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Sammanfattning 

Med detta examensarbete är tre års studier vid Byggnadsingenjörprogrammet med 

inriktning mot arkitektur och miljöanalys vid Högskolan i Gävle fullbordade. 

Tyngdpunkten under arbetet läggs på arkitekturutformningen samt energihushållningen 

och därmed presenteras examensarbetet i två huvudkapitel, Arkitektur och Energi. 

 

Uppdragsgivaren Mats Mattson, en eldsjäl i Gästrike Hammarby, har under lång tid haft 

funderingar på att uppföra ett lågenergihus i den gamla bruksorten Gästrike Hammarby. 

Mattsson tror på en levande landsbygd och förhoppningarna är att ett naturnära boende 

ska locka yngre generationer till att bosätta sig i Gästrike Hammarby. På uppdrag ska ett 

lågenergihus projekteras och genom detta skapas ett attraktivt boende i en vacker miljö, 

som bidrar till den framtida utvecklingen av denna bruksidyll. 

 

En av utmaningarna var att detta hus skulle passa in i den redan befintliga miljön. Den 

arkitektoniska omgivningen är till stor del skapad av den världsberömda arkitekten Ralph 

Erskine. Med detta som bakgrund var det av största vikt att projekthuset får en touch á la 

Erskine, utan att vara ett plagiat. Hans formspråk på de ritade husen i brukssamhället, 

men även de internationellt ritade byggnaderna analyseras för att lyfta fram vissa av hans 

arkitektoniska idéer som ska knytas an till projekthuset på bästa sätt.  

 

Den andra utmaningen var att ur energisynpunkt uppfylla de specifika kraven som finns 

samt uppdragsgivarens önskemål. Att huset skulle vara miljöanpassat är en självklarhet 

och genom sunda materialval uppfylla termen ett hållbart byggande. Flera överväganden 

gjordes vid valet av klimatskärmens konstruktion och installationer som värme- och 

ventilationssystem. Parallellt som konstruktionen utformades genom olika materialval 

granskades materialvalen i SundaHus databas, för bedömning av yttre miljöpåverkan. 

 

Resultat blev ett attraktivt och funktionellt boende där byggnaden uppfyller dagens 

normer och regler. Arbetet visar hur dagens moderna arkitektur kan knytas samman med 

Ralph Erskines formspråk. Med simuleringsprogrammet BV
2 
utfördes en beräkning av 

byggnadens specifika energianvändning som ligger till grund för fastställande av 

byggnadens köpta energibehov. Resultatet kom att bli 46 kWh/m
2
 år köpt energi, vilket 

hamnar även under uppdragsgivarens önskemål.  

 

Nyckelord: Arkitektur, Ralph Erskine, Lågenergihus, Gästrike Hammarby 
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Ordlista 

 

Atemp   

Arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas 

mer än 10°, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, 

öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i 

bostadshus eller en annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte enligt BBR. 

 

Byggnadens specifika energianvändning  

Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp, uttryckt i kWh/m
2
 år. Hushållsenergi 

inräknas dock inte. Inte heller den verksamhetsenergi som används utöver byggnadens 

grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och ventilation detta 

enligt Regelsamling för byggande, BBR, utgiven av Boverket. 

 

Klimatskärm  

Klimatskärm är husets gräns mot den yttre omgivningen dvs. grund, väggar, tak, fönster 

och ytterdörrar. 

 

Lambda värde 

Lambda värdet är värmekonduktiviteten och anges med grekiska bokstaven λ. Lambda 

värdet anger hur stor värmemängd i wattimmar, Wh, som under loppet av en timme, h, 

leds genom 1m
2
 material med en tjocklek av 1m vid temperaturskillnaden mellan de två 

ytorna på 1°. Enheten är W/m K.  

 

U-värde  

U-värde är en värmegenomgångskoefficient dvs. mått på värmeläckaget genom en 

konstruktion och uttrycks i W/m
2
K.  
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Gästrike Hammarby är en bruksidyll i västra Gästrikland, ca två mil sydväst om 

Sandviken. Detta samhälle har anor från 1500-talet. Järnbruket utvecklades under 1700-

talet, vilket medförde ett större behov av arbetskraft. Som en påföljd av detta krävdes 

flera bostäder för att husera arbetarna, vilket fick till följd att hela byns karaktär 

förändrades. Järnbruket var verksamt ända fram till 1886 då det lades ner. Ett par år 

senare efter denna nedläggning öppnades en sulfitfabrik som expanderade ända fram till 

1982. Nedläggningen av skogsindustrikoncernen Stora Enso AB:s produktionsenhet, dvs. 

kartongbruket, 2006 hade i högsta grad en stor negativ effekt på det lilla brukssamhället.
1
 

Gästrike Hammarby hade under år 2005 omkring 550 invånare.
2
 

 

Förutom järnbruket och all annan industri som verkat i samhället under hela dess historia 

är Gästrike Hammarby idag mest känd ur ett helt annat perspektiv, nämligen sin 

arkitektoniska stilenlighet från 1900-talet. Karaktärsfulla Gästrike Hammarby är 

arkitekten Ralph Erskines egna vision av ett mönstersamhälle där han ritade omkring 16 

radhus, 50 kedjehus och ett 150-tal friliggande villor. Förutom dessa bostäder ritades 

även en skola, ett centrumhus och ett medborgarhus för att nämna några ytterligare 

byggnader av samme arkitekt. Det ursprungliga uppdraget var att ta fram 20 kataloghus åt 

Storvik Sulfit AB.
3
  

 

Författarna till denna skrift har under sina besök till det lilla brukssamhället blivit 

fascinerade av dess arkitektoniska särprägling. Detta förstärktes ytterligare genom en 

guidad tur genom samhället med uppdragsgivaren, Mats Mattsson.
4
 Detta har resulterat i 

ett uppdrag där utmaningen är att projektera ett lågenergihus som är skräddarsytt för 

Gästrike Hammarbys särpräglade arkitektur. Byggnaden ska bidra till den framtida 

utvecklingen av brukssamhället genom att skapa ett attraktivt boende i en vacker 

boendemiljö. Byggnaden ska även vara miljöanpassad gällande både materialval och ur 

energisynpunkt, detta för att uppfylla ett hållbart byggande. 

 

Projekteringsfaserna presenteras i två huvudkapitel, där det första kapitlet behandlar 

Arkitekturen och det andra Energi. 

                                                      
1 Åhrén, Mats, Det nedlagda mönstersamhället, Ralph Erskine och Gästrike Hammarby 1947-2005, Länsmuseet Gävleborg 
2 http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810_2005A01x_SM_MI38SM0703.pdf 2010-04-25 
3 Åhrén, Mats, Det nedlagda mönstersamhället, Ralph Erskine och Gästrike Hammarby 1947-2005, Länsmuseet Gävleborg 
4 Möte med Mats Mattsson,VD för företaget MEKKAB 2010-02-01 

http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810_2005A01x_SM_MI38SM0703.pdf
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1.2 Problemformulering 

För att nå ett önskvärt slutresultat för denna projektuppgift finns ett antal underliggande 

frågor som måste utredas och besvaras. Samtidigt finns det flera önskemål som ska 

uppfyllas för att tillfredställa uppdragsgivaren. Vidare finns det lagar och regler att ta 

hänsyn till. För att nå detta slutmål ska följande frågor besvaras: 

 

Hur kan dagens moderna arkitektur knytas samman med Ralph Erskines formspråk? 

Vilka av hans idéer ska lyftas fram och knytas an till projektet och på vilket sätt? Vilken 

konstruktion samt byggnadsteknik kommer att användas för att uppnå kravet om köpt 

energi på ca 50 kWh/m
2
 år. På vilket sätt uppnås en liten miljöbelastning?  

1.3 Syfte & mål 

Syftet med detta projektarbete är att framställa ett attraktivt och funktionellt boende där 

arkitekturen ska anpassas till den befintliga miljön och där energihushållning ska ligga i 

fokus. Byggnaden ska uppfylla myndighetens regler och normer som gäller idag, samt 

uppdragsgivarens önskemål. Mats Mattssons önskemål löd enligt följande: 

 Ett enfamiljshus av typen lågenergihus 

 Ca 140-150 kvm 

 1-2 våningar 

 Ca 50 kWh/m
2
 år, köpt energi 

 Bra miljöanpassade materialval 

 Får gärna ”sticka ut” arkitektoniskt 

 Presentera det färdiga projektet med bland annat en visualisering av 

byggnaden 

 

När alla frågeställningarna är utredda kommer detta att mynna ut i bygglovsritningar, 

rekommendationer på en vald huskonstruktion som uppfyller energikraven och en skrift 

som beskriver arbetet med projektet.  

 

1.4 Metod 

Under arbetet med detta projekt har en stor kunskapskälla varit alla föreläsningar under 

utbildningen. Även den inskaffade erfarenheten från de olika projekten som genomförts 

tidigare under utbildningen har fungerat som en gigantisk kunskapsbank. Utöver detta har 

stor kunskap inhämtats genom samtal med handledarna och uppdragsgivaren, egna 

internetsökningar samt litteraturstudier.  

 

För att få en uppfattning om platsen Gästrike Hammarby och dess befintliga arkitektur 

har även studiebesök genomförts. Vid det första besöket gavs även förmånen att studera 
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några av byggnaderna interiört. Detta gav en djupare inblick hur Ralph Erskine utformade 

bostäderna. Många av dessa bostäder är fortfarande i originalutförande. Ralph Erskines 

formspråk har studerats och vissa särdrag har tagits i beaktande under arbetet, för att 

knyta an till den omgivande arkitekturen och dess formgivare Ralph Erskine.  

 

Ritningarna har skapats i Revit Architecture som är ett ritprogram från Autodesk.
5
 I detta 

ritprogram har planlösningar, fasadritningar, sektioner och även vyer i 3D framställts.  

Vyerna i 3D underlättar presentationen av husobjektet, då dessa kan ge en bättre 

förståelse för husets uppbyggnad. Genom att rendera några av dessa vyer, så framställs en 

tydlig bild som får stora likheter med ett vanligt fotografi. Dataprogrammet utför en 

beräkning utifrån 3D-modellen, som sedan översätts eller byts ut till den information som 

ligger till grund för bilden.  

 

För att lättare kunna få en uppfattning om energianvändningen för detta projekthus har ett 

energiberäkningsprogram BV
2 
använts.

6
 I detta program matas olika parametrar in som 

olika areor, volymer, antal fönster, huset placering gällande väderstreck etc.  

 

Studier har även genomförts då det gäller de olika materialvalen eftersom det finns en 

ambition att göra huset så miljöanpassat som möjligt. Olika klimatskärmskonstruktioner 

har jämförts med varandra. 

1.5 Avgränsningar 

Det arkitektoniska arbetet avgränsas till framtagande av bygglovsritningar. Passande 

klimatskärmskonstruktion samt lämplig installationsanläggning väljs och en viss 

dimensionering av installationer sker. Komplett dimensionering rekommenderas av en 

sakkunnig inom områden. Energidelen avgränsas till framställning av en enklare 

energibalansberäkning. 

 

Som en rekommendation bör en grundligare undersökning göras av en sakkunnig inom 

området gällande detaljutformningen. Detta för att noggrannheten av detaljutformningen 

är oerhört viktigt för säkerställandet av lufttätheten. Även om detaljutformningar inte 

ingår i detta arbete har vissa anslutningar analyserats för att underlätta den framtida 

konstruktionsutformningen.   

                                                      
5 http://www.autodesk.se/adsk/servlet/pc/index?siteID=440386&id=14609050 2010-06-02 
6 http://www.bv2.se/ 2010-06-02 

http://www.autodesk.se/adsk/servlet/pc/index?siteID=440386&id=14609050
http://www.bv2.se/
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2. Arkitektur 

En stor del av den arkitektoniska utformningen av Gästrike Hammarby kommer från 

Ralph Erskines ritningar och idéer. Där skapades folkhemsdrömmen i miniatyr utifrån 

Erskines vision om hur ett mönstersamhälle skulle se ut. Att som arkitekt få skapa allt 

från kedjehus, radhus, pensionärsbostäder, tjänstemannavillor, hyreshus, vattentorn, 

fabrik och bensinmack på en och samma ort måste ses som ett unikum.
7
 Detta 

förpliktigade även till ett stort socialt ansvar och omsorg som allsmäktig arkitekt.  

