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Sammanfattning 

Ricksättra 1:1 är en fastighet på 42 hektar placerad i Ekerö. År 2010 fick fastighten en ny ägare med nya ambitioner, men med lite tid till förfogande har inte 

den nya ägaren kunnat nyttja fastigheten och föra fram utvecklingen till det som eftertraktas. Idag är platsen skonsamt använd och dess fulla potential är inte 

uppnådd. Uppdragsgivaren har nu kommit in i en ny fas där han nu önskar uppnå fastighetens fulla potential, detta genom att bygga ett modernt samhälle med 

växande möjligheter och energisnåla hus. Framtida tankar om bebyggelser finns redan hos beställaren. Det önskas byggas bland annat förskola, samlingsplatser, 

parker, affärer och olika typer av bostadshus med passivhus konceptet. Det finns väldigt höga tankar om Ricksättra, och det med all rätt. Man vill bygga ett 

samhälle med stor växande kapacitet och ett signum av modernism och miljövänlighet, aspekter som i framtiden kommer att värdesättas. Som kommun 

förväntas Ekerö att sätta stor vikt på området, för att ett uppbyggt Ricksättra kommer att ge ett stigande värde på staden och det i sin tur utvecklar ett positivt 

rykte. 

Arbetet syftar på att projektera bostadshus på ett specifikt valt område där illustrationer på bostadshusen tillsammans med angränsande parker och gator ska 

designas. Med att få detta formellt i skrift och ren planeringen kan denna rapport vara startpunkten för Rickssättras utveckling. Fokus ska ligga på beställarens 

krav och vad personen önskar resultatet ska bli med viss anpassning till utbildningens begränsningar. 
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Abstract 

Ricksattra 1:1 is a real estate of 42 hectare placed in Ekero. In the year 2010 the real estate got a new owner with new ambitions. But with limited time in 

disposal the new owner couldn’t exploit the real estate and bring forward the development to what is needed. Today the real estate is barely used and its full 

potential is not meet. The client has now entered a new phase where he wishes to meet that potential by building a modern society with growing opportunities 

and energy-saving buildings. Future thoughts of development are already in the clients mind. He wishes to build among others a preschool, mustering point, 

parks, stores and different types of residential buildings with the passive house concept. There are very high opinions of Ricksattra, and that rightly so. There 

are desires to build a society with a large growing capacity and with a hallmark of modernism and environment friendliness aspects, which in the future will be 

highly valued. As a county Ekero is expected to put great emphasis on this region, because a fully developed Ricksattra will give a raising value on the city, this 

in turn will develop a positive reputation.   

The work is aimed at projecting residential building on a specific selected area where illustrations of apartment buildings along with neighboring parks and 

streets will be designed. By getting this formally in writing and design, this report could be the starting point for Ricksattra’s development. The emphasis will 

be on the customer’s requirements and he wishes the result will lead to, with some adaption to the limits of my education. 
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Förord 

Ett arbete av denna typ är på många sätt väldigt spännande då tillfället ges till att tillämpa sina kunskaper i ett arbete som kan ge underlag för en framtida 

utveckling. Just att få chansen till att vara en del av fastighetens historia skulle vara väldigt kul och spännande. Utöver detta kommer arbetet att leda till ny 

kunskap som kommer vara en utmärk grund för en framtida karriär som byggingenjör. 

Jag vill skicka ett stort tack till alla som har ställt upp med hjälp och åsikter vid behov under den här långa och ibland jobbiga period som också varit oerhört 

lärorik. Till Sourosh Ehsani riktas ett stort tack för idén när inget annat fanns och för att alltid varit tillgänglig för frågor. Till Jenny Andersson, Sven-Henrik 

Vidhall och Jessica Walton lärare på KTH som alltid tog sig tid för möten och bistå med hjälp när det behövdes. Min handledare hos Smidemans Arkitekter 

AB, arkitekten Bengt Smideman som alltid bidrog med nyttiga idéer och synpunkter vilket underlättade arbetsgången oerhört mycket. Sist men inte minst riktas 

ett stort tack till min examinator, lärare och arkitekt på KTH, Zeev Bohbot som trodde och förlitade på mig med att ensam utföra examensarbetet och som alltid 

även vid väldigt lite tid till förfogande stod för extra handledning. 

Tack!    
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ricksättra 1:1 ligger i Ekerö, i närheten till Svartsjö slott. Ekerö kan nås från Stockholm Central med hjälp av en färja över Mälaren eller en bilfärd förbi 

Bromma och genom Drottningholm. Gården är på 422 156 m
2 

med olika marktyper. De är uppdelade på detta vis
1
: 

 12 ha skogsmark 

 22 ha åkermark 

 2 ha betesmark 

 2 ha skogsimpediment  

 4 ha övrig mark. 

Fastigheten har tillgång till en strandlinje som sträcker sig ungefär 1,5 km. På andra sidan stranden ligger Hässelby villastad. Det första en person noterar när 

den åker in till Ricksättra är en huvudbyggnad på 268 m
2
 som dateras ända bak till år 1912. Byggnaden är omringad av mindre flyglar samt ett djurstall/förråd. 

Just nu är hela fastigheten någorlunda bearbetad, vissa avstyckningar har skett och några småhus finns redan byggda sen lång tid tillbaks, andra lite nyare. Än 

idag finns det väldigt mycket hektar som är orörd med många möjligheter för utveckling. Fastighetens framtid ser väldigt ljus ut, det är väldigt mycket som kan 

byggas och redan nu är platsen eftertraktad. Det har även nyligen bestämts att en ny färjekoppling när till gården med regelbundna transporter ska fastställas
2
. 

Ett nytt VA-plan för hela Ekerö är idag inne på remis för antagande. Enligt VA-planen kommer Ricksättra att behöva detaljplaneläggas senast år 2022. 

Uppdragsgivarens önskan är att tidigarelägga detaljplanen så att stamledningar kan dras till Ricksättra i samband med att man breddar ut vägen till fastigheten. 

Så fort VA-planen antags så har fastighetsägaren rätt till att tidigare ansöka ett nytt detaljplan
3
. Det kan göras med ett förhandsbesked, och det är här detta 

arbete kommer in i bilden. Genom ett bra resultat på arbetet så kan det leda fram till ett förhandsbesked som påbörjar processen för det nya Ricksättra 1:1. 

1.2 Avgränsning 

Ricksättra 1:1 är på 42 hektar och med hänsyn till den storleken så ska det planeras för att endast bygga på en liten del av fastigheten. Avgränsningen kommer 

alltså ligga på ett mindre stycke mark där ungefär 5-7 bostadshus får plats. Bostadshusen ska vara av samma typ, alltså de ska ha samma tekniska lösningar, 

samma typ av väggar/tak/grund samt en och samma planlösning. Utöver detta så skall det inte läggas någon större vikt på ventilation-, avlopp- och 

                                                 
1
 Sourosh Ehsani VD Sourosh Ehsani AB, telefonsamtal den 4 april 2013 

2
 ibid 

3
 ibid 
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värmeprojekteringen. Inga ledningar ska dras utan endast översiktligt ska det göras plats för och visa att de system som har valts för bostäderna kommer att 

fungera. 

Två aspekter som helt ska bortses från är de ekonomiska och geologiska aspekterna. Endast undermedvetet ska detta projekteras med mål om att det kan byggas 

i verkligheten och med rimliga kostnader. För den byggnadstekniska delen kommer inte någon hänsyn tas till köldbryggor, utan det antas att det är tätt med de 

åtgärder som har tagits.   

Beställaren har även i önskan att i framtiden bygga energisnåla konstruktioner i form av passivahus. Med det i hänsyn ska bostadshusen projekteras så att de 

uppfyller det kravet. Inga beräkningar ska ske för kontroll av detta, utan de åtgärder och tekniska lösningar som ska nämnas i arbetet förväntas vara tillräckliga 

till att uppfylla kraven. 

1.3 Problemformulering 

Arbetet i sig är på många sätt väldigt stort. Problem kommer att gro och beslut måste tas. Främst vid starten av arbetet kommer viktiga frågor att behöva 

besvaras. Några av dessa frågor är: 

 Var ska detta byggas? 

Först och främst måste det väljas en plats där bostäderna ska stå. Var är då den mest lämpade platsen? Ska marken väljas med avseende på det mest 

spännande och estetiskt tilltalande eller den mest funktionella?  

 Hur mycket ska det byggas och hur mycket mark behövs det? 

Från beställaren finns det inga speciella krav angående denna punkt. Frågan som måste lösas är antalet hus som ska projekteras och storleken på varje 

tomt. 

 Typ av bostadshus? 

Vad för typer av bostadshus ska konstrueras? Enfamiljshus, flerbostadshus, punkthus, radhus? Och hur många våningar ska de ligga på? Många aspekter 

ska tas till hänsyn när det ska beslutas, såsom vad för befintliga byggnader finns på plats och hur högt kan det byggas utan att närliggande hus hamnar i 

skugga eller hindrar utsikten. 

Vidare ska fördjupning ske inom passivhus konceptet och hur det projekteras. Fördjupningsstudien ska innehålla tillvägagångsättet för uppbyggnaden av 

passivhus med insyn på krav som ställs och hur de uppnås. Inga kalkyler ska ske för detta utan det ska studeras grundligt på åtgärder och lösningar som ger 

ökade förutsättningar till att uppfylla kraven. 

1.4 Syfte och Mål 

Ricksättra 1:1 är just nu väldigt grå och tom. Väldigt lite händer på området och vad som i framtiden kan bli är långt bort. Syftet med detta arbete är att närma 

sig ambitionerna som finns för fastigheten genom att utveckla ett förslag för hur det möjligtvis kan se ut med bostadshus på ett stycke mark. Det förslaget kan 
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utnyttjas för att föra fram ett förhandsbesked som i sin tur leder till ett förnyat detaljplan tidigare än planerat. Även fördjupning inom byggtekniska frågor ska 

behandlas i syfte till att påvisa att bostäderna kan projekteras vidare om så önskas.  

Målet är att få en rapport som förklarar uppbyggnaden av bostäderna samt området och där det klargörs syftet bakom beslut som har tagits. Dessa beslut kan 

exempelvis vara i form av materialval, analys av valt område/bostadstyp eller passivhus uppbyggnad. Samtidigt kommer illustrationer på bostadshusen med 

topografi att framföras. Med de 3D-illustrationerna kommer en ritningsförteckning redovisas som kommer innehålla planritningar för bostäderna, en 

översiktsplan på området, stomplan samt konstruktionsdetaljer. 

1.5 Metod och Material 

Metoden för arbetet bygger på att illustration av tomten ska ske i Autodesk Revit Architecture och konstruktionslösningarna genom AutoCAD. På det sättet 

kommer rapporten innehålla flera bilagor och illustrationer med beskrivande text. Samtidigt som gestaltningen för detta examensarbete är igång så ska även 

rapporten bearbetas. Således när illustrationerna står klara så har rapportskrivandet redan påbörjats. 

