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Sammanfattning 

 

 

Intresset för att bygga lågenergihus har ökat i takt med det ökade engagemanget för 
klimatfrågorna. I takt med ökade energipriser är det högst aktuellt för bl.a.de som långsiktigt 
äger och förvaltar sina byggnader att bygga energisnåla hus. 40 % av Sveriges totala 
energikonsumtion utgörs av energi i bostäder och därför är det viktigt att utnyttja all 
gratisenergi vi kan få. Med stora frågor som livskvalitet och lönsamhet är energisnålt 
byggande ett ämne som berör oss alla 

 

I detta arbete tar författaren fram tre förslag på flerbostadshusbebyggelse på en fastighet i 
Stockholm. Varje förslag grundas i en egen designprocess där syftet är att påvisa möjligheten 
att behandla dagens och framtidens energikrav med energimodellering som metod.  

 

Det första förslaget kallas det realistiska förslaget och ska grundas i en traditionell 
designprocess utan särskilt energifokus som används idag. Det andra grundas i en 
designprocess med integrerad energianalys i tidigt skede med syftet att påvisa skillnader 
gentemot mer tillämpade designprocesser. Det tredje och sista förslaget grundar sig i 
författarens egen process där hans arkitektoniska vingar testas, som ett avslutande projekt i 
linje med utbildningsinriktningens karaktär. 
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Abstract 

 

 

The interest in building low energy houses has increased along with the rising engagement in 
the climate questions. With the advancing energy prices it is highly suitably for those who 
build and administer their buildings in long-term to build energy-saving houses. 40 % of 
Sweden’s total energy consumption constitutes of the energy in residences, therefore it is 
crucial to take advantage of all the free energy as we possibly can. With crucial questions like 
quality of living and profit low energy building is a subject that concerns us all. 

 

Three proposals for apartment blocks are presented in this work on a real estate in Stockholm. 
Each proposal is developed through unique processes of design with the purpose to display 
possibilities to deal with the energy requirements of today and tomorrow through energy 
based architecture. 

 

The first proposal is an apartment block based on a traditional design process, the demands of 
the property owner and it’s affected by opinions from architects. The second proposal is based 
on a process that involves energy calculated modeling. The third proposal is based on the 
process of the author with the purpose to enhance the architectural character of the education. 
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Förord 

 

Examensarbetet har genomförts för Kungliga Tekniska Högskolan inom avdelningen för 
teknik och hälsa, Stockholm, våren 2011. Det dimensioneras efter 15 hp och representerar 
landgången mellan högskoleingenjörsutbildningen byggteknik och design och arbetslivet. 

Jag vill tacka min handledare och alla andra på Sweco Architects som tagit er tid att besvara 
alla mina frågor. Min handledare på KTH fick mig att inse vikten av att planera min tid. Detta 
stöttade mig under arbetets gång och för det är jag väldigt tacksam. Jag vill även rikta ett tack 
till mitt akademiska bollplank, Fredric Kihlberg. 

Vidare vill jag tacka övriga vänner och familj som stöttat mig under hela utbildningen och 
framför allt min sambo som har varit till mycket stor hjälp under examensarbetets gång. 

 

 

Stockholm 
2011-06-07 

 

 

Carl Martinell 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Framtida krav på lågt energiförbrukande har blivit den stora utmaningen för dagens arkitekter 
i fråga om boendekvalitet och gestaltning1. Boverkets regelsamling för byggande, BBR, 
utgörs sedan år 2008 av en nästan 300 sidor tjock bok samt en bilaga för det sista kapitlet som 
heter Energihushållning. Det ställer krav på byggbranschen och alla dess intressenter vilket 
inte minst innefattar arkitekten. 

Energisnåla hus är idag ett krav i princip varje arkitekttävling2. Ett sätt att minska 
energiåtgången är att bygga tätare hus som läcker mindre energi. Energiexperten påtalar större 
noggrannhet i utförande och montering av bl.a. PE-folien men det ligger utanför arkitektens 
uppgift.3 Vad kan arkitekten påverka och vad bör arkitektkontoret veta för att på bästa sätt nå 
ett energisnålt resultat? 

Efter att ha introducerats till ett 3D-modelleringsprogram som enkelt kan beräkna en 
byggnads ungefärliga energiprestanda kom idén att undersöka hur energimodellering kan 
tillämpas i designprocessen. 

Min handledare från näringslivet tipsade om en fastighet i Stockholm som är av intresse att 
utreda. Fastigheten fungerar som ett realistiskt testobjekt som utgångspunkt för rapportens 
undersökning i designprocessens möjligheter att behandla framtida krav på energihushållning 
med hjälp av energimodellering. 

 

1.2 Uppgift 
Uppgiften är att undersöka energikravens roll i designprocessen genom jämförelse av en 
typisk designprocess och en designprocess med energimodellering.  

Det kommer ske genom att utreda fastighet Dalen 21 i Enskede strax utanför centrala 
Stockholm med fokus på designprocessen och implementering av energimodellering. Arbetet 
är utfört i samspråk med kontaktperson hos fastighetsägaren och i samarbete med handledare 
på ett arkitektkontor. Utredningen ska resultera i tre förslag på flerbostadshus till 
allmännyttan. 

En undersökning av designprocessen utförs genom framtagande av tre förslag grundade i tre 
olika designprocesser.  

Jämförelser görs mot den traditionella designprocessen som riktar sig mot fastighetsägarens 
krav och eftersträvan. I det förslaget beaktas företagets tidigare projekt, statistik, 
referensprojekt och deras interna målsättningar för att erhålla ett så realistiskt förslag som 
möjligt. 

                                                            
1 Margareta Diedrich (2008). Platsens Konst, Sweco. s31. 
2 Margareta Diedrich (2008). Platsens Konst, Sweco. s29. 
3 Helena Bülow, föreläsning med Svensk Energiutbildning. April 2011. 
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1.3 Syfte 
Att undersöka hur arkitekten arbetar med en fördjupning i designprocessen för att kunna 
redovisa, ge exempel på och testa nya metoder och arbetssätt för att bemöta energikraven på 
våra bostäder genom användning av ett energimodelleringsprogram. Att undersöka vikten av 
en energibaserad process för att undvika merkostnader till följd av att nödvändig kunskap inte 
erhålls i rätt tid. 

 

1.4 Mål 
Att få en insikt och förståelse för hur arkitekten arbetar, vilken kompetens som finns på 
arkitektkontoret och få grepp om vilken kompetens arkitektkontoret skulle behöva för att 
kunna bidra till ett energisnålt byggande. Att påvisa skillnader i traditionell modellering och 
energimodellering samt vilka möjligheter eller brister energimodelleringen medför.  

 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet utförs på begränsad tid, omfattar 15 hp och är av en arkitektonisk karaktär då 
det grundas i en byggteknisk utbildning med inriktning mot arkitektur. Gällande detaljplan 
finns i dagsläget inte för den aktuella fastigheten. Ett 3D-projekt kommer att utföras på skiss- 
och förslagsnivå på grund av projektets ringa omfattning. 

