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ABSTRACT 

Population growth leads to an increased need for new buildings, both residential and 

commercial. The regulations of structural design also changes with time. From a sustainable 

community perspective it may be profitable if existing buildings, that no longer performs 

their original function, are reconditioned. Knowledge and understanding of the surroundings 

of the residence must be available. Regulations regarding accessibility to all has increased. 

There are solutions in older residences that are not thoroughly thought through and leave 

much to be desired for a disabled person. 

The purpose of this thesis is to find a practical, creative and energy-efficient solution to 

change the Gideonsberg School into apartments, this in respect of the building, the site's 

visual expression, energy consumption, accessibility, and community needs. Questions asked 

and answered in this thesis are: How can the energy consumption be reduced in connection 

with a redevelopment and functional change? What is required to get an accessible living 

environment? What features are important and desirable in a home? How can the school's 

appearance and surroundings change to be more appealing and tied together with existing 

and prospective structures? 

Through site visits and literature an understanding has taken form on the requirements to 

create a pleasant and accessible living environment. Drawings and photographs have been 

created in Revit in order to present an overview of the study results. 

The architect office Tovatt won a design challenge that the City of Västerås held for the 

Kungsljuset 2 area. Tovatt's proposal of the area will be the basis for a new zoning plan in 

consultation with the City of Västerås. One of the goals of this thesis is to plan and redesign 

the existing school buildings so that they fit into the surrounding buildings and the proposal 

from Tovatt. 

There are certain technical regulations a building must fulfill. These regulations include the 

durability of the construction, stability and carrying capacity. The building must be suitable 

for its intended use and be available for people with limited orientation and mobility. Safety 

regulations for fire, safety in use, noise, hygiene, health and the environment must be met. 

From an environmental perspective there are also regulations regarding energy consumption, 

thermal insulation and management of waste and water. 

The proposal of this thesis is to turn three of the Gideonsberg School’s existing structures 

into 59 apartments and one terraced house with five apartments. 

Key words: Residential, Reconditioned, Accessible living, Technical regulations. 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Behovet av nya byggnader, bostäder och lokaler finns hela tiden, befolkningsmängden ökar 

och kraven på byggnadstekniska lösningar förändras. Ur ett hållbart samhällsperspektiv kan 

det vara lönsamt om befintliga byggnader optimeras. En byggnad som inte fyller sin funktion 

kan få en andra chans genom att anpassas till något som samhället har nytta av. Idag har 

kunskapen och insikten att miljön vi rör oss i skall vara tillgänglig och framkomlig för alla 

ökat. Men detta är fortfarande ett problem och i vissa fall är lösningar inte genomtänkta. I 

nyproducerade byggnader finner man inte dessa problem i samma utsträckning.  

Arbetet syftar till att hitta praktiska, idérika och energieffektiva lösningar för att bygga om 

Gideonsbergsskolan till bostäder, detta med avseende på byggnadens och tomtens visuella 

uttryck, energiförbrukning, tillgänglighet samt samhällets behov. Hur kan 

Gideonsbergsskolan byggas om för att uppnå BBRs krav för bostäder samt ge en 

livskvalitetsstandard som är aktuellt för nutidens invånare?   

Frågor som ställts och besvarats i arbetet är: Hur kan Gideonsbergsskolans 

energiförbrukning minskas i samband med en ombyggnation och funktionsförändring? Vad 

behövs för att få en tillgänglig boendemiljö? Vilka funktioner är viktiga och önskvärda i en 

bostad? Hur kan skolans utseende och omgivning göras mer tilltalande samt bindas ihop 

med befintlig och tilltänkt bebyggelse?  

Genom studiebesök och litteraturstudier har en förståelse bildats om vad som krävs för att 

skapa en trevlig och tillgänglig boendemiljö. För att kunna presentera ett överblickbart 

resultat av studien har ritningar och bilder skapats i Revit. 

Arkitektbyrån Tovatt vann en gestaltningstävling som Västerås stad utlyst för området 

Kungsljuset 2. Tovatts gestaltning av området ska ligga till grund för den nya detaljplanen i 

samråd med Västerås stad. Enlig förslaget kommer de planerade byggnaderna på området ha 

en triangulär form och en fasad av tegel med stora fönsterpartier. Ett av målen med detta 

arbete är att utforma och projektera skolbyggnaderna så att de passar in i den befintliga 

bebyggelsen samt den tilltänkta från Tovatts förslag. 

I byggnadsverkslagen finns tekniska egenskapskrav som byggnader ska uppnå. Kraven som 

omfattas av detta är bland annat konstruktionens beständighet, stadga och bärförmåga. 

Byggnaden ska även vara lämplig för sitt användningsområde samt vara tillgänglig för 

människor med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga. Vissa säkerhetskrav gällande 

brand, säkerhet vid användning och skydd med avseende på buller, hygien, hälsa och miljö 

ska uppfyllas. Ur miljösynpunkt finns även krav att uppfylla gällande energiförbrukning, 

värmeisolering och hushållning av avfall och vatten. 



Av Gideonsbergsskolans befintliga lokaler skapas 59 lägenheter i de tre stora 

sammanhängande byggnaderna. Det intilliggande huset byggs om till en radhus länga med 5 

bostäder. Totalt är det en 1,5, 33 stycken 2:or 16 stycken 3:or och 9 stycken 4:or. 

Nyckelord: Ombyggnad, Tillgänglighetsanpassning, Bostäder, Behovsanpassning.  
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Teckenförklaring 

Atemp, golvarean av de utrymmen som är temperaturreglerade, som är tänkta att värmas till 

mer än 10 °C. 

BOA, Boarea 

BTA, Bruttoarea 

BBR, Boverkets byggregler 

bq/l, Becerell per liter  

l/s, liter per sekund 

N, Newton  

U-värde, anges i W/ m2 K och är en värmegenomgångskofficient, beror på materialets 
tjocklek samt lambdavärdet. 
 
W/m2K, watt per kvadratmeter kelvin
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 INLEDNING 1

Ur ett hållbart samhällsperspektiv kan det vara lönsamt om befintliga byggnader optimeras. 

Detta gör att redan använda resurser ej går till spillo utan får en andra chans. Vid en 

ombyggnation kan byggnadens yttre delar få en uppfräschning och uppfattas på ett mer 

positivt sätt av samhällets medborgare. Samtidigt som detta görs kan en förbättring av 

fasadens isolering göras. Vilket leder till en mer energisnål byggnad med minskad 

energiförbrukning. En byggnad som inte fyller sin funktion kan få en andra chans genom att 

anpassas till något som samhället har nytta av. 

Tanken med detta examensarbete är att ta fram ett förslag för att nyttja Gideonsbergsskolans 

lokaler då dessa inte längre fyller sin fulla funktion. De befintliga byggnaderna ska anpassas 

och projekteras för bostäder. För att modernisera dessa byggnader krävs en rad olika 

åtgärder. Genom att uppdatera och renovera byggnadernas yttre delar blir de mer attraktiva 

och tilltalande för stadens medborgare. I förslaget ska även lösningar för att minska 

byggnadernas energiförbrukning inkluderas och byggnaden ska även anpassas för 

tillgänglighet.  

En ny detaljplan för området är under bearbetning, där arkitektbyrån Tovatts förslag för 

området kommer ha en framträdande roll. För att få en enhetlig bild av området kommer 

Tovatts idéer om utformning tas i beaktning.   

 Bakgrund 1.1

Behovet av nya byggnader, bostäder och lokaler finns hela tiden, befolkningsmängden ökar 

och kraven på byggnadstekniska lösningar förändras. Med dagens tekniska samhälle behövs 

moderna byggnader som uppfyller samhällets krav och människors behov. I vissa fall väljer 

man att riva de befintliga byggnaderna för att göra plats åt nyproduktion i stället för att 

renovera och behovsanpassa de befintliga. Ur miljösynpunkt är detta negativt då onödigt 

mycket byggnadsmaterial går åt och jordens redan minskande naturresurser används.  

Idag har kunskapen och insikten att miljön vi rör oss i skall vara tillgänglig och framkomlig 

för alla ökat. Men detta är fortfarande ett problem och i vissa fall är lösningar inte 
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genomtänkta. Att vissa människor ska uteslutas från att delta på aktiviteter eller andra 

samhällsarrangemang känns inte relevant i tiden vi lever i nu, men fortfarande är det så att 

vissa utesluts på grund av dålig planering och slarvigt utförande. I nyproducerade byggnader 

finner man inte dessa problem i samma utsträckning. Detta är bland annat på grund av att 

kraven för tillgänglighet inte fanns i samma utsträckning då som den gör idag. 

I Västerås kommun finns många byggnader som inte används, dessa outnyttjade lokaler står 

tomma och bristande underhåll kan leda till att de förfaller. Flertalet skolor har lagts ner eller 

blivit omstrukturerade vilket leder till att tomma skolbyggnader blir allt fler. I vissa fall har 

byggnaderna projekterats om för liknande verksamheter medan de i andra fall gjorts om för 

andra ändamål eller står helt outnyttjade.  

 Problemformulering 1.2

Då en brist på bostäder inom Västerås stad finns och beräknas bli större behöver bostäder 

byggas. För att få in flera bostäder ska staden förtätas. Ett sätt att bidra till detta är att bygga 

om befintliga byggnader som har tappat sin funktion. Många av stadens skolor har 

omstrukturerats eller lagts ned vilket innebär att många stora lokaler står tomma. Att 

utnyttja dessa lokaler till att minska bostadsbristen ses som ett bra förslag. I gamla 

byggnader finns ofta dåliga lösningar för de personer som har ett funktionshinder. Detta blir 

ett problem då alla människor ska ha samma rätt att välja bostadsområde och bostadstyp. I 

nuläget ses inte detta möjligt. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur kan Gideonsbergsskolan byggas om för att uppnå BBRs krav för bostäder samt ge 

en attraktiv och komfortabel boendemiljö? 

 Hur kan Gideonsbergsskolans energiförbrukning minskas i samband med en 

ombyggnation och funktionsförändring? 

  Vad behövs för att få en tillgänglig boendemiljö?  

 Vilka funktioner är viktiga och önskvärda i en bostad?  

 Hur kan skolans utseende och omgivning göras mer tilltalande samt bindas ihop med 

befintlig och tilltänkt bebyggelse?  



3 

 

 Syfte 1.3

Arbetet syftar till att hitta praktiska, idérika och energieffektiva lösningar för att bygga om 

Gideonsbergsskolan till bostäder, detta med avseende på byggnadens och tomtens visuella 

uttryck, energiförbrukning, tillgänglighet samt samhällets behov. 

 Mål 1.4

 Projektera bostäder som är funktionella och tillgängliga. Att hitta kreativa lösningar 

utefter byggnadens förutsättningar och som tar tillvara på dess styrkor.  

 Att byggnaden som projekteras uppfyller krav från lagar och regler. 

 Tomt och byggnad ska efter projektering vara tilltalande och inbjudande. 

 Att utforma och projektera skolbyggnaderna på fastigheten Kungsljuset 2 så att de 

passar in i den befintliga bebyggelsen samt den tilltänkta från Tovatts förslag. 

 Att projektera  bostäder som till yta och planlösning passar och är önskvärda av olika 

familjekonstellationer.    

 

 Avgränsningar 1.5

Begränsning av brandsäkerhetsprojekteringen kommer att göras. Hänsyn tas till att 

lägenhetsavskiljande väggar är brandsäkra och klarar de krav som ställs på en brandcell. 

Projekteringen kommer även att innefatta att tillräckligt med utrymningsvägar finns. Vid 

materialval kommer brandpåverkan att tas med i beaktningen.  Då dessa delar är mycket 

viktiga och en grundförutsättning för byggnadens utformning.  

På fastigheten finns befintlig bebyggelse, dessa kommer i förslaget att modifieras. Områdets 

detaljplan begränsar den yttre utformningen på byggnaderna. Men då ny detaljplan för 

området är under utveckling kommer större hänsyn att tas till den framtida detaljplanen än 

den nu gällande.  

Genom att ombyggnationen gäller från skola till bostäder kommer endast krav för bostäder 

att uppfyllas. Alla installationer i byggnaderna kommer endast att beskrivas funktionellt och 

kommer inte att presenteras med ritningar.  
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Då ett gestaltningsförslag från Tovatt ligger till grund för den nya detaljplanen kommer det 

vara en riktlinje för utformningen av förslaget. Ett möte kommer att skapas mellan det 

befintliga och tilltänkta nybyggnationerna. Då förslag till parkering redan finns i deras planer 

kommer detta inte att beröras. Lekplats kommer heller inte att finnas med i planerna, dock 

kommer en enklare lekyta att anordnas.  

I förslaget kommer ett möbleringsförslag att redovisas tillsammans med planritningar och 

fasadritningar. Inga måttsatta ritningar eller sektioner kommer att presenteras. 

Källarvåningar och skyddsrum lämnas oprojekterade, dessa är tänkta att användas som 

gemensamma utrymmen för de boende.  

Priser och kostnader för ombyggnationens olika delmoment är ej beaktade. Dock har 

lösningar och material valts med rimlighet och betänksamhet. Både i förhållande till 

kostnader och livslängd.  

 Metod 1.6

En fallstudie har gjorts. Genom att samla in och läsa olika litteratur har en förståelse skapas 

för olika val av material och metoder för byggnadens projektering. Genom samtal och 

informationsutbyte har vägledning och material intagits.  

Tre stycken platsbesök av byggnaden har utförts. Under dessa har bilder tagits, byggnadens 

skick har okulärbesiktats samt mått har inhämtats. Undersökningar av byggnaden och dess 

uppbyggnad har utförts via ritningar hämtade från bygglovsarkivet. Ett besök hos Anna 

Paterek på stadsbyggnadskontoret gav information om den ännu ej färdigställda 

detaljplanen. Dessa undersökningar och besök har gjorts för att skapa en grund för vilka 

möjligheter som finns för byggnaden. 

För att få en helhetslösning för ombyggnationen där hänsyn tagits till funktion, tillgänglighet, 

attraktion, energi och miljö kommer ingen direkt fördjupning om någon del att göras. Alla 

byggnader kommer att behandlas som en enhet.   

1.6.1 Litteraturstudie 

För att få en större kunskap inom området byggteknik med inriktning projektering 

påbörjades arbetet med en litteraturstudie. Genom att göra denna studie har befintliga 

kunskaper förstärkts och nya kunskaper vunnits. Då det valda ämnesområdet är styrt av 
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lagar och regler gör att myndighetstexter är en viktig del av arbetet. Kurslitteratur och tryckta 

källor utgör basen i efterforskningen då det finns mycket material av hög kvalité att hämta 

där.  Underlaget för aktuell byggnad har studeras noggrant för att en uppfattning kunnat 

bildas om dess potential.  

 Disposition 1.7

Som utgångsläge för arbetet ska byggnadens förutsättningar undersökas. En 

bakgrundsbeskrivning kap 2 förklarar vad arbetet kommer att utgå från och vad som är dess 

givna ramar. Byggnadens funktion i nutid kommer att behandlas även vilka begränsningar 

fastigheten har utifrån detaljplanen.  

Analysdelen, kap 3 består av en byggnads utformning. Där kommer olika byggnadsdelar att 

undersökas och förklaras. Detta kommer att ligga till grund för de val som kommer att 

presenteras i resultatdelen.  

I arbetet kommer även en beskrivning och förklaring för vad byggnaden är tänkt att ha för 

användningsområde och där med vilka anpassningar som måste göras kap 4. 

I kap 5, resultatet av arbetet är lösningsförslaget för hur Gideonsbergsskolan ska byggas om. 

Här kommer en byggnadsbeskrivning att presentera de val som gjorts utifrån analys och 

förutsättningar. Vissa delar av resultatet kommer att redovisas i bilagor då de består av 

ritningar och bilder.   

Som avslutning kommer arbetet att knytas ihop i en diskussion, kap 6. Där kommer valen 

argumenteras för och resonemanget bakom dem förtydligas. I slutsatsen, kap 7 kommer 

frågeställningarna att besvaras då resultatet tydligt redovisas. Där kommer också förslag till 

fortsatt arbete att redovisas. För att skapa en översikt över hela arbetet kommer det mest 

relevanta av innehållet att refereras i en sammanfattning.  