Tillvägagångsättet för sammansättningen av fastighetens alla delar ska ske på det sättet där det först sker en platsanalys där den mest lämpade plats för 

bostäderna ska bestämmas. Sedan ska skisstadiet påbörjas där bostadstyp ska bestämmas. När det är klart ska det ske en faktainsamling på passivhus metoden 

och de mest lämpade vägg- och tak typer, alltså själva stommens uppbyggnad. Sedan ska tyngden för arbetet övergå till bostads- och fastighetsutformning med 

plan och topografi utformning.  

 

 

 

 

 

Rapporten kommer att skrivas med Microsoft Word programmet med sidlayout av liggande format, det för att smidigare illustrera bilder med beskrivande text. 

Behövligt material om tomten kommer att tillhandahållas av beställaren och fakta material ska författaren själv studera genom böcker eller internetartiklar. 

 

  

Fastställa 
förutsättningar och 

krav  
Platsanalys 

Faktainsamling av 
passivhus 

Hitta lämpliga 
konstruktionselement  

Påbörja Revit arbete 
med 

planlösningar/topografi 

För in Resultatdel i 
rapporten 

Analysera resultatet Avsluta rapporten 

Figur 1: Metod steg för steg 
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1.6 Disposition 
Denna rapport innehåller nio kapitel och här nedan kommer varje kapitel att redovisas med namn och innehåll. 

 Första kapitlet är Inledningen som bland annat beskriver syftet, målet och avgränsningar för arbetet.  

 Nästa kapitel är Förutsättningar, som beskriver fastigheten Ricksättra 1:1 mer utförlig med bland annat fakta om mark, befintliga bebyggelser och 

strandskyddsgränserna. 

 Tredje kapitlet heter Referensområden där det framgår två referenser som har studerats för detta arbete. Det ena är en villa byggt med passivhustekniken 

och det andra är ett nybyggt område i Sandudden, som kommer att fungera som en inspirations källa för fastighetsbildningen för Ricksättra.  

 Därefter kommer kapitlet som behandlar all fakta om passivhusmetoden med information om bland annat ventilation och värmesystem.  

 I det femte kapitlet ges en analys av plats och bostäder samt passivhusteknik. Kapitlet beskriver motiveringen till de beslut som har fattats samt hur 

olika problem har lösts.  

 Sedan, i sjätte kapitlet kommer Skissprocessen in. Detta är ett kapitel som delvis är en fördjupning inom plats – och bostadsanalysen, men som också 

förklarar utvecklingen av tankegångarna gällande illustrationerna. 

 Efter skisskapitlet påbörjas sjätte kapitlet vilket är Resultatet. Det kapitlet redovisar arbetets framgångar med resultat, såsom planlösningar och 

situationskarta.  

 I åttonde kapitlet kommer Slutsatsen som avslutar rapporten med kort förklaring om målen som har uppnåtts.  

 I det nionde och sista kapitlet har all Källförteckning sammanfattats.  
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2. Förutsättningar 

2.1 Ricksättra 1:1 
Ricksättra 1:1 ligger vid utkanterna av Ekerö med tillgång till 1,5 km strandlinje från Mälaren. I fastigheten 

finns redan avstyckade tomter där gränserna kan studeras i figur 2. Nordväst om Ricksättra 1:1 angränsat till 

fastigheten ligger resterande delen av Ricksättra. Exklusiva boenden och fritidshus står på plats, men nyligen 

har dessa börjat övergå till permanenta boenden. 

Fastighetens skogsmark är koncentrerad till området vid Ricksättra skans (figur 3). Mestadels består 

skogsmarken av barrskog med stora naturvärden. Vidare kan det nämnas att den gulfärgade marken i figur 2 

är den åkermark som är på ungefär 22 ha.  

2.2 Strandskydd 
Den långa strandlinjen som Ricksättra har tillgång till har ett gällande strandskydd. Strandskyddet sträcker sig 

100 meter in mot landet. Det lagen avser är att man önskar skydda allmänhetens tillgång till friluftsliv samt 

bevara goda livsvillkor både på land och vatten för djur och växtlivet. Riktlinjerna som måste följas 

beträffande strandskyddet är: 

 Nya byggnader får inte uppföras 

 Annordningar som hindrar allmänheten tillträda området får ej upprättas 

 Befintliga byggnader får inte ändras så att dess huvudsakliga funktion förändras 

 Naturen runtom får ej ta skada  

 Grävarbeten är förbjudet 
4
  

Dispens gällande strandskyddslagen kan ges från kommunen eller länsstyrelsen om det finns särskilda skäl till 

det 
5
. Dessa särskilda skäl har som grund att utöka möjligheterna för allmänheten att vistas och att det samtidigt 

förbättrar förhållanderna för friluftsliv utan att det skadar naturen runtom. Om dessa krav uppfylls så kan dispans 

ges för utnyttjande av markområdet.  

                                                 
4
 Naturvårdsverket, Strandskydd, 2013, hämtad 2013-05-06 från http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Strandskydd/ 

5
 ibid Figur 3: Skogsmark vid Ricksättra Skans   

Figur 2: Översiktskarta på Ricksättra 1:1 (Gränsen går vid 

svartstreckade linjen)  

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Strandskydd/
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2.3 Befintliga Bebyggelser 

Huvudbyggnaden (figur 4) som har sin plats precis vid ankomsten till området är från året 1912 och ägs 

av själva fastighetsägaren. Bostaden är på 268 m
2
 fördelat på två våningar med tillgång till flyglar som 

användes som stall och förråd. Just nu är det väldigt mycket renoveringsarbete som pågår i själva huset 

och i framtiden finns det planer att renovera flyglarna.  

De flesta befintliga bebyggelserna på egendomen är bostadshus som dateras sen flera år tillbaka. De är 

alla av typen enfamiljshus som egentligen är byggda utan någon speciell hänsyn till planering eller 

närliggande byggnader.Vid nya bostäder ska närliggande hus tas till hänsyn då exempelvis ett höghus 

på flera våningar är olämpligt att placera bredvid ett enfamiljshus. Här nedan kan vi se några av de 

befintliga byggnaderna.   

 

Figur 4: Huvudbyggnad tillsammans med flyglar 

 

Figur 5: Bild vid ankomst till fastigheten 
Figur 6: Enfamiljshus med utsikt mot Mälaren  

Figur 7: Enfamiljshus längre in i fastigheten 
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2.4 Mark och natur 

Överlag är marken på fastigheten plan och väldigt lite är kuperad. Vid Ricksättra skans där det mesta av skogsmarken är koncentrerad finns ett litet berg. Just 

det området har inte blivit detaljplanerat och det gör det svårt att veta hur högt berget sträcker sig 
6
. Den största delen av den kuperade marken är däremot 

koncentrerad på den centrala delen av fastigheten och sen lång tid tillbaka har det skett avstyckningar på det området. Höjdkurvorna är av den graden där från 

den lägsta till den högsta punkten skiljer det ungefär sex meter, och det är sex meter på en väldigt stor yta.  

Strandlinjen tillsammans med skogsmarken är naturliga resurser som ger ökade naturvärden och bör helst bevaras
7
. Bryggor har redan byggts på vissa utvalda 

platser och gällande strandskyddslagen är det tvivelaktigt att det tillåts byggas fler. 

Mälarens rena vatten ger även möjlighet till fiske och det är främst gädda, abborre, gös och lake som fångas 
8
. Jakt i området disponeras av fastighetsägaren och 

gällande den frågan har inte ägaren bestämt vad som ska ske. 

För övrigt, med norr pekande rakt upp i förhållande till fastigheten leder det till att solen kommer upp ost och ned nordväst vid Mälarens horisont. Med den 

mestadels plana ytan så har fastigheten goda solförhållanden som ger lite risk för skugga.  

2.5 Tillgänglighet 
Tillgängligheten till fastigheten är väldigt god. Gatunätet är strukturerad så att det är enkelt att nå 

bostäderna och befintliga bryggor vid strandlinjen. Men ju längre in i fastigheten desto sämre är 

förhållanderna. Det är förståligt med tanke på hur lite de delarna av marken är bearbetad. Dock finns det 

goda möjligheter att utöka gatunätet till de områdna vid framtida byggen. I bilden till höger kan vi se 

strukturen på vägnäten. 

Vägarnas tillstånd är i någorlunda bra skick där två bilar kan få plats, men möjlighet för fotgängare att gå 

i säkra förhållanden är obefintligt. Detta bör i framtiden ses över då jag tror att ur invånvanarnas 

synpunkt skulle det vara väldigt praktiskt att kunna förflytta sig obehindrat till fots från plats till plats. 

Ricksättra kan nås på flera sätt. Det går bussar två gånger om dagen men det är främst med bil eller med 

en färja som det är smidigast att färdas. Nyligen har det även bestämts att en ny färjeförbindelse ska 

fastläggas, färjan stannar ungefär 500 meter nedanför fastighetsgränsen.  

                                                 
6
 Ehsani  

7
 ibid 

8
 ibid 

Figur 8: Vägnät Ricksättra 1:1 (Ankomst längst ner till 

vänster på bilden) 



8 

 

2.6 Beställarens krav 
För att fastställa beställarens önskemål gentemot resultatet bestämde vi plats och tid för en intervju. Intervjun var specifikt inriktad på kraven och vad 

beställaren önskar få för resultat. Det som beställaren mest var intresserad av var att få en illustration på en valfri bit mark med valfria typer av bostäder. På så 

sätt fick jag fria händer att själv gestalta och designa illustrationen. Beroende på kvalitén på resultatet så kommer beställaren kunna vidarebefordra det till Ekerö 

kommun för att ansöka om förhandsbesked. Ett bra resultat visar att beställaren vill anstränger sig för fastighetens framtid och det kan väcka ett intresse hos 

kommunen och som i sin tur leder till att beställaren prioriteras.  

Övriga krav från beställaren: 

 Det ska vara bostadshus 

 Energisnåla hus (passivahus) 

 Illustrationen ska innehålla minst fyra bostäder som visar samspelet med naturen (helhetsbild av ett stycke mark) 

 Om tid finns så ska resultatet sammanföras i en typ av katalog med illustrationerna prydligt presenterade i den 

För övrigt har inte beställaren några önskemål om ventilation, värme-, avlopp- eller el-lösningar.  
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3. Referensområden 
För att veta vart Ricksättra 1:1 ska landa i framtiden vore det klokt att studera områden med liknande mål och förutsättningar. Det ger möjligheten att hitta 

inspiration och intressanta aspekter som kan appliceras till detta arbete.  

3.1 Sandudden 
Första platsen som ska studeras är Västra Sandudden som ligger i Ekerö, söderut om Ricksättra. Nedan till höger i figur 8 kan vi se en översiktsbild på området. 

Varför detta område studeras är för dess moderna byggnader av flera olika typer av bostadshus med ett utmärkt samspel med naturen runtomkring. En del av 

vad beställaren vill att Ricksättra 1:1 ska utvecklas till är just att bostäder ska vara av flera olika typer. Det ska inte endast byggas flerfamiljshus eller 

enfamiljshus, utan alla typer av byggnader ska projekteras, från enfamiljshus vidare till förskolor och kommersiella byggnader. I princip ska fastigheten 

utvecklas till en modern trädgårdsstad. 

Området är mestadels klarbyggt men fortfarande finns det bostäder som är under konstruktion. Man har fördelat byggnadstyperna på ett smart sätt där man har 

utnyttjat den kuperade marken. Flerbostadshusen har placerats på toppen av den kuperade marken och ju längre ner marken rör sig desto lägre blir även husen. 

