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SAMMANFATTNING 

Rapporten behandlar en jämförelse mellan Sveriges och irakiska Kurdistans byggnadsteknik, 

samt tillämpning av svensk byggnadsprojektering. Jämförelsen genomfördes för olika 

material, miljöer, byggprocesser, krav och normer. Examensarbetet redogör för 

konstruktionslösningar för grund, yttervägg, mellanbjälk- och vindsbjälklag samt tak. För 

dessa konstruktionslösningar finns speciella detaljlösningar. 

Irakiska Kurdistan började utvecklas först för ett par år sedan och byggbranschen har sedan 

dess varit en betydande faktor för den stora utvecklingen som sker i regionen. Fler ingenjörer 

utbildas och arbetsmarknaden har blivit större för denna yrkesgrupp ingenjör. Anledningen 

till den snabba utvecklingen är att befolkningen efter Saddam Husseins bortgång (2003) fick 

större tillgångar och intäkter från oljan. Intäkterna från oljan har ökat befolkningens 

välstånd och det har lett till en ökad efterfrågan på bostäder och det ställs högre krav på 

boendestandarden.  

Fram tills sent på 1900-talet byggdes bostäder med hjälp av lera, men idag har nya tekniker 

och material förts in i byggnadstekniken. Betong används numera som stommaterial i 

regionen och fungerar väl för fasaderna för dess bärighet och hållfasthet.   

Byggnader som uppförs i irakiska Kurdistan är ofta bristfälliga på grund av att det saknas 

regler för brandskydd, bärighet, tillgänglighet, arbetsmiljö och kvalitetsnormer. Arbetarna 

saknar även utbildning och kunskap inom dessa områden.  

En studieresa till provinsen Dihuk gjordes för att få en insyn i hur byggnadstekniken fungerar 

i regionen. I staden erhölls en tomt på cirka 150 m2 som skulle bebyggas och utformas enligt 

det svenska regelverket för byggnationer. Markområdet omges av byggnader på alla sidor och 

fastigheten som byggs på tomten skall sammanlänkas med de omgivande byggnaderna. 

Skribenten fick i uppdrag av byggherren att utforma en fastighet med två lokaler på 

bottenvåningen och två lägenheter på andra- respektive tredje plan.   

Flera mindre studiebesök utfördes på pågående byggnadsprojekt för att få insyn i hur 

byggarbeten utförs och sedan sammanställdes det viktigaste i ett dokument. Dessa besök var 

också till stor hjälp innan första mötet med byggherren, detta för att ha goda kunskaper om 

genomförande av byggprojekt i irakiska Kurdistan.  

Efter studieresan sammanställdes och dokumenterades all information om hur ett 

byggnadsprojekt ska genomföras i irakiska Kurdistan och för att också göra en 

sammanställning av hur man går till väga i Sverige. För litteraturstudien insamlades ännu 



 

mer information genom litteraturer som använts i tidigare kurser och genom elektroniska 

källor.  

För att tillämpa svensk byggnadsteknik till tomten som skulle estaltas togs hänsyn till 

svenska byggnadskonstruktioner som för ytter- och innerväggar, fönster, mellanbjälklag, tak 

och grund enligt BBR 19. Den projekterade byggnadens fasad utgörs av tegel med 

tvåglasfönster enligt svenska bröstningshöjd och dörrmått. Byggnadens utformning utgörs av 

fyra plan, där första planet utgörs av två lokaler, andra och tredje plan för fyra lägenheter 

samt ett fjärde plan för vindsvåning med sex förråd. Förråd i vindsvåningen är väldigt 

ovanligt i irakiska Kurdistan. Byggnadens tak kommer att utföras som ett sadeltak med 

taktegelpannor. Invändigt och utvändigt materialval på byggnaden har bestämts utifrån de 

traditionella svenska byggnadsmaterialen.   

Det kan i vissa fall kosta mer tidsmässigt och ekonomiskt med ändringar i ett senare skede än 

att göra rätt från första början under byggprocessen. I irakiska Kurdistan tar man inte så stor 

hänsyn till planering, vilket leder till att problem uppstår under projekterings-, 

byggproduktionens- och förvaltningsskedet. Eftersom inga tidsplaner upprättas arbetar 

byggnadsarbetarna utifrån olika stadier genom att gjuta en betongplatta, platsgjutna 

betongblock som inner- och ytterväggar samt ingjutning av bjälklag.  

Genom studieresan och litteraturstudien kunde man konstatera att det fanns stora skillnader 

mellan Sverige och irakiska Kurdistans byggnadsteknik. Resultaten som har tillhandahållits 

för denna rapport kommer huvudsakligen ifrån intervjustudierna och litteraturstudien. 

I Sverige finns det väldigt många krav och regler som måste följas, vilket var annorlunda för 

irakiska Kurdistans byggnadsprojekt. Det som var mest anmärkningsvärt mellan dessa 

länder var det systematiska arbetsmiljön, kvalitefrågor, besiktningar och tillgänglighet. I 

Sverige följs gällande krav och regler noggrant upp, men i irakiska Kurdistan tar men inte 

speciellt stor hänsyn till arbetsmomenten under projekteringsskedet.  

Keywords 

Byggnadsnormer, Byggnadstraditioner, Revit, Konstruktionslösningar, Detaljlösningar 



 

ABSTRACT 

The degree project report describes a comparative study between Swedish and Iraqi 

Kurdistan building techniques, as well as an application of the Swedish construction process. 

A comparison is carried out for different materials, construction process, requirements and 

standards. The report brings up about design solutions for foundation, exterior wall, 

intermediate floor, attic and roof. What is also taken into account in this report are detailed 

solutions between the constructions. 

In order to apply the Swedish building design to the Iraqi Kurdistan a field trip to the 

province Dihuk made. In the city obtained a plot of about 150 m2 to be built on. The aim of 

this work is to design a building according Swedish building traditions with regards to the 

constructions.  

Through the study tour to Dihuk gathered material in the literature. Several smaller study 

was conducted on ongoing construction projects to gain an insight into how the building 

work is carried out and then compiled the most important thing in a document. These visits 

were also very helpful before the first meeting with the developer, in order to have good 

knowledge about the implementation of construction projects in Iraqi Kurdistan.  

The compilation of the literature review conducted during and after the field trip gave the 

report both advantages and disadvantages. The disadvantages of the method chosen during 

the study tour included interviews conducted with engineers in Iraqi Kurdistan. The visits 

were made to various ongoing new projects, which meant that each project had different 

project managers who worked from their own unique approach.  

Through the study tour and the literature study, it was concluded that there fanna major 

differences between Sweden and Kurdistan engineering. In Sweden there are very many 

requirements and rules that must be followed, which was different for Iraqi Kurdistan 

building projects. What was most remarkable among these countries was the systematic 

working environment, quality issues, inspections and availability. In Sweden followed hereof 

accurately, but in Iraqi Kurdistan is not a big consideration at all to the work to be performed 

during the design stage 
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

De stora oljetillgångarna och oljeintäkterna som finns i irakiska Kurdistan har ökat 

befolkningens välstånd, vilket har lett till en ökad efterfrågan av bostäder det har även 

bidragit till att det ställs högre krav på boendestandarden. Kort efter diktator Saddam 

Husseins bortgång började regionen att utvecklas. Anledningen till utvecklingen, efter 

Saddams bortgång, var att regionen hamnade i en konjunkturuppgång där valutavärdet 

ökade och befolkningen blev rikare genom oljeexporten till andra länder i världen. 1 

Folket började ställa allt högre krav på boendestandarden och byggandet av nya bostäder. 

Importen av varor och material blev allt större från länder som Kina, Turkiet och Iran samt 

andra intilliggande länder, när kraven ökade på högre boendestandard, menar Dizayee & 

Shaouk i bostadspolitiken som skrevs 2010. Folket började få andra perspektiv på 

levnadsvanor och vad som är viktigt för att öka sina familjers välbefinnande. De började 

exempelvis resa till andra länder som redan är mera utvecklade för att utöka sina kunskaper. 

Det var efter resorna som utvidgade deras syn som folket började bygga skyskrapor, 

byggnader i olika verksamheter, nöjesparker och dylikt. Nu när det har passerat mer än ett 

decennium har folket blivit så pass vana vid sina arbeten att det i dagens läge inte uppstår 

lika stora problem som tidigare.  Dizayee & Shaouk (2010) menar att i början av regionens 

utveckling uppstod många olika problem vid importen av byggnadsvaror, eftersom dessa inte 

kom i rätt tid, mängd eller kvalitet. Dessa problem uppstår inte i lika stor utsträckning i dag 

då deras tekniker och processer har förbättrats. (Dizayee & Shaouk, 2010)  

Idag urbaniseras det irakiska Kurdistan, städerna blir större och befolkningen ökar överallt. 

Äldre byggnader rivs eller byggs om för att passa in i det nya moderna samhället. Alla projekt 

utförs utifrån funktion som prioritet ett, men hänsyn tas även till estetiken. Detta är ytterst 

viktigt för den sociala aspekten då regionen vill föra samman folket och hitta olika 

samlingspunkter. Olika företag byggs på samma områden för att utveckla företagskomplex. 

(Dizayee & Shaouk, 2010) 

Byggnadsteknik i irakiska Kurdistans är bristfällig, eftersom det saknas regler för brand, 

bärighet, tillgänglighet, arbetsmiljö och kvalitetsnormer. Det saknas även utbildning för 

arbetarna inom byggtekniken. (Dizayee & Shaouk, 2010) 

                                                        
1 Ahmed Jamel Khalil, Civilingenjör, Atlas for engineering consultants, 20130915 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att göra en jämförelse mellan byggnadsteknik i Sverige och 

irakiska Kurdistan samt att tillämpa svensk byggnadsprojektering i ett byggnadsprojekt i 

irakiska Kurdistan.  

1.3 Frågeställningar  

· Hur skiljer sig byggnadsprojekteringen i Sverige och irakiska Kurdistan för 

nybyggnationer? 

· Vilka är de främsta skillnaderna i byggnadstekniken mellan dessa länder? 

· Hur kan svensk byggprojektering tillämpas i irakiska Kurdistan? 

1.4 Avgränsning 

Ävgränsningen på uppsatsen gjordes med hänsyn till metoder för byggnadsprojektering, 

byggnadsmaterial, byggnadskonstruktioner och installationer i Sverige samt irakiska 

Kurdistan. Arbetet behandlar också klimat, material och ingenjörernas kunskaper. 

Examensarbetet tar endast upp projekteringsskedet (designskedet), vidare processer kommer 

inte redovisas i detta arbete.  

1.5 Metod 

1.5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien samlades in genom vetenskapliga böcker, artiklar boverkets byggregler och 

genomfördes med sökord, dessutom användes kurslitteratur från utbildningen som 

författaren tagit del av under högskoleperioden. Litteraturstudie angående irakiska 

Kurdistans byggnadsprojektering genomfördes under studieresa. Dessutom användes ett 

häfte som är skriven av Iraks regering om bostadspolitik. 