De energiberäkningar som utförs i rapporten är på teoretisk nivå med standardvärden och 
innebär inte någon faktisk mätning utan syftar främst till att påvisa möjligheter och skillnader. 

 

1.6 Metod & Material 

1.6.1 Litteraturstudie 
Lawson, B (2005). How Designers Think, the design process demystified. Fourth Edition. 

Lundgren, A och Wallin F (2004). Aktiv Solenergi i Hus- och Stadsbyggnad. 
Stockholm. Byggförlaget. 

Erik Berglund (2007). Lågenergihus i Sverige – Teknik och ekonomi. 

Boverkets regelsamling för byggande, BBR (2008). Kap 9. 

 

 

1.6.2 Utbildningar 
”Hur bygger man lågenergihus”, Svensk Energiutbildning. 
6 april 2011, Stockholm. 
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1.6.3 Modellering 
Projektet utförs i Revit Architecture 2011 som också kommer att tillämpas för att ta fram 
ritningar.  

SketchUp 8 används för att göra tidiga skisser och volymuppskattningar i skisstadiet. 
Programmet har varit till nytta för snabba uppskattningar av volymer och för uteslutande av 
mindre tänkbara lösningar. 

Autodesk Project Vasari har använts för energiberäkningar av byggnadsvolymer. Genom att 
göra energijämförelser mellan olika volymförslag i förstudien säkras att rätt beslut gällande 
byggnadsvolym tas. Programmets funktioner kommer som en ny applikation i Autodesk Revit 
Architecture 2012. 

 

1.7 Disposition 
Kap 2 behandlar författarens bakomliggande kunskaper som varit till nytta och satt ramarna 
för arbetets nivå och karaktär.  

Kap 3 innehåller den teoretiskt grundläggande kunskap författaren anser vara av värde för att 
läsningen ska bli så givande som möjligt. Läsaren introduceras till ämnet energi och en ansats 
att förklara designprocessen görs. 

Kap 4 beskriver platsens egenskaper med bilder och nödvändig fakta. Även förutsättningar 
gällande fastighetsägaren förklaras. 

Kap 5 är kapitlet om själva genomförandet av rapporten. Där redovisas tre flerbostadshus med 
grund i tre olika processer där respektive resultat redovisas på separata sidor. 

Kap 6 går in på diskussion och slutsatser av projektet. De tre områdena arkitektur, energi och 
även ekonomi diskuteras och utvärderas i kapitlet. 

Kap 7 tar upp några rekommendationer som författaren vill ge till den hängivne läsaren. 

Kap 8 ger förslag till vidare studier i ämnet. Sådant som författaren själv är intresserad av men 
inte har haft tid att utreda. 

Kap 9 redovisar de referenser författaren använt. 
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2 Teoretisk referensram 
Utbildningen Högskoleingenjör inom byggteknik och Design på KTH ligger som grund för 
författarens tidigare kunskaper. Utbildningsinriktningen arkitektur bidrar med kunskaper 
inom byggteknik, skissteknik, konstruktion och design, fukt samt installationsteknik.  

Kurserna har gett insikt i några av arkitektens uppgifter samt konsekvenser och problematik 
till följd av svåra konstruktionslösningar i fråga om fukt och samordning. Med 
installationstekniken i ryggen har energimodelleringen som utförs i rapporten skapat idéer och 
tankar om hur en designprocess skulle kunna göras mer energieffektiv på ett enkelt sätt. 

   



15 

   



16 

3 Teori 
I detta kapitel introduceras läsaren till områdena energi och designprocess. Det är lämpligt att 
ha viss grundkunskap inom dessa ämnen då det tydliggör de bakomliggande orsakerna till 
varför det är av intresse att bygga energieffektivt och för att förstå arkitektens möjligheter att 
påverka. 

 

3.1 Energimodellering 
Energimodelleringen som används i denna rapport är baserad på Autodesks programvara 
Project Vasari som kommer att finnas som en ny applikation i Autodesk Revit Architecture 
2012. I Autodesks produktbeskrivning beskrivs programvaran under rubriken ”hållbar design” 
med ord som konceptuellt verktyg för energianalys. Konsten är möjligheten att snabbt och 
enkelt kunna analysera tidiga skisser och volymer med hjälp av bara en knapptryckning. Det 
grundas i ett molnbaserat analysverktyg där jämförelser av bl.a. olika designalternativs 
energiförbrukning och livscykelkostnad görs.4 

I rapporten används konceptet för jämförelse av olika designalternativs energiförbrukning i 
syftet att jämföra energianalysens val av design med arkitektens val av utformning och 
byggnadsvolym. 

 

3.2 Energisnåla byggnader 
År 2005 gjordes en marknadsundersökning i Sverige som visade att över 80 % av de 
tillfrågade ansåg att energieffektivitet var av stor vikt vid husköp. Nästan 60 % föredrog en 
högre investeringskostnad med en låg driftskostnad istället för tvärtom och nästan 75 % 
påtalade oro på grund av dagens klimatbild. Det som också driver energisnåla byggnader 
framåt är den trend som påvisar billigare teknik för energieffektivitet och allt högre 
energipriser.5 

Det finns idag många olika begrepp och benämningar för energisnåla bostäder som alla 
grundas i energieffektiviseringsgraden i förhållande till de traditionellt konstruerade 
bostäderna. Det har tagits fram namn som exempelvis plusenergihus, nära noll-energihus 
(NNE), passivhus och lågenergihus och skillnaden mellan de olika varianterna är inte alltid 
självklar. 

Lågenergihus är ett namn som säger att byggnaden har minimerat värmeförlusterna genom 
klimatskalet och via ventilationen och därför har ett lågt behov av tillförd energi vilket medför 
en lägre driftskostnad. Benämningen syftar till byggnader med betydligt lägre 
energiförbrukning än traditionellt konstruerade hus men det finns ingen specifik och tydlig 
definition för lågenergihus med exakta gränsvärden.6 

                                                            
4 Autodesk (2011). Autodesk Revit Architecture 2012 - Design utan kompromiss. 
5 NCC (2010). Dags att leverera. 
6 NCC (2010). Dags att leverera. 
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Passivhus är energismarta hus utan konventionella uppvärmningssystem. För att detta ska 
fungera ställs krav på att husen är välisolerade och väldigt täta för att minimera värmeläckaget 
genom klimatskalet. För fönster och dörrar krävs låga u-värden och med hjälp av FTX-system 
återvinns frånluftens värme genom att värma upp tilluften. Med passivhusväggar, väggar med 
extra lågt u-värde, får byggnaden en stomme som bedöms som tung. Det jämnar ut 
temperaturkurvorna och gör byggnaden mindre påverkad av snabba klimatförändringar.  