På så sätt väcker nivåskillnaderna en spännande känsla hos betraktaren och ger större intryck av platsen. Nedan till vänster i figur 10 kan vi se flerbostadshusen 

.och hur de är placerade på den kuperade marken med utsikten mot resterande området. En annan notering på nivåskillnader är utformningen av taken Vi kan se 

att även dessa rör sig på olika nivåer och det ger ett spännande samspel med den kuperade marken. En intressant punkt är också de olika färgerna på fasaderna, 

borta är alltså de tråkiga gråa färgerna och platta utformningarna som huvudsakligen har präglat miljonprogrammet.   

 

 

 

 

  

 

  

 

Figur 9: Översiktbild av Sandudden Figur 10: Flerbostadshus med utsikt mot området  
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Enfamiljshusen i området är av flera olika former. Längst ned till höger på figur 9, på föregående sida kan vi se tätbebyggda enfamiljshus. Men genom att i 

princip bygga ca 120 m
2
 villor på två våningar så har man lyckats spara plats på tomten och istället utnyttjat den platsen för att utöka avstånden mellan husen 

mer än vanligt tätbebyggda villaområden. På det sättet utökas rumsligheten i området. Längre in i fastigheten har detta koncepts behållits. Här är tomtgränserna 

större men fortfarande finns ett utrymme mellan husen. Detta avstånd utgjorde en utsikt över området som annars hade hindrats om husen var tät-bebyggda. 

Detta syns tydligt i figur 11, nedan till höger. Utöver detta har det även byggts parker mellan ett antal hus för att öka vegetationen i området och samtidigt ge 

barn möjligheten för lek. Placeringen av parkerna känns logiska då de ligger intill bostäderna. Även enfamiljshusen som har byggts vid den lilla sjön i figur 13 

har en intressant aspekt, som vi kan se har de placerats så att de följer formen på sjökanten. Metoden bildar en figur av halvmåne som på många sätt är väldigt 

attraktiv. 

Gatorna i området har byggts någorlunda smala, två bilar får plats men det är på bekostnad av gågator för fotgängare. En gågata med lite vegetation skulle 

förmodligen öka kvalitén på hela området. Det är förstås logiskt att man vill spara plats för tomterna genom att bygga på detta vis, men även en smal gåbana 

skulle räcka och samtidigt skulle invånarna uppskatta lite högre säkerhet för sina barn.  

Målgruppen som ska lockas för detta område är förmodligen flerbarnsfamiljer eller par som i framtiden har planer på att bilda familj. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 11: Utsikten mellan enfamiljshusen 
Figur 13: Enfamiljshus vid sjön (notera samspelet med sjö 

linjen) 

Figur 12: Lekparker vid enfamiljshusen 
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3.2 Villa Äntligen 
Vila Äntligen är en villa byggd år 2011 i Haninge kommun. Arkitekten bakom villan heter Pål Ross. Bostaden är projekterad genom passivhus metoden och 

eftersom beställaren för detta examensarbete har en önskan att bygga bostäder genom den metoden så ska genomgående studier ske över villan. Främst ska 

studier behandla klimatskalens uppbyggnad och om hur de har uppnått passivhus kraven men även om hur ventilations och uppvärmningsfrågor har lösts. 

Vidare ska det fakta som har erhållits ur villan undersökas om det kan appliceras till detta arbete. 

Konstruktionslösningarna för villan har omsorgsfullt konstruerats så att energiförlusterna förblir så låga som möjligt. Målet har varit att uppnå konstruktioner 

med låga U-värden, god täthet, hög fuktsäkerhet och samtidigt minimera risken för köldbryggor. För grunduppbyggnaden har materialet Foamglas använts. 

Materialet har väldigt god isoleringsförmåga och är extremt tät 
9
. Av dessa två anledningar har de använts i grundelementuppbyggnaden. Materialet är 

intressant och kommer att noteras och studeras när grundelementuppbyggnaden blir aktuell. 

Ytterväggarna är av två olika typer, där den undre våningens ytterväggar består av en betongstomme och den övre våningens bestående av en trästomme. 

Isoleringsmaterial av cellplast, cellulosa och träullit i kombination för att isolera ytterväggarna. Med denna uppbyggnad uppnås väldigt god täthet och utmärk 

isoleringsförmåga, men samtidigt ges väggar uppemot 500 mm som är väldigt tjocka ur ett byggperspektiv 
10

.  

Taket är ett kallt tak där det är vindsbjälklaget som är isolerad. Det går alltså inte att utnyttja vinden som något utrymme. Ytterskiktet av taket är till största 

delen uppbyggt av zinkplåt, men vid entrétaket har sedum använts som ur miljöperspektiv är väldigt nyttigt då föroreningar fångas upp på ett effektivt vis. För 

övrigt så bärs taket upp av uppstolpade takstolar 
11

. 

Ett FTX-system har använts för ventilationen i villaprojektet. Med detta system sker det en energibesparing som i sin tur leder till låg energitillförsel till 

bostaden. Vidare ska detta system studeras och förmodligen appliceras till bostäderna som kommer att projekteras för detta arbete 
12

.  

För varmvatten till villan så har ett solvärmesystem installerats. Det fungerar på det viset att vattnet i en ackumulatortank värms upp av antingen tillförd energi 

från solfångarna eller av eldning i en kakelugn. För uppvärmning av bostaden cirkulerar sedan det varma vattnet i golvvärmeslingor eller i element. Utöver 

uppvärmning för bostaden så leds självfallet det varma vattnet till badrum och kök för användning 
13

. Detta är ett väldigt intressant och effektivt system för 

användning i ett passivt hus med tanke på den miljövänliga aspekten. Fönstren kommer från företaget RM fönster som har utvecklat fönster med rekordlåga U-

                                                 
9
 Ortogonal AB, Konstruktion, 2011, hämtad 2013-05-26 från http://www.ortogonal.se/vara-uppdrag/byggkonsult-kontrollansvarig-ka-enligt-pbl/villa-antligen-nollenergihus/konstruktion.html 

10
 ibid 

11
 ibid 

12
 Ortogonal AB, Installationer, 2011, hämtad 2013-05-26 från http://www.ortogonal.se/vara-uppdrag/byggkonsult-kontrollansvarig-ka-enligt-pbl/villa-antligen-

nollenergihus/installationer.html 
13

 ibid 

http://www.ortogonal.se/vara-uppdrag/byggkonsult-kontrollansvarig-ka-enligt-pbl/villa-antligen-nollenergihus/konstruktion.html
http://www.ortogonal.se/vara-uppdrag/byggkonsult-kontrollansvarig-ka-enligt-pbl/villa-antligen-nollenergihus/installationer.html
http://www.ortogonal.se/vara-uppdrag/byggkonsult-kontrollansvarig-ka-enligt-pbl/villa-antligen-nollenergihus/installationer.html
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värden. Med så lågt värde som 0,72 finns det inget annat fönster som slår det 
14

. Arkitekten Pål Ross har noterat att med ett så lågt U-värde på fönstret så 

behöver inte någon större hänsyn tas till fönsterytan och det är, ur en arkitektonisk synvinkel väldigt tilltalande 
15

.  

4. Fakta - Passivhus 
En av de viktigaste aspekterna inom byggbranschen idag är att bygga miljövänligt med hus som kräver så lite energi som möjligt. Av den anledningen vill 

beställaren bygga framtidens bostäder med passivhus konceptet. Det passivhus innebär är att man vill minimerar energibehovet till huset genom att använda 

värmen som avges från elektroniska apparater, belysning, kroppsvärme och solljus för att värma inomhusklimatet. Det fungerar på så sätt att värmen som avges 

från dessa källor tillsammans med den täthet som passivahus är uppbyggda med gör byggnaden självförsörjande, där värmeförlusterna förblir väldigt låga. För 

att få ett hus att klara av dessa krav krävs bland annat extraisolerade konstruktioner på tak, grund och väggar, effektivt ventilationsåtervinningssystem, låga U-

värden på fönster/dörrar och god täthet för hela huset 
16

.  

Ytterligare fördel som passivahus ger är en hög fuktskyddsfaktor. Tätheten i passivahus leder till att fuktig luft har svårt att tränga in i konstruktionen som i 

andra fall kan leda till fuktskador
17

. Passivahus är även bra på att skapa behagliga ljudklimat inomhus eftersom ljudvågor har svårt att röra sig genom de tjocka 

konstruktionerna 
18

. Problematiken med passivhus är bland annat den höga byggkostnaden som ligger i grund för de extra material som krävs för de tjocka 

klimatskalen, detta leder i sin tur till att det krävs mer yta för att bygga ett passivt hus jämfört med ett ordinärt. Byggkostnaden är försvarbart för att ur ett 

ekonomiskt perspektiv är det mer lönsamt att bo i ett passivt hus än något annat just för de låga energikostnaderna som de tjocka konstruktionselementen leder 

till.  

4.1 Var uppkom begreppet? 
Passivhus konceptet har funnits i olika former under flera århundraden. Ett exempel är Igloon som genom sitt tjocka lager av snöblock och där uppvärmningen 

sker huvudsakligen av oljelampor är ett tidigt skede av passivahus uppbyggnad
19

. Däremot är begreppet ”passivhus” mer modern som först nämndes av en tysk 

professor vid namn Wolfgang Feist. Han tillsammans med den svenske professorn Bo Adamsson samarbetade under 1970-talet för utveckling av dagens 

                                                 
14

 Ortogonal AB, Konstruktion 
15

 RM Fönster, RM-Fönster levererar nytt superfönster-energisnålast i Sverige, 2013, hämtad 2013-05-26 från http://www.rm.se/sv/foretaget/nyheter/2012-01-15-rm-fonster-levererar-nytt-

superfonster--energisnalast-i-sverige/ 
16

 NCC, Passivhus, 2011, hämtad 2013-05-26 från http://www.ncc.se/Projekt-och-koncept/Grona-koncept/Passivhus/  
17

 Passivhuscentrum, Frågor och Svar, 2013, hämtad 2013-05-26 från http://www.passivhuscentrum.se/node/4969 
18

 NCC 
19

 Lars Andrén och Lars Tirén, Passivhus: en handbok om energieffektivt byggande, 2.uppl., litteratur, Stockholm, 2012, s. 16 

http://www.rm.se/sv/foretaget/nyheter/2012-01-15-rm-fonster-levererar-nytt-superfonster--energisnalast-i-sverige/
http://www.rm.se/sv/foretaget/nyheter/2012-01-15-rm-fonster-levererar-nytt-superfonster--energisnalast-i-sverige/
http://www.ncc.se/Projekt-och-koncept/Grona-koncept/Passivhus/
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passivhus metod. Grundidén var enkel, de ville bygga hus som i sig själv klarar av att värma inomhusklimatet med så lite energitillförsel som möjligt 
20

. 

Den största utvecklingen har skett i Tyskland med över 21 000 passivahus byggda idag. Här i Sverige är antalet uppe på 1800 
21

.  

