggnadsekologi och de rådande teorier 

som finns i avseende på miljöanpassning och bostäders kvaliteter. Målet uppfylls 

då integreringen med naturen och närmiljön har beaktats och förverkligats i 

modellerna. Kunskaper har inhämtats via litteraturkällor och applicerats på 

området och tomterna. 

Genom de valda metoderna observation, litteraturinventering och skissningsarbete 

finns en grund och en förutsättning att besvara de uppställda frågeställningarna. 
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Examensarbetet innehåller vedertagna teorier och kunskaper om anpassning av 

bostadsområden till natur, bebyggelse och samhällsfunktioner. Litteraturen som 

berör dessa områden har varit en utgångspunkt för att framställa resultatet och 

presentera dem i form av modeller, ritningar och beskrivningar. 

Observationerna har främst varit en del i inventeringen av natur som återspeglas i 

materialval och yttre gestaltning av byggnaderna. En medveten ekologisk syn på 

byggandet har återspeglats i val av konstruktioner och närmiljön. Genom 

observationer och inventering har författarna lokaliserat kvaliteter i naturen och 

miljön som har inspirerat utformningen och olika uttryck i arkitekturen. 

Vilka de arkitektoniska parametrarna är som påverkar energieffektiviteten har 

besvarats genom litteraturgenomgången, studier av byggnader och ett experiment. 

Studier av byggnader där författarna menar att husen är energisnåla har skett. 

Genom detta har författarna förstått att volymen är en viktig del och spelar stor 

roll om byggnader skall ha förutsättningar att vara ekologiska och energieffektiva. 

Experimentet grundar sig på dessa framtagna litteraturgenomgångar och mynnar 

ut i volymstudier. 

Vidare har litteraturen givit författarna kunskaper om gestaltande faktorer som 

kan påverka hur energieffektiva byggnader kan bli. Dessa kunskaper har varit 

ledande för utformning och gestaltande detaljer på byggnaderna. 

Litteraturgenomgången ligger även till grund för orienteringen av byggnaderna 

och deras inbördes position och utseende. 

Litteraturgenomgången ligger även till grund för att besvara frågan om hur en 

energieffektiv bostad kan se ut. Genom att studera ritade och uppförda exempel 

har en förståelse skapats för vilka element som kan påverka fråga. Litteraturen har 

även fungerat som ett bibliotek till inspiration och referenser. 

Ritningsarbete har varit den största delen i att redovisa frågor som berör hur en 

bra och energieffektiv bostad ser ut. Vi har genom att skissa förslag och idéer 

kommit fram till olika lösningar i plan, volym och fasad som resulterar i modeller 

och ritningar. Skissarbetet har använts under hela arbetets gång, från inledande 

mer övergripande volym och områdesskisser till slutliga planlösningar och 

illustrationer av bostadens karaktär. 

5.2.1 Validitet och reliabilitet 

I slutet av ett arbete är det av stor vikt att kvaliteten i arbetet kontrolleras. I 

omfattande arbeten eller undersökningar skall man som författare och läsare 

överväga validiteten och reliabiliteten. Validitet kan sägas vara en kontroll att 

arbetet verkligen innehåller det som avsikten var att utreda och inget annat. 
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Validitet är ett mått som visar hur väl man mäter det man vill mäta (Jensen, 

2002b). Med reliabilitet menas att mätningar och olika analyser skall vara utförda 

på ett korrekt sätt. En viktig princip för reliabilitet är att många olika forskare som 

nyttjar samma metod skall kunna visa upp samma resultat. Om detta kan visas så 

anses arbetet ha hög  reliabilitet (Thurén, 1991). 

5.2.2 Validitet och reliabilitet i detta examensarbete 

Data som är insamlat från organisationer och företag förtjänar hög reliabilitet. Till 

dessa räknas Jönköpings kommun, byggforskningsrådet, Blacksmith Institute och 

HSB Göta. Däremot så är avsnitten som berör naturen och närmiljöns egenskaper 

och bostadens kvaliteter baserade på mänskliga uppfattningar och iakttagelser. I 

detta finns vissa antaganden och individuella tyckanden hos olika författare vilket 

leder till att det är svårt att påstå att alla delar av examensarbetet uppnår hög 

reliabilitet. Examensarbetet innehåller närmiljöbeskrivning och inventering, 

beskrivning och analys av ekologiskt byggande samt utredning och presentation av 

gröna bostäder och boendemiljö vilket var avsikten. Detta medför hög validitet. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Examensarbetets frågeställningar: 

 

1. Hur kan hållbar utformning, närmiljöanpassning och grundläggande 

energieffektivitet integreras i en bostad? 