För att säkra innebörden av begreppet passivhus och kvaliteten av dess varumärke måste ett 
antal grundläggande krav uppfyllas för att uppnå just klassningen passivhus. Klassningen är 
uppdelad i två titlar, ”Projekterad för passivhus enligt FEBY” och ”Verifierat passivhus enligt 
FEBY”. För att uppnå en verifierad klassning krävs underlag som visar att kraven enligt 
FEBY uppfyllts. Krav ställs även på resurseffektivitet genom olika gränsvärden för energi 
som är levererad på olika sätt. Det ämnar begränsa användningen av köpt el och förespråkar 
användandet av mindre kvalitativ energi, t.ex. fjärrvärme istället för el. 7 

Nära noll-energihus är ett begrepp som inte är helt tydligt med vad det egentligen innebär för 
gränsvärden men det finns en kategori som heter nollenergihus där definitionen är att summan 
av den använda energin ska vara lägre än eller lika med summan för producerad energi under 
ett år. Om resultat nära noll uppnås kan klassningen bli nära noll-energihus eftersom varje 
plats kan ha åtskilda förutsättningar i fråga om energiproduktion. 

För klassningen krävs även att förnybar, lokalt tillgänglig och lågkostnadsenergi täcker 
energibehovet. Den lokala energiproduktionen kan utgöras av solceller, solfångare, 
biobränsle, vattenkraft eller vindkraft. 

Plusenergihus innebär helt enkelt att den producerade mängden energi ska överstiga mängden 
köpt energi per år. Samma källor för lokal energiproduktion som i nära noll-energihus gäller. 
Det accepteras att el från elnätet köps in då den lokalt producerade energin inte räcker till. I 
uppförandet ska energieffektivitet eftersträvas och sedan ska förnyelsebara energikällor 
installeras. 

 

 

 

 
   

                                                            
7 FEBY (2009). Kravspecifikation för Passivhus.  
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3.3 Byggnaders energianvändning 
Svensk energiutbildning redovisade byggnaders energianvändning i form av diagram med 
krav och typisk hushållsel i kWh/m2, år.8 

 

 
 

                                                            
8 “Hur bygger man lågenerguhus?” Svensk energiutbildning, 6 april 2011. 

Figur 2 Kravnivåer för byggnader energianvändning plus typisk hushållsel. Jämförelse med 
passivhus i Lindås 

Figur 1 Kravnivåer för byggnader energianvändning plus typisk hushållsel
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3.4 Krav 
När det pratas om krav på byggnaders energianvändning är det energiprestanda som räknas.  

ä
 

Energianvändning räknas i kWh/m2, år och representerar den levererade energin för 
uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och kyla. Notera att det inte innefattar hushållsel eller 
verksamhetsel. Atemp är den yta i m2 som värmts upp till mer än 10̊C och som mäts mellan 
ytterväggarnas insida. 

För att kunna räkna ut energiutbytet från en solcell för en specifik orientering används 
formeln nedan: 

 

0,85     å      13  

 

Konstanten 0,85 är en tumregel för systemets förluster i form av skuggning, nedsmutsning 
och överhettning.9 Med input som en bostads area och energianvändning kan den behövliga 
arean av solceller beräknas. 

Tabellen nedan förtydligar de krav eller rekommenderade krav (≈) som finns idag. 

Typ Gränsvärde (kWh/m2, år) 
BBR idag 110 
BBR hösten 2011 90 
Lågenergihus ≈80 
NNE ≈55 
Passivhus ≈50  
Allmänt krav år 202010 50 

 

 

3.5 Designprocessen 
Vad är en designprocess? Den frågan har författaren ställt till flertalet arkitekter under 
examensarbetets gång och svaren har varit olika. Det verkar som att alla har sin egen 
uppfattning av vad designprocessen egentligen är och vad den används till. För att på något 
sätt försöka sammanfoga alla svar till ett gemensamt tolkar författaren det som en helhet med 
hjälp av Figur 1.11 

                                                            
9 Aktiv solenergi i hus och stadsbyggnad (2005). s33. 
10 “Hur bygger man lågenerguhus?” Svensk energiutbildning, 6 april 2011. 
11 Lawson, B (2005). How Designers Think. s260. 
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P (practices) – Praktik 
Vad vi faktiskt kommer göra. 
Representerar vad företaget gör.  

I (intention) – Intention 
Vad vi borde göra. Representeras av 
företagets policy och mål. 

A (aspiration) – Strävan 
Vad vi vill göra. Representeras av 
företagets strävan och önskningar. 

 

 

Synen på designprocessen enligt boken How Designers Think. Bilden är en modell av bokens 
förklaring som består av pilar som går i cirklar vilket representerar det faktum att 
designprocessen är en oändlig process.12 Efter intervjuer och samtal med arkitekter framgick 
en stark kännedom till designprocessen men av samtalen att döma ges en nästan abstrakt bild 
kring begreppet. Ur varje samtal kunde dock praktiska exempel förklaras och uppfattade 
nyckelord var bl.a. faktainsamling, rumssamband och platsanalys. Ett svar var att en av 
designprocessens grundpelare är att så mycket nödvändig kunskap som möjligt inhämtas i så 
tidigt skede som möjligt.13 Nödvändig kunskap är såklart ingen konstant utan en variabel i den 
meningen att varje projekt har en unik kund och ett unikt koncept. Däremot är det faktum att 
energikraven sakta men säkert ställer allt större krav på såväl beställare och arkitekt en 
oundviklig faktor i något som kan komma att kräva nya arbetsmetoder i framtiden.  

Författarens slutsats är att begreppet designprocess är ett samlingsnamn för allt det arbete 
arkitekten utför. Då arkitektens arbete varierar från projekt till projekt finns ingen enhetlig 
struktur i begreppet designprocess. I författarens ögon sågs designprocessen som ett verktyg 
för struktur men uppfattningen är att det enbart är ett samlingsnamn. Som ingenjör ämnar 
författaren använda designprocessen som ett verktyg för struktur, planering och utvärdering. 

   

                                                            
12 Lawson, B (2005). How Designers Think. s260. 
13 Wörman, Erika. Studiochef, Sweco Architects. Maj 2011. 

Figur 1 Designprocessen i stora drag. 
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4 Platsanalys 
I detta stycke redogörs den platsanalys som utförts där författaren själv besökt platsen och 
sökt upp viktigt information i fråga om platsens egenskaper, information om fastighetsägarens 
ställning till byggnation samt granskning av statistik från deras tidigare uppförda byggnader. 
På platsen finns idag ett garagedäck. 

Stockholm håller på att förtätas i snabb takt och på grund av bostadsbrist i staden finns ett 
stort bostadsbehov. Det finns bättre sätt att nyttja en hörntomt i söderläge än till enbart ett 
garagedäck.  

Platsen är särskilt intressant då den är centralt belägen, ligger nära kommunikationer samt har 
gynnsamma förutsättningar geografiskt ur energisynpunkt då den ligger i söderläge utan 
skuggningsbekymmer.  

Svårigheten med att tomten redan är bebyggd är att det kräver en ekonomisk insats i form av 
rivning om det inte är aktuellt att förädla fastigheten. Författarens förslag innebär rivning av 
garagedäcket. Beslutet grundas i fastighetens potential att sälja bostäder på grund av det 
gynnsamma läget. Fördelen med att tomten redan är bebyggd är att marken redan är 
hårdgjord. Det gör att det lokala omhändertagandet av dagvatten inte försämras. 

 

Figur 2 Flygfoto över Enskededalen. 
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                               Figur 3 Bilder av fastigheten i Enskededalen. Idag syns ett garagedäck i två plan. 
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Figur 5 "Förslag till ändring av stadsplan för del av Enskede Brännkyrka 
församling Stockholm", 1922. 