4.2 Krav 
För att kunna använda begreppet ”passivhus” på en byggnad måste den byggnaden uppfylla vissa krav. Generellt säger kraven för att en bostad ska klassas som 

ett passivhus i Stockholmområdet så får inte energitillförseln överstiga 55 kWh/m
2
, effekttillförseln får inte den överstiga 10 W/m

2
 (12 W/m

2
 för bostäder 

mindre än 200 m
2
) 

22
. Tillförseln går alltså hand i hand med värmeförlusterna. En bostad får inte förlora mer värme än vad den klarar av att tillföra. Målet är att 

hålla klimatet i balans. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tabell 1: U-värde 

Eftersom fönster är en av de stora orsakerna till energiförluster i en byggnad finns det en tumregel som säger att den 

totala fönsterarean bör hållas ungefär 15-20 % av golvets area. U-värdet på fönstren spelar således mindre roll om 

inte den totala fönsterytan tas till hänsyn 
28

. Det är även optimalt att placera de flesta fönstren åt söder för att bättre 

utnyttja solinstrålningen, men med dagens teknik och utveckling är detta mindre viktigt då det har lett till 

energieffektivare fönster 
29

. Samtidigt finns risken att under varma sommardagar så leder solinstrålningen till ett för 

varmt inomhusklimat, och det är inte gynnsamt då det krävs nedkylning vilket i sin tur kräver energi.  

För minskning av värmeläckage från huset så rekommenderas det att man bygger ett vindfång vid entrén. På det sättet 

så sjunker mängden värmeläckage när ytterdörren öppnas 
30

.  

För övrigt bör det sägas att för att hålla temperaturen inomhus på behagliga värden så bör A-klassificerade vitvaror 

användas samt lågenergilampor, och rent allmänt hålla användningen av vitvaror så lågt som möjligt. Det för att 

komma ifrån behovet att kyla klimatet allteftersom värmen stiger 
31

. Även krav såsom solavskärmning, byggnadens placering över terrängen och undvikande av 

att bygga in köldbryggor är extremt viktiga att ta till hänsyn 
32

. 

                                                 
20

 Andrén och Tirén, s. 19 
21

 ibid, s. 24 
22

 Energimyndigheten, FEBY kravspecifikation för passivhus, hämtad 2013-05-26 från http://www.ncc.se/global/projects_concepts/passivhus/kravspecifikation_passivhus_juni_2009.pdf 
23

 Andrén och Tirén, s. 73 
24

 Passivhuscentrum 
25

 Andrén och Tirén, s. 76 
26

 ibid, s 79 
27

 ibid, s. 78 
28

 ibid, s 74 
29

 ibid, s. 64 
30

 ibid, s. 60 

Del U-värde 

Fönster ≤ 0,8-0,9 
23

  

Dörrar 

Vindfång + 2 

ytterdörrar 

≤ 0,60  

≤ 1,0 
24

 

Bottenplatta ≈ ≤ 0,10 
25

  

Tak ≈ ≤ 0,08 
26

  

Yttervägg ≈ ≤ 0,10 
27

 

http://www.ncc.se/global/projects_concepts/passivhus/kravspecifikation_passivhus_juni_2009.pdf
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Värme - och ventilationssystem är två väldigt viktiga frågor ur ett passivhus perspektiv. De står för hjärtat av bostaden och de måste projekteras effektivt så att 

energi och effekt kraven uppfylls. Det finns flera olika system som kan utnyttjas men det är inte alla som passar in i konceptet miljövänlighet, som passivhus-

metoden står för. Nedan följer förklaring på vilka metoder som ska utnyttjas i detta projekt och varför det har valts.  

4.2.1 Ventilation 

Eftersom passivahus är beroende av effektiv värmeåtervinning ur ventilationsluften är ett FTX-system egentligen det bästa systemet för att uppfylla det kravet 
33

. Ett FTX-system står för från – och tilluftventilation med återvinning, och det är ett system som i stora drag är väldigt energieffektivt men kräver också 

regelbunden underhållning. Systemet kan förklaras i fem steg 
34

: 

1. Uteluft tas in (kallas tilluft) 

2. Den kalla tilluften värms i en värmeväxlare med hjälp av den varma luften som är på 

väg ut från huset (frånluft) 

3. Den uppvärmda tilluften fördelas till sovrum och vardagsrum och vidare till huset 

4. Den förorenade frånluften sugs ut från tvätt, badrum och kök 

5. Den förorenade frånluften passerar ut från huset efter att den har värmt tilluften 

I stort sätt är alltså systemet en cykel som använder den varma frånluften för att värma upp den 

kalla tilluften. För att systemet ska fungera så effektivt som möjligt så måste husets klimatskal 

vara helt täta. Ett FTX-system förlorar sitt syfte om huset lider av transmissionsförluster. För att uppnå den 

täthet som krävs så måste klimatskalen konstrueras på rätt sätt samt att det klarar av U-värde kravet 
35

.  

Det som måste tas i hänsyn till detta arbete angående ventilation är att placera värmeväxlaren på en lämplig plats och sedan se till att tillräckligt med utrymme 

finns för ventilationsrör samt från- och tillufts don. Kort och sagt att visa helt enkelt att systemet kommer att fungera för bostäderna. Utrymmet för rören kan 

antingen göras genom att bilda ett undertak under mellanbjälklaget och utnyttja den ytan till att dra rör eller leda de genom mellanbjälklaget. Vilket som än 

besluts har de båda metoderna fördelar och nackdelar. Med ett undertak sänks takhöjden vilket inte är så trevligt och genom att dra de i mellanbjälklaget uppstår 

det komplikationer med bärighetsförmågan av balkarna.    

  
                                                                                                                                                                                                                                                                  
31

 Energimyndigheten 
32

 Andrén och Tirén, s. 56 
33

 NCC 
34

 Energimyndigheten, Från – och tilluftsventilation med återvinning (FTX-system), 2011, hämtad 2013-05-26 från http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-

ventilation/Ventilation/FTX-system/ 
35

 ibid 

Figur 14: FTX-System  

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/FTX-system/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/FTX-system/
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4.2.2 Värmesystem 

Som tidigare nämnts så fungerar passivhus på det sättet att det är självförsörjande. Huset värms upp 

med bland annat instrålande solljus eller värmen som avges från el-apparater och människokroppen. 

Men det är inte alltid detta räcker för att hålla värmebehovet på en behaglig nivå. Av den 

anledningen så kompletteras passivahus oftast med ett ytterligare värmesystem. Den mest vanligaste 

kompletteringsmetod som används är ett solvärmesystem. Anledningen är att energianvändningen 

kan hållas extremt låg med det systemet och samtidigt så bibehåller man det miljövänliga konceptet 

som passivhus metoden står för. Ett solvärmesystem fungerar på det sättet att solfångare installeras 

med hänsyn till det området som solen mest strålar på. På det sättet kan man utvinna max energi. 

Från solfångarna så leds energin med en cirkulationspump till ett värmelager, oftast i form av en 

ackumulatortank som har egenskapen att lagra värme under en lång period. I ackumulatortanken så 

värms vatten upp och leds vidare till exempelvis radiatorer eller golvslingor som sedan värmer 

inomhusklimatet. Förutom uppvärmning så leds även det varma vattnet från ackumulatortanken till 

badrum och kök för användning 
36

.                                                                                                                                                               

Ett bestående problem med solvärmesystem är den låga energin som genereras under vintertid och vid låg solexponering. Eftersom den genererande energin är 

beroende av solljuset så måste systemet kompletteras med en ytterligare värmemetod som kan alstra värme oberoende av solljus. Det kompletterande systemet 

kan vara av flera olika slag men oftast används en förbrännings kamin där ved eller pellet kan eldas. Systemet kan tyckas miljöfarlig men koldioxid utsläppen 

som sker vid förbränning är en del av koldioxid kretsloppet som sluts vid förbränningen, det tillförs alltså ingen ny mängd till naturen 
37

.     

Fördelar med solvärmesystem 
38

                                                                                  Nackdelar med solvärmesystem 
39

 

        - Förnybar energikälla  tar aldrig slut                                                                           - Dyr installations kostnad 

        - Lönsam                                                                                                                           - Förlorar sitt syfte vid svåra sol förhållanden    

        - Miljövänlig                                                                                                                     - Måste kombineras med en annan form av uppvärmningssystem 

  

                                                 
36

 Aquasol AB, Solfångare fungerar året om när det är ljust ute, hämtad 2013-05-26 från http://www.aquasol.se/solvarme/sa-fungerar-det.aspx 
37

 Energimyndigheten, Biobränsle – ved och pellets, 2012, hämtad 2013-05-26 från http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/ 
38

 Energifakta, Solenergi – Gratis energi från solen, hämtad 2013-05-26 från http://energifakta.nu/solenergi/ 
39

 ibid 

Figur 15: Solvärmesystem, steg för steg 

http://www.aquasol.se/solvarme/sa-fungerar-det.aspx
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/
http://energifakta.nu/solenergi/
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Fördelar med ved/pellet förbränning 
40

                                                                       Nackdelar med ved/pellet förbränning 
41

 

       - Miljövänlig                                                                                                                      - Kräver att det alltid finns tillgång till råvara 

       - Billig                                                                                                                                - Ger lokala utsläpp    

 

  

                                                 
40

 Energifakta, Vedeldning – Traditionell vedeldning som behöver arbete, hämtad 2013-05-26 från http://energifakta.nu/vedeldning/ 
41

 ibid 
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5. Analys av plats, bostad och passivhusteknik 

5.1 Platsanalys 

Vid beslutet av plats för var detta projekt skulle byggas analyserades det djupare angående markområden som kunde vara intressanta att jobba på. Någon 

hänsyn till geologin togs inte, utan kriterierna innefattade endast vad den mest lämpade eller den mest spännande platsen är med hänsyn till bland annat sol och 

tillgångar som särskiljer. Detta för att utbildningen bland annat inte har fördjupat sig inom geologiska aspekter, men även för att inga geologiska studier har 

skett på fastigheten ännu. 

Tre platser valdes ut som kunde vara intressanta att titta på, tre helt skilda platser med helt olika förutsättningar. Vi ska titta lite djupare just på dessa tre 

områden. Nedan följer först en översiktsbild av fastigheten med lite enkla förklaringar på viktiga områden att komma ihåg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 16: Översiktplan över Ricksättra 1:1 med viktiga områden utpekade 
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Ricksättra skans ligger norrut på fastigheten och är en potentiell plats för intressanta byggen. Området har ett 

någorlunda högt berg som kan utnyttjas för att öka exklusiviteten för bostäder. Med flerbostadshus på platsen 

skulle det uppstå ett samspel med den kuperade marken och samtidigt ge boendena en unik överblick över 

fastigheten och Mälaren. Med norr pekande rakt upp gentemot fastigheten har samtidigt berget konstant sol 

instrålning med morgonsolen mot ost och en utsikt över solnedgången mot väst. I figur 17 till höger kan vi se 

berget och vi kan notera att marken är skogrik men enligt fastighetsägaren det skulle inte vara några problem med 

att rensa området. Problematiken med Ricksätrra Skans är bergets höjdkurvor. Idag finns det ingen information på 

hur höga de är och det skulle uppstå komplikationer vid skapandet av topografi om inte höjdkurvorna antas så att 

det överensstämmer någorlunda med verkligheten. Denna nackdel vägdes in i beslutfattandet.  

