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Sammanfattning  

 

En förfrågan om förslagsritningar till ett modernt och funkisinspirerat småhus ligger 

till grund för detta examensarbete. Huset ska vara ett personligt och funktionellt hem 

som ska passa en normalstor familj. Byggnaden ska vara arkitektoniskt tilltalande och 

vara inspirerad av funktionalismens formspråk. 

Till arbetet har en litteraturstudie utförts om den funktionalistiska arkitekturen. Den 

hade sitt genombrott i Sverige efter Stockholmsutställningen år 1930. Den 

funktionalistiska arkitekturen, även kallat funkisen, blev en ny stilepok som 

kännetecknades främst av de vitputsade fasaderna, ljusa innemiljöerna, geometriska 

former och låglutande tak. Arkitekturen försökte hålla sig fri från förebilder och 

former från tidigare perioder och byggnaderna skulle ge en känsla av lätthet och ljus 

till det nya, modernare samhället. 

För nybyggnation av hus ska Boverkets Byggreglers krav uppfyllas och särskilt fokus 

har lagts på tillgänglighet och energihushållning. Även en kostnadskalkyl har utförts. 

Den nya byggnaden har växt fram genom utförligt skissarbete och diskussioner med 

beställaren. Det är hans önskemål och krav som ligger till grund för byggnadens 

utformning. Resultatet blev en intressant byggnad med spännande vinklar och 

välplanerade ytor.  

Byggnaden presenteras med en utförlig beskrivning och i form av bilder på 

planlösning, fasader och perspektiv. Alla de önskemål och behov som beställaren 

önskade gick att uppfylla. 
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Abstract  

 

A request of proposal drawings for a modern, functionalist inspired house is the basis 

for this thesis. The house should be a personal and functional home that will fit a 

normal big family. The building will be architecturally appealing and be inspired by 

the functionalism’s form language.  

For this thesis a literature study have been conducted on the functionalist architecture. 

It had its breakthrough in Sweden after the Stockholm exhibition (Stockholms-

utställningen) in 1930. The functionalist architecture became a new style era that was 

characterized primarily of the white polished façade, bright inside environments, 

geometric shapes and low leaning roofs. The architecture tried to hold itself free from 

models and shapes from earlier periods and the buildings would give a feeling of ease 

and light to the new, more modern society. 

For the construction of new buildings the National Board of Housing, Building and 

Planning (Boverket) requirements should be met and particular focus has been placed on 

accessibility and energy efficiency. Also a cost calculation has been performed. 

The new building has grown forward through comprehensive sketch work and 

discussions with the client. It is his wishes and requirements that is underlying the 

building’s design. The result is an interesting building with extraordinary angles and 

well-designed surfaces.   

The building is presented with a detailed description and in the form of images on the 

layout, façade and perspectives. All the requests and needs that the client asked for 

were fulfilled. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

En förfrågan om förslagsritningar till ett modernt och funkisinspirerat småhus ligger 

till grund för detta examensarbete. Önskemålet till detta hus kommer från Tomi 

Holmberg som vill skapa ett personligt och skräddarsytt hem. Tomi arbetar som kock 

och drömmer om ett stort hus med plats för mycket matlagning, social samvaro och 

som även kan erbjuda en lugn fristad. Huset ska passa en normalstor familj och vara 

ett funktionellt hem.  

Som snart nyutexaminerad byggnadsingenjör finns en möjlighet att i detta projekt få 

vara med i processen och ta fram de första förslagshandlingarna som kan ligga till 

underlag för ett framtida byggprojekt. Att i diskussion med Tomi lista alla önskemål 

och behov för byggnaden och komma fram till ett passande förslag som alla parter är 

belåtna med. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att skapa förslagsritningar till ett småhus som följer 

Tomis önskemål och krav med avseende på funktion och utformning. Byggnaden ska 

vara arkitektoniskt tilltalande och vara inspirerad av funkisarkitekturen. Det ska även 

ta hänsyn till kraven som Boverkets Byggregler ställer för nybyggnationer, men med 

största fokus på tillgänglighet och energihushållning.  

En kostnadskalkyl utförs för att göra en uppskattning till beställaren på hur stor 

byggkostnaden kan tänkas bli. Arbetet ska även förmedla kunskap om den 

funktionalistiska arkitekturen och dess utveckling till läsaren.  

 

1.3 Frågeställningar 

Arbetet ska redovisa förslagsskisser till en byggnad som är inspirerad av 

funktionalismens arkitektur och följer beställaren önskemål. För att kunna utföra 

uppgiften behöver dessa frågeställningar besvaras: 

- Vad har beställaren för önskemål och krav på funktionen och utformningen av 

byggnaden? 

- Vad definierar funktionalismens arkitektur och formspråk? 

- Hur går det att påverka Boverkets Byggreglers krav på energihushållning och 

tillgänglighet i nybyggda hus redan under skissarbetet?  

- Hur utförs en kostnadskalkyl? 
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1.4 Mål 

Målet med arbetet är att använda de kunskaper som getts under utbildningen som 

byggnadsingenjör, samt söka ny information och sammanbinda detta till förslags-

handlingar som uppfyller beställarens önskemål. Resultatet av arbetet ska kunna 

redovisas med bilder, perspektiv samt en beskrivning av byggnaden. Målet är också att 

fördjupa sig mer i funktionalismen och dess formspråk för att kunna använda detta till 

arbetet.  

 

1.5 Avgränsningar  

Arbetet omfattar inte geotekniska förutsättningar och tar inte hänsyn till marknivåer då 

tomtvalet för byggnaden inte är fastställt i dagsläget. Information om tekniska detaljer 

som el-, vatten- och ventilationsinstallationer kommer ej att redovisas.  

Byggnaden kommer att presenteras i form av skisser och vyer som innehåller 

perspektiv, planer, fasader och sektioner. Komplett måttsättning redovisas ej då detta 

endast är förslagshandlingar till beställaren och inte kompletta bygghandlingar. 