4.1 Buller och luftkvalitet 
Ljudnivån mot fasad på garagedäcket understiger 55 dBA enligt bullerkarta. Stockholms och 
Uppsalas luftvårdsförbundskartor för luftföroreningar visar att tomten inte överskrider någon 
miljökvalitetsnorm14. 

  

 

 

 

 

 

 

4.2 Historia 
Sex kilometer söder om centrala Stockholm hittas Enskededalen som karaktäriseras av dess 
gröna profil med vacker och lummig natur som också ligger i närheten av Nackareservatet 
och Nytorpsgärdet. Redan 1920 byggdes de första hyreshusen i området. Den vackra 
Tyresövägen ramas in av lägre flerfamiljshus i varma färger och en hel del villor. Fastighet 
Dalen 21 ingår i vad som kallas Gamla Enskede vilket började byggas ut under 1920-talet i 
den förindustriella svenska trästadens anda. Detta stadsmönster fick ersätta de ofta 
efterliknade engelska och tyska förebilderna. Fastigheten ligger i nära anknytning till vad som 
kallades Enskede Trädgårdsstad vilken började anläggas 1909. 

 

Det finns likheter med Enskede 
trädgårdsstad där det placerats 
flerfamiljshus likt en mur kring staden 
ut mot södra begravningsplatsen och 
Sandsborgs kyrkogård. 

 

 

                                                            
14 Miljöförvaltningen, Stockholms Stad. www.stockholmstad.se/miljoforvaltningen. 

Figur 4 Bullerkarta över området kring fastighet Dalen 21
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Figur 6 Deras princip för fastighetsägarens lägenhetsbestånd 
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Stadsplanen skulle spegla en blandning av olika typer av hus med främst dubbelhus, 
friliggande villor och mindre flerfamiljshus. Självbyggeri förekom i området vilket innebar att 
småhus uppfördes i form av egenbyggeri och vanligen byggde man en och en halvplansvillor  
med entréer mot gården och brutet tak eller sadeltak. 

 

Läget är intressant då det i området finns ett spektra av arkitektoniska stilar från 1920-talet 
fram till 2010 vilket ger en unik blandning. Det ger frihet åt arkitekten i den mening att 
anpassningen till platsen inte är lika styrd som i ett område med en genomgående stil.  

 

4.3 Parkering 
På fastigheten finns idag ett stort garagedäck i två plan som täcker hela tomten med ett 
fotavtryck på 2850 m2. Det vanliga krav som finns är en parkeringsplats per lägenhet men på 
grund av fastighetens gynnsamma läge med direkt närhet till busstransport och tunnelbana tar 
författaren fram ett förslag med färre antal p-platser och påtalar istället möjligheterna till 
bilpool som möjliggör tillgång till personbil utan merkostnader som t.ex. skatt och försäkring. 

 

 

4.4 Fastighetsägaren 
Fastighetsägare är ett allmännyttigt företag som endast bygger hyresrätter för de som står i 
Stockholm stads bostadskö. Det ställer krav på effektivitet och hållbarhet då de själva står för 
förvaltningen av sina hyresrätter.15 

                                                            
15 Leveau, A (2011). Information via e-post. 12 april 2011. 



26 

 

Företaget är inte främmande för att bygga energisnåla bostäder i form av passivhus och av de 
publicerade siffrorna på deras hemsida ges statistiken likt figuren nedan.16  

 

Figur 8 Passivhusbeståndets lägenhetsfördelning med antal och medelarea 

   

                                                            
16 Författarens analys baserad på siffror från fastighetsägarens hemsida. 
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Figur 7 Fastighetsägarens statistik över deras passivhusbestånd
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5 Genomförande 
I detta kapitel redogörs tre förslag på byggnation av fastigheten med syftet att undersöka 
skillnader mellan olika designprocesser och se på konsekvenser av energimodellering. Det 
första är utformat efter en traditionell process, det andra är utformat med hjälp av 
energimodellering och det sista är författarens egna.  
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5.1 Traditionell Process 
I denna del är tanken att ta fram ett förslag som till stor del motsvarar ett troligt resultat ur ett 
verkligt projekt idag. Det är svårt att besvara frågor som tillfredsställer alla fastighetsägares 
krav och eftersträvan, därför riktar sig detta förslag till fastighetsägaren för Dalen 21 i 
Enskede, Svenska Bostäder. I förslaget beaktas företagets tidigare projekt, statistik och deras 
målsättningar. Utifrån det och en dialog med kontaktperson på företaget samt handledare på 
arkitektkontor har förslaget tagits fram. Förslaget ägs av författaren och inblandade företag 
har endast fungerat som verklighetsanknytningar för projektet. 

 

5.1.1 Koncept 
Effektiva hyresrätter med omsorgsfulla planlösningar i ett effektivt läge med närhet till 
centrala Stockholm, Skogskyrkogården och 250 m från tunnelbanan. Med en blandning av 
grovputsade fasader och varmt trä blir bostaden trygg och välkomnande. Lägenheterna är 
projekterade enligt FEBY Passivhusstandard vilket gör bostäderna energismarta och med 
balkong/terrass till varje lägenhet känner du dig som hemma såväl inne som ute. 

 

5.1.2 Designprocess 
Att ha en utarbetad process är inte alltid självklart men fördelarna med att arbeta efter en 
utarbetad process blir tydliga då förändringar sker, förändringar i form av nya krav eller nya 
arbetsuppgifter. För att vara ledande inom sin bransch underlättar det om det finns mallar att 
jobba efter och filosofier som ligger till grund för det arbete som utförs. Att arbeta efter en 
processform ska inte sätta gränser, enbart vägleda och stödja de val som görs samt motivera 
varför något görs för att möjliggöra kunskapsåterföring inom företaget och till kund. Om 
arbete utförs efter en uttalad process är 
fördelen att arbetet enkelt kan utvärderas 
och det minskar risken för oplanerade 
extrakostnader under senare skeden under 
projektet. Det hela grundar sig egentligen i 
kostnad- och påverkandiagrammet som 
redovisar hur kostnaden ökar under 
projektets gång samtidigt som påverkan 
minskar. 

Designprocessen för detta förslag utgår från 
en arbetsgång likt den som visas i Figur 10 
vilken är framtagen av Chicago Architecture 
Foundation17. Processen fungerar som 
representant för en typisk, traditionell 
designprocess utan specifikt fokus på energi. 

                                                            
17 The Architecture Handbook. www.tah2.org/design/process. 

Figur 9 Diagram för påverkan och kostnadens relation
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Det finns ingen universalmall för hur en designprocess ska se ut men för att utgå från något 
har författaren valt denna.  

 

 

Problemet eller uppgiften är att ge förslag på bebyggelse i form av hyresrätter efter visat 
intresse från fastighetsägaren och göra det efter deras principer.  

 

Information hämtas från platsen, från kontaktperson hos fastighetsägaren och från research av 
deras tidigare byggnationer. Insamlingen av information får representeras av den tidigare 
presenterade platsanalysen.  

