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I 

 

Sammanfattning 

 

Detta examensarbete är ett samarbete med Fiskarhedenvillan i Borlänge där 

arbetsuppgiften gått ut på att göra ett nytt kataloghus. Peder Nordström, bygglovschef på 

Fiskarhedenvillan lade fram några önskemål för husets utformning och funktion. Det ska 

vara ett modernt hus som passar in på deras koncept och huset skulle passa en barnfamilj. 

Men det ska även kunna ändras och passa för familjer med fler eller färre personer. 

 

Den nya husmodellen har skapats genom skissarbete som sedan utvecklats och ritats upp i 

Autodesk Revit Architecture. Det som ligger till grund för arbetet är förutsättningarna 

som gavs av Nordström ifrån början. Arbetet började med att ett byggprogram togs fram. 

Utifrån byggprogrammet gjordes två skissförslag varav ett av skissförslagen ansågs mer 

tilltalande och arbetades vidare med. Efter handledning från skolan och Fiskarhedenvillan 

gavs det råd och synpunkter på tillägg till planlösningen. Husets konstruktion är 

densamma som den Fiskarhedenvillan använder sig av. Under arbetets gång har 

Boverkets byggregler använts när det gäller tillgänglighet.  

 

Resultatet blev en modern 2-plansvilla inspirerad av funktionalismen med klassiska 

inslag i fasadpanelen. Huset har en öppen planlösning med 6 rum och kök på 175 kvm. I 

detta arbete har fokus lagts på det arkitektoniska utformandet med en tanke på 

miljöaspekter. 

 

Husmodellen presenteras i form av en utförlig beskrivning av planer, bilder och ritningar. 

Planlösningar, fasader och sektion redovisas i form av ritningar.  

 

Nyckelord: Köldbryggor, U-värden, Fiskarhedenvillan.
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Abstract 

This thesis is collaboration with Fiskarhedenvillan where the task has been to make a new 

house model with them. Peder Nordström, head of planning permission at 

Fiskarhedenvillan added up some requests for the building’s design and operation. It 

would be a modern house that fit into their ideas and the house would suite a family with 

children. But it should also be possible and suitable for families with more or fewer 

people. 

 

The result was a modern two-story house inspired by functionalism with classical features 

of the façade panel. The house has an open plan with kitchen and rooms of 175 sq m. in 

this work the focus has been on the architectural design with a view of the environment. 
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng inom ämnet Arkitektur på 

Byggnadsingenjörsutbildningen med inriktning arkitektur och miljöanalys vid Högskolan 

i Gävle. Examensarbetet är den avslutande delen på utbildningen som 

Byggnadsingenjörer. 

 

Vi vill tacka Fiskarhedenvillan i Borlänge som gav oss chansen att rita en ny husmodell. 

Det har varit ett nöje att göra detta examensarbete då ämnet ligger oss varmt om hjärtat. 

Vi hoppas de blir lika nöjda som vi är över resultatet. Vi vill också tacka vår handledare 

Åsa Karlsson vid Högskolan i Gävle.  

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer och klasskamrater som stöttat oss under arbetets gång. 

 

Gävle, den 2 juni 2010 

 

Alexandra Mossberg & Maral Sabbagh 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fiskarhedenvillan AB är ett företag som startades av Pär Larsson 1992. Företaget jobbar 

med att ta fram olika kataloghus. Verksamheten har på senare år vuxit och på så sätt kan 

man se att fler villaköpare ser många fördelar i Fiskarhedenvillans sätt att bygga hus. 

Fiskarhedenvillan har kunnat utveckla sina produkter och utökat resurser inom 

kundservice.1  

 

Det som ligger till grund för detta examensarbete är ett gemensamt intresse för 

utformning och arkitektur. Det gjordes en förfrågan till Fiskarhedenvillan i Borlänge. 

Denna förfrågan gjordes utav intresse för verksamhetens arbete. Idén om att göra ett 

examensarbete uppkom efter ett studiebesök på en av deras byggarbetsplatser tidigare 

under utbildningen.  

 

De önskemål som lades fram kom från chefen för bygglovsavdelningen på 

Fiskarhedenvillan, Peder Nordström. Han ansåg att det ska vara ett modernt hus som 

passar in på deras koncept. Konceptet för de hus Fiskarhedenvillan ritar ger ett lätt 

uttryck, har en sparsmakad fasad och har en enkel form. Huset ska passa en barnfamilj 

och det ska finnas möjligheter för ändringar i huset.  