 

Det andra området är en bit mark när till om Ricksättra Skans, när till strandlinjen. Området är väldigt platt och 

det stora utrymmet ger fria händer att kunna göra det mesta. Det finns tillräckligt med plats för både enfamiljshus 

och flerbostadshus, men en vision diskuterades mellan författaren och beställaren att i framtiden bygga 

enfamiljshus på detta område och på berget vid Ricksättra Skans lite högre flerbostadshus. Att likt Sandudden, 

utnyttja den kuperade marken till att föra ett samspel med byggnaderna och naturen. Vidare måste även det nämnas 

att den mest spännande aspekten för detta område är att de boende har lätt tillgång till strandlinjen och det är en 

stor fördel som skulle uppskattas av invånarna. Samtidigt gav det tillfälle att projektera strandlinjen. För solens 

väderstreck har detta område både fördelar och nackdelar. Solen skiner fram österut om berget på Ricksättra Skans 

och går ned västerur, vid horisonten av vattnet. Det ledde till att terrasser kunde projekteras med utsikt över 

solnedgången. Men samtidigt under dagen så hamnar solen söderut om stranden vilket leder till att människorna 

som vistas på stranden får solen bakom sig. Det är en nackdel men den är även överkomlig med tanke på att runt 

fem tiden så har solen hunnit komma runt. 

Det tredje området är det området som egentligen kommer att vara kopplad till den nya färjeförbindelsen. Det är ännu inte bestämt var exakt den nya 

hamnplatsen kommer att vara, enda informationen som är given är att den kommer att placeras ungefär 500 meter nedanför fastighetsgränsen. Men det ger 

fortfarande möjligheten att kunna projektera någon sorts samlingspunkt vid den nya ingången till fastigheten. Samlingspunkten skulle kunna innehålla utöver 

bostäder lite kommersiella byggnader i form av affärer, kiosker eller restauranger.  

Efter flera övervägningar och dialoger med handledaren beslutades det att gå vidare och bygga på marken sydväst om Ricksättra Skans vilket är område 

nummer två. Främst för att just det området är väldigt spännande med kopplingen till strandlinjen samt att det ger fria händer att utnyttja en stor del av marken. 

Figur 17: Ricksättra Skans 

Figur 18: Markområde nr:2 
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Även resterande markområden har väldigt hög potential och kommer förmodligen att utnyttjas på ett utmärkt sätt i framtiden. Bildandet av en samlingspunkt på 

tredje området skulle vara klokt eftersom för affärsmän är det tilltalande att öppna nya affärer på områden där människor vistas mer än ofta, och med tanke på 

att denna plats kommer att vara den nya huvudingången från den nya färjeförbindelsen till fastigheten så kan vi lugnt anta att människor kommer att vistas ofta 

på platsen. Vidare ger även byggandet av flerbostadshus på berget en exklusiv känsla främst för att det är brist på kuperad mark på fastigheten och att den typen 

av mark ger väldigt speciell utsikt över området. Men hänsyn till samtliga faktorer fattades beslutet att gå vidare med område nummer två av de tidigare 

nämnda anledningarna att bland annat marken är väldigt platt och kan utnyttjas på flera olika avseenden samt kopplingen till strandlinjen som varit en stor 

bidragande faktor till beslutet. 

5.1.2 Bostadsanalys 

I samband med markbeslutet bestämdes typen av bostäder som skulle projekteras på platsen. Det stod mellan flerbostadshus eller enfamiljshus med 

motiveringen att det kändes relevant och samtidigt mest tilltalande jämfört med exempelvis radhus eller punkthus. Med flerbostadshus så utnyttjas marken på 

ett bättre sätt ur ett ekonomiskt perspektiv. Fastighetsägaren får in mer bostäder på mindre yta mark som leder till att fler lägenheter kan säljas vidare. Det i sin 

tur ökar på antalet invånare i området. Även ur ett arkitektoniskt perspektiv är flerbostadshus att föredra där den överstavåningen kan projekteras till en lyx 

våning med en altan riktat mot strandlinjen. Möjligheterna finns alltså att få det att se estetiskt tilltalande. Problematiken med flerbostadshus är att risken finns 

att bakomliggande byggnader hamnar i skugga och det leder till att utsikten till strandlinjen blockeras. Risken är speciellt hög för de undre våningarna och detta 

får inte ske, för en stor fördel med den bit mark som valdes är just utsikten till stranden, och med den borta så fallerar motiveringen till beslutet. Därav har 

beslutet tagits att projektera enfamiljshus på platsen. Samtidigt kan visionen som har nämnts tidigare utvecklas till något konkret.  

5.2 Problem med Passivhus 
Att bygga med passivhus metoden är självfallet en stor fördel med både miljö och ekonomiska förmåner, men det är inte utan några svårigheter. Två problem 

som identifierades och som var viktiga att reda ut är de tjocka väggarna som krävs för god isolering samt kravet på den höga tätheten. Hur kan dessa två 

problem lösas utan att negativt påverka kraven? De två frågeställningar i detta fall blev: Hur kan isoleringsskiktet i ytterväggen minskas och samtidigt klara av 

isoleringskravet? Samt hur bygger man tillräckligt täta konstruktionsdelar? 

Det är två problem som behandlar två olika delar inom bygg. Den ena är mer av ett arkitektoniskt problem där det kan tyckas att för tjocka väggar medför till att 

huset känns mindre tilltalande rent estetiskt, medan den andra behandlar en byggteknisk faktor där tätheten är väldigt viktigt för funktionen i ett passivt hus. Det 

kan även vara så att dessa två problem hör ihop. För om det nu finns ett material som har väldigt god täthetsfaktor och samtidigt högre isoleringsförmåga än 

vanlig mineralull så har två problem lösts med ett och samma material. Vid fördjupning av olika isoleringsmaterial har två olika typer av isoleringsmaterial 

hittats som kommer att lösa frågeställningarna. Dessa två är PIR-isolering och Foamglas där Foamglas är beprövad sen tidigare i bland annat Villa Äntligen. 
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5.2.1 PIR-Isolering 

PIR står för polyisocyanurate och är ett isoleringsmaterial uppbyggt av slutna celler av plast.                    

Materialet utvecklas i fabrik med hjälp av olika kemiskareaktioner och det kan komma i flera olika former, beroende på användningssyftet. Materialet delas in i 

två huvudgrupper, gastät eller gasöppen. Gastät PIR används vid konstruktioner där det önskas ha helt tätt, medan gasöppen används där det önskas ha 

diffusionsöppen isolering 
44

. Diffusionsöppen konstruktion innebär att det syftar till att släppa igenom fukt men endast på utsidan, insidan ska vara diffusionstät 
45

. PIR-isolering är väldigt smidigt på det sättet att det går att byta ut den vanligt tradionella mineralullen mot PIR-isolering utan några ytterligare krav eller 

komplikationer, det går alltså att ha en standard vägguppbyggnad av mineralull och sedan endast   byta ut isoleringsskiktet mot PIR-isoleringen. Materialets 

främsta egenskap är dess utmärkta isoleringsförmåga. Jämfört med mineralull kan du uppnå samma isoleringsförmåga med upp till 40 % tunnare skikt 
46

. I 

tabell 2 till höger jämförs grundläggande tekniska egenskaper mellan PIR och mineralull.                       

 

 Fördelar jämfört med mineralull 
47

:                                                                                                           Tabell 2: Tekniska egenskaper för PIR och Mineralull                                                             

  Väger mindre 

  Tål större belastningar 

 Bättre isoleringsförmåga 

 Högre brandsäkerhet  Materialet slocknar av sig själv vid brand 

 Högre fukttålighet 

 Längre livstid 

 Nackdelar jämfört med mineralull 
48

: 

 Kostar mer per m
2
 

PIR-isolering kan användas i varje byggnadsdel, från grund - och väggelement till takelement. Men 

med hänsyn till dess värmeisoleringsförmåga och att det samtidigt går att bygga upp till 40 % tunnare konstruktioner jämfört med användning av vanlig 

mineralull användes materialet till ytterväggens uppbyggnad, för att lösa problematiken med tjocka väggar.  

                                                 
42

 Thermisol 
43

 Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Annali Andersson och Sven Nyström, Arkitektens handbok 2012, 4. Uppl., Byggegenskap, Stockholm, 2012, s. 260 
44

 Thermisol, PIR – en tunnare skiva, hämtad 2013-05-26 från http://www.thermisol.se/assets/files/sverige/PIR/Allmant%20om%20PIR2.pdf 
45

 Ekofiber AB, Isolering, hämtad 2013-05-26 från http://www.ekofiber.se/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=24 
46

 Takcentrum AB, PIR-Isolering: Fördelar, hämtad 2013-05-26 från http://www.pirisolering.se/allt-om-pir/fordelar/ 
47

 ibid 
48

 Magnus Clase, Inventering och Utvärdering av Högprestanda Isolering, Skanska Sverige AB, Malmö, 2010, hämtad 2013-05-26 , s. 30 

Egenskap PIR 
42

 Mineralull 
43

 

Specifikvärme 

förmåga (J/(kg·K)) 

 

1400-1500  1030 

Värmekonduktivitet 

( λ) 

Gastät: 0,022-

0,023 

Gasöppen: 

0,024-0,027   

≈ 0,030-0,045 

Densitet (kg/m
3
) 30-100 15-200 

http://www.ekofiber.se/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=24
http://www.pirisolering.se/allt-om-pir/fordelar/
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5.2.2. Foamglas 

Foamglas är ett oorganiskt isoleringsmaterial som framställs av återvunnet glas. Dess slutna cellstruktur gör materialet helt ång- och vattentätt. Vilket passar 

utmärkt att applicera på passivahus där höga krav ligger på tätheten. Denna förmåga gör den även perfekt att använda vid husdelar där fuktrisken är hög, såsom 

källarväggar, takelement eller grunder. Foamglas har även en speciell egenskap där dess höga tryckhållfasthet och goda isoleringsförmåga kan stå för både den 

bärande och isolerande aspekten i mindre byggen. Själva produkten kan komma i flera olika former och kan bland annat anpassas till konstruktionselementens 

lutning. Just av den anledningen så brukar Foamglas användas på terrassbjälklag där krav sätts på en viss lutning 
49

. Ur brandsynpunkt är Foamglas bra på det 

sättet att den leder till passivbrand, vilket innebär att materialet inte sprider elden utan den smälter vid brand 
50

.  