 

Idéer hämtas från referensprojekt och inspirationsbilder och sammanfattas i ett designkoncept. 
Modellering görs med designkonceptet som grund och görs i förslag R med SketchUp och 
Revit Architecture.  

 

Feedback inhämtas från arkitektkontoret och från fastighetsägare.  

 

Figur 10 Designprocessen använd i detta förslag
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Förbättring av designen görs utifrån feedback från intressenter. 

 

Den input som ges till detta förslag är de interna mål som fastighetsägaren har och de 
allmänna krav som måste uppnås idag.  

 

I samråd med handledare och övriga kontaktpersoner på arkitektkontoret utvecklades två 
byggnadsvolymer som kommer användas i projektet. Utvecklingen av de båda förslagen får 
representera det som ovan kallas utveckla. Tomten anses av arkitekterna vara för liten för att 
knyta ihop huskropparna och på så sätt skapa en innergård vilket var ett tidigt förslag från 
författaren. Istället vill arkitekterna följa stadsmönstret med de öppna gårdarna och anlägga 
flerbostadshus mot syd och lägenheter i två plan i nordöst. 

 

Figur 11 Analys av situationsplanen efter samtal med arkitekt 
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Målgrupp:    Blandad målgrupp. Unga par, småbarnsfamiljer och pensionärer. 

Antal lgh:    49 lgh (11 st 2:or, 32 st 3:or, 6 st 4:or) 

BTA:    4523 

Energimarginal:   ±0 

(Ritningar finnes i Bilaga 1) 

5.1.3 Resultat 
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5.2 Energiprocess 
I denna del betraktas förslaget från den traditionella processen ur energisynpunkt vilket 
betyder en granskning i form av placering, utformning. Förslagets syfte är att beakta 
energieffektiviteten med teoretiska beräkningar och konsekvenserna av detta.  

 

5.2.1 Koncept 
Ett stenkast från livsmedelsbutiker och tunnelbana hittar du moderna studentbostäder i en 
energimodellerad byggnad. Med stor hänsyn till miljöpåverkan av ditt boende bor du i energi- 
och kostnadseffektiva lägenheter kring en gemensam innergård där du möter andra studenter. 

 

5.2.2 Designprocessen 
I framtagandet av plusenergiförslaget utgick författaren från en process där energianalyserna 
står i centrum för hur designen kom att se ut. Med energiförbrukning och energihushållning i 
centrum bör en del, för vissa nya, utredningar göras och framför allt i ett tidigt skede. Idag 
används program som t.ex. kan berätta för oss vilken energiförbrukning per år och kvadrat 
som det slutliga resultatet har men ofta används dessa i senare delar av projekt för att påvisa 
erhållet resultat. Dessa program är ofta svårmanövrerade och det behövs vanligtvis 
kursundervisning för ett effektivt användande vilket inte alltid inbjuder arkitekten till att 
använda programmen.  

 Figur 12 Designprocessen använd i detta förslag
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Genom att analysera ett byggprojekt i tidigt skede, kanske redan under skissprocessen, kan en 
del brister elimineras och en del vägledande information erhållas innan kostnaderna för 
åtgärder börjar stiga.  

 

5.2.3 Placering & Utformning 
I alla designprocesser förekommer skisser oavsett om det är på papper, i datorn eller med 
verkliga modeller. En del använder sig av enkla 3D-skissprogram som t.ex. SketchUp eller 
liknande. Dessa skisser bygger på volymer som snabbt och enkelt påvisar skalan av din idé 
och den kan ganska enkelt visa var skuggorna faller och var ljuset kommer in. Om 
möjligheten att få fram skissens eller volymens energiprestanda med några enkla tryck vore 
väl det intressant? Sådana program finns och kommer förmodligen bli fler och mer 
lättanvända med tiden och ett exempel är Autodesk Project Vasari vars funktioner är 
tillgängliga i Autodesk Revit Architecture 2012. Med enkel volymmodellering kan tidiga 
skisser utvärderas ur energisynpunkt vilket kan ge arkitekten fördelar i form av 
energimarginaler som t.ex. kan stödja en större andel fönsterarea. Det kan också berätta för 
arkitekten den exakta takarean, BTA och fasadarea m.m.  

 

 

Figur 13 Analys av placering och utformning tillkommer 

 

I framtagandet av det här förslaget låter författaren Autodesk Project Vasari bestämma form 
på byggnaden efter att programmet har fått analysera ett urval av volymer. Detta kan liknas 
vid en granskning av ett antal olika alternativ i en skissprocess där sedan det mest optimala 
alternativet tas vidare för fortsatt utveckling. I detta fall är valet baserat enbart på det 
alternativ som påvisar bäst energiprestanda. 

 

 

Figur 14 Energi- och miljökrav undersöks 
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De alternativ, eller de framtagna exempelvolymer, som analyserades var de som följer nedan. 

   

 

  

Såhär kan en enkel volymstudie av olika alternativ se ut i Autodesk Project Vasari. Utifrån 
dessa enkla volymer ger programmet nödvändig information som kan komma att ligga till 
grund för beslut om vilket förslag som ska tas vidare. Här är granskningen hänsynslöst blind 
för några av arkitektens åsikter utan ser enbart till det vinnande energialternativet. 
Energiberäkningarna visade att byggnadsvolymen i Figur 17 var den mest gynnsamma.  

 

 

5.2.4 Förnyelsebar energikälla 
Tydligare krav kommer på att våra energikällor ska vara förnyelsebara därför gör författaren 
en mindre utredning i solcellers möjligheter och nytta. Med solcellen får du, ett för 
byggnaden, nära och självständigt energiförsörjningssystem eller energikompletteringssystem 
som gör byggnaden oberoende av svajande energipriser. Att utnyttja den gratisenergi vi kan få 
från solen genom integrering eller applicering av solceller tar vi ett steg närmare ett av de 
femton miljökvalitetsmålen som regeringen tog fram i Miljöpropositionen 2000/01:130 
Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier.18 De togs fram för att främja en ekologiskt 
hållbar samhällsutveckling. 

 

                                                            
18 Regeringens proposition (2000) God bebyggd miljö, kap. 20. 

Figur 13 Det realistiska förslaget 

Figur 16 Det av arkitekten 
bortvalda förslaget 

Figur 14 Lameller

Figur 17 Stängd gård

Figur 15 Punkthus 

Figur 18 Cylindrar 
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I angripandet av problemet med utnyttjandet av solenergi mötte författaren en del frågetecken 
som behövde redas ut. Att utnyttja solenergi som en energikälla till en byggnad kan göras på 
olika sätt, dels i form av placering och utformningsanalyser som visades tidigare, och när det 
kommer till solpaneler finns två kategorier, byggnadsapplicerade eller byggnadsintegrerade19 
solpaneler. Likheten mellan de båda är att de kan planeras och projekteras i ett byggprojekt 
och skillnaden är att byggnadsintegrerade element ofta fyller en dubbelverkande funktion. 
Exempel på det är bl.a. solavskärmning, ljusinsläpp, fasadelement.  