1.5.2 Studieresa  

Tillämpning av de svenska byggnadstraditionerna i ett byggnadsprojekt i den irakiska 

Kurdistans byggnadsbransch utfördes genom en studieresa till Dihuk. Studieresan varade i 
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över två månader, där studiebesök gjordes för olika pågående projekt. Besöken utfördes 

tillsammans med andra byggnadsingenjörer. Genom dessa studiebesök samlades underlag 

för undersökningen och en insyn i hur det fungerar inom irakiska Kurdistans 

byggnadsprojektering. Under tiden samlades material in för att undersöka hur utformningen 

och designen på byggprojektetet kommer att se ut.  Det handlar om att skapa en estetiskt 

tilltalande och funktionell byggnad för att passa in i det nya moderna irakiska Kurdistan.  

1.5.3 Modeller 

Alla planritningar, sektioner, fasader, situationsplan genomfördes med hjälp av programmet 
AutoRevit. AutoCAD användes senasre för att ta fram alla detaljlösningar.  
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2. IRAKISKA KURDISTAN 

I detta kapitel beskrivs irakiska Kurdistans historia, ekonomi, klimat och provinsen Dihuk 

mer utförligt.  

2.1 Allmänt 

Området Kurdistan är delat över Iran, Irak, Turkiet och Syrien i Mellanöstern. Kurdistan har 

ungefär 37 miljoner invånare, där 2 miljoner finns i Syrien, 6 miljoner i Irak, 10 miljoner i 

Iran och 19 miljoner i Turkiet. Historien, kulturen och språket är detsamma i alla länder 

förutom att dialekten skiljer sig åt. (Bahceci, 2013) 

Flera organisationer runt om i Kurdistan har kämpat i åratal för att göra området till ett land, 

men irakiska Kurdistan och de resterande kurdiska områdena har aldrig erkänts som en stat 

och har därmed inga landsgränser, enligt nedanstående bild (Figur 1). (Bahceci, 2013) 

 

Figur 1. Illustration över irakiska Kurdistan (det inringade området är Dihuk) [institutekurde.org, 

2012]  

2.2 Historia 

Perserna erövrade Kurdistan 550 f.kr och kurderna började anamma islam under 600-talet. 

Under den tiden var Kurdistan ett kungarike där varje område styrdes av en kung. I slutet av 

1200-talet kontrollerade ottomanska riket nästan hela mellanöstern. Folket som bodde i Irak, 

Turkiet och Syrien kontrollerades av ottomanska riket under flera hundra år, samtidigt som 

befolkningen i Iran styrdes av det persiska riket.  

 Irak blev år 1932 självständigt och kort därefter blev även Syrien ett självständigt land 1941. 

Irakiska Kurdistan bildade det demokratiska partiet (KDP) 1946 och partiet leddes av 
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Mustafa Barzani. Under många år var det krig mellan Norra Irak och regimen i Bagdad. Detta 

krig varade fram tills 1970 då ett fredsavtal skrevs mellan befolkningen i irakiska Kurdistan 

och regimen, vilket gav kurderna autonomi. Idag är regionen autonom som styrs av 

Kurdistan Regional Government (KRG). (Bahceci, 2013) 

2.3 Ekonomi  

Oljeindustrin, turismen och jordbruket är viktiga näringar i Kurdistans ekonomi. Då det 

råder fred i Kurdistan har regionen en mer utvecklad och stabiliserad ekonomi i jämförelse 

med resterande områden i Irak. Under Saddam Husseins regim fick kurderna 17 % av alla 

intäkter från oljan på grund av att kurderna fick sin autonomi från 1970. Efter Saddam 

Husseins bortgång följdes Irak av ett krig, men det kurdiska området i Norra Irak höll sig 

undan konflikten. På grund av detta kunde Kurdistan Regional Government underteckna 

flera finansiella avtal med olika utländska företag.  (Holmertz, 2013) 

Sedan irakiska Kurdistan blivit befriat 2003 har den ekonomiska tillväxten ökat radikalt.  

Många av bostäderna och andra byggnader har elektricitet hela dagarna, bevattningssystem 

och gas till uppvärmning. Kvaliteten blir även högre i och med genomförandet av nya projekt 

och nya investeringar. (Holmertz, 2013) 

I Dihuk byggs det idag i ett område som kallas för Swedish Village. Genom dessa projekt och 

arbeten utvecklas kurdernas byggnadsverk till det bättre då de lär sig att bygga med kvalitet, 

vilket också skapar en stabilare och sundare miljö med en ekonomi tillväxt. (Holmertz, 2013) 

2.4 Klimat 

Klimatet i irakiska Kurdistan är ett subtropiskt inlandsklimat med kalla vintrar och varma 

somrar. Under sommarperioden kan temperaturen uppgå till ungefär 45 °C i skuggan. Det 

regnar knappt något under sommaren som sträcker sig från maj till oktober. Under 

vinterperioden är det mycket nederbörd med både regn och snö. Även om det blir kallt under 

vinterperioden är temperaturen sällan under 0 °C, men i bergsområden är det vanligare att 

detta. (Holmertz, 2013) 
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3. BYGGPROJEKTERING I SVERIGE OCH IRAKISKA 
KURDISTAN  

3.1 Bygglov 

3.1.1 Svenskt bygglov 

En ansökan om bygglov måste göras i Sverige om en byggnad ska byggas, ändras eller om det 

ska byggas till. Enligt plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden besluta om tillstånd till 

nybyggnation, ändring av någon byggnadsdel/ar eller tilläggning av en byggnadsdel. 

Byggnadsnämnden i kommunen studerar byggnadens yttre utformning, dess 

användningssätt, tillgängligheten för rörelseförhindrade och dess placering på tomten samt 

om förslaget följer detaljplanen. Stämmer dessa överens kan byggnadsnämnden i kommunen 

besluta om att ge tillstånd till bygglov. Markplaneringsritningar måste ingå vid nybyggnation 

där ritningen skall visa byggnadens markhöjder, dess placering och uppfyllelsebehov. Vid 

ansökan om ett bygglov ska även ritningar över fasader, planlösningar och sektioner finnas 

tillhanda.  (Bygglov, 2010) 

3.1.2 Kurdiskt bygglov 

För att få bygglov i irakiska Kurdistan krävs det att en byggherre ansöker om det hos 

kommunen. Därefter beslutar den tekniska avdelningen i kommunen om bygglov får beviljas. 

Den tekniska avdelningen gör undersökningar på tomten och ritningarna innan ett tillstånd 

beviljas. Om bygglovet beviljas måste byggnaden byggas enligt bygglagarna som har angetts 

av kommunen (Dizayee & Shaouk, 2010).  

 

Ett bygglov i irakiska Kurdistan måste enbart ansökas om en ny byggnad ska byggas. Bygglov 

behöver inte sökas om en byggnad ska rivas, byggas till eller om en byggnad ska ändras. För 

att få bygglov beviljat måste det finnas en planlösning. Vid större byggen måste även en 

arkitekt godkänna och ge sitt tillstånd, men vid mindre byggen behövs inte en arkitekts 

godkännande eller tillåtelse.2 

                                                        
2 Ahmed Jamel Khalil, Civilingenjör, Atlas for engineering consultants, 20131029 
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3.2 Kvalitetsfrågor  

3.2.1 Svenska kvalitetsfrågor 

När ett arbete utförs enligt regelverket är det en stor fördel för en byggnads kvalitet och 

livslängd. En byggherre kan ta ansvaret för kvalitetsansvarig för ett projekt, vilket innebär att 

han tar hela ansvaret via att vara kvalitetsansvarig själv eller genom att anställa en expert. 

Tar byggherren rollen som kvalitetsansvarig kräver byggnadsnämnden garantier för att 

byggherren innehar tillräckliga kunskaper. I annat fall kan en annan kvalitetsansvarig 

anställas som behandlar kontrollfrågor och kontrollplaner. Denne tar även hand om vilka 

nödvändiga kontroller som behöver göras under hela byggprocessen. (Regelsamling för 

byggande, 2011)    

3.2.2 Irakiska Kurdistans kvalitetsfrågor  

Regeringen utser byggherren som kvalitetsansvarig för ett byggnadsprojekt. Har inte 

byggherren möjlighet eller tillräckligt med kunskaper inom detta område kan en annan part 

som är delaktig i byggnationen vara kvalitetsansvarige (Dizayee & Shaouk, 2010). Arbetare 

följer inga kvalitefrågor trots att det sätts som ett krav i ett pågående byggnadsprojekt. De 

arbetar utifrån vad som står på schemat för respektive dag utan att bli kontrollerade av någon 

kvalitetsansvarig. Möjligtvis kan en byggherre se över att kravet följs för de olika delområden 

i byggproduktionen, men trots detta tas ingen större hänsyn till hur arbetet utförs.3 

Genom att följa de befintliga standarder för kvalitetskontroll, kan regeringen stimulera en 

ökad kvalitet på byggmaterial som tillverkas i irakiska Kurdistan. Material av högre kvalitet 

kommer att bidra till bättre byggnader och göra de inhemska produkterna mer 

konkurrenskraftiga i förhållande till importerat byggmaterial. (Dizayee & Shaouk, 2010) 

3.3 Besiktning 

3.3.1 Besiktningen i Sverige av ett byggnadsprojekt 

En oberoende besiktningsman utför en slutlig besiktning på hela byggnaden från grunden 

när byggprocessen är slutförd. Syftet med besiktningen är att kontroller så att lagar och 

regler har följts. Denna besiktning görs av en besiktningsman och det är sedan denne som 

beslutar om byggnaden blir godkänd eller inte. Mindre avvikelser måste ändå noteras och 
                                                        
3 Ahmed Jamel Khalil, Civilingenjör, Atlas for engineering consultants, 20131029 
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entreprenaden för varje bygge skall bli informerad om eventuella avvikelser. 

Besiktningsmannen skall skriva ned alla fel och sedan informera byggherren om alla dessa. 

(Regelsamling för byggande, 2011)    

3.3.2 Besiktningen i irakiska Kurdistan av ett byggnadsprojekt  

Det sker en slutbesiktning av kommunens byggnadstekniker efter att byggnaden har 

färdigställts. Besiktningen sker i direkt anslutning till att byggherren anmäler att bygget är 

färdigställt. (Dizayee & Shaouk, 2010). Efter slutbesiktningen måste byggherren ansöka om 

en bostadslicens ifrån kommunen. Har byggherren följt de gällande normer som angivits från 

kommunen godkänner en byggnadstekniker bostadslicensen.4  

3.4 Krav för miljö, brand och säkerhet i irakiska Kurdistan 

Irakiska Kurdistan har ett regelverk för uppförandet av byggnader, men det finns i dagens 

läge inte några regler för brandskydd. Det befintliga regelverket omfattar inte regler och lagar 

kring brandsäkerheten, i och med detta finns det många brister i praktiken inom branden.  