  

2.1. Gästrike Hammarby 

Gästrike Hammarby är en slumrande gammal bruksort, ungefär två mil sydväst om 

Sandviken, med anor från 1500-talet. Platsen var noga utvald, av tidigare generationer, 

utmed Gavelhytteån där vattnet kunde användas i produktionen. Till en början fanns en 

hytta på platsen som senare kompletterades med två hammare, användes till utsmidning 

och var ofta vattendrivna. Under 1700-talet fick bergsmännen, bönder som vid sidan av 

jordbruket producerade tackjärn
8
, konkurrens av bruksägarna som köpte allt större 

andelar i hamrarna. Med tiden övergick dock verksamheten till att bli ett renodlat 

järnbruk. Denna utveckling ledde till att byns karaktär förändrades genom att fler 

anställda behövdes, vilket i sin tur ledde till att fler bostäder behövdes redan på denna 

tid.
9
  Denna bruksort är idag kanske mest känd för de bostäder och byggnader som 

uppförts efter ritningar av Ralph Erskine.
10

   

 

I början på 1900-talet skedde ännu en boom då Storviks Sulfit AB expanderade och blev 

landets största tillverkare av pappersmassa. Bostäder blev ännu en gång bristvara i 

Gästrike Hammarby. Fabrikens förvaltare Elof Nilsson var bekant med arkitekten Anders 

Tengbom och önskade att denne skulle åta sig uppdraget att rita de tjugo kataloghusen 

som efterfrågades. Dock var Tengbom upptagen och rekommenderade istället vännen 

Ralph Erskine, som fick uppdraget.
11

 Med andra ord så var det en ren tillfällighet att 

Erskine fick utföra alla dessa ritningar på de olika byggnaderna i Gästrike Hammarby. 

 

Erskine lyckades med att få hela Gästrike Hammarby att hänga ihop, genom att allt är 

enhetligt. På ett naturligt sätt hänger 1800-tals-herrgården stillmässigt ihop tillsammans 

                                                      
 
7 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/drombyn_195773.svd 2010-04-07 
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergsman 2010-06-02 
9 Åhrén, Mats, Det nedlagda mönstersamhället, Ralph Erskine och Gästrike Hammarby 1947-2005, Länsmuseet Gävleborg  
10http://www.sandviken.se/kulturfritid/bruksmiljoer/gastrikehammarby.4.4339d93311cffda261e800013174.html 2010-04-

10 
11 Åhrén, Mats, Det nedlagda mönstersamhället, Ralph Erskine och Gästrike Hammarby 1947-2005, Länsmuseet 
Gävleborg 

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/drombyn_195773.svd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergsman
http://www.sandviken.se/kulturfritid/bruksmiljoer/gastrikehammarby.4.4339d93311cffda261e800013174.html
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med lättbetongen och de putsade fasaderna från 1940-talet. Här har de kulturhistoriska 

intressena inte hotats då dessa Erskinefastigheter inte varit utsatta för några större former 

av på- eller tillbyggnader. Dessa fastigheter har heller inte stått övergivna och på så vis 

kunnat förfalla.
12

 Dock kan man vid personligt besök på plats se att några av fastigheterna 

är i behov av underhåll. 

 

En av eldsjälarna i Gästrike Hammarby är den hemmahörande Mats Mattsson, som är 

byggkonsult till yrket. Mattsson äger ett flertal av de Erskinefastigheter som finns i 

Gästrike Hammarby. Tidigare fanns det både post, affär och distriktssköterska i byn, men 

inte nu längre.
13

 Dock finns en samlingspunkt mitt i byn där ett litet café huserar med en 

vävstuga i källaren. Här samlas byborna för att fika eller lösa melodikrysset tillsammans. 

Byborna och Mats önskemål är att detta samhälle ska leva vidare. 

 

Det finns en tillgång i den vackra miljön i Gästrike Hammarby som kan locka de yngre 

generationerna att bo kvar, vilket är viktigt för att inte detta brukssamhälle ska dö ut på 

sikt. Den äldre generationen lämnar sina hus för att flytta till lägenheterna i byn när de 

inte orkar sköta om husen och dess trädgårdar. Deras barn tar ofta över husen vilket gör 

att det till viss del sker en förnyelse av befolkningen. Dagis och skola finns på plats vilket 

kan locka barnfamiljer till ett naturnära och hållbart boende. Byborna hoppas att det i 

framtiden ska gå att köpa tomter för nybyggnation av markägarna, för att på så sätt kunna 

bevara och utveckla ”mönstersamhället” med nyinflyttade.
14

  

 

På nedanstående flygbild (se fig. 1) finns några av Ralph Erskines skapelser markerade. 

En tomt där projekthuset eventuellt skulle kunna uppföras är markerad. Mellan 

Kedjehusvägen och Ribacksvägen finns ett stort grönområde, ett Village Green. Dessa 

stora gröna allmänningar kunde återfinnas i alla engelska byar, som kunde användas av 

alla till både nytta och nöje. I Gästrike Hammarby förenade Erskine den gamla 

bruksherrgården och de nya bostadshusen med detta breda grönstråk, som här fick namnet 

Torget, vilket inte beskriver denna öppna gröna plats tillfullo.
15

 

 

 

 

 

                                                      
12 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/drombyn_195773.svd 2010-04-07 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Byggförlaget i samarbete med Arkitekturmuseet, Utställning Ralph Erskine, arkitekt, Bohusläningens Boktryckeri, 
Uddevalla 1988  

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/drombyn_195773.svd
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Fig. 2: Ralph Erskine Fig. 1: Flygbild över Gästrike Hammarby 

 

 

 

 

2.2 Arkitekten Ralph Erskine 

Den engelskfödde arkitekten Ralph Erskine (se fig. 2) kom till Sverige strax innan 

krigsutbrottet 1939. Resan genom Sverige skedde med cykel och slutdestinationen kom 

att bli Stockholm.
16

 Erskine var en av förgrundsgestalterna inom svensk arkitektur och 

dennes arbete i Skandinavien blev även uppmärksammat internationellt. En av de största 

anledningarna till att den nyexaminerade Erskine kom till just Sverige var att denne ville 

studera den svenska modernismen och funktionalismen inom både arkitektur och 

formgivning.
 17

 En stor händelse som väckte stor uppmärksamhet var 

Stockholmsutställningen 1930. Där myntades uttrycket ”Swedish Modern” för svensk 

arkitektur och design.
18

 

 

Under denna tid var synen mycket annorlunda på arkitekturen i Storbritannien, där skulle 

det estetiska och vackra sättas i första rummet istället för funktionen. Erskine bidrog till 

uppbyggandet av det svenska folkhemmet trots sin brittiska bakgrund. I Gästrike 

Hammarby fanns en intressant detalj om verkligen påvisar folkhemstanken i de små 

skåpen i köken i centrumhuset. Där fanns det klämmor där hushållen kunde spara sina 

återbäringskvitton från Konsum. Populariteten hos industrimän och fabrikörer banade 

vägen för att Erskine fick uppföra hela brukssamhällen.
19

 

                                                      
16 http://www.shiptobosnia.se/erskine.html 2010-04-07 
17 http://www.tovatt.com/SE/RalphErskine.htm 2010-04-07 
18 http://www.sandviken.se/kommunpolitik/omsandviken/ralpherskine.4.1ac5f13f94b137c797fff423.html 2010-04-07 
19 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/engelsmannen-ralph-erskine-blev-en-forgrundsgestalt-inom-svensk-
arkitektur_195775.svd 2010-04-30 

http://www.shiptobosnia.se/erskine.html
http://www.tovatt.com/SE/RalphErskine.htm
http://www.sandviken.se/kommunpolitik/omsandviken/ralpherskine.4.1ac5f13f94b137c797fff423.html
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/engelsmannen-ralph-erskine-blev-en-forgrundsgestalt-inom-svensk-arkitektur_195775.svd
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/engelsmannen-ralph-erskine-blev-en-forgrundsgestalt-inom-svensk-arkitektur_195775.svd
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Fig. 6: Fallingwater 

Fig. 3: Lådan Fig. 4: Arbetshörnan i Lådan 

Fig. 5: Ralph och Ruth Erskine på Verona 

 

Ralph Erskine gifte sig med ungdomsvännen Ruth Francis som även hon kom från 

Storbritannien. De bildade familj och det första hemmet blev Lådan (se fig. 3), ett hus på 

endast 20 m
2 
som Erskine byggde i Lissma, södra Stockholm. Originalet finns inte kvar, 

men en replika finns återuppbyggd på Lovön. Det första ”kontoret” (se fig. 4) fanns även 

i denna lilla låda.
20

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

Senare inköptes en Themsenskuta som inreddes till arkitektkontor och med denna skuta 

seglade hela kontoret under tjugo års tid varje sommar (se fig. 5). Denna skuta kom att 

användas mer sporadiskt när det nya kontoret uppfördes 1963 på Drottningholm. Dit 

flyttade familjen när Villa Erskine uppfördes som bostad med det intilliggande kontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erskine hämtade inspiration från de stora och mest inflytelserika arkitekterna på denna 

tid. En av dessa var Le Corbusier som anses vara modernismens främste teoretiker och en 

av dess främsta stilskapare.
21

 Den amerikanske arkitekten Frank Lloyd Wright var också 

en stor inspirationskälla. Denne byggde på 1930-talet ett mycket berömt hus som kallades 

Fallingwater (se fig. 6), åt finansmannen Edgar Kaufmann.
22

 Influenser hämtades även på 

närmare håll genom den finske arkitekten Alvar Aalto.
23

  

                                                      
 
20 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ralph_Erskine 2010-04-07 
21 http://sv.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier 2010-04-07 
22 http://sv.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright 2010-04-07 
23 Åhrén, Mats, Det nedlagda mönstersamhället, Ralph Erskine och Gästrike Hammarby 1947-2005, Länsmuseet 
Gävleborg 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ralph_Erskine
http://sv.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
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Under hela karriären hade Erskine stort inflytande över den svenska men även den 

internationella arkitekturdebatten. Med målmedvetenhet verkade denna arkitekt för 

arkitekturens politiska och sociala möjligheter i byggnationen av samhället. Erskine var 

trogen visionen om det goda samhället och tog ett djupt personligt ansvar över sina 

verk.
24

 De stora sociala ambitionerna som både människa och arkitekt påvisar att Erskine 

var en sann humanist.
25

 

 

Arkitekten Erskine såg utmaningen i att bygga det resurssnåla samhället med ibland 

relativt små budgetar, men kvaliteterna blev ändå synliga. Experimenterandet med olika 

material blev till ett levande modernt kulturarv för omvärlden.
26

 En viktig faktor i 

utformningen av byggnader var klimatets inverkan på byggnaden. I skapandet användes 

därför både vinden och ljuset på bästa sätt för byggnaderna och en lyckad 

stadsplanering.
27

  

 

Ralph Erskine jobbade gärna nära de som skulle komma att bruka de bostäder som 

planerades. När området Byker, Newcastle i Storbritannien, skulle förnyas så öppnades 

ett tillfälligt kontor på plats. Där inledde Erskine en dialog med områdets invånare och 

lägenhetsplanerna ändrades efter de boendes synpunkter. Detta område blev ett alternativ 

till 1960-talets storskaliga planering.
28

 I en dokumentär som sändes den 20 april 2010, i 

Kunskapskanalen via SVT, var det ett antal brittiska medborgare som uttalade ett 

missnöje om just Byker. Många menar att den långa muren som Erskine lät bygga för att 

skärma av området från störande ljud från motorvägen stänger in området och bör rivas. 

Syftet med muren, förutom som ljuddämpare, var att den skulle stoppa vind och blåst i 

det tämligen flacka landskapet. Området hade även drabbats av sociala problem i det 

hårda brittiska samhällsklimatet och det eftersatta underhållet på byggnaderna gör att få 

vill bo där.
29

 En annan bidragande orsak är att människans värderingar ändras och 

utvecklas över tid. 

 

Ralph Erskine förespråkande en brukskonst inom arkitekturen, som definierades som 

”poesi och skönhet som skapats ur verkliga förhållanden och verkliga behov”.
 30

 Erskine 

skapade miljöer som var trivsamma men samtidigt spännande genom byggnadernas 

asymmetrier och motsatser. Den skönhet som denna arkitekt eftersträvar är i första hand 

                                                      
24 http://www.tovatt.com/SE/RalphErskine.htm 2010-04-07 
25 http://www.shiptobosnia.se/erskine.html 2010-04-07 
26 Ibid. 
27 http://www.tovatt.com/SE/RalphErskine.htm 2010-04-07 
28 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/engelsmannen-ralph-erskine-blev-en-forgrundsgestalt-inom-svensk-
arkitektur_195775.svd 2010-04-30 
29 http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/det-goda-livet-i-samklang-med-naturen_405395.svd 2010-05-20 
30 http://www.sandviken.se/kommunpolitik/omsandviken/ralpherskine.4.1ac5f13f94b137c797fff423.html 2010-04-07 

http://www.tovatt.com/SE/RalphErskine.htm
http://www.shiptobosnia.se/erskine.html
http://www.tovatt.com/SE/RalphErskine.htm
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/engelsmannen-ralph-erskine-blev-en-forgrundsgestalt-inom-svensk-arkitektur_195775.svd
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/engelsmannen-ralph-erskine-blev-en-forgrundsgestalt-inom-svensk-arkitektur_195775.svd
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/det-goda-livet-i-samklang-med-naturen_405395.svd
http://www.sandviken.se/kommunpolitik/omsandviken/ralpherskine.4.1ac5f13f94b137c797fff423.html
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inte elegans. Erskine menar ”... att Gud inte bara skapade den snabba formfulländade 

gasellen utan också grisen. Precis som grisen kan lite klumpiga och tjocka byggnader 

vara vackra så länge de får en knorr på slutet”.
31

  

 

Erskine skapade redan på 1940-talet olika byggnadsverk i Gästrike Hammarby. Detta 

arbete fortsatte långt in på 1950-talet då han ritade bl.a. en massafabrik, men Erskine 

levererade ritningar ända in i mitten av 1970-talet. Ralph Erskine samlade sina 

erfarenheter och kunskaper inför planeringen av Gästrike Hammarby. Utöver de egna 

uttrycken var utgångspunkten en oljemålning från 1850-talet. Den öppna platsen framför 

herrgården var begynnelsepunkten för Erskines idéer. Den befintliga 1900-tals 

bebyggelsen hade inte någon större betydelse för Erskine. Här skapades harmoniska 

bostäder som ansågs skapa harmoniska människor, istället för de gamla 

arbetarkasernerna. Med en stark tro på funktionalismen och en konstnärlig integritet 

pläderade Erskine för sin sak.
32

 

 

På 1960-talet engagerades Erskine återigen, denna gång i Sandviken eftersom kommunen 

hade goda erfarenheter från det tidigare samarbetet i Gästrike Hammarby. Detta 

samarbete fortgick ett tjugotal år framåt. Området Nya Bruket blev valt till årets 

bostadsområde 1974 av tidskriften Allt i Hemmet. Ytong-priset tillföll även detta område 

några år tidigare. Även andra områden i regionen fick bostäder ritade av Erskine, dessa 

områden är Storvik, Jädraås, Norrsundet och Hedesunda. I den sistnämnda orten ritades 

Skaparbyn, för Hedesvävarna.
33

  

2.3  Ralph Erskines formspråk  

Genom litteraturstudier som berör Ralph Erskines arkitektoniska drag har dennes 

formspråk analyserats. Denna analys kom att ligga till grund för den projektering som 

senare gjordes. Den projekterade villan anses vara en modern villa med influenser av 

Ralph Erskines formspråk. Här kan man även ana en övertygelse om att omsorgsfullt 

utformade omgivningar ger ett lyckligare samhälle med harmoniska människor. 