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att rita en ny småhusmodell åt Fiskarhedenvillan, utifrån 

deras önskemål men med egna tankar och idéer. Huset ska inspireras av den moderna 

stilen med fokus på arkitektur och miljö men ändå passa in på Fiskarhedenvillans egna 

stil.  

1.3 Mål 

Målet med detta arbete är att ta fram en ny husmodell åt Fiskarhedenvillan genom att 

använda de kunskaper som getts under utbildningen som byggnadsingenjör. Kunskaper 

inom arkitektur- och miljökurserna kommer att ligga till grund för detta arbete. Målet är 

att redovisa resultatet i form av ritningar och bilder som tas fram i Autodesk Revit 

Architecture.  

                                                      
1 http://www.fiskarhedenvillan.se 
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Som slutmål ska detta kunna redovisas: 

Underlag för förslagshandlingar 

� Planer, skala 1:100 

� Sektion, skala 1:50 

� Fasader, skala 1:100 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet redovisar inte konstruktionsberäkningar, konstruktionsdetaljer, vatten-, el-, och 

ventilationsinstallationer. Arbetet omfattas inte av marknivåer då ingen särskild tomt är 

angiven. Något garage ska inte tas fram i arbetet, då det är tänkt att använda ett av 

Fiskarhedenvillans redan befintliga garage. 
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2. Metod 

Till detta arbete har vi använt oss av huskataloger, böcker och de kunskaper som getts 

under utbildningen. Detta för att tillhandahålla så mycket information för att i ett senare 

skede kunna utforma en husmodell som överensstämmer med krav och önskemål. 

Flertalet arkitekturkurser har ingått i utbildningen och de erhållna kunskaperna från dessa 

kurser har legat i fokus.  

 

Då en husmodell ska framställas för Fiskarhedenvillan har deras önskemål varit en viktig 

del i förundersökningen. Utifrån deras verksamhetskoncept har information om 

utformning, konstruktion och energi undersökts samt modifierats. Ett byggprogram 

upprättades efter önskemålen från Fiskarhedenvillan, som det sedan arbetades utifrån. 

   

Boverkets Regelsamling för byggande och även Svensk Standard har legat till grund och 

har varit en viktig del i detta arbete. Det är viktigt att dessa råd och krav uppfylls. Fokus 

har legat på avsnitt tre om bostadsutformning och tillgänglighet. Husmodellen har ritats 

upp i Autodesk Revit Architecture. 
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3. Genomförande 
De förutsättningar som gavs i detta arbete togs fram av Nordström, som arbetar på 

Fiskarhedenvillan i Borlänge. Två skissförslag togs fram utifrån dessa 

förutsättningar: 

− Enfamiljshus, enkelt och unikt 

− 1 ½-2 plan 

− 160-180 kvm 

− Målfamilj 2 vuxna och 2 barn 

− Funktionalitet  

Utifrån förutsättningarna togs ett byggprogram fram. I det ursprungliga 

byggprogrammet som gjordes utifrån egna tankar och idéer framgår lokal, 

funktionskrav och yta.  

 

Bottenvåning 

Lokal Funktionskrav Yta 
Entré/hall Ingång, bra förvaring, 

rymligt. 
20 kvm 

WC Handikappanpassad, 
duschmöjligheter,  

3 kvm 

Tvättstuga/groventré Rymligt, groventré, 
förrådsutrymme  

8 kvm 

Sovrum/Arbetsrum Handikappanpassat, 
möjlighet att välja 
sovrum/arbetsrum 

10 kvm 

Kök 
 

Laga mat, bra 
förvaring, rymligt,  

20 kvm 

Vardagsrum 
 

Umgås, öppen 
planlösning,  

20 kvm 

Trappa Öppen trätrappa för 
insyn och ljusinsläpp 
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Övervåning 

Lokal Funktionskrav Yta 
Sovrum  
 

För två personer 10 kvm 

Sovrum  Sovrum för barn 
 

10 kvm 

Sovrum 
 

Sovrum för barn 10 kvm 

WC/Bad Hygien 10 kvm 
Klädkammare/Förråd Förvaring 

 
5 kvm 

Allrum/Hall 
 

Umgås 25 kvm 

 Summa boarea 156 kvm 
 

Utifrån detta byggprogram påbörjades skissarbetet och under arbetets gång ansågs 

det att ett nytt byggprogram behövdes göras då vissa ytor inte höll Svensk 

Standards krav på mått. Se bilaga 2 för en mer detaljerad beskrivning av det 

slutgiltiga byggprogrammet 

 

Den första idén till skissarbetet skulle vara ett enkelt och unikt hus. Det ansågs att 

den funktionalistiska stilens utformning passade in på idéerna. Den 

funktionalistiska stilen hade sitt fokus på att husets funktion skulle gå före 

utformning, och att exteriören ofta hade släta, ljusa och putsade fasader med platta 

tak och lådaktiga former.2 En kvadratisk form med ett plant tak var tanken med 

den nya husmodellen. 