 BYGGNADENS UTFORMNING 2

I byggnadsverkslagen finns tekniska egenskapskrav som byggnader ska uppnå. Kraven som 

omfattas av detta är bland annat konstruktionens beständighet, stadga och bärförmåga. 
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Byggnaden ska dessutom vara lämplig för sitt användningsområde samt vara tillgänglig för 

människor med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga. Vissa säkerhetskrav gällande 

brand, säkerhet vid användning och skydd med avseende på buller, hygien, hälsa och miljö 

ska uppfyllas. Ur miljösynpunkt finns även krav att uppfylla gällande energiförbrukning, 

värmeisolering och hushållning av avfall och vatten. (Örnhall, 2008) 

 Tillgänglighet 2.1

För att skapa ett samhälle där alla kan känna sig välkomna och vara självständiga behöver 

hinder byggas bort. Normalisering och integrering är ett mål inom svensk handikappolitik. 

Alla ska kunna delta i det vardagliga samhällslivet oberoende av om man är funktionsnedsatt. 

Att allas lika värde tas på allvar är viktigt för att man som individ ska få känna sin värdighet. 

För att detta ska bli möjligt behövs en öppen och inbjudande utformning på vårt samhälle, en 

miljö som är byggd för alla. (Boverket, 2005) 

I byggnadsverksförordningen § 12 finns egenskapskrav på tillgänglighet, vid nybyggnad 

gäller:  

”Byggnader, som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten 

har tillträde, ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att bostäderna och 

lokalerna är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga.”  

Redan befintliga lokaler och andra publika byggnader ska tillgänglighets anpassas på ett 

sådant sätt att enkelt avhjälpta hinder byggs bort.  

”Med enkelt avhjälpa hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av 

åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De 

ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, 

lokalhållaren eller näringsidkaren.”(Boverket, 2005) 

2.1.1 Olika funktionsnedsättningar, krav och behov 

Av den svenska befolkningen uppskattas åtminstone 10 % ha någon form av funktionshinder. 

Utöver dessa 10 % tillkommer alla de som har temporära funktionsnedsättningar med 

anledning av skador, graviditet eller de som har en nedsatt funktion beroende på ålder. 
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Räknar man med dem tillkommer 15 %, totalt 25 % av befolkningen har på något vis en 

funktionsnedsättning. (Siré, 2001) 

Nedsatt hörsel eller dövhet lider cirka en miljon människor av i Sverige och behöver därför 

en anpassad ljudmiljö. För att skapa en bra miljö för dessa människor behöver byggnaden 

anpassas. En viktig del är att minimera buller, både från människor och installationer. Detta 

verkställs genom medvetna val av inredning men också av ljuddämpande isolering i 

innerväggar och ytbeklädnader. Akustiken är viktig för en hörselskadads uppfattning av ljud, 

optimal efterklangstid beror på rummets användningsområde. Detsamma gäller för ljus och 

belysning. Då personer med hörselskador läser på läppar eller använder sig av teckenspråk är 

de beroende av att se personen de kommunicerar med. Hur ljuset används i lokalen är därför 

viktigt. Ett starkt motljus blir bländande och en för mörk belysning gör avläsningen svår. 

(Siré, 2001) 

Av säkerhetsskäl bör även brandlarm installeras optiskt och inte enbart med ljud. En vanlig 

signal kan vara svår att uppfatta för en hörselskadad. En ton med låg frekvens kan däremot 

vara lättare att höra. (Siré, 2001) 

Nedsatt syn finns i olika grader, från blind till synsvag. Dessa människor är känsliga för 

starkt ljus och bländning. En byggnad bör därför projekteras så att bra ljus med 

bländningsskydd och möjlighet till avskärmning mot dagsljus finns. Byggnadsmaterial skall 

heller inte vara reflekterande då detta kan orsaka bländning. För att underlätta orientering 

och rumsuppfattning för människor med synnedsättning kan man använda sig av flera olika 

tekniker. Planlösningen bör vara enkel och logisk där rummet i sig förtydligas, vidare bör 

även viktiga byggnadsdelar markeras, exempelvis dörrar och glaspartier. Byggnadens 

ytmaterial kan formas och väljas så att det underlättar orienteringen. Där färg- och 

ljussättning skapar kontraster och markeringar. För att rummet ska vara optimalt bör det 

man vistas i inte vara bullrigt men ändå inte helt ljuddämpat. Detta då den synskadade ska 

kunna höra olika ljudklanger från de skiftande materialen och stegljud från människor i sin 

närhet.  (Siré, 2001) 

Olika golvbeläggningar kan markera övergångar för olika rum och korridorer. Ledstråk bör 

finnas både i den inre och yttre miljön. Dessa kan kantas med belysning, kantsten eller annan 

form av färgmarkeringar. Dessa stråk underlättar orienteringen och framkomligheten för den 

synnedsatte. (Siré, 2001) 

Nedsatt rörelseförmåga inefattas inte enbart människor i rullstol, utan även personer med 

hjärt- och kärlsjukdomar samt reumatism. Hänsyn måste tas till dessa personer då de kan ha 
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svårt att gå längre sträckor och ha en tendens att snubbla. Golvbeläggningen bör därför vara 

jämn både i struktur och lutning men trots sin släta yta ska den ändå vara halksäker. Vid 

längre sträckor bör viloplatser finnas med jämna mellanrum. Trappor skall vara försedda 

med stadiga ledstänger. Nivåskillnaden skall även kunna bestigas med ramp eller hiss. Vidare 

att tänka på är trösklar och höga kanter som utgör stora problem för rullstollsburna och 

personer med svag balans. En person som har något hjälpmedel för förflyttning exempelvis 

rullstol eller rullator behöver utrymme för att kunna svänga eller vända sig om. För att 

möjliggöra detta finns vissa minimi mått vid utformning av exempelvis korridorer och 

dörröppningar. (Siré, 2001) För korridorer ska det fria måttet vara minst 1,3 m, finns pelare 

eller andra begränsade hinder får måttet minskas ner till 0,8 m. Dörröppningar ska ha ett 

fritt mått om minst 0,8 m när dörren står uppställd i 90°. (BBR 20) Tunga dörrar är ett annat 

hinder och bör förses med automatisk dörröppnare. Att tänka på är också att 

manövreringsdon skall vara placerade i höjd och sidled som är nåbar för en person i rullstol. 

(Siré, E, 2001) Manöverdonens placering bör vara 0,8 m från golv och mellan 0,7 – 1 m från 

hörn. (BBR 20) 

Nedsatt kognitiv förmåga rör människor som är dementa, utvecklingsstörda eller har andra 

typer av skador i hjärnan. Dessa personer kan ha svårt att orientera sig framför allt i 

enhetliga miljöer. Lokalerna bör därför vara lätt överskådliga och skiljas åt med 

färgmarkeringar, kontraster och tydliga symbolskyltar. I bostadsmiljöer kan elapparater 

installeras med timers främst för att minimera brandrisken. (Siré, 2001) 

Allergier och överkänslighet berör en och en halv miljon av den svenska befolkningen. 

Symtomen kan vara lätta till direkt livshotande. Byggnaden skall vara fuktsäker så att fukt 

och mögelskador inte uppstår. Fukthalten i luften bör inte vara för hög då avgivning av 

kemiska emissioner ökar. En bra ventilation minskar risken för dessa skador och tillför ny 

frisk luft. Damm och kvalster kan vara en orsak till allergi. Byggnaden ska på grund av detta 

vara lättstädad och inga utrymmen där damm kan ansamlas ska finnas. Allergi kan även 

framkallas från ämnen i byggmaterial, dessa bör därför väljas med omsorg. (Siré, 2001) 

I Boverkets byggregler finns mått och förhållningsregler för hur byggnaden skall utformas 

med tanke på tillgänglighet. (Svensson, 2008) 

2.1.2 Regler för ombyggnation och anpassning av befintliga byggnader 

Vid omfattande ombyggnation ska nivåskillnader elimineras. Projektering för hiss och 

ramper för ökad tillgänglighet. En prioritering vid ombyggnation är tillgängligheten i 

hygienutrymmen. I så stor utsträckning det går ska förändringar göras för att uppfylla 
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tillgänglighetskraven. Begränsningar kan dock finnas då byggnadens förutsättningar inte 

tillåter detta, det kan vara varsamhetskrav som hindrar. (Örnhall, 2008) 

Vid generell tillgänglighetsanpassning används standard mått. En skillnad måste ses då en 

byggnad skall anpassas för tillgänglighet, detta sker oftast direkt mot specifik individ i 

hemmet. Att bostadsanpassa kan innefatta allt från kranbyte till nybyggnad av toalett och 

installering av hiss. (Örnhall, 2008) 

 Planlösning 2.2

För att få en funktionell och trivsam planlösning måste hänsyn tas till människans mått. 

Höjder för exempelvis köksinredning grundar sig på den genomsnittliga människan vilket 

har lätt till standardiserade mått. Med hjälp av dessa når de flesta upp till skåp och kan 

arbeta i en bekväm höjd. (Örnhall, 2008) 

Tidigare fanns krav om rumsstorlekar, möblerbarhet och rumssamband. Detta har nu ersatts 

av en Svensk standard med dimensionerande mått. Denna nya standard finns för att man ska 

få ett långsiktigt användande av planlösningen. Mått har även tagits fram för att passa 

rörelsehindrade, exempelvis finns minimimått för passager då en rullstol ska kunna ta sig 

fram. (Örnhall, 2008) 

När man planerar en planlösning ska många olika aspekter tas i beaktning. Ett sovrum ska 

inte placeras så att man måste gå igenom det för att komma till ett annat rum. Ett rum i 

bostaden bör placeras så att det är avskilt från övriga rum. Det bör även vara väl ljudisolerat 

så att man ska kunna bo i bostaden om man har olika dygnsrytmer.  Ett sovrum ska placeras 

på den tysta sidan av bostaden, det vill säga om en trafikerad väg går utanför på ena sidan av 

byggnaden bör sovrummet placeras på den andra sidan. Lägenheter och bostäder ska 

planeras så att fönster och tillgång till dagsljus förekommer från flera olika väderstreck. 

(Örnhall, 2008) 

Vid nybyggnation finns krav i BBR hur bostäder ska utrustas, inredas och dimensioneras för 

att få en lång användningsperiod. I en bostad skall det alltid finnas: 

 Rum som är utrustat och inrett för personhygien. 

 Avskild del eller rum för vila och sömn. 

 Avskild del eller rum för daglig samvaro. 
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 Avskild del eller rum utrustad och inredd för matlagning och plats för förvaring av 

livsmedel, i närheten ska finnas utrymme för måltider. 

 Plats ska finnas för hemarbete. 

 Vid entrén ska utrymmen för ytterkläder mm finnas. 

 Saknas tvättstuga ska plats finnas för tvätt och tork. 

 Plats för förvaringsmöjligheter samt inredning för förvaring. 

 

Då ett rum planeras som en avskildbar del av ett rum ska den delen ha fönster och kunna 

avskiljas utan att funktionen försämras. (BBR 20) En bostad som är större än 55 m2 ska alltid 

utformas så att ett sovrum med dubbelsäng får plats eller att ett rum kan avskiljas för sömn. 

För bostäder som är mindre än 55 m2 ska hänsyn vid utformning tas till dess storlek. Här 

krävs det enbart att antingen matlagningsdelen eller sovrumsdelen är avskildbar. Plats för 

dubbelsäng behöver heller inte finnas i dessa bostäder. (BBR 19) 

Entrévåningen i ett hus med flera plan ska vara tillgängligt med dimensionerande mått för 

rullstolsanvändning. I de fall då bostaden ha flera våningar ska det på entrévåningen finnas: 

 Ett hygienrum som ska vara tillgängligt. 

 Avskildbart rum för sömn, kan vara sovalkov. 

 Matlagningsmöjligheter med utrymme för matplats. 

 Vardagsrum eller rum för samvaro där sittgrupp ska få plats. 

 Entréutrymme 

 Plats för förvaring 

 Plats för tvätt och tork om gemensam tvättstuga inte finns. (BBR 19) 

 

En bostad kan behöva vara föränderlig då antalet familjemedlemmar kan ändras. Det är då 

bra att lätt kunna dela av stora rum till flera mindre eller öppna upp mindre rum till ett 

större. För att detta ska kunna göras okomplicerat bör inte elinstallationer finnas i dessa 

avskiljbara väggar. (Örnhall, 2008) I bostäder ska rumshöjden vara minst 2,40 m dock 

accepteras en rumshöjd på 2,30 m i småhus, på vind, suterrängvåning och källarplan. Vid 

snedtak och begränsade delar av byggnaden gäller andra mått. (BBR 19) 

Entréer ska utformas och placeras så att användbarheten och tillgängligheten är god. De ska 

vara tydligt markerade och vara lätta att upptäcka. Dörrarna ska vara lätta att öppna och 

husnummer ska ha en storlek att de kan ses från långt håll. Utanför entrén ska någon form av 

klimatskydd finnas, det vill säga skydd mot regn och snö. Entrén ska även vara väl upplyst 
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och manöverdon ska vara lämpligt placerade, detta gäller även för porttelefon och portlås. 

Korridorer i anslutning till entrén ska ha en bredd om minst 1.3 m, finns hinder i form av 

exempelvis pelare kan detta mått minskas till 0.8 m. Pelare och utskjutande byggnadsdelar 

ska utformas så att de tydligt kan ses. Golvytan i dessa utrymmen ska vara halksäkra och lätta 

att ta sig fram på, lika så bör inga nivåskillnader finnas. (BBR 19) 

Flerbostadshus som har två våningar eller mindre ska projekteras så att hiss kan installeras, 

har byggnaden mer än två våningar ska hiss installeras. (Örnhall, 2008) Hissar i bostäder ska 

rymma en medhjälpare samt en person i rullstol. För bostadshus med fler än fyra plan ska 

hissen vara tillräckligt stor för att rymma en sjukbår. Då byggnader har fler än tio plan ska 

det förutom sjukbårshiss även finnas en personhiss. (BBR 20) Entrédörr och hissdörr ses i ett 

flerbostadshus som viktiga målpunkter. Dessa bör med hänsyn till personer med nedsatt 

orienteringsförmåga vara tydligt markerade. (Örnhall, 2008) 

En bra placering av köket i en bostad är nära entrén, detta för att underlätta då mat och avfall 

ska tranporteras. Om köket ej rymmer matplats bör matrum finnas i närheten av 

matlagningsutrymmet.  Köksinredningen ska vara planerad så att möjlighet för beredning 

finns mellan spis och diskho. Tillräckligt med förvaringsutrymen för porslin och 

beredningsprodukter samt livsmedelsförvaring ska finnas. Placeringen av dessa ska vara så 

att olycksfallsrisker minimeras. För att barnsäkra bör spisen och diskmaskinen vara 

fastmonterade och besticklådor vara försedda med barnspärr. Köksutrymmets storlek bör 

vara i relation till antalet personer i hushållet. I en bostad där mer än tre personer ska bo 

behövs plats för ett fullstort kylskåp och frys. I annat fall kan det eventuellt räcka med 

halvstor kyl och frys. (Örnhall, 2008) 

I varje bostad ska det finnas minst ett rum utrustat med toalettstol, dusch och tvättställ. 

(BBR 20) I större bostäder kan det underlätta att ha flera toaletter. Det finns inte längre 

något krav på att badkar ska finnas i bostaden men kan vara bra att ha speciellt i bostäder 

som ska locka barnfamiljer. Ett badrum måste vara tillräckligt stort så att en rullstolsburen 

utan problem kan använda toalett och dusch. För att åstadkomma detta bör man tänka på att 

ett visst svängrum finns, detta då rullstolen ska kunna vändas. Placering av tvättställ och 

toalettstol bör väljas så att det är lättåtkomligt för alla i familjen. (Örnhall, 2008) 

Fastighetsbyrån har gjort en undersökning om hur människor vill bo. Där har storlek och 

utformning på kök legat högt på önskelistan. Köket anses av många som bostadens hjärta. 

Människor vill även ha en öppen planlösning där samspel och kontakt mellan kök och 

vardagsrum finns. Storleken på badrum är inte längre av tillgänglighetsskäl utan något de 
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flesta önskar sig. I ett drömbadrum får det gärna finnas rum för både dusch och bad. 