Medmänsklighet och den personliga påverkan var ett naturligt inslag i arkitektkontorets 

dagliga arbete. Genom samtal och diskussioner med uppdragsgivare och framtida brukare 

växte projekten fram till en slags symbios mellan de olika aktörerna. Med andra ord så 

blev delaktighet ett honnörsord.
34

 

                                                      
31 http://www.sandviken.se/kommunpolitik/omsandviken/ralpherskine.4.1ac5f13f94b137c797fff423.html 2010-04-07 
32 Åhrén, Mats, Det nedlagda mönstersamhället, Ralph Erskine och Gästrike Hammarby 1947-2005, Länsmuseet 

Gävleborg 
33 http://www.sandviken.se/kommunpolitik/omsandviken/ralpherskine.4.1ac5f13f94b137c797fff423.html 2010-04-07 
34 Byggförlaget i samarbete med Arkitekturmuseet, Utställning Ralph Erskine, arkitekt, Bohusläningens Boktryckeri, 

Uddevalla 1988 

http://www.sandviken.se/kommunpolitik/omsandviken/ralpherskine.4.1ac5f13f94b137c797fff423.html
http://www.sandviken.se/kommunpolitik/omsandviken/ralpherskine.4.1ac5f13f94b137c797fff423.html
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Fig. 8: Villa Ström 

Fig. 7: Villa Ström Fig. 8: Villa Erskine, Drottningholm 

 

Via den litteraturstudie som gjordes gick det att fastslå att Erskine ritade byggnader som 

avvek mycket från varandra även om vissa särdrag kan betonas. Erskine verkade läsa in 

den plats där byggnaden skulle uppföras för att byggnaden skulle passa in och ibland 

nästan smälta in i omgivningen. En viktig faktor var att varje byggnad skulle uppfylla en 

speciell funktion och inte bara vara en byggnad. Erskine byggde för människan och 

försökte ofta få de kommande brukarna involverad i ett tidigt stadium. Genom sina 

vågade idéer och experimenterande med olika material skapade Erskine en unik 

arkitektur.   

 

Erskine anammade tidigt i sin karriär en rymd i planlösningarna på de bostäder som 

ritades (se fig. 7 och 8). Denna öppna planlösning återfinns även i dag i moderna 

bostäder. På så vis går det att beskriva denna arkitekt som en stor inspirationskälla för 

dagens moderna arkitekter. Några av de byggnader som Erskine ritade hade i princip inte 

en rät vinkel och många byggnader var asymmetriska i sin utformning.  Detta var en av 

anledningarna till att byggnadsverken var unika i sitt slag. Detta förstärktes ytterligare av 

olika fönstersättningar.  Ibland kunde fönstren vara asymmetrisk placerade, vilket ledde 

till ytterligare en dimension arkitektoniskt sett.  

 

 

Variationen mellan olika byggnadshöjder gjorde husen levande samtidigt som de inte 

blev förutsägbara. Erskine som var en naturälskare av stora mått försökte i princip alltid 

införa någon form av växtlighet och grönska intill bostäderna.  
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Fig. 9: Radhuslänga, Gästrike Hammarby 

Taken på de olika byggnaderna kunde variera oerhört mellan de olika projekten. En form 

som dock återkommer på flertalet byggnader är det välvda avrundade taket.  

 

I Storbritannien fanns ofta stora utanpåliggande skorstenar på husen och detta tog Erskine 

fasta på då han framställde byggnader i Sverige. I de kedjehus som återfinns i Gästrike 

Hammarby finns gigantiska utanpåliggande skorstenar. Nackdelen med utanpåliggande 

skorstenar är dock att värmet från rökgaserna inte kan tas till vara genom murstocken. 

Dessa var utformade så att en eldstad återfanns inne i bostaden och en annan utomhus, på 

så vis fick denna skorsten en dubbelfunktion.
35

  

 

Erskine studerade även de ljusförhållanden som återfinns i Sverige, speciellt vintertid. 

Genom att använda ljusreflektorer kunde ljuset ledas in i byggnaderna även då 

ljusförhållandena var mycket knappa. Genom den öppna planlösningen spreds ljuset i 

bostaden.  

 

Erskine var mycket djärv i sina färgval. I Gästrike Hammarby varierades exempelvis en 

radhuslänga med olika färger för att varje bostad skulle vara unik för brukaren (se fig. 9). 

Liksom de engelska radhusen i Storbritannien hade de flesta dörrarna i radhuslängan även 

olika färger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35 Åhrén, Mats, Det nedlagda mönstersamhället, Ralph Erskine och Gästrike Hammarby 1947-2005, Länsmuseet 

Gävleborg 
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Fig. 10: Villa Erskine, Drottningholm 

Fig. 12: Kedjehus  Fig. 11: Flaskbottnar i fasad 

 

 

Betong var ett material som Erskine gärna jobbade med. I Villa Erskine, den egna 

bostaden som uppfördes på 1960-talet, användes betongblock av varierande storlek (se 

fig. 10). Dessa betongblock fick en struktur i form av ränder, vilket skapade ett varierat 

uttryck på villan.  

 

 

Ett mycket speciellt särdrag i alla hus som Erskine ritade i Gästrike Hammarby är de små 

runda glasöppningar som murats in i fasaderna i olika mönster (se fig.11 och 12). Dessa 

flaskbottnar kom från det närliggande glasbruket i Storvik. På bilden bredvid ses ett 

exempel på dessa flaskbottnars placering till vänster om ytterdörren på ett av kedjehusen i 

Gästrike Hammarby. 
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Fig. 13: Översiktskarta över Gästrike Hammarby 

Bygg- och miljöförvaltningen i Sandviken har publicerat en skrift om rekommendationer 

vid underhåll av Erskines hus i Gästrike Hammarby.
36

 Denna skrift gav en anvisning om 

hur färgval etc. skulle genomföras vid renovering. Dessa rekommendationer behandlar 

inte nybyggnation. Dock har råden funnits med i utformningen av projekthuset. 

2.4 Beställarens tomt 

Uppdragsgivaren har i dagsläget inte någon bestämd tomt där det aktuella huset ska 

placeras.  Dock finns ett antal tomter i Gästrike Hammarby som är möjliga för husets 

placering. I projekteringsskedet var det önskvärt att arbeta utifrån en befintlig tomt för att 

kunna orientera byggnaden i önskvärda väderstreck. Uppdragsgivaren gav två olika 

förslag på tomter som i nuläget finns i kommunens ägo. Det ena förslaget är en tomt på 

Ribacksvägen, tomt 1 och det andra alternativet är en tomt vid ett närliggande vattendrag, 

tomt 2 (se fig. 13). 

 

Den största utmaningen ansågs vara tomten på Ribacksvägen, då denna tomts placering är 

i närheten av Ralph Erskines verk. Genom detta skulle den arkitektoniska utformningen 

få större betydelse i projektet. Under projektets gång har inte en situationsplan varit 

tillgänglig. Därför har det skapats en typtomt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36http://www.sandviken.se/download/18.108748b211a673f1a2b80003000/Rekommendationer+Hammarby.pdf 2010-02-03 

 

Tomt 1 

Tomt 2 

http://www.sandviken.se/download/18.108748b211a673f1a2b80003000/Rekommendationer+Hammarby.pdf
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2.5 Utformning 

Efter att ha inhämtat information och inspiration från olika studier av bl.a. de 

arkitektoniska aspekterna och de viktiga energiperspektiven började det kreativa arbetet 

att utforma ett lågenergihus. Genom att huset är tänkt att placeras i Gästrike Hammarby 

var utformningen av den redan befintliga bebyggelsen en betydelsefull faktor. För att få 

ytterligare en dimension i projektet besöktes platsen för att insupa den atmosfär och de 

influenser som genomsyrar det gamla brukssamhället. Influenserna skulle tolkas och 

uppdateras till dagens moderna arkitektur, utan att för den delen bli ett rent plagiat på 

förebilderna. Med andra ord skulle detta hus vara ett funktionellt lågenergihus med en 

arkitektonisk touch á la Erskine. 

 

En av tankarna från uppdragsgivaren var även att den gemytliga miljön i Gästrike 

Hammarby skulle inspirera brukarna till lågenergihuset att leva ett liv med närheten till 

naturen. Odlingslotter skulle kunna anläggas i trädgården för att ge brukarna en möjlighet 

att odla egna ekologiska grödor för självhushållning. Det närodlade skulle bidra till ett 

bättre miljöansvar och skona omgivningarna med onödiga CO2-utsläpp. Eller som 

uppdragsgivaren uttryckte det: ”Den nyfiskade gösen som lever i de intilliggande 

vattendragen skulle kunna rökas eller grillas på plats i husets eldstad”.
37

 Denna naturnära 

och ekologiska livsstil skulle kunna attrahera storstadsmänniskan, som tröttnat på stressen 

och det hektiska storstadslivet.  

 

Den andra viktiga aspekten i detta projekt var att säkerställa energihushållningen, både då 

det gällde uppdragsgivarens önskemål samt de generella kraven som finns. Detta kommer 

att behandlas i kapitlet Energi. 

2.6 Huset 

Efter ett antal skisser gjorda för hand tog till slut huset form (se bilaga 8.1). För att borga 

för den framtida energikonsumtionen valdes en tämligen kompakt form på huset. En mer 

kompakt utformning ger nämligen jämförelsevis en mindre klimatskärms yta, vilket är 

bättre ur energisynpunkt. För den delen kändes en ren kubaktig utformning som en aning 

blasé. Genom att ge den ena sidan av huset en mer vågliknade form uppstod ett 

nytänkande då det gäller både stil och design (se fig.14). Detta utspel gav genast huset en 

distingerad karaktär. Erskine var inte heller främmande att ge byggnaderna ett 

asymmetriskt uttryck, vilket gör att dennes ande svävar över huset.  

 

                                                      
37 M. Mattsson (personlig kommunikation, 21 maj 2010) 
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Fig. 14: Projekthuset 

Projekthuset är anpassat till en familj bestående av fyra personer. I följande kapitel 

beskrivs planlösningen och fasader. Kompletta bygglovsritningar finns i Bilagor 8.4 – 8.8 

 

2.6.1 Planlösning - entréplan 

På entréplanet möts man av ett isolerat vindfång vid entrén, som förhindrar att vind och 

nederbörd tar sig rakt in i huset. Detta entréutrymme fungerar som ett kapprum och sluss 

in till huvudentrén, möjlighet till mindre förvaring finns. Erskine förespråkade en öppen 

planlösning som gav rymd och bra ljusinsläpp. Detta har det tagits fasta på i 

utformningen, samtidigt som detta är något som efterfrågas på marknaden.
38

 Väl inne i 

huset möts besökaren av en rymd och öppenhet, då det innanför entrén är öppet upp till 

nock. Eftersom väggarna kommer att vara tjocka ska de breda fönstersmygarna vinklas 

inåt så att de reflekterar in mer ljus i rummen än om de hade varit raka.  

 

Det kombinerade allrummet och köket går i vinkel och förstärker rymden ytterligare (se 

fig. 15). Den öppna trappan till övervåningen bidrar även den till den öppna atmosfären. 

Intill trappen finns en kamin installerad där brukarna kan elda med pellets. Genom att 

kaminen har denna placering kan värmen från denna spridas i hela huset genom de 

termiska lagarna. Från allrummet finns det även möjlighet att komma ut till den generösa 

uteplatsen och trädgården. 