3.2 Skisser  

3.2.1 Skiss ett 

Den första skissen som togs fram hade en rektangulär form med måtten 8x10 meter, med 

en öppen planlösning. Entrén är centralt placerad på husets långsida. Den är dessutom 

planerad rymligt med bra ljusinsläpp från kök och vardagsrum. På vänster sida av entrén 

finns ett badrum och en tvättstuga. På höger sida finns ett stort sov-/arbetsrum. Från 

                                                      
2 Björk, Cecilia, Nordling, Lars & Reppen, Laila, Så byggdes staden. Värnamo: Fälth & Hässler 

2008. 
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entrén rakt fram genom hallen kommer man till köket och vardagsrummet. I hallen finns 

en rak trappa till övervåningen placerad. Sedan kommer man till den öppna 

planlösningen där kök och vardagsrum är planerade. Köket och vardagsrummet smälter 

samman där matplatsen fungerar som anknytning i mitten av rummet. Köket ritades med 

en rak uppställning med en köksö i mitten. För att matplatsen skulle få ett större utrymme 

placerades därför ett burspråk in på mitten av husets långsida. I den delen av huset finns 

det stora glaspartier som ger utsikt över en tilltänkt gård. På höger sida om matplatsen 

finns ett luftigt vardagsrum med bra ljusinsläpp.  

 

På övervåningen kommer man ut i allrummet och direkt till höger ligger det stora 

sovrummet i anslutning. På vänster sida finns det två sovrum och ett stort badrum. Bakom 

trappan finns även en klädkammare placerad. En balkong är placerad uppe på burspråket 

med utgång i allrummet. Även denna våning är luftig och stor, där möjligheten finns att ta 

bort allrummet och bygga till ett extra sovrum istället. Se bild 1, ej skalenlig. 

 

Bild 1. Skiss nr ett 

 

3.2.2 Skiss två 

Den andra skissen som togs fram var en byggnad som var mer rektangulär i formen. 

Entrén är centralt placerad på husets ena kortsida. Direkt man kommer in har man insyn 

över husets bakre del mot det öppna vardagsrummet och köket med stora fönster som ger 

ett bra ljusinsläpp, det för att man ska slippa den instängda känslan i hallen. Hallen med 

en handikappanpassad WC och ett sov-/arbetsrum och groventrén med tvättstuga är den 
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del som kopplar ihop husets alla delar. Ett förråd planerades in bredvid trappan som 

också är centralt placerad på husets ena långsida. 

 

Köket och vardagsrummet är husets mittpunkt och de viktigaste rummen, därav den stora 

ytan med den öppna planlösningen och stora fönster. Kökets planerades stort med öppna 

ytor och en köksö med en bardisk på ena sidan och spisen på andra. Vardagsrummet blev 

också stort, med stor chans att kunna sitta ner och umgås.  

 

På övervåningen kommer man direkt till det stora allrummet och de övriga rummen 

ligger både till vänster och höger om trappan. Se bild 2, ej skalenligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Skiss nr två 
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3.3 Första utkastet  

Utifrån skissförslagen så vägdes fördelar och nackdelar mot varandra och det ena 

förslaget, skiss ett, ansågs bättre. Båda skisserna hade en liknande form men det var några 

funktioner som behövde ändras. I den första skissen var det trappan och väggen till 

tvättstugan som skulle ändras. I den andra skissen behövdes hela övervåningen planeras 

om då rummen var för små. Utifrån dessa justeringar valdes skiss ett att utgå ifrån och 

jobba vidare med, där tankar från skiss två fortfarande fanns med. Den delen på skiss två 

på bottenvåningen med en rak vägg vid WC och groventrén planerades in i skiss ett.  

 

I skiss ett gjordes trappan om till en L-trappa istället för en rak trappa. Formen på trappan 

ändrades för att minska längden och för att minska oanvändbara ytor i hallen. Väggen till 

tvättstugan blev indragen, vilket var en av ursprungstankarna från skiss två. En annan 

anledning till att ändringarna i hallen gjordes var för att få en öppen entré. I och med att 

väggen till tvättstugan blev kortare flyttades köksinredningen till husets kortsida. 