(Fastighetsbyrån, 2013) 

Olika planlösningar passar olika familjer och livssituationer och det är personligt hur man 

vill ha det. Generellt kan man tänka att sovrumsdel, vardagsrumsdel, tvätt och grovkök ska 

vara separerade från varandra då det står för olika typer av sysslor. Köket och en toalett bör 

placeras i närheten av entrén för att ha nära till hands vid besök och hemkomst. Finns det 

ytterligare ett badrum bör detta ligga i närhet av sovrum för at få det nära till hands. 

(Eskilsson, 2013) 

En öppen planlösning inbjuder till umgänge och är i dagsläget en mycket populär lösning. 

Den öppna planlösningen ger ett trevlig flyt och en närhet till olika händelser men för även 

med sig högre ljudnivå, minskad brandsäkerhet och minskad känsla av enskildhet. Därför är 

det extra viktigt att sovrumet är placerat avskilt för att man enkelt ska kunna få avskildhet. 

En viktig del som ofta glöms bort och som man i efterhand inte får lika bra lösningar för som 

vid projektering är förvaringen. En bostad att trivas i är ofta den enkla och okomplicerade 

där ett naturligt flöde finns mellan rummen. (Eskilsson, 2013) 

 Klimatskalet 2.3

En byggnads yttre delar som möter vädrets påfrestningar så som vind, regn och snö är dess 

klimatskal. För att klara dessa belastningar behöver byggnaden en bra konstruktion och bra 

material. Det finns en mängd olika kombinationer av material och metoder som kan skapa 

det rätta skyddet för byggnaden.   

2.3.1 Fasad 

Byggnader i vårt klimat var förr mörka och slutna med en liten ingång. Av säkerhetsskäl och 

för att få bästa skydd var öppningen liten och låg på gaveln av huset. I jämna steg med att 

Europas välstånd ökade blev byggnaderna större och tänkta för gemensamma och religiösa 

syften. Väggarna och öppningarna blev större och högre, nu ville man ha dagsljus och 

uppsyn. Intresset för arkitekturen och proportioner på fasaderna ökade. (Sjöström Larsson, 

Wergeni – Wasberg, 2009) 

Under lång tid var materialen och konstruktionen på byggnaderna mycket lokala. Lokala 

byggare blev experter på sina material och de tekniker som man använde. Men under 

industrialiseringen förändrades detta snabbt när transporterna blev möjliga i större 
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utsträckning. I dagsläget kommer nya material, tekniker och kombinationer av olika material 

hela tiden. Detta leder till att man hinner bygga många områden innan det visar sig om 

tekniken som använts är väl genomtänkt. (Sjöström Larsson, Wergeni – Wasberg, 2009) 

Formgivningen av ett hus har stor betydelse för hur byggnaden ska uppfattas. Den utvändiga 

formgivningen speglar ofta den inre funktion som huset har. I vissa fall kan fasadens spegling 

vara av helt annan karaktär då exempelvis en viss status eller personlighet vill visas upp. 

Olika uttryck kan förstärkas respektive försvagas med hjälp av olika placeringar och val av 

entréer och fönster i fasaden. Uttrycken skiljer sig beroende på hur upplåtaren väljer att 

resonera. Ska byggnaden ge intryck av nytänkande, energimedvetenhet, eller tradition? Hur 

man väljer att framhäva respektive nertona vissa husdelar som entréer kan bero på om det 

ska kännas privat eller offentligt, många av valen visar mycket av upplåtarens personlighet. 

Aspekter som dagsljusinfall, transparens, utblick och symmetri har också stor betydelse för 

hur fönster och dörrar placeras i fasaden. Omgivande bebyggelse har stor roll för hur 

byggnaden ska passa in i helhetsbilden. (Sjöström Larsson, Wergeni – Wasberg, 2009) 

Metall, trä, puts, tegel och sten är alla byggnadsmaterial som mer eller mindre upplevs som 

hårda. Men med olika behandlingar kan de formas och färgas till den ton vi vill ha dem. 

Exempelvis kan ett stenmaterial uppfattas som mjukt om det skulpteras. (Sjöström Larsson, 

Wergeni – Wasberg, 2009) 

Till de keramiska byggnadsmaterialen hör material som är uppbyggda av lera, rena oxider 

eller andra oxidmaterial. Byggnadsdelar som förutom fasadmaterial tillhör denna grupp är 

exempelvis tegelpannor, mursten, sanitetsporslin, klinker och kakelplattor. Förarbetning av 

materialen ger dem dess formgivning i plastisk form, lermaterialet bränns sedan i hög värme, 

omkring 1000°C och efter bränningen får materialet sina slutliga kvaliteter.  (Sjöström 

Larsson, Wergeni – Wasberg, 2009) 

Egenskaperna hos fasadtegel karakteriseras av att de är hårda och spröda och har en 

fullständig beständighet mot kemiska och biologiska angrepp. Tegel är dessutom 

momentanelastiskt, det vill säga att inga plastiska deformationer eller krympningar sker. Det 

är fukttåligt och kapillärsugningen är stark, materialet tar lätt åt sig vatten vid regn. Detta 

bör man ha i åtanke när man kombinerar andra material som inte är fukttåliga med teglet. 

Fasadteglet lagrar värmen bra, vilket ska tas i åtanke när man projekterar en byggnad. Vilken 

exakt egenskap materialet får beror på råmaterialens sammansättning. (Burström, 2007) 

Trä är ett av de vanligaste byggmaterialen i Sverige, med en lång tradition och många 

användningsområden. Som fasadmaterial är trä ett av de vanligast förekommande 
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materialen, där rött med vita knutar är en klassiker som än idag lever vidare främst på 

landsbygden.  

Trä klassas och sorteras efter sina olika kvaliteter. Beroende på användningsområde skiljer 

sig klassningarna åt med hänsyn till utseende och hållfasthet. Eftersom att trä innan det 

avverkas är ett levande material där kvistar och grenar förekommer skiljer sig hållfastheten 

från träd till träd. När träet utsätts för väta absorberar det vattnet och träet sväller. Ändras 

väderförhållandena ändras även träets storlek och vid torka så krymper träet.  Detta gör att 

materialet beroende på väder rör på sig. Träets höga porositet gör att materialet har en god 

isoleringsförmåga.  Organismer kan angripa träet och under lång tid bryta ner det, alltså 

gäller det att behandla med färg eller annan ytbehandling. (Burström, 2007) 

Puts används ofta som fasadmaterial och består av en blandning av ballast, bindmedel, 

tillsatsmedel och vatten. Fasadputsen på en byggnad består vanligast av tre lager. Det första 

lagret är ett grundningsskikt, sedan kommer en grovputs och ovanpå de en ytputs eller färg. 

(Burström, 2007) 

Byggnader som används som bostäder ska utformas så att den specifika energianvändningen 

i södra Sverige max uppgår till 110 kWh/m2 golvarea Atemp. I norra delarna av Sverige är 

detta värde 130 kWh/m2 golvarea Atemp. I dessa beräkningar får hushållsel och garage räknas 

bort. Har byggnaden solfångare och solceller får den specifika energianvändningen 

reduceras. (Örnhall, 2008) 

För att klara dessa krav kan en tilläggsisolering behövas. Tilläggsisolering utförs för att få en 

ökad trivsel i inomhusmiljön både vad gäller värme, ljud och för att minska energiförlusterna 

som sker ut genom klimatskalet. Tilläggsisoleringen kan konstrueras med olika metoder och 

material, beroende på vad som ska isoleras och av vilket material den befintliga 

byggnadsdelen består av. Exempel på byggnadsdelar som går att tilläggsisolera är insida eller 

utsida av yttervägg, vindsbjälklag, mellanbjälklag och i eller under golvbjälklag. (Hultberg, 

Larsson, 2009) 

När man ska tilläggsisolera finns tre stycken metoder att välja bland. Skivor är ett alternativ 

som passar när man ska isolera ytter- eller innerväggar. Dessa skivor finns i flera olika 

material och fästs med hjälp av distanskroppar eller mellan reglar på väggen. Isolerar man på 

utsidan ska köldbryggor beaktas. För att minska dessa är distanskroppar en bra lösning. Att 

isolera i två steg är ett bra alternativ för att förhindra köldbryggor. Detta utförs genom att 

alternera stående och liggande reglar. På vind eller i andra utrymmen kan löst 

isoleringsmaterial sprutas ut. Att isolera tak och vindsutrymmen är effektivt då värmen stiger 



15 

 

uppåt. Vindsbjälklaget måste då vara helt tätt eftersom risken för kondens ökar. Det går 

också att spruta in löst isolermaterial i befintliga eller nybyggda väggar. (Hultberg, Larsson, 

2009) 

Glasull är ett av de vanligaste isoleringsmaterialen och tillverkas av glas som under hög 

temperatur smälts och slungats till tunna trådar som sedan sammanfogats. Under montering 

av glasull bör skyddsutrustning användas då isoleringen vid inandning kan vara hälsofarlig 

och vid kontakt med hud kan klåda uppstå. Stenullen tillverkas och används på samma sätt 

som glasullen men istället för glas används Diabas. Stenullen är bättre än glasullen ur 

brandsynpunkt då smältpunkten är högre. (Hultberg, Larsson, 2009) 

 

Cellplast produceras med olja som huvudsaklig råvara. Materialet finns i flytande form och 

som skivor. Cellplasten är lätt att arbeta då det väger lite. En nackdel är att den har en väldigt 

låg smältpunkt, under 100 grader Celsius. Ur brandsynpunkt är detta negativt då branden 

utvecklas snabbt. Tilläggsisolerade fasader med cellplast får stora skador vid brand. 

(Hultberg, Larsson, 2009) 

Cellulosafiber är ett miljövänligt material som återvinns från returpapper. Det går också att 

använda nyproducerat papper men då ökar energiåtgången vid tillverkning. Cellulosafiber 

som är gjort på nedmalt returpapper finns bara som lös isolering medan den som är gjord på 

nyproducerat papper finns både som lös isolering och som skivor. Eftersom materialet har 

mycket dåliga brandegenskaper tillför man Borsalt. Cellolusafibern används mest till 

vindsbjälklag men kan även användas i väggar. (Hultberg, Larsson, 2009) 

Man kan dela in isoleringsmaterial i två olika grupper, de hygroskopiska och icke 

hygroskopiska. De hygroskopiska materialen absorberar fukten från hög fukthaltig luft till 

skillnad från den icke hygroskopiska som inte gör det. Detta kan vara bra att ha i beaktande 

när man väljer material för tilläggsisolering, då konstruktionernas förhållanden kommer att 

ändras. Detta gäller vid tilläggsisolering av vindsbjälklag, golvbjälklag och insida yttervägg. 

(Hultberg, Larsson, 2009) 

Isolering av insida yttervägg är ett alternativ om man vill spara fasadens utseende. Om 

byggnadens befintliga fasad är i så pass bra skick att det ur kostnadssynpunkt inte är 

försvarbart att byta ut den kan denna metod användas. Det som händer är att 

tilläggsisoleringen som utförts på insidan gör att värmeförlusterna minskas och väggen blir 

kallare på utsidan. Det kan då bildas kondens som kan leda till fukt och rötskador. Tätheten 

på en konstruktion bör därför vara tätare på insidan än på utsidan för att fukten inte ska 

kunna ta sig ut i konstruktionen och kondenseras. Vid isolering med fuktlagrande material 
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kompletterar man på grund av detta med en vindtät papp och för de ej fuktlagrande med en 

ångtät plastfolie. (Hultberg, Larsson, 2009) 

Har byggnaden massivt tegel som fasadmaterial behöver den för att inte fukt ska kunna 

transporteras genom väggen vara slammad på insidan. Med insidan menas den yta som ska 

vara mot den tilltänkta isoleringen.  Den putsade insidan fungerar som ett lufttätt skikt. 

(Fuktsäkerhet. Hämtad 2013-06-03 ) 

Innan isolering av insida yttervägg sker bör vissa punkter kollas upp och åtgärdas för at 

resultatet ska bli så bra som möjligt: 

 Tegel och putsväggar måste vara täta och hela. Finns frostskador eller annan 

deformation måste detta åtgärdas då vatten i annat fall kan trycka sig in i fasaden och 

orsaka fuktproblem. 

 Vindskyddet i väggen ska vara helt och om uteluftventilerad luftspalt finns ska denna 

kontrolleras så att den fortfarande är ventilerad. 

 Tätheten på insidan av ytterväggen är viktig för att skydda väggen från inneluftens 

fukt. 

 Är ytterväggen av stenmaterial är stålreglar ett bra alternativ då fukt kan 

transporteras genom väggen och ge organiska material skador. Viktigt att göra innan 

isolering är att allt organiskt material tas bort, till exempel tapeter. 

 För att undvika köldbryggor i hörn ska utrymmet som bildas mellan reglarna vid 

hörnet isoleras. 

 Efter tilläggsisolering av yttervägg finns rekommendationer att den totala isolerings 

tjockleken ska vara 200-300 mm. (Isover. Hämtad 2013-06-03) 

 

Vid en tilläggsisolering kan byggnadens intryck och helhetssyn ändras, då isoleringen görs på 

utsidan av fasaden. Detta bör tas i beaktning innan man väljer vilken metod som ska 

användas. Vid en tilläggsisolering ökar tjockleken på fasaden medan fönster och dörrar sitter 

på samma djup om man inte flyttar ut dem, vilket kan uppfattas som hålögt. (Elfborg, 

Vrbanjac, 2012) 

Ett alternativ till tilläggsisolering är dubbelskalsfasader. Dessa fasader går ut på att utanpå 

den befintliga fasaden sätta upp en glasfasad. Fram till 2008 var dubbelskalfasaden relativt 

ovanlig i Sverige med bara ca 10 byggnader. Intresset för metoden är nu stor och två 

byggnader som byggts på detta sätt är ABB-huset i Stockholm samt Kista Science Tower. 

(Elfborg, Vrbanjac, 2012) 
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Det är ett stort framsteg att kunna kombinera arkitektur och energieffektivisering med hjälp 

av glas, då stora glaspartier förr ansågs som energiförlust. Inom dubbelskalfasader är det 

vanligast att använda sig av två skikt glas. Att bygga på ett glasskikt utanpå en tegelfasad är 

än så länge ovanligt, men i Malmö har denna metod använts. Man har då monterat upp en 

glasfasad runt den befintliga tegelbyggnaden. Det var främst tänkt som ett försök men har 

visat goda resultat på energisparande. Detta genom att växthuseffekten hjälper luften utanför 

tegelfasaden till en temperaturökning. Då temperaturskillnaderna mellan inne och ute blir 

mindre minskas transporten av värme tvärsigenom ytterväggen. På detta sätt minskas 

transmissionsförlusterna. . Till det kan tilläggas att ljudisoleringen blir bättre då ytterligare 

skikt av material byggs upp samt att inbrottssäkerheten ökar. En positiv effekt som 

glasfasaden kan ge är att ventilationen får ett minskat värmebehov då luften förvärms i 

fasaden. En nackdel är att underhållskostnaderna kan öka då rengöring av fasaden behöver 

göras oftare. Vädring med fönster kan bli svårt om fasaden av glas inte går att öppna samt vid 

brand kan utrymningen försvåras om ingen tänkt lösning för detta inrättats. (Elfborg, 

Vrbanjac, 2012) 

Det utrymme som bildas mellan yttervägg och glasfasad skapar nya möjligheter. Med hjälp av 

bjälklag bildas balkonger som även kan användas som växthus för de boende. Kombination 

av tilläggsisolering och dubbelskiktsfasader är en metod där de geografiska förutsättningarna 

tas tillvara på. I söderläge glasas fasaden in och på norrsida där solen inte har samma effekt 

tilläggsisolerar man. (Elfborg, Vrbanjac, 2012) 

2.3.2 Dörrar 

Ytterdörren eller porten i fasaden är en stor del av en byggnads karaktär. Vid ombyggnad bör 

därför detta beaktas till och om möjligt kan befintlig dörr renoveras eller om ny dörr behövs 

(vilket är troligast) ska dess utformning passa in i miljön och likna original modellen. Val av 

dörr kan även göras för att skapa ett extra uttryck av byggnaden och dess karaktär. 

(Bokalders, Block, 2004) 

”Porten har två uppgifter, att släppa in den som är önskad och att stänga ut den oönskade.” 