 

 

 

 

 

                                                      
 
38 Willén, Maja, Den öppna bostaden som konsumtionsgenerator, Konstvetenskapliga Institutionen, Stockholms 
Universitet, 2009 
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Fig. 15: Entréplan 
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Fig. 16: Kök 

Fig. 16: Kök 

Köket är välutrustat med både över- och underskåp samt diskmaskin (se fig. 16). Det 

finns även utrymme för en mindre mobil köksö om så önskas. I en nisch finns kylskåp 

och frys placerade. Ovanför den ena arbetsbänken mellan överskåpen och underskåpen 

sitter ett antal runda fönster som ska härledas till Erskines runda flaskbottnar som denne 

arkitekt murade in i fasaden i olika mönster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett större skafferi för förvaring finns placerat med ingång via köket. Detta skafferi är 

värmeisolerat och har välisolerad dörr till köket. Tanken är att skafferiet ska förses med 

en jordledning för tilluft, via golv, och en ventilationsskorsten för frånluften (se fig. 17). 

Genom detta fungerar skafferiet bättre sommartid eftersom det då går att tillgodogöra sig 

jordkyla.
39

 Här kan brukaren förvara de ekologiskt odlade grödorna från den egna 

trädgården. 

                                                      
39 Bokalders, V, Block, M, Byggekologi – Kunskaper för ett hållbart byggande, Svensk Byggtjänst AB, C O Ekblad & Co, 
Västervik, 2004 

Fig. 13: Entréplan  
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Fig. 17: Skafferi enligt Bokalders & Block 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett större sovrum finns placerat på entréplanet. Här finns även en garderob placerad med 

ingång från sovrummet. Intill sovrummet finns ett mindre WC-utrymme med 

duschmöjligheter. Intill entrén finns en tvättstuga med tvätt- och torkmöjligheter. Från 

tvättstugan når man vidare till ett kombinerat förråd och teknikrum. Det går även att nå 

garaget och trädgården från detta utrymme. 

 

Projekthuset uppfyller Boverkets Regelsamling för byggande, BBR, om tillgänglighet. I 

kapitel 3:146 återfinns regler för tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett 

eller flera våningsplan. Dessa regler säger bl.a. att minst ett hygienrum ska vara 

tillgängligt och användbart på entréplanet för personer med nedsatt rörelseförmåga och 

utformas så att det lätt kan anordnas plats för medhjälpare. Vidare ska entréplanet enligt 

kapitel 3:221 utrustas med avskiljbar sängplats, möjlighet till matlagning, utrymme för 

måltider, utrymme för sittgrupp, entréutrymme, utrymme för förvaring samt utrymme för 

att tvätta och torka tvätt om gemensam tvättstuga saknas.
40

 

                                                      
40 Boverket, Regelsamling för byggande, BBR, 2008 
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Fig. 18: Övre plan 

 

Enligt BBR kapitel 5:674 får lokaler där giftiga eller brännbara gaser kan alstras, t.ex. 

garage, endast genom luftsluss stå i förbindelse med lokaler där personer vistas mer än 

tillfälligt eller i lokaler som innehåller eldstäder.
41

 Detta uppfylls genom att man passerar 

ett förråd innan man kommer till själva garaget. 

 

2.6.2 Planlösning – övre planet 

Via en trappa upp på det övre planet återfinns den övre hallen. En hall som är öppen 

vilket ger en rymd och öppenhet även på det övre planet (se fig. 18). Ett skyddsräcke är 

placerat runt avsatsen. På det övre planet finns ytterligare två sovrum. Dessa rum har 

väggfasta skrivbord samt flera garderober (se fig. 19). Två mindre utrymmen finns 

placerade på detta övre plan som med fördel kan användas som exempelvis arbetsrum 

eller till förvaring. Övre planet inhyser även ett större badrum med möjlighet till viss 

förvaring. 

 

                                                      
41Boverket, Regelsamling för byggande, BBR, 2008 
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Fig. 19: Sovrum, övre plan 

 

 

Fig. 21: Sektionsbild kamin och skorsten  Fig. 20: Kamin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På det övre planet finns utgången till balkongen. Denna generösa balkong erbjuder en 

utevistelse. På denna balkong återfinns även en mindre eldstad där brukaren har möjlighet 

att grilla. Genom att en kamin (se fig. 20) finns placerad på entréplanet kommer en 

skorsten att behövas. Skorstenen har dubbelfunktion genom att en eldstad utomhus 

kommer att nyttjas av samma skorsten (se fig.21). Den principen hade även Erskine i de 

hus som återfinns på Kedjehusvägen, Gästrike Hammarby. Kaminen kommer att spela en 

central roll där eldstaden kommer att kunna bevittnas från alla håll (se fig.20). Detta 

återkopplas till Erskines egna hem, Villa Erskine (se fig.8).  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17: Övre planet 
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Fig. 15: Övre planet 

Fig. 23: Fasad Väster 

Fig. 25: Fasad Öster 

2.6.3  Fasader 

Fasaderna är klädda med en puts som har en lejongul nyans och taken kommer att förses 

med svart takplåt. Denna lejongula färg passar estetiskt med kedjehusen på 

Kedjehusvägen. På garagetaket kommer även solfångare att placeras för att fungera på 

bästa möjliga vis, vilket behandlas under kapitlet Energi. I figurerna 22-25 presenteras de 

olika fasaderna. För att ta tillvara solen är de fönster som placerats mot syd och sydöst 

större än de som placerats på fasaden som vetter mot norr. Beroende på tomt och 

väderstreck finns möjligheten att spegelvända huset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24: Fasad Norr 

Fig. 22: Fasad Söder 
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3. Energi 

Byggsektorn står idag för ca 40 % av Sveriges energianvändning.
42

 Detta är en viktig 

anledning till att fokusera på en minskning av energianvändningen för att främja miljön, 

både lokalt och globalt. Utvecklingen av byggnadstekniken och stora förändringar i 

byggandet sker kontinuerligt. Staten och myndigheter skärper regler och normer. Detta 

sker samtidigt som ett kretsloppsperspektiv införs i det moderna byggandet. Fokus ligger 

på hållbara lösningar och miljöfrågor värderas allt högre. 

 

Vad menas då med termen dagens moderna byggande? Med den termen avses bl.a. ett 

energieffektivt byggande som kännetecknas av krav på värmeisolering och täthet. Detta 

byggande ställer högre krav på genomtänkta byggnadsutformningar än de krav som fanns 

tidigare. Ökad teknisk specialisering och nya materialkombinationer resulterar i allt större 

känslighet för störningar vid såväl utförande som vid förvaltning. Moderna 

konstruktioner ställer höga krav på varje materialskikt. God noggrannhet vid såväl 

projektering som vid utförande krävs för att konstruktionen ska bli korrekt. Mycket små 

avvikelser eller defekter i respektive materialskikt kan få katastrofala konsekvenser för 

slutresultatet. En av dessa avvikelser kan vara uppkomna fuktskador. Viktigt att tänka på 

under alla skeden är att byggnaden ska fungera som ett system. Det är helheten, den 

slutliga produkten som är viktig om miljöpåverkan ska minimeras.
43

 

 

Det finns många fördelar med att bygga energisnåla hus och de faktorer som väger tyngst 

är påverkan på miljön och ekonomin. Energieffektiva hus har välisolerade klimatskärmar 

och är synnerligen noggrant byggda samt täta.  Den typen av hus behöver minimal 

uppvärmningsenergi för att klara värmebehovet och för att säkerställa en god termisk 

komfort. Idag finns många nya benämningar på dessa energieffektiva hus så som 

lågenergihus, passivhus, nollenergihus, plusenergihus m.fl. Det finns en hel rad olika 

begreppsbestämningar till alla varianterna och vissa krav måste naturligtvis efterföljas. 

  

Vad är då ett lågenergihus? Generellt kan det sägas att det är byggnader vars energibehov 

är lägre än de minimikrav som finns genom de aktuella byggreglerna från Boverket. 

Passivhusen har klarare definitioner och anses vara välisolerade hus som till stor del 

värms upp med hjälp av den avgivande energin från de boende, hushållsapparater och 

genom återvinning av värmen från inomhusluften. Det finns med andra ord inget 

traditionellt installerat värmesystem i husen.  För att byggnaden ska få kallas passivhus 

                                                      
42 http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2007/130-miljoner-till-energieffektivisering-
i-bebyggelsen/ 2010-05-17 
43 Abel, E, Elmroth, A, Byggnaden som system, Forskningsrådet Formas, Alfaprint, 2008 

http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2007/130-miljoner-till-energieffektivisering-i-bebyggelsen/
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2007/130-miljoner-till-energieffektivisering-i-bebyggelsen/
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måste de uppfylla flera framtagna krav. En av de viktigaste faktorerna är att få husen 

riktigt lufttäta. Med nollenergihus menas hus som kräver egen energiförsörjning. 

Nollenergihus producerar så mycket energi som behövs för att tillgodose eget 

energibehov inkl. hushållsel. Plusenergihus tillgodoser eget energibehov inkl. hushållsel. 

Denna typ av hus kan även producera en del överskottsenergi som kan säljas vidare till 

det öppna elnätet.
44

 Det är dock inte tillåtet att sälja överskottsenergi i Sverige enligt 

svensk lagstiftning. Däremot går det att leverera till det öppna elnätet men detta sker utan 

ersättning. Detta kan komma att ändras i framtiden. 

 

Vid byggnadsprojektering i Sverige måste flera normer från Boverket uppfyllas och för 

nybyggnation återfinns dessa i Regelsamling för Byggande, BBR. Det finns inga speciella 

regler från Boverket när det gäller normer för lågenergihus i Sverige. I nuläget finns det 

bara rekommendationer som Energimyndigheten har tagit fram. Dessa återfinns i Forum 

för Energieffektiva Byggnader, FEBY.
45

  Vid framtagandet av dessa frivilliga 

kravspecifikationer har utgångspunkten varit de internationella passivhuskraven som är 

framtagna i Darmstadt, Tyskland. Här har även de redan byggda passivhusobjekten i 

Sverige beaktats som underlag till dessa normer. De internationella passivhuskraven har 

omarbetats och anpassats för att fungera under svenska klimatförhållanden.  

 

När energikraven diskuteras talas det ofta om högsta tillåtna specifika energianvändning. 

Detta arbete riktas mot energibalansberäkningen för att kunna uppfylla normen och 

beställarens krav.  De gällande normerna från Boverket måste alltid uppfyllas. Enligt 

Boverkets klimatzonsindelning tillhör detta projekthus klimatzon II. I Tabell 1 finns en 

sammanställning av aktuella krav på byggnadens specifika energianvändning. I Tabell 1 

återfinns U-värden som gäller för hus mindre än 100 m
2
, men dessa kan ses som 

riktvärden. Boverket reglerar olika kravnivåer för eluppvärmda och för icke eluppvärmda 

bostäder. Nedanstående tabellsammanställning gäller för icke eluppvärmd bostad (se 

Tabell 1). Förutom Boverkets normer presenterar tabellen även kravspecifikationer från 

FEBY
46

 samt de internationella passivhuskraven.
47

  

 

 

 

 

                                                      
44http://www.isover.se/files/Isover_SE/1a_sidan/Nyheter/Nyheter%202009/Bron%20nr%202%202009/Bron%20nr%202%

202009.pdf 2010-05-02 
45 Forum för Energieffektiva Byggnader FEBY; Kravspecifikationer för passivhus; juni 2009 Kompletterad oktober 2009  
46 Ibid.   
47 http://www.passiv.de/07_eng/phpp/Certification_Non-Residential.pdf 2010-04-15 

http://www.isover.se/files/Isover_SE/1a_sidan/Nyheter/Nyheter%202009/Bron%20nr%202%202009/Bron%20nr%202%202009.pdf
http://www.isover.se/files/Isover_SE/1a_sidan/Nyheter/Nyheter%202009/Bron%20nr%202%202009/Bron%20nr%202%202009.pdf
http://www.passiv.de/07_eng/phpp/Certification_Non-Residential.pdf
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Tabell 1: Kravsammanställning 
 

 BBR:s krav 

 

FEBY: krav 

 

Internationella krav 

 

Specifik 

energianvändning  

[kWh/m2 Atemp år] 

130 Inkl.varmvatten 54 Inkl.varmvatten 

(Atemp + garage) 

15 Exkl. varmvatten 

U-värde, tak [W/m2 K] 0,13 0,13 0,1 

U-värde, vägg [W/m2K] 0,18 0,18 0,1 – 0,15 

U-värde, golv [W/m2 K] 0,15 0,15 0,1 

U-värde, fönster och 

dörrar [W/m2 K] 

1,3 0,9 0,8 

 

Vid eventuell jämförelse av ovan presenterade kravspecifikationer är det viktigt att 

poängtera att de internationella kraven på specifik energianvändning, som är 15 

kWh/m
2
år, är exklusive varmvattenuppvärmningen.

48
 Lägger man på den energi som går 

åt att värma upp varmvatten, vilket vanligtvis uppskattas till 25 kWh/m
2 
år

49
, så kommer 

kravet antagligen att ligga på ca 30 kWh/m
2 
år.  

 

Ur ovanstående tabeller går det att avläsa att BBR:s norm för projekthuset, som ligger i 

klimatzon II, är 130 kWh/m
2
 år.