Irakiska Kurdistans snabba byggnadsstandardutveckling har medfört att dödssiffror och 

allvarliga skador från byggbranschen blivit väldigt höga. Det handlar främst om att lagar och 

regler inte följs på arbetsplatsen. På grund av detta har irakiska Kurdistans regering påbörjat 

en granskning och revidering av de gamla lagarna. Det finns i dagsläget nya regler och lagar 

om miljö, säkerhet, brand, hälsa, tillgänglighet och bärförmåga. Dessa ska förebygga mot 

olyckor på arbetsplatsen, men också ge en minskning av antalet dödsfall. 5 

3.5 Standardbrister i irakiska Kurdistan  

I irakiska Kurdistan byggs inga isoleringsmaterial in i byggnadskonstruktionerna på grund av 

regionens varma klimat. Till skillnad från Sveriges nio månaders uppvärmningssäsong har 

irakiska Kurdistan tre månaders uppvärmningssäsong. Det används lite isolering i 

konstruktionerna för att ta hänsyn till de lägre temperaturerna under kvällarna samt under 

uppvärmningssäsongen.5 

  

                                                        
4 Akrem Ahmed, Civilingenjör, Atlas for engineering consultants, 20131016 
5 Obajd Abdullah, Byggnadsingenjör, Atlas for engineering consultants, 20130920 
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3.6 Krav på tillgänglighet i irakiska Kurdistan 

Byggnaderna i irakiska Kurdistan är inte anpassade för rörelsehindrade personer. Detta gör 

att de rörelsehindrade hamnar i en svår situation. Personer som har en familjemedlem med 

nedsatt rörelseförmåga tar mer hänsyn och utformar sina bostäder handikappanpassat.5 

3.7 Krav på tillgänglighet i Sverige 

I en tillgänglig byggnad ska funktions- eller orienteringsnedsatta kunna röra sig utan hinder. 

För att en bostad ska kunna definieras som tillgänglig är det en rad faktorer som måste följas. 

Arbete har som huvudsyfte att se till att byggnaden görs tillgänglig för alla människor inom 

följande: 

· Passagemått 

· Funktionsmått 

· Hjälpmedel 

· Övrigt 

3.7.1 Passagemått 

Passager måste vara tillräckligt breda för att byggnaden ska kunna definieras som tillgänglig. 

Det gäller främst att utforma korridorer och rum så att alla kan ta sig fram obehindrat även 

om det är möblerat, (Figur 2 a-c).  Nedan följer rekommendationer för olika passagemått 

 

Figur 2 a-c. Passagemått (mm) som är lämpliga att följa i en offentlig byggnad. a) Passagemått för 

rullstolsbunden. b) Passagemått för rullstolsbunden och person. c) Passagemått för två 

rullstolsbundna. [Arkitektens handbok, 2013] 
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3.7.2 Funktionsmått för rum 

För att ett rum ska vara tillgängligt finns det en rad faktorer man måste ta hänsyn till och det 

varierar beroende på vad det är för sorts rum (Figur 3).  

 

Figur 3. Mått (mm) för möblering, korridorer och vändplatser. [Byggprocessen, 2010] 

3.7.3 Hjälpmedel 

Hjälpmedel som behöver vara utplacerade i en bostad är ledstänger, skyltning, markeringar 

och belysning 
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4. BYGGNADSTEKNIK I SVERIGES OCH IRAKISKA 
KURDISTAN 

4.1 Byggtraditioner 

I detta delkapitel redovisas skillnader mellan Sveriges och irakiska Kurdistans 

byggnadstraditioner.  

4.1.1 Svenska byggtraditioner 

Skiftesverk, knuttimring och korsvirke är trätekniker som har varit de dominerande svenska 

byggnadstraditionerna. Under vikingatiden infördes knuttimringstekniken till Sverige, där 

byggnaderna byggdes fristående ifrån varandra på varje gård. Senare på 1800-talet blev det 

allt vanligare med flerbostadssystem i den övre delen av Sverige. (Svenska 

bostadstraditioner, 2013) 

 Nuförtiden består de svenska byggtraditionerna främst av prefabricerade element. 

Konstruktioner görs i fabriker som sedan transporteras och leveraras till ett byggnadsprojekt, 

med hjälp av tidsplaner planeras varje leverans till arbetsplatsen. 

Trä är ett material som används allt mer som byggnadsverk i Sverige. Trä används till 

fasader, yttre golvbeklädnader, stomme och som takstolar. I Sverige anses det som estetisk 

tilltalande och är ett enkelt samt billigt material. Det som också är traditionellt i Sverige är 

tegelsten som den yttre fasaden och tegeltakpannor. Materialet är estetiskt tilltalande 

samtidigt som konstruktionerna gör att byggnadens brandrisker minskas. Tegelsten som den 

yttre fasad ger byggnaden en längre livslängd där de boende inte behöver ta hänsyn till att 

underhålla fasaden som i vanliga fall kostar väldigt mycket med andra material.  

Innerväggarna i Sverige består oftast av gipsskivor med träreglar och ljudisolering (eller 

annan isolering beroende på vad byggnaden kommer att användas till).  
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4.1.2 Irakiska Kurdistans byggtraditioner 

I irakiska Kurdistan är den vanligaste traditionella byggnadsmaterialet betong, men innan 

det fanns en möjlighet att få cement importerat till området var det vanligast att använda 

tegel eller lera. När cement senare kunde importeras till området blev betongen lättillgänglig, 

billig och enkel att arbeta med, vilket medförde att fler började använda sig av materialet för 

att bygga sina hus. En annan faktor som gjorde materialet mer populärt är att 

skadedjursangrepp minskade. Då lera var populärt kunde insekter och småkryp ta sig in 

genom konstruktionen och förstöra konstruktionerna.6  

De traditionella byggnaderna i irakiska Kurdistan har låga rumshöjder på cirka två meter och 

är oftast i endast ett plan, vilket har medfört att de allra flesta äldre byggnaderna har låga 

takhöjder. Ju högre rumshöjderna desto lättare är det att leda ut varm luft. Den höga 

temperaturen leder till fuktskador i konstruktionerna, varför ventilation är en viktig fråga i 

dessa fall. (Dizayee & Shaouk, 2010)   

Takkonstruktionens traditionella bjälklag består av 250 mm betong och har betongblock 

murade runt byggnaden för att förhindra fall. Denna takkonstruktion är multifunktionell, 

dels för regionens varma klimat, bärighet och hållbarhet. Under varmare perioder är det 

vanligt att använda taket som sovplats då utomhustemperaturen är lägre på kvällarna än 

under dagen.  (Dizayee & Shaouk, 2010) 

De traditionella ytterväggskonstruktionerna består av betongblock som staplas på varandra 

för byggnadens bärighet och hållfasthet. När betongblocken staplats på varandra gjuts de in 

med cement för att skapa en plan yta på ytterväggen (Figur 4). (Dizayee & Shaouk, 2010)

 

Figur 4. Illustration ifrån ett bygge i irakiska Kurdistan som visar stommen 

                                                        
6 Ahmed Jamel Khalil, Civilingenjör, Atlas for engineering consultants, 20130915 
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En stor förändring har skett inom byggnadernas design och utformning i irakiska Kurdistan 

sedan 2003 och flera stora bostadsprojekt har utvecklats. Det finns flera faktorer för denna 

förändring och för den ökade efterfrågan av bostäder. En faktor till förändringen var av att 

området blev allt mer kontaktad av grannländerna som har sedan en tid tillbaka en godtagbar 

organiserad byggnadsprocess så som Iran och andra länder. Folk flyttar in till större städer 

där det finns fler jobb genom den ekonomin utvecklingen och säkerheten som idag råder i 

regionen (Dizayee & Shaouk, 2010). Bostadsprojekt skapar väldigt många arbetstillfällen och 

lokalbefolkningen anställs ofta av lokala företag och internationella företag. (Bahceci, 2013) 

4.2 Byggledning i irakiska Kurdistan  

En tillräckligt hög takt för bostadsproduktion kräver bidrag från en rad olika aktörer. Den 

främsta totalleverantören av bostäder är den privata sektorn. För denna sektor krävs 

specifika strategier som är nödvändiga för att stödja stora, medelstora och små privata 

byggnadsprojekt. Strategier behövs också för att göra det möjligt för hushållen att utveckla 

sina bostäder mer effektivt och till en lämplig standard. För den offentliga sektorn bör 

bostäders utveckling fokuseras på minoriteter eller avlägsna geografiska områden. (Dizayee 

& Shaouk, 2010) 

Iraks regering har infört en bostadspolitik för att klarlägga byggnadspolicy så att ständig 

innovation i design, material, energieffektivitet och miljöeffekter skall få stöd. I policyn har 

nya metoder införts för att påskynda byggnadsproduktionen inom den offentliga och privata 

sektorn genom pilotstudier. Bostads-och utvecklingsstandarder måste kontinuerligt ses över 

för att säkerställa överkomliga priser på bostäder utan att kompromissa viktiga hälso -och 

säkerhetsrisker samt miljöförhållanden. (Dizayee & Shaouk, 2010) 

Byggledningen i irakiska Kurdistan för den privata och offentliga sektorn är byggherrar, 

murare, arkitekter och dylikt. En del av arkitekterna i irakiska Kurdistan fokuserar på vinsten 

och inte på kvalitén på byggnaden. Sedan finns det en andel andra arkitekter som har ett 

stort kvalitetsintresse och är förlitliga.6  

Byggherrarna har ett stort ansvar i byggnadsproduktionen, enligt Iraks regerings 

bygglagstiftning (Dizayee & Shaouk, 2010).  Byggherrarna ansvarar för att få rätt mängd av 

rätt varor transporterat till arbetsplatsen. Dessa skall även ansvara för byggnadens tidsplan 

och de anställdas arbetstider. Det är byggherren som skall fungera som kvalitetsansvarig för 

att bygget skall verkställas utifrån de krav och regler som finns dokumenterade ifrån 

byggnadsprojekteringsskedet. (Dizayee & Shaouk, 2010)    
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4.3 Installationer 

Avsnittet behandlar vanliga fasta installationer som används i Sverige och irakiska Kurdistan. 

4.3.1 Installationer i Sverige 

VVS-branschen har olika entreprenörer i Sverige. Den största gruppen är rörentreprenörer 

som arbetar med rörinstallationer. Andra entreprenörer är ventilationsentreprenörer som 

arbetar med luftbehandlingsinstallationer.  

I Sverige finns det sex olika typer av ventilationssystem: fläktförstärkt självdrag, 

frånluftssystem, tilluftssystem, från- och tilluftssystem, från- och tilluftssystem med 

värmeväxlare, från- och tilluftssystem med värmepump. Dessutom används fjärrvärme som 

det främsta uppvärmningssystemet, men även bergvärme som blir allt vanligare. (Warfvinge, 

2007) 

4.3.1.1 Frånluft F-system 

Genom otätheter och uteluftsventiler tillförs tilluften till huset och frånluftskanaler för bort 

den luften genom frånluftsfläktar. Denna typ av system håller ett jämt och stabilt undertryck 

i huset. (Warfvinge, 2007) 

Fördelen med systemet är att konstruktionen inte får några fuktskador då fukten inte trycks 

ut genom ytterväggskonstruktionerna. Isolering i konstruktionerna försämras inte heller. 