Här ovan syns ett diagram över solens bidrag i kWh/m2, år som visar på vinkelns inverkan på 
energimängden. Ett enkelt verktyg som användes i detta förslag som riktlinjer för vilka 
vinklar som byggnaden borde utnyttjas för maximalt utnyttjande av solenergin. Av 
diagrammet att döma är söderställda paneler i vinkel 25̊–50 ̊ det mest gynnsamma.  

  

En karta över området kan berätta 
att fastigheten kan utnyttja vinklarna 
mellan 140 och 230 grader och det 
utan bekymmer med skuggning. 
Mest gynnsamt är enligt diagrammet 
ovan 180 grader som representerar 
sydlig riktning. Den informationen 
ger ramar att jobba efter vilka även 
kan användas för teoretisk beräkning 
av energiutbyte i det horisontella 
planet. 

                                                            
19 Aktiv solenergi i hus och stadsbyggnad (2005). s21. 

Figur 15 Solstrålningens energibidrag i kWh/m2, år. Väderdata från Jönköping 
(medel 1962-90). Potentialstudie för byggnadsintegrerade solceller i Sverige, 
Elisabeth Kjellsson. 
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De framtagna ramarna för fastigheten ger ett energibidrag mellan 750-1150 kWh/m2, år, 
oavsett vertikal vinkel på solpanelerna. För att erhålla maximalt antal kWh verkade detta 
diagram som riktlinje vid skissandet av byggnadsvolymen. 

 

Areabehov för solceller räknas ut genom att använda formeln för energiutbyte (kap 3.4 Krav). 
Den input som ges är antal lägenheter, 99 st, energibehov i form av hushållsel per bostad, 20 
kWh/m2, år (en students energibehov uppskattas i detta fall till 2/3 av det typiska 
energibehovet för ett hushåll) och lägenhetsarea 40 m2. Systemförlusterna är 85 % och 
verkningsgraden sätts till 10 %. Som en första uträkning sätts taklutningen till låga 5 grader 
vilket enligt Figur 13 motsvarar ca 950 kWh/m2, år. 

          å 99  40  20
kWh

m
, år 79 200 

å
 

79 200 
å

0,85 0,1 950 
, å

980   

 

Gällande är att behovet av solceller uppgår till 980 m2 om de placeras med 5 graders lutning. 
Med den informationen kunde författaren skissa på ett förslag med en takareal motsvarande 
behovet. Om takarealen visat sig otillräcklig kan antingen vinkel justeras eller 
applicering/integrering av solceller i fasad implementeras. 

  

Figur 16 Solstrålningens energibidrag i kWh/m2, år. Streckade områden ligger 
utanför de eftersträvade väderstrecken för fastigheten. 
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Målgrupp:    Studerande 

Antal lgh:    99 st 1:or á 41 m2 

BTA:    5525 m2 

Energimarginal:   ‐7 kWh/m2, år 

(Ritningar finnes i Bilaga 2) 

5.2.5 Resultat 
 

   



39 

5.3 Författarens process 
I detta förslag uppför författaren ett förslag på byggnation med fokus enbart på arkitektur. 
Författaren utför det som ett sista moment under utbildningsinriktningen arkitektur. 

 

5.3.1 Koncept 
Grundkonceptet för författarens egna förslag utgår ifrån konceptet för det realistiska förslaget 
men tar ett tydligare steg mot det naturnära boendet med urban växtlighet. Inspirationen 
kommer från Sandsborgskyrkogårdens höjdrelation till Årstaringen. En känsla av höjdskillnad 
kunde upplevas på platsen vilket författaren också vill skapa med flerbostadshuset. Nyckelord 
är terrasser, uteplatser och höjdskillnader som lämpas för fastighetens sydliga läge och 
områdets varierande arkitekturstilar. 

 

5.3.2 Designprocess 
Författarens process bygger på enkelhet i form av enkla och smarta lösningar som gör det 
lättare att få struktur och ordning. Förslaget är baserat på parkeringsmåtten 5-6-5 m vilket 
planlösningsmodulen ger upphov till då den speglas mot sin egen långsida. Ett flexibelt 
pelarsystem kan då nyttjas och det möjliggör framtida byte av ändamål. Det blir samtidigt 
lättare att jobba runt om lägenheterna då ett bärande rutnätsystem ligger som bakgrund för 
alla skisser. 

  

Figur 17 Designprocessen använd i detta förslag



40 

Målgrupp:    Par i alla åldrar och småfamiljer 

Antal lgh:    47 st 3:or á 74,5 m2 

BTA:    3935 m2 

(Ritningar finnes i Bilaga 3) 

5.3.3 Resultat 
 

 

 

   



41 

   



42 

6 Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt skriver författaren slutsatser som han själv dragit utifrån hans egna perspektiv 
och insikt i ämnet. Författarens mål är inte att påverka utan endast att förtydliga resultat från 
arbetet. De analyser och diskussioner som förs är återigen författarens egna och utvärderar det 
material som är framtaget i rapporten. 

 

6.1 Samlad uppfattning ur ett arkitektoniskt synsätt 
Inblandning av övriga kompetenser i arkitektens arbete när det gäller t.ex. bostadsprojekt är 
ett faktum men i vilket skede kommer dessa kompetenser in och vad ger bäst resultat? Sena 
ändringar och anpassningar på grund av dålig kommunikation kan både bli kostsamt och 
tidskrävande. För att undvika det krävs en god kommunikation och ett samarbete från ett 
tidigt skede. Författarens uppfattning är att en uttalad designprocess kan förtydliga och 
förenkla det arbete som ska utföras och att det ger en god överblick över hur långt projektet 
fortskridit. Det kan också säkerställa att det som arkitekten faktiskt ritar också blir byggt till 
så hög grad som möjligt genom att det samlas så mycket kunskap som möjligt i så tidigt skede 
som möjligt. 

 

”En av grundpelarna i designprocessen är att tillföra värdefull kunskap i så tidigt skede som 
möjligt”20  

 

Genom att använda en designprocess i arkitektens arbetsgång som ett verktyg för struktur 
syns det klart i författarens ögon att det underlättar då särskilda krav ställs på projektet. Till 
exempel säger regeringens proposition 2000/01:130 under kapitel 20, god bebyggd miljö, att 
senast från år 2010 ska all fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och 
strategier som följer miljökvalitetsmålen21. Hur kan stora företag säkra att de byggprojekt som 
bedrivs på företaget utreds med en miljö- och energimedveten arbetsmetod? Att arbeta efter 
en designprocess kan göra det enklare att uppnå krav och att införa nya krav samt att 
förtydliga företagets vision, mission och mål i en konkret arbetsmetod. Det kan t.o.m. skänka 
trygghet och försäkran till kunder med liknande visioner. 