Ytterligare fördelar med Foamglas 
51

: 

 Eftersom det är ett oorganiskt material kan den inte mögla eller ruttna 

 Hög formstabilitet 

 Väldigt god beständighet  egenskaperna försämras inte med tiden 

 Miljövänligt 

 Hög tryckhållfasthet 

 Kortare byggtid behöver ej ta hänsyn till någon torktid  kan användas under alla årstider 

 Ger inga köldbryggor 

 Radontät 

 Lätthanterlig 

Nackdelar med Foamglas 
52

: 

 Dyr 

 Kan avge glasdamm vid hantering 

 Låg draghållfasthet 

 Kräver hög energi vid tillverkning 

                                                 
49

 Pittsburgh Corning Scandinavia AB, Produktöversikt: Cellglasisolering fuktsäker isolering, hämtad 2013-05-26 från 

http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=310&type=42 
50

 Pittsburgh Corning Scandinavia AB, Värmeisoleringssystem för hela byggnaden, hämtad 2013-05-26 från http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=332&type=42 
51

 Pittsburgh Corning Scandinavia AB, Produktöversikt: Cellglasisolering fuktsäker isolering 
52

 Lars Bärtås, Välj rätt isolermaterial, 2012, hämtad 2013-05-26 från http://www.va.se/eprize/energitips/valj-ratt-isolermaterial-460287  

http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=310&type=42
http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=332&type=42
http://www.va.se/eprize/energitips/valj-ratt-isolermaterial-460287
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Foamglas extrema förmåga att vara helt tät och samtidigt uthärda höga belastningar gör den optimal att använda i grundelement, och det är där materialet har 

tillämpats.  

5.3 Konstruktionstekniken 

5.3.1 Grund 

Grunden har som huvuduppgift att bära huset och klara av att föra punktlasterna ner till marken. Om grunden inte isoleras tillräckligt eller om man är slarvig 

vid uppbyggnaden kan det leda till att husets största köldbrygga bildas från marken. Just därför är grundens huvudskikt bestående av Foamglas, för dess täthet, 

lätthanterlighet och utmärkta bärförmåga gör den idealisk för grundkonstruktioner. Det finns en speciell teknik som kan användas för grunduppbyggnad för 

småhus med användning av Foamglas, denna teknik heter Koljerntekniken. 

Lite kort om Koljerntekniken 

Koljerntekniken är en metod som har utvecklats av MRD sälj och bygg AB, metoden kan kortfattad 

förklaras med att Foamglasskivor sätts samman och förstärks med u-plåtlättbalkar. Metoden har blivit 

hyllad som en av de mest fuktsäkra och används oftast på småhus för att den är begränsad till hur mycket 

belastning som Foamglasskivorna tål 
53

. 

Koljerntekniken i bild (figur 19 till höger) 
54

: 

 A - U-plåt lättbalk  Håller fast Foamglaselementen ihop 

 B - Beklädnad  Skydd för grundelementet 

 C - Foamglas  Huvudskikt av Foamglas 

 D - 2x 100 Foamglas  Första lagret av Foamglas 

 E - Markisolering  Isolering för grusbädden och konstruktion 

 F - Grusbädd  Oftast av makadam, fungerar som dräneringsmaterial 

 G - Aluminiumplåt  Extra skydd för övre konstruktionen 

5.3.2 Yttervägg 

Ytterväggarna är huvuddelarna i en byggnad, de är klimatskal som ska behålla inomhusklimatet behagligt och som samtidigt kan vara en del av stommen. Stor 

vikt sätts på konstruktionen och speciellt viktigt är det för passivhus att de konstrueras extremt täta med hög isoleringsförmåga. Av den orsaken blir väggarna 

                                                 
53

 Nina Gunne, Hus av spunnet glas, 2008, hämtad 2013-05-26 från http://www.arkitekt.se/s33221  
54

 Koljern, Platta på mark, hämtad 2013-05-26 från http://www.koljern.se/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=11&lang=sv 

Figur 19: Grunduppbyggnad med Koljerntekniken 

http://www.arkitekt.se/s33221
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väldigt tjocka, men med studier inom olika isoleringsmaterial har utnyttjandet av PIR-isolering lett till en aning tunnare väggar. I figur 20 på nästa sida kan vi 

se en jämförelse mellan mineralulls väggar och SPU-isolerings väggar. SPU-isolering är skivor som är tillverkade av PIR.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 20: SPU-isoleringsväggar i jämförelse med mineraullsväggar 
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6. Skisstadiet 
Innan resultat kapitlet för detta arbete påbörjas kommer nu en skissrubrik som är en liten fördjupning av själva bostad och platsanalysen. Kapitlet förklarar lite 

hur resonemanget utvecklades kring beslutfattandet av analysen och hur planlösningarna för villorna kom att utveckla sig. Huvudsyftet med följande skisser var 

att förmedla idéer och redovisa olika tankesätt. Bilderna är enkla handskisser ritade av författaren. Inspirationen för skisserna kom från dialoger med beställaren 

och hans önskemål samt referensområdena som studerades.  

I figur 20 till höger visar en enkel skiss på hur tankarna utvecklade sig kring att få ihop flerbostadshus på 

området vid strandlinjen, vilket är som nämnt tidigare det område som valdes för arbetets illustrationer. 

Bostäderna i skissen skulle formas med två huskroppar där den ena huskroppen är lite lägre med färre 

våningar. Tanken med detta var att man skapar ett annorlunda mönster jämfört med vanliga raka och exakta 

kopior av flerbostadshus. Idén är väldigt tilltalande men också ambitiös och det diskuterades en hel del runt 

den. Förutom att den är ekonomiskt tilltalande i den formen att man får in fler bostäder att sälja jämfört med 

villor så är den även estetiskt tilltalande med möjligheten att bilda riktigt snygga och moderna fasader med 

utsikt mot vattnet. Vidare med strukturerat gatunät med vegetation och parker ökas lyxfaktorn och gör 

området till ännu mer distinkt. Orsaken till varför denna idé inte valdes var bland annat risken för skugga 

som kunde bildas tack vare de högre byggnaderna men också tidsramarna som arbetet var tvungen att följa. 

Med fler bostadshus krävs bland annat att fler lägenheter projekteras och det fanns det inte tillräckligt med 

tid för. Om denna rapport endast var en fördjupning inom arkitektur skulle det vara 

möjligt men detta är ett arbete med en blandning av arkitektur och byggteknik och för det 

krävdes en jämn fördelning mellan dessa. Detta ledde till att valet föll på att villor skulle 

projekteras. 

I figur 21 till höger visas den första skissen av villor och från den så utvecklades idéen 

vidare till själva resultatet. Vi kan se att redan från ursprungstanken så fanns det 

intentioner att skapa balkonger med riktning mot vattnet samt att placera bostäderna likt 

ett blixtlås mellan varandra för att få maximal vy möjlighet över vattnet för samtliga 

bostäder. En dialog fanns kring radhus projektering istället för villor men den föll ganska 

snabbt då man kom fram till att utsikten för bakomliggande rader skulle hindras av den 

första raden. Dessutom så är det mindre begränsningar när det gäller projektering av 

villor jämfört med radhus vilket leder till mer kreativa möjligheter. Med villor byggda på 

detta område så var tanken att även i framtiden utnyttja den vision som finns hos 

Figur 21: Skiss på flerbostadshus 

Figur 22: Skiss på hur villor kan komma att se ut 
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beställaren att bygga lite högre bostäder på Ricksättra Skans så att det sker en variation i området med både låga och höga byggnader. Figur 23 nedan redovisas 

en enkel skiss kring resonemanget om visionen. På bilden nedan kan vi se högre byggnader på Ricksättra skans som kopplas med en väg till villorna vid 

strandlinjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterföljande stycke kommer att kort förklara grundtankarrna med planlösningen för villan och redovisa intentionerna 

samt betona var fokus låg på vid skapandet. Senare vid resultat kapitlet kommer man gå in djupare på detta. 

För Villa Tornet var intentionerna redan från början att bilda en cirkulär fasad där bland annat det stora sovrummet 

skulle ta plats på plan två, vilket kan ses i figur 23 till höger. För det stora sovrummet ville man utnyttja den runda 

fasaden till att placera långa fönster för att få en panoramavy utåt. I ett första utkast ville man öven gå så långt att 

placera en rund fasad i varje hörn av villan men det skrotades snabbt i brist på att få ihop de olika rummen. En viktigt 

del för denna planlösning var utnyttja den runda fasaden på bästa möjliga sätt. Med att placera matplatsen vid den 

runda fasaden på plan ett så lyckades man utnyttja första planet till att bli ett stort och homogent rum. Med denna 

utformning av vardagsrum med matplats och det stora sovrummet på plan två så var det bara att pussla ihop 

resterande rum till att få de att uppnå kraven vilket kan ses i resultat kapitlet. Ganska långt in i skapandet av 

planlösningen så var huvudtanken om köket att man skulle placerna den vid den runda fasaden men det fick ändras i 

anledning av att undvika matos och andra lukter i det stora rummet som skapades med vardagsrummet och 

matplatsen. 

Figur 23: Skiss på flerbostadshus kopplade med villor vid strandlinjen 

Figur 24: Skiss av Villa Tornet 
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7. Resultat  
Detta kapitel kommer att innehålla all resultat för detta arbete med utförlig förklaring av villans och fastighetens alla delar med bland annat planlösning, 

konstruktion och situationsplan. Med texten kommer bilder att kombineras för bättre visualisering av bland annat villan och fastigheten.  

7.1 Villa Tornet – Plan 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Tornet är benämnt efter den halv cirkulära formen som en del av fasaden har formgivits till där matplats och ett sovrum har tagit plats. Villan är 

projekterad med fem rum och kök fördelat över 186m
2
. Första plan består av ett badrum, en arbetsplats, groventré från garaget, vindfång samt vardagsrum och 

Figur 25: Villa Tornet - Plan 1 
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kök. Det stora vindfånget har konstruerats för minskning av läckage av värme men också för att det ska kunna utnyttjas till en klädkammare vilket är 

anledningen till det stora utrymmet. Från vindfånget in till villan så bemöts man av trappan som har placerats centralt i bostaden för bättre överblick över 

planen. Med att få bort innerväggar i planen och utnyttjandet av ett pelarsystem för de bärande kraven så har vyn över planen förstärkts ytterligare. Detta kan vi 

se i figur 25 nedan till vänster. En trevlig känsla framkallas hos betraktaren där bemötningen av trappan tillsammans med det breda perspektivet ökar 

gästvänligheten. Utöver trappan är kopplingen av matplats och vardagsrummet en fundamental del av villan. Att kunna sitta och äta och samtidigt ha vy över 

vardagsrummet ger ökad möjlighet för socialisering. Vidare utvecklar den öppna ytan en känsla där rummen verkar större än vad de är. Med de stora avlånga 

fönstren vid den runda fasaden har även utsikten och ljusinsläppet bevarats för de personer sittande vid matplatsen. Detta kan vi se längre in i figur 25. Själva 

trappan har ritats så att trappstegen bärs upp av små runda pelare som leder till att fina skuggformer bildas när ljus slår mot de runda formena. Trappan kan vi se 

lite bättre i figur 26 nedan till höger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Med garaget konstruerat med anslutning till bostaden har en groventré ritats med koppling direkt från garageförrådet in till hallen i bostaden. Det ger smidigare 

tillgång till garaget och kommer att uppskattas av de boende eftersom man slipper gå ut under kalla vintertider för snabb vistelse i garaget. Det i sin tur, likt ett 

vindfång leder till mindre värmeförluster. Från garaget har även en ytterdörr mot bakgården ritats för smidigare orientering. En viktig aspekt med första 

Figur 26: Överblick av trappa med vardagsrum och matplats Figur 27: Trappa 
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våningen som bör nämnas är kopplingen mellan groventré, arbetsplats och badrum. Denna del har ritats så att personer som är på plats för arbetsmöten behöver 

inte komma in själva huvuddelen av villan utan de tre delarna har tillsammas skapat ett kontorsutrymme. På så sätt har man avskilt arbetsområdet från det mer 

personliga utrymmet av villan.   