Under vinterperioden kan det bli väldigt kallt så nackdelen med systemet är att det tillförs 

kall luft till huset. Detta går att förhindra om uteluftventilerna placeras bakom radiatorer 

eller över en fönster karm. Det är även en fördel om uteluftsventilerna kan begränsas med en 

lufthastighet. Andra nackdelar med systemet är att radon kan läcka in till huset från marken 

på grund av det ständiga undertrycket i huset. (Warfvinge, 2007) 

I BBR:19 ställs det som krav att byggnadsdelar eller delar av ett ventilationssystem inte bör 

tas i bruk förrän systemet är i driftklart skick. Andra krav som ställs av BBR är att det bör 

finnas med en enkel, lättläst och fast uppsatt bruksanvisning vid ventilationsdon som de 

boende eller andra brukare själva skall reglera, rengöra eller manövrera. Finns det nödstopp 

på systemet bör dessa märkas ut för att det skall vara lätt för de boende eller andra brukare 

att använda. (Boverkets författarsamling , 2011) 
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4.3.1.2 Bergvärme 

För villaägare har det blivit allt vanligare med bergvärme som värmesystem. Det finns olika 

alternativ av värmepumpar, men de allra flesta värmepumpar hämtar gratisvärme från 

värmekällor. Det kan exempelvis handla om att hämta gratisvärme från sol, luft, berg eller 

jord. Systemet är miljövänligt och ger en prisvärd samt effektiv uppvärmning till byggnaden. 

(Warfvinge, 2007) 

Systemet går ut på att borra ett hål igenom berggrunden för att utvinna värme från 

grundvattnet. Hålet som borras skall ungefär vara på cirka 50-200 meters djup. 

Värmepumpen fördelar värmen som utvinns från grundvattnet till resterande delar av 

byggnaden genom det vattenburna värmesystemet. Systemet behöver vare sig inte mycket 

olja, el eller andra resurser för att använda systemet då det utvinner värme ut naturens 

inneboende resurser. Fördelarna med bergvärme är att systemet är miljövänligt, 

kostnadseffektivt och prisvärt. (Warfvinge, 2007) 

4.3.2 Installationer i irakiska Kurdistan 

Den privata och offentliga sektorn lider av åldrande infrastruktur med brist på otillräcklig 

tillgång på el, reservdelar, allmän vanvård och efterkrigsplundring. Irak har ett begränsat 

produktion och effektivitet i verksamheter på grund av krig. Detta har lett landet till en 

begränsad import av grundläggande material som till exempel cement, fönster, VVS-varor 

och elektrisk utrustning.  (Dizayee & Shaouk, 2010)   

I irakiska Kurdistan omfamnar den grundläggande infrastrukturen för vatten, sanitet, elkraft, 

och vägar nästan fullständigt. Kvaliteten på dessa är dock inte acceptabla då de befintliga 

tjänsterna ofta får avbrott i systemet. Tjänsterna har en minskad lokal kapacitet för sanitet, 

avlopp och vägar som oftast är betydligt lägre än angiven standard och den totala 

systemkapaciteten. Det finns ett akut och pågående behov av att återställa tillräckliga nivåer 

av service genom den nuvarande infrastrukturen. Det är prioriterat att utöka tjänsterna till 

befintliga utvecklingsområden. Tjänster som behövs i informella områden håller på att 

regleras och i områden som avsatts för framtida utveckling. (Dizayee & Shaouk, 2010) 

Täckningsgrader för vissa tjänster, exempelvis vattenförsörjning och sanitet är relativt höga i 

hela irakiska Kurdistan men kvaliteten på tjänsterna är låga. Behandling av avlopp och fast 

avfall är otillräcklig. För att förbättra levnadsvillkoren och stimulera effektivare utnyttjande 

av stadsmark måste regeringen förbättra hanteringen av dagvatten, avlopp, el, fast avfall, 

gatubelysning och vägar. Slutanvändaren är den som skall stå för drift- och 

underhållskostnader, men staten måste kunna stå för vissa kostnader med tanke på den låga 

betalningsförmåga många urbana hushåll har. (Dizayee & Shaouk, 2010) 
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4.3.2.1 Vatten 

Vattenförsörjningen som sker i regionen idag kommer ifrån vattenkällor från bergen som 

irakiska Kurdistan är omgiven av. Myndighet i irakiska Kurdistan borrar hål och utvinner 

vattnet i bergen. Vattnet som borras upp samlas i stora behållare, som leds vidare till fabriker 

där vattnet renas och filtreras. När vattnet blir dricksrent delas det ut till befolkningen. 

Systemet som används i irakiska Kurdistan är att varje kvarter och område blir tilldelade 

vatten genom att myndigheterna öppnar huvudkranar varannan dag. (Figur 5).  När 

huvudkranarna öppnas måste människorna fylla sina vattenbehållare som är placerade på 

taket för att spara och använda vattnet tills nästa gång myndigheterna öppnar deras 

huvudkranar.7 

 

Figur 5. Två olika typer av vattenbehållare, med samma funktion 

4.3.2.2 El  

Tidigare fanns inte kontinuerlig tillgång till elektricitet i irakiska Kurdistan, då 

myndigheterna stängde av elektriciteten flera timmar om dygnet. För att ha elektricitet fler 

timmar om dygnet använde människor generatorer som reservaggregat för att få igång 

elektriciteten igen. Detta var något som inte alla hade möjlighet till. Konsekvenserna av detta 

var att maten i frysar och kylskåp förstördes. Under sommarperioden då temperaturen 

uppgår till över 40°C i skuggan blev det påfrestande för invånarna då byggnaderna blev 

väldigt varma och att det inte fanns möjlighet att använda fläktar och dylikt. 7 

                                                        
7 Karim Mohammad,Byggnadsingenjör, Atlas for engineering consultants, 20131002 
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Figur 6. De vita rören används till skydd för elkablarna för byggnadens elförsörjning 

På senare år har elektriciteten i irakiska Kurdistans driftsäkerhet blivit mycket bättre. Idag 

har invånarna elektricitet 24 timmar om dygnet (Figur 6). Större driftsäkerhet av elektricitet 

har lett till att olika tekniker införts med åren, som exempelvis luftkonditionering, 

frånluftssystem och självdrag med fläktar. Förr fanns det ingen möjlighet till att installera 

luftkonditionering, men idag har de flesta byggnaderna flera anläggningar installerade, oftast 

en i varje rum förutom köket som har en vanlig fläkt. 7 

4.3.2.3 Värme och kyla  

Sommarperioden i Dihuk, irakiska Kurdistan, är väldigt varm då temperaturen uppgår oftast 

över 45°C i skuggan. För att kyla ner byggnaderna och därmed erhålla en bra komfort, 

används idag luftkonditionering som reglerar temperaturen. De finns installerade i olika rum 

och beroende på boendevanorna regleras luftkonditioneringen till den temperatur som känns 

bäst för de boende. Alternativt används fläktar i de olika rummen för att kyla ner 

rumstemperaturerna.7  

Tidigare under vinterperioderna användes gasolvärmare för att värma upp byggnaderna, 

men denna teknik har senare ersatts av luftkonditionering, då det går att reglera 

temperaturen till en behaglig rumstemperatur.8  

4.3.2.4 Varmvattenberedare 

Alla byggnader i irakiska Kurdistan har varmvattenberedare för att värma upp vattnet under 

vinterperioden och under de dagar på året som det är kallare temperatur. För 

sommarperioden är det annorlunda då solen värmer upp vattenbehållarna som är placerade 

på taket. Med hjälp av denna teknik går det inte åt lika mycket energi då solen är den främsta 

energikällan för tappvarmvattnet. 8 

                                                        
8 Karim Mohammad,Byggnadsingenjör, Atlas for engineering consultants, Kurdistan, 20131002 
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4.4 En jämförelse av vanliga byggnadsmaterial i Sverige och i irakiska 
Kurdistan 

Avsnittet beskriver vanliga byggnadsmaterial i Sverige och irakiska Kurdistan som används 

till de olika byggnadskonstruktionerna; Grund-, ytterväggs-, mellanbjälklags-, vindsbjälklag-, 

och takkonstruktion.  

4.4.1 Betong 

Betong består av en rad olika beståndsdelar. Främst består betong av cement, ballast och 
vatten. Betongen kan sedan blandas med en rad olika tillsatsmedel för att öka beständighet 
eller dylikt.  Kalkstenen är huvudbeståndsdelen i cementet som också innehåller lera (Figur 
7). (Burström, 2010) 

 

Figur 7. Betongblock som används i irakiska Kurdistan 

Värmelagringsförmågan i betong är väldigt god. Värme absorberas under dagen och avger 

sedan värmen under natten i massiv betong.  På samma sätt kan den kyla under dagen på 

grund av att den under nattens gång har utsatts för lägre temperatur. Den här viktiga 

egenskapen kan enbart utnyttjas om betongytan i stommen kommer i kontakt med den fria 

inomhusluften. Det är rekommenderat att placera isoleringen på utsidan av en vägg och på 

undersidan av betongplattan.  (Burström, 2010) 

 

Dess positiva egenskaper är att betongen har en så pass hög värmetröghet som kan absorbera 

värme, vilket är ytterst viktigt för byggnader belägna i kalla områden. Detta blir dock ett 

problem för andra byggnader som har högre temperaturer i inomhusklimatet och då behöver 

man istället sänka inomhustemperaturen.  (Burström, 2010) 

Betongen används som det främsta byggnadsmaterialet i irakiska Kurdistan. Den används till 

ytterväggar, innerväggar, bjälklag och takkonstruktionen. De allra flesta byggnaderna i 
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irakiska Kurdistan är uppbyggda med enbart betong som material. På betongen i slutskedet 

används andra material (natursten) som dekorationer. (Dizayee & Shaouk, 2010) 

4.4.2 Lättklinkerbetong 

Sverige började tillverka och använda lättklinkerbetong på 1920-talet och sin utbredning 

under 1930-talet, men kort därefter slutade man användas och tillverkas materialet. Under 

1970-talet kom materialet att åter igen att tillverkas och användas. I dagens läge är den ett av 

de mest etablerade materialen på byggnadsmarknaden. (Burström, 2010) 

 

Om lättklinkerbetongens vct-tal sänks får materialet en god hållfasthet, dess 

elasticitetsmodul blir då även lägre än betongens. Detta beror på att kornens 

elasticitetsmodul är lägre än den ballast som används för vanliga betongen.  Betongens 

krympning är större än för lättklinkerbetongen på grund av att den porösa ballasten i 

lättklinkerbetongen ger lägre motstånd till skillnad från cementpastans krympning 

(Burström, 2010) 

Betongens och lättklinkerbetongen har en likvärdig beständighet då cementpastan är den 

svaga länken och dess beständighetssynpunkt är likadan för båda. Lecablock har som främsta 

egenskap en bärande förmåga och kan vid behov och önskan förstärkas mer genom att 

placera armering. Materialets andra goda egenskaper är att den fungerar väldigt bra ur 

brandsynpunkt då den har en god brandmotståndsförmåga och den tål även fukt väldigt bra. 

Vid användning av lecaväggar blir också väggarna väldigt täta då det oftast sker en putsning. 