Övervåningen togs ifrån skiss ett och på den gjordes inga större ändringar. Se bild 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Första utkastet 
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3.4 Arkitektonisk utformning 

När arbetet sedan skulle utvecklas diskuterades det kring ett förvaringsutrymme. 

Lösningen blev en klädkammare/förråd i anslutning till groventrén bakom toaletten. 

Anledningen till att det blev en klädkammare bredvid toaletten var för att minska hallens 

oanvändbara ytor. Det gjordes genom att flytta ut väggen. Därmed blev grovtvätten lite 

större än den var i första utkastet. Burspråkets takhöjd blev lägre än övriga takhöjder, 

2250 mm istället för 2400 mm. Takhöjden sänktes på grund av balkongbjälklagets 

tjocklek och för att risken för fuktskador blir större om bjälklaget går ända ut. I och med 

att Fiskarhedenvillan tidigare haft problem med fuktskador i burspråk har denna lösning 

tagits fram. 

 

Det bestämdes vilka väggar som skulle vara bärande och i samma väggar dras avloppen 

ner i. Där planlösningen är öppen ska det användas en typ av limträbalkar som ska bära 

upp bjälklaget. Se bild 4.  

 

 

Bild 4. Det röda representerar de bärande delarna med väggar och limträbalkar.  

 

Till fasadmaterial bestämdes en liggande fasspontpanel och det för att få en enkel stil som 

passar in på Fiskarhedenvillans koncept. Fönstersättningen på fasaden gjordes likformig, 

det menas att fönstren ska se nästan likadana ut på varje fasad.  
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Ur energisynpunkt gjordes vissa fönster mindre än andra och på vissa fasader gjordes det 

färre fönster, fasaderna mot norr och öst fick färre och mindre fönster med tanke på 

solinstrålning och kylning. Dessutom tänktes det på solinstrålning och värmeförlusterna 

som kan ske genom stora fönster.  
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4. Byggnormer 

Boverkets Byggreglers tredje kapitel handlar om tillgänglighet och bostadsutformning. 

När nya hus planeras ska minst en våning utformas för användning till de med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt Boverkets Byggregler bör detta finnas 

tillgängligt:  

 

”-  minst ett rum med inredning och utrustning för personhygien 

-  rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro 

-  rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila 

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

-  entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.3” 

 

För att förbättra tillgängligheten ytterligare finns det angivet i Boverkets Byggregler hur 

dörrar bör utformas. Det ska vara enkelt att öppna dörrar från t.ex. en rullstol, bra passage 

så rullstolen går igenom.4  

5. Konstruktion 

För att huset ska passa så bra som möjligt till Fiskarhedenvillan valdes deras 

konstruktionsdelar, så som väggar, bjälklag och tak. Då de flesta av deras kataloghus har 

samma konstruktion införlivades deras standard även i det här husets konstruktion. 

Standarden för ytterväggen är en vägg med en tjocklek på 360 mm och är uppbyggd på en 

massiv regelstomme med stenullsisolering.5 Se bild 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild.5. Detaljritning på ytterväggen 

                                                      
3 Boverkets Byggregler, kap 3:22 
4 Ibid, kap 3:143 
5 http://www.fiskarhedenvillan.se/bygg_med_oss/Var-vagg/ 
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Mellanbjälklaget är uppbyggt av 22 mm parkett, 45x220 mm massiva golvbjälkar, 95 mm 

ljudisolering, 28 mm glespanel och 13 mm furupanel eller gips.  

 

Grunden är uppbyggd på en platta på mark som uppbyggd av 22 mm parkett, 100 mm 

betong, fuktspärr, 300 mm markisolering, 150 mm makadam och markduk. I betongen 

ska det gjutas in värmeslingor till golvvärmen. Se bild 7. 

 

 

Bild. 7. Detaljritning på grunden 

 

Taket är ett pulpettak med lutningen 8 grader. Taket har en tjocklek på 772 mm och 

består av takpapp, 22 mm råspont, 45 mm vindavledare, takstolar med dimensioner på 

över- och underramar på 45x220 mm, 500 mm lösull, plastfolie, 28 mm glespanel och 13 

mm panel eller gips. Se bild 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild.8. Detaljritning på taket 
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6. Energi 