Boverkets Byggreglers krav på nybyggnationer kommer att följas, men fokus kommer 

att ligga på tillgänglighet och energihushållning.  
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2. Metod och disposition 

Rapportens kommande kapitel innehåller följande uppdelning: 

Kapitel 3. Funktionalismen 

Till detta kapitel har endast litteraturstudier legat till grund för analysen. Dessa frågor 

har besvarats: 

- Hur utvecklades den funktionalistiska arkitekturen? 

- Vad kännetecknar den funktionalistiska arkitekturens byggnadsteknik och 

formspråk? 

Kapitel 4. Boverkets byggregler 

Boverkets Byggregler, BBR, gäller för nybyggnation och tillbyggnader, och inför 

uppritandet av funkishuset har framförallt avsnitten om tillgänglighet och 

energihushållning studerats. En kort analys av BBR har utförts och följande frågor har 

besvarats: 

- Vilka krav ställer Boverkets Byggregler på nybyggda småhus? Fokus kommer 

ligga på tillgänglighet och energihushållning. 

Kapitel 5. Kostnadskalkyl 

För att i ett tidigt skede ta reda på hur mycket byggprojektet kan kosta har en 

kostnadskalkyl utförts. Till hjälp har handboken Byggnyckeln, Kalkyl GUL används. 

Denna fråga har besvarats: 

- Hur utförs en kostnadskalkyl? 

Kapitel 6. Utformning av byggnaden 

Kapitlet har baserats på diskussion med beställaren, tidigare litteraturstudier om funk-

tionalismen samt tolkning av den teoretiska bakgrunden.  De olika förslagen som 

ligger bakom slutresultatet och presenterades till beställaren redovisas även här.  

- Vad har beställaren för önskemål och behov vad gäller funktionen och 

utformningen av byggnaden? Ett lokalprogram tas fram. Här definieras de olika 

rummens storlek samt samband mot andra rum.  

- Utifrån lokalprogrammet tas olika planlösningar fram som sedan analyseras och 

diskuteras med beställaren. Ett förslag utvecklas och omarbetas till slutresultatet. 
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Kapitel 7. Resultat 

Den färdiga byggnaden presenteras med både en beskrivning, kostnadsuppskattning 

och bilder över planlösning, fasader och sektion. Den ritades upp med 

datormodellering och de program som användes var AutoCAD Architecture 2009 och 

Autodesk Impression 2. 

Kapitel 8. Slutsats och diskussion 

En reflektion har utförts för det färdiga arbetet och förslagsskisserna. Resultatet 

diskuteras och dessa frågeställningar besvaras: 

- Är beställarens önskemål tillgodosedda? 

- Hur fungerar planlösningen? Vilka problem uppstod? 

- Är det ett funkisinspirerat hus? 
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3. Funktionalismen 

Som underlag för den teoretiska bakgrunden om funktionalismens arkitektur och 

formspråk har en arkitekturhistorisk analys gjorts. För att få förståelse för hur den 

funktionalistiska arkitekturen uppkom är det av intresse att ta reda på den 

bakomliggande orsaken och samhällets utveckling under början av 1900-talet. Då 

växte en ny stil fram inom arkitekturhistorien, den som idag kallas för funkis. 

Den funktionalistiska arkitekturen började utvecklas efter första världskriget och fick 

sitt stora genomslag i Sverige efter Stockholmsutställningen år 1930. Före denna tid 

var fattigdomen stor och trångboddhet var en del av vardagen. Detta var ett problem 

som funktionalisterna ville göra något åt. Genom industrialiseringen i Europa 

introducerades nya material och arbetssätt som kunde dras fördel av för att skapa mer 

välplanerade och billigare boenden åt storstadsbefolkningen. Den funktionella 

arkitekturen, funkisen, blev en ny stilepok som kännetecknades främst av de 

vitputsade fasaderna, ljusa innemiljöerna, geometriska former och låglutande tak. Se 

bild 1 för exempel.  

 

Bild 1 En typisk funkisvilla, huset är från 1937. 

3.1 Bakgrund 

Efter industrialiseringens genombrott under mitten av 1800-talet blev bostadsfrågan ett 

viktigt problem inom svensk politik. Det De som drabbades hårdast av de nya 

levnadsvillkoren var arbetarna och familjerna, som alla hade låg inkomst. Många hade 

inget annat val än att bo i väldigt små bostäder, ofta bara ett rum och kök, eller ta 

inneboende för att få råd med hyran.
1
  

                                                 
1
 Rudberg, 1992, sid 9-11. 
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Det var först i början på 1900-talet som samhället började agera mer målmedvetet för 

att förändra situationen, då de kom till insikt att Sverige tillhörde ett av de länder som 

hade högst trångboddhet och de högsta hyrorna i Europa.
 
Några av de åtgärder som 

togs var satsning på s.k. egnahemsverksamhet där staden upplät mark mot tomträtt och 

ordnade bostadslån för att uppföra egnahem. Kommuner tog även initiativ för att 

utveckla allmännyttan, d.v.s. bostadsföretag som är helt eller delvis i kommunalt ägo. 

Ett lokalt exempel är Gavlegårdarna som bildades 1920. Trots åtgärder för att ta itu 

med bostadsproblemen blev det ingen större förändring och trångboddheten fortsatte 

vara en aktuell fråga in på 1930-talet.
2
 

3.2 Utveckling 

Funktionalismens rörelse började sin utveckling i Europa där det fick genomslag 

främst i Tyskland. Då rörelsen nått Sverige i slutet av 1920-talet hade idéerna fått fäste 

hos flera unga arkitekter. De propagerade för en förnyelse av arkitekturen och 

formgivningen, där funktionen skulle styra utformningen i första hand, inte tvärtom.
3
  

Det var efter Stockholmsutställningen 1930 som den funktionalistiska arkitekturen 

fick sitt stora genombrott i Sverige. Utställningen arrangerades av Svenska 

Slöjdföreningen och den ansvarige arkitekten var Gunnar Asplund. Inspiration till den 

nya arkitekturen kom från olika håll i Europa. De kända arkitekterna Le Corbusier och 

Walter Gropius, samt Bauhausskolan i Tyskland stod nära till hands. Den svenska 

funktionalismen som först tolkades av Asplund var mjukare och lättare än många av 

de europeiska verken, se bild 2 för ett av hans verk. Asplund hade en förmåga att 

anpassa arkitekturen efter den existerande naturens och stadsbebyggelsens 

förutsättningar samt även människans behov.
4
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2
 Rudberg, 1992, sid 11-14. 