50
 Energimyndighetens passivhuskrav för samma 

klimatzon vid annan än eluppvärmning är 54 kWh/m
2
 år. Projekthusets krav på 50 

kWh/m
2
 år ligger under Sveriges passivhuskrav men uppfyller inte de internationella 

kraven för passivhus.  

3.1 Arkitektoniska aspekter ur energisynpunkt 

Klimathotet och en rad andra miljöfrågor i dagens samhälle är verklighet. Människan har 

tillgång till många informativa källor som beskriver energieffektiviseringar, både vid ny- 

och ombyggnation. Viktigt är att ha ett långsiktigt perspektiv.  

 

För att minska energibehovet utan att äventyra inneklimatets kvalité kan inblandade 

projektörerna försöka påverka redan i den tidiga projekteringsfasen. Grov fördelade steg i 

projekteringsskedet där viktiga frågor angående energibehovet avgörs presenteras i figur 

26: 

                                                      
48 http://www.passiv.de/07_eng/phpp/Certification_Non-Residential.pdf 2010-05-12 
49 Blomsterberg, Åke, Lågenergihus - En studie av olika koncept, Lunds Tekniska Högskola, 2009 
50 Boverket; Regelsamling för byggande, BBR; 2008 

http://www.passiv.de/07_eng/phpp/Certification_Non-Residential.pdf
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Under detta projekts gång har författarna fungerat som arkitekter, samt även till viss del 

byggnads- och installationskonstruktörer. Ovanstående trappstegsdiagram (se fig. 26) 

togs i beaktning vid projekteringsarbetet och resultatet för varje trappsteg presenteras 

under relevanta kapitel och underkapitel. Aspekter som under det arkitektoniska 

utförandet haft stor betydelse för energibehovet och som granskats extra noga är husets 

utformning, byggnadens orientering, fönsterstorlekar och placering samt solskydd. 

 

Byggnadens geometri påverkar energianvändningen eftersom de största värmeförlusterna 

normalt sker via klimatskärmen. Värmeförlustfördelningen finns att åskådliggöra i figur 

27:     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De största transmissionsförlusterna sker genom fönster och dörrar, därmed bör vikten 

läggas på att exempelvis installera välisolerade fönster. Näst största posten är 

transmissionen via väggar. Med rätt utformning av konstruktionen kan förlusterna 

Fig. 27: Transmissionsförluster  

Fig. 26: Princip vid konstruktion av lågenergihus 
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minskas rejält. Ett ordentligt isolerat och tätt hus är det bästa alternativet för att motverka 

dessa förluster. 

 

Hur ska då den perfekta huskroppen se ut? Den optimala formen är en klotformad 

byggnad som i princip ser ut som en igloo.  Dock kan denna form vara svår att konstruera 

och uppföra ur en konstruktions- och arkitektonisk synpunkt. Byggnader ska uppfylla 

dagens funktionskrav och samtidigt anpassas till den aktuella strömningen. 

Miljömedvetna projektörer eftersträvar att efterlikna denna form och den näst bästa är 

formen av en kub. Denna kompakta form ger stor inomhusvolym i förhållande till 

omgivande yta. Projekthuset visar en tydlig svårighet och avvägning med att kombinera 

minskat energibehov och samtidigt följa Erskineinfluenser som exempelvis med öppen 

planlösning. Dock eftersträvades den kubiska formen i projekthuset. 

 

Vinden och nederbörden kan påverka den närliggande omgivningen. Denna påverkan kan 

även bero på takens utformning. Vilket gör att exempelvis vindstudier rekommenderas 

för att motverka eventuella virvelbildningar, på den aktuella platsen. Ralph Erskine var 

medveten om klimatets påverkan. I följande figur visas Erskines egna skiss hur klimatet 

påverkar olika geometriska takutformningar (se fig. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av flygbilden (se fig.1) över tomten klargjordes vilka väderstreck som lämpade 

sig bäst för att utnyttja byggnadens sollägen, som har väldigt stor betydelse för solvärme. 

Valmöjligheterna för projekthusets placering på tomten som projekteringen utgick ifrån 

var rätt fria. Detta för att tomten är relativt tillgänglig och inte har flera närliggande 

byggnader som behöver tas i beaktande vid själva projekteringen. Dock finns ett 

flerbostadshus med tre våningar intill den tilltänkta tomten som kanske skulle behöva tas 

i beaktande gällande skugga. Flerbostadshuset anses inte påverka skuggningen särskilt 

mycket då avståndet dem emellan är tillräckligt. 

 

Fig. 28: Klimatstudie av tak 
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Fig. 29: Solinstrålning 

Ur energisparsynpunkt projekterades huset så att värmen kan färdas enkelt genom öppna 

ytor. Utstickande och trånga husdelar har medvetet undvikits. Väderstrecken har också 

påverkat rummens placering i huset. Sovrummen på övervåningen har placerats på den 

nordöstra delen av huset för att undvika att de värms upp av den starkaste dagssolen. 

Sovrummet på bottenplanet har placerats med fönster riktade mot nordväst.  

 

Fönsterplaceringen är viktigt för att få rätt ljusinsläpp, men även för att utnyttja 

solvärmen på bästa sätt. Ralph Erskine värnade och tillvaratog solens ljus och värme. 

Detta skedde bl.a. genom att solljuset och solvärmen utnyttjades effektivt genom 

byggnadens placering i landskapet. Det svaga vintersolljuset skulle samlas upp och 

reflekteras in i byggnaden.
51

 Bilden nedan visar Erskines egna skisser om solinstrålning i 

en byggnad (se fig. 29). Solstrålningsinfallet studeras vår och sommartid samt 

avskärmningsdimensionering för att undvika kylningsbehovet i en byggnad.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De största fönsterpartierna i huset har placerats i söderläge för att på så vis ta del av 

solvärmen. Det är viktigt att tänka på att fönster på södra fasaden ska ha en avskärmning 

mot sommarsol så att byggnaden inte blir så varm att det krävs kylning. Det projekterade 

huset bör utrustas med utvändiga persienner som är effektivare än invändiga. Dock 

förhindrar nedfällda invändiga persienner värmeutstrålningen under natten dvs. fungerar 

som extra isolering. Även markiser har samma funktion som utvändiga persienner. Att 

behöva kyla ett hus för att uppnå en god termisk komfort är varken bra ur ett 

miljöperspektiv eller för plånboken. Vid de breddgrader där projekthuset är placerat kan 

kylningsbehovet undvikas med rätt placerade fönster av rätt storlek och med tillräcklig 

avskärmning. Alla dessa punkter anses vara uppfyllda gällande projekthuset. 
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3.2 Klimatskärmen 

Klimatdebatten och de stigande energipriserna ökar intresset för energieffektiva hus över 

hela världen. Uppmärksamhet har väckts även i Sverige framförallt för att det kyliga 

klimatet kräver stora uppvärmningskostnader, för att en behaglig innemiljö ska 

åstadkommas. Tyskland är fortfarande ett föregångsland gällande utvecklingen av 

passivhustekniken och fungerar som en förebild. I Sverige finns flera flerfamiljshus 

byggda med passivhustekniken, men väldigt få fristående enfamiljshus. De passivhus som 

är byggda i Sverige är för det mesta koncentrerade i sydvästra delen av landet. Detta 

beror förmodligen på klimatet dvs. antal soltimmar som begränsar nyttjandet av 

solenergi. Hus byggda med passivhustekniken som är geografiskt närliggande Gästrike 

Hammarby finns i Borlänge samt i Västerås.   

 

För att tillgodose beställarens krav på den köpta energin kommer passivhusprinciper att 

användas under utformningsarbetet. Vid valet av konstruktion finns det flera övervägande 

att göra. Det är viktigt att ha i åtanke att det är bruksskedet som oftast är det mest 

energikrävande livscykelskedet för en byggnad och valda lösningar under detta projekt 

har därför fokuserats kring detta. Bruksskedet är även det längsta skedet då byggnaders 

livslängd är minst 50 år, men oftast brukas byggnader mycket längre. För att minska 

energibehovet under bruksskedet ställs höga krav på klimatskärmens utformning samt 

alla detaljanslutningar. Arbetet i detta projekt avgränsas till val av klimatskärmens 

konstruktion, då denna konstruktions U-värden har stor betydelse vid byggnadens 

energibalans beräkning.  

 

Noggrannheten med detaljutformning är oerhört viktig för säkerställande av lufttätheten. 

Ett otätt klimatskal där ofrivilligt luftläckage sker ökar energibehovet för uppvärmningen. 

Det termiska klimatet påverkas negativt när drag samt kalla ytor uppstår och 

fuktsäkerheten äventyras. Lufttäthet kan inte beräknas utan kontrolleras via en 

provtryckning, men rätt utformning av konstruktionsdetaljerna är en viktig del. 

Exempelvis bör fuktspärren sitta en bit in i väggen för att inte påverkas av installationer. 

Att den önskvärda lufttätheten är uppnådd ska verifieras med tryckprovning under 

byggtiden. Uppmätt luftläckage genom klimatskalet får vara maximalt 0,30 l/s m² vid en 

tryckdifferens på 50 Pa enligt SS-EN 13829 eller enligt förenklade metoder beskrivna i 

denna standard.
52

  

 

                                                                                                                                                 
51 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ralph_Erskine 2010-04-07 
52 Forum för Energieffektiva Byggnader FEBY; Kravspecifikationer för passivhus; Juni 2009 Kompletterad oktober 2009  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ralph_Erskine
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Under klimatskärmens utformning har flera konstruktionsprinciper granskats. Palikka 

ORIGINAL byggsystem (se fig. 30), var ett av dem.
 53

 Det är ett system som har färdiga 

plastelement som placeras ovanpå varandra för att bilda en gjutform. Efter detta läggs 

isoleringen i formarna och sedan pumpas den flytande betongen in i den ihåliga 

gjutformen. Detta system väckte ett intresse för att detta byggsystem underlättade 

utformning av runda väggar vilka förekommer i projekthuset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelarna med detta byggsystem är att köldbryggorna minimeras genom att systemet är 

fogfritt.  Dessutom sparas både tid och pengar genom den snabba monteringen. Systemet 

bygger på material som betong, stål och plast.  Dessa olika materialskikt fungerar 

annorlunda ur värmegenomgångssynpunkt än en träkonstruktion med 

mineralullsisolering. De ingående materialen har även en annorlunda miljöpåverkan vid 

tillverknings, användning och rivningsskede jämfört en träkonstruktion. Betongen och 

stål är energikrävande vid framställning då denna process orsakar större koldioxid utsläpp 

än vad produktionsskedet för trä kräver. Dessutom är trä en återvinningsbar produkt.  

 

Nackdelen med Palikka ORIGINAL byggsystem är ett högt U-värde, då detta ligger på 

0,18 W/m
2
 K.

54
 Detta U-värde ligger på gränsen för Boverkets normer idag och med en 

sådan konstruktion skulle det vara väldigt svårt att uppnå de önskade kraven på 

projekthusets köpta energibehov. Fördelen med detta system är att välvda former lättare 

kan konstrueras, i sådant fall bör en kompletterande energiberäkning genomföras för 

projekthuset. 

 

Vidare har en del informationssökningar om isolering genomförts. En ur miljösynpunkt 

väldigt bra isolering som undersöktes noggrannare var Nordiska Ekofiber isolering. Det 

är cellulosafiberprodukt som tillverkas av återvunna dagstidningar. Isoleringsförmåga hos 

material kan jämföras med dess lambdavärde λ som är materialets värmekonduktivitet. Ju 

                                                      
53 http://www.palikka.fi/se/palikka.html 2010-05-30 
54 Ibid. 

Fig. 30: Palikka original 

http://www.palikka.fi/se/palikka.html
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lägre lambdavärde materialet har desto bättre isolerar den. Ekofiber isolering har ett 

lambdavärde på 0,039 [W/m K].
55

 Om man jämför denna med ett isoleringsmaterial från 

Isover, Isover Uni-skiva 33 som har lambdavärde på 0,033 innebär det att 

Ekofiberisolering behöver ha 240 mm isolering för att uppnå samma isoleringsförmåga 

som Uni-skiva 33 har vid 200 mm isolering. Denna ökning av väggens tjocklek har stor 

betydelse vid konstruktionens utformning speciellt i lågenergihus då väggar ofta är 

relativt tjocka. Att föredra är isolering med låg värmekonduktivitet. 

 

Efter flera överväganden har byggnadens slutliga konstruktionsprincip valts till en 

beprövad metod som Isover har arbetat fram, träregelstomme med ventilerat putssystem.
56

 

Den valda väggkonstruktionsprincipen kan utföras i ett tre- eller fyraisoleringsskikt, detta 

beroende på U-värdeskraven. Önskas ett lägre U-värde kommer det att behövas ett 

tjockare isoleringsskikt, ju tjockare isoleringsskikt desto bättre isoleringsegenskaper. 

Detta medför ökade byggkostnader men uppvärmningskostnaderna under husets hela 

livstid förväntas minska. Dock är extra isolering ett relativt billigt sätt att dra ned på 

uppvärmningskostnaderna om detta görs i samband med nyproduktionen. Att göra en 

senare tilläggsisolering när byggnaden stått färdig ett antal år blir både kostsammare och i 

allra högsta grad omständigare. Vid ökad isoleringstjocklek är det oftast lättare att 

reducera köldbryggor.  