I dagsläget läggs det mycket fokus på miljö- och energifrågor inom byggindustrin. En ny 

lag om energieffektivitet röstades fram i Europaparlamentet och med den innebär det att 

alla nybyggnationer ska vara energisnåla från slutet av år 2020. I och med det börjar allt 

fler bygga energisnålt. Det är bättre för miljön att bygga energisnålt eftersom 36 procent 

av koldioxidutsläppen kommer ifrån byggnader.6 Energisnåla hus är en dyr satsning men 

det är värt priset då man spar pengar i framtiden.7  

 

Ett energisnålt hus ska ha bra isolering, täta fönster och bra värmeåtervinning. De 

viktigaste beståndsdelarna för ett hus är ytterväggar, grund, tak och fönster. För ett 

energisnålt hus är det viktigt att dessa delar är täta och välisolerade. Val av fönster och 

ventilationssystem är viktiga vid nybyggnation vad gäller värmeförluster.8 

 

U-värden är värmegenomgångskoefficienten och anger hur stor värmeförlusten är över 

konstruktionen. Ju lägre U-värde desto mindre värmeförluster.9 

 

För uppvärmningen av energisnåla hus kan en värmepump installeras. Alternativet kan 

vara solvärme där en solfångare installeras som komplement till uppvärmning av 

varmvattnet under sommaren. Genom att välja solfångare görs ett miljövänligt val, då 

naturens resurser tas tillvara och inga miljöfarliga utsläpp sker. På så sätt minskas 

energianvändningen och energikostnaderna jämfört med till exempel direktverkande el.10  

 

Ett FTX-system är ett system där man installerar kanaler som behandlar från- och 

tilluften. Värmeåtervinningen av luften sker i värmeväxlaren som finns i systemet, där 

återvinningen uppgår till 65-90%. Med detta system får man en bra luftväxling och hög 

komfort då den tillförda friskluftens temperatur inte skiljer sig mycket från 

rumstemperaturen.11  

                                                      
6 http://www.europaportalen.se/2010/05/energisnala-hus-krav-for-hela-eu 
7 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Bygga-nytt-hus/Rad-till-dig-som-ska-bygga-nytt/ 
8 http://www.energisnåla.se/hus/ 
9 Hagentoft, Carl-Eric, Vandrande fukt strålande värme, 2007, sid 116 
10 http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Broschyr_Solfangare.pdf 
11 http://www.villavarm.se/showPage.asp?pageId=50 
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6.1 Villa Örnen  

Husets form har en stor betydelse när det gäller energi. I ett hus med mycket hörn och 

kanter kan det lätt uppstå köldbryggor och dessutom blir det fler väggytor mot 

uteklimatet. Köldbryggor kan uppstå där vägg, tak och grund är dåligt isolerade. Då det 

varma klimatet möter det kalla och höjda värmeförluster uppstår.12 Det gäller att skydda 

huset utifrån med luft- och vindskydd för att inte värmen inomhus ska gå förlorad.  

 

U-värdena kommer ifrån Fiskarhedenvillan och då deras vägg-, grund- och 

takkonstruktioner användes kunde deras redan beräknade U-värden användas. I Boverkets 

byggregler nionde kapitel finns alternativa krav på byggnadens energianvändning. Där 

finns U-värden som kan användas för riktlinjer i ett småhus. 

 

U-värden från Fiskarhedenvillan: U-värden från Boverkets 

byggregler13: 

Uvägg= 0,161 W/m2, K   Uvägg= 0,180 W/m2, K  

Utak= 0,093 W/m2, K   Utak= 0,130 W/m2, K 

Ugrund= 0,120 W/m2, K   Ugrund= 0,150W/m2, K  

Ufönster= 0,900 W/m2, K   Ufönster= 1,300 W/m2, K 

 

Om man jämför Fiskarhedenvillans U-värden med Boverket så ser man att dessa 

uppfyller kraven bra. 

 

Fiskarhedenvillan använder sig av två olika leverantörer av värmepumpar till deras villor, 

NIBE eller IVT, om inte kunden väljer ett annat alternativt. En värmepump från NIBE 

valdes till huset och denna värmepump är högeffektiv och ger varmvatten, ventilation, 

värme och värmeåtervinning.14  

 

Som ventilationssystem är det tänkt att använda ett FTX-system i huset. Det finns även 

möjlighet att ha solfångare som komplement till uppvärmning av varmvattnet under 

sommarhalvåret till huset.  