(Weber, 2012a) 

4.4.3 Tegel 

Tegel framställs till största del av lera, men även andra material så som sågspån, sand, kalk 

och tegelkross kan tillsättas. Dessa tillsätts för att förändra rålerans krympning och 

bearbetbarhet. Teglets beständighet, estetiska egenskaper och hållbarhetsegenskaper 

påverkas av de olika materialen vid sammansättningen. (Burström, 2010) 

 

Material som är tillverkade keramisk lerbaserade har lika goda egenskaper som tegel. Dessa 

material saknar i stort sett att krympas och plastiska deformationer. Dessa har även ett bra 

motstånd mot värme och biologiskt och kemiskt angrepp, men det sker väldigt små 

deformationer på grund av temperatur och fukt. Teglets värmeledningsförmåga varieras 

mellan 0,2-0,6 W/mC beroende på dess densitet. Vid påfrestningar bildas det väldigt många 
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mikroskopiskt små sprickor i tegel då materialet är sprött. Teglets hållfasthet bestäms av 

materialets porositet i kombination med sprickorna.  (Burström, 2010) 

4.4.4 Trämaterial 

Materialet trä har många goda egenskaper, där materialet är starkare än båda stål och betong 

i förhållande till sin egenvikt. Detta gör materialet unikt då möjligheter finns för att skapa 

fria ytor och stora spännvidder på olika byggnadskonstruktioner. I irakiska Kurdistan 

används inte trä till så många byggnader på grund av att det inte finns stora tillgångar till 

materialet och att det dessutom har ett dåligt rykte om sin bärförmåga och hållfasthet. I 

dagens läge används trä enbart som formar för att gjuta tak och träet tas sedan bort när 

betongen har härdats, men det börjar sakta men säkert byggas småhus i trä.  (Weber, 2012a) 

4.4.5 Stål 

Det används inte så mycket stål för byggnadskonstruktioner i irakiska Kurdistan, även om 

dess konstruktioner är lätta, materialet är återvinningsbart och att byggtiden är kort.  

4.4.6 Natursten 

Natursten importeras till irakiska Kurdistan från närliggande länder som Iran och Turkiet 

men, även från Italien. Detta material används allt oftare och det finns gott om natursten i 

irakiska Kurdistan (Figur 8). Materialet används mest för fasaderna och som dekoration. Inte 

allt för ofta anses dock att materialet är tungt och påverkar byggnadens bärförmåga. De allra 

verksamheter så som sjukhus, skolor och administrationsbyggnader använder denna typ av 

material.  (Burström, 2010)

 

Figur 8. Bild på byggnad med natursten som fasad 
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4.4.7 Putsning  

Vid användning av en traditionell putsvägg består denna vägg normalt av tre stycken olika 

skikt; grundningsskikt, grovskikt och ytputs. Tjockleken på grundningsskikten varierar 

mellan 1-2 mm och uppgift är att reglera vattenuppsugningen. Grovputsens tjocklek ligger 

mellan 10-15 mm och har som uppgift att fylla ut ojämnheter i underlaget. Det sista skiktet är 

ytskiktet som också kallas för färgskiktet har en tjocklek på 8-10 mm och har som uppgift att 

ge fasaden dess kulör.  (Sandin, 2007) 
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5. BYGGNADSKONSTRUKTIONER  

5.1 Markarbeten i Sverige 

Byggnadens livslängd och kvalitet beror till stor del av hur grunden är utförd och för att 

förhindra mot skador i framtiden bör grunden vara väl utförd. För att byggnaden skall klara 

av vindstyrkor och olika laster bör förbindelserna mellan taket och väggarna också vara väl 

utförda. Dessutom bör konstruktioner vara utformade så att dessa skall klara av olika miljöer 

så som uttorkning och i fuktiga miljöer bör konstruktionen klara av att undvika exempelvis 

mögelskador. (Byggprocessen, 2008)    

4.5.1.1 Utsättning  

För att en byggnads läge skall vara helt korrekt är utsättning en process som måste gås 

igenom i förhållandet till läget på tomten och marknivån. Placeringen av byggnaden finns 

redan bestämt på ritningarna som är gjorda av kommunens övergripande planering. Från 

kommunens övergripande planering bestäms även ett avstånd till grannen byggnad. 

Utsättningen visar exakt vart byggnadens ytterkant skall placeras.  (Byggprocessen, 2008)    

4.5.1.2 Schaktning  

Schaktningen utförs direkt efter utsättningen. Vilken jordart som marken består av 

bestämmer hur djupt som skall grävas och vilken typ av grundläggningstyp som kommer att 

användas. Markarbeten i Sverige utförs väldigt ofta så det är en mycket viktig process i 

byggnadstekniken. I Sverige schaktas det även utanför byggnadsområdet och hur långt 

utanför byggnadsområdet som schaktas beror främst på behovet av dräneringsledningar. 

Normalt i Sverige schaktas det ungefär 0,5-1 meter utanför ytterkanten på grunden. 

(Byggprocessen, 2008)    

4.5.1.3 Dränering  

För att förhindra framtida fuktskador utförs dränering och denna process är ytterst viktig i 

samband med ett husbygge. All vatten som är fritt i marken leds bort av dräneringen och 

detta system har två olika komponenter. Den ena komponenten är det dränerande skiktet 

och den andra komponenten är dräneringsledningen som placeras med en lutning på 10 mm 

på två meter. Den första komponenten samlar upp allt vatten under byggnaden som sedan 

leder vattnet till den andra komponenten, vilken är kopplat till kommunala eller avlopps 

dagvattensystem.  Dräneringsskiktet skall finnas både under grundkonstruktionen och 

utanför grundkonstruktionen. Detta dräneringsskikt består oftast av 150 mm makadam. 

(Byggprocessen, 2008)    
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5.2 Svensk grundkonstruktion  

En byggnads livslängd och kvalité beror främst på hur grundkonstruktionen är utförd. Om 

grundkonstruktionen inte är utförd på ett korrekt sätt eller om den har blivit dåligt utfört 

kommer det i framtiden att skada grunden och denna typ av skada är väldigt svår att 

reparera. Vad som är viktigast vid denna process är att fuktförhållandena måste ses över 

noggrant och måste uppmärksammas. Fukten från marken får inte under några 

omständigheter sugas upp i byggnaden och regnvattnet får inte heller rinna ner i 

grundkonstruktionen. (Byggprocessen, 2008)    

Dränering är viktigt för att få bort all vatten i grunden och även kapillärbrytning som 

förhindrar vatten att sugas upp från marken. Grundkonstruktionens mark skall ha en lutning 

i sådan omfattning att allt vatten rinner bort från byggnaden. Sedan finns det andra faktorer 

som behöver tas hänsyn till som till exempel grundläggningen måste ha värmeisolering och 

att risken för tjällyftning finns. (Byggprocessen, 2008)    

Det finns tre typer av grundkonstruktioner som används i Sverige idag. Den första av dem är 

krypgrund, som innebär att marken och byggnadens grund inte står i direkt kontakt då 

byggnaden lyfts upp från marken. Den andra är källare där det skapas ett förrådsutrymme 

och den sista är platta på mark, vilket innebär att golvet placeras direkt på marken. 

(Byggprocessen, 2008)    

5.3 Ytterväggskonstruktioner i Sverige 

Ytterväggens funktion är att skydda mot vind, väder, brand och ljud samt fungerar som 

klimat skärm. Utsidan av ytterväggen skall kunna tåla påfrestningar från yttre sidan av 

byggnaden. Enligt BBR:19 i Sverige måste ytterväggen ha som funktionskrav att kunna 

värmeisolera, ha en bärförmåga, regnskydd, vindskydd, ljudisolering, fuktskydd, lufttäthet 

och brandskydd. (Boverkets författarsamling , 2011) 

5.4 Sveriges Bjälklagskonstruktioner  

Bjälklag är den byggnadsdel som avgränsar olika våningar och är den horisontella bärande 

konstruktionen.  Främst består bjälklag av bärlag, bärande del och golv: 

· Skiljer källarplanen och golvplanen: Källarbjälklag  

· Skiljer på två våningar: Mellanbjälklag  

· Skiljer vindsplanen och nedre plan: Vindsbjälklaget 
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Det som påverkar bjälklaget är faktorer som nederbörd, egentyngd, värme, sol och fukt. 

Kravet i Sverige idag är att bjälklaget skall kunna belastas av den aktuella belastningen. 

Andra krav som ställs av BBR:19 är följande: 

· Större krav på mellanbjälklaget än för vindsbjälklaget i bärförmåga.  

· Botten- och vindsbjälklag har krav för värme- och fuktisolering, men inget sådant krav ställs 

för mellanbjälklaget.  (Boverkets författarsamling , 2011) 

5.5 Sveriges takkonstruktioner  

Husets livslängd beror också på hur taket är konstruerad och om det är väl utförd. Takets 

främsta uppgift är att skydda byggnaden mot vind, nederbörd, värme och kyla. I Sverige finns 

det flera olika alternativ för takformer; sadeltak, valmat tak, pulpettak, sågtak och 

pyramidtak. För att uppnå ett gott inomhusklimat används isoleringsmaterial i taket. (Abel & 

Elmroth, 2006) 

5.6 Markarbeten i irakiska Kurdistan  

Enligt Iraks regering bör byggherren ansvara för att markarbetet skall gå tillväga på ett 

korrekt sätt. Detta menar regeringen så att schaktningen skall göras i den mängd och det 

skick som krävs för att byggnaden skall vara stabil och ha en lång livslängd. Markarbetet skall 

göra noggrant och utföras med flera parter som delar ansvar. I och med detta minskar risken 

för att långsiktiga fel och problem uppstår. (Dizayee & Shaouk, 2010) 

Vid markarbete går tekniken i verkligheten ut på att markera med snöre var väggarna skall 

byggas. Marken grävs upp tills att den hårda grundytan träffas. Därefter fylls marken med 

makadam och natursten. När detta är gjort placeras armeringen för att sedan gjuta betong 

över. I irakiska Kurdistan är solen väldigt stark under sommarperioden så om en byggnad 

byggs under sommartiden vattnas betongen rikligt då den torkar snabbt. Även en duk 

placeras över betongen för att förlänga avdunstningstiden.9 

5.7 Irakiska Kurdistans byggnadskonstruktioner 

I irakiska Kurdistan är byggnadskonstruktionerna enbart av betong och cement. Efter att 

betongplattan har stelnat och torkat börjar ytterväggarna byggas upp (Figur 9).  

                                                        
9 Bayar Abdulrahman, Byggnadsingenjör, Atlas for engineering consultants, Kurdistan, 20131009 
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Två lager av betongblock placeras runt grunden som sedan väggarna byggs vidare på. 

Väggarna består enbart av betongblock som stomme.  

 

Figur 9. Illustration på hur betongen staplas för att skapa ytterväggar. 

 

Figur 10. Illustration på hur mellan-, vinds- och takbjälklaget formas. 

För att bygga taket krävs det att det läggs träplattor bredvid varandra som hålls uppe av 

stämpar. Armering placeras på träplattorna som sedan gjuts med betong (Figur 10). För att ta 

bort träplattorna enkelt och snabbt från formen besprutas träet med svart olja. Samma teknik 

används för att bygga fler våningar på en byggnad. När detta är klart används invändiga och 

utvändiga beklädnader som puts, marmor, klinkers och gips. Error! Bookmark not 

defined. 