3
 Andersson, 1997, sid 121. 

4
 Råberg, 1972, sid 146-148. 

Bild 2 Interiör från en tillbyggnad av Göteborgs 

Rådhus. Gunnar Asplund vann en arkitekttävling 

och tillbyggnaden blev färdig 1937. 
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Under Stockholmsutställningen fanns en annan framstående arkitekt och 

stadsplanerare, Uno Åhrén. Han var även en flitig rapportör om funktionalismens 

frammarsch i andra länder till svenska arkitekt- och byggnadstidskrifter. Under 

utställningen arbetade han främst i bostadsavdelningen där bostäder för människor 

med begränsade ekonomiska resurser utvecklades. Tillsammans med övriga ledande 

arkitekterna från utställningen sammanfattande de sina åsikter i skriften acceptera. 

Den skulle i första hand ge svar till alla de kritiker som hade anmärkningar på 

utställningen. Ett annat av skriftens budskap var att funktionalismen inte enbart skulle 

uppfattas som en ny form utan främst som en arbetsmetod och en ny livsstil.
5
 

Arbetsmetoden skulle utgå från studier av byggnadens funktion och alla de 

verksamheter som skulle äga rum där. Arkitekterna försökte även anpassa de nya 

bostadsytorna och utrustningen till hyror som befolkningen hade råd att betala. 

Planlösningarna utformades därmed efter funktion, rörelsemönster och möblerbarhet. 

Bostadsytorna blev begränsade och där det tidigare fick plats ett rum och kök skulle 

det nu rymma två rum, kokvrå och badrum på en och samma yta. Denna lösning var 

visserligen funktionell, men upprörde många kvinnor som fann den för minimal i en 

familjebostad.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
5
 Olofgörs, 2001, sid 218. 

6
 Rudberg, 1992, sid 20-21. 

Bild 3 Ett exempel på en funktionellt planerad lägenhet där 

mamman kan ha uppsikt över sitt barn i badkaret. Ytorna var 

små men välplanerade. Bild från 1952, Örebro. 

http://www.modernamuseet.se:8080/ramgen/utstallningar/svensk_modernism/folkhemmet_bild3.rm?usehostname
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3.3 Byggnadsteknik och formspråk 

Den funktionalistiska arkitekturen har ett antal kännetecken som gör att det är lätt att 

särskilja från andra epoker. Arkitekturen byggde på anpassning till det lite mer 

moderna livet och försökte hålla sig fri från förebilder och former från tidigare 

perioder. Formspråket kom därför att gå tillbaka till de geometriska grundformerna 

och byggnaderna skulle ge en känsla av lätthet och ljus. Från det nordiska klimatet 

som råder i Sverige blev behovet av dagsljus något som prioriterades och stora fönster 

skulle inte bara släppa in ljus utan även frisk luft som gav kraft och hälsa till de 

inneboende. 

 

På 1930-talet blev det allt vanligare att använda stål och betongkonstruktioner även till 

bostadshus. Tidigare användes det mest till grunder, broar och andra 

anläggningsarbeten. Armerade betongbjälklag skapade möjligheter till större 

spännvidder och från 1934 blev det dessutom förbjudet att bygga hus som var högre än 

fyra våningar med träbjälklag. Detta förebyggde att bränder skulle spridas men gav 

också ett bättre skydd mot ohyra som inte trivdes lika bra i betongkonstruktionen. 

Även de bärande innerväggarna blev gjutna i hela ytor eller som pelarsystem i betong, 

till skillnad mot murat tegel som tidigare användes.
7
 När det senare blev vanligare att 

gjuta betongen på byggplatsen skapade det nya möjligheter att forma de geometriska 

former som eftersträvades. Att dessutom vara återhållsam med byggnadsmaterialen 

sågs inte bara som estetiskt tilltalande, det visade även vad utvecklingen av materialen 

och byggnadstekniken klarade av.  

                                                 
7
 Rudberg, 1992, sid 48-49. 

Bild 4 Högt i tak, stora ljusa fönster, nivåskillnader och 

ljus färgsättning var några av funktionalismens 

kännetecken. 
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4. Boverkets Byggregler 

Boverkets Byggregler (BBR) är en samling av föreskrifter och allmänna råd gällande 

bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och 

energihushållning. BBR:s krav gäller för alla nybyggnationer och tillbyggnader. De 

kapitel som kommer granskas närmre för detta arbete är kapitel 3 och 9, tillgänglighet 

och energihushållning. Dessa kriterier kommer påverka byggnadens utformning. 

4.1 Tillgänglighet  

BBR:s tredje kapitel behandlar området tillgänglighet. En bostad ska redan från början 

utformas så den utan större åtgärder kan användas av alla, även de med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. Därför bör det i bostaden bl.a. finnas tillgängligt
8
: 

- minst ett rum med inredning och utrustning för personhygien 

- rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro 

- rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila 

- rum eller avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för matlagning 

- entréutrymme med plats för ytterkläder m.m. 