 

Till projekthusets väggkonstruktion väljs 385 mm isolering som ger U-värde på 0.1 

[W/m
2
 K] (se fig. 31, alternativ 1).  Den föreslagna konstruktionen består av 

glasullisolering med lambdavärde på 0,033 [W/m K].
57

 Väggkonstruktionen har ett 

ventilerat putssystem vilket bör minska risken för fuktskador. Plastfolien är dragen efter 

första isoleringsskiktet sett inifrån så att det sista skiktet kan utnyttjas för 

installationsanordningar och för att minska plastfoliens håltagning i onödan. 

 

                                                      
55 www.ekofiber.se 2010-04-02  
56 http://www.isover.se/byggkonstruktioner+och+tekn+installationer/ytterv%c3%a4ggar/y-c3-

204+tr%c3%a4regelstomme,+ventilerat+putssystem 2010-06-03 
57 http://www.isover.se/produkter/Produktvisning?id=20915 2010-06-03 

http://www.ekofiber.se/
http://www.isover.se/byggkonstruktioner+och+tekn+installationer/ytterv%c3%a4ggar/y-c3-204+tr%c3%a4regelstomme,+ventilerat+putssystem
http://www.isover.se/byggkonstruktioner+och+tekn+installationer/ytterv%c3%a4ggar/y-c3-204+tr%c3%a4regelstomme,+ventilerat+putssystem
http://www.isover.se/produkter/Produktvisning?id=20915
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Huset kommer även att utrustas med Elit Extreme fönster från tillverkaren Elitfönster, en 

av mest effektiva fönster med ett U-värde på 0.9 [W/m
2
 K].

58
 Problem med lägre U-

värden är att det kan ske en kondensbildning vid hög luftfuktighet utvändigt, pga. den 

effektiva värmeisoleringen som gör att glaset blir kallt. Kondensbildning visar att 

fönstren är välisolerade eller att ventilationen är dålig. Denna kondensbildning kan 

motverkas om man hindrar utstrålningen, som är högst nattetid, med hjälp av en 

exempelvis en bredare takfot, en utfälld markis eller omgivningen, då genom träd eller 

molnlighet. Energiglas eller den mer korrekta termen lågemissionsglas påverkar även 

kallras, genom att dessa inte släpper igenom den långvågiga strålningen, inifrån och ut. 

De mest effektiva lågemissionsglasen innehåller argon- eller kryptongas i spalterna.  

 

Isover har även framtagna takkonstruktioner som är anpassade till passivhuskrav (se fig. 

32). Genom att dessa tillgodoser den högsta specifika energianvändningen genom det 

låga U-värdet, rekommenderas detta system. Den valda konstruktionen heter snedtak med 

lösull, lättbalk med isolering på 468 mm och har ett U-värde på 0,08 [W/m
2
 K]. 

Projekthuset kommer att använda denna konstruktionsprincip med den skillnaden att taket 

kommer att beklädas med takplåt.  

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 31: Träregelvägg med ventilerat putssystem  

Fig. 32: Snedtak med lösull  

Bild nr Snedtak med lösull
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Även grundkonstruktionen valdes från Isover (se fig. 33). Det är en platta på mark med 

300 mm isolering, kombinerad med Styrofoam och Styrolit. Styrofoam som placeras 

närmast dränerande material har även en bra fuktisoleringsförmåga. Denna konstruktion 

har ett U-värde på 0,1 [W/m
2
 K]. 

 

 

 

 

Klimatskärmens utformning i helhet presenteras i figur 34. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
58 http://www.elitfonster.se/Archive/Documents/Produktblad/ee0,9_axh_blad_080201.pdf 2010-04-02 

Fig. 34: Sektion 

Fig. 33: Platta på mark  

http://www.elitfonster.se/Archive/Documents/Produktblad/ee0,9_axh_blad_080201.pdf
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3.3 Installationer 

Att projekthuset ska ha installationerna koncentrerad till ena delen av byggnaden har 

beaktats redan under det arkitektoniska utförandet. Vatteninstallationer har samlats till 

den ena delen av huset för att undvika onödig installationsdragning, på så sätt sparas det 

både på resurser samt ekonomin. Även ventilationsdragningen har underlättats genom att 

installationsschaktet för de vertikala dragningarna har placerats i klädkammaren på 

bottenvåningen. Genom detta inkräktas det inte på det estiska i rummen där man dagligen 

vistas i en längre tid. All teknisk utrusning finns samlad på en och samma plats i 

teknikrummet, som är placerat i en avskiljd del av huset.  Denna placeringsåtgärd har 

gjorts medvetet för att undvika eventuell ljudstörning från denna utrustning.  

 

3.3.1 Uppvärmning 

Installationskonstruktörens uppgift är att dimensionera lämpliga ventilations- och 

värmesystem. Det anses vara väldigt fördelaktigt med värmeåtervinning. Denna 

utrustning rekommenderas att vara manuellt reglerbar, samt innehålla mätsystem för att 

lättare kunna kontrollera åtgången av luft eller vatten. 

 

Det är viktigt att alla försörjningssystem utformas rätt från början, men de ska samtidigt 

vara flexibla för att kunna förnyas vid framtida behov.  Dessa krav kan dock vara oerhört 

svåra att uppfylla. Med detta i åtanke vid installationsvalet bestämdes att projekthuset 

kommer att förses med ett vattenburet system. Med detta system finns flera möjligheter 

att välja mellan olika lösningar vid en eventuell framtida konvertering. Med detta avses 

ändring och val av andra värmesystem, så som värmepumpar, fjärrvärme, pellets, ved 

eller solvärme. Med ett installerat vattenburet system uppnås den önskade flexibilitet som 

eftersträvades från början. Med denna installerade anläggning har brukarna möjlighet att 

byta energislag vid exempelvis en prisändring av den brukandes bränsle.  

 

Husets primära källa för uppvärmningen kommer att vara bergvärme, som är 

miljöanpassad för att den tar till vara solenergi som finns lagrad i berggrunden. En 

förutsättning att bergvärmen ska fungera är att värmepumpen kräver el. Enligt 

Energifaktas hemsida ger varje kWh som pumpen kräver tillbaka ca 3 kWh värme.
59

 

Bergvärmepumpen bör dimensioneras av en kunnig person och den kommer vidare att 

vara kopplad till en varmvattenberedare av lämplig storlek. Vidare bör inte borrhålen 

                                                      
59 http://energifakta.nu/bergvarme/ 2010-04-02  

http://energifakta.nu/bergvarme/
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borras för tätt mellan hushållen för detta kan minska effektiviteten av kapaciteten. 

Principen för hur en installation av bergvärmepump kan se ut visas i figur 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan ett av författarnas besöks till Gästrike Hammarby hade ett möte med byborna och 

Sandvikens Kommun genomförts, där frågan om en eventuell dragning av fjärrvärme 

hade diskuteras. Detta kan komma att bli den nya energidistributionen i detta område.
60

 

Fjärrvärmens fördelar är att de boende inte behöver engageras i själva styrningen av 

utrustningen samtidigt som fjärrvärmen ofta är ett billigt alternativ. Nackdelar med 

fjärrvärme är att man inte riktigt har kontroll över vilken råvara som producerar energin. 

Oftast finns bara en distribuerande leverantör vilket kan påverka priset negativt. 

 

Undersökning av möjligheten till markvärme rekommenderas också. Bakom den aktuella 

tomten finns markyta som i framtiden kanske skulle kunna användas som en 

värmelagringsyta. Markvärme är också en miljövänlig uppvärmningskälla för solvärme 

som finns lagrad i marken tas till vara. Systemet är även billigare att installera än 

bergvärme. Nackdelen är att det krävs stora markytor som måste grävas upp för att 

kollektorslangen ska kunna läggas i marken. Med det installerade vattenburna systemet 

ges en möjlighet att i framtiden ändra uppvärmningskälla till fjärrvärme eller markvärme. 

 

                                                      
60 M. Mattsson (personlig kommunikation, 1 februari 2010) 

Fig. 35: Bergvärmeinstallation 
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Huset kommer att vara försett med en vattenmantlad pelletskamin som är ett bra 

komplement till den primära uppvärmningskällan. Pellets är en förnybar energikälla som 

kan ge billig energi. Förvaring av pellets kan ske i förrådet eller det anslutande garaget. 

Denna kamin kommer förutom att komplettera uppvärmningen av huset att kopplas ihop 

med varmvattenberedaren för att komplettera varmvattenuppvärmning. 

 

Projekthuset kommer att utrustas med uppskattningsvis 10 m
2
 solfångare. 

Dimensionering av solfångare baseras på Sol & Energitekniks rekommendationer.
61

 Om 

en solfångare som ska fungera som ett kombisystem (se fig. 36), dvs. användas för både 

tappvarmvatten och uppvärmning behövs minst 2,5m
2
 solpanel per person.

62
 Projekthuset 

har anpassats för en familj om fyra personer, därför anses denna storlek på solfångaren 

vara lämplig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solfångarna placeras främst på garagets tak. Denna placering underlättar underhållet, då 

dessa bör rengöras årligen för bästa kapacitet. Den optimala lutningen är 45 grader och 

minimilutningen bör vara minst 20 grader. I snörika trakter bör lutningen vara större, då 

detta minskar snöpåbyggnaden.
63

  

 

                                                      
61 http://www.solenergiteknik.se/dimensionering.html 2010-05-03 
62 Ibid. 
63 http://www.borr-energiteknik.se/solvarme.html 2010-04-15 

Fig. 36: Solvärmeanläggning 

Fig. 34: Pelletskamin 

http://www.solenergiteknik.se/dimensionering.html
http://www.borr-energiteknik.se/solvarme.html
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Eventuellt kan solfångare placeras ovanför fönstren på söderfasaden (se fig. 37). Med 

denna placering skulle solfångare ha en dubbel funktion, som uppvärmning samt 

solavskärmning under sommaren. Under vinter står solen lågt så att denna installation 

inte skulle störa att värmen tas till vara genom att solen värmer fönster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är tänkt att även solfångareanläggningen ska kopplas ihop med en ackumulatortank. 

Solfångaren förväntas svara för hela eller stora delar av varmvattenbehovet och värme 

under årets varmaste månader. Även under vinterhalvåret är det ett bra komplement till 

uppvärmningssystemet. Boverket främjar installationen av dessa anordningar genom 

bestämmelser om att energi från solfångare reducerar byggnadens köpta energi och 

räknas inte i den levererade energin.
64

  

 

Solfångare kan anses vara en rätt dyr investering och installation av dessa kan vara svåra 

att försvara. För att få medborgarna på rätt väg har staten bestämt att installationen av 

solfångare stöds av solvärmestödet. Detta stöd kan ansökas hos Länsstyrelsen i det 

aktuella länet. Investeringen lönar sig efter några år, beroende på vilken typ och storlek 

som installeras. Dock bör man se över återbetalningstiden för att se att rätt utrustning 

installeras. Genom dess installationer bidrar man till en hållbar utveckling. 

 

Ofta benämns energi från solfångare som gratisenergi vilket kan tyckas vara något 

vilseledande med tanke på den relativt dyra investeringen. Som varje investering bör även 

denna göras med ett långsiktigt perspektiv. Fördelar med denna installation är att 

                                                      
64 Boverket; Regelsamling för byggande, BBR; 2008 

 

Fig. 37: Solfångare 
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solenergi är gratis och på det sättet sparas det både på el samt biobränsle de 5-6 månader 

då det är som varmast.  

 

En ackumulatortank på 750 liter bör installeras. Denna beredares funktion är att lagra 

värmeenergi som senare kan tas ut vid behov. Varmvattenberedaren installeras så att 

inkommande kallvatten kyler tankens botten medan varmvatten kopplas enbart till den 

övre delen av tanken. Det är optimala sättet för en välfungerad solfångareanläggning.
65

 

Kopplingen kan studeras i figur 34. Tanken kommer att placeras i tvättstugan.  

 

3.3.2 Ventilation 

Ventilationens uppgift är att säkerställa en god inomhusmiljö genom att föra bort olika 

föroreningar, dåligt lukt, fuktbildning och andra kontaminationer som uppkommer inne i 

huset samt är temperaturreglerande. BBR reglerar den lägst tillåtna luftomsättningen som 

motsvarar minst en halv omsättning av luftvolymen per timme. Utformningen ska 

säkerställa att luftflödet inte blir för stort vid kallt väder eller hård vind. Luften som 

tillförs sovrummet och vardagsrummet bör vara uppvärmd så att obehagligheter som 

kallras förhindras. Denna luft ska strömma vidare genom huset till badrum och kök där 

den sugs ut. 

 

Under arbetet med ventilationsvalet har ett självdragsystem med värmeväxlare granskats. 

Systemet är framtaget av Mauritz Glaumann, professor vid Högskolan i Gävle (se fig. 

38). Vetskapen om detta nyframtagna system kom från uppdragsgivaren, Mats Mattsson. 