Köket är fullutrustad med kyl och frys placerade intill väggen, spis med fläkt ovanför, diskbänk, diskmaskin samt tillräckligt med förvaring i form av över- och 

underskåp. Mellan kök och matplats har en typ av bar konstruerats för att kunna sitta där och ta lite snabbmat, på så sätt så behöver man inte duka matbordet för 

en kort måltid. Mellan baren och den stora matplatsen har en dörr till bakgården placerats för åtkomst mot bakgården. Till sist har schaktet för VVS-rören 

byggts vid kylen för smidig tillgång för framtida underhåll. Köket med baren kan vi se i figur 27 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 28: Överblick av kök med bar 
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7.2 Villa Tornet – Plan 2 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Andra våningen består av ett badrum med tvättmöjligheter, ett stort sovrum för två samt två mindre sovrum. Tvättstugan har placerats i övre våningen eftersom 

det mesta av klädförvaringen kommer att vara i den stora klämkammaren på detta plan. Det stora sovrummet har placerats vid den cirkulära väggen för en ökad 

lyxfaktor. Med lite större, avlånga rektangulära fönster kommer även sovrummet att ha en fin utsikt ut mot vattnet. Det exklusiva för denna våning är den 

korsformiga hallen som ger gott om utrymme till att kombinera in allrum med korridorerna. Det leder även till bättre ljusinsläpp och utsikt till alla vädersträck. 

För trappan har mellanbjälklaget formats likt en oval för att bryta den annars så kantiga formerna för våningen och på sätt även betona trappan som den centrala 

delen av villan. En balkong med överblick över stranden har byggts ut på den norra fasaden vilket leder till en fin utsikt över solnedgången. På nästa sida kan vi 

se två figurer som illustrerar våningen. 

Figur 29: Villa Tornet - Plan 2 
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Grundidén för planlösningen som har projekterats var att utnyttja utsikten mot strandlinjen och samtidigt planera en öppen och enkel planlösning med tydliga 

former. Ur passivhus synpunkt är öppna planlösningar att föredra eftersom det leder till en jämnare fördelning av värmen och samtidigt utnyttjas den passiva 

solinstrålningen ytterligare 
55

. För ventilationen har bostäderna projekterats med utgångspunkt att aggregatet kommer att placeras i en central ritad intill 

garageförrådet där tillräckligt med plats har gjorts för aggregatet, en ackumulatortank och ett el-skåp. Sedan kommer ventilationsrören att dras från aggregatet 

till respektive don genom mellanbjälklaget. För att detta ska funktionera har två beslut tagits. Det första är att garaget har anslutits intill bostaden för att ge 

möjlighet att dra rören in till huset och det andra är att mellanbjälklaget har projekterats med masonitbalkar som ger möjligheten att borra hål i livet för att ge 

plats åt rören 
56

. Genom detta system så krävs inget sänkt undertak vilket skulle leda till en sänkt takhöjd. Vidare har schakten anpassats så att vatten- och 

ventilationsrören får tillräckligt med plats. Eftersom ventilationsrören går i mellanbjälklaget så har schakten på första plan byggts så att det endast ger utrymme 

för varmvatten, kallvatten och spillvatten eftersom de behöver ledas upp till plan två. Det i sin tur leder till att schakten på andra plan endast behöver utrymme 

för från- och tilluftsrören.  

                                                 
55

 Andrén och Tirén, s. 60 
56

 Masonit lättelement AB, Produktprogram, hämtad 2013-05-27 från http://www.m-l.se/mediamaterial/Typdetaljer.pdf 

Figur 30: Plan 2 - Trappa mot balkongdörren Figur 31: Trappuppgången 

http://www.m-l.se/mediamaterial/Typdetaljer.pdf
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I princip kommer alltså all vatten att ledas från grunden upp till grundplattan och vidare till första plans badrum och kök. Sedan genom första våningens schakt 

som har placerats intill köket kommer rören för andra våningen att ledas till mellanbjälklaget och i mellanbjälklaget vidare till badrum och tvättstuga. För att 

inte behöva dra långa vattenrör i mellanbjälklaget har badrummen projekterats så att de hamnar ungefär ovanför varandra. 

För från- och tilluftrören så kommer de att ledas från garaget till mellanbjälklaget och vidare till de rummen i behov av från- och tilluft på plan ett. Sedan, från 

mellanbjälklaget så leds rören vidare genom schaktet på badrummet på plan två upp till takbjälklaget och därifrån vidare till respektive rum. 

Nedan ser vi en bild av villan från utsidan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 32: Villa Tornet 
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7.3 Materialval 
Fasadmaterialet för villorna kommer att bestå av horisontell vit träpanel med tak av svartplåt. Fönsterkarmarna kommer att målas med svart färg för att vidare 

bygga på en svart/vit stil. Golvbeläggningen inomhus kommer mestadels bestå av ek parkett av ljusare färg. Men i sovrummen kommer en mörkare färg att 

användas för att bryta mönstret. Tvättstuga samt badrum kommer att beläggas med en blå plastmatta och garaget med stenmaterial.  

Väggarna i badrummet kommer att läggas med kakel, Sovrum med blå tapet och kök/förråd/garage/klädkammare kommer att målas vitt. För Villa Tornet 

kommer hallen i övre och undre våningen tillsammans med vardagsrummet tapetseras med en vit/grå färg på tapeten med lite finare mönster, i Villa Kvadraten 

kommer vardagsrummet istället att tapetseras med en beige färg av lite annorlunda kvadratiska mönster och hallen med ren beige färg.  

7.4 Konstruktion 
Nedan följer resultatet av stomuppbyggnaden samt konstruktionselement som har valts för detta projekt. Konstruktionsdelarna uppfyller U-värde gränsen som 

passivhus kräver och är anpassade till bostadshusen. 

7.4.1 Stomplan  

För Villa Tornet är stomplanet uppbyggt av ytterväggar med en kombination mellan balk- och pelarsystem. Pelare har placerats på områden med höga 

påfrestningar för avlastning ned mot grunden. Där det inte har varit möjligt att placera pelare har vertikala balkar istället utnyttjats som avlastas av pelare och 

ytterväggar. Mellanbjälklagets riktning skiljer mellan horisontellt till vertikalt upplagda. Taket är uppbyggt av fackverkstakstolar och av den anledningen 

krävdes inga ytterligare avlastningar utöver ytterväggarna på plan 2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33: Villa Tornet - Stomplan 1(pilar avser mellanbjälklagets riktning och linjer 

avser balkarnas placering) 
Figur 34: Villa Tornet - Stomplan 2 
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7.4.2 Bottenplatta med koppling vägg/fönster 

Bottenplattan består av Foamglas material uppbyggt med Koljerntekniken – under analys delen förklarades denna metod mer utförlig. – Skillnaden på 

uppbyggnaden för detta projekt jämfört med en vanlig Koljernteknik är att ett extra cellglas lager har placerats mellan golvbeläggning och det försa 

Foamglasskiktet. Det för att ha ett mjukare skikt som skyddar Foamglaset som annars är väldigt styv. För grusbädd material har makadam använts och 100 mm 

cellglas för markisoleringen. Ytterväggen är uppbyggt av två skikt av PIR-isolering, ett lite större där reglar placeras och ett lite mindre. Fönsterkopplingen är 

tät och ska förhindra köldbryggor. Totalt kommer ytterväggen och bottenplattan att ha ett U-värde på ungefär 0,09 respektive 0.08. På nästa sida följer en bild 

med utförlig förklaring av varje skikt:  

 

 

 

  

Figur 35: Anslutning grundplatta med yttervägg och fönster 
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7.4.3 Mellanbjälklag 

Mellanbjälklaget är isolerad med mineralull för bland annat bättre ljudisoleringsförmåga. Masonitbalkarna 

är 265 mm med livet på 175 mm. Med det så kommer det att finnas tillräckligt med plats för 

ventilationsrören där den största dimensionen ligger på 200 mm men är endast vid aggregatkopplingen, 

efter det avtas dimensionen för varje don. Med den dimensionen på masonitbalken så kommer en 

spännvidd upp till 14 meter att hålla 
57

. Kopplingen till ytterväggen är tät med en ångspärr placerad vid 

skarvarna och där bjälklaget vilar på hammarband. Detalj på mellanbjälklaget kan vi se i figur 36 till 

höger.   

7.4.4 Takbjälklag 

Takbjälklaget kommer att vara det största konstruktionselementet för bostäderna med en tjocklek på 521 

mm som ger totalt ett U-värde på 0,08. Eftersom det är takbjälklaget som är isolerad så kommer taket att 

bli ett kallt tak där det bärs upp av fackverkstakstolar. En detalj på takbjälklaget kan vi se i figur 37 nedan. 

 

7.4.5 Balkonginfästning 

Balkongens infästning kan vi se i figur 38 nedan. Det mest intressanta gällande denna detalj är lutningen för 

betongplattan vilket gör att vattnet kommer att rinna utåt från väggkonstruktionen. Sockelbeslaget bakom de 

liggande träpanelerna är till för att leda regnvattnet som lyckas sippra genom panelerna.  

Tätskiktet tillsammans med underlagspappet och den extra isoleringen mellan betongplattan och 

mellanbjälklaget kommer att få konstruktionen att bli 

motståndkraftig mot köldbryggor. 
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 Masonit lättelement AB 

Figur 37: Takbjälklag med anslutning yttervägg 

Figur 36: Mellanbjälklag med anslutning yttervägg 

Figur 38: Balkonginfästning 
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7.4.5 Väggar 

Förutom ytterväggen för själva huset kommer garaget samt väggen som är kopplad till garaget bestå av mineralull med total tjocklek på ungefär 300 mm och 

U-värde på 0,14. Anledningen är att garaget inte behöver ha samma inomhusklimat som själva huset. Det förmodar att temperaturen kommer att ligga på 

ungefär 10 
◦
C, och det i sin tur leder att det inte kommer att sättas lika hög krav på väggen mellan huset och garaget som resterande ytterväggar. Vidare 

kommer innerväggarna att isoleras med mineralull för bättre ljudisolering samt ytterbeklädnad av gipsskivor där den bärande innerväggen kommer att ha 

dubbla gipsskivor för bättre brandsäkerhet.   

      

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

7.5 Dörrar och Fönster 
Fönstren för villorna kommer att bestå av samma fönstertyp som har använts för Villa Äntligen. Fönstren som kommer från RM Fönster AB är de bästa 

fönstren ute på marknaden idag och med de krav på fönster som passivhus innehar är det optimalt att använda de fönstren för detta arbete. Uppbyggnad kan 

kort förklaras med att dem består av tre bågar och fyra glas där mellanrummet mellan de två inre glasen är fylld med kryptongas som ökar på isoleringsfaktorn. 