 

                                                      
12 Hagentoft, Carl-Eric, Vandrande fukt strålande värme, 2002, sid 195  
13 Boverkets Byggregler, fig. 9:4 
14 http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-360P/ 



 

 

15 

 

7. Resultat 

Utifrån byggprogram och skisser har ett slutresultat tagit form. Huset är av den moderna 

stilen med en kvadratisk form och har en boarea på 175 m2 inklusive innerväggar. Taket 

är ett pulpettak med 8 graders lutning och fasadmaterialet består av en liggande 

fasspontpanel. Huset döptes till villa Örnen för att huset och dess namn ska passa in på de 

övriga husmodellerna på Fiskarhedenvillan. På grund av ändringar som skedde under 

arbetets gång ändrades även byggprogrammet, se mer detaljerat byggprogram i bilaga 2:  

 

Bottenvåning 

Lokal Funktionskrav Yta 
Entré/hall Ingång, bra 

förvaring, rymligt. 
18 kvm 

WC Handikappanpassad, 
duschmöjligheter,  

3,4 kvm 

Grovtvätt/Förråd Rymligt, groventré, 
förrådsutrymme  

8,5 / 3,2 
kvm 

Sovrum/Arbetsrum Handikappanpassat, 
möjlighet att välja 
sovrum/arbetsrum 

11,4 kvm 

Kök 
 

Laga mat, bra 
förvaring, rymligt,  

20,8 kvm 

Vardagsrum 
 

Umgås, öppen 
planlösning,  

22 kvm 

Trappa Öppen trätrappa för 
insyn och 
ljusinsläpp 

 
 

 

Övervåning 

Lokal Funktionskrav Yta 
Större sovrum  
 

För två personer 12 kvm 

Sovrum  Sovrum för barn 
 

10 kvm 

Sovrum 
 

Sovrum för barn 10 kvm 

WC/Bad Hygien 9 kvm 
Klädkammare/Förråd Förvaring 

 
5 kvm 

Allrum/Hall 
 

Umgås 36 kvm 

 Summa boarea 169,3 kvm 
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7.1 Planlösningar 

Entrén är centralt placerad på husets ena långsida med ett vindskydd. När man kommer in 

i hallen har man insyn genom huset med köket, vardagsrummet och matplatsen och de 

stora fönstren. Direkt till vänster i hallen finns det en WC med dusch och ett stort sov-

/arbetsrum finns till höger om entrén. Längre in i hallen finns det en öppen L-trappa som 

leder upp till övervåningen. Mittemot trappan finns groventrén och tvättstugan med ett 

anslutande förråd för förvaring. Längst in i huset finns den öppna ytan med kök och 

vardagsrum. Matplatsen som är placerad i burspråket ligger i anknytning till båda 

rummen och har stora fönster som släpper in mycket ljus.  

 

Enligt standard och krav har köket tillräckliga ytor och förvaringsmöjligheter för de 

boende i huset.15 Köket har en L-form med en tillhörande köksö och en liten bardisk. 

Bardisken med dess sittplatser kan skapa en plats för socialt umgänge. En dörr är placerad 

i köket för att kunna ta sig ut till den stora terrassen. Vardagsrummet har en yta på 22 m2 

med bra möbleringsmöjligheter. Se bild 9, ej skalenlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9. Planlösning -bottenvåning 

                                                      
15 Enligt Svensk Standard SS 91 42 21 & SS 91 42 22 
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Allrummet återfinns på övervåningen där det finns gott om plats för möblering och det 

finns möjligheter att sätta in en kamin på önskvärt ställe. De fönster som finns på 

övervåningen ger bra ljusinsläpp. Till höger om trappan finns sovrummet. Vid trappan är 

det öppet ner så där sattes det in räcken så man inte ramlar ner. Bakom trappan finns det 

en klädkammare som kan användas till förvaring. Det finns ytterligare två mindre sovrum 

på övervåningen. Sedan finns det också ett stort badrum med plats för jacuzzi. I 

allrummet finns det en dörr som går ut till balkongen. Det finns möjlighet att bygga om 

allrummet till ett extra rum. Se bild 10, ej skalenlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10. Planlösning - övervåning 

 

Alla rum i huset är planerade efter svensk standard.16 Huset har grundläggande 

tillgänglighet. Ytorna är tillgängliga för vändning med rullstol, en radie om 130 cm, samt 

möjlighet till hjälp i sov- och badrum. Huset är flexibelt och det finns möjlighet till 

förändring av ytor och funktioner. Hela huset är handikappanpassat då Boverkets krav på 

tillgänglighet är uppfyllda.  