Enligt samtal med Mauritz Glaumann baseras drivkraften i systemet på vinden och dess 

styrka samt de termiska lagarna om hastighetsförstärkning. Systemet fungerar så att 

byggnaden ska tjänstgöra som vindfångare. På nocken byggs en spalt med öppning (se 

fig. 38). När vinden anblåser vid öppningen ökar vindhastigheten. När hastigheten ökar 

skapas det önskvärda undertrycket. Tilluft kommer in i byggnaden via öppningen på 

sidan om byggnaden. Under passagen i ventilationskanalen värms den kalla luften av den 

varma frånluften som strömmar genom frånluftskanaler. Här är det viktigt att inte 

kondensproblem uppstår. 

  

 

 

 

 

                                                      
65 Gävle Dala Energikontor; Solvärme + biobränsle; framtidens uppvärmning; Säter 2007 
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Förutsättningar som är viktiga vid detta system är att husets area inte bör vara större än 

140 kvm. Taklutningen bör vara större än 25 grader samt att det finns utrymme för alla 

kanaler i vindutrymmena, enligt Glaumann. Författarna till detta arbete rekommenderar 

att möjligheten till att installera detta system i projekthuset undersöks vidare. Detta för att 

systemet i nuläget är alldeles för obeprövat. Systemet finns i dagsläget installerat i ett 

fritidshus. Enligt uppdragsgivaren som genomfört några mätningar i fritidshuset, har 

resultaten visat tillfredställande värden.  Därmed kan detta väcka ett intresse för detta 

system. Mätningar över längre tid bör genomföras och betraktas för en utvärdering. Om 

tillfredsställande resultat av mätningarna uppnås kan det bli framtida ventilationslösning.  

 

Till husets primära ventilation väljs istället ett från- och tilluftssystem med värmeväxling, 

FTX-system, i samråd med uppdragsgivaren. Detta system anses vara det bästa 

alternativet för projekthuset på grund av att det har relativt tjocka väggar som kommer att 

vara ordentligt täta. Fördelarna med FTX-systemet är att det säkrar ett bra inomhusklimat. 

Den varma luften värms upp innan den når tilluftsventilerna. Värmeväxling föredras i 

besparande syfte. BBR reglerar att värmeåtervinning av ventilationsluften installeras i 

hus.
66

   

 

                                                      
66Boverket; Regelsamling för byggande, BBR; 2008  

Fig. 38: Självdragsystem med värmeväxling 
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Fig. 39: FTX-system 

Enligt uppdragsgivaren kommer det installerade systemet ha en värmeväxlare med 86 % 

återvinningsgrad. Dimensioneringen av systemet och val av lämpligt fabrikat gjordes i 

samarbete med denne. Valet föll på Östbergsfläktar från Avesta. I bilaga 8.2 och 8.3 finns 

underlag för dimensionering, sammanställd av Mats Mattsson, där luftflöden finns 

beräknade.   

 

Nackdelen med FTX-systemet kan vara att fläktar kan ge ett störande ljud samt att de 

förbrukar el. Buller från fläktar uppstår oftast vid ett feldimensionerat system. Systemet 

(se fig. 39) fungerar genom att en kontrollerad mängd luft tillförs sovrummen och 

vardagsrummet (3) medan luftbortföring sker från badrum och sovrum (4). Både tilluft 

(1) och frånluft (5) passerar värmeväxlaren (2) där ett värmeutbyte sker. Den varma 

frånluften avger värme som tas upp av tilluften. På det sättet sker en värmebesparing. 

Brukaren uppmuntras regelbundet kontrollera att ventilationssystemet är rätt inställt. Byte 

av filter är även en viktig faktor för att säkerställa en god innemiljö. Detta är också en 

elbesparing eftersom felinställda ventilationssystem kan dra onödigt mycket el.  

 

 

  

 

 

 

 

 

3.3.3 Rekommendationer 

Den sannolikt viktigaste posten när det gäller energibesparingen i alla skeden är den 

mänskliga faktorn, byggherren och brukarna. I projekterings- och byggskedet är 

byggherrens samt projektörers kunskap om miljöanpassade material av betydelsefull vikt. 

I bruksskedet är brukarnas medvetenhet och engagemang viktiga faktorer för 

energibesparingen. Här lämnas vissa råd till framtida brukare av detta lågenergihus. Fler 

råd och tips hittas bl.a. på Energimyndighetens hemsida.
67

 

 

För att begränsa uppvärmningsbehovet är brukarnas livsstil en viktig faktor. Med 

brukarnas vilja och engagemang kan flera energieffektiviserings åtgärder genomföras. 

                                                      
67 www.energimyndigheten.se 2010-03-20 

http://www.energimyndigheten.se/
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Exempelvis kan enligt Energimyndigheten varje sänkt grad av inomhustemperaturen 

minska uppvärmningskostnaden med cirka 5 procent.
68

 För detta krävs att de boende 

accepterar lite lägre inomhustemperatur och kanske tar på sig lite extra kläder vid behov. 

En annan viktig faktor är att man inte vädrar i onödan. Uppvärmningsinstallationer kan 

justeras vid långvarig frånvaro. 

 

Brukarna rekommenderas använda en energileverantör som använder energikällor från 

förnyelsebara resurser, spillvärme eller avfall. Enligt Vattenfall fördelar sig elförbrukning 

i ett genomsnittligt hus enligt en procentuell fördelning som i figur 40. Värme är den 

största posten. Hushållselen är även en relativt stor post. Där kan brukaren med sina 

insatser göra en hel del. Förhoppningsvis kommer det projekterade huset att brukas av 

miljömedvetna brukare som kommer att bidra till minskad miljöbelastning.  

 

 

 

 

 

Varmvatten är en stor energikrävande post som är beroende av den mänskliga faktorn 

genom att vanorna kan variera oerhört mellan individer. Det rekommenderas att huset 

utrustas med snålspolande armaturer, för enligt Energimyndigheten kan de installerade 

snålspolande kranarna och munstyckena göra att varmvattenförbrukningen minskas med 

upp till 15 %.   

 

I figur 41 visas att den största energiboven är köksmaskiner, tvättmaskiner och 

vattenförbrukning. Vid val av vitvaror rekommenderas brukaren att använda de minst 

energikrävande produkterna som finns på marknaden. 

 

Näst största belastningen i hushållselen utgörs av belysning och därmed bör vikten läggas 

på att brukaren inte har lampor på i onödan. Eventuellt kan huset installeras med sensorer 

i de olika utrymmena som kan reglera att ljuset släcks om ingen vistas i rummet. 

Brukaren rekommenderas även att använda lågenergilampor. Viktigt att påpeka är att alla 

                                                      
68 http://energimyndigheten.se 2010-05-03 

Fig. 40: Fördelning av elförbrukning Fig. 41: Fördelning av hushållselen 

http://energimyndigheten.se/
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rekommendationer som är skrivna under detta kapitel inte är inlagda i det resultatet som 

redovisas i nästa kapitel. I det beräkningsprogram, BV
2
, som används finns det inte 

möjlighet att inkludera dessa parametrar.  

 

3.4 Byggnadens förväntade specifika energianvändning 

Byggnadens energibalans påverkas av flera parametrar där vissa av dem är kopplade till 

klimatförändringar utanför byggnaden medan andra inte är det. De väderoberoende 

parametrarna är belysnings- och driftsel samt värmeavgivning från personer och 

tappvarmvattenuppvärmning. De klimatberoende parametrarna är transmission genom 

klimatskärmen, luftinfiltration samt solinstrålning genom fönster.   

 

Energibalansen för en byggnad visar differensen mellan energiförluster och den naturligt 

tillförda energin. Resultat blir den energi som måste tillföras husen för uppvärmning, 

tappvarmvatten, komfortkyla och byggnadens fastighetsenergi. Detta redovisas som 

byggnadens specifika energianvändning, som är den högst tillåtna energimängden per 

golvarea och år har enheten kWh/m
2
 år. Viktigt att poängtera att hushållsel inte ingår i 

denna beräkning.  

 

Det finns ett stort utbud av simuleringsprogram som kan vara hjälpmedel till att ta fram 

byggnadens förväntade energibehov redan i projekteringsstadiet. Med hjälp av ett 

simuleringsprogram kan en uppfattning erhållas om hur de ingående konstruktionerna och 

material påverkar byggnadens slutliga energibehov. I detta projekt användes BV
2
 som är 

energiberäkningsprogrammet som beräknar en byggnads behov av värme-, kyl- och 

elenergi. Programmet bygger på en simuleringsmodell med värmelagring, internvärme, 

solinstrålning, luftläckage m.m.
69

 

 

Arbetet påbörjades genom att mata in värden om konstruktionens uppbyggnad och 

orientering, byggnadens och byggnadsdelars areor och volymer, ventilationssystemet, 

intern värmegenerering och tappvarmvatten. Med de ovan presenterade konstruktions och 

installationsvalen inlagda visar simuleringsprogrammet att husets totala energibehov 

ligger på 60 kWh/m
2
 år. Det finns att åskådliggöra i figur 42. Värmebehov på 53 kWh/m

2
 

år ökas med elbehovet för fläktar som är 7 kWh/m
2
 år. I Diagram 1 återfinns 

energifördelningen för de olika parametrarna. 

     

                                                      
69  http://www.bv2.se/ 2009-12-16 

Fig. 35: Resultat BV2 

http://www.bv2.se/
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Fig. 42: Resultat BV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet redovisar byggnadens energibehov utan att reducera värdet från den 

egenproducerade solenergin. För att uppnå ett korrekt resultat på det köpta energibehovet 

måste denna reducering ske manuellt. Detta är en av nackdelarna med det använda 

beräkningsprogrammet.  

 

För att erhålla en rimlig uppskattning av den värme som solfångaren genererar i ett 

genomsnittligt hus gjordes flera efterforskningar. Ett av råden från Energimyndighetens 

hemsida uttrycker att solvärmeanläggningen som installeras bara för 

varmvattenuppvärmningen kan minska behovet av köpt energi med 2000 – 2500 

Diagram 1: Resultat BV2 
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kWh/år.
70

 Om ett kombisystem finns installerat, som projekthuset kommer att utrustas 

med, kan köpt energi minskas med ca 5000 kWh/år.
71

 I samråd med Jan Akander, lärare 

vid Högskolan i Gävle bestämdes att avdrag från köpt energibehov i detta skede är 2000 

kWh per år. Detta för att vara på den säkra sidan. Att den köpta energin kan reduceras 

ännu mer är fördelaktigt för uppdragsgivaren och den framtida brukaren.  

 

När det uträknade resultat på byggnadens specifika energianvändning dvs. 60 kWh/m
2
 år 

sänks med den förväntade producerade energi från solfångare dvs. 2000 kWh/år blir 

projekthusets köpta energibehov 46 kWh/m
2
 år.  Därmed anses beställarens krav på köpt 

energi vara uppfyllt.  

 

Viktigt att poängtera är att med den rekommenderade storleken på solfångare och det 

kombisystem som presenterades i uppvärmningskapitlet kommer den genererade 

solenergin förmodligen ligga mycket högre än den som visas ovan. Vid reducering med 

den högre uppskattningen av genererade solvärme dvs. 5000 kWh/år kommer 

projekthusets behov av köpt energi minska till 25 kWh/m
2
 år. 

 

Här är det viktigt att påpeka att en annan placering av byggnaden utifrån de olika 

väderstrecken kan påverka det slutgiltiga resultatet i energidelen, då detta resultat är till 

viss del beroende av husets orientering efter väderstreck. 

 

 

 

  

 

                                                      
70http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Solvarme/ 2010-05-14 
71 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Solvarme/ 2010-05-14 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Solvarme/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Solvarme/
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4.  Materialval ur miljösynpunkt 

För att bedöma byggnadsmaterials miljöpåverkan är det viktigt att hela livscykeln 

beaktas. Livscykelanalysen, LCA, beskriver hur mycket miljön påverkas potentiellt 

tillverkning, användning och rivning. För vissa produkter är det användningsfasen som 

innebär den största miljöbelastningen medan andra faser inte har så stor negativ påverkan 

på miljön, och för andra produkter kan det vara precis tvärtom.  

 

Det finns flera olika databaser med samlade produkter som uppfyller vissa kriterier ur 

miljösynpunkt för att kunna bli registrerade. I projektet begränsas byggvarubedömningen 

till användning av två databaser, SundaHus och Basta. Dessa två oberoende verksamheter 

har olika kriterier för att klassa produkter och deras syfte är att fasa ut farliga ämnen ur 

byggprodukter. SundaHus och Basta har onlinetjänster där en systematiserad 

databaslagrad information om produkter finns att tillgå.  

 

Det är viktigt att planeringen vad det gäller materialval är väl genomtänkt. Genom att ta 

del av miljö- och byggvarudeklarationer, som återfinns i SundaHus databas, kan 

medvetna materialval göras och miljöpåverkan begränsas till ett minimum. Det är att 

föredra att välja byggvaror som ingår i kretsloppet för att undvika farligt avfall i 

framtiden. Författarna har begränsat denna arbetsdel till att hitta miljöanpassade material 

till klimatskärmen. 

 

De valda byggprodukterna till projekthuset med SundaHus helhetsbedömning finns att 

åskådliggöra i tabellen nedanför.  För varje materials farliga innehåll finns bara en 

helhetsbedömning presenterad. För den intresserade finns mer detaljerat lista av 

helhetsbedömningar att hitta i databasen. 

