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Sammanfattning 

Närproducerad odling är en trend som växer sig allt starkare och visar sig bland annat i form 

av stadsodlingar på tak och balkonger. Då det är begränsat med utrymme att odla på i städer 

är vertikala odlingar en alternativ lösning. 

 

I den här rapporten presenteras ett gestaltningsförslag av ett vertikalt växthus som ett 

bostadskomplement. Gestaltningen, byggtekniken och klimatet i växthuset är de områden 

som präglar dess form och tekniska lösningar.  

 

Växthuset har placerats på Haningeterrassen, ett bostadsområde under planeringför vilket 

olika skisser på kretsloppsanpassade växthus har tagits fram. Syftet var att ta fram ett förslag 

på hur ett växthus som bostadskomplement kan utformas, anpassas till platsen och bidra till 

en grönare stadsdel. Genom en platsanalys har ett lämpligt flerbostadshus valts som 

referenshus för projektet. 

 

Arbetet resulterade i ett förslag på ett vertikalt växthus som har kopplats till bostadshuset och 

ger de boende ett växthus i direkt anslutning till sin lägenhet. Växthuset är uppbyggt av 

moduler som alla är lika och utgör ett våningsplan var. Våningsplanet har en rund 

planlösning och ger då ett vertikalt växthus i form av en cylinder. Den omslutande väggen 

består till en tredjedel av en tung bärande vägg och resterande av ett öppningsbart glasparti.  

 

Ett flertal växthus placeras kontinuerligt utefter fasaden och kopplas till lägenheterna med en 

kort bro. De boende får med den här komplementbyggnaden en möjlighet att ta ett steg ut till 

sitt eget privata växthus vilket även kan användas som balkong eller lusthus. 

 

Att växthuset har fler funktioner ökar möjligheterna kring dess användningsområde och 

därmed även dess efterfrågan. Att komplettera ett flerbostadshus med detta växthus kan 

inspirera till ett kretsloppstänk hos de boende. Detta bidrar i sin tur till att göra 

Haningeterrassen till ett grönare område. 
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Abstract 

Local cultivation is a fast growing trend which is seen particularly in the form of urban farms 

on rooftops and balconies. As there is a limited amount of space for cultivation in the cities 

vertical greenhouses is an option. 

This report presents a proposition of a vertical greenhouse as a housing complement. The 

design, construction and installations in the greenhouse are the areas that characterize the 

shape and the technical solutions for the building. 

The vertical greenhouse has been located on Haningeterrassen, a planned area where 

various sketches on ecocyclic greenhouses has been developed during the planning of the 

area. The purpose of this project was to develop a proposition on how a greenhouse as a 

housing complement can be modeled, adapted to the scene and contribute to a healthier 

urban environment. By doing a site analysis on the area a suitable apartment building where 

selected to act as a reference object to the project. 

 

The project resulted in a proposition of a vertical greenhouse connected to an apartment 

building that gives the tenants personal access to an own private greenhouse. The 

greenhouse is built of equal modules that are compounded and each represents a floor plan. 

The planning is in the shape of a circle which creates a vertical greenhouse in the shape of a 

cylinder. The enclosing walls are partly structural and partly made of glass.  

 

Multiple greenhouses are placed continuously along the façade and are connected to the 

apartment by a short bridge. The tenants connected with these greenhouses have the 

opportunity to take a short step outside into their own private greenhouse that can also be 

used as a balcony or a gazebo. 

 

As the greenhouse in this case have multiple functions surrounding its use the possibilities 

increases, thus do the demand. Applying this greenhouse to the home can inspire the 

tenants to take recycling in to consideration. This contribution will help shaping 

Haningeterrassen to a healthier urban environment. 

 

 

 

Keywords: Architecture, greenhouse, construction, design, climate  
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Ordförklaringar 

 

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att  

 dagvatten omhändertas direkt på tomt eller gård. 

(Länsstyrelsen i Skånes län, 2009) 

 

Fotosyntes  Växters förmåga att omvandla solljus, vatten och koldioxid till  

syrgas och druvsocker kallas fotosyntes. 

(Nationalencyklopedin, 2013) 

 

Klorofyll  Växternas gröna färg kommer från ämnet klorofyll vilket är en  

molekyl som fångar upp ljus och överför dess energi till växten. 

(Nationalencyklopedin, 2013) 

 

UV-strålning  Ultraviolett strålning (UV-strålning) är en typ av ljus som alstras av  

solen och som inte uppfattas av det mänskliga ögat. Strålningen  

kan ge skador på DNA hos både människor och växter och dessa 

bör därför skyddas.(Nationalencyklopendin, 2013) 

 

Klyvöppning  Växters blad och stjälkar har öppningar i sitt yttersta cellskikt som  

används för att ta upp en lagom mängd koldioxid samt för att  

undvika att förlora för mycket vatten.(Nationalencyklopedin, 2013) 

 

Transpiration  Transpiration innebär att växten avger ånga genom  

  klyvöppningarna för att reglera den inre temperaturen. 

  (Nationalencyklopedin, 2013) 
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RF  Kvoten mellan luftens fuktinnehåll och mättnadsvärde vid en viss  

temperatur anges som relativ fuktighet - RF. 

(Nevander & Elmarsson, 2006) 

 

Transmission Då ett material släpper igenom strålning från exempelvis vanligt 

ljus sker en transmission(Nationalencyklopedin, 2013) 

 

Absorption Då strålning från exempelvis ljus träffar ett material absorberas en 

del av dess energi i materialet. Den resterande strålningen går 

igenom materialet eller reflekteras bort. (Nationalencyklopedin, 

2013) 

 

Reflektion En viss del av den ljusstrålning som träffar en yta ändrar riktning 

vid träffen och reflekteras bort. (Nationalencyklopedin, 2013) 

 

Konvektion Då rörelser i en vätska eller en gas, exempelvis luft, uppstår på 

grund av temperaturskillnader.(Nationalencyklopedin, 2013) 

 

Avdunstning Avdunstning innebär att ett ämne som befinner sig i vätskeform 

eller fast form omvandlas till gasform. (Nationalencyklopedin, 

2013) 

 

Drivning För att påskynda en plantas tillväxt eller starta odlingssäsongen 

tidigare drivs växterna på med hjälp av drivning. Detta kan göras i 

ett växthus eller en drivbänk där klimatet för snabb tillväxt är 

optimalt. (s 86 i nya växthusboken) 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Urban odling är i dagsläget ett högaktuellt ämne som har utvecklats i samband med att 

intresset för närproducerad mat och en självförsörjande livsstil har ökat. Möjligheterna för att 

odla i staden kan ses i flera olika former, bland annat som vertikala växthus där varje 

våningsplan har plats för stora odlingar. De vertikala växthusen ska ge en möjlighet att kunna 

odla närproducerad kost i en stor skala och samtidigt minska transportkostnaderna i stora 

städer. (Ljungström & Gustafsson, 2013) 

Det här examensarbetet relaterar till ett projekt inom planområdet för Haningeterrassen i 

Handenterminalen. Där planeras i dagsläget en utveckling av området för att ge omgivningen 

kring Haninge centrum ett lyft med fler bostäder och butiker. (Haninge Kommun, 2013) 

Inom projektet finns en vision att på olika sätt applicera växthus som en del av bostäderna 

och miljön kring dem. Dessa växthus ska gynna området genom att bidra med 

hållbarhetsfaktorer inom ekologi, ekonomi och gemenskap samt medverka till en intressant 

karaktär för området. (Semrén & Månsson; CHB, 2013) 

Genom att odla närproducerat utvecklas möjligheter för ett kretsloppstänk genom 

tillvaratagande av både restprodukter från växthuset samt värme- och energiåtervinning 

mellan bostad och växthus. 

1.2 Problemformulering 

Ett problem med att odla närproducerat i urban miljö är att det är begränsat med utrymme. 

För att förenkla detta presenteras i den här rapporten ett förslag på ett växthus som 

bostadskomplement i ett planerat bostadsområde där de boende får möjligheten att odla i 

egna privata växthus. Växthuset kan även användas som en typ av lusthus eller en balkong. 

 

  



 

2 
 

1.3 Syfte och mål 

Projektet syftar till att utforma ett förslag som ska möjliggöra odling i samband med 

bostaden. Målet som sattes för att uppnå detta var att utforma en balkonglösning förenat 

med ett växthus som möjliggör både odling och umgänge. 

I dagsläget finns ett antal förslag framtagna för olika sätt att tillämpa växthus på Haninge-

terrassen. Dessa är i skisstadiet och genom det här projektet presenteras ännu ett förslag på 

hur en sådan lösning kan utformas byggtekniskt och gestaltningsmässigt. Utöver det 

mervärde växthuset ger för de boende och områdets karaktär önskas det bidra till att göra 

Haningeterrassen till en grönare stadsdel genom att inspirera till ett ökat kretsloppstänk. 

Genom uppförande av en 3D-modell presenteras förslaget i den tänkta miljön för att ge en 

tydlig vision av gestaltningen. 

1.4 Avgränsningar 

För att kunna göra en fördjupning i projektet avgränsas ett antal ämnesområden för att 

merfokus skall läggas på de relevanta områdena gestaltning, byggteknik och växthusteknik. 

Projekteringen sker på förslagshandlingsnivå vilket innebär att ritningar omfattande planer, 

sektioner, fasader, situationsplan och detaljer kommer att presenteras. 

Genom att göra avgränsningar inom ämnet odling lämnas utrymme för fördjupning inom 

växthusteknik. Ett urval växter och dess behov presenteras för att få en översiktlig 

uppfattning om växthusets möjligheter, dock redovisas ingen djupare studie över växternas 

behov och egenskaper.  