För att lättare förbättra tillgängligheten till och från bostadshus finns det angivet i 

BBR hur dörrar och portar bör utformas. De ska vara lätta att öppna och finnas 

tillräckligt med utrymme för en rullstol att ta sig igenom. Några grundmått som kan 

vara bra att komma ihåg inför utformningen av funkishuset är passagemåttet genom en 

dörr bör vara minst 80 cm. En korridor rekommenderas att vara minst 120 cm bred, för 

att kunna användas av alla.
 9

 

4.2 Energihushållning 

Det nionde kapitlet i BBR behandlar området energihushållning. Byggnader ska vara 

utformade så att energianvändningen begränsas. Detta kan ske genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 

elanvändning.
10

 För att förhindra att detta sker finns det relativt enkla åtgärder att 

tänka på redan under skissarbetet. Välisolerade väggar är för många ett självklart val, 

men även en väl uttänkt fönster- och dörrplacering kan ge stora effekter.  Genom att 

minimera antalet fönster och dörrar mot norrläget undviks onödiga köldbryggor. Om 

de placeras i söderläge kan solinstrålning bli ett problem, vilket leder till ett för varmt 

inneklimat.  

Då funkishuset ska framställas kommer dessa anvisningar ha stor betydelse för 

byggnadens utformning.  

  

                                                 
8
 Kap. 3:22 

9
 Kap. 3:143 

10
 Kap. 9:1 
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5. Kostnadskalkyl 

För att göra en uppskattad beräkning av hur mycket ett byggprojekt kan kosta går det 

att ta hjälp av Byggnyckeln, Kalkyl Gul. Det är en bok som kan användas i ett tidigt 

skede och ger ett budgetunderlag baserat på bl.a. husets kvalité, yta, volym och form. 

Tomi Holmberg är intresserad av att få veta en uppskattad byggkostnad för huset, även 

om detta uppdrag inte har några ekonomiska begränsningar. Viktigt att tänka på är 

dock att varje extra yta i huset medför en ökad kostnad och även i senare skede en 

större driftkostnad. Därför är det viktigt att minimera onödiga utrymmen och begränsa 

byggytan. 

För att utföra en beräkning jämför man byggnadens standard med de standarder som 

finns listade i boken. De som är aktuella för detta hus är enfamiljshus enkel standard, 

enfamiljshus normal standard och enfamiljshus hög standard. När standarden är 

bestämd, utifrån de kriterier som finns, jämför man husets yta och antal våningsplan 

med en byggkostnad. Denna kostnad anges i kr/m
2
. Multipliceras den med byggnadens 

yta går det att få en uppskattad byggkostnad.  

Detta hus uppskattas vara enfamiljshus normal standard. Detta baseras på bl.a. dessa 

kriterier
11

: 

- Ytskikt av puts, normalisolerade trästommar 

- Kakel av normal kvalité i dusch, badrum samt ovan bänkskivor i kök 

- Fanerad parkett i vardagsrum och allrum 

- Spis med ugn och 4 plattor, spisfläkt, diskmaskin, mikrougn, kyl och frysskåp 

- Tvättmaskin med tumlare 

- Golvvärme vid klinkerytor 

Ur tabellvärden beräknas då byggkostnaden för ett enplanshus vara: 

- 21 177 kr/m
2
 för 160 m

2
 

- 20 542 kr/m
2
 för 180 m

2
 

- 19 907 kr/m
2
 för 200 m

2
 

När planlösningen och byggnadens area är fastställd kan en mer exakt beräkning 

utföras. 
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6. Genomförande och utformning av byggnaden 

Detta kapitel beskriver processen då olika planlösningar och skisser bearbetades för att 

till sist bli det slutgiltiga resultatet som presenteras längre fram. Det är Tomi 

Holmbergs önskemål och krav som ligger till grund för byggnaden. Utifrån följande 

arbetsgång har byggnaden utvecklats: 

- Efter en diskussion med beställaren utformades ett lokalprogram som ger en 

generell beskrivning av byggnaden. I lokalprogrammet kan man utläsa de olika 

rummens storlekar, speciella önskemål och samband mellan varandra. 

- Utifrån lokalprogrammet har de första skisserna tagits fram. Till framställningen av 

skisserna användes skisspapper för att enkelt kunna redigera och testa olika 

lösningar. Många olika alternativ prövades och korrigerades innan resultatet blev 

tillräckligt tillfredställande och kunde presentera för beställaren. Resultatet av 

skisserna blev tre olika byggnader och planlösningar. Av dessa valdes två ut för 

fortsatt arbete och finjusteringar.  

- Efter att beställaren valde ut två av planlösningarna som ansågs intressanta fortsatte 

skissarbetet och planlösningarna korrigerades än en gång. För att utformningen 

skulle fungera rent praktiskt och alla mått skulle bli genomförbara krävdes det att 

skisserna gjordes om många gånger, även om planlösningen inte ändrades 

nämnvärt. 

- Efter ännu en diskussion med Tomi valdes slutligen endast en av planlösningarna ut 

för fortsatt arbete. Denna skiss krävde fortfarande några korrigeringar och 

ändringar gjordes för att alla parter skulle bli nöjda med resultatet. Byggnaden 

ritades slutligen upp för hand på skisspapper i skala 1:100 innan den kunde börja 

ritas upp mer detaljerat i dataprogrammet AutoCAD Architecture 2009. Till de 

olika presentationsbilderna användes sedan programmet Autodesk Impression 2. 

6.1 Framtagning av lokalprogram 

I detta avsnitt kommer en redogörelse av hur arbetet med lokalprogrammet har 

genomförts.  

Beställarens önskemål 

En diskussion genomfördes med Tomi Holmberg där syftet var att undersöka vilka 

önskemål och behov som ställdes på den nya byggnaden. Mötet var förberett med ett 

antal punkter som sedan diskuterades tillsammans. Dessa finns i bilaga 1.  

Frågorna behandlade bland annat byggnadens storlek, antal rum och våningar, 

samband mellan vissa specifika rum. Efter mötet sammanställdes svaren från 

beställaren och resultatet av diskussionen har legat till grund för det fortsatta arbetet av 

lokalprogrammet.  
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6.1:1 Lokalprogram 

Rum  BRA
12

, m
2

 Anmärkning 

 

Hall  10 Litet och funktionellt, plats för sittplats. 

 

Kök  20 Gott om arbetsytor och köksö med sittplats på ena  

sidan. Behöver ej ha plats för matbord. Öppen 

planlösning mot vardagsrum.  