(Sjöström Larsson, Wergeni – Wasberg, 2009) 

För en byggnads betydelse och uppfattningen om den har porten en central roll. Ofta 

överdimensioneras den för att ge ett ståtligare intryck. Många olika tekniska krav ställs på 

dagens ytterdörrar. De ska vara säkra både för brand och inbrott, likaså ska ljud och värme 

stängas ut/in. För att uppnå detta krävs det flera olika material i dörren. Isoleringen är till för 

både värme, brand och ljud och för att stå emot inbrott förses dörren med exempelvis 
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aluminiumplåt. (Sjöström Larsson, Wergeni – Wasberg, 2009) En ytterdörr ska ha ett fritt 

passagemått på minst 0,8 m när dörren står i 90°. Dörr i utrymningsväg ska av säkerhetsskäl 

öppnas utåt och vara tydligt markerad så att utrymningsvägen är lätt att uppfatta. (BBR 20) 

2.3.3 Fönster 

Fönster ger byggnaden kontakt med den yttre miljön. Via fönster släpps solljuset in och 

bidrar med sin strålningsvärme till uppvärmningen. Ljusinsläpp bidrar även till vår 

uppfattning om tid. På våra breddgrader har solljuset stor betydelse men är även väldigt 

omväxlande beroende på årstid och inverkar på vårt välmående. Denna faktor har påverkat 

vår nordiska arkitektur. Ett fönster har många fler användningsområden än att släppa in ljus. 

Vid brand kan fönster användas som utrymningsväg om rätt förutsättningar finns. För snabb 

reglering av temperatur eller luftbyte är fönstret ett mycket bra verktyg. Hur fönster är 

placerade i fasaden ger byggnaden sitt karaktäristiska utseende. Höjden på bröstningen 

avgör vad som kommer att synas utanför. Ett lågt sittande fönster ger markkontakt och ett 

högt ger utsikt över himlen. Fönster placerade i hörn samt burspråk ger vy åt flera olika håll. 

(Sjöström Larsson, Wergeni – Wasberg, 2009) 

Utformningen på byggnader har tidigare varit en strävan för symmetri och då har fönsternas 

placering varit avgörande. En byggnads tidsepok kan ofta avgöras enbart genom att studera 

fönstertypen. I nutid används fönster för att skapa kontraster och placeras fritt i fasaden. 

Även fönstrets form och storlek kan variera, hela fasader kan bestå av glas. Vissa trender 

finns dock fortfarande i arkitekturen. Fönstrets form, glasets kvalité och placering i fasaden 

är de faktorer som avgör hur ett rum kommer att uppfattas inifrån. Dagsljusinsläppet 

kommer att variera liksom insyn och utsikt. För att känna sig närmare naturen använder 

man sig ofta av stora fönster och glaspartier då dessa skapar känslan av att ute är inne. Vad 

som i detta avseende bör beaktas är vad som upplevs fritt inifrån även för med sig en 

obekväm insyn utifrån. (Sjöström Larsson, Wergeni – Wasberg, 2009) 

När ljusets kontraster blir allt för stora i vårt synfält blir vi bländade. Vissa människor har 

större problem med detta än andra, exempelvis synskadade och äldre. För att minska risken 

för bländning kan ljusa väggar intill fönster hjälpa, samt att spröjs fungerar som avbrytare av 

det starka ljuset. Att få in dagsljus är viktigt men att kunna avskärma ett besvärande ljus är 

minst lika viktigt. Dels för att få bort det oönskade ljuset men också för att kunna skärma av 

mot värme. (Sjöström Larsson, Wergeni – Wasberg, 2009) 

Nu för tiden har utvecklingen inom glas och energi utvecklats i hastig fart. Ett fönster med 

bra U-värde bör ligga under 1,0. Ett bra sätt att energieffektivisera byggnaden är att byta 
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fönster, då mycket av värmen i gamla hus smiter ut genom dem och de otätheter som finns 

runt om. Komforten i byggnaden höjs då drag och kallras från otäta fönster försvinner. 

Byggnader som har stort bevarandevärde eller fönster som är i bra skick går att kompletteras 

för att få bättre isolerande förmåga. Man kompletterar då det befintliga fönstret med en extra 

isolerruta på insidan av det gamla. Detta gör att innersta rutan blir varmare och kallrasen 

minskar. (Sjöström Larsson, Wergeni – Wasberg, 2009) 

Ljud och buller är i dagens samhälle ett problem. Då tung trafik och byggnader kommer allt 

närmare varandra. Ljudet kommer in i byggnaden genom otätheter som kan finnas i 

anslutningar mellan dörrar, fönster och vägg, men också genom glas och ventilation. Vilken 

ljudvolym som tränger sig in i byggnaden beror på antalet glas och dess tjocklek samt 

avståndet mellan glasrutorna. Med hjälp av olika metoder går det att reducera ljudnivån även 

på befintliga fönster. Detta kan göras genom att byta tätningslister mellan bågen och karmen 

på fönstret.  Det går även att komplettera med en extra glasskiva. Detta bidrar till ett 

energisparande. (Sjöström Larsson, Wergeni – Wasberg, 2009) 

2.3.4 Varsam helhetssyn  

I plan och bygglagen kap. 3 10 § står om varsamhet: 

”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 

beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

konstnärliga värden tas till vara” (Nordling, Reppen, 2000) 

Med varsamhet menas utgångspunkten för de åtgärdersom ska göra ska bero på byggnaden, 

dess karaktär och egenskaper. I tidigt skede ska diskution med byggnadens brukare, 

antikvarisk expert och aktuell kommun ske för att hitta lösningar som både i detalj och helhet 

passar in med byggnadens gestaltning. Vid uppförande av nya funktionskrav ska byggnadens 

egna möjligheter användas. Vid ombyggnad skall material och tekniska lösningar väljas så att 

förnyelse och utbyten i framtiden kan ske utan större ingrepp. Ansvaret för att ombyggnaden 

sker på ett varsamt sätt är byggherrens. Det gäller all bebyggelse såväl ny som äldre. 

(Nordling, Reppen, 2000) 

Att bygga om en befintlig bebyggelse är ett bra val då redan förbrukade resurser återanvänds. 

Ombyggnation för att skapa ny funktion tynger inte lika mycket naturresurser som 

nybyggnation och ofta går det även att bruka vissa delar av byggnaden under pågående 

ombyggnad. Förändringar på byggnaden ska göras så att tidtypiska kvalitéer tillvaratas och 

byggnaden smälter in i sin närmiljö. Det är viktigt att människorna i närområdet, och 
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verksamheten som bedrivs där, respekteras och bemöts på ett varsamt sätt. (Nordling, 

Reppen, 2000) 

För att reglera vad som får göras och inte göras inom olika områden finns detaljplaner och 

områdesbestämmelser. Dessa finns för att upprätthålla ett områdes tänkta inriktning och det 

är kommunen som uppför detaljplanerna. (Nordling, Reppen, 2000) För att kunna skydda 

och bevara värdefulla miljöer och byggnader ur kulturhistoriska aspekter finns speciella 

skydds och varsamhetsbestämmelser, detta presenteras i I BBR 19 kap 1:221 varsamhetskrav 

och förbud mot förvanskning. (BBR 19)  

 Tomt 2.4

Vid planering av tomt och närliggande miljö skall vissa krav uppfyllas för att få en 

tillfredsställande omgivning att vistas i. Det skall bland annat finnas plats för möten, 

upplevelser, aktiviteter och indikation. Med indikation menas att man skall känna 

tillhörighet, hemkänsla och trygghet i sin närmiljö. För att uppfylla dessa krav kan flera olika 

åtgärder behövas vid ombyggnation. (Andrén, 2004) 

Kraven för sophantering och sortering har stärkts, det gäller att ha en bra plats för avfall. En 

miljöbod med kärl för källsortering är en bra lösning. Den ska vara lättillgänglig för 

sophämtning och måste ligga nära byggnaden för att underlätta för byggnadens brukare. 

Genom att kompostera sina avfall kan kostnaderna minskas, dels genom slopad avgift för 

sophämtning, dels genom användning av den jord som bildas. Att tillsammans inom en 

bostadsförening kompostera kan bidra till en sammanhållning och trivsel då man själv får 

vara med och bidra. (Andrén, 2004) 

Ofta väljer man att gräva ner och gömma de dagvattensystem som finns i tätbebyggda 

områden. Vattnet leds direkt ner i dagvattenbrunnar. Istället för att göra detta kan man ta 

vara på vattnet och använda det bland annat genom bevattning av planteringar eller som en 

del av arkitekturen. I Hammarby Sjöstad i Stockholm har man använt sig av dagvatten. 

Genom att samla avvattning från taken i en anläggning. Vattnet startar vid ett stort fat, 

vattnet tar sig sedan vidare längs en stensatt bäckfåra med små dammar (se figur 1a). Det 

porlande vattnet ger en känsla av liv och ger också ett lugn till de boende i området. 

Lekmöjligheter för barnen fås genom det rinnande vattnet och en lekyta av sand vid slutet av 

bäckfårorna (se figur 1b). (Vardagslivets arkitektur) 
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Gröna tak har olika nyttoområden. Med dessa tak fås ett grönt element i den annars stela 

stadsbilden och avrinningstiden för regnvatten fördröjs. Av alla ogenomträngliga ytor står tak 

för ca 40-50 %. Genom att anordna gröna tak kan vegetationen ta upp mycket av vattnet. 

Som sedan kan avdunsta eller användas exempelvis till bevattning. Denna metod gör en 

fördröjning av avrinningen med hela 50 % och detta leder till att dagvattenledningarna inte 

blir lika ansträngda vid mycket regn och översvämningsrisken minskar avsevärt. Ett grönt 

tak filterar det regnvatten som kommer ner och på det viset samlas föroreningar så som 

tungmetaller och olja kvar på taket och rent vatten leds ut i sjöar och vattendrag. Studier 

visar att gröna tak kan ha en positiv effekt vad gäller människors välmående. Stressnivån kan 

minskas och mängden positiva känslor ökas. (Engel, Jernberg, 2012) 

Att ha ett trivsamt närområde är viktigt för att få känsla av lugn och harmoni. 

Rekreationsområden för olika aktiviteter är därför viktiga. Lika så en trivsam omgivning med 

planteringar och plats för umgänge. Idag har en större insikt infunnit sig angående 

miljöfrågor. Folket har blivit mer medvetna om jordens resurser och ett mer hållbart 

tänkande börjar växa fram. Långa transporter leder till utsläpp av växthusgaser. Att välja 

närodlade produkter har därför blivit allt vanligare. Att odla sina egna grönsaker och örter är 

ett bra sätt att göra något för att minska utsläppen. Förutom minskade utsläpp bidrar 

odlingslotterna med en fin grönska som ger ett vackert tillskott i stadsmiljön. Att inom en 

bostadsförening ha odlingslotter där man inom föreningen hjälps åt med planteringarna kan 

ge en stark sammanhållning och ett trevligt inslag då man inte har tillgång till sin egen 

trädgård. (Andersson, 2010) 

Plats för lek och aktivitet är viktigt att planera in i omgivningen. En stor del av utvecklingen 

av den kognitiva och sociala biten fås genom lek. Lärandet bör vara varierande och bestå av 

utforskning, experiment och skapande. För att aktiviteter och lek ska kunna genomföras 

Figur 1a: Det stora fatet där vattnets färd 

börjar. 

Figur 1b: Vattnet ger möjlighet till 

lek för de boende. 
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krävs att miljön är anpassad och tillgänglig för detta. Att miljön är användbar betyder att den 

ska kunna nyttjas av alla på samma villkor oberoende av behov. (Sundberg, Viberg, 2009) Att 

anlägga gummiasfalt på lekplatsen gör att den blir lättframkomlig och man får ett naturlig 

fallskydd. Lekplatsen bör inte ligga i närheten av parkering eller gator där trafik förekommer. 

(Svensson, 2008) 

 

Viktigt att tänka på vid planering av uteplatser är läget. Platsen ska ligga så att möjlighet till 

lä och sol finns och bullernivån är så låg som möjligt. Ett skydd mot regn är bra att anlägga. 

För att skapa naturliga skydd mot stark sol och blåst kan buskar och träd användas. Platser 

där man kan sitta och vila eller umgås ska finnas. Bord och sittplatser bör vara separata för 

att en rullstolsburen ska kunna använda dem. (Svensson, 2008) 

Växter som är stark luktande och giftiga bör undvikas i närheten av lekplatser, skolor, 

busshållsplatser och andra gemensamma miljöer då allergier kan framkallas och ge besvär. 

Giftiga växter bör undvikas då främst barn kan leka med växterna eller i värsta fall smaka på 

dem. (Svensson, 2008) 

För många människor är det svårt att förflytta sig långa sträckor. Angörningsplatser och 

parkeringar ska därför ligga minst 25 m från byggnadens entré. (BBR 19) På parkering bör 

eluttag för motorvärmare finnas och om möjlighet skärmtak för bilarna. Alla gångytor och 

platser där man ska ta sig fram ska ha en jämn och hård yta som ger en lätt framkomlighet. 

Gångytor och gator ska utformas så att snöröjning kan utföras utan svårigheter. (Svensson,  

2008) 

Belysningen i närområdet är viktig för att känna trygghet och för att man lätt ska kunna 

orientera sig i området då mörkret fallit. Vid trappor, angörningsplatser, busshållsplatser, 

övergångsställen och vid andra typer av hinder är bra belysning skärskilt viktig. Belysningen 

bör vara nedåtriktad för att ljuset ska bli behagligt och inte bländas. (Svensson, 2008) 

 Installationer  2.5

En byggnad är i vårt moderna samhälle ingenting utan installationer. Det är dessa som ger 

oss den funktion vi kräver och uppfyller de behov vi har för att hinderslöst klara vår vardag.  
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2.5.1 Energi och miljö, befintlig bebyggelse  

Även om miljöpåverkan är stor vid uppförandet av en byggnad så är det under bruksskedet 

som energiåtgången är som störst, hela 85 %. Det är därför viktigt att bilda sig en uppfattning 

om hur denna energiförbrukning är fördelad i byggnaden och vidta energieffektiva åtgärder 

där förluster finns. Detta för att spara både kostnader och miljö. Energisparmöjligheter kan 

delas in i fyra grupper: Drift och skötsel, brukarvanor, ombyggnad och injustering. 

(Bokalders, Block, 2004) 

Svaga punkter i byggnaden så som otätheter och köldbryggor tätas och kan eventuellt 

tilläggsisoleras. Oftast görs tilläggsisolering av vindsbjälklaget då energiförlusterna är som 

störst där. Minskade energiförluster kan även fås vid fönsterbyte d.v.s. då tvåglasfönster 

ersätts med treglasfönster. Värme och ventilationssystem kan vara föråldrade i äldre 

byggnader och kan komma att tvingas bytas ut eller byggas om. Detta för att kunna uppfylla 

kraven på bra inomhusklimat utan att energiförlusterna blir för stora. För att detta ska vara 

effektivt krävs att åtgärder har gjorts på klimatskalet då en forcerad ventilation med 

återvinning kräver en tät byggnad för att fungera som den ska. (Bokalders, Block, 2004) 

För att minska elförbrukningen ses vitvaror och belysning över och byts eventuellt ut mot 

lågenergiklassade produkter, apparater och lampor. Ventilation, pumpar i värme- och 

vattensystem och belysning kan tidsregleras så att användningen optimeras. Är en byggnad 

tom om natten behöver värme och ventilation inte gå för fullt. Värmesystemet bör även 

kunna reglera värmen efter behov. Med detta menas att driften bör minska om gratisvärme 

från exempelvis solinstrålning, maskiner eller människor finns att tillgå. Varmvatten är en 

annan energibov och onödiga energiförluster vid förbrukningen av varmvatten kan sänkas 

genom att rör isoleras och vattentemperaturen sänks. Även tryck och flöden kan begränsas. 

Att installera moderna kranar och snålspolande toaletter minskar vattenförbrukningen. 

(Bokalders, Block,  2004) 

För att minska energiförluster kan inglasning av balkonger, fasader, portar och hela gårdar 

göras. Störst nytta gör detta i söderläge då solinstrålningen bidrar till uppvärmningen. Den 

extra glasfasaden fungerar även som tilläggsisolering och skapar nya och spännande 

möjligheter för byggnaden, både visuellt och användarmässigt. Kostnaderna för detta kan 

vara relativt stora om det enbart är energiförbrukningen som ska minska. (Bokalders, Block, 

2004) 
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2.5.2 Ventilation 

Ventilationen i en byggnad har flera olika funktioner. Framför allt ska den tillföra frisk luft 

och avlägsna förorenad. Den förorenade luften ska även hindras från att spridas i byggnaden. 