                                                      
16 Svensk Standard SS 91 42 21 & SS 91 42 22 
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7.2 Fasader 

De fyra fasaderna presenteras i bilderna 11-14. Dessa är ej skalenliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11. Fasad mot norr                    

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12. Fasad mot öst 
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Bild 13. Fasad mot syd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14. Fasad mot väst                   
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8. Diskussion 

Vi började med att göra ett byggprogram utifrån de förutsättningar vi fick i början av 

arbetet. Efter att ha gjort byggprogrammet fick vi en boarea på 156 m2 vilket var mindre 

än den boarean som fanns med i förutsättningarna. Vi började skissa utifrån det 

byggprogrammet ändå och utifrån skisserna bestämdes nya mått, vilket resulterade i ett 

nytt byggprogram med nya mått.  

 

När byggprogrammet och skisserna var klara visades dessa upp för handledaren på 

skolan, Åsa Karlsson, och handledaren på Fiskarhedenvillan, Peder Nordström. De kom 

med egna synpunkter på planerna och det tog vi till oss och insåg att det behövdes göras 

lite ändringar.  

 

I skiss ett ändrades tvättstugans vägg som stack ut lite i hallen. Den ansågs ta upp för 

mycket plats och genom detta blev det för många oanvändbara ytor i hallen. Sen ändrades 

trappan i samma skiss. Det var en rak trappa från början då det var tänkt att det skulle 

vara ett förvaringsutrymme under. Vi ansåg att trappan skulle bli för lång om den var rak 

i modellen så vi la in en L-formad trappa istället. Köksdelen blev flyttad från väggen vid 

tvättstugan till kortsidan av huset istället. Det gjordes för att köket annars skulle ha blivit 

för litet och trångt.  

 

I skiss två gjordes inga ändringar utan vi ansåg nästan direkt att den första skissen var det 

bättre förslaget. Anledningen till detta var att övervåningen inte alls blev som det var 

tänkt med ett öppet allrum med de övriga rummen placerade efter väggarna. Rummen 

blev lite för små för funktionerna så som vila och arbete. Sedan var det tänkt att 

bottenvåningen skulle vara annorlunda planerad än den tillslut blev. Det var tänkt att 

groventrén skulle ligga till höger innanför entrén men den blev flyttad till andra sidan på 

grund av att det också skulle in ett handikappanpassat sov-/arbetsrum. 

 

I båda skisserna ritades det in stora fönster och en öppen planlösning vid kök och 

vardagsrum. Tanken med det var att huset inte skulle kännas för instängt och att man 

skulle ha uppsikt över vad som händer och sker i resten av huset. Det ska även finnas 

möjlighet till att göra ändringar på planlösningen.  

 

När det blev bestämt att vi skulle använda oss av skiss ett ritades den upp i Autodesk 

Revit Architecture efter ändringarna. Sedan skickades det första utkastet iväg till 
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Fiskarhedenvillan och vi fick positiv feedback på ritningen. Vi fick även bra synpunkter 

på vissa saker som kunde ändras. Både vi och Peder ansåg att det behövdes ett förråd till 

förvaring på bottenvåningen. Sedan ändrades lite inredningsdetaljer så som dörren till 

sov-/arbetsrummet. Även ett vindskydd utanför entrén och taket i burspråket 

diskuterades, som sedan lades till i ritningen. Det blev även bestämt att det skulle sättas in 

en dörr i köket som skulle leda ut till en terrass.   

 

Valet av fasadmaterial bestämdes på mötet med Fiskarhedenvillan. En liggande 

fasspontpanel valdes istället för puts. Ett hus av den moderna stilen har oftast en putsad 

fasad men det ville inte vi ha. Vi ville ha en villa med en mer blandad stil, där det 

moderna möter det klassiska. Det vill säga den moderna formen på huset kläs av en 

klassisk träfasad. Anledningen till att det blev en liggande panel och inte en stående panel 

på huset var för att huset inte skulle se så högt ut.   

 

Eftersom husmodellen är framtagen åt Fiskarhedenvillan så har deras konstruktionsdelar 

använts, då vi vill använda oss av deras koncept. I detta arbete har det inte lagts någon 

fokus alls på detaljer och anslutningar utan vårat fokus har legat på det arkitektoniska och 

på miljöaspekter. Fiskarhedenvillan har sina hus döpta efter ädelstenar och fåglar därav 

namnet villa Örnen. Namnet villa Örnen valdes för att passa in på Fiskarhedenvillan och 

för att det representerar oss som gjort detta arbete. 

8.1 Vidare studier 

Husmodellen är gjord så att ändringar kan utföras efter förfrågan. Man kan spegelvända 

hela planen, ta bort vissa väggar och öppna upp planlösningen eller bygga till nya väggar. 