Gärna utgång mot veranda. 

 

Vardagsrum 35 Stort och öppet. Nivåskillnad från kök.  

Stora, ljusa fönster, hög takhöjd. Utgång mot  

veranda. 

 

Sovrum 1 15 Stora sovrummet med egen toalett och stor  

klädkammare. 

 

Sovrum 2 10 Mindre sovrum i anslutning mot allrum, lämpligt  

som barnrum. 

 

Sovrum 3 10 Mindre sovrum i anslutning mot allrum lämpligt.  

 

Badrum 1 8 Tillhörande det stora sovrummet. Plats för jacuzzi. 

 

Badrum 2 5 Dusch. Nära kök och vardagsrum. 

 

Allrum  20 I anslutning med de två mindre sovrummen. 

 

Tvättstuga 5 I närheten till klädkammare. 

 

Klädkammare 5 Mellan stora sovrummet och tvättstugan. 

 

Summa bruksarea 143 m
2
   

 

Beskrivning 

De viktigaste rummen i byggnaden är vardagsrummet och köket. Beställaren arbetar 

som kock och önskar ett funktionellt kök med mycket arbetsyta. Mellan kök och 

vardagsrum ska det vara en öppen planlösning med endast en nivåskillnad som skiljer 

dem åt.  Det ska vara hög takhöjd och stora fönster som släpper in mycket ljus.  

Sovrummen ska delas upp i två enheter där det största sovrummet har tillgång till eget 

badrum, klädkammare och nära tvättstuga. De två mindre sovrummen ska ha tillgång 

till ett eget, mindre allrum och nära till toalett med dusch.  

Fasaden ska till huvuddel vara vitputsad men andra material får förekomma. Det ska 

finnas möjligheter att bygga ut huset i framtiden.   

                                                 
12

 Bruksarea, area av huset som begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas insida. 
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6.2 Framtagning av planlösning 

Utifrån lokalprogrammet har de första förslagen på byggnaden tagits fram för att få en 

klarhet i hur byggnaden kan se och om planlösningarna fungerar. Dessa ritades för 

hand på skisspapper och presenterades sedan i sin enkelhet för beställaren. 

Tillsammans diskuterades och analyserades sedan de olika förslagen och ändringar 

gjordes för att förbättra planlösningarna, även dessa utfördes på skisspapper. 

Lokalprogrammet låg som största grund för planlösningarna men det var viktigt att 

skapa en funktionell utformning som även följde BBR:s krav och uppföljde målen 

inom tillgänglighet. Till hjälp användes också Arkitektens handbok, som fungerade 

som en uppslagsbok till detaljerade mått, utrymmen och andra funderingar.  

Skisserna gjordes medvetet så olika varandra som möjligt, för att ge mer valfrihet åt 

beställaren. 

6.2:1 Skiss 1 

 

 

Bild 5 

Egna skisser, ej skalenliga 

Det första förslaget har en symmetrisk grundutformning och det finns möjlighet till att 

skapa olika sluttande tak för att ge byggnaden ett särpräglat utseende. Huset är 

uppdelat i olika enheter; en för kök och vardagsrum, en för det större sovrummet och 
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angränsande utrymmen samt en för de mindre sovrummen och det tillhörande 

allrummet. 

Entrén finns lokaliserad i mitten av huset och från hallen finns utblick mot det öppna 

köket och vardagsrummet, där även stora fönster placeras för ljusinsläpp och utsikt. 

Hallen är en kopplingspunkt mellan de olika enheterna och rymmer även plats för 

klädförvaring. I hallen finns även en toalett som ligger mittemellan vardagsrummet 

och de mindre sovrummen. 

Köket och vardagsrummet är i husets fokus och har en öppen och ljus planlösning. 

Med högt i tak och en sned taklutning blir det ett arkitektoniskt spännande rum.  Från 

hallen leder det ned en trappa till en nivåskillnad, då rummet är placerat längre ned än 

resten av huset. Den sidan som är utformat för köket finns möjlighet att antingen ha 

köksö med sittplatser, bardisk eller plats för matbord. Det går att skärma av köksdelen 

från övriga rummet med köksskåp, eller så kan det lämnas fritt för en öppnare 

planlösning. Den andra delen av utrymmet, där vardagsrummet är placerat, är en stor 

yta med plats för det mesta. Stora fönster kan sättas längs den nedre väggen och 

släpper då in mycket ljus och bjuder på en bred utsikt. Det finns möjlighet att bygga en 

veranda utanför som följer fasaden och även görs tillgänglig för det större sovrummet 

och allrummet lite längre bort.  

Mittemot entrén finns det större sovrummet med plats för dubbelsäng. Det har tillgång 

till ett privat badrum där det finns plats för både dusch och jacuzzi. En klädkammare 

går även att nå direkt från sovrummet och därifrån finns möjlighet att gå direkt in till 

tvättstugan. I sovrummet går det även att placera fönster in mot det intilliggande 

vardagsrummet, vilket förstärker känslan att vardagsrummet ligger i husets fokus.  

I slutet av en kort korridor finns allrummet placerat. Det ska kunna avgränsas mot det 

övriga utrymmena i huset och ge lekutrymme åt barn som också får sina sovrum 

bredvid varandra. Sovrummen rymmer plats för enkelsäng, skrivbord och 

garderobsförvaring.  

Detta förslag presenterades för beställaren och blev väldigt omtyckt. Vissa åtgärder 

behövdes dock göras. Den första var att reducera byggnadens yta då den 

uppskattningsvis var ca 215 m
2
, vilket blir väldigt dyrt att bygga och även dyrt i 

driftkostnad. Ändringarna gjordes med nya handritade skisser. Planlösningen var 

densamma men arean krympte till cirka 180 m
2
.  

Den andra åtgärden var att det inte fanns någon lämplig placering för en eventuell 

utbyggnad i framtiden och huset skulle även förlora sitt symmetriska uttryck. Denna 

önskan utfördes dock inte, utan planlösningen lämnades som det var. 