En byggnad ska ha undertryck inomhus för att konstruktionen ska hålla sig frisk. Detta 

skapas med hjälp av ventilationen. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) Regler finns om vilka 

luftflöden som krävs i olika typer av lokaler och anges i l/s, lägsta tillåtna nivån är 0,35l/s per 

m² golvarea uteluftsflöde, detta enligt BBR och gäller när personer vistas där. 

(BBR19)Dessutom framgår att uteluften främst ska tillföras i sovrum och rum för daglig 

samvaro och ska beräknas med minst 4 l/s per sovplats. Vid mekanisk frånluftsventilation 

bör frånluftsflödet vara minst 10 l/s från badrum, detsamma gäller för kök. (Örnhall, 2008) 

Socialstyrelsen och arbetsmiljöverket ställer även krav på ventilationen. I lokaler så som 

exempelvis skolor, kontor, sjukhus och verkstäder ska ventilationen förutom de 0,35l/s per 

m² golvarea även beräknas med 7 l/s och person. I Sverige har vi tre huvudtyper av 

ventilationssystem. S-system (självdrag), F-system (frånluft) och FTX-system (från och tilluft 

med värmeåtervinning). (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

Självdragssystem är vanligt förekommande i bostadshus byggda före 1970. I dag byggs sällan 

hus med självdragsventilation. I ett självdragssystem saknas forcerad ventilation och 

luftrörelserna drivs med termiska krafter. Sommartid fungerar systemet dåligt då små 

skillnader i temperaturen inte kan skapa tillräckliga luftrörelser och i ett tvåvåningshus 

kommer övervåningen att vara underventilerad, luften står still. Vintertid ses motsatt effekt 

och ventilationen är då istället överdriven. Då ingen fläkt driver ventilationssystemet finns 

det ingen elförbrukning eller drift kostnad för den. (Warfvinge,  Dahlblom, 2010) 

Med frånluftsventilation sker lufttillförseln via uteluftsventiler placerade i sovrum och 

vardagsrum. Luften sugs sedan ut via frånluftsdon som finns i badrum och kök. Ett 

undertryck skapas i byggnaden med hjälp av en frånluftsfläkt. För att inte matos ska kunna 

spridas via frånluftskanalerna ska det finnas en separat kanal vid köksspisen, en så kallad 

imkanal. För att förvärma tilluften kan tilluftsventilerna vara placerade vid radiatorer som då 

kan värma den inkommande luften men systemet har ingen värmeåtervinning av frånluften. 

Stora förutsättningar finns för att det relativt enkelt ska kunna kompliteras med en 

frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen kan använda värmen i frånluften till att värma 

vatten för värmesystemet eller tappvarmvattenberedaren. Detta kallas för ett FVP-system och 

är ur miljö- och energisynpunkt att föredra. (Warfvinge,  Dahlblom, 2010) 

Till- och frånluftsventilation med återvinning. I detta system ska tilluften tas in från så hög 

höjd som möjligt för att luften ska ha de renaste förutsättningarnas. Luften filtreras och 
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värms eller kyls via ett aggregat. FTX-systemet är vanligast förekommande i större byggnader 

som kräver en kraftigare ventilation. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

Aggregatet som filtrerar och värmer eller kyler luften kräver frekvent underhåll för att 

fungera optimalt. Det samma gäller för kanalerna i detta system som har behov av att 

rengöras. FTX-systemet kräver även ett tätt klimatskal för att fungera korrekt då det är 

känslig för vind påverkan. Detta tillsammans med att ljudnivån från fläkt och don i vissa fall 

kan upplevas som störande gör att systemet inte alltid lämpar sig. Ur energi synpunkt kan 

dock ett FTX-system vara bra då systemet bidrar till att minska energibehovet med hela 80 % 

för eftervärmningen av tilluften. Fläktarna kräver dock dubbelt så mycket el som vad ett F-

system gör. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

2.5.3 Uppvärmning 

Värmesystem har som uppgift att värma upp byggnaden och skapa ett bra inneklimat. 

Värmen ska fördelas så att alla rum har rätt värme. Värmekällorna ska placeras så att 

inomhusklimatet blir komfortabelt. Ur energisynpunkt är det viktigt att dessa kan ställas in 

och regleras för variationer i värmen då det kan finnas gratisvärme att tillgå. Gratisvärme fås 

från människor som vistas i rummet, solinstrålning och av elapparater. (Warfvinge, 

Dahlblom, 2010) 

Dominerande uppvärmningssätt under de senaste 20 åren har varit fjärrvärme. 

Fjärrvärmesystemet har ett centralt värmeverk som förser städerna med värme. Denna 

distribueras via ett fjärrvärmenät. Fjärrvärmenätet består av nedgrävda välisolerade rör, där 

fjärrvärmevatten cirkulerar med en temperatur om 70 - 120°C. Detta sker under högt tryck 

för att förhindra att vattnet kokar. När fjärrvärmevattnet når byggnaden, som behöver ha en 

egen fjärrvärmecentral, överförs värmen via en värmeväxlare till värmesystemet i byggnaden. 

Alla kan dock inte ansluta sig till fjärrvärmenätet, då det ej finns lönsamhet att dra dessa 

ledningar till glesbygden. Distributionsförlusterna blir för stora i ledningarna. (Warfvinge, 

Dahlblom, 2010) 

Värmepannor finns för olika typer av bränsle. De kan eldas med bland annat olja, biobränsle, 

naturgas eller anslutas till el. För att minska på koldioxidutsläppen väljs biobränsle så som 

ved, pellets, spån o.s.v. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

Om en byggnad är försedd med ett vattenburet elvärmesystem kan energibehovet minskas 

kraftigt genom att installera en värmepump. Viktigt när en värmepump väljs är dess COP 

tal(Coefficient Of Performance). Den visar på vilket förhållande som råder mellan den effekt 
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som avges och den eleffekt som tillförs. Detta är alltså värmepumpens värmefaktor och ju 

högre COP talet är desto effektivare är pumpen. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

Negativt med uteluftsvärmepumpen är att när uppvärmningsbehovet är som störst, d.v.s. på 

vintern, gör den låga temperaturen som finns i uteluften att det blir för stora 

temperaturskillnader i systemet och värmefaktorn blir då låg. Uteluftsvärmepumpen finns 

som luft till luft eller luft till vatten. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

Andra former av värmepumpar är de som hämtar sin värme från mark eller vatten. Denna 

typ av värmepump har en säkrare drift då temperaturen i marken är jämnare än i luften. En 

variant med samma funktion som ytjordsvärmepumpen är sjövärmepumpen. (Warfvinge,  

Dahlblom, 2010) 

Mer avancerade typer av värmepumpar är bergvärmepump och grundvattenvärmepump För 

att kunna tillgodogöra sig denna värme måste djupa hål borras. Med en bergvärmepump 

borras bara ett hål, flera om byggnaden är stor och har ett omfattande uppvärmnings behov. 

I hålet sänks en slang med köldbärare ned och hämtar värmen från jorden(berget). Borrhållet 

kan sommartid användas för att kyla byggnaden eller så kan man istället med hjälp av 

solfångare ladda hålet med värme inför den kalla säsongen. (Warfvinge,  Dahlblom,  2010) 

Solenergi kan tas tillvara på och användas till uppvärmning eller elenergi. Med hjälp av 

solceller kan el genereras. Solfångare används för uppvärmning. I ett solvärmesystem är det 

solfångaren som är den viktiga komponenten. Den finns i två huvudgrupper, plana och 

vakuumrör. Vakuumrör solfångaren är dyrare i inköp men genererar mer värme per m² än 

den plana. Plana solfångare med en yta av 5 m² kan varje år producera ca 2000 kWh. För att 

öka nyttjandet av solvärmeenergin lagras den i stora ackumulatortankar. I vårt Svenska 

klimat finns det endast möjlighet att maximalt få ut ca 25-30% av det totala energibehovet 

för uppvärmning och tappvarmvatten. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

2.5.4 El 

För att minska elförbrukningen ska energieffektiv utrustning väljas. Hur byggnaden är 

geografiskt placerad och planerad påverkar möjligheterna till att spara el. Exempelvis i en 

byggnad med mycket dagsljusinsläpp behövs mindre belysning. (Bokalders,  Block, 2004) 

Den största elanvändningen går åt till vitvaror, belysning, elapparater och driftel. Valet av 

elapparater, produkter och medvetenhet kring användningen av dessa kan minska på 

hushållets elförbrukning. Kylskåp och frys är påslagna varje dygn på året och förbrukar 
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således mest el. Här är det viktigt att välja modeller som är högt energiklassade. (Bokalders, 

Block, 2004) 

Belysningen i en byggnad ska ordnas så att den är god i alla utrymmen. I 

kommunikationsutrymmen ska belysningen anpassas så att styrkan är tillräcklig för att 

människor på ett säkert sätt ska kunna röra sig i byggnaden. (BRR 19) 

Elinstallationer ska för att uppfylla funktionskraven bestå av platsbelysning och 

allmänbelysning. Det finns en svensk standard; SS 4370146 som ger rekommendationer om 

vilken placering och omfattning uttag och andra anslutningspunkter av el-installationer i 

byggnader ska ha. Utformningen på elinstallationerna ska vara sådan att personskador till 

följd av elchockar och stötar begränsas. Vid nybyggnation av bostäder ska alla eluttag vara 

skyddsjordade. Jordfelsbrytare krävs också för vissa typer av installationer. Vid större 

ombyggnader och ändringar kan föreskrifter i enlighet med nybyggnation krävas, såsom att 

jordfelsbrytare ska installeras i hygienutrymmen. Uttag som används för elektronisk 

utrustning såsom datorer ska vara jordade. Denna åtgärd reducerar även strålningen från 

bildskärmar. För att öka barnsäkerheten bör även alla uttag vara petskyddade. Normalt sett 

går man efter praxis att om ett rum byggs om till nybyggnadsstandard ska detta även gälla 

installationerna. Det finns inga byggbestämmelser om tekniska installationer, byggherren 

bestämmer omfattningen. (Örnhall, 2008) 

Med hjälp av olika styr- och reglersystem kan belysningstiden i en byggnad minskas; genom 

att belysningen styrs efter dagsljusinsläpp, tidsstyrning eller om någon vistas i lokalen. Det är 

en bra lösning att i trapphus och korridorer använda sig av ljussensorer eller från- och 

närvaro styrning. Det finns olika tekniker för närvarogivare såsom akustiska givare, ultraljud, 

Infrarödteknik och radar. Dessa lämpar sig för olika ändamål och kan kombineras med 

dimmning, då minskas slitaget på lysrören. (Bennich, 2011) 

Med dagsljusstyrning kan man få en konstant ljusnivå då belysningsstyrkan från 

armaturerna ökar då dagsljuset minskar och vise versa. Denna styrning är bra alternativ för 

kontor och skolor då man strävar efter en jämn belysning. (Bennich, 2011) 

2.5.5 Vatten 

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen ställer krav på kvalitén av dricksvatten, exempelvis bör 

inte radonhalten i vattnet överskrida 100 bq/l. Finns det vatteninstallationer i och vid 

byggnaden som inte är dricksvatten ska dessa vara avskilda från dricksvattnet och vara 

tydligt märkta så ingen av misstag dricker av det. (Örnhall, 2008) 
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Legionellabakterien har som störst tillväxt i temperaturer mellan 20- 45 °C. (Örnhall, 2008) 

På grund av detta ska vattentemperaturen vid tappvattenstället vara som lägst vara 50 °C. 

Detta gäller även för installationer med cirkulerande varmvatten. När varmvattenberedare 

används ska denna ha en lägsta temperatur om 60°C. (BBR 19) Av säkerhetsskäl med 

avseende för brännskador får det heller ej vara för varmt, det får inte överstiga 60°C. Detta 

gäller för personlig hygien och hushållsändamål. Fasta duschar i byggnader som förväntas 

användas av personer som inte själva kan reglera vattentemperaturen eller om reglage saknas 

i duschplatsen ska vattentemperaturen vara 38°C. (Örnhall, 2008) 

Ett visst vattenflöde förväntas även från tappstället. Ledningarna ska därför vara 

dimensionerade och placeringen av vattenvärmaren på ett sådant sätt att varmvatten inom 

10 sek kan erhållas med ett flöde av 0,2 l/s. Andra regler gäller för enbostadshus. (BBR 19) 

För att minimera risken för vattenskador och vattenläckage bör tvättmaskiner och 

diskmaskiners anslutningar förses med synliga och lätt åtkomliga avstängningsventiler. 

Tappvattnet bör även i ett flerbostadshus vara försett med avstängningsventil till varje 

enskild lägenhet. Ytterligare en säkerhetsåtgärd är att vattenvärmare och tvättmaskiner bör 

vara placerade i ett rum som har golvbrunn. (BBR 19) Maskinell utrustning som innehåller 

vatten, såsom diskmaskiner där delar av installationen är dold, ska förses med en lösning 

som möjliggör att ett eventuellt läckage är lätt att upptäcka. (Örnhall, 2008) 

Där tappvatten och säkerhetsventiler för tappvatten finns ska det även finnas 

avloppsenheter. Spillvatteninstallationer ska klara av att avleda 150 % av det 

rekommenderade normalflödet för det tappvatten som finns på aktuellt ställe. För att dålig 

lukt inte ska spridas från avloppsnätet så ska enheterna vara försedda med vattenlås. Alla 

avloppsinstallationer ska kunna rensas och måste därför förses med rensningsanordningar 

som är lättåtkomliga. (Örnhall, 2008) Utformningen av installationer för avloppsvatten ska 

vara sådan att den antingen kan renas med hjälp av enskilt avlopp eller kan föras bort via den 

allmänna VA- anläggningen. (BBR 19) Ska man ansluta sig till den allmänna VA-

anläggningen behöver man veta på vilken höjd den ligger då anslutningen ska göras ovan 

uppdämningsnivån som den allmänna VA-ledningen har. (Örnhall, 2008) 

En av de största källorna till fuktskador är läckande vatten från rör och utrustning samt 

våtrum med otätheter i sin beklädnad. För att undvika dessa otätheter i våtrummen är det 

viktigt att de byggs och projekteras på rätt sätt och att material godkända för våtutrymmen 

används. Golvet i ett våtrum ska ha fall mot brunnen så att avrinning ska kunna ske. Golvets 

ytmaterial är oftast en PVC-matta eller keramiska plattor med tätskikt under. Golvytans 

tätskikt ska dras upp på väggen med 100 mm. För att konstruktionen ska vara stabil så ska 
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golvbrunnen vara väl förankrad i underlaget och mattans anslutning till golvbrunnen ska ske 

med hjälp av en klämring för att inte tätskiktet ska brytas i våtrummet. Av samma anledning 

måste även alla rörgenomföringar vara rätt utförda. Väggarnas beklädnad i ett våtrum välj 

efter vilken vattenbelastning rummet förväntas få. (Fukthandboken) 

När ett stambyte utförs på ett traditionellt sätt så innebär det att alla rör så som avloppsrör, 

tappvattenledningar och varmvattencirkulationen byts ut. Detsamma gäller för badrummets 

ytskikt och sanitetsporslin. Detta medför stora kostnader och mycket arbete. Nya metoder 

har arbetats fram för att effektivisera stambyte. Istället för att byta alla rör och sätta tillbaks 

dem på samma plats så kan våtrumskassetter, smal-slits eller takhängda avloppslösningar 

användas. Även lösningar där ett nytt badrum byggs inne i det befintliga finns att tillgå. 

Avloppsrören kan även rensas, spolas och förses med en ny skyddande massa en metod som 

kallas relining. (Granberg, Gannholm, 2010) 

 GENOMFÖRANDE 3

I denna del presenteras byggnadens historia och framtida planer samt hur lösningsförslaget 

har framställts.  

 Metodik 3.1

Endast ett förslag på ombyggnad av Gideonsbergsskolan presenteras. Detta förslag togs fram 

efter regler, smak, önskemål och tycke. Alla olika metoder och alternativ tas därför inte upp, 

utan endast de som anses vara intressanta och aktuella för just denna byggnad.  