Lösningar för LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten), kompostering och underhåll 

behandlas inte i projektet. Tyngdpunkten ligger istället i att förstå växthusets funktion och den 

teknik som behövs för att skapa det klimat som växter och människor trivs i. 

Några större energi- och lastberäkningar utförs inte och därför görs avgränsningar inom 

energiberäkningar samt tillvaratagande av värme och energi när det gäller växthuset. För att 

göra en uppskattning över växthusets innetemperatur under olika månader görs beräkningar 

baserade på dokumenterade utetemperaturer.   

Ekonomiska frågor i projektet behandlas översiktligt för att få en realistisk kostnadsbild av 

förslaget. Fokus i uppgiften ligger dock i att lösa frågor kring växthusets utformning och 

gestaltning. Därav kommer inga djupare kostnadsberäkningar att utföras. 
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Valet av solsavskärmning för växthuset baseras på befintliga metoder och material gällande 

solavskärmning. Inga tekniska detaljer över dess automatik eller beräkningar på effektiviteten 

av den valda solavskärmningen utförs. 

1.5 Lösningsmetoder och genomförande 

 

För att få ett strategiskt upplägg av projektarbetet indelades arbetsprocessen i olika 

delmoment. 

 Förstudie 

 Fördjupningsstudier 

 Skissprocessen 

 Modellering 

 Rapportskrivning 

För att få en förståelse i det ämne som projektet kommer att behandla påbörjades arbetet 

med en förstudie där en frågeställning fastställdes. Tillsammans med bakgrunden utgör 

frågeställningen starten för arbetet där dagsläget och tidigare projekt undersöks. 

Projektet inleddes sedan med ett fördjupningsarbete där information gällande växthusteknik, 

odling, byggteknik och gestaltning hämtades. För att få en tillräcklig bred kunskapsbas inom 

växthusteknik och odling innan skissprocessen påbörjades var detta ett nödvändigt steg då 

den utbildning som examensarbetet utförs vid inte behandlat dessa ämnen. 

Framtagande av skisser påbörjades under senare delen av fördjupningsstudierna och pågick 

parallellt med fortsatt informationshämtning. De tidiga skisserna skapar en uppfattning om 

vad som fungerar i omgivningen samt vilken storlek på det vertikala växthuset som anses 

rimligt. 

3D-Modellering av växthuset påbörjades då skisser var framtagna och relevanta beslut 

gällande byggnadens utformning var tagna. De tidiga modellskisserna togs fram i 3D-

modelleringsprogrammet SketchUp för att ge en översiktlig bild på hur det vertikala växthuset 

kan se ut i förhållande till platsen och anslutande byggnad. Tidiga solstudier gjordes även 

här för att jämföra olika längder på bron samt undersöka den skugglängd som växthuset ger 

på den bakomliggande fasaden till följd av dess storlek. 

Planskisser ritades upp i modelleringsprogrammet AutoCAD där olika förslag togs fram med 

varierande form, storlek och inredning. Då planen var fastställd exporterades den till Revit 

Architecture där en 3D-modell togs fram baserad på planen. 
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Resterande modellering utförs i Revit där sektions-, plan- och fasadritningar tas fram. 

Modellering av komponenter och dess materialhantering görs i AutoCAD och exporteras 

sedan till Revit. Även detaljer tas fram i AutoCAD med ett underlag från Revit över den 

aktuella detaljen. 

Rapportskrivning sker kontinuerligt under hela processen där de fakta som samlats in och de 

beslut som tas skrivs ned för senare bearbetning. 

 

1.6 Faktainsamling 

Fakta som använts under fördjupningsstudierna i projektet har hämtats ur litteratur, hemsidor 

på internet samt på inspirationsgivande studiebesök i växthus, Bergianska trädgården, och 

på Älvsjömässans trädgårdsmässa ”Nordiska trädgårdar”. 

Paralleller mellan projektets fördjupningsämnen och tidigare kurser inom ramen för 

utbildningen är en given förutsättning. Därav har tidigare kursmaterial som listas nedan varit 

användbar i arbetet. 

 Sandin, K. (2010). Praktisk byggnadsfysik. Lund: Studentlitteratur AB. 

 Sandin, K. (2007). Praktisk husbyggnadsteknik. Lund: Studentlitteratur AB, Lund. 

 Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M., Andersson, A., & Nyström, S. (2012). 

Arkitektens handbok. Stockholm: Byggenskap Förlag. 

 Warfvinge, C., & Dahlblom, M. (2010). Projektering av VVS-installationer. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 Nevander, L. E., & Elmarsson, B. (2006). Fukt handbok. Svensk byggtjänst. 
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2 Nulägesbeskrivning 
 

Projektet utförs på uppdrag från centrum för Hälsa och Byggande, CHB, på KTH som genom 

ett samarbete med Semrén och Månsson arkitektkontor och Sveanor fastigheter AB är 

delaktiga i arbetet med växthusfrågor på Haningeterrassen. 

CHB – Centrum för Hälsa och Byggande är ett forskningscentrum på Kungliga Tekniska 

Högskolan som tillsammans med kommun, landsting och företag arbetar med projekt inom 

miljö och boende (Centrum för Hälsa och Byggande, CHB, 2010). Verksamheten invigdes 

2008 och forskningen riktas huvudsakligen till områden inom boende som behandlar teknik, 

hållbarhet och god livsmiljö.(Centrum för Hälsa och Byggande, CHB, 2012) 

Haningeterrassen är ett projekt i Haninge kommun där planer finns på att bygga bostäder 

och affärer. Inblandade parter i projektet är Haninge kommun, Semrén och Månsson 

arkitekter AB, Sveanor fastigheter AB och stadsbyggnadsförvaltningen Haninge. KTH – CHB 

Centrum för Hälsa och Byggande har finansierats för att utveckla kretsloppsanpassade 

växthus i området. (My newsdesk, 2012) 

Examensarbetet utförs dels på KTH campus Haninge samt på Hagman & Co Arkitekter AB 

där handledare och näringslivskontakt Tomas Hagman bistår med kunskap och vägledning 

genom projektet. 

Vertikala växthus 

Konceptet vertikala växthus grundar sig på en idé över att stora städer ska kunna bli 

självförsörjande på mat genom att odla i växthus. Tanken är att växthusen ska motsvara 

produktionen från stora jordbruk samtidigt som det upptar en liten yta mitt inne i staden då de 

istället byggs vertikalt. Professor Dickson Despommier, Colombia University New York, är 

bland de första personer som har behandlat begreppet och forskat i området vertikala 

jordbruk. Enligt Despommier kan 120 stycken vertikala växthus som respektive motsvarar 

2400 hektar jordbruksmark försörja hela New Yorks befolkning med grönsaker. Genom att 

utrusta växthuset med den senaste växthustekniken och utnyttja spillvärme från städerna 

kan växthuset bli ett slutet kretslopp. 

 I dagsläget är världens första vertikala växthus under planering i Linköping. Detta ska bli en 

försöksanläggning för metoden och kommer utöver växthuset innehålla kontor och 

forskningslokaler. Initiativet är taget av bolaget Plantagon som genom ett sammarbete med 

konsultföretaget Sweco arbetar med projektet. (Nyström, 2013) 
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3 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensram som arbetet grundar sig på är resultatet av en byggteknisk 

högskoleingenjörsutbildning, Byggteknik och Design KTH. De kurser som utbildningen 

omfattar ligger till grund för projektets fördjupning.  

Nedan beskrivs särskilt viktiga områden som varit av stor vikt för arbetet och som erhållits 

under utbildningens gång. 

Byggteknik, konstruktion och samhällsplanering 

För de byggtekniska frågor som uppstått under arbetet har en grund i konstruktionsteknik 

varit nödvändig. Genom underlag från de tre huvuddelarna lastanalys, betongkonstruktion 

och stålkonstruktion som behandlats under utbildning kan dimensioneringsberäkningar över 

konstruktionens utföras. Respektive konstruktions egenskaper studeras där genom analys 

och dimensionering. Vid lastanalysen berörs bland annat laster, lastnedräkningar, moment 

och kapacitet. 

Viktiga faktorer som påverkar dimensioneringen är bland annat nyttig last, last i brotts- och 

bruksgränstillstånd, farlig lastställning och laster från snö och vind.  

Med bekantskap om dessa metoder och förutsättningar kan bedömningar göras vid val av 

konstruktionstyp och dimensionering i projektet. 

Under en tidig del av utbildningen har grundläggande kunskaper inom materiallära, 

husbyggnad, och byggfysik behandlats. Där har grunder för fukt- och värmeberäkningar 

studerats som ger en grund för senare fördjupning. Även grundkunskaper inom projekt-

arbete, rapportskrivning och informationsinsamling gavs i ett tidigt skede. 

För att skapa en förståelse för planering av ett område och ett samhälle ges kunskaper inom 

fastighetsindelning och planbestämmelser. Även praktiska övningar är en del av utbildningen 

genom att ta fram detaljplaneritningar, illustrationsplaner och utförande av områdesgränser. 

Plan och bygglagen PBL och fastighetsbildningslagen FBL studeras och tillämpas i dess 

övningar för att bli bekant med regler och begrepp. 

Dessa kunskaper erhålls genom kurserna: 

 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 

 Byggteknik 1  

 Byggteknik 2 
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 Konstruktionsteknik 

 Samhällsplanering 

Installationer 

Fördjupade kunskaper i installationsteknik och energi har bidragit till att projektets frågor 

rörande ventilation, värme, fukt, vatten och avlopp samt inneklimatet i allmänhet kan 

behandlas. Kännedom om olika typer av ventilationssystem och deras funktion gör det 

möjligt att uppskatta en lämplig lösning för projektet. 