Enligt Boverkets Byggregler måste ett rum för matlagning vara tillgängligt för alla på 

entréplanet. Detta uppfylldes inte med den nivåskillnad som fanns i huset från entrén 

ned till köket. Efter denna uppmärksammelse utfördes inga nya skisser från detta 

förslag.  
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6.2:2 Skiss 2 

 

 

Bild 6 

Egna skisser, ej skalenliga 

Det andra förslaget som presenterades för beställaren är ett lite mer oregelbundet och 

långsmalt hus. Byggnaden är uppdelat i två olika längor där sovrum och tillhörande 

utrymmen finns på ena sidan, och köket och vardagsrummet finns på den andra. Taket 

kan vara utformat som ett sadeltal eller så kan de olika längorna ha olika taklutningar.  

Entrén ligger på den ena kortsidan vid ett hörn, skyddat från viss mängd nederbörd 

och vind. Direkt till höger är tvättstugan lokaliserad och därifrån går det att nå 

klädkammaren som tillhör det stora sovrummet, där det finns plats för dubbelsäng. För 

att nå det privata badrummet med dusch och jacuzzi används passage från sovrummet 

som leder genom klädkammaren.  



16 

 

Till vänster genom hallen ligger köket placerat. Det finns möjlighet att ha en öppning i 

väggen mellan köket och hallen för att skapa mera rymd och släppa in mer dagsljus 

mot entrén. I köket finns det plats för bardisk eller en köksö med sittplatser. 

Matplatsbordet kan placeras precis bredvid köket med utsikt över vardagsrummet, dit 

det är endast avgränsat med en nivåskillnad och räcke.  

För att nå vardagsrummet finns en trappa som leder ned från matplatsen. Stora fönster 

åt två olika väderstreck är placerade i vardagsrummet och det finns gott om yta till 

social samvaro. En mindre toalett hittas på den ena sidan av rummet och bredvid finns 

en ingång till ett angränsande allrum. Detta utrymme kan skärmas av från 

vardagsrummet och här finns även två mindre sovrum som rymmer enkelsäng, 

skrivbord och garderob. 

Detta förslag presenterades för beställaren men valdes bort då det inte nådde upp till 

förväntningarna. Det var för små möjligheter att skapa privata utrymmen då allrummet 

låg så nära vardagsrummet. Beställaren tyckte även att den mindra toaletten var 

placerat för långt ifrån hallen och övriga utrymmen. Det saknades möjlighet till en 

veranda vid det större sovrummet, då det naturliga valet var att placera den i hörnan av 

vardagsrummet och allrummet på andra sidan huset. Även detta hus kan vara svårt att 

bygga ut och fortfarande få det att se estetiskt tilltalande ut. 

Enligt Boverkets Byggregler bör det även finnas ett rum tillgängligt för daglig 

samvaro, och då både vardagsrum och allrummet bara kunde nås via en trappa ansågs 

det kravet inte uppfyllt. Av dessa anledningar utvecklades inte denna skiss något mer, 

utan fokuseringen låg istället på de andra förslagen. 
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6.2:3 Skiss 3 

 

 

Bild 7 

Egna skisser, ej skalenliga 

Det tredje alternativet som presenterades för beställaren har en enkel grundutformning 

med olika enheter uppdelade för matlagning och samvaro, och privata utrymmen för 

vila och sömn. Takutformningen kan vara sadeltak på den ena halvan av huset och ett 

lutande pulpettak på den andra sidan. 

Entrén ligger i mitten av byggnaden, skyddad från vind och nederbörd inne en hörna. 

Från hallen inne i huset finns utsikt genom köket ända ned till vardagsrumsfönstren. 

Klädförvaring finns precis innanför ytterdörren och till höger finns ingång till 

tvättstuga och ett stort sovrum. Från sovrummet, där det finns plats för en dubbelsäng, 

finns det också tillgång till ett privat badrum med dusch och jacuzzi. Bredvid finns en 

klädkammare med direkt ingång till tvättstugan. 
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Köket är placerat centralt och nära hallen. Tillsammans med vardagsrummet utgör det 

husets hjärta. En öppen planlösning mellan de två utrymmena avskiljs endast med en 

nivåskillnad och ett räcke. I köket finns det gott om plats för matlagning och en köksö 

eller bardisk med sittplatser. En trappa på vänster sida leder ned till vardagsrumsdelen.  

I vardagsrummet finns stora ytor med högt innertak och stora ljusa fönster som släpper 

in gott om dagsljus. En veranda kan placeras i den skyddande hörnan av 

vardagsrummet och den andra huskroppen.  

Nära hallen och köket finn en toalett med dusch. I anslutning ligger även ett allrum 

som går att stänga för och två lika stora sovrum. Från allrummet finns det möjlighet att 

bygga ut huset i framtiden med ett till sovrum eller större allrum, om så skulle önskas.  

Förslaget gillades av beställaren, dock behövdes ett antal ändringar göras för att 

förbättra utformningen efter Tomis önskemål. Den första ändringen var att byta plats 

på allrummet och de två mindre sovrummen. Detta för att skapa en närmare koppling 

med allrummet till de andra samvaroutrymmena. Det andra önskemålet var att försöka 

skapa en veranda med utgång från köket och det stora sovrummet. 

Boverkets Byggreglers krav på tillgänglighet anses vara uppfyllda då alla utrymmen 

förutom vardagsrummet finns tillgängliga på entréplanet. Allrummet kompenserar för 

vardagsrummet och blir ett tillgängligt rum för daglig samvaro. 
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6.2:4 Utveckling av skiss 3 

Efter ett väldigt omfattande arbete med skisser och analyser så har den grundläggande 

planlösningen fastställts. Utgångspunkten för planlösningen är skiss 3. Detta förslag 

ligger till grund för det fortsatta arbetet med den arkitektoniska utformningen av 

byggnaden.  