3.1.1 Utformning 

Studiebesök vid befintlig byggnad har gjorts för att få en känsla och helhetsbild över objektet 

och dess närområde. Närområdets utseende har stor betydelse för byggnadens yttre 

förändring då det visuella intrycket bör samspela med sin omgivning. 

Då befintliga ritningar (se bilaga 3) på skolan har visat sig vara bristande och otillräckliga har 

tre stycken studiebesök på plats gjorts. Vid första besöket undersöktes byggnadens yttre och 

dokumenterades med bilder (se bilaga 1). En helhetsbild av omgivningen skapades och 
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inspiration infann sig. Vid det andra studiebesöket ockulärbesiktades vissa av skolans 

lokaler. Detta för att skapa en bild av i vilken omfattning renoveringsbehovet var och vad som 

är möjligt att behålla. Det tredje besöket gjordes då arbetet stannat av på grund av brister i 

ursprungsritningarna. Mätning av ytterväggar, fönster och dörrpartier gjordes.  

 Skolan ska byggas om till bostäder och för att behovsanpassa lokalerna på bästa sätt behövs 

kännedom om de lagar, regler, krav och önskemål som finns för bostäder. 

 

3.1.2 Presentation 

Med hjälp av ritprogrammet Autodesk Revit har nya ritningar över skolans lokaler tagits 

fram (se bilaga 4). Dessa redovisar de nya planlösningarna anpassade för bostäder, 

situationsplan, möbleringsförslag, måttangivna planer som visar på att tillgänglighetskraven 

uppfylls. 

 Objektsbeskrivning 3.2

På en del av området Gideonsberg ligger Kungsljuset 2 som är en fastighet med befintliga 

byggnationer i form av den gamla Gideonsbergskolan med tillhörande skolgård och 

grönområden. Nedan presenteras historisk bakgrund och nya planer för området. 

3.2.1 Bakgrundsbeskrivning 

Byggnaden är uppförd under 50-talet och är från början byggd i fyra olika sektioner med 

mörkrött tegel som fasadmaterial (se figur 2a-2d). Tre av dem är sammanbyggda och den 

fjärde uppförd i vinkel till de andra med en mur som förbinder dem. Detta område har vid 

senare skede byggts till för att sammanfoga byggnaderna. Under 70-talet byggdes de olika 

byggnaderna ihop med en plåt- och glaslåda. Denna har en helt annan karaktär än övriga 

byggnader. Området rymmer även en gymnastiksal, som till synes är i obrukbart skick. 
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 Enligt bygglovshandlingarna är byggnaden uppbyggd för att fungera som folkskola. På gamla 

ritningar finns både läkarmottagning, tandläkardel, röntgensal samt trä och metallsalar. 

Skolan har genom åren fått förändrade planlösningar och bruksområden.  

På 50-talet började tegelfasader med gult eller rött tegel göra intrång i arkitekturen. Skolans 

fasad kan därför ses som tidstypisk och ett exempel på en tidstypisk detalj är 

mönstermurningar runt fönster och andra detaljer. Fasaden är på flertalet ställen i dåligt 

skick och i behov av renovering. Interiört har byggnaden sett sina bästa dagar och ger ett 

väldigt slitet intryck. Vid en okulärbesiktning finner man att större delen av interiören 

troligtvis måste rivas. Vackra marmorgolv finns dock i väl tilltagna trappuppgångar där plats 

för hiss finns. En ursprungsmålning smyckar en av trappuppgångarna (se figur 3b), denna 

borde om möjligt bevaras lika som den ena av gavelväggarna på byggnaderna som är prydd 

med en stor klocka och fem stora fönster (se figur 3a). 

Figur 2a: Fasad på de hus som är uppförd i 

vinkel till de andra. 

Figur 2b: Fasad på det mittersta av de tre 

sammanfogade byggnaderna. 

Figur 2c: De tre sammanfogade 

byggnaderna samt den tillbyggnad som ger 

sammankoppling till den fjärde. 

Figur 2d: Fasad sätt inifrån skolgården. 



32 

 

        

 

 

Fönsterbröstningen är ca 270 mm tjock och består av två skikt halvstenstegel med mellan 

liggande 30 mm wellit vilket är ett byggnadsmaterial som användes till isolering då 

byggnaden uppfördes. Wellit är en form av wellpapp som är indränkt i tjära. För övrig består 

väggarna av en hel och en halv stenstegel med fog är dessa ca 380 mm. På ytterväggens 

insida finns ett ytskikt av målad puts som gör innerväggen slät.  

 Trots sin storlek smälter byggnaderna fint in i sin närmiljö. Runt omkring skolområdet finns 

bebyggelse av lamellhus i gult tegel. Lite längre bort finns även putsfasader i samma 

byggnadsstil. 2009 togs beslut om att Gideonsberg skolan skulle läggas ned. Sedan dess har 

de flesta delarna av byggnaderna stått tomma medan vissa delar hyrts ut till ett 

yrkesgymnasium. Som har hyreskontrakt till utgången av 2013.  

3.2.2 Byggnadens framtida bruksområde 

Den 6 december 2012 antogs den nya översiktplanen för Västerås stad. Där framgår att en 

tendens på ökad folkmängd sker och att Västerås stad fram till 2026 behöver utöka bostads 

beståndet med 14 000 nya bostäder. Planen är att förtäta staden och ett av de områden som 

finns som möjlighet för nybyggnad är området på Gideonsberg, där skolan ligger (se figur 4). 

Med detta som grund finns det skäl att konvertera den numera nerlagda skolan till ett nytt 

bostadskomplex. I översiktsplanen finns en inriktning för miljö.  

Figur 3a: De stora fönstren och 

klockan som om möjligt vill 

behållas. 

Figur 3b: Den stora målning som finns i ett av 

trapphusen. 
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I och med denna inriktning och för att bevara stadens karaktär finns ytterligare skäl till att 

bevara byggnaden men utnyttja den på ett bättre sätt. Byggnaden är som tidigare nämnt inte 

i bästa skick, men har goda förutsättningar efter restaurering. Gideonsberg är ett populärt 

bostadsområde med närhet till både Västerås centrala delar och har goda 

kommunikationsmöjligheter med E18 mycket nära intill.  

Området ligger inom stadsplan och den gamla detaljplanen håller för tillfället på att förnyas. 

Den i dagsläget aktuella detaljplanen är en stadsplan från år 1952. Västerås stad gick 2010 ut 

till tre stycken arkitektkontor med uppdraget att gestalta Kungsljuset 2 inför en planerad 

planändring. De tre företagen fick olika förutsättningar. Ett förslag skulle behålla skolan, ett 

förslag skulle riva den och det tredje fick fria händer. Det var förslaget som fick fria händer 

som vann och de valde att behålla skolan. 

Arkitektbyrån Tovatts gestaltning av området ska ligga till grund för den nya detaljplanen i 

samråd med Västerås stad. I förslaget planeras det att bygga triangelformade bostadshus på 

och omkring skolgården (se figur 6 och 7). Storleken på bostäderna kommer framför allt att 

vara 3:or och 4:or då detta efterlysts enligt undersökning som gjorts på området.  Då 

Figur 4: Kartan visar hur det kan bli aktuellt att bygga för att förtäta 

staden fram till år 2026. 
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Västerås stad strävar efter att ha en blandad bebyggelse och en variation i ålder på de boende 

är även villor i samma stil som övrig nybebyggelse önskvärda inom fastigheten. 

Enlig förslaget kommer byggnaderna ha en triangulär form och en fasad av tegel med stora 

fönsterpartier (se figur 5). Det var just den triangulära formen som föll Västerås stad i 

smaken.  

 

 

Dock finns mycket kvar att tänka på och undersöka innan någon detaljplan kan komma att 

utformas i sitt slutliga format. Problem med buller anses finnas i området och eventuellt 

kommer utgrävningar att göras för fornminnen. Tomtens uppvuxna grönområde ska bevaras 

och skyddas. Det som dock inte ställer till något problem är förändring eller rivning av de 

befintliga byggnaderna. Då dessa inte innefattas av något skydd.  

 

Figur 5: En illustration av hur arkitektkontoret Tovatt vill 

att husen intill skolan ska se ut. 

Figur 6: En översikt på hur Tovatt vill placera husen i 

området. 
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För att tillgodose olika människors behov och livssituationer bör byggnadskomplexet bestå 

av olika typer och storlekar på bostäder. Framför allt lämpar sig byggnad 1, 2 och 3 till 

lägenheter innehållande allt från 1 rum och kök till 4 rum och kök. I byggnad 4 finns 

naturliga förutsättningar till att förändra byggnaden till radhus eller lägenheter (se figur 8).  

Det finns underlag att bygga små men funktionella lägenheter som gör att hyreskostnader 

kan hållas nere, vilket både gynnar människan och kommunen. För att uppfylla de krav som 

ställs för bostäder kommer byggnaden förutom förändrad planlösning även genomgå en 

omfattande reparation och förändring då exempelvis byggnadens energiåtgång och 

inomhuskomforten inte kan uppnås med nuvarande standard. Stora möjligheter finns för att 

tilläggsisolera från insidan då ytterväggarna endast består av tegel.  

 

 

Figur 7: Ett förslag av hur de triangulära husen ska 

placeras ut i området runt den befintliga skolan. 

Figur 8: Situationsplan som visar de olika 

byggnaderna, hus 1,2,3 och 4. 
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 LÖSNINGSFÖRSLAG FÖR OMBYGGNATION AV 4

GIDEONSBERGSSKOLAN 

Ett framarbetat förslag för ombyggnation av Gideonsbergsskolan framställs med 

byggnadsbeskrivning, planlösningar, fasadritningar och inspirationsbilder. (Se bilaga 2 och 

4) 

 

 

 

 

  Byggnadsbeskrivning 4.1

En samlad beskrivning över ombyggnadens berörda delar. Materialval och generell 

information redovisas för byggnaden och dess omgivande miljö. Av Gideonsbergsskolans 

befintliga lokaler skapas 59 lägenheter i de tre stora sammanhängande byggnaderna. Det 

intilliggande huset byggs om till en radhus länga med 5 bostäder. Totalt är det en 1,5, 33 

stycken 2:or 16 stycken 3:or och 9 stycken 4:or. (Se bilaga 4). 

Figur 9a: En situationsbild som visar den 

ombyggda skolan. 

Figur 9b: En situationsbild som visar en del av 

radhuset samt den stora byggnaden. 
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4.1.1 Kök 

Köket är planerat i modern stil, med öppen planlösning (se figur 11a och 11b). De större 

lägenheterna, det vill säga 3:or och 4:or har en fullstor kyl och frys. 1:or och 2:or har en halv 

kyl och frys. Alla kök är utrustade med ett städskåp, inbyggnadsugn, spishäll, fläkt och 

diskmaskin. Den totala arbetsytan är minst 3 m. Bänkskivorna är i mörk laminat med 

nedsänkt diskho och engreppsblandare med diskmaskinsavstängare.  I vissa av lägenheterna 

skärmas köksdelen av med en halvvägg på 1,2 m. Denna avslutas med en laminatskiva som 

kan användas till barbänk. Detta ger även möjlighet till fler sittplatser. Andra kök är byggda i 

vinkel och då finns ej denna barbänk.  

  

 

Figur 10: En 3d bild av en lägenhet som 

projekterats. 

Figur 11a: En överblick av ett kök samt 

det öppna vardagsrummet. 

Figur 11b: En rendering av ett kök. Där man ser barbänk 

samt den öppna ytan som ger möjlighet till god samvaro. 
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Köksskåp och luckor har en ren och enkel design i valfri ljus kulör. Knoppar och handtag är 

greppvänliga med en enkel utformning. Ljust kakel sätts mellan beredningsytor och överskåp 

samt mellan beredningsyta och barbänk. Diskmaskin, kylskåp, samt frys förses med ett tätt 

plastskydd med uppvikta kanter. Frånluft i alla kök med minst 10 l/s samt radiatorer i de kök 

där fönster finns. Eluttag för kylskåp, frys, fläkt, diskmaskin samt 2 timer försedda uttag på 

vägg eller ovan varje beredningsbänk. Även spis och ugn ska vara försedda med timer. Fast 

belysning under överskåp. Ovan köksö installeras dimmnings- och riktningsbara spotlights. 

Belysning ska även finnas under fläkt.  

4.1.2 Badrum 

Alla lägenheter ska ha ett helkaklat badrum med keramiska golvplattor om minst 6 m2 

golvyta (se figur 12a och 12b). De är försedda med vattenburen golvvärme, tvättmaskin och 

kondenstorktumlare. Dessa är placerade bredvid varandra och en arbetsyta bildas ovan på. 

Ett stor handfat, där möjlighet finns att skjuta ut det 20 cm. Dusch placeras i hörn med 

glasväggar som kan föras helt in mot vägg. Blandare ska vara säkrade vid 38°C. duschstång, 

toalett och toalettpappershållare ska finnas. Badrum ska vara utfört i enlighet med våtrums 

branschregler. Alla badrum förses med jordfelsbrytare och eluttag till tvättmaskin och 

torktumlare. Ovanför hanfaten ska ett spegelskåp med belysning och eluttag finnas. Armatur 

placeras centralt i taket. Frånluftventilation med minst 10 l/s. De lägenheter som har 4 rum 

och kök ska även ha en mindre toalett. Dessa är ljust målade med gråa keramiska golvplattor. 

I de större badrumen finns en fri golvyta yta på minst 1,3 m. 

 

     

 

 

Figur 12a: En av de planlösningar på 

badrum som finns.  
Figur 12b: En rendering där som visar badrummet. 

De vikbara duschväggarna ger en större golvyta när 

duschen inte används. 
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4.1.3 Sovrum 

Det finns tre olika ministorlekar på sovrummen, 7,10 och 12 m2, där 7 m2 rummen räknas 

som halvrum. Olika lägenheter har olika storlek på sovrummen beroende på 

förutsättningarna (se figur 13a och 13b). I lägenheter om 55 m2 eller större ska alltid ett 

sovrum om minst 12 m2 finnas. I varje sovrum finns minst ett dagsljusinsläpp. Sovrummen 

har ljusa tapeter, ekparkett och förvaringsutrymme. I sovrum om 12 m2 ska det finnas minst 

2 garderober och i de övriga minst 1. Garderober har i vissa lägenheter bytts ut till 

skjutdörrspartier. Vissa lägenheter är försedda med klädkammare. Radiatorer och 

tilluftventiler med tilluftflöde om minst 4 l/s och sovplats i alla sovrum. El enligt 

rekommendationer.  

      

 

4.1.4 Övriga utrymmen 

I källarlokalerna ordnas förråd till varje enskild lägenhet. Skyddsrummen ska inredas och 

användas för gemensamt bruk. Korridorer och trapphus målas i ljusa färger och förses med 

rörelsestyrda armaturer. Alla trappuppgångar förses med postboxar för alla lägenheter. 

Förråd skapas med utrymmen för rullatorer, barnvagnar och andra tillhörigheter (se figur 

14b). Radhuset har ett gemensamt förråd på 35 m2 till förvaring av exempelvis cyklar (se 

figur 14a). 

 

Figur 13a: Översikt på en lägenhet med två sovrum 

liggandes intill varandra. Det lilla är 9 m2 och det 

stora är 12 m2. 

Figur 13b: Ett sovrum i 

radhuset. Arean på rummet är 

14 m2. 

Figur 14a: Förrådet till radhuset. Figur 14b: Trapphus med gemensamt 

utrymme för tillhörigheter. 
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4.1.5 Väggar och klimatskal 

Byggnadens befintliga fasad av massivt tegel ska renoveras, trasiga tegelstenar byts ut och 

murbrukspartier repareras. Fasaden isoleras från insidan med 145 + 45 mm tjock isolering. 

Där det innersta skiktet är ett installationsskikt. Mellan skikten ska en plastfolie placeras och 

ytterst gips i två lager. En luftspalt lämnas mellan den befintliga väggen och isoleringen.  

Innerväggarna har en tjocklek på 120 mm och består av 95 mm reglar med CC- avstånd 45 

mm med mellanliggande isolering och ytterst en gipsskiva. Vissa lägenhetsskiljande väggar är 

redan befintliga väggar av betong som kläs med dubbelgips. De andra lägenhetsskiljande 

väggarna blir 310 mm. De består av dubbla gipsskivor som vardera är 15mm. Dessa dubbla 

gips sitter på vardera sida av väggen. Där i mellan ryms två stycken 120 mms reglar med 

isolering som är placerade med ett avstånd på 10mm för att skapa en luftspalt. 