 

 

Figur 11. En annan illustration på hur bjälklag gjuts 
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När taket har gjutits och torkat (Figur 11), vattnas betongmassan då klimatet i irakiska 

Kurdistan gör att vattnet i betongen avdunstas relativt snabbt (Figur 12). Detta åtgärdas 

genom att vattna betongplattan några gånger per vecka för att förlänga avdunstningen och få 

bättre hållfasthet i betongen. 

 

Figur 12. Bild på eftervattning på betongen 
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6. DEN AKTUELLA STUDIEN 

6.1 Provinsen Dihuk 

Den svenska byggnadsprojekteringen tillämpas i provinsen Dihuk i norra Irak. Dihuk består 

av ungefär 900 000 invånare där majoriteten är kurder, men även av en betydande assyrisk 

befolkning. Dihuk ligger längs floden Tigris och är omgiven av berg. Staden har idag en 

växande turistindustri och började kort efter landsbygdsbefolkningens inflyttning till de 

större städerna. Dihuk var till början en assyrisk stad under namnet Naarda eller Beth 

Nuhadra. (Mohammed, 2011) 

6.2 Objektbeskrivning 

Figur 13 visar en illustration över området som skall bebyggas utifrån de svenska 

traditionella byggnadsprojekteringarna. Tomten är belägen cirka 500 meter ifrån centrala 

Dihuk och är ungefär 150 m2 (Figur 13). 

 

Figur 13. Illustration på objektet i Dihuk, Kurdistan (Google earth) 

Den befintliga byggnaden och grannarna till fastigheten i området kommer inom snar 

framtid att rivas. Staten har fattat beslut om att riva de befintliga äldre bostäderna för att 

området skall se modernare ut. De boende i området har fått information om detta och måste 

förbereda sig för eventuella nybyggnationer (Figur 14).   
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Figur 14. Stora vägen leder till centrala Dihuk 

Tre av fyra sidor på den befintliga byggnaden har grannfastigheterna tätt inpå. Fastigheten 

på tomten har en väg med spännvidd på fem meter på den södra sidan (Figur 14). Vägen 

leder dels till stora torget i centrala Dihuk och dels till motorvägen som är belägen två 

kilometer med bil ifrån tomten (Figur 15).  

 

 

Figur 15. Befintliga fastigheten på tomten. 

6.3 Byggherrens krav 

Under ett möte med byggherren diskuterades byggnadens utformning. Byggherren fick här 

komma med önskemål och krav. Fastigheten ligger nära till den centrala delen där större 

delar av affärer, verksamheter och dylikt finns. Byggherrens ställde därför krav på att 

använda bottenvåningen som en verksamhet med två affärer på ungefär 75 m2 vardera. Att ha 
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två lokaler på bottenvånningen som skall hyras ut efter byggprocessen kommer att vara en 

stor fördel för både byggherren och personerna som kommer att hyra lokalerna. Byggnadens 

läge medför att det rör sig mycket folk i området.   

Andra och tredje plan kommer ha två spegelvända lägenheter på vardera sidan med ungefär 

70-75 m2 byggnadsarea per lägenhet. Byggherrens önskemål per lägenhet var följande: 

· Vardagsrum 

· Kök 

· Två sovrum 

· Badrum inklusive WC (Måste finnas utrymme och möjlighet för 

varmvattenberedaren) 

 

Tre av byggnadens fyra sidor har hus byggda vägg i vägg. På grund av detta finns begränsade 

möjligheter för dagsljus och solinstrålningen genom fönster och balkong (Figur 16).  

 

Figur 16. Sydost om den befintliga byggnaden 



 

30 

 

Figur 17. Sydväst om den befintliga byggnaden finns redan en fastighet 

Designens lösning på detta är att ha ett hål från taket till plan två där fönster skall sättas in 

för att öka insläpp av dagsljus och öka solinstrålning (Figur 17). På bottenvåningen där 

lokalerna finns skall framsidan utgöras av ett glasparti för att få in så mycket dagsljus som 

möjligt.   
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7. RESULTAT 

7.1 Byggnadskonstruktioner 

Konstruktionslösningarna måste ha u-värden beräknade för att lösningarna skall acceptabla 

enligt svenska krav och normer. I Sverige är uppvärmningssäsongen tre gånger så längre än i 

irakiska Kurdistan. Eftersom det är olika klimat i irakiska Kurdistan och Sverige kommer det 

vara acceptabelt med högre u-värden för konstruktionerna som uppförs i irakiska Kurdistan. 

De byggnadskonstruktioner som kommer att behandlas är golvkonstruktionen, ytterväggar, 

vindsbjälklag, mellanbjälklag och för takkonstruktionen.  

7.1.1 U-värdeberäkningar 

1. Värmemoståndet beräknas fram för de olika materialskikten, R  

= λ  
(1) 

2. Totala värmemotståndet beräknas fram hos en byggnadskonstruktion, RT 

= 	 + + +. . +  (2) 

3. Praktiskt tillämpbara värmemotståndet för ytterväggen, RP 

= 	 	 −	∆  (3) 

4. Värmegenomgångskoefficienten beräknas fram för byggnadskonstruktionen, U 

=
1

 
(4) 

5. Korrigerad värmegenomgångskoefficient, Ukorr 

= + ∆ + ∆ + ∆  (5) 
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7.1.2 Grund 

Projektets grund kommer utföras utifrån ett svenskt standardgrund. Betongplatta kommer 

att utgöras som en del av grundkonstruktionen. Bilden nedan visar grundens olika skikt och 

tjocklekar (Figur 18).  

 

Figur 18. Illustration över platta på mark som kommer användas till byggnadens grund 

Grundkonstruktionen kommer bestå av 100 mm betong, 50 mm isolerings skiva (cellplast) 

och ångspärr. Denna konstruktion kommer användas med minimal isolering på grund av det 

varma klimatet i Dihuk. Ångspärren och isoleringen behövs för att förhindra mot fukt och 

radon. Isoleringen på grunden behöver inte utgöra mer än 50 mm cellplast då grunden inte 

skall värmeisolera byggnaden. Inom svenska byggnadsprojekt tas hänsyn till värmeförluster, 

men det är annorlunda för byggnader i irakiska Kurdistan. Där är det viktigt med 

värmeförluster för att skapa en stabil och god komfort.  

6.2.1.1 U-värdeberäkning för platta på mark 

Nedanstående tabell visar u-värdesberäkningen för platta på mark (Spets, 2007) 

Tabell 1. U-värdeberäkning för grunden 0-1 m 

Grunden 0-1 m 

Material λ [W/(mK)] 

d 

(m) R [m2K/W] U [W/m2K] 

RSI     0,40   

Betong 1,7 0,1 0,06   

Cellplast 0,034 0,05 1,47   

Dränering 1,5 0,15 0,10   

RSE     0,04   

Lera     1,00   

∑     3,07 0,33 
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Tabell 2. U-värdeberäkning för grunden 1-6 m 

Grunden 1-6 m 

Material λ [W/(mK)] 

d 

(m) R [m2K/W] U [W/m2K] 

RSI     0,40   

Betong 1,7 0,1 0,06   

Cellplast 0,034 0,05 1,47   

Dränering 1,5 0,15 0,10   

RSE     0,04   

Lera     3,40   

∑     5,47 0,18 

 

Tabell 3. U-värdeberäkning för grunden >6 m 

Grunden >6 m 

Material λ [W/(mK)] d (m) R [m2K/W] U [W/m2K] 

RSI 

  

0,40   

Betong 1,7 0,1 0,06   

Cellplast 0,034 0,05 1,47   

Dränering 1,5 0,15 0,10   

RSE 

  

0,04   

Lera     4,40   

∑     6,47 0,15 

Yttre randfält 0-1 m 

(10 ∗ 1) ∗ 2 + (15 ∗ 1) ∗ 2 = 50  

Inre randfält 1-6 m 

(13 ∗ 8) − (11 ∗ 6) = 38  

Innersta området >6 m från ytterväggen 

150 − 50 − 38 = 62  
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Tabell 4. Total u-värdeberäkning för hela grunden. 

Grund Area % U 

Totalt 150,00 100,00   

0-1 m 50,00 0,33 0,33 

1-6 m 38,00 0,25 0,18 

> 6 m 62,00 0,41 0,15 

 

Ukorr = (0,33 ∗ 0,33) + (0,25 ∗ 0,18) + (0,41 ∗ 0,15) 

Ukorr = 0,215 W/m2K 

Grundkonstruktionen kommer att ha högre värmeförluster med tanke på u-värdet. Detta är 

bra för byggnaderna i irakiska Kurdistan och kommer ge fastigheten en stabil och god 

komfort. Det är viktigt att få bort värmen från byggnader för att sänka på temperaturen, 

speciellt under sommarperioden då temperaturen stiger högt 

7.1.3 Yttervägg 

Byggnadens ytterväggar kommer att utföras som betongstomme med tegel som den yttre 

beklädnaden. Tjockleken för denna yttervägg är 348 mm och nedan visas en bild på de olika 

materialen som kommer användas för denna yttervägg. På utsidan av fasaden kommer det 

att vara 120 mm tegel, 20 mm luftspalt, 50 mm mineralull, 145 mm betong, plastfolie och 13 

mm gipsskiva (Figur 19). 

 

Figur 19. Illustration över ytterväggskonstruktionen 

6.2.2.1 U-värdeberäkning för ytterväggen (Spets, 2007) 

Värmemotståndet (R) för ytterväggen 
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Tabell 5. Ytterväggens värmemotstånd 

  

λ 

[W/(mK)] d (m) 

R 

[m2K/W] 

Yttervägg   

RSE     0,040 

Tegel 0,600 0,120 0,200 

Mineralull 0,033 0,050 1,515 

Betong 1,700 0,250 0,147 

Gipsskiva 0,220 0,013 0,059 

RSI     0,130 

∑     2,090 

 

Praktiskt tillämpbara värmemotståndet för ytterväggen 

= 	 	 −	∆  

2,090 − 0 = 2,090	 /  

Värmegenomgångskoefficienten för ytterväggen 

=
1

 

,
 = 0,478 W/m2 K 

Det korrigerade värdet 

= + ∆ + ∆ + ∆  

= 0,478 + 0 + 0 + 0 

= 	0,478 W/m2 K  

7.1.4 Vindsbjälklag  

Vindsbjälklaget kommer ha sex förråd, vilket medför att det inte behöver finnas isolering. 