För att skapa ett mer intressant uttryck gjordes ett försök att vrida den ena 

byggnadsdelen. Den nya formen på byggnaden gjorde att entrén blev öppnare och det 

blev möjligt att ha en skyddad veranda som följer fasadens utsida från vardagsrummet, 

förbi köket och vidare mot det stora sovrummet.   

 

Bild 8 

Egna skisser, ej skalenliga 

Denna lösning blev väldigt uppskattad av Tomi och alla hans önskemål på byggnaden 

går att uppfylla. Den nya utformningen av huset ritades noggrant för hand på 

skisspapper i skala 1:100 för att bekräfta att alla mått, passager, fönster, dörrar och 

takvinklar är genomförbara och följer Boverkets Byggreglers krav. 

När det handritade skissarbetet var helt färdigställt kunde byggnaden börja ritas upp i 

programmet AutoCAD Architecture 2009. Successivt fick byggnaden form då väggar, 

grund, tak, fönster och dörrar etc. hamnade på plats. Till de kommande 

presentationsbilderna användes datorprogrammet Autodesk Impression 2 för att skapa 

illustrativa perspektiv.  
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7. Resultat 

Utifrån de olika förslagen har en slutgiltig planlösning tagits fram och presenteras i 

både ord och bild.  

Enligt det tidigare utformade lokalprogrammet beräknades byggnadens area till 143 

m
2
 exklusive väggar. Den färdigställda byggnadens area blev 165 m

2
 inklusive 

innerväggar, eller 188 m
2 

inklusive både inner- och ytterväggar.  

Enligt kostnadskalkylen kommer byggprojektet kosta ca 3,8 miljoner kronor, beräknat 

med enfamiljshus normal standard.   

7.1 Planlösning 

Husets planlösning presenteras i bild 9. Denna är ej skalenlig, för rumsstorlek se 

bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9 
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7.2 Fasader 

De fyra fasaderna presenteras i bilderna 10-13. Dessa är ej skalenliga. 

Västra fasaden – mot entrén: 

 

Bild 10 

 

Norra fasaden: 

 

Bild 11 
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Östra fasaden: 

 

Bild 12 

 

Södra fasaden: 

 

Bild 13  
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7.3 Perspektiv 

 

Följande bilder 14-16 visar perspektiv av huset från olika synvinklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 14 

Bild 15 
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Bild 16 
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7.4 Lokalprogram 

 

Rum  Förslag BRA, m
2

 Resultat BRA, m
2

 

 

Hall  10  20 

 

Kök  20  24 

 

Vardagsrum 35  35,5 

 

Sovrum 1 15  17 

 

Sovrum 2 10  9,5 

 

Sovrum 3 10   9,5 

 

Badrum 1 8  7,4 

 

Badrum 2 5  3,5  

 

Allrum  20  18,5  

 

Tvättstuga 5  7 

 

Klädkammare 5  6,3 

 

Summa bruksarea 143 m
2
   158,5 m

2
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7.5 Beskrivning 

Ett möbleringsförslag presenteras i bild 17 för att ge en bättre uppfattning av 

byggnadens storlek och disposition.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det färdiga förslaget till det nya funkishuset blev en 

intressant byggnad med spännande vinklar och 

välplanerade ytor. Alla de önskemål och behov som 

beställaren angav i lokalprogrammet är uppfyllda.  

Entrén är placerat i mitten av huset och från insidan av 

hallen finns en genomgående överblick mot det öppna 

köket, vardagsrummet med stora fönster och naturen 

utanför. I köket och vardagsrummet är takhöjden hög och 

det är öppet upp till nock på det sneda pulpettaket. Kökets 

högsta takhöjd är 4,30 meter och i vardagsrummet är högsta 

Bild 17 

Bild 18 
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höjden 5,10 meter. För att hallen och köket inte ska upplevas som mörk finns högt 

uppsatta fönster som släpper in dagsljus. I övriga huset är det standard 2,40 m takhöjd. 

Köket har en öppen planlösning och är lättillgänglig från entrén. En lång bardisk med 

sittplatser och spishäll skapar en social samlingsplats, något som Tomi önskade. Det 

finns gott om arbetsytor och rikligt med förvaringsskåp. En dörr från köket leder ut till 

verandan. Det är en öppen planlösning mellan kök och 

vardagsrum, som endast avdelas med en nivåskillnad på 80 

cm samt ett räcke i glas och stål. Vardagsrummet nås via en 

trappa från köket. 

I vardagsrummet finns stora ytor med högt innertak och 

stora ljusa fönster som släpper in gott om dagsljus. Dessa 

följer takets lutning och för att förhindra alltför mycket 

solinstrålning bör dessa inte placeras i söderläge. En dörr ut 

mot verandan finns från vardagsrummet.  

I hallen finns gott om klädförvaring, sittplats och även den mindre toaletten med 

dusch, som har nära till både kök, vardags-rum och de mindre sovrummen. Till höger i 

hallen ligger tvättstugan och det större sovrummet. Därifrån finns tillgång till privat 

badrum som innehåller både dusch och jacuzzi och en dörr som leder ut till verandan. 

Från den intilliggande klädkammaren går det att direkt nå tvättstugan, något som 

beställaren önskade. För att kunna minimera utrymmet användes skjutdörrar som fälls 

in i väggen. 

De två mindre sovrummen har tillgång till ett eget allrum med plats för soffa och 

bokhyllor och som även går att stänga för. Där får barn och ungdomar en egen 

samlingsplats för att umgås. Sovrummen rymmer 

plats för säng, skrivbord och garderober. Från 

allrummet finns det möjligheten att i framtiden 

bygga ut huset, om så skulle önskas. Detta kan ske 

genom att antingen förlänga allrummet eller 

komplettera byggnaden med ytterligare ett sovrum. 

Taket är ett vanligt sadeltak som lätt kan förlängas.  

  

Bild 19 

Bild 20 
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8. Slutsats och diskussion  

Detta kapitel är uppdelat i fyra olika delar, Lokalprogram, Utformning, 

Funktionalismen och Slutsats. Det färdiga arbetet diskuteras och de tidigare ställda 

frågeställningarna besvaras: 

- Är beställarens önskemål tillgodosedda? 