Vid utformning av de avlopp-, tappvatten- och varmvattenledningar som tillämpas i projektet 

används olika metoder för att göra en uppskattning av lämplig dimensionering. För 

dimensionering av tappvatten- och varmvattensledningar kan två metoder tillämpas. Den 

förenklade metoden eller beräkningsmetoden (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I det här 

projektet används den förenklade metoden med tabellvärden över normflöden efter 

europeisk standard. 

Även vid dimensionering av avloppsledningar går två metoder att tillämpa, dimensionerings-

metoden enligt svensk praxis eller dimensionering enligt metoden europeisk standard 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). Den sistnämnda används i projektet. 

Byggtekniska bedömningar över fukt och värmes påverkan på byggnaden ger ett underlag 

för hur projektet utformas utifrån dessa faktorer. 

Dessa kunskaper erhålls genom kursen: 

 Installationsteknik och energi  

Projektering och modellering 

Kunskaper inom projektering och modellering har erhållits genom praktisk tillämpning av 

modelleringsprogram som Revit, SketchUp och AutoCAD i projektbaserade kurser. I dessa 

kurser har även måttsystematik, brand och skissprocessen behandlats. 

BIM har varit av stor vikt under arbetets modelleringsfas då grundläggande kunskaper i3D-

modelleringsprogrammet Revit utvecklats där. Revit har tillämpats för att ta fram en 3D-

modell i det här projektet. 

Dessa kunskaper erhålls genom kurserna: 

 Building Information Modeling, BIM 

 Konstruktion och design  
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 Arkitektur, byggnadstekniken  

 Arkitektur, skissprocessen 

Fördjupning växthusteknik 

Ytterligare fördjupningsstudier inom växthusteknik som varit nödvändiga för projektet har 

inhämtats genom en litteraturstudie. Genom denna studie har kunskaper inom bland annat 

material i växthus, klimat, ljus- och luftningsbehov samt odling erhållits.  

Fördjupningen resulterade i ett antal böcker, tidningsartiklar och internetsidor som refereras 

till i projektet. En fullständig referenslista går att finna under kapitlet litteraturförteckning.  
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4 Procedur 
 

I detta kapitel presenteras platsen, konceptet och utformningsförslag samt de teorier och 

fakta som ligger till grund för utformningen.  

Inledningsvis presenteras den plats som projektet refererar till, Haningeterrassen. Därefter 

ges en beskrivning av det koncept som har format de framtagna skisserna.  Genom en 

platsanalys och ett förtydligande över de förutsättningar som gäller för området väljs ett 

bostadshus ut som referenshus där det slutliga förslaget appliceras. 

Därefter följer det avsnitt som behandlar den fördjupning som har gjorts inom odling, 

växthusteknik och byggfysik. 

Avslutningsvis presenteras de framtagna skisserna som sedan diskuteras kring för att få 

fram det slutliga förslaget. 

 

4.1 Haningeterrassen 

 

En ny stadsmiljö planeras i den nuvarande Handenterminalen i Haninge söder om 

Stockholm. Butiker, bostäder och en ny integrerad bussterminal utgör huvuddelen av det nya 

byggprojektet som omfattar 3,8 hektar mark med ca 450 bostäder och 47 000 m2 

lokaler.(Haninge Kommun, 2013) 

I projektet finns ett koncept som syftar till kretsloppanpassade växthus. Dessa har för avsikt 

att ge en möjlighet att närodla och ge en hälsosam inomhusmiljö samt hitta effektiva 

lösningar för omhändertagande av dagvatten och uppvärmning. Utöver de visioner som finns 

för växthuset önskas även dess arkitektoniska utformning ge ett mervärde för 

området.(Semrén & Månsson; CHB, 2013) 

Koncept 

 

För att möjliggöra en plats för odling i samband med bostaden inom projektet för 

Haningeterrassen skall en lösning för detta utformas. Genom att i en mindre skala tillämpa 

konceptet för ett vertikalt växthus kombinerat med en balkong ger detta ett bostads-

komplement med flera användningsområden. Det huvudsakliga syftet med att ha ett växthus 

som ett bostadskomplement är att ge de boende i flerbostadshuset chansen att ta ett 

bekvämt steg ut till sin egen privata odlingslott. Genom att anpassa rummet efter de 
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förutsättningar som gäller för både människor och växter skapas valmöjligheter för dess 

användning. Det kan användas som en balkong eller ett lusthus likväl som ett växthus. 

Genom att utforma komplementbyggnaden med en moduluppbyggnad möjliggörs eventuell 

placering på andra platser. Modulen ska göra att litet avtryck på både fasad och mark samt 

vara enkel att anpassa efter byggnadens höjd och våningsantal. 

Nedan presenteras de steg som leder fram till den slutliga utformningen. 

 

Figur 4.1 Arbetsprocessen 

 

 

Figur 4.2 Vy från gård 

  

Slutlig 
utformning 

Förslag Fördjupning Platsanalys Koncept 
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Platsen 

Den valda platsen ligger i den södra delen av Haningeterrassen där de tänkta bostäderna 

täcker den norra och västra delen av kvarteret och omsluter en innergård mot sydost (Se 

figur 4.3). Kvarteret har goda ljud- och ljusförhållanden och lämpar sig därför för balkong- 

och odlingsytor. Bostäderna som planeras uppskattas vara upp till 6 våningar och bestå till 

största del av 3:or och 4:or.  

 

Figur 4.3 Illustrationsplan för Haningeterrassen. I den södra delen ligger det flerbostadshus 
som projektet refererar till. (Haninge kommun; Semrén och Månsson arkitektkontor; Sveanor 
fastigheter AB, 2013) 
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Förutsättningar 

Då platsen i dagsläget är under projektering är fasad och planlösningar ännu inte utformade. 

Utifrån dessa förutsättningar kommer placering och utformning av växthusen att baseras på 

egna antagande gällande bostadshusets lägenhetsavgränsningar och fasadens utformning.  

Det framtagna förslaget över växthuset klassas som en komplementbyggnad och dess yta 

räknas som biarea till den samhöriga lägenheten. 

I Haningeterrassens detaljplan går att läsa de planbestämmelser, gränser samt den mark- 

och vattenanvändning som gäller för området. 

På plankartan framgår de bestämmelser som gäller för den valda tomten.  

”Marken får bebyggas med planterbart bjälklag. På kvartersmark får mindre 

bostadskomplement, t.ex. förråd och växthus, samt stödmurar uppföras. Bostadskomplement 

får sammanbyggas med huvudbyggnad. På allmän plats får med ändamålet förenliga 

byggnadsverk uppföras.”(Haninge kommun; Stadsbyggnadsförvaltningen, 2013) 

 

 

Figur 4.4 Urklipp ur plankarta för Haningeterrassen med områdesbestämmelser (Haninge 
kommun; Stadsbyggnadsförvaltningen, 2013) 
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Material och kulör 

Vid val av material och kulörer har inspiration hämtats från Haningeterrassens 

gestaltningsprogram. Profillöst glas, högkvalitativt trä och smidesräcken i tunna profiler är 

några av de material och utföranden som nämns i beskrivningen. (Haninge kommun; 

Stadsbyggnadsförvaltningen, 2013) 

 

Figur 4.5 Kulörschema ur Haningeterrassens gestaltningsprogram (Haninge; Smerén och 
Månsson; Sveanor fastigheter, 2013) 

 

4.2 Fördjupning 

 

Odling 

Det huvudsakliga användningsområdet för ett växthus är odling men det kan även användas 

som ett lusthus eller en avkopplingsplats. Då ett särskilt klimat kan skapas finns det stora 

valmöjligheter över vilka växter som väljs att odla där.  

Grönsaker, frukter och kryddor är vanliga växter att odla i växthus. Beroende på vilket klimat 

växthuset har och vilken årstid det är så ändras förutsättningarna över vad som är möjligt att 

odla. Även den geografiska placeringen bidrar till vad som är mest lämpligt att odla. För vissa 

växter är växthuset bara nödvändigt vid plantering och drivning då tillväxten är snabbare där. 

Efter tillväxt kan de flyttas ut och lämna plats för andra plantor som kräver den extra 

anpassade miljön.(Palmstierna & Alm, 2000) 
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Nedan följer en tabell med ett urval växter som är vanligt förekommande i växthus.  

Tabell 4.1 Beskrivning av olika plantors temperaturbehov  

Växt/Planta Groningstemp. 

(OC) 

Odlingstemp. 

(OC) 

Köldkänslig Värmekänslig 

Tomat 20-25 <30 Klarar inte stora 

temperaturväxlingar 

Bör inte 

överstiga 30 OC 

Gurka 22-23 26-28 Nattemp. Bör ligga 

mellan 12-25 OC 

Bör inte 

överstiga 30OC 

Chilipeppar 25-30 18-22 Bör inte understiga 

16 OC 

Bör inte 

överstiga 30 OC 

Aubergin 25 25 Klarar inte kyla. 

Nattemp. bör helst 

ligga runt 15-20 OC 

Nej, trivs i 

värme 25 OC är 

en lagom temp. 

Sallat 18 18 Bör inte understiga 

10-12 OC, då ökar 

risken för 

svampsjukdomar 

Ja, gror inte lika 

bra vid >18oC 

Vintersallat 20 1- 30 Nej, växer vid 

temperaturer ned 

mot 1 OC 

Nej, men gror 

bäst vid 20 OC 

Morot* 18-22 18-22 Bör inte understiga 

15 OC 

Bör inte 

överstiga 25 OC 

(Palmstierna & Alm, 2000) 

* (Åkerstedt, 1995) 

 

Vid växthusodling finns flera olika odlingsmetoder att tillgå. Exempel på dessa är genom 

odling i kruka, direkt i marken, i upphöjd bädd, i säck eller med hydroponiska 

system(Jordbruksverket, 2007/2008). Att odla i en upphöjd bänk (odlingslåda) har den 

fördelen att det blir en stor jordvolym som inte torkar upp lika snabbt som i en mindre kruka. 