 

SundaHus helhetsbedömning baseras på bedömning av förekomsten av miljö- och 

hälsofarliga ämnen i tillverkningsskede, byggskede, bruksskede. Den summerade 

helhetsbedömningen visas i siffror, bokstäver samt med färgad pil.    
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Det bästa alternativet är att välja produkter som uppfyller kravet för A och sämsta 

alternativet är C (se fig. 43). Eventuellt D kan hittas och det betyder att det finns 

ofullständig dokumentation för en helhetsbedömning.
72

 Pilens färg och dess betydelse 

finns förklarad nedan: 

 

 

 

 

 

 

SundaHus  

 Produkten rekommenderas. Den innehåller inga hälso- och/eller miljöfarliga 

ämnen. 

 

 Produkten rekommenderas. Den innehåller inte mer än 2 % av något eller 

några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. 

 

 Produkten rekommenderas inte. Den innehåller mer än 2 % eller en okänd 

mängd av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga miljöfarliga ämnen. 

 

 Produkten rekommenderas inte. Den innehåller mer än 0,1 % av något hälso- 

och/eller miljöfarliga ämnen som uppfyller kriterierna för prioriterat 

riskminskningsämne enligt PRIO 

 

Tabell 2 nedan visar valda produkter och deras bedömning från SundaHus databas. 

Träreglar som kommer att användas i vägg- och takkonstruktionen finns inte listade i 

tabellen. Träreglar är en förnybar produkt som rekommenderas inköpas från lokala 

producenter för att minska miljöfarliga transportutsläpp. Det gäller även de övriga 

materialinköpen eftersom det då minskar miljöbelastningen på onödiga transporter och 

därmed besparar omgivningen med onödiga CO2-utsläpp. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
72 http://sundahus.se/custom/reference/Bedomningskriterier.pdf  

Fig. 43: Helhetsbedömning i bokstäver och siffror 

http://sundahus.se/custom/reference/Bedomningskriterier.pdf
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Tabell 2: Sammanställning av helhetsbedömningen för valda material   

Produkt Fabrikat Helhetsbedömning Bedömning 

Isolering Isover B 0  

Plastfolie Paroc B +2  

Gipsskiva Gipsskiva B +7  

Takplåt Plannja AB B -5  

Takpapp Mataki B +1  

Cellplast Sundolitt AB A +3  

Fiberduk Paroc B +5  

Betongplatta Färdig betong AB B -2  

Syllisolering Isover B +2  

Putsfärg Beckers B 0  

Putsskiva Paroc B 0  

Dräneringsrör Pipelife B +3  

Spånskiva Byggelit A +7  

Inomhusfärg Beckers B 0  

 

 

Det visas ingen sammanställning från Basta för att arbeta med att hitta en produkt i båda 

baser var väldigt svårt och anses så omfattande att det krävs en mycket längre och mer 

ingående studie. Exempelvis kan Isovers isolering hittas i Basta databasen vilket betyder 

att den rekommenderas enligt deras miljöbedömningskriterier medan SundaHus med sina 

kriterier visar på att samma isolering får en helhetsbedömning på B 0 och en orange pil 

nedåt vilket betyder att produkten inte rekommenderas för att den innehåller mer än 2 % 

eller en ökad mängd av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen.
73

 Detta 

område är extremt stort så önskas en noggrannare detaljering, analysering och jämförelse 

av byggprodukter kan det vara ett förslag till ett annat examensarbete.  

 

 

 

 

                                                      
73 http://sundahus.se/custom/reference/Bedomningskriterier.pdf 2010-04-28 
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5. Ny teknik 

Forskning kring energisnåla lösningar pågår ständigt eftersom människorna i många delar 

av världen är mer miljömedvetna och vill främja hållbar utveckling. Det finns många 

sidor på Internet samt tidsskrifter där nya metoder presenteras. Att stödja forskningen är 

lika viktigt som att vara försiktig och kritisk till nya lösningar. Byggnaden är ett system 

där många delar samverkar med varandra och för att se hur systemet fungerar behövs 

ingående studier.  

 

Stora framgångar har skett inom utvecklingen om klimatskärmen där nya lösningar med 

lägre U-värde, bättre fukt- och brandskydd, högre lufttäthet m.m. har framställts. Men det 

är först efter uppskattningsvis 20-30 år, som man kan säga om systemet fungerar och 

vilka för- och nackdelar det finns. Vid byggnation rekommenderas välbeprövade metoder 

och material, enligt BBR. Detta gör att många nya produkter aldrig kommer in på 

marknaden för att kunna bli beprövade. Dock kan nya material introduceras genom ett 

typgodkännande.  Produktutvecklingen pågår ständigt och det är många nya material som 

dyker upp på marknaden. Vissa av byggnadsmaterialen kan vara funktionsdugliga men 

genom att andra beprövade används i större utsträckning, finns det ingen chans att de bli 

etablerade. Det blir till ett slags moment 22, där många material möter ett oförtjänt öde. 

 

Tyskland, som är det ledande landet när det gäller passivhusutvecklingen, bedriver 

forskning med en flytande kristall som återfinns i fönsterskiktet. Kristallen fungerar så att 

värme lagras dagtid, vilket leder till att värmeflödet på natten minimeras. Under dagen 

fungerar fönstren som vanliga fönster dvs. släpper in solljuset. Det är nog en dyr lösning 

idag, men för den miljömedvetna är det kanske en av de framtida investeringarna.
74

 

 

De Nationella miljömålen är en bidragande faktor till att minska användningen av fossila 

energikällor. Forskningen kring bl.a. sol och vattenkraft har lett till stora framsteg inom 

området, men även de förnybara energikällorna har ökat i användning. Marknadsföring av 

dessa sker regelbundet för de intresserade. Förhoppningsvis kommer dessa nya lösningar 

att utnyttjas effektivt i framtiden. 

 

Som det redan har presenterats i tidigare kapitel så är att energibehovet för uppvärmning 

av tappvatten den största förlust posten för passivhus. Utvecklingen har nått mycket långt 

de senaste åren och genom detta har solvärmesystemen börjat användas i allt större 

                                                      
74 Karringer, Anders, Passivhus – studie om miljövänliga och energisnåla bostäder, Lunds Universitet, 2008 
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utsträckning. Dagens system är effektivare än de tidigare och prisbilden ser annorlunda 

ut, men det är fortfarande en dyr investering.  

 

En annan möjlig åtgärd för varmvattenuppvärmning är energiåtervinning av 

avloppsvärmen. Detta system är relativt sällsynt fast forskningen och användningen har 

pågått under flera år. Systemet har används främst i större anläggningar som simhallar 

och flerbostadshus. Det finns en del olika uppfattningar om de olika systemen. Enligt en 

artikel i VVS-Forum där mätningar i ett lågenergihus i Trosa genomfördes visar resultat 

reducering på 30 % av varmvattenbehovet.
75

 I andra artiklar finns det även ett uttryckt 

missnöje med dåligt fungerade värmeväxlare i avloppssystemet.  Vid väl fungerade 

installationer, vilka är billigare att installera än solvärmesystem, finns en stor potential. I 

Norge finns exempelvis en avloppsvärmeväxlare framtagen som är en mindre variant än 

de stående värmeväxlare som finns på marknaden. Dessa är dock inte lika effektiva men 

väldigt smidiga för att det är en separat enhet som kan installeras under badkaret eller 

duschkabinen.
76

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
75 VVS-Forum nr 6-7/2009; Energiåtervinning av avloppsvärme; sid.81-84 
76 VVS-Forum nr 6-7/2009; Enkel lösning på varmvattenbesparing; sid.84 



 57 

6. Diskussion 

Myndigheter som Boverket har sedan länge skärpt reglerna när det gäller 

energianvändningen och miljötänkande i övrigt. Detta är ett sätt att skapa ett ekologiskt 

hållbart samhälle. Det Boverket inte reglerar, och frågan är hur man kan göra detta, är hur 

människans beteende kan förändras? Hur stimulerar man nya vanor hos människor? Hur 

får man människor att vara mer engagerade i miljöfrågor?  

 

Boverket anger att vid beräkning av specifik energianvändning ska lämpliga 

säkerhetsmarginaler inräknas så att byggnaden kan uppfylla kraven när den tas i bruk.
77

 

Boverket anger inte hur stor marginal som behövs. Denna marginal ska täcka de 

varierande brukarbeteenden som kan uppstå.  Där kopplas problemet återigen till de 

mänskliga faktorerna som ansvariga aktörer. 

 

Den lönsammaste lösningen är att redan i projekteringsskedet ha ett hållbarhetstänkande. 

Vid nybyggnation kan det lätt bli att människor fokuserar på att skaffa lägre 

räntekostnader istället för att föredra lägre driftkostnader. Detta kan nog vara svårt att 

förstå för en vanlig medborgare som inte har tillräcklig kunskap inom dessa områden. 

Skyldigheten för oss alla involverade i projektering av byggnader är att upplysa och 

vägleda beställaren i energieffektiva och miljömedvetna lösningar. Ökande medvetenhet 

kommer förhoppningsvis att även hjälpa till att förändra deras beteende.  Detta förutsätter 

naturligtvis att vi är utbildade och från början tänker på hela livscykeln, dvs. från ”vaggan 

till graven”. Detta tycker vi är den absolut bästa insatsen. 

 

Ifall brukarna är villiga att acceptera att innetemperaturen varierar är helt enkelt en 

komfortfråga. Vi människor är oftast alldeles för bekväma och våra komfortkrav blir bara 

större och oftast ger det en negativ miljöpåverkan. Förhoppningen är att vi blir mer 

medvetna om hur våra egna handlanden påverkar miljön, i litet och stort och att vi även 

borde vara villiga att anpassa våra livsstilar för att skona miljön. Att vi alla måste vara 

delaktiga i en minskad miljöpåverkan anser vi vara varje individs skyldighet, inte bara 

möjlighet. Alla individer har skyldighet att tänka långsiktigt och att genom sitt handlade 

inte förstöra kommande generations möjligheter. Vi människor är oftast medvetna om 

alla dessa val först när våra egna plånböcker berörs. Frågan är om det är via regler och 

normer man uppfyller större nytta eller om det är att varje individ borde inskaffa mer 

information kring miljöpåverkan till följden av ens handlade. 

 

                                                      
77Boverket, Regelsamling för byggande, BBR, 2008 
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Byggnaden är ett komplext system. Med miljömedvetna brukare kommer man långt. Ny 

teknik kan bli hur bra som helst, men om den sköts av någon som inte har kunskap och 

hållbart tänkande når man kanske inte de resultat som eftersträvas. 

 

I kapitel Materialval ur miljösynpunkt visas ingen sammanställning från Basta för att 

arbeta med att hitta en produkt i båda baser var väldigt svårt och anses så omfattande att 

det krävs en mycket längre och mer ingående studie. Exempelvis kan Isovers isolering 

hittas i Basta databasen vilket betyder att den rekommenderas enligt deras 

miljöbedömningskriterier medan SundaHus med sina kriterier visar på att samma 

isolering får en helhetsbedömning på B 0 och en orange pil nedåt vilket betyder att 

produkten inte rekommenderas för att den innehåller mer än 2 % eller en ökad mängd av 

något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen.
78

 Detta område är extremt stort så 

önskas en noggrannare detaljering, analysering och jämförelse av byggprodukter kan det 

vara ett förslag till ett annat examensarbete.  

 

Under framställandet av projekhuset har vi på bästa sätt avspeglat kunskapen som 

erhållits under denna utbildning. Det har varit väldigt intressant att arbeta med dessa båda 

områden, det arkitektoniska och alla energiaspekter. Erskine förespråkade ett nära 

samarbete med de tilltänkta brukarna av bostäder eller byggnader. Under detta 

projektarbete har uppdragsgivaren fungerat som den framtida brukaren men stora 

möjligheter för ett fritt skapande har funnits. 

 

Vi är väldigt nöjda med det slutgiltiga resultatet. Produkten blev en trevlig byggnad som 

är skräddarsydd för Gästrike Hammarby. Byggnaden är projekterad för den presenterade 

tomten men med sin arkitektoniska utformning passar projekthuset även till övriga delar 

av Gästrike Hammarby. Även de energimässiga resultaten har uppfyllts. 

Energiberäkningen ger även bra riktvärde för den som vill bygga liknande lågenergihus 

men med en annan konstruktion. 

 

Att uppdragsgivaren Mats Mattsson är väldigt nöjd med den framställda byggnaden 

betyder oerhört mycket för oss. Vår förhoppning är att han kommer att ha nytta av detta 

arbete i framtiden. Önskan är att huset kommer att byggas i framtiden, samt att det med 

sitt arkitektoniska och energimässiga värde ska locka miljömedvetna boende till 

bruksidyllen Gästrike Hammarby, så att denna lilla ort lever vidare. 

                                                      
78 http://sundahus.se/custom/reference/Bedomningskriterier.pdf  
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8. Bilagor 

8.1 Skisser 
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8.2 Ventilationsdimensionering plan 1 
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 8.3 Ventilationsdimensionering plan 2  
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