- Hur fungerar planlösningen? Vilka problem uppstod? 

- Är det ett funkisinspirerat hus? 

8.1 Lokalprogram 

I det lokalprogram som togs fram i början av arbetsprocessen sammanfattades 

beställarens önskemål och behov. Efter att byggnaden är färdigritad kan man 

konstatera att alla önskemål vad beträffar utformningen av planlösningen gick att 

genomföra, med ett resultat som alla parter är nöjda med. 

I lokalprogrammet uppskattades byggnadens area till 143 m
2
. Till detta beräknades 

endast rummens mått och innefattar inte några av de biytor som tillkommer, som t.ex. 

innerväggar och passager. Från uppmätningar av det färdiga huset blev den slutliga 

arean 165 m
2
 inklusive innerväggar, eller 188 m

2
 för hela byggytan inklusive både 

inner- och ytterväggar. Detta tycker jag kan tolkas som en bra uppfattning av 

byggnadens storlek i ett så tidigt skede. All extra yta som tillkommer utgör också en 

extra kostnad vid både byggskedet och det senare driftskedet. Därför är det av stor vikt 

att försöka minimera bostadsytan utan att det inkräktar på den tilltänkta utformningen. 

8.2 Utformning 

Arbetet med de olika planlösningarna visade sig ta längre tid än vad som först 

uppskattades. Dels berodde det på byggnaden behövde ha en väldigt väldisponerad 

planlösning som var svår att utföra i ett enda våningsplan. Onödigt utrymme skapades 

ofta genom korridorer och andra utrymmen som behövdes för att knyta ihop de olika 

rummen till en fungerande lösning. Under skissarbetet upplevdes det som om 

byggnaden hade varit enklare att utföra i två plan istället, men det var inte beställaren 

intresserad av.  

Beställarens önskemål var inte alltid så lätta att genomföra 

och planlösningarna fick göras om många gånger innan det 

blev ett bra resultat. Tomi ville ha sovrum, badrum, 

klädkammare och tvättstuga samlat i en enhet som man lätt 

kunde röra sig emellan, se bild 21. Det krävdes många 

skissförsök innan det gick att genomföra rent praktiskt.  

Även nivåskillnaden utgjorde ett problem i vissa fall. I skiss 

nr. 1 och 2 uppfylldes inte Boverkets Byggreglers krav på tillgänglighet och för att 

undvika att installera ramp, hiss eller annan nödvändig utrustning behövde 

planlösningarna korrigeras om man hade utvecklat förslagen. 

Bild 21 
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I vardagsrummet är det tänkt att sätta in stora fönster som ger mycket dagsljus och 

utsikt mot naturen. Placeringen av dessa var noga genomtänkt i ett försök för att 

uppfylla BBR:s energikrav. Om de placeras i söder blir solinstrålningen stark vilket 

kan leda till för varmt inneklimat. Om de placeras i norr blir de istället köldbryggor 

som kan leda till för kallt inneklimat och därigenom ett större uppvärmningsbehov. 

Detta resonemang låg även till grund för utplaceringen av övriga fönster och dörrar i 

huset. I den norra fasaden finns det endast ett fåtal och små fönster för att undvika 

köldbryggor. De som ligger placerade mot söder har försökts begränsats till storleken 

för att det inte ska komma in för mycket solljus i huset.  

Då byggnaden skulle ritas upp i datorprogrammet AutoCAD Architecture 2009 

uppstod en del problem som tog lång tid att lösa. Takets utformning visade sig vara 

svårare att rita än planerat och nivåskillnaden var också en utmaning som krävde 

eftertanke. Då de illustrativa perspektiven, fasaderna och planlösningarna skulle 

konstrueras användes datorprogrammet Autodesk Impression 2. Det var första gången 

som jag använde det programmet och det tog tid att lära sig hur det fungerade. Dock 

anser jag att det blev ett bra slutresultat med tydliga bilder, så det var värt den tid det 

tog. 

8.3 Funktionalismen 

Tomi uppgav tidigt att han ville ha ett modernt och funkisinspirerat hus, men för att 

inte missförstå varandra frågade jag vid vår första diskussion vad som är funkis för 

honom. Putsade fasader, mycket glaspartier, sneda tak och öppen planlösning, svarade 

han. Det som främst kännetecknar funktionalismens arkitektur är delvis de kriterierna, 

men det är även en välplanerad och funktionell planlösning, utan onödiga utrymmen 

och en avskalad arkitektur som gått tillbaka till de geometriska grundformerna.  

Är då denna byggnad ett funkishus? Ja, det skulle jag vilja påstå. Planlösningen är 

välplanerad och fullt fungerande, utan alltför stora biytor. Huset har en spännande 

utformning trots att det är en enkel byggnad i grund och botten. Det karaktäristiska 

formspråket finns där i form av ljusa fasader, stora fönster och sneda tak. Det skulle 

mycket väl kunna vara ett funkishus. 

8.4 Slutsats 

Att få rita ett funkishus som avslutning på min utbildning som byggnadsingenjör har 

var en väldigt spännande utmaning och resulterat i en byggnad som både jag och min 

beställare är nöjda med. Jag har lärt mig mycket om funktionalismens arkitektur och 

känner mig nöjd över att ha uppfyllt mitt syfte och mål med detta arbete. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Diskussion med beställaren 

Dessa punkter förbereddes inför den första diskussionen med beställaren Tomi 

Holmberg som ägde rum den 13 april 2009.  

- Ge en allmän beskrivning av huset 

- Vad är funkis för dig? 

- Antal våningar/rum  

Exteriör 

- Fasadens utformning 

- Materialval 

- Takets utformning 

- Fönster/dörrar 

- Veranda 

- Övrigt? 

Interiör 

- Entré och hall 

- Kök – speciella funktioner? 

- Vardagsrum 

- Sovrum 

- Badrum (bastu?) 

- Garderober och förvaring 

- Övrigt? 

 

 