Det är även en fördel att all jord går att byta ut för att varje år ha möjlighet att ge växterna en 
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ny frisk jord (Palmstierna & Alm, 2000). Hydroponisk odling är en metod där endast en 

näringslösning används att odla i istället för jord.(Nyström, 2013) 

 

Material i växthus 

De vanligaste materialen i en växthusstomme är stål, aluminium och trä. Trä har den 

nackdelen att det krävs mer underhåll av stommen för att växthuset ska få en lång livslängd. 

Trästommen orsakar även mer skuggning i växthuset då större dimensioner på 

konstruktionen krävs. Detta ger då ett mindre effektivt ljusintag vilket inte gynnar växterna 

under stora delar av året. 

En stålkonstruktion med galvaniserat stål och aluminiumspröjs är det vanligaste i storskaliga 

växthus men även i mindre. Då det på grund av hög luftfuktighet i växthus lätt bildas kondens 

är det viktigt att använda sig av material som står emot rostangrepp, därav det galvaniserade 

stålet.  

Glas och plast är de vanligaste förekommande täckningsmaterialen som används på 

växthus. Av dessa är glas det vanligaste och påverkas inte i lika stor omfattning av solens 

UV-ljus som plast gör. De vanligaste plasterna är akryl och polykarbonat som har en bättre 

isolerande förmåga än glas men kan ofta ge en mindre klar utsikt.(Jordbruksverket, 

2007/2008) 

 

Solinstrålning 

Genom att ha stora glaspartier på en byggnad erhålls en hög solinstrålning vilket i sin tur 

leder till ett värmetillskott i rummet. Vilket slags glas som används och i vilken vinkel 

strålningen infaller avgör till vilka andelar ljuset fördelas i mellantransmission, reflektion, 

absorption och värmeåtervinning.  

Beroende på om enkelglas, 2-glas eller 3-glas används fås olika transmissionsvärden. Ett 

fönster med enkelglas har det högsta transmissionsvärdet. Det kan släppa igenom upp till 90 

% av solens strålning.(Sandin, 2010) 
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Ljus 

Ordentligt ljus är en förutsättning i växthuset för att växterna ska trivas. För att ordentlig 

tillväxt ska ske krävs ca 14 timmars ljus per dygn i form av solljus tillsammans med 

kompletterande artificiell belysning. Ljuset krävs för att fotosyntesen och klorofyllbildningen i 

växterna ska stimuleras. (Palmstierna & Alm, 2000) 

Definitionen av ljus är all strålning som ligger i våglängdsområdet 10 nm – 1 000 000 nm och 

i området mellan 380 - 780 nm ligger det synliga ljuset. Det är det synliga ljuset som används 

för fotosyntesen och det ljus som är användbart för växterna.(Jordbruksverket, 2007/2008) 

 

Tillgänglighet 

För att uppnå en tillräckligt god tillgänglighet i en bostad används måttsättning efter sis-

standard. I denna standard behandlas mått på bland annat inredning och passage. Dessa 

anges som normalnivå ellerhöjd nivå. Normalnivån är den grundläggande tillgänglighet som 

används för bostäder där en manuell eller mindre eldriven rullstol ska kunna användas. Den 

utökade nivån används vid publika ytor där utökad tillgänglighet krävs.(Swedish standards 

institute, 2006) 

För att uppnå en bra tillgänglighet i det horisontella planet krävs det att passagemått är 

tillräckliga för att ta sig igenom mellan exempelvis en möbel och en vägg.  

Tillgängligheten i det vertikala planetär också nödvändigt för att det ska vara möjligt för alla i 

bostaden att nå överallt. Dessa vertikala mått tillämpas på bland annat arbetsbänkar och 

hyllor som skall anpassas till människans räckvidd.(Bodin, et al., 2012) 

 

Termisk komfort 

 

Definitionen av den termiska komforten är det tillstånd då en person är tillfreds med 

temperaturupplevelsen i rummet(Warfvinge & Dahlblom, 2010). Nedan följer viktiga faktorer 

som påverkar klimatupplevelsen i växthuset.  
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Klädsel och aktivitet 

Hur komforttemperaturen upplevs påverkas av de två personberoende inneklimats-

parametrarna klädsel och aktivitet.  Beroende på vilken klädsel en person har så ändras den 

upplevda komforttemperaturen. Genom konvektion, ledning, avdunstning och strålning avges 

värme från kroppen som påverkar omgivande temperatur. Beroende på aktivitet avges mer 

eller mindre värme.(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 

Lufttemperatur 

Lufttemperaturen bör vara anpassad till aktiviteten i växthuset. Den ska tillfredsställa både 

människor och växter. Innetemperaturen skiljer sig mellan sommar (ca 22-25 o C) och vinter 

(18-22 OC). Vid vila är det lämpligt med en något högre temperatur än vid tyngre arbete. 

Ett sätt att beskriva den upplevda temperaturen bättre är med operativ temperatur (OT). Vid 

denna typ av temperaturberäkning tas uppvärmda ytor, exempelvis glaspariter som har blivit 

uppvärmda av solinstrålning, med i beräkningarna. Operativ temperatur beräknas som 

medelvärdet av luftens och omgivande ytors temperatur.(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Då det är svårt att optimera temperaturen efter varje växts behov krävs en temperatur i 

växthuset som de flesta växter kan trivas i. En tillräcklig temperatur för tillväxt ligger mellan 

15 och 20 o C och den optimala temperaturen för tillväxt ligger mellan 22 och 25 o C. I det 

flesta fall skall temperaturen inte överstiga 30 o C i ett växthus. (Palmstierna & Alm, 2000) 

 

Lufthastighet och kvalitet 

En annan avgörande faktor för komforten är lufthastigheten. I de fall då luftens hastighet 

överstiger 0,15 m/s vid en operativ temperatur på 20 – 24 OC kan lokala nedkylningar ske på 

kroppen och skapa obehag. Orsaken till varierande lufthastighet inomhus kan exempelvis 

vara otätheter från byggnadsens klimatskal, uteluftsventiler eller på grund av kallras. 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Kallras är namnet på luftrörelser som bildas vid kalla ytor. Växthus består av mycket glas, 

som i regel har sämre isolerande förmåga än en isolerad yttervägg. Vid energieffektiva 

fönster är upplevelsen av kallras mycket låg. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
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Inneluftens kvalitet är också en viktig faktor som påverkar komforten, prestationsförmågan 

och hälsan. Några viktiga punkter som avgör kvaliteten är följande: 

- Koldioxidhalt 

- Lukt 

- Fukt 

- Kvävedioxid 

- Radon 

- Ozon 

- Partiklar   (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Det är viktigt att en människa får syre från den omgivande luften. Inandningsluften innehåller 

ca 20 % syre och utandningsluften ca 16 %. Förutom syre innehåller utandningsluften även 

koldioxid, CO2, som behöver föras bort ur kroppen. Halten för CO2 i luften mäts i ppm (parts 

per million). Vid 1000 ppm anses luften vara dålig men det arbetshygieniska gränsvärdet för 

CO2 har lagts på ca 5 000 ppm. 

 

Fukt 

Luftfuktigheten i växthuset påverkar såväl växterna som konstruktionen. Det krävs en lagom 

hög fuktnivå i luften för att växterna inte ska drabbas av vattenstress och därmed avstanna i 

tillväxten. Plantor reglerar den egna temperaturen genom att låta vatten avdunsta, detta 

kallas transpiration. I de fall då det inte finns tillräckligt med fukt i luften kommer växterna att 

avge mer fukt än vad de tar upp vilket leder till att den befintliga fukten i växten hålls kvar 

genom att dess klyvöppningar stängs. Detta gör att temperaturen i växten ökar samt att 

förmågan att ta upp koldioxid minskar. 

Vid för hög fuktnivå i luften kan andra problem tillkomma, som kondens eller skadedjur. Ett 

lagom värde på den relativa fuktigheten i ett växthus ligger mellan 70 och 85 % RF. 

(Jordbruksverket, 2007/2008) 

 

Relativ fuktighet (RF) 

Den optimala relativa fuktigheten för människor bör ligga mellan 40 – 60 % RF inomhus. Det 

område där påverkan från bakterier, virus, svamp mm är minst. RF under 20 % kan ge 

besvär på slemhinnor och hud. RF över 70 % medför risk för tillväxt av kvalster och alger 

samt kondensutfällningar på byggnadsdelar. Då RF i ett växthus bör ligga runt 70 – 85 % 
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måste projekteringen utföras med byggnadsdelar som klarar av ett fuktigt klimat. (Warfvinge 

& Dahlblom, 2010) 

 

Ljus och ljud 

För att ljusförhållanden i en lägenhet ska anses tillfredställande bör rum där människor vistas 

inte avskärmas mer än tillfälligt från direkt solljus. Ett bra ljusförhållande är uppnått då rätt 

ljusstyrka och luminans har åstadkommits. Enligt råd ur BBR bör inte heller några störande 

reflektioner eller bländningar förekomma.(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

I detaljplanen för Haningeterrassen anges några riktvärden som skall tillämpas på minst en 

av de balkonger eller uteplatser som ansluts till en bostad. Dessa skall inte utsättas för högre 

ekvivalent ljudnivå än 55 dB eller uppnå en högre ljudnivå än 70 dB. För att uppnå dessa 

krav bör balkongen placeras på en sida av byggnaden där dessa värden inte 

överskrids.(Haninge kommun; Stadsbyggnadsförvaltningen, 2013) 

 

4.3 Förslag 

 

Genom att ta fram olika förslag för konceptet baserade på de val som gjorts över dess form 

och utförande så kan en slutgiltig utformning fastställas och beskrivas mer grundligt. 