Den stora fördelen med det använda energiberäkningsprogrammet Autodesk Project Vasari är 
dess användarvänlighet. Det bjuder in även icke sakkunniga att på ett snabbt och enkelt sätt 
skapa sig en uppfattning om hur energibalansen ser ut i ett skissförslag t.ex. Efter att ha 
bekantat sig närmare med programmet hittas många användbara funktioner bl.a. att 
energitesta procentandelen fönsterarea i en fasad. Det är framför allt användbart vid t.ex. 
passivhusbygge där procentandelen är begränsad. Oavsett om man bygger lågenergihus eller 
inte känns det som en skyldighet gentemot samhällets planer för minskad energiförbrukning 

                                                            
20 Erika Wörman, Arkitekt MSA, studiochef Sweco Architects 
21 God Bebyggd Miljö. Regeringens prop. (2000/01:130). Kap. 20. 
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att åtminstone energianalysera sina skisser i tidigt skede oavsett om valet till slut faller på 
förslaget med bäst energiprestanda eller inte. Om tidiga energianalyser görs kan det sätta 
arkitekten i en bättre sits i form av energimarginaler som t.ex. tillåter en större andel fönster. 

Andra fördelar med programmet är dess modelleringsfunktioner i form av skapandet av 
massvolymer Den funktionen finns sedan tidigare i Autodesk Revit Architecture men är inte 
lika utvecklad. Med Project Vasaris volymmodelleringsförmåga kan Autodesk Revit 
Architecture 2012 hitta nya användare då det faktiskt har stora likheter med skissprogrammet 
SketchUp men dess intelligens är mycket större. Fördelen är också att det är en 
Autodeskprodukt som direkt kan utnyttjas i Revit Architecture vilket har blivit ett allt mer 
använt och etablerat rit- och BIM-verktyg på arkitektkontoren i Sverige.   

 

6.2 Samlad uppfattning ur ett ekonomiskt synsätt   
Det intressanta med energimodellering och utformning efter energiprestanda är att det inte 
bara kan ge upphov till en mer energieffektiv och miljövänlig byggnad utan att det rent av kan 
bli ekonomiskt lönsamt för fastighetsägaren. I de fall då utnyttjande av solpaneler är aktuellt 
får utformning och placering av byggnaden en stor roll. I dagsläget finns det ingen större 
lönsamhet i solpaneler men att förbereda våra byggnader för applicering av dessa i senare 
skede kan gynna miljön och fastighetsägarna. Priset per kWh för solceller räknat med 20 års 
kalkylränta uppgår till ca 5 kr men utgörs till ca 50 % av installationskostnader och 
systemkostnader. Då tekniken blir allt billigare med tiden kan vi vänta oss ekonomiskt 
gynnsamma solceller.22 

Med energimodelleringsprogrammet gjordes jämförelser mellan sex olika byggnadsvolymer 
där det visade sig vara en skillnad på 7 kWh/m2, år mellan byggnadsvolymen som arkitekten 
valde och den mest energieffektiva volymen, den stängda gården.23 Utifrån det värdet gör 
författaren en teoretisk ansats att påvisa den ekonomiska skillnaden.  

 Typisk hushållsel:   30 kWh/m2, år 

 Lägenhetsarea:  45 m2 

 Pris per kWh (solceller): 5 kr 

 Systemförluster:  15 % 

 Verkningsgrad:  10 % 

 Solstrålning:  1000 kWh/m2, år 
 Arkitektens byggnadsvolym Energivolym 
Hushållsel 30 kWh/m2, år 23 (30-7) kWh/m2, år 

Behov 30 
kWh

, å
45m 1350

kWh

år
 23

kWh

, å
45m 1035 

kWh

år
 

Solceller (m2) 1350 kWh/år

0,85 0,10 1000 kWh/m2, år
15,9  

1035 kWh/år

0,85 0,10 1000 kWh/m2, år
12,2   

Kostnad (SEK) 5  1350
kWh

år
6750 kr/år 5 1035

kWh

år
5175 kr/år 

Tabell 1 Beräkning av kostnadsskillnad p.g.a. energimodellering 

                                                            
22 Aktiv solenergi i hus och stadsbyggnad (2005). 
23 Autodesk Project Vasari. Analysresultat från volymstudie, 4 maj 2011. 
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De redovisade teoretiska siffrorna i Tabell 1 är baserade på att solcellens energibidrag blir ett 
avdrag på posten för typisk hushållsel i en bostad. Detta exempel förtydligar 
energimodelleringens fördelar och översätter det breda begreppet energi till kvadratmeter och 
kronor. För att kunna införa energisatsningen helhjärtat är det viktigt att veta vad skillnaden 
blir i just dessa enheter, kvadratmeter och kronor. 

Det som är lämpligt för arkitekten att veta är att om vi kan rita ett tak brantare innebär det att 
varje solcell kan omvandla fler kWh/m2. Det leder till ett lägre behov av solcellsarea för 
samma energiutbyte vilket i sin tur leder till en lägre kostnad. Det är av intresse för kunden. 
För att påvisa skillnaden gjordes en jämförelse mellan den lägsta solstrålningen och den 
maximala solstrålningen för fastigheten med syftet att påvisa relationen mellan vinkel och 
kostnad. 

Förutsättning:   1 kWh kostar 5 kr.24 

Energiutbyte för 850 kWh/m2, år: 0,85 0,1 850 72,25
,å

 

Energiutbyte för 1150 kWh/m2, år: 0,85 0,1 1150 97,75
,å

 

Differensen blir 25,5 kWh/m2, år vilket motsvarar en kostnad av 5 25,5 127,5 
,å

 för 

en bostad. Utslaget över en bostad på 40 kvm blir summan 5100 kr/år. Om det planeras för 
solceller på ett flerbostadshus är placeringen av solceller enormt viktig för att det ska bli 
lönsamt. 

 

6.3 Samlad uppfattning ur energisynpunkt   
Det pratas ofta om hur vi skulle kunna förbättra våra hus genom att hitta på smarta lösningar 
för undvika köldbryggor, optimera användandet av fönster och i vissa fall se till applicering 
av solenergielement. Allt detta ligger inom ramen för ett bostadsprojekt och är frågor som 
berör bl.a. arkitekten.  

I boken ”How Designers Think” av Bryan Lawson har de olika 
faserna och typerna av design redovisats i form av ett träd där 
stadsplanering representerar rötterna och näringen till de övriga 
designfaserna och det stora problemet ligger kanske också på 
den nivån25. Med större system som vindkraft kopplat till 
stadsdelar där försörjningen blir gemensam för området istället 
enskild. Det skulle också innebära att renovering, ombyggnad 
eller tilläggsisolering av många befintliga hus ur energisynpunkt 
inte blir lika brådskande. Det skulle då spara oss de kostnader 
som tillkommer för att rätta till ”brister” från förr.   

                                                            
24 Aktiv solenergi i hus och stadsbyggnad (2005). 
25 Lawson, B (2005). How Designers Think. s54. 

Figur 18 Stadsplanering utgör 
grunden för arkitekturen. How 
Designers Think (2005). 
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I användandet av programmet Autodesk Project Vasari ämnar författaren inte att ta fram den 
mest optimala formen för en byggnad utan enbart påvisa typen av användningsområde för just 
den sorten av program. Det syftar till att höja arkitektens ögonbryn, såväl den traditionella 
arkitektens som den moderna arkitektens, för hur enkelt det kan vara att utreda olika alternativ 
ur energisynpunkt.  