Även takformen, fönsterformer och fasadmaterial går att ändra samt det går att sätta in en 

kamin i huset.  

 

8.2 Slutsats 

Vi tycker att det här examensarbetet var en bra avslutning på vår utbildning som 

byggnadsingenjörer. Att göra en husmodell åt Fiskarhedenvillan har varit väldigt lärorikt. 

Vi anser att vi har fått använda oss av de kunskaper vi fått under utbildningen och att vi 

uppnått de syften och mål vi satte upp i början för examensarbetet. Vi är nöjda med hur 

resultatet blev och vi hoppas att Fiskarhedenvillan också blir det.  
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Bilagor 

1. Projektplan 

 

Examensarbete för Teknologie kandidatexamen i ämnet 

arkitektur 

(B-nivå), 15 hp 

Villa Maalex 

Uppdrag 

Examensarbetet ska utföras i samarbete med Fiskarhedenvillan AB i Borlänge. 
Fiskarhedenvillans idé är att utveckla och sälja personliga, unika kvalitetshus till 
marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Deras vision är att bli en av Sveriges 
tre största husleverantörer med marknadens mest nöjda kunder. 
 
Vår uppgift kommer att gå ut på att göra en ny husmodell åt Fiskarhedenvillan 
med våra egna idéer och tankar. Det ska inte bli en husmodell som liknar deras 
modeller allt för mycket utan det ska vara ett nyskapande och modernt hus med 
fokus på energi och miljö.  
 

Förutsättningar med arbetet 

− Enfamiljshus, modern stil 

− 1 ½-2 plan 

− 150-170 kvm 

− Målfamilj 2 vuxna och 2 barn 

− Öppen planlösning 

− Fokus på energi och miljö 
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Kunskaper 

 

Vi kommer använda oss av de kunskaper som vi fått under utbildningen. Det som 

kommer framhövas mest är det vi lärt oss i arkitektur- och miljökurserna, men vi kommer 

även tänka på delarna i byggnadsteknik. Om vi kommer att behöva hjälp kan några 

anställda på Fiskarhedenvillan hjälpa till.  

 

Arbetet kommer för det mesta att ske självständigt antingen på skolan eller i Borlänge. Vi 

kommer använda oss av programmet Autodesk Revit Architecture 2010 för att rita och 

redovisa i, som sedan redovisas i en uppsats.  

 

 

 

Handledning 

Handledare:  Åsa Karlsson 

  Adjunkt, Högskolan i Gävle 

  asakan@hig.se 

 

Extern handledare: Peder Nordström 

  Chef bygglovsavdelningen, Fiskarhedenvillan Borlänge 

  Peder.nordstrom@fiskarhedenvillan.se 
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2. Slutgiltigt byggprogram 

 

Bottenvåning 

Lokal Funktionskrav Yta Rumsamband Regler - BBR 

Entré/hall Ingång, bra 

förvaring, rymligt. 

18 kvm Nära till toalett och 

sällskapsrum 

 

WC Handikappanpassad, 

duschmöjligheter,  

3,4 kvm Ligger intill 

sovrum/arbetsrum, 

sällskapsrum 

Handikappan- 

passad 

Grovtvätt/Förråd Rymligt, groventré, 

förrådsutrymme  

8,5 / 3,2 

kvm 

Nära till kök och 

sällskapsrum 

 

Sovrum/Arbetsrum Handikappanpassat, 

möjlighet att välja 

sovrum/arbetsrum 

11,4 kvm Nära till toalett, trappa Handikappan- 

passat 

Kök 

 

Laga mat, bra 

förvaring, rymligt,  

20,8 kvm Anknytning till 

vardagsrum och uteplats 

 

Vardagsrum 

 

Umgås, öppen 

planlösning,  

22 kvm Anknytning till kök, 

uteplats och trappa 

 

Trappa Öppen trätrappa för 

insyn och 

ljusinsläpp 

 

 

Centralt placerad  
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Övervåning 

Lokal Funktionskrav Yta Rumsamband 

Större sovrum  

 

För två personer 12 kvm Nära till allrum, trappa och 

resterande sovrum 

Sovrum  Sovrum för barn 

 

10 kvm Nära badrum, allrum och 

trappa 

Sovrum 

 

Sovrum för barn 10 kvm Nära badrum, allrum och 

trappa 

WC/Bad Hygien 9 kvm Centralt placerad 

 

Klädkammare/Förråd Förvaring 

 

5 kvm * 

Allrum/Hall 

 

Umgås 36 kvm Nära till balkong och trappa 

 Summa boarea 169,3 kvm  
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