I det här avsnittet presenteras fyra olika alternativ som har tagits fram efter analyser gällande 

form, placering mot fasaden, innehåll och konstruktion. Enkla skisser ställs upp med för- och 

nackdelar över respektive utformning.  

 

Form 

En rund form har valts för växthuset baserat på egna tankar kring utformningen samt med en 

uppställning över olika för- och nackdelar (se tabell 4.2). Innan valet av form fastställdes 

testades olika former för att få fram vilken som var den mest passande. Yteffektivitet, 

solinsläpp och anpassning till fasaden är viktiga aspekter som har tagits hänsyn till vid valet. 

För att få ett maximalt ljusinsläpp för växterna under dagen var den runda lösningen ett bra 

alternativ då placering av växter i växthuset kan anpassas efter solens läge. 
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Tabell 4.2 Formalternativ 

 

 

Bro 

 

För att avskilja växthuset från huvudbyggnaden ansluts varje växthus till en lägenhet med en 

bro. Bron har fördelarna att ett mindre avtryck på fasaden görs och klimatet i växthuset 

separeras från lägenhetens klimat. Detta bildar en avskiljning mellan huvudbyggnaden och 

komplementbyggnaden. Bron kan även anses lämplig vid ett fall då växthuset skall placeras 

på en befintlig byggnad. Det skall vara möjligt att avlägsna växthuset från byggnaden utan att 

stora förändringar sker på fasaden. 

Vid valet mellan att ansluta växthuset och lägenheterna med bro eller utan bro ställdes en 

matris upp över olika fördelar och nackdelar. Valet stod huvudsakligen mellan bro eller utan 

bro men även ett val mellan att ha en isolerad eller oisolerad bro gjordes i matrisen. (se 

tabell 4.3) 

 

  
 

  

+  Klassisk form på 
växthus 

 Lätt att inreda 

 Billigt med raka 
glaspartier och 
väggar. 

 

 Enkel form 

 Symmetrisk 

 Raka partier – 
enklare för 
solavskärmning 
och glas. 

 Flexibel 

 ”Stark” form 

 Inredning och 
funktioner anpassas 
enkelt till vädersträck 

 Inga hörn 

 Yteffektiv 

 Öppen känsla mot 
fasaden 

-  Hörn som skuggar 

 Trängre känsla mot 
fasaden 

 Svårare att 
anpassa till andra 
platser efter 
väderstreck 

 Mindre attraktiv 
form jämfört med 
den ”starka” cirkeln 

 

 Kräver specialdelar 

 ”Låst” form som gör 
att vissa funktioner 
måste anpassas till 
den kurvade formen 

 Högre kostnad för 
krökt glas 
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Tabell 4.3 Jämförelse mellan alternativen ”bro”, ”isolerad bro” och ”utan bro” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Bro (Oisolerad) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bro (Isolerad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Utan bro 

+  Mindre påverkan 
på fasad  

 Släpper in ljus 
bakom växthuset 

 Skiljer 
huvudbyggnad från 
komplement-
byggnad 

 Från lägenhet direkt 
till växthus 

 Spillvärme från 
lägenhet till växthus 
kan nyttjas och vice 
versa 

 Ingen snöskottning 
på vintern 

 Tar mindre plats 

 Direkt anslutning, 
närmare 
huvudbyggnad 

 Mindre skuggytor 
på fasad 
huvudbyggnad 

 Spillvärme från 
lägenhet till växthus 
kan nyttjas och vice 
versa 

-  Hamnar längre från 
fasad 

 Tar mer plats 

 Större skuggytor på 
fasad 

 Sämre utsikt för 
omgivande 
lägenheter 

 Måste gå ut för att 
ta sig in i växthuset 

 Växthuset känns 
mer avlägset 

 Större påverkan på 
fasad 

 Större yta att värma 
upp 

 Hamnar längre från 
fasad 

 Tar mer plats 

 Större skuggytor på 
fasad 

 Sämre utsikt för 
omgivande 
lägenheter 

 Större påverkan på 
fasad 

 Omgivande 
fönster/rum känns 
mer instängda 

 Kräver bredare yta 
mot fasad 
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Förslag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 2 

 

 

 

 

 

  

Förslag 1 visar en variant på den runda formen 

med en lekfull planlösning som syftar till att 

fördela söderläget mellan odlingsutrymmena på 

insidan och balkongen på utsidan.  Helglasad 

fasad ger maximalt ljusinsläpp. 

Utformningen är inte effektiv då svårhanterliga 

vinklar och utstick frambringas. 

Ca 12 m2 invändig yta 

Ca 2,8 m2 Balkongyta 

I förslag 2 visas en mer funktionell balkong- 

och planlösning. Balkong och odlingsytor är 

belagda i söderläge för bästa 

odlingsförutsättningar. Skjutbara glaspartier 

skapar en ute/inne känsla för loggian. Även 

i den här lösningen förekommer några 

utstick och vinklar som ger en sämre 

yteffektivitet.  

Ca 17 m2 invändig yta 

Ca 5 m2 balkongyta 

Figur 4.6 Förslag 1 plan 

Figur 4.7 Förslag 2 plan 

Balkong 
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Förslag 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 4 

 

  

Det tredje förslaget visar en helt cirkulär 

planlösning med en utanpåliggande 

balkong. Även här med skjutbara 

glaspartier och placering av odlingsytor 

och balkong i söderläge. 

Helglasad fasad med stålstomme och 

pelarsystem. 

Ca 15 m2 invändig yta 

Ca 3,5 m2 balkongyta 

I det fjärde och sista förslaget har 

balkongen tagits bort och en tung bärande 

vägg har ersatt en tredjedel av 

glasfasaden. Två pelare hjälper till att 

fördela lasterna jämt. Den främre halvan 

av glasfasaden består av öppningsbara 

partier som ger en balkongkänsla och 

möjliggör luftning av växthuset. 

Ca 10 m2 invändig yta 

 

Figur 4.8 Förslag 3 plan 

Figur 4.9 Förslag 4 plan 
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Balkong 

 

För att göra växthuset mer attraktivt och funktionell skall det kunna användas som balkong. 

De tidiga skisserna visar lösningar med en balkong på växthusets framsida som en extra yta 

att vistas och odla på. Då detta tog bort en del av intrycket på den annars helt cylindriska 

formen sorteras denna lösning bort. Istället har öppningsbara glaspartier i växthusets 

framkant tillämpats för att skapa en balkongkänsla i öppet läge. 

Storlek 

 

Efter jämförelser av olika storlekar på växthuset har den slutliga inre arean hamnat på 10 m2. 

I de tidiga skisserna prövades storlekar upp mot 20 m2, men då det tog för mycket plats i 

förhållande till fasaden och skulle kosta mer att bygga komprimerades ytan. Både 

ekonomiska och gestaltningsmässiga faktorer påverkade valet tillsammans med en 

skuggstudie som visar den påverkan en större volym ger i form av skuggningar på fasaden. 

Skuggstudie 

En skuggstudie har utförts på platsen för att få en uppfattning över de skuggor som 

växthusen och omgivningen skapar. Genom skuggstudien kontrolleras att inga skuggor faller 

på ett olämpligt sätt där antingen stora delar av växthuset skuggas eller den bakomliggande 

fasaden och dess lägenheter. 

Skuggstudien har genomförts i Revit där tid och geografisk placering ställs in för att få en 

realistisk bild över solens förlopp vid den aktuella platsen.  
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5 Resultat 
 

Här presenteras det framtagna förslaget med den slutliga utformningen (se figur 5.1). 

Beskrivningen av växthuset inleds med en presentation av form och planlösning och 

utvecklas till beskrivningar över de mer detaljerade tekniska lösningar som är tillämpade i 

projektet. Dess form, konstruktion och installationer redogörs för att ge en ingående bild i 

byggnadens funktion och utformning. I beskrivningen dras paralleller kontinuerligt till de fakta 

och teorier som ligger till grund för besluten. Avslutningsvis beskrivs de faktorer som ligger till 

vikt för klimatupplevelsen i växthuset samt en ekonomisk uppskattning av byggkostnader för 

växthuset. 

 

5.1 Form 

 

Form och planlösning 

Växthuset har formen av en cylinder som höjer sig 2 m utanför 

huvudbyggnadens fasad. Dess inre radie är på 1,8 m vilket ger 

en yta på ca 10 m2. Med den runda formen erhålls en flexibel 

planlösning som kan anpassas efter vilket väderstreck 

växthuset placeras mot. 

Genom att separera växthuset från huvudbyggnaden skapas ett 

nytt rum. Detta befriar växthuset från fasaden och visar gränsen 

mellan två olika funktioner. Fasaden blir mer självständig och 

uppfattas inte som indelad. Växthusets användbarhet blir 

tydligare och arkitekturen blir mer begriplig. Genom att koppla 

samman huskropparna med en bro skapas ett minimalt avtryck 

på fasaden vilket förenklar eventuell applicering på andra 

platser.  

Den flexibla planlösningen redovisas genom fyra olika 

inredningsförslag (se figur 5.2- 5.5). Förslagen visar olika 

alternativa lösningar för placering av växter och inredning. 

 

 

Figur 5.1 Utformning 
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Figur 5.2 Planlösning alt. 1 Figur 5.3 Planlösning alt. 2 

Figur 5.4 Planlösning alt. 3 Figur 5.5 Planlösning alt 4 
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Placering 

 

På fasaden mot innergården placeras 7 stycken växthus. Endast de lägenheterna med 2-3 

ROK har tillgång till växthusen. Mellanliggande mindre lägenheter har inte detta komplement. 

 

Figur 5.6 Situationsplan på kvarteret söder om Rudsjöterrassen. 