I BBR anges krav för bl.a. värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer, minimal 
värmeisoleringsförmåga och installation av mätsystem för uppföljning av byggnadens 
energianvändning.26 I analysen av byggnader med olika klassificeringar som visades tidigare 
kan det avläsas att andelen hushållsel inte skiljer sig särskilt i de olika mätningarna. 
Hushållselen kan påverkas av byggnadens egenskaper till viss del men det stora tillskottet av 
hushållsel kommer från användaren. Det betyder att användarens beteende behöver ändras för 
att minska hushållselen vilket konceptet ”smarta hus” försöker ändra på med genom att 
installera ”smart” utrustning. Den smarta utrustningen kan t.ex. bestå av närvaroreglerad 
belysning, värmesystem och hushållsapparater eller att spis och belysning stängs av när 
ytterdörren låses.27   

I samtal med en av arkitekterna på arkitektkontoret diskuterades principen för energianalys i 
tidigt skede. Diskussionen handlade om ett för arkitekten aktuellt projekt där minskad andel 
köpt el skulle gynnas av applicerade solpaneler på bl.a. tak. Arkitekten visste inte från början 
att solpaneler skulle ingå i projektet. Utformningen av huset hann bli mer eller mindre klar 
innan informationen om solpaneler framgick. Arkitekten visades diagrammet för solstrålning 
med redovisade vinklar i förhållande till kWh/m2, år och medgav att informationen om 
solpaneler borde framgått i tidigt skede. I detta fall valdes senare en typ av solrör som inte är 
lika beroende av vinkeln men en sådan sen åtgärd kan innebära dyra åtgärder som ändring av 
takvinkel eller dyrare solpaneler. 

Vikten av att engagera sig i energifrågorna ordentlig redan idag är stor då dagens energikrav 
ganska enkelt uppnås med t.ex. passivhus men hur ser det ut år 2020 då energimyndigheten 
påtalar en halvering av dagens krav? Det är också av vikt att titta på hur större system med 
områdesförsörjande vindkraft kan fungera samt att hitta goda lösningar för integrering av 
solpaneler då trenden pekar åt lägre marknadspriser. Ulla Janson, forskare på Lunds Tekniska 
Högskola, menar att energikraven måste bli strängare om vi ska leva upp till EU:s standard. 
Blygsamma åtstramningar av regelverket idag gör att många fastighetsägare kan känna sig 
lurade om ett par år, när det visar sig att de renoveringar eller nybyggnationer de gjort inte 
längre håller måttet för de framtida kraven.28 

Motiveringen till valet av förnyelsebar energikälla är som följer. Vindkraft och vattenkraft är 
exempel på förnyelsebara energikällor som inte påverka utformningen av en byggnad och är 
därför inte vidare intressant i frågan om gestaltning av bostäder. Solceller kan komma påverka 
byggnadsutformningen och till skillnad från solfångare som producerar värme, producerar 
solcellerna el. Det är intressant då statistiken för bostäder energianvändning visar att 

                                                            
26 BBR (2008). Kap 9, Energihushållning. s7. 
27 NCC (2010). Rapport, 12238 Dags att leverera. s 12. 
28 SvD (2011). http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-energikrav-for-lagt-stallda_5859105.svd. 
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hushållselen, som inte räknas med i klassningar, är mer eller mindre konstant. Produktionen 
av el från solceller kan uppfylla behovet av hushållsel och med rätt utformning på våra 
byggnader kan den behövliga solcellsarean reduceras. Därför är det av intresse vid utformning 
av byggnadsvolymer.  

 

6.5 Källkritik 
Tillförlitligheten till litteraturen som är studerad för rapportens skapande är god då litteraturen 
är av offentlig och för många känd litteratur med trovärdiga författare.  

Djupdykningen i designprocessen är gjord utifrån verkliga exempel, som i det realistiska 
förslaget, vilken senare utvecklades till en designprocess med tyngdpunkt i energifrågorna 
som är framtagen efter författarens eget resonerande men även efter input från utomstående 
intressenter på arkitektkontor. Valet av just den här typen av designprocess är författarens 
eget och det ämnar inte någon form av rekommendation av just den typen utan fungerar 
enbart som exempel på hur en designprocess skulle kunna se ut. Det är ett faktum att inte alla 
arkitektkontor arbetar efter en uttalad designprocess och dessutom finns det exempel på 
många olika typer av processer som är formade efter respektive företags egna preferenser. 

Autodesk Project Vasari är ett lätthanterligt modellering- och energiberäkningsprogram som 
inte är godkänt som värdemätare för certifiering eller klassning. Modelleringsfunktionerna är 
mycket goda och spännande med parametriska funktioner som tar exempelvis SketchUps 
volymmodelleringen till en ny dimension. Däremot är energiberäkningarna inte anpassade till 
svenska standarder vilket gör det svårt att utnyttja programmet fullt ut. Därför är programmets 
användning inte tillförlitlig i utnyttjandet för den här rapportens arbete förutom i syftet att 
jämföra skillnader mellan olika studerade volymer och för studie av definitiva värden som 
t.ex. areor.  

Programmet tar inte hänsyn till de tekniska svårigheterna i själva uppförandet av en byggnad. 
Hörn och terrasser är typiska faktorer som lätt sänker en byggnads energiprestanda och dessa 
är även svåra att täta rent byggnadsteknisk. De energieffektiva byggnader som byggs idag har 
vanligtvis få hörn och terrasser och det är just av den anledningen att det är svårt att utföra 
praktiskt då för att dessa ofta ger upphov till köldbryggor. 
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7 Rekommendationer 
Här redovisar författaren frågeställningar som uppstått under arbetets gång och som har legat 
utanför tidsramen för projektets omfattning. 

Rekommenderat är att titta på alla typer av energikällor. Se på konsekvenser av olika val och 
hur arkitekten påverkas och kan påverkas. Det är intressant för arkitekten att veta innebörden 
av vald energikälla. Inom tidsramen för detta projekt kunde bara en specifik energikälla 
rymmas.  

Vidare bör även inblandade arkitekter involveras och informeras om frågeställningar från start 
då dialogen mellan arkitekt och ingenjör förtydligar kunskaper och okunskaper. Då kan 
intressanta frågeställningar hittas och lösas. 
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8 Förslag till vidare studier 
Ett av författaren upplevt bekymmer på en del av dagens arkitektkontor är bredden av 
kompetens. Kostsamma problem uppstår ofta under senare skeden av projekt då nödvändig 
information och kunskap blir ett problem, både arkitektoniskt och ekonomiskt, om den tillförs 
försent.  En intressant fråga att titta djupare på är: 

”Kompetensbredden på dagens arkitektkontor - Behovet av ett sakkunnigt arkitektkontor” 

 

Energifrågorna som tas upp en del i denna rapport och miljöfrågorna är viktiga för framtiden. 
Ett examensarbete som behandlar allt i fråga om energi och miljö som arkitekten kan påverka 
och sammanställer det i en lathund vore intressant och praktiskt tillämpbart.  

”Miljö- och Energikompetens på arkitektkontoret – En lathund för arkitekten” 

 

Ett annat intressant område är att undersöka beställarens kunskap. Vad kan dagens beställare 
och hur kan han/hon övertygas att bygga energieffektivt? 

”Fördelar med energieffektivitet – en motivering för beställaren” 
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