Dessutom är klimatet så varmt att isolering inte skulle gynna husets komfort och 

välbefinnande för de boende. Två stycken installationsrum kommer vara placerade på 

vindsvåningen med en area på två kvadratmeter vardera. Byggnadens vindsbjälklag kommer 

att bestå av 250 mm betong (Figur 20).  
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Figur 20. Illustration över vindsbjälklagets konstruktion 

6.2.4.1 U-värdeberäkning för vindsbjälklaget (Spets, 2007) 

Värmemotståndet (R) för vindsbjälklaget  

Tabell 6. Vindbjälklagets värmemotstånd 

Material λ [W/(mK)] d (m) R [m2K/W] 

Vindsbjälklag 

  

  

RSE     0,04 

Betong 1,7 0,250 0,094 

RSI     0,1 

∑     0,287 

 

Praktiskt tillämpbara värmemotståndet för vindsbjälklaget 

= 	 	 −	∆  

0,287 − 0 = 0,287	 /  

Värmegenomgångskoefficienten för vindsbjälklaget 

=
1

 

,
 = 3,484 W/m2 K 

Det korrigerade värdet 

= + ∆ + ∆ + ∆  

= 3,484 + 0 + 0 + 0 
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= 	3,484 W/m2 K  

U-värdet för vindsbjälklaget är väldigt högt enligt svenska krav, men bra för irakiska 

Kurdistans byggen. Med hjälp av värmeförluster kommer värme stiga ut från byggnaden och 

vindsbjälklaget kommer vara till hjälp för denna process. 

7.1.5 Mellanbjälklag 

Nedan visas en bild på mellanbjälklagets olika materialskikt mellan lokalerna och 

lägenheterna på andra plan samt mellan lägenheterna på andra plan och det tredje planet 

(Figur 21).  

 

Figur 21.  Illustration över mellanbjälklagskonstruktionen 

7.1.6 Tak 

Projektets huvudsakliga faktor är att byggnaden skall gestaltas och designas utifrån svensk 

traditionell byggnadsdesign. I och med detta kommer taket att bestå av taktegelpannor. 

Nedan visas en bild på vad taket kommer ha för materialskikt. Enligt Boverkets byggregler är 

denna konstruktion till för att klara av olika påfrestningar som byggnaden kommer utstå med 

årenv (Figur 22). 
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Figur 22. Illustration över takkonstruktionen 

7.1.7 Standardvärden för byggnadsdelar u-värden 

Tabellen som visas nedan anger Sveriges byggnaders värmeledningsförmågas standarvärden 

för olika byggnadsdelar. Värden som anges i tabellen behöver inte följas för i irakiska 

Kurdistan då klimatet skiljer sig. Isoleringen till konstruktionerna behöver inte tas tillhanda i 

lika stor utsträckning.  

Tabell 7. Illustration för standardvärden på u-värden från isover.se 

 

I strävan efter goda värmeförluster i irakiska Kurdistans byggnader måste u-värden vara 

högre än de värden som anges (se tabell 7).  

 

7.2 Detaljlösningar 

7.2.1 Grund – yttervägg 

Grunden är betong och ytterväggen betongstomme med tegel på utsidan. Konstruktionen har 

dubbla L-element som är fäst med träregelväggen med tegelfasaden (Figur 23). 
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Figur 23. Illustration över grund-ytterväggens detaljlösning 

7.2.2 Yttervägg - fönster nederkant  

Nedan visas en illustration på hur detaljlösningen ser ut mellan yttervägg och fönster-

nederkant. Fönstret är två-glasfönster (Figur 24). 

 

Figur 24. Detaljlösning för yttervägg - fönstret (underkant) 

7.2.3 Yttervägg - fönster överkant 

Nedan visas en illustration ifrån hur ytterväggen kommer förknippas samman med fönstrets 

överkant (Figur 25). 
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Figur 25. Detaljlösning för yttervägg - fönstret (överkant) 

7.2.4 Yttervägg – Mellanbjälklag 

Detaljlösning mellan ytterväggen och mellanbjälklaget (Figur 26).  

 

 

Figur 26. Illustration över yttervägg-mellanbjälklagets detaljlösning 

7.2.5 Yttervägg - tak  

Detaljlösningen mellan ytterväggen och taket. På bilden nedan syns även lösullet som 

kommer användas som isoleringen på vindsbjälklaget (Figur 27). 
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Figur 27. Illustration över ytterväggen-takets detaljlösning 

7.2.6 Grundkonstruktion - glasparti 

Detaljlösning för grundkonstruktionen och glaspartiet som används till lokalerna på 

bottenvåningen. Glaset kommer vara omgivet av gummi som höljesskydd vid förbindelsen 

med grundkonstruktionen (Figur 28). 

 

Figur 28. Illustration på grundkonstruktionen och glaspartiets detaljlösning. 

7.2.7 Innerväggar 

I irakiska Kurdistan används betongblock för innerväggar, men för rapportens byggnad 

kommer innerväggarna vara av 2*13 gipsskivor med reglar och ljuddämpare (Figur 29).  
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Figur 29. Bild på innerväggskonstruktionen
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7.2.8 Väggsektion 

Bilden nedan är en illustration ifrån byggnadsprojektets väggsektion. Bilden visar hur konstruktionerna kommer att vara förbundna med 

varandra (Figur 30 och 31). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 30. Illustration på väggsektionens nedre del 
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Figur 31. Illustration på väggsektionens övre del 
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7.2.9 Illustration på förslaget 

I figur 32 visas en illustration på byggnaden från sydost

 

Figur 32. Illustration från REVIT på byggnaden 

7.3 Installationer 

7.3.1 Vatten 

Byggnadens vattenförsörjning kommer ifrån den källa som myndigheterna står för. 

Vattenförsörjningen sköts av kommunen som arbetar utifrån att fördela vattenförsörjningen 

korrekt i provinsen Dihuk. Området som byggnaden kommer att byggas på får vatten 

varannan dag och de boendena kommer få sina vattenbehållare fyllda. Vattenbehållarna 

kommer vara placerade i förråden på vindsvåningen, där varje hyresgäst kommer ha 

vattenbehållarna i förråden. Pumpar och rör kommer att tas till hjälp för att få behållarna 

fyllda automatiskt varje gång myndigheterna öppnar huvudkranarna. 

7.3.2 El 

Elektricitet för byggnaden skall erhållas från den kommunala elen. Med tanke på att 

elektriciteten blivit så mycket bättre i området behövs inga extra tekniker införas. Eftersom 

det redan finns en byggnad på tomten har eldragning redan gjorts.  
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7.3.3 Värme och kyla 

Under sommar- och vinterperioden kommer byggnadens värme och kyla främst att utgöras 

av luftkonditionering i byggnaden. Denna typ av system är i dagens läge den effektivaste, 

vilket gör det till en fördel.  

Alternativt kan bergvärmepumpar användas för värmning och kylning. Staden är omgiven av 

berg, vilket medför att bergvärmepumpar är effektivt system. Denna typ av system används 

inte idag i irakiska Kurdistan, men om systemet skulle införas i framtiden skulle detta vara en 

stor utveckling för områdena och regionen generellt. Med hjälp av bergvärme kan radiatorer 

byggas för att få byggnaden kyld under sommaren och uppvärmd under vintern. Radiatorer 

är sällsynta i områden och kommer behöva ett par år till för att utvecklas i området.    

7.3.4 Varmvattenberedare 

Byggnadens takkonstruktion är sadeltak, vilket ger byggnaden minimala chanser till att få 

vattenbehållarna uppvärmda under sommaren. Detta är en nackdel under sommarperioden 

men i det långsiktiga perspektivet är det till fördel för byggnadens livslängd, då byggnaden 

inte påfrestas i lika stor grad. Varmvattenberedaren måste under alla tider på åren användas 

för tappvarmvattnen, men om bergvärme skulle infördes skulle detta innebära att 

tappvarmvattnet kunde värmas upp med hjälp av bergvärme. Detta är en utvecklingsfråga i 

framtiden för irakiska Kurdistans myndigheter. 

7.4 Byggnadens utformning 

7.4.1 Fasader 

Byggnaden är omgiven av tre fastigheter som är byggda tätt intill den befintliga fastigheten 

som behandlas i arbetet. Detta medför att fasaderna till väster, öster och norr inte är estetiskt 

tilltalande. Dessa sidor kommer dock att vara dolda och gömda så de viktigaste egenskaperna 

är att dessa sidors konstruktioner måste ha en hög hållfasthet och bärighet. Södra sidan av 

byggnaden är den sida som vätter mot en stor väg och som kommer vara ingången till 

lägenheterna och de kommersiella lokalerna.  Nedanstående (figur 33) visar hur framsidan 

kommer att se ut och vad fasaden har för ytterbeklädnad.  
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Figur 33. Illustration för södra fasaden och bild på fasadens yttre beklädnad 

Eftersom tre av fyra sidor är i direkt anslutning till intilliggande byggnader kommer det inte 

heller finnas någon möjlighet för balkonger och fönster på de sidorna. För att utnyttja 

dagsljuset och solinstrålningen maximalt kommer byggnaden ha ett hålrum i mitten av 

byggnaderna och mellan lägenheterna. Detta hålrum är 6,5 m2 och har ytterväggarna mot 

sovrummen som finns på varje planlösning. Nedan visas en bild för hur konstruktionen ser ut 

för att alla lägenheter skall få dagsljus till sovrummen längst in i byggnaderna (Figur 34). 

 

Figur 34. Illustration över hålrummet på den norra sidan av byggnaden  

7.4.2 Planlösningar 

Byggherrens krav för byggnadens design var att ha två lokaler på bottenvåningen, fyra 

lägenheter och förrådsutrymme på vindsvåningen. För att fördela rummen, lokalerna och 

förrådet i rätt dimensioner ritades byggnadens ena sida upp och därefter andra sidan 

spegelvänt.  

· Bottenvåningen i byggnaden utgörs av två stora lokaler på 63 m2 och kommer att användas för 

kommersiella syften  

· Trapphuset är placerat i mitten av byggnaden på den södra sidan.  
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· Andra och tredje plan är för de boende med vardera två sovrum, ett stort vardagsrum med kök 

och ett badrum.   

· Vindsvåningen innehåller 6 stycken stora förråd som kommer att användas av de som hyr 

lokalerna och de boende 

Tabell 8. Materialen som kommer användas i de olika rummen i lägenheterna och area 

    Material 

  Area [m2] Golv Inre beklädnad Inre takbeklädnad 

Bottenvåning         

Lokal 1 63 Träpanel Gips Gips 

Lokal 2 63 Träpanel Gips Gips med vit färg 

          

Plan 2         

Sovrum 1 10,3 Golvsspånskiva Gips Gips 

Sovrum 2 9,15 Golvsspånskiva Gips Gips 

Vardagsrum & 

kök 
30,3 Golvsspånskiva Gips Gips  

Badrum 7 Klinker Kakel  Gips 

          

Plan 3         

Sovrum 1 10,3 Golvsspånskiva Gips Gips  

Sovrum 2 9,15 Golvsspånskiva Gips  Gips  

Vardagsrum & 

kök 
30,3 Golvsspånskiva Gips  Gips  

Badrum 7 Klinker Kakel  Gips  

          

Vindsvåning         

Förråd 1 6,11 Betong  Järngaller Trä 

Förråd 2 8,3 Betong  Järngaller Trä 

Förråd 3 5,9 Betong  Järngaller Trä 

Förråd 4 6,11 Betong  Järngaller Trä 

Förråd 5 8,3 Betong  Järngaller Trä 

Förråd 6 5,9 Betong  Järngaller Trä 

          

Trapphuset         

Bottenvåning 34,5 Träpanel Vitputs Gips  

Till vindsvåning       
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7.4.3 Tillgänglighet 

Tillgängligheten i byggnaden uppfyller de svenska kraven, då den följer utrymmens olika 

dimensioner. En rullstolsburen person skulle kunna röra sig fritt i såväl lägenheterna som i 

de kommersiella lokalerna, då dörrarnas bredd är tillräckligt stora för att röra sig runt. 