Vindsbjälklag isoleras samt källarväggar dräneras och isoleras från utsidan. Alla befintliga 

fönster byts ut mot 3- glas fönster. Trapphusen bevaras och på de ställen där marmorgolvet 

är trasigt ska de repareras. Då fönstren byts ut och väggarna isoleras, skapas djupare 

fönsternischar, smyg och fönsterbrädor byts därför ut.  

Utefter hela östra fasaden på byggnad 1, 2 och 3 byggs nya balkonger med ett djup om 3 m. 

Dessa sammanfogas med en helt ny glasfasad. I glasfasaden ska det finnas öppningsbara 

partier för vädring och utrymning. De olika balkongerna skiljs även åt via ett glasparti. På 

markplan bildas inglasade uterum i samma storlek som balkongerna. Via dessa sker även 

passage in till vissa lägenheter. De resterande lägenheterna nås via trappuppgångar. För att 

klara utrymningskraven och för att slippa långa korridorer byggs ett utvändigt trapphus på 

hus 3. Ytterdörrarna får en röd kulör. De byggs balkonger för lägenheter placerade på västra 

sidan. I hus 3 skapas ett nytt våningsplan med fyra lägenheter. Till dessa lägenheter byggs 

nedsänkta takterraser. Radhusen får inglasade uterum på markplan. 

4.1.6 Tomt  

På tomten placeras tre miljöbodar ut. Ett ställs vid radhusets ingångar, ett på innergården 

och ett på baksidan av hus 1,2 och 3. Miljöbodarna ska ha gröna tak och plats för fullgod 

källsortering. Vid sidan av varje bod ska en kompost anordnas. På innergården byggs en 

damm med kanalsystem för dagvattnet (se figur 15). 
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Buskar och träd planteras, även rabatter med perenna växter anläggs (se figur 16a och 16b). 

Flertalet bänkar placeras ut runt husen. På innergården skapas en halvprivat zon med hjälp 

av avskärmare, innanför finns grill och plats för bord och stolar. På innergården finns gungor 

och sandlåda. Runt byggnaderna och igenom innergården leder asfalterade gångvägar som 

markeras med kantsten i avvikande kulör. Längs med gångvägarna, vid entréer och 

miljöbodarna ska kvällsbelysning finnas. Punktbelysning på vissa rabatter och på klockan 

som sitter på fasaden. 

     

 

4.1.7 Installationer 

All el dras om enligt svensk standard. Minst en brandvarnare installeras i varje lägenhet. 

Nödbelysning och skyltar sätts upp i trapphus, korridorer och källarlokaler. Ventilation byts 

ut mot ett till och frånluftsystem med värmeåtervinning och dimensioneras efter varje 

lägenhets behov. Men med minst 0,35 l/s per m2. Tilluften förvärms via den nya glasfasaden. 

Figur 15: Vy över innergården med öppen dagvattenhantering. 

Figur 16a: Översiktsbild av 

grönområde. 

Figur 16b: Gården sedd från ovan. 
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Nya rördragningar både för avlopp och vatten. Värmesystemet ska vara vattenburet och 

koppas till fjärrvärme. Avlopp kopplas till det kommunala systemet.  
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 DISKUSSION 5

Ett bostadsområde där både stora och små familjer kan bo och trivas oavsett ålder, 

funktionsnedsättning och ekonomisk tillgång ger ett levande område. Genom att bygga 

bostäder där funktion går före yta finns möjlighet till lägre boendekostanad. För att möta 

efterfrågan på olika familjekonstellationers behov och krav byggs både större och mindre 

lägenheter samt radhus.  För att funktionsnedsatta människor inte ska behöva begränsas i val 

av bostad tillgänglighets anpassas alla bostäder i enlighet med gällande lagar. (Se figur 17a-

17d).  

 

 

 

 

Figur 17a: Planlösning med möbleringsförslag passagemått radhus plan 1. 

Figur 17b: Planlösning med möbleringsförslag radhus plan 2. 
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Enligt riktlinjer ska kök placeras i närheten av entrén för att underlätta transporten av mat 

och avfall. Då vissa av lägenheternas naturliga förutsättningar inte medgav detta har ett 

avkall gjorts i planlösningen. För att på ett naturligt sätt få ett kök med öppen planlösning, 

som ska kunna vara avskildbart och utan att förlora dagsljusinsläpp har köket placerats 

centralt i lägenheten. För att en rullstol lätt ska kunna ta sig fram är avståndet mellan 

kökspartierna 1,30 m. detta har utökats från kraven på 1,20 m. Detta gör det möjligt för en 

rullstolsburen att lätt vända runt i köket samt att placera rullstolen framför en lucka och 

samtidigt kunna öppna den (se figur 18a-18c).  

                      

  

Figur 17c: Planlösning med möbleringsförslag och 

passagemått lägenhet med två sovrum, plan 1. 

Figur 17d: Planlösning med möbleringsförslag 

och passagemått lägenhet med tre sovrum, plan 1. 

Figur 18a: Planlösning med möbleringsförslag 

och passagemått kök. 

Figur 18a, planlösning med möbleringsförslag och 

passagemått kök. 

Figur 18b: Planlösning med möbleringsförslag 

och passagemått kök. 
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Stilrena materialval har gjorts för att falla de flesta i smaken samt för att få lättstädade 

utrymmen och ytor. På grund av denna aspekt samt för att få en slitstark yta ska kakel sättas 

mellan beredningsytorna och överskåpen eller ovan bänkskåpen. Kontraster har skapats med 

hjälp av mörka bänkskivor, ljusa skåp och luckor samt mörka greppvänliga handtag (se figur 

19). Detta underlättar för personer med vissa nedsatta funktioner. Då fuktskador kan orsaka 

stora skador, ska enligt BBR dolda maskiner som använder sig av vatten eller innehåller 

vatten förses med skydd som gör att man lätt upptäcker ett läckage. Detta betyder att både 

diskmaskin, kylskåp och frys ska förses med dessa skydd.  

 

 

Figur 18c: Planlösning med möbleringsförslag 

och passagemått kök. 

Figur 19: Bild av möbleringsförslag kök. 
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För att underlätta köksarbetet ska det finnas flera eluttag. Dessa ska även vara försedda med 

timers för att minimera brandriskerna. Detsamma gäller för spis och ugn och är ett steg för 

att få en tillgänglighetsanpassad och brandsäker byggnad. En nackdel som detta kan föra 

med sig är att långkok försvåras, då timern efter en viss tid stänger av spisen eller ugnen. För 

ökad barnsäkerhet är alla uttag petskyddade. 

För att få en bra arbetsbelysning där den behövs som mest installeras dimmnings och 

rikningsbara spotlights. En bra belysning är extra viktigt för synskadade och är de 

riktningsbara kan en anpassning själv göras. En bra belysning är även bra i 

säkerhetssynpunkt då olycksrisken minskas. Genom att använda sig av dimmer kan 

belysningen regleras och elförbrukningen minskas. Då köket är en del av vardagsrummet kan 

en dämpad belysning i köket när det inte används ge en mysfaktor. En bra ventilation är ett 

måste i ett kök, då inte matos ska sprida sig i resten av lägenheten. Alla lägenheter har en 

öppen planlösning mellan kök och vardagsrum, oavsett kökets formation. Stora kök och 

öppna planlösningar är vad folk vill ha enligt undersökningar. Denna typ av planlösning ger 

en bra gemenskap då man samtidigt som köksarbete utförs kan vara social med de personer 

som vistas i vardagsrummet. 

 För att skapa ett enhetligt uttryck i den privata bostaden läggs samma typ av golv i hela 

lägenheterna, i detta fall ekparkett. Vissa personer har svårt att orientera sig i okända 

enhetliga miljöer. Men då bostaden är ett välkänt utrymme och inte alls av samma storlek 

som en stor offentlig byggnad har övervägningar gjorts och en enhetlig lägenhetsmiljö 

skapats. Används samma golv i alla utrymmen minimeras behovet av trösklar vilket är bra för 

framkomligheten. Vid entré läggs keramiska plattor, vilket leder till en slitstaryta och lång 

livslängd.  

För att göra det möjligt för alla att sköta sin personliga hygien behövs ett väl tilltaget badrum. 

I enlighet med boverkets byggregler är badrummen anpassade så att en rullstolsburen ska 

kunna använda alla funktioner. För att rullstolen ska kunna vändas finns en öppen yta som 

klara kravet på minst 1,3 m i diameter (se figur 20a-20g). Av tillgänglighetsskäl är 

tvättmaskinen och kondenstorktummlaren placerade bredvid varandra istället för i en 

tvättpelare som skulle ta mindre plats. På detta vis fås en arbetsyta ovanpå maskinerna som 

kan användas till skötbord eller för att vika tvätt på. Då torktumlaren inte ska behöva kopplas 

till ventilationssystemet har en kondenstumlare valts.  
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Figur 20a: Planlösning badrum med vändradie. Figur 20b: Planlösning badrum med vändradie. 

Figur 20c: Planlösning badrum med vändradie. Figur 20d: Planlösning badrum med vändradie. 

Figur 20e: Planlösning badrum med 

vändradie. 

Figur 20f: Planlösning badrum med vändradie. 

Figur 20g: Planlösning badrum med vändradie. 
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En väl tilltagen duschyta har valts för att duschen ska kunna utnyttjas även om man behöver 

hjälp med duschning. Med vikbara dörrar kan ytan utnyttjas på ett ännu bättre sätt. En 

trygghet att kunna använda sig utav utrustningen i det egna hemmet fås. I de större 

lägenheterna gör även den stora ytan det möjligt att välja badkar istället för dusch. Barn och 

vissa funktionshindrade kan själva inte reglera temperaturen på duschvattnet och en risk för 

brännskador finns. Det ska därför finnas en spärr på blandaren vid 38° C. Ett stort handfat 

har valts för att lätt avtvättning ska kunna göras. Plats finns även för att kunna flytta ut 

handfatet om det behövs för att individanpassats. För att minimera riskerna för fuktskador 

ska våtrummen vara byggda enligt svenska branschregler.  

Väggar och golv förses med keramiska plattor. Detta görs för att få slitstarka ytor och långa 

livslängder. Beklädnaden förenklar även städningen i våtutrymmet. Att välja kakel och 

klinker framför plastmattor ger även ett mer exklusivare intryck. Och då badrummen ska 

förses med vattenburen golvvärme har klinker en värmelagrande effekt. Att förse golvet med 

golvvärme ger en bra komfort då golven under de kallare månaderna blir varma och 

behagliga att gå på. Då byggnaderna är försedda med fjärrvärme kommer även den 

vattenburna golvvärmen vara kopplad till detta vilket medför att temperatur reglering inte 

kan ske som vid en elburen golvvärme. Under sommarmånaderna kommer förmodligen 

golven att kännas svala.  

En stor lägenhet betyder oftast fler familjemedlemmar, på grund av detta behövs det mer än 

ett badrum var av det ena måste vara handikappsanpassat. Största behovet är av en extra 

toalett vilket kommer att finnas i alla 4:or (se figur 21a-21d). Då el och vatten är en direkt 

livshotande kombination ska alla badrum vara försedda med jordfelsbrytare.  

           
Figur 21a: Planlösning toalett. 

Figur 21b: Planlösning toalett. 
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Av utrymmesskäl för möbler och för att lätt kunna röra sig i rummet behövs vissa 

rumsstorlekar (se figur 22b). Lägenheterna som är på 55 m2 eller större ska därför enligt 

rekommendationer ha minst ett sovrum om 12 m2. Där det ska finnas plats för dubbelsäng 

(se figur 22a). I ettor finns inga krav på sovrum, då lägenheten bara består av ett rum. Tack 

vare att använda sig av öppen planlösning mellan kök och vardagsrum har en så pass stor yta 

bildats att ett rum om 7 m2 kan skapas. Detta rum räknas som ett halvrum och lägenheten 

blir istället på 1,5 rum. Då sömn är en viktig del av våra liv har denna utformning av de små 

lägenheterna prioriterats. Att kunna avskärma sig en stund kan ha en stor positiv effekt. I de 

lägenheter där det finns fler sovrum än ett har de fått en storlek på minst 10 m2. Då det är 

minsta storlek för att räknas som ett helrum. 

       

 

Figur 21c: Planlösning toalett 

med dusch. 

Figur 21d: Planlösning toalett 

med dusch. 

Figur 22a: Översiktsbild 

sovrum. 
Figur 22b: Planlösning med 

möbleringsförslag och passagemått. 



50 

 

 I vanliga fall brukar man projektera sovrum mot byggnadens tysta sida, vilket i detta fall 

skulle vara innergården.  Byggnaden tillät inte detta då vissa smålägenheter bara har fönster 

åt ett håll och ett krav finns på att sovrum måste ha dagsljusinsläpp. I andra fall har delar av 

byggnadens bärande konstruktion använts som rumsavskiljare, vilket har tagit fram en 

naturlig placering av sovrummet. Med den nya tilläggsisoleringen och de nya fönstren ska 

bullernivån inte bli något problem.  

Då Gideonsbergsskolan har en vacker tegelfasad som smälter in bra i den omgivande miljön 

bör man trots att byggnaden inte är skyddad behålla dess ursprungskaraktär. Byggnaden gav 

naturliga förutsättningar för att tilläggsisolera på insidan av ytterväggen. För att inte fukt ska 

kunna tranporteras genom teglet och vidare in i konstruktionen kommer en urkapning i 

bjälklaget att göras. En luftspalt bildas och väggen blir säker från fukten som teglet 

innehåller. Isoleringen gör att byggnadens energianvändning minskar och oönskat ljud från 

omgivningen reduceras. En negativ aspekt är att byggnadens massiva tegelväggar blir ännu 

tjockare och att ytor som försvinner är blivande bostadsytor.  

Nu för tiden sätts tunga tvapparater upp på väggarna vilket gör att ordentligt med reglar 

behövs. Regelavståndet väljs därför till cc 450 mm. En lättare arbetsmiljö för 

byggnadsarbetarna skapas även då gipsen som sätts upp får 900 mm bredd istället för 1200 

mm.  

För att skapa kontraster får ytterdörrarna en röd kulör (se figur 23a och 23b). Detta kan 

hjälpa till med orienteringsförmågan för synskadade samt att entréerna blir tydligt 

markerade. 

       

 

 

Figur 23a: Glasfasaden samt 

de röda dörrarna. Figur 23b: Fasadkontrast skapas 

med röd ytterdörr. 
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En glasfasad har valts för att systemet har många fördelar. De balkonger som bildas 

användas till växthus och avkoppling och ger säsongsmässigt större boyta (se figur 24a och 

24b). En inglasning gör att balkongen kan nyttjas längre tid av året. Glasad fasad har även 

fördelar för energibesparing. Då den extra fasaden fungerar som tilläggsisolering och ger 

även möjlighet till att förvärma tilluften i ventilationssystemet. Genom att placera 

glasfasaden i den riktning som ger mest soltimmar per dygn ges mest värmeeffekt. Då en stor 

glasfasad byggs upp kommer underhållskostnaderna öka i jämförelsevis med tidigare fasad, 

detta på grund av rengöring. Stora fönster lika så glasfasader ger mycket insyn och 

solinstrålning vilket kan vara störande. Under sommarmånaderna då solintrålingen är som 

störst kan det generera i allt för mycket värme. Det kan därför vara bra att skärma av mot 

detta. Lägenheterna är därför utrustade med solavskärmare. 

 

 

 

  

 

 

Figur 24a: Glasfasaden ger en möjlighet till stora balkonger. 

Figur 24b: Glasfasaden till lägenheterna. Figur 24c: Uterum skapas av glasfasaden, i 

detta fall på radhuset. 
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Med den nya fasaden skapas ett möte mellan Gideonsbergsskolan och Tovatts förslag för 

området. Ett möte mellan gammalt och nytt uppstår då teglet möter glaset. En avvägning har 

gjorts för balkongernas och glasfasadens utformning, för att på något vis få in den triangulära 

formen som Tovatts förslag utgått ifrån. Då dessa trianglar blev för stor kontrast mot den 

befintliga bebyggelsen samt att funktionen skulle försämras. Har istället en rak lösning valts. 