Sammanlagt hamnar fönstrets U-värde på 0,72 och det är för hela fönstret, inklusive bågarna. Fönstren utrustas även med ett yttre solskydd vilket förbättrar U-

Figur 39: Garagevägg 

Figur 41: Vägg mellan garage och bostad 

Figur 40: Innervägg med koppling till mellanbjälklag 

Figur 42: Bärande innervägg 
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värdet ytterligare 
58

. För avskärmning monteras persienner och markiser. Fönsterarrangeringen har inte planerats med någon stor hänsyn. Mer än att fönster har 

placerats söderut så har inte fokus lagts på att öka antalet mot det väderstrecket. Anledningen är den utmärkta kvalitén på fönstren men också för det estetiska 

motivet, där det kan tyckas att en jämn fördelning på fönstren är mer tilltalande än om fokus ligger på endast en sida. Totala fönsterarean har begränsats till en 

acceptabel nivå där kravet på 15-20 % fönsteryta av den totala boytan har uppnåtts. Fönsterytan för villorna har hamnat på 14 % av golvytan för Villa Tornet. 

Vindfånget vid entrén är inte endast nyttig för minskning av värmeförluster utan med de två ytterdörrarna som krävs för att först komma in till utrymmet vid 

vindfånget och sedan själva huset gör så att U-värde kravet är inte lika hög för dörrarna. Från 0,6 som det vanligtvis är kan dörrar med ett U-värde på 1,0 

monteras. Detta gäller alltså endast för dörrarna vid vindfånget. Ytterdörrarna mot trädgården kommer fortfarande ha ett krav på 0,6 för att de är direkt 

kopplade till uteklimatet. För pardörrarna vid vindfånget levererar RM Fönster en fönsterdörr av energiglas med ett skikt av argonglas som tillsammans ger ett 

U-värde på 1,0 
59

. Trädgårdsdörren har istället tre energiglas med ett skikt av kryptonglas för att få ner U-värde till så lågt som 0,62 
60

.                                       

7.6 Värme- och elsystem 

7.6.1 Värme 

Utöver det passivavärmen som tillförs från bland annat vitvaror, el-armaturer och kroppen så har villorna ett inbyggt solvärmesystem i form av solfångare som 

har placerats på taket. Den erhållna energin leds till en ackumulatortank som ska värma vattnet till en bestämd temperatur. Det varma vattnet mynnar sedan ut 

till lågtempererade radiatorer, handdukstork samt till FTX-aggregatet som utrustas med en värmeväxlare som har i uppgift att värma tilluften. Radiatorerna och 

handdukstorken tillsammans med den varma tilluften ska hålla inomhustemperaturen till en förväntad 20
◦
C. Handdukstorkarna har installerats i våtrummen och 

radiatorerna har anpassats så att en får plats i varje rum. Om nu solfångarna inte klarar av energibehovet så har systemet kombinerats med en ugnskamin för 

uppvärmningen av vattnet. I kaminen eldas det antingen ved eller pellets. Vid extrema fall så har ackumulatortanken utrustats med el-patroner som ger 

möjligheten att värma vattnet med direktverkande el 
61

.   
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 RM Fönster, RM-Fönster levererar nytt superfönster-energisnålast i Sverige, 
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 RM Fönster, Utåtgåendedörr 2+1, hämtad 2013-05-28 från http://www.rm.se/sv/produkter/fonsterdorrar/utatgaende-dorr-2-1/varme---ljudvarden/#header 
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 Ortogonal AB, Installationer 

http://www.rm.se/sv/produkter/fonsterdorrar/utatgaende-dorr-2-1/varme---ljudvarden/#header
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Placeringen för solfångarna har med omsorg bestämts så att högsta möjliga energimängd kan 

utvinnas. För villan så har solfångarna fördelats mellan den södra- och västriktade taket för att 

utvinna energi under hela dagen, från i princip soluppgång till solnedgång. I figurerna 32 till 

höger kan vi se solens riktning vid respektive klockslag. Vi kan alltså se att under en period av 

ungefär 12 timmars så exponeras solfångarna av solens värmestrålar.  

Takets lutning ligger på 25
◦
 och har bestämts för maximalt utnyttjande av solfångarna. I Sverige 

så har solstrålarna en infallsvinkel mellan 7-54
◦
 och det är beräknat med både sommar- och 

vintertid. Med ett lutande tak på 25
◦
 ligger värdet stabilt i intervallet.  

 

7.6.2 El 

Tillförseln av el till villorna kommer från solceller placerade på taket. Likt solfångarna har 

samma system applicerats för bästa möjliga utvinning av el. Solcellerna är kopplade till ett elskåp 

som har placerats i centralen i garaget. Cellerna är verkande året runt men vid behov kan 

man köpa extra el. För att minimera den risken kommer villorna att förses med 

energisnåla el-armaturer. Vid överskott av el kan det eventuellt säljas vidare. Med dagens 

priser är det en förlust affär eftersom försäljningspriset är lägre än inköpspriset, men detta 

ska ses över i framtiden 
62

.        

7.7 Situationsplan 
Villorna har placerats med beräkning till solens väderstreck och strandlinjens placering. 

Husen är vinklade så att den cirkulära fasaden riktas mot stranden vilket medför till att 

sovrummen och matplatsen i villan kommer att få en utsikt mot det stora öppna fältet och 

vattnet. I figur 33 till höger förklaras detta tydligare. Med denna orientering kommer även 

balkongena att ha samma utsikt, men endast ha tillgång till sol under morgon och sent 

eftermiddag. Prioriteringen för balkongena har alltså riktats mot att få en bättre utsikt än 

tillgången till sol. Detta kan tyckas vara en negativ aspekt men det kan argumenteras för 

att en balkong i motsatt håll leder till ingen utsikt mot vattnet och konstant solinstrålning, 

medan balkongens placering som den ser ut nu har viss möjlighet till sol och 
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 Ortogonal AB, Installationer 
Figur 44: Situationsplan med kompass riktad mot norr 

Figur 43: Solens riktning kl 07:00 (Övre) och kl 18:00 (undre). 

Sommartid 
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en hel vy över vattnet. Detta var anledningen till beslutet för balkongens placering. Det har sina fördelar och nackdelar men oavsett beslut så fallerar detta till 

slut på ett argument baserad på smaksak. 

I figuren på föregående sida kan vi även se hur villa området har förenats med resterande av fastigheten i form av en vägkoppling mellan nya villorna och en 

befintlig väg. Vidare har två andra vägar som rör sig västerut ritats för att tydliggöra att villa raderna kommer att fortsätta nedåt i fastigheten. 

 

Hustomten ligger på ungefär 800 m
2
 och det är inklusive byggytan. Avskiljningen mellan tomterna har istället för staket blivit i form av buskar för att 

ytterligare öka vegetationen i området och för en trevligare känsla. Tomtgränserna mot vattnet har dragits med hänsyn till strandlinjens utbredning vilket kan 

ses i figur 33 på föregående sida. Tanken är att framtida tomter fortsättningsvis skall byggas med denna idé för att senare slutföra formen till att bli en 

halvmåne. Likt Sandudden så har även avståndet mellan första radens villor utnyttjats till bättre utsikt för bakomliggande hus. Byggnaderna ligger alltså inte 

parallellt med varandra utan tanken är att likt en dragkedja ska villorna löpa ihop. I figur 34 nedan kan vi se ett exempel på hur utsikten kan se ut från 

balkongen vid bakomliggande villor.   

                                                         

 

 

 

Parkerna i området kommer att byggas mellan var fjärde tomt i första radens villor och kommer att innehålla en stor lekplats för barn med sand som mark 

material samt bänkar placerade runtomkring för möjligheten för föräldrarna att kunna sitta och ha uppsyn över barnen. I parken kommer det även finnas 

specialformade sittplatser i syfte till att bilda en lite mindre samlingspunkt för ungdomar. I figur 35 till höger kan vi se en illustration av parken. 

Figur 45: Utsikt mellan villor Figur 46: Park 
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Gatorna har utformats med en gångbana på en meter på respektive sida. Körbanan är fyra meter bred där två personbilar får plats utan några svårigheter. Med 

denna utformning ges en rumslig känsla av kvarteret med smidig framkomlighet för fordon och en ökad säkerhet för fotgängare med den breda gångbanan. 

Lyktstolpar har placerats på vissa valda områden för att öka på ljusförhållandena i området och på så sätt öka på den estetiska faktorn för området. Nedan 

redovisas gatusektionen.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 47: Typsektion av gatuformen 
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8. Slutsats 
Syftet för detta arbete har varit att skapa en illustration av bostadshus på ett frivilligt vald markområde med passivhus metoden. Beställaren hade i önskan att 

endast inneha illustrationer på området med enkla och tomma bostäder. Ändamålet var att föra fram ett förhandsbesked som ska leda till en tidigare 

planläggning av detaljplanen. Men i syfte att baka in arbetet i utbildningen infördes en översiktlig utformning av passivhus med planutformning och 

byggtekniska lösningar. På det viset kombinerades utbildningen med en verklighetsfaktor som på flera sätt är spännande. Samtidigt infördes både arkitektoniska 

och ingenjörsmässiga områden i arbetet som ledde till ökad kunskap, främst inom passivhus konceptet.   

Fastigheten Ricksättra 1:1 har till synes en ljus framtid framöver. Förutsättningarna som fastigheten erbjuder med bland annat strandlinjen kommer att locka 

nya människor att bosätta sig på platsen. Även de geografiska förutsättningarna med kopplingen till Stockholm samt den nya färjeförbindelsen kommer att öka 

på efterfrågan. Att ägaren har ambition att bygga ett modernt och miljövänligt område med energisnåla hus kommer endast att förbättra fastighetens situation. 

Med de ständigt aktuella miljöproblemen som världen står inför idag kommer Ricksättra 1:1 att få positiv publicitet om miljöstandarden hålls på en hög nivå. 

För att uppnå standarden kräver det mycket tid, men fastigheten har en ägare med stora ambitioner och ett stort engagemang. 

Vidare vid fördjupningen av arbetets innehåll så förväntas de kraven för passivhus att uppnås genom de åtgärder och lösningar som har nämnts och förklarats i 

rapporten. Täthets- och isoleringskravet för konstruktionsdelarna har åtgärdats med utnyttjandet av material med hög isolerings- och täthetsförmåga i form av 

Foamglas och PIR-Isolering samt en uppbyggnad som ger extremt låga U-värden. Även lösningar såsom Koljerntekniken förväntas ge en tät grund där risken 

annars är väldigt stor för köldbryggor. Värme- tillsammans med ventilationssystemet som har utvecklats förväntas ge låg energi-och effektanvändning som i sig 

är krav som är väldigt centrala för passivhus konceptet. För bästa möjliga utnyttjande av solvärmesystemet har bostäderna placerats med stor omsorg till solens 

väderstreck. Dessutom har planlösningarna projekterats med hänsyn till utsikten till strandlinjen och till att få ihop en balkong med goda solförhållanden. 

Inspirationskällan till arbetet har två olika referensområden fått stå som modell för och studerats för bättre insyn av projekteringen. Sandudden som har varit en 

tillgång för fastighetsgestaltningen och Villa Äntligen som har lett till att bli en stor kunskapsbrunn för passivhus utformningen. 

Resultatet har utformats till att villor av passivhus metoden har placerat på ett markområde i fastigheten Ricksättra 1:1. Området har gestaltats med gatu- och 

parkutformning med en sandstrand intill vattnet.  
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