 

Skuggstudie 

Studien visar hur skuggor förhåller sig till fastigheten under en specifik tid på dygnet och året 

(se bilaga 3, ritning A09). Syftet är att skapa sig en uppfattning om placeringen är lämplig. 

Målet är att få så pass bra ljusförhållanden som möjligt. Intervallet mellan perioden 1 april – 1 

oktober kan tolkas som att fasaderna mot söder och sydost samt växthusen kommer att få 

direkt solljus någon gång under perioden från soluppgång till eftermiddag. 
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Tillgänglighet 

Tillgänglighetsmått baseras på de nämnda tillgänglighetskraven. Utformningen av 

planlösningen samt mått på bron har anpassats med hänsyn till de krav som finns för att 

uppnå normalnivå. (För tillgänglighetsmått se bilaga 3 ritning A04) 

 

Tung vägg 

En tredjedel av byggnadens mantelarea består av en tung vägg. Denna vägg har syftet att 

bära upp de horisontella elementen samt att maganisera värme under dagen och reflektera 

solljus. Då inget ljussinsläpp kommer på norrsidan är ett heltäckande glasparti ett överflödigt 

utförande då energiåtgången blir högre.   

Väggens uppbyggnad: 

 150 mm BETONG 

 PE-FOLIE 

 120 mm ISOLERING 

 12 mm PUTS  

 25x25 mm LIGGANDE PANEL 

 20x40 mm TRÄLAMELL c/c 55 

Valet av den tunga väggen och dess material baseras på följande teorier över placering och 

värmekapacitet för olika material som styrker dess fördelar och användningsområden. 

Isolerade väggar placeras ofta på växthus norrsida eller på andra ytor där solinsläppet inte är 

nödvändigt. Hög energiåtgång på vintern och för hög temperatur på sommaren är faktorer 

som ger den tunga isolerande väggen dess fördelar både ekonomiskt och 

miljömässigt.(Jordbruksverket, 2007/2008) 

En vanligt förekommande variant av bärande vägg är betongvägg med en utanpåliggande 

värmeisolering. Då betong saknar isolerande förmåga är isoleringen nödvändig. Utanpå 

isoleringen placeras ett ytskikt. (Sandin, 2007) 

Definitionen av en tung vägg är en som kan lagra en stor mängd värmeenergi. Dessa väggar 

har en fördel vid temperaturskiftningar då de under dagen kan lagra värme som sedan avges 

under natten. Detta ger ett jämnare klimat i rummet (Sandin, 2010). Många växter trivs inte i 
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klimat med stora temperaturskiftningar då det kan leda till sprickbildningar och andra skador. 

Därför är det viktigt att hålla temperaturen på en jämn och trivsam nivå. Detta kan uppnås 

genom att ha en vägg med hög värmekapacitet. 

För att få en vägg med hög värmekapacitet är materialvalet viktigt. Ett material med en hög 

värmekapacitet har en större förmåga att motstå variationer i temperaturen jämför med ett 

material med lägre värmekapacitet. 

 

Tabell 5.1 Värmekapacitet för olika material. 

Material Värmekapacitet C (Ws/m3K) 

Betong 2070×103 

Tegel 1200×103 

Lättbetong 500×103 

Stål  3900×103 

Trä 750×103 

 

(Sandin, 2010) 

 

För att beräkna en byggnadsdels värmekapacitet används följande formel: 

C = m∙c = ρ∙V∙c   (Ws/K) 

m = Massa    (kg) 

c = Värmekapacitet per massenhet  (Ws/kg*K) 

ρ = Densitet    (kg/m3) 

V = Volym    (m3) 

(Sandin, 2010) 

Genom beräkningar för växthusets tunga vägg erhålls en värmekapacitet på 3 179,3× 103 

Ws/K för konstruktionen. (För beräkning se bilaga 1) 

 

Bjälklag 

Betongbjälklag är en av det tre huvudsakliga bjälklagstyperna, de två andra är träbjälklag och 

lättbetongbjälklag. 
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Betongbjälklag som ett prefabricerat element med armering är vanligt förekommande idag. 

Dessa kan placeras på en bärande vägg eller pelare och har vanligtvis en tjocklek mellan 

200-300 mm och en spännvidd på upp till 6 m. (Sandin, 2007) 

Utifrån dessa förutsättningar har byggnadens mellanbjälklag fastlagts till ett prefabricerat 

betongbjälklag med armering. Bjälklaget är indelat i följande skikt: 

 10 mm SKIFFERPLATTOR 400x400 

 50 mm BETONG MED GOLVVÄRME 

 TÄTSKIKT 

 50 mm ISOLERING 

 150 mm BETONG 

 45 mm LUFTSPALT 

 45x45 mm REGEL c/c 600 

 12 OSB 

 13 GIPS 

Under bostadshusets tomt ligger ett garage belagt med ett planterbart bjälklag. Bottenplattan 

på växthuset placeras på bjälklaget och består av följande skikt: 

 10 mm SKIFFERPLATTOR 400x400 

 50 mm BETONG MED GOLVVÄRME 

 TÄTSKIKT 

 50 mm ISOLERING 

 300 mm BETONG 

Bjälklaget har en svag lutning för att underlätta avrinning av vatten från odlingen. Vattnet leds 

sedan ned via en brunn och förs bort från byggnaden. 

 

Pelare 

Två stycken runda stålpelare är placerade i byggnadens framkant för att lasten från 

bjälklaget ska fördelas jämt mellan pelarna och den bärande väggen. Diametern på 

respektive pelare är 200 mm. För att de inte skall störa det yttre fasaduttrycket placeras de 

innanför glaspartiet. Med en placering i linje med glaset skulle en köldbrygga skapas vilket 

även det gjorde att placering innanför glaset valdes. Bakom pelarna och de odlingslådor som 
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placeras i växthuset skapas ett utrymme för den inre solavskärmningen. Detta kommer inte 

kommer att påverka tillgängligheten i resten av rummet. 

Pelare används som en vertikalt bärande del som bär upp bjälklag och tak och är till fördel 

vid byggnader där stor öppenhet är önskvärd då de tar lite plats och inte skymmer. 

Stålpelare kombinerat med betongbjälklag är idag vanligt förekommande. (Sandin, 2007) 

 

Glasparti 

Två tredjedelar av byggnadens mantelarea (~20,3 m2) består av glaspartier. Dessa är helt 

öppningsbara i den främre delen och ger en balkongkänsla i öppet läge. Vikten av att kunna 

öppna den stora ytan ligger i luftningsmöjligheterna som ett växthus kräver. För att skapa en 

tillräcklig luftning krävs att 20 % av den totala växthusarean är öppningsbar. I vårt fall innebär 

detta 2 m2 av de 10 m2 stora växthuset (Glashusen, 2013). Det valda glaset för växthuset är 

ett 14 mm isolerglas uppdelat på två stycken 4 mm glas och en 6 mm mellanliggande 

luftspalt. Glaset har ett transmissionsvärde på 79 % och ett U-värde på 3,1 W/m2oC. 

(WillabGarden, 2013) 

 

Solavskärmning 

För att minska värmelaster i byggnaden är solavskärmning ett bra alternativ att tillgå. Dessa 

bidrar till att all den luft som blivit övertempererad inte behöver ventileras ut med ett 

ventilationssystem. Elförbrukningen för ventilationssystemet och det kylbehov som uppstår 

vid höga värmelaster minskar vid användning av solavskärmning.(Boverket, 2011) 

Solavskärmning i form av automatstyrda vertikala lameller placeras på utsidan av växthusets 

glasparti. Möjligheterna att ställa in dessa i olika lägen och vinkla efter behov skapar många 

valmöjligheter i avskärmningen. Lamellerna har syftet att avskärma och isolera helt från 

solens strålning och därmed hålla värmen ute. På grund av den runda formen på fasaden var 

vertikala lameller ett bra alternativ som funkar både på raka och krökta ytor. Dessa går längst 

spår på det utstickande bjälklaget och skall vid stängt tillstånd bilda en tunn isolerande vägg 

som tillsammans med glasparitet och mellanliggande luftspalt skall bidra till att värme hålls 

kvar i växthuset eller att värmen stängs ute. 
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För att ha möjlighet att ytterligare reglera mängden solinstrålning placeras vertikala lameller 

även invändigt. Dessa har huvudsyftet att användas vid en enklare avskärmning av solens 

strålning samtidigt som de släpper in nödvändigt ljus och värme i rummet. 

Materialet på den inre solavskärmningen är en vit screenväv som har en hög värmereflektion 

och ljusreflektion samt en låg värmeabsorption.(Dickson, 2013) 

Placeringen av solavskärmningen baseras på de tre huvudprinciper som finns för 

avskärmning. Invändigt solskydd, mellanliggande solskydd eller yttre solskydd. Dess tre kan 

även kombineras för att skapa ytterligare möjligheter för variation.  

Den yttre solavskärmningen är den mest effektiva då den skärmar av utvändigt och därmed 

kommer ingen värme in i rummet. Vid ett invändigt solskydd kommer värmen att hinna in i 

rummet innan den avskärmas (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Applicering av solavskärmning 

både invändigt och utvändigt ger en större möjlighet för brukaren att påverka klimatet. (se 

figur 5.7) 

 

Figur 5.7 Utvändig solavskärmning i 3 olika lägen. 1. Infälld 2. Utfälld 3. Helt stängd. 

 

Fasader 

Växthusets fasad är en kombination av ett släktskap med den intilliggande husfasaden och 

egna unika material och kulörer. Detta skapar en samhörighet samtidigt som en egen 

karaktär representerar respektive fasad. En putsfasad med ovanliggande trälameller utgör 

ytskiktet på den bärande väggen samt på kanten av det utstickande mellanbjälklaget. (se 

figur 5.8 ) Resterande yta av växthusets mantelarea består av ett öppningsbart glasparti. 