 

Vid exploatering av obruten mark såsom vid nybyggnation av ett bostadsområden 

skall man beakta och ta hänsyn till de givna förhållandena och anpassa 

byggnaderna efter förutsättningarna och inte tvärt om. Naturens egenskaper, 

topografi och väderstreck är viktiga parametrar att ta hänsyn till och visa respekt 

för. 

Genom olika studier och inventeringar, besök på platsen kan man skapa sig en 

bild av vilka delar som bör bevaras och som kan ses som kvalitéer. Anpassning 

kan visas genom att utmärkande topografi behålls och att man bygger t.ex 

suterränghus istället för att schakta marken till en platt yta. Anpassning till platsen 

och närmiljön kan även visas genom medvetna val av material både exteriört och 

interiört. En koppling mellan ute och inne kan ske på detta vis och knyta an till 

platsen. 
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2. Vilka arkitektoniska parametrar är viktiga för att utforma en energieffektiv 

byggnad?  

Ser man till vad som påverkar hur mycket energi en byggnad behöver tillföras så 

finns det några olika parametrar att ta hänsyn till. En stor del är hur pass tjocka 

och vilka material som finns i klimatskalet d.v.s. grund, yttervägg och tak. De 

arkitektoniska parametrarna som påverkar hur energieffektiva byggnader blir, är 

volymen och placeringen av öppningar såsom glasade partier. Till detta hör även 

entréns placering och utformning. 

Fasader mot norr bör innehålla mycket få och små öppningar, detta gäller även för 

fasader i väst och i öst. Dock finns intresse att orientera byggnaderna och även 

fönsterplacering efter väderstreck i öst-väst då dessa får ungefär hälften av 

solinfallet jämfört med sydfasad. Vindar blåser hårt mot dessa, samtidigt som 

solen inte påverkar i dessa väderstreck och bidrar därför mycket lite till den 

passiva uppvärmningen. De glasade partierna bör därför vara riktade mot söder. I 

detta väderstreck skiner solen många och långa timmar och bidrar på så vis på ett 

positivt vis till den passiva uppvärmningen. 

 

3. Hur kan sådana bostäder se ut? 

En bra och energieffektiv bostad bör kombinera de byggnadstekniska lösningar 

som klimatskalet tillhandahåller, samtidigt som den bör uppfylla de flesta av 

vedertagna bostadsplaneringsteorier. Här finns ett behov att uppfylla hos de 

boende att planen uppfyller kvaliteter som öppenhet – omslutenhet, rörelse, 

axialitet, generalitet och dagsljus. Dessa bör vara uppfyllda tillsammans med de 

byggnadstekniska och installationstekniska åtgärderna för att skapa en bra och 

energieffektiv bostad. 

5.3.1 Fortsättning av arbetet 

En eventuell fortsättning på arbetet skulle kunna vara att utforska, hur detta 

mindre samhälle skulle kunna fungera vid utökade bostadsantal. Fungerar den lilla 

skalan även vid en större byggnation? Vad leder detta till och vilka frågor måste då 

aktualiseras?  

Vidare skulle en fördjupning i de installationstekniska lösningarna kunna vara en 

fortsättning med utgångspunkt från detta arbete. Värmeåtervinningssystem och 

liknande teknikers påverkan på energikonsumtionen i byggnaderna. Solceller och -

paneler är en annan teknik som kan utredas. Är dessa installationstekniska åtgärder 

ekonomiskt försvarbara och hur mycket påverkan de energibehovet i bostäderna? 

Ett fortsatt arbete skulle kunna beröra beräkningar rörande energiförbrukning och 

-konsumtion. Denna del kan med mätbara värden visa om eller hur effektiva 

byggnaderna i Samset-Eko verkligen är.
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