Byggherren kan innan byggstart bestämma sig för att bygga hiss för att ytterligare öka 

tillgänglighet för rörelseförhindrade. Det finns en ritning för var och hur hissen ska vara 

placerad i bilagan D för förslag till hiss. Ritningen visar ett förslag på hur en hiss kan placeras 

i fastigheten.  

Byggnaden har inga hallar som skulle kunna försvåra för rörelsehindrade att röra sig i. Det 

som skulle kunna vara ett problem är om byggherren bestämmer sig för att bygga utan hiss i 

trapphuset.  

Byggnaden ligger centralt i Dihuk, och det finns inget utrymme för parkeringar. Däremot 

finns det parkeringshus två minuters gångavstånd från byggnaden. Parkeringen är gratis och 

bilen får vara parkerad hur länge som helst, men endast om det finns någon parkering ledig. 

Inga dörröppningar i byggnaden är under 800 mm, då det blir mycket svårt för en 

rullstolsbunden att ta sig igenom en mindre öppning. 

Dörröppningar in till samtliga toaletter och övriga rum är 825 mm breda, varav det finns 700 

mm utrymme vid sidan om de flesta dörrar så de rullstols bundna har utrymme för att öppna 

dörren. Många människor som har någon sorts nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga har 

en personlig assistent som hjälper dem. 

Ingångarna till byggnaden består av dubbeldörr. Dörröppningen för dessa dubbeldörrar är 

1600 mm och då dörrarna är något tyngre än vanliga dörrar kan dessa öppnas automatiskt 

med ett knapptryck vid behov i senare skede. Knapptrycken ska finnas någon meter framför 

dörren för att förhindra klämmer eller skadar sig då dörren öppnas.  
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8. DISKUSSION 

Syftet med examensarbetet var att göra en jämförelse mellan byggnadsteknik i Sverige och i 

irakiska Kurdistan samt att tillämpa svensk byggnadsprojektering i ett byggnadsprojekt i 

irakiska Kurdistan. För att uppnå detta på estetiskt tilltalande och funktionalitet för fasad, 

golvkonstruktion, innerväggar, ytterväggar, mellanbjälklag och takbjälklaget. 

Sammanställningen av arbetet genomfördes genom litteraturstudie, studieresor och 

intervjuer.  Information som erhållits från intervjuerna kan anses stort sett som objektiv, 

men under vissa intervjuer kunde ingenjörerna bli väldigt subjektiva också. Dessutom kan 

ingenjörerna som intervjuats ha tolkat frågorna olika. Det som också kan anses som en 

felkälla är att ingenjörerna kan ha förfinat teorin om byggprocesserna för att anses som 

duktiga och erfarna ingenjörer.  Besöken som gjordes hos olika pågående projekt, innebar att 

varje projekt hade olika projektledare som arbetade utifrån sina egna unika arbetssätt. 

Projektledarnas kunskaper byggdes främst från erfarenhetsåterföring och vad de hade lärt sig 

under tidigare projekt, vilket också är en faktor som försvårade informationens tillförlitlighet.  

Fördelarna med studiebesöken och intervjuer har varit att informationen som gavs kom 

direkt ifrån verkliga livet och speglar hur det fungerar  i verkligheten och vilka faktorer som 

prioriteras under ett byggnadsprojekt.  

Byggnadens utformning utgörs genom tegelfasad med tegeltakpannor, inner- och ytterväggar 

som är konstruerad utifrån vanliga material som används i Sverige. Byggherrens önskemål 

och krav uppfylls genom en utformning som liknade den svenska gestaltningen, men också 

genom att konstruktionerna utformades utifrån svenska konstruktionslösningar. Det var en 

utmaning att knyta an det svenska traditionella arbetsperspektivet till byggherren. För att 

kunna gå vidare i arbetet och jobba utifrån byggherrens krav och önskemål var det viktigt att 

ha en öppen dialog under hela arbetets gång.  

Resultatet visar att finns skillnader mellan byggnadsprojektering i Sveriges och i irakiska 

Kurdistan. Det inte är enkelt att bygga bostäder som efterliknar de svenska traditionella 

byggnaderna i det irakiska Kurdistan. Främst på grund av olika klimat, vilket leder till att 

många justeringar måste göras för att svenska byggnadskonstruktioner skall kunna bygga i 

regionen. I Sverige måste större mängder isolering användas på grund av det kallare klimatet 

som råder i landet, men för irakiska Kurdistan kan inte så stora mängder användas då 

temperaturen kan uppgå till höga värden under vissa perioder. Sverige har också under 

århundranden utvecklats och tagit till hjälp från andra byggbranscher i världen för att 

utvecklas och bli bättre inom området. Medan irakiska Kurdistan befinner sig i uppstarten av 

samarbetet med de intilliggande länderna.  
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9. SLUTSATS  

Det är en stor skillnad mellan Sveriges och irakiska Kurdistans byggprojektering. I Sverige 

finns lagar, krav och regler som måste följas inom bygglov, kvalitetsfrågor, besiktningar, krav 

för miljö och brand samt tillgänglighet. Dessa lagar, krav och regler finns idag inte i irakiska 

Kurdistan, men regeringen har nu skrivit bostadspolitik som ska finnas tillhands för varje 

entreprenör eller byggherre som önskar bygga nytt. Som det också beskrivs i bostadspolitiken 

måste Iraks arbetssätt inom byggbranscherna börja utformas så att lagar och regler skall 

följas. Länge har Iraks regering sett denna brist på byggarbetsplatserna, men först nu börjar 

en förändring ske och detta är inte bara för att stärka lagar, krav och regler utan det har även 

dokumenterats för att säkra om kvalitén på arbetsplatserna.  

De främsta skillnaderna i byggnadstekniken mellan dessa länder är att i Sverige finns ett 

stort urval av material som kan användas i byggnadskonstruktionerna men i de flesta byggen 

i irakiska Kurdistan används betongkonstruktioner. Med tiden har andra material som trä, 

puts, tegel, och dylikt börjat importeras till irakiska Kurdistan. Det kommer ta en liten tid för 

ingenjörerna i irakiska Kurdistan att hantera materialen, men när de väl har fått bra grepp 

kommer de att utvecklas radikalt. Dessutom används gammal teknik för att gjuta betongen 

inom olika byggnadskonstruktioner i irakiska Kurdistan. 

För att tillämpa svensk byggnadsprojektering i irakiska Kurdistan, behöver en plan läggas 

upp utifrån lagar, regler och krav som gäller för den specifika regionen. Hänseende behöver 

även tas till vilka skillnader som finns mellan båda regionerna som i detta fall bland annat 

var klimat. I Sverige är uppvärmningssäsongen nio månader om året till skillnad från 

irakiska Kurdistan som knappt har tre månaders uppvärmningsmånader. I och med detta 

behövs inte lika mycket isolering i konstruktionerna som i irakiska Kurdistan som för 

byggnadskonstruktioner i Sverige. Vad som är svårt att införa till byggnader i irakiska 

Kurdistan är installationsteknik. Estetiskt kan en byggnad projekteras utifrån svensk 

byggnadssätt, men funktionellt blir det svårt då installationsteknikerna mellan båda 

regionerna inte överensstämmer.   
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10. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Examensarbetet lägger fokus på en tillämpning och jämförelse mellan det svenska och 

irakiska Kurdistans byggarbetssätt. Förslag till fortsatt arbete kan vara att följa resten av 

byggprojekteringen inom besiktning, tidsplaner, kostnadskalkyler, FFU, bygglovshandlingar 

och systematisk arbetsmiljö.  

Byggnaden som gestaltats i detta arbete kommer i senare skede att verkställas. Därför kan 

också förslag till fortsatt arbete vara inom byggproduktion. Eftersom byggproduktionen är ett 

stort skede i byggprocessen går det att göra en fördjupning på ett visst område, exempelvis 

arbetsplatsomkostnader, arbetsplatsdisposition, transport av material, schaktning, betong 

gjutning osv. Alternativt skulle det kunna vara att ytterligare göra en fördjupning om 

tillämpningen av byggnader på större projekt eller andra typer av byggnader som 

gruppbostäder, kommersiella eller religiösa, då denna rapport innefattar en villa.  

I detta arbete har planritningar och detaljritningar (A-ritningar) tagits fram. 

Bygglovshandlingar och konstruktionshandlingar (K-ritningar) skulle vara en lämpning 

fortsättning på fortsatt arbete.  
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 1  

BILAGA A - FÖNSTER  
 

Tabell 9. Fönstertyp som finns i byggnaden 

 

Littera Antal Familj Typ Bredd Höjd Bröstning
Plan 2
F7 2 Sliding with trim 915 915 1219 915
F8 1 Sliding with trim 1830 1524 610 915
F9 2 Sliding with trim 1830 2324 1219 915
F10 3 Sliding with trim 1372 1372 1219 915
F17 1 Transom 1830 1030 1000 1500

Plan 3
F7 2 Sliding with trim 915 915 1219 915
F8 3 Sliding with trim 1830 1524 610 915
F9 2 Sliding with trim 1830 2324 1219 915
F10 3 Sliding with trim 1372 1372 1219 915
F17 2 Transom 1830 1030 1000 1500

Fönstertyp
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BILAGA A - DÖRRAR  

Tabell 10. Tabell över dörrarna i byggnaden 

  Öppningsmått 
Littera Antal Bredd Höjd 
        
Innerdörr: D7       
Plan 2       
D7 6 710 2110 
        
Plan 3       
D7 6 710 2110 
        
Vindsvåning       
D7 6 710 2110 
        
Ytterdörr: YD10       
Plan 2       
YD10 2 1010 2110 
        
Plan 3       
YD10 2 1010 2110 
        
Vindsvåning       
YD10 2 1010 2110 
        
ÖV. Dörrar       
Plan 1       
Double glass 1 2830 2550 
        
Plan 2       
Single decorative 2 762 2032 
        
Plan 3       
Single decorative 2 762 2032 
∑ 29     



 

 1  

BILAGA B - RITNINGSFÖRTECKNING 
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BILAGA C - SITUATIONSPLAN 
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BILAGA D - PLAN 1 
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BILAGA D - PLAN 2 
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BILAGA D - PLAN 3 
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BILAGA D - PLAN 4 (VINDSVÅNING) 
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 BILAGA D - MÖBLERAD VÅNING 
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BILAGA D - FÖRSLAG TILL HISS  
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BILAGA E - FASADER SÖDER OCH NORR  
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BILAGA E - FASADER VÄSTER OCH ÖSTER 
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BILAGA F - SEKTION A-A 
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BILAGA F - SEKTION B-B 
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BILAGA F - KÖKSUPPSTÄLLNING 
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