För att lyfta fram växthusets form är fasaden på flerbostadshuset en stilren vitmålad 

putsfasad. 
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Figur 5.8 Fasad med trälameller 

 

Bro 

Brons storlek bestäms efter tillgänglighetsmått som ska ge en möjlighet för att vända med en 

rullstol på bron vid placering mellan de två dörrarna. En bredd på 1300 mm och en längd på 

2000 mm ger tillräcklig tillgänglighet på bron. Dessa mått baseras på tillgänglighetskrav och 

solstudier där dess solinsläpp mot fasaden har jämförts för olika längder. 

Bron består av en stålram med ett golv av trälameller. Infästningen sker medstålbeslag i 

både husfasad och växthusfasad. 

 

Odlingslådor 

För odlingen i växthuset på Haningeterrassen kommer ett antal odlingslådor att användas. 

Dessa är 600 mm breda och har ett djup på 400 mm. De kommer att vara upphöjda 900 mm 

över golvet för att vara lättillgängliga att arbeta med. Formen har anpassats efter rummets 

rundade väggar. Bredden anpassas för att den som odlar med lätthet skall nå all yta i lådan. 

Hyllor kommer även att finnas i växthuset för att möjliggöra odling i krukor samt för att kunna 

placera dem på olika höjdnivåer. 

För att underlätta arbete med växterna placeras en nedfällbar arbetsbänk i anknytning till 

odlingslådorna. Även denna bänk har höjden 900 mm och placeras i närhet av en 

tappvattenkran. 
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5.2 Installationer 

 

För att skapa ett fungerande klimat och förutsättningar för att använda växthuset krävs att 

bland annat el, vatten, värme, ventilation och belysning installeras. Detta ger en möjlighet att 

skapa det klimat som är önskvärt. Nedan följer de installationer som är tillämpade i projektet 

samt de påverkande faktorer som bidrar till klimatupplevelsen. 

 

Vattenburen golvvärme 

För att behålla en temperatur som både brukarna och växterna trivs i krävs det att det finns 

en värmekälla som bevarar en passande temperatur då uteluften är kall. Vid val av 

värmekälla spelar faktorer som ekonomi, krav på underhåll, utrymme och miljöpåverkan 

in.(Warfvinge & Dahlblom, 2010) De vanligaste värmesystemen i växthus är antingen 

vattenburen värme eller luftburen värme. (Jordbruksverket, 2007/2008) 

För projektet har ett vattenburet golvvärmesystem tillämpats för att ha möjlighet till 

uppvärmning i växthuset. Denna lösning skall antingen ge den boende en chans att värma 

upp växthuset till en trivssam temperaturnivå under vintern eller för att enbart hålla det 

frostfritt genom att hålla nivån över 0 o C. 

Systemet består av rörslingor under golvytan där varmvatten cirkulerar och värmer upp 

golvet. Golvet avger i sin tur värme som stiger upp i rummet. Slingorna utgår från en 

fördelare där vattenflödet kan justeras och styras. Slingorna gjuts in direkt i ett betongskikt 

med en tjocklek på minst 45 mm. Nackdelar med systemet är att det är trögt. Det tar lång tid 

från det att systemet stängs av tills att det slutar värma rummet och det tar även lång tid att 

värma upp rummet från att systemet sätts igång. Betong är trögare än exempelvis trä på 

grund av dess höga värmekapacitet. 

Enligt BBR behöver systemets temperatur inte överstiga 26 OC då den värmeavgivande ytan 

är stor i förhållande till rumsvolymen. Systemet klassas i och med det som ett lågtemperatur-

system och passar att anslutas till ex värmepump eller solvärme. Värmeavgivningen i 

systemet sker främst genom strålning och konvektion.(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

För att värma upp systemet kan värme tas tillvara från huset under förutsättningen att ett 

lämpligt system är tillämpat i byggnaden. Vid antagande av att ett FVP-system används 

(Frånluftsventilation med värmepump) kan frånluften från byggnaden hjälpa till att värma upp 

den vattenburna golvvärmen i växthuset. 
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Ett FVP-system fungerar så att en frånluftsfläkt skapar undertryck och uteluft tas in genom 

ventiler. Systemets frånluft tas tillvara med en värmepump genom att leda tillbaka dess 

värme i systemet och värma upp tappvatten och radiatorer (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I 

vårt fall värmer frånluften upp värmeslingor i golvet så att utrymmet kan hållas frostfritt 

vintertid. 

 

Värmeeffekt- och energibehov 

Värmeeffekt- och energibehov är båda kopplade till kostnader för investering och drift. Enligt 

krav från BBR måste en beräkning och en mätning av energibehovet göras för varje 

nybygge. 

Dimensionerande värmeeffekt beror på: 

- Klimatskalets omslutande area 

- Isolering 

- Värmetröghet 

- Lufttäthet 

- Ventilationstyp 

- Ventilationsflöde 

- Innetemperatur 

- Uteklimat 

Energianvändningen varierar beroende på vilken typ av odling som förekommer i växthuset. 

Vissa växter kräver mer ljus än andra och bidrar till en ökad användning av artificiellt ljus som 

medför högre elförbrukning. Den största energianvändningen går i regel till uppvärmning. 

Behovet minskar dock på grund av solinstrålning. Exempel: 

Uppvärmning 55 kWh/m2Atemp 

El  10 kWh/m2Atemp 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Elförsörjning 

Elförsörjning sker genom solceller som har placerats på växthusets tak. För att komplettera 

med ytterligare el är växthuset även inkopplat på byggnadens elnät via det underliggande 

garaget. 
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Solfångare och solceller 

Skillnaden mellan solfångare och solceller är att solcellerna producerar el och solfångarna 

producerar värme. Då ljus träffar solcellerna skapas elektrisk ström som genom en ledning i 

solcellsskivan kopplar strömmen vidare. För att få ut strömmen ur solcellerna krävs att de 

belyses. Då det är svårt att styra över hur mycket skivan belyses kan en komplettering göras 

genom en uppkoppling till fastighetens elnät.(Energimyndigheten, 2009) 

Det är vanligt att solfångare ansluts till ett vattenburet värmesystem och placeras på tak eller 

fasadvägg. Genom att installera 5 m2 plana solfångare kan ca 2000 kWh per år produceras. 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 

Belysning 

Då det inkommande ljuset från solen blir för lite på grund av solavskärmning eller skuggning 

kan extra artificiell belysning vara nödvändig för att ge växterna ett tillskott av ljus under 

dagen. Belysningen i växthuset placeras i det här fallet i taket. Trivselbelysning för människor 

samt nyttig belysning för växterna kommer att kunna installeras efter önskemål från 

brukaren. Den nyttiga belysningen kan vara i form av LED-lampor. LED (Light emitting diode) 

är en energisnål lösning som idag är vanligt i växthus och har fördelen att specifika 

våglänger kan ställas in för att få optimala ljusförutsättningar.(Eco solutions, 2013) 

 

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp dras vertikalt genom växthuset. En tappvattenledning med diametern 32 

mm och en avloppsledning med diametern 65 mm kopplas till fastighetens ledningsnät via 

det underliggande garaget. Endast tappkallvatten installeras i växthuset vilket innebär 

drickbart kallvatten.(Boverket, 2011) 

 

Ventilation 

Naturlig ventilation har tillämpats i projektet genom ventiler i golvnivå och vädringsluckor intill 

glaspartiet i den tunga väggen. Genom det öppningsbara glaspartiet skapas ytterligare 

möjligheter att lufta efter behov. Dessa täcker tillsammans med vädringsluckorna de 2 m2 

som är nödvändiga för växthuset. 



 

39 
 

Ett ventilationssystems funktion är att tillföra frisk luft, föra bort dålig, skapa ett undertryck i 

byggnaden och ibland också värma eller kyla. Luften bör bytas ut emellanåt då den utsätts 

för bl.a. koldioxid, damm, fuktöverskott, värme och kyla. Ren luft ska ersätta den gamla och 

detta utbyte sker främst genom uteluftsventiler i fasaden. Passerar uteluften ett 

ventilationsaggregat kallas den tilluft. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

För att kunna reglera klimatet i ett växthus krävs det att det finns möjlighet att ventilera 

ordentligt. Temperaturen kan annars stiga till höga nivåer som växterna inte klarar av 

eftersom tillväxten avstannar när all energi går åt till att transpirera och ta upp nytt vatten. 

Även fuktnivåerna kan stiga till höga nivåer om det inte ventileras ut.(Palmstierna & Alm, 

2000) 

 

Självdragssystem 

Växthus har i regel en naturlig ventilation med automatiska ventilationsluckor där uteluft kan 

ta sig in och där frånluften kan ta sig ut. För att få ett bättre flöde placeras uteluftsventiler i 

sockelhöjd och ventilationsluckorna i nock eller under takfoten. Detta beror på att värme 

stiger och därmed ventileras ut från de högt placerade ventilationsluckorna. I de fall då de 

termiska krafterna inte är tillräckliga för att driva ut luften i ett självdragssystem kan en fläkt 

vara nödvändig för att förstärka draget. Detta erhålls genom att tillämpa ett fläktförstärkt 

självdragssystem - FFS.(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Tabell 5.2 Jämförelse över självdragssystem och fläktförstärkt självdrag 

 Självdragssystem Fläktförstärkt självdrag FFS 

+  Drar ingen ström 

 Inget fläktljud som stör 

 Inget fläktrum 

 Litet underhållsbehov 

 Drar lite ström 

 Klarar kraven på uteluftsflöde 

sommartid 

 Låga fläktljud 

 Inget fläktrum 

 Litet underhållsbehov 

-  Svårt att klara ventilationskraven 

sommartid 

 Risk för överventilering vintertid 

 Inte möjligt att återvinna värme 

 Ljud utifrån kan tränga in genom 

uteluftsventilerna 

 Risk för överventilering vintertid 

 Inte möjligt att återvinna värme 

 Ljud utifrån kan tränga in genom 

uteluftsventilerna 
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Temperatur 

Värmen i växthus kan stiga rejält under sommarhalvåret, framför allt vid direkt solinstrålning. 