För att få ett samanhållet visuellt intryck byggdes inglasade uterum på radhus längan (se 

figur 24c). Effekten blir den samma som på de stora husen, dock med skillnaden att det bara 

är en våning med glas.  

För att binda ihop den moderna glasfasaden med det gamla teglet kan man använda sig utav 

växter i olika färger och storlekar. Balkongerna har en bra möjlighet till detta. Men då det är 

upp till var och en vad som görs med dem, är det inte säkert att de nyttjas för detta. En väl 

planerad omgivning är därför viktig. Förslaget har en bra blandning av träd, buskar och 

rabatter. Med den variationen kan högre träd skapa skugga och lägre buskage kan ge lä. En 

variation av olika växter ger grönska året om. Växtligheten måste väljas med omsorg då 

starkt doftande blommor kan ge allergiska reaktioner. Även giftiga växter ska undvikas, då 

små barn kan äta av dem. 

För att en tomt ska vara trivsam och användas på det sätt som eftersträvas behöver den 

tillgodose olika människors behov. Den ska vara tillgänglig för alla. Med asfalterade 

gångstigar försedda med kantsten i avvikande kulör leds man igenom tomten till viktiga 

poster (se figur 25b och 25c). Även parkbänkar ska finnas för vila efter promenadstråket. För 

att inte platsen ska kännas osäker efter mörkrets intrång ska den vara försedd med belysning. 

Belysningen hjälper även personer med synskador att orientera sig i omgivningen.  

Med en ökad bebyggelse ökar hårdgjorda ytor, på grund av detta är det extra viktigt att 

grönområden bryter av stadsbilden. En ökad grönska ger också bättre välbefinnande och 

fungerar som ett naturligt fördröjningssytem för dagvatten (se figur 25a och 25d). På tomten 

har därför miljöbodarna fått gröna tak för att ytterligare avlasta dagvattensystemet. Istället 

för att gömma dagvattenledningarna under marken byggs ett öppet dagvatten system i form 

av en damm och kanaler. Vilket ger ett trevligt inslag på tomten men kan även innebära 

risker. För att minska risken för drunkningsolyckor bör vattennivån vara låg. Miljöbodarna 

är placerade så att ingen boende har långt att gå för att slänga soporna. Asfaltering fram till 

bodarna underlättar avhämtningen av avfallet. De asfalterade ytorna gör även att framköring 

av utryckningsfordon blir lättare.  
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Figur 25a: På innergården bildas en oas av 

vatten, träd och buskar. 

Figur 25b: Hårdytor på baksidan. 

Figur 25c: Gångväg på baksidan. 

Figur 25d: En översiktsbild av byggnaderna samt innergården. 
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Då en byggnad genomgår en omfattande ombyggnation som i detta fall då 

användningsområdet byts till bostäder i nybyggnadsskick. Ska all el dras om för att hålla 

samma standard. Gamla eldragningar ökar även risken för brand. Smarta lösningar för 

belysning finns idag att tillgå vilket gör det möjligt att minska på elförbrukningen. I 

byggnaderna ska därför dimmrad belysning och lågenergibelysning användas. I de utrymmen 

där man bara tillfälligt vistas såsom i trapphus, förråd och korridorer ska belysningen vara 

rörelsestyrd. Belysningsstyrkan ska kunna regleras efter tid på dygn samt behov.  

En bra ventilation är viktig ur många aspekter. Hälsan är en stor del, då allergier kan 

framkallas av dålig luftkvalitet. En annan del är att byggnaden ska må bra, då fukt och andra 

partiklar kan ventileras ut. De olika ventilationssystem som finns lämpar sig för olika 

byggnader och användningsområden. Det finns för och nackdelar med alla system, de som 

lämpar sig bäst för bostadsbyggnader är till och frånluftsventilering med värmeåtervinning. 

Mekanisk forcering krävs för att bli av med frånluften på ett tillfredställande sätt i bostäder. 

Till skillnad från självdrag kräver till och frånlufts system mindre dimensioner på rören. Den 

är även mer tystgående än ett FTX-system.  

Med en förvärmning av tilluften via glasfasaden minskar temperaturskillnaden mellan inne 

och uteluften vilket med för att inte lika mycket energi går åt för att värma tilluften. Då man 

även tar tillvara på värmen från frånluften gör detta att mindre energi behövs för 

uppvärmningen av bostaden. Ett till och frånluftssystem kräver minder underhåll än ett FTX- 

system, däremot är inställningen väldigt känslig. Mekanisk frånluft skapar även ett 

undertryck i byggnaden, vilket är en förutsättning för att få ett friskt hus. 

 SLUTSATSER 6

Genom att tilläggsisolera byggnaden, bygga en glasfasad med balkong funktion, byta fönster 

och dörrar kommer byggnadens energiförbrukning att minskas och kraven från BBR att 

uppfyllas. För att få en optimal funktion av sitt nya bruksområde kommer alla installationer 

så som el, ventilation, vatten, värme och avlopp att bytas ut. Detta ger möjlighet till att nya 

moderna system med låg energiförbrukning sätts in. Att anpassa byggnaden för 

funktionsnedsatta ger en ökad livskvalité.  

Välplanerade öppna planlösningar ger stora utrymmen och en ökad gemenskap. Dessa 

kvaliteter är önskade av befolkningen, framför allt stora badrum och öppna praktiska kök. 
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För att få en tillgänglig boendemiljö är badrummet en viktig faktor. Utrymmet ska vara så 

pass stort att personlig hygien kan utföras. Passager och öppningar görs tillräckligt breda för 

att en rullstolsburen utan problem ska kunna ta sig fram.  

För att minska boendekostnader och skapa boendeförhållanden som är tilltalande för de 

flesta i samhället har moderna, till ytan mindre och funktionella bostäder projekterats. 

Genom att variera lägenheternas storlek i antal rum finns det något för alla och ger en 

mångfald.  

Genom att renovera fasaden och tillföra en ny byggnads del, det vill säga fasaden av glas 

kommer byggnadens yttre att bli mer tilltalande. Glaset och teglet i kombination kommer 

även att komma igen i Tovatts förslag. Detta bidrar till en sammanbinden stadsbild. 

 Förslag till fortsatt arbete 6.1

För att få en mer djupgående uppfattning om lokalernas skick och hur omfattande 

restaurering som behövs krävs en mer detaljerad undersökning. Då mätningar som gjorts 

utförts med måttband kan noggrannare mätningar göras. Exempelvis med laser. 

Ett fortsatt arbete skulle kunna innebära projektering av källarlokalerna samt de 

underjordiska garage som är planerade att ligga under innergården. För att få större kunskap 

i vad Arkitekterna på Tovatt och personalen på Västerås stad har för mer ingående planer och 

visioner för området skulle ett närmare samarbete med nämnda underlätta. 

Beräkningar av energianvändning samt besparingar efter tilläggsisolering, fönsterbyten mm. 

Kostnadskalkylera hela projektet både vad gäller priser på material och arbete. Samt göra ett 

mer djupgående brandarbete. 
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Bilaga 1: Bilder på byggnaden i befintligt skick 

  



  



 

 

 

 

 



Bilaga 2: Bilder efter ombyggnationen  



 

 



 

Bilaga 3: Gamla ritningar 
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Bilaga 4: Nya ritningar 
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C.HW L.W

Kungsljuset 2

PLAN

A1: 1:100 A102

Gideonsbersskolan

30-06-13

C.HW L.W

HUS 1, PLAN 2, 3



UP
58 m2 44 m2 53,5 m2 53,5 m2 60,7 m2 69,5 m2

37.5 m²

24
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

13.0 m²

25
SOVRUM

7.5 m²

26
BADRUM

10.0 m²

27
SOVRUM

28.0 m²

28
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

6.0 m²

29
BADRUM

12.5 m²

30
SOVRUM

4.0 m²

31
KLÄDKAMMARE

30.0 m²

33
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

30.0 m²

34
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

7.0 m²

34
BADRUM

12.5 m²

37
SOVRUM

4.0 m²

36
KLÄDKAMMARE

4.0 m²

39
KLÄDKAMMARE

12.5 m²

38
SOVRUM

37.0 m²

41
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

43.5 m²

45
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

6.0 m²

42
BADRUM

7.0 m²

43
SOVRUM

13.0 m²

44
SOVRUM

7.0 m²

40
BADRUM7.0 m²

32
BADRUM

25.0 m²

23
FÖRRÅD

   46
TRAPHUS

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET
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1:5
9:
45

C.HW L.W

Kungsljuset 2

PLAN

A1: 1:100 A103

Gideonsbersskolan

30-06-13

C.HW L.W

HUS 2, PLAN 1



25.5 m²

97
FÖRRÅD

37.0 m²

99
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

12.5 m²

101
SOVRUM

5.5 m²

100
BADRUM

12.0 m²

103
SOVRUM

5.5 m²

102
BADRUM

32.0 m²

104
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

49.0 m²

106
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

2.0 m²

105
TOA 11.0 m²

109
SOVRUM

12.0 m²

110
SOVRUM

7.5 m²

111
BADRUM

7.0 m²

108
BADRUM

13.5 m²

107
SOVRUM

13.5 m²

112
SOVRUM

47.5 m²

113
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

34.0 m²

115
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

12.0 m²

116
SOVRUM

5.5 m²

117
BADRUM

2.5 m²

114
TOA

    98
TRAPPHUS

    119
TRAPPHUS55 m2 49,5 m2 82,5 m2 83 m2 51,5 m2

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET
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C.HW L.W

Kungsljuset 2

PLAN

A1: 1:100 A104

Gideonsbersskolan

30-06-13

C.HW L.W

HUS 2, PLAN 2, 3



UP

84 m2 52 m2 79 m2

61 m251 m248 m2

40.0 m²

136
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

15.0 m²

137
SOVRUM

6.0 m²

138
BADRUM

12.0 m²

139
SOVRUM

32.0 m²

141
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

6.5 m²

140
BADRUM

29.0 m²

142
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

12.0 m²

144
SOVRUM

6.5 m²

143
BADRUM

10.0 m²

121
SOVRUM

10.0 m²

122
SOVRUM 44.5 m²

124
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

2.0 m²

123
TOA

6.5 m²

125
BADRUM

12.5 m²

126
SOVRUM 32.5 m²

126
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

12.5 m²

127
SOVRUM

6.5 m²

128
BADRUM

37.5 m²

129
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

10.0 m²

132
SOVRUM

10.5 m²

133
SOVRUM

12.0 m²

134
SOVRUM

6.5 m²

131
BADRUM

2.0 m²

130
TOA

   120
TRAPPHUS

    135
TRAPPHUS

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET

C:
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C.HW L.W

Kungsljuset 2

PLAN

A1: 1:100 A105

Gideonsbersskolan

30-06-13

C.HW L.W

HUS 3, PLAN 1



UP

84 m2 52 m2 79 m2

61 m251 m248 m2

40.0 m²

136
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

15.0 m²

137
SOVRUM

6.0 m²

138
BADRUM

12.0 m²

139
SOVRUM

32.0 m²

141
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

6.5 m²

140
BADRUM

29.0 m²

142
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

12.0 m²

144
SOVRUM

6.5 m²

143
BADRUM

10.0 m²

121
SOVRUM

10.0 m²

122
SOVRUM 44.5 m²

124
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

2.0 m²

123
TOA

6.5 m²

125
BADRUM

12.5 m²

126
SOVRUM 32.5 m²

126
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

12.5 m²

127
SOVRUM

6.5 m²

128
BADRUM

37.5 m²

129
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

10.0 m²

132
SOVRUM

10.5 m²

133
SOVRUM

12.0 m²

134
SOVRUM

6.5 m²

131
BADRUM

2.0 m²

130
TOA

   120
TRAPPHUS

    135
TRAPPHUS

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET
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C.HW L.W

Kungsljuset 2

PLAN

A1: 1:100 A106

Gideonsbersskolan

30-06-13

C.HW L.W

HUS 3, PLAN 2, 3



82 m2 48,5 m2 77,5 m2

63 m253 m249,5 m2

10.0 m²

146
SOVRUM

9.5 m²

147
SOVRUM

35.5 m²

148
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

1.5 m²

149
TOA

17.5 m²

150
SOVRUM

7.0 m²

151
BADRUM

29.5 m²

152
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

11.5 m²

153
SOVRUM

6.5 m²

154
BADRUM

41.0 m²

155
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ 14.5 m²

158
SOVRUM

13.0 m²

159
SOVRUM

6.5 m²

157
BADRUM

2.0 m²

156
TOA

41.0 m²

161
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

16.0 m²

162
SOVRUM

6.0 m²

163
BADRUM

12.0 m²

164
SOVRUM34.0 m²

166
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

6.5 m²

165
BADRUM

31.0 m²

167
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

12.0 m²

168
SOVRUM

6.0 m²

169
BADRUM

   160
TRAPPHUS

    145
TRAPPHUS

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET

C:
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C.HW L.W

Kungsljuset 2

PLAN

A1: 1:100 A107

Gideonsbersskolan

30-06-13

C.HW L.W

HUS 3, PLAN 4



69 m2

67,5 m2

88,5 m2

78 m2

10.0 m²

170
KLÄDKAMMARE

16.5 m²

171
SOVRUM

35.5 m²

174
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

34.0 m²

186
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

15.5 m²

188
SOVRUM

11.5 m²

187
KLÄDKAMMARE

8.0 m²

185
BADRUM 9.0 m²

184
BADRUM 43.5 m²

183
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

11.5 m²

182
KLÄDKAMMARE

15.5 m²

181
SOVRUM

15.5 m²

179
SOVRUM

10.0 m²

178
SOVRUM

41.0 m²

177
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

11.0 m²

180
KLÄDKAMMARE

12.0 m²

176
BADRUM

9.0 m²

175
BADRUM

    189
TRAPPHUS



10.0 m²

191
SOVRUM

55.5 m²

190
KÖK, VARDAGSRUM, ENTR´E 6.5 m²

192
BADRUM

60.5 m²

193
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

7.0 m²

194
BADRUM

52.5 m²

195
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ 8.0 m²

196
BADRUM

52.5 m²

197
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ

8.0 m²

198
BADRUM

52.0 m²

199
KÖK, VARDAGSRUM, ENTRÉ 7.5 m²

200
BADRUM

35.0 m²

201
FÖRRÅD

72 m2 + (70 m2)

67 m2 + (67,5 m2)

60,5 m2 + (60 m2)

60,5 m2 + (58,5 m2)

59,5 m2 + (57,5 m2)

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET
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C.HW L.W

Kungsljuset 2

PLAN

A1: 1:100 A109

Gideonsbersskolan

30-06-13

C.HW L.W

HUS 4, PLAN 1



13.5 m²

202
SOVRUM/ ARBETSRUM

14.0 m²

203
SOVRUM

17.0 m²

204
HALL

3.5 m²

207
BADRUM

3.5 m²

206
KLÄDKAMAMRE

18.5 m²

205
SOVRUM

11.5 m²

208
SOVRUM

3.5 m²

209
BADRUM 3.5 m²

210
KLÄDKAMMARE

19.5 m²

211
HALL

18.5 m²

212
SOVRUM

11.0 m²

213
SOVRUM/ ARBETSRUM

10.5 m²

214
SOVRUM/ ARBETSRUM 3.5 m²

215
KLÄDKAMAMRE

13.5 m²

216
HALL

15.0 m²

217
SOVRUM

5.0 m²

218
BADRUM

12.5 m²

219
SOVRUM

3.0 m²

221
KLÄDKAMMARE

13.5 m²

222
HALL

10.5 m²

220
SOVRUM/ ARBETSRUM

15.0 m²

223
SOVRUM

4.5 m²

224
BADRUM

12.0 m²

225
SOVRUM

10.0 m²

226
SOVRUM/ ARBETSRUM 3.0 m²

227
KLÄDKAMMARE

13.5 m²

228
HALL

14.5 m²

229
SOVRUM

4.5 m²

230
BADRUM

12.0 m²

231
SOVRUM

70 m2 + (72 m2)

67,5 m2 + (67 m2)

60 m2 + (60,5 m2)

58,5 m2 + (60,5 m2)

57,5 m2 +(59 m2)

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET
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C.HW L.W

Kungsljuset 2

PLAN

A1: 1:100 A110

Gideonsbersskolan

30-06-13

C.HW L.W

HUS 4, PLAN 2



 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