Vidberäkning av innetemperaturen i växthuset för olika månader under 2012 går att se att 

under en varm sommarmånad kan temperaturen gå över 37 o C i växthuset (se tabell 5.3). 

För att kyla rummet kan svalare tilluft tillföras men med detta ökar risken för drag. Den 

värmeeffekt som förs bort bestäms dels av den kalla tilluften samt av ventilationsflödets 

storlek.(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

En uppskattning över den temperatur som kan uppnås i växthuset har tagits fram efter 

beräkningar med hjälp av SMHI:s temperaturredovisning för 2012. För varje månad har en 

innetemperatur i växthuset beräknats efter den aktuella månadens högsta och lägsta 

utetemperatur. 

Tabell 5.3 Innetemperatur beroende av utetemperatur 2012 

Månad 

2012 

Medeltemp. 

för aktuell 

månad 

o C 

Högsta 

temp 

o C 

Lägsta 

temp 

o C 

Tinne 

vid lägsta 

o C 

Tinne 

vid 

högsta 

o C 

Uppvärmning 

krävs för att 

få  

> 0 o C 

Januari – 0,9 5,8 – 7,4 3,4 16,6 X* 

Februari – 2,8 11,7 – 16,5 – 5,6 22,5 X 

Mars 4,4 15,1 – 5,7 5,11 25,9  

April 4,9 17,1 – 3,6 7,2 27,9  

Maj 12,2 24,7 3,8 14,6 35,5  

Juni 13,7 23,1 4,5 15,3 33,9  

Juli 17,7 26,9 11,6 22,4 37,7  

Augusti 16,8 24,7 7,6 18,4 35,5  

September 12,3 21,9 5,8 16,6 32,7  

Oktober 6,8 14,2 – 2,1 8,7 25  

November 4,6 10,8 – 3,9 6,9 21,6  

December – 3 3,7 – 13,8 – 2,9 14,5 X 

(SMHI, 2012) 

*Bör värmas upp 

Med hjälp av antagna värden för gratisvärmeenergi har innetemperaturen kunnat beräknas 

utifrån den värme som ges i form av gratisvärme. Antaganden görs ur riktvärden gällande 

lägenheter och bostäder ur Warfvinge/Jensen Värmebehovsberäkning LTH - 2001.  

(Warfvinge & Jensen, 2001) 



 

41 
 

I uträkningarna går även att se vilka månader växthuset får minusgrader inomhus och bör i 

och med det värmas upp för att hålla nivån över 0 o C.  

(För beräkningar se bilaga 2) 

 

Säsonger 

För att variera användningen av växthuset kan en säsongsuppdelad odling vara att föredra. 

Genom detta utnyttjas den värme som finns i växthuset under vår, sommar och höst medan 

det under vintern stängs av. Fördelar med att odla säsongsvis är de energibesparingar som 

görs under de kalla vintermånaderna. För att kunna hålla temperaturen över noll grader 

denna period används det golvvärmesystem som är installerat i växthuset samt 

tillvaratagande av den inkommande solinstrålningen. 

Att växthuset stängs av under vintern innebär inte nödvändigtvis att det inte går att nyttja 

över huvudtaget. Vissa växter trivs i ett kyligare klimat och många går att övervintra i väntan 

på nästa växtperiod. Exempel på växter som trivs att övervintra på en sval och ljus plats är 

Citrusfrukter, Fikonträd, Lavendel, Pelargoner och Rosmarin. (Palmstierna & Alm, 2000) 

 

5.3 Ekonomi 

 

Statistik för bland annat mark-, bygg- och produktionskostnader i stor-Stockholm 2011 finns 

att hämta hos statistiska centralbyrån SCB. Haninge räknas in i region stor-Stockholm varför 

siffror gällande den regionen används i det här projektet. 

Byggnadskostnad för nybyggda flerbostadshus i stor-Stockholm låg år 2011 på 28 871 kr/m2 

lägenhetsarea (Statistiska centralbyrån, 2011). Baserat på dessa siffror kan ett realistiskt 

kostnadsförslagför växthuset tas fram.  

Med sin area på ca 10 m2 hamnar byggnadskostnaden på runt 290 000 kronor per våning 

växthus. 
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6 Diskussion 
 

Helhetskonceptet 

Att införa en odlingsplats i samband med bostaden medför både möjligheter och svårigheter. 

Möjligheterna ligger i en gynnsam utveckling mot ett mer kretsloppsanpassat synsätt. 

Svårigheterna kan vara de blandade åsikter och önskemål som uppkommer då ett 

komplement tillkommer bostaden som påverkar de boendes ekonomi, engagemang och 

boendestandard.  

För att utnyttja konceptet till fullo skulle det krävas att de boende var engagerade i det tänkta 

användningsområdet. Då det är svårt att förutse det engagemang som kan tänkas 

förekomma hos de boende är en bättre lösning att frambringa flera användningsområden. De 

boende som inte har något intresse i själva odlingen kan använda växthuset som enbart 

balkong, uterum eller efter annat önskemål. 

Då lösningen kommer att kosta mer än tillbyggnaden av en enkel balkong uppstår frågan om 

det finns ett värde i att uppföra den här typen av tillbyggnad. För den boende skulle det 

förmodligen inte vara av ekonomiskt värde att bekosta uppförandet av växthuset. Ur ett 

hållbarhetsperspektiv däremot kan ett värde finnas för både de boende och staden. En 

gemensam lösning skulle måhända vara ett bättre alternativ där de odlingsintresserade 

boende skulle få möjlighet att hyra in sig i ett enskilt växthus eller en lott på en större 

gemensam yta. Ett alternativ skulle då vara att ansluta växthuset till ett trapphus eller annat 

gemensamt utrymme. 

Placering 

Då endast de som bor i de större lägenheterna om 2-3 ROK får tillgång till ett eget växthus 

kommer vissa lägenheter bli utan. De som blir utan får dessutom skymd sikt och skuggad 

lägenhet på grund av tillbyggnaden vilket kan vara störande. Skuggor förekommer även på 

de anslutna lägenheterna, men i det fallet har den boende en möjlighet att förflytta sig ut till 

växthuset. 

Genom moduluppbyggnaden som avses för växthuset ges möjligheter för placering och 

anpassning till andra platser. Svårigheter med detta kan vara de arkitektoniska frågorna som 

uppstår. Komplementbyggnaden kan se främmande ut gentemot en gammal fasad eller 

förstöra det befintliga uttryck som en äldre stadsdel har. 
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Nyttjande 

Beroende på vad den boende önskar använda växthuset till ändras förutsättningarna för 

bland annat uppvärmning och ventilation. För enbart odling kan växthuset stängas av under 

vintern och låta växter vila, då krävs bara att temperaturen hålls över 0 o C. I annat fall kan 

byggnaden stängas av helt under vintern. Om rummet önskas användas som en balkong 

eller ett uterum ska möjligheten för uppvärmning finnas. 

Installationer 

Vatten, avlopp och el dras vertikalt genom växthuset och ansluter till fastighetens 

ledningsnät. En annan lösning hade varit att dra ledningar genom bron och koppla ihop med 

tillhörande lägenhet. Denna lösning hade försvårat den enkla sammankoppling som bron ger 

mellan fasad och växthus då en mer omfattande montering skulle vara nödvändig. Tanken 

med att ha möjlighet att applicera växthuset på en annan byggnad försvåras om installationer 

ska dras genom bron. 
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7 Slutsatser 

 

Genom att kombinera en passande utformning med den nödvändiga teknik som behövs i ett 

växthus kunde ett förslag tas fram. Då människor och växter har olika krav, förutsättningar 

och önskemål gällande klimat får detta anpassas för att i så stor utsträckning som möjligt 

behaga båda parter. 

Den runda formen som är den slutliga utformningen var den mest optimala ur vår synvinkel. 

Det öppningsbara glaspartiet ger oss två funktioner, i stängt läge ett växthus och i öppet läge 

en balkong. I omvänt läge möjliggör det även luftningsmöjligheterna för växthuset eller en 

inglasad balkong.  

Att växthuset i det här fallet har fler funktioner, både som växthus och som balkong eller 

lusthus, ökar möjligheterna kring dess användningsområde och därmed även dess 

efterfrågan. Att komplettera ett flerbostadshus med detta växthus kan inspirera till ett 

kretsloppstänk hos de boende. Detta bidrar i sin tur till att göra Haningeterrassen till ett 

grönare område. 

8 Fortsatta studier 

 

Under projektets gång dyker frågor upp som ligger utanför den fördjupning och de 

avgränsningar som projektet täcker. Genom att ge förslag till fortsatta studier kan dessa 

frågor ge form för ett annat projekts frågeställning eller fördjupning.  

 Undersökning över hur växthuset kan placeras på andra befintliga byggnader. 

Genom att lösa de gestaltningsfrågor som uppkommer då en ny komplementbyggnad 

ska anslutas till en äldre byggnad och ett äldre område.  

 

 En vidareutveckling över hur spillvärme kan användas till uppvärmning av växthuset 

kan göras för att skapa möjligheter till ett mer kretsloppsanpassat växthus.  

 

 I de fall då inget lämpligt system för värmeåtervinning finns i det intilliggande huset, 

kan växthuset värmas och försörjas med el genom att placera solfångare och 

solceller på taket? Hur stor yta av solceller och solfångare skulle då krävas för att 

göra växthuset självförsörjande? Kan det till och med ge ett bidrag till det hus det är 

applicerat på? 
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