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FÖRORD	
Detta	examensarbete	utförde	jag	under	mitt	sista	år	vid	programmet	Civilingenjör	Arkitektur	
med	 inriktningen	husbyggnad.	Examensarbetet	omfattar	30	högskolepoäng	och	genomför-
des	under	hösten	2015.	Arbetet	har	genomförts	i	samarbete	med	Lundqvistvillan	i	Öjebyn.		
	
Jag	vill	börja	med	att	tacka	Lundqvistvillan	för	att	 jag	fick	möjligheten	att	utföra	detta	exa-
mensarbete.	 Ett	 särskilt	 tack	 till	 Samuel	 Holmström,	 Jens	 Lundqvist	 och	 Fredrik	 Berggren	
som	har	svarat	på	alla	mina	frågor	och	hjälpt	mig	framåt	under	arbetets	gång	med	att	bolla	
idéer	och	kritiskt	granska	mitt	arbete.		
	
Jag	vill	även	tacka	min	handledare,	Anders	Landström,	vid	Luleå	tekniska	universitet.	Tack	för	
att	du	har	tagit	dig	tiden	att	läsa	igenom	mitt	arbete	och	gett	mig	bra	idéer	att	arbeta	vidare	
med.		
	
Till	sist	vill	jag	tacka	alla	er	som	tagit	er	tid	att	låta	mig	intervjua	er.	Tack	för	alla	era	åsikter	
och	synpunkter,	de	har	varit	ovärderliga	för	detta	examensarbete!	
	
	
Amanda	Nilsson	
Luleå,	2015	 	
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SAMMANFATTNING	
Idag	finns	det	gott	om	kataloghus	på	marknaden.	Kunden	får	välja	ut	sitt	hus	bland	de	mo-
deller	som	husföretaget	har	ett	erbjuda.	Lundqvistvillan	vill	 inte	ha	en	katalog	med	husmo-
deller	utan	de	vill	anpassa	varje	hus	efter	kundens	behov.	Deras	mål	är	att	kunna	erbjuda	ett	
hus	anpassat	för	kunden	utan	att	tumma	på	kvalitén.		
	
Att	rita	ett	hus	som	har	en	god	arkitektonisk	kvalitet	är	en	utmaning	för	kunden	då	val	kun-
den	gör	både	interiört	och	exteriört	påverkar	den	arkitektoniska	kvaliteten.	Syftet	med	detta	
examensarbete	är	att	ta	fram	ett	verktyg	som	kan	matchas	mot	prefabricerade	element	för	
att	 effektivisera	 framtagandet	 av	 villor	 efter	 kundens	önskemål.	Detta	 för	 att	 tidseffektivi-
sera	och	kostnadseffektivisera	hela	processen	från	idé	till	inflyttning.		
	
Målet	med	examensarbetet	är	att	kunden	ska	kunna	ta	fram	en	planlösning	med	hjälp	av	en	
checklista	och	flexibla	planlösningsmoduler	som	är	baserade	på	teoristudien	och	intervjuer-
na.	Planlösningen	som	kunden	tar	fram	med	hjälp	av	Checklistan	ska	ha	en	god	arkitektonisk	
kvalitet,	 kännas	 flexibel	 och	 kvadratsmart	 samt	 inneha	 goda	 rumskvalitéer.	 Planlösningen	
ska	även	uppfylla	de	krav	och	standarder	som	finns	i	Svensk	Standard	(SIS,	2015)	och	Bover-
kets	Byggregler	(BBR	18,	2015).		
	
För	att	 ta	 fram	planlösningsmodulerna	har	en	 teoristudie	gjorts	kring	begreppen	kvadrats-
mart,	flexibilitet,	rumskvalitéer,	elementbyggnad,	rörelsemönster	mellan	rum,	arkitektonisk	
kvalitet,	dagsljusets	inverkan,	standardisering	samt	husets	placering	efter	tomten	och	väder-
strecken.	 SIS	 och	BBR	har	 studerats	 för	 att	 planlösningsmodulerna	 ska	uppfylla	 kraven	 för	
grundläggande	tillgänglighet.	En	marknadsanalys	av	fem	andra	husföretag	har	gjorts	och	en	
intervjustudie	har	genomförts	för	att	ta	reda	på	vad	de	intervjuade	tycker	är	viktiga	kvalitéer	
i	en	planlösning.	Till	sist	har	begreppen	fri	form	och	samlad	form	undersökts.	
	
Kunden	ska	följa	Checklistan	och	med	hjälp	av	planlösningsmodulerna	och	ett	rutat	papper	
sätta	 ihop	 sin	 egen	 planlösning.	 Genom	 att	 följa	 Checklistan	 från	 början	 till	 slut	 kommer	
kunden	att	ha	en	planlösning	som	uppfyller	kraven	för	grundläggande	tillgänglighet	och	som	
innehar	de	kvalitéer	som	kommit	fram	under	teoristudien	och	intervjustudien	samt	de	kvali-
téer	som	kunden	tycker	är	viktiga.	Checklistan	hjälper	inte	bara	kunden	att	ta	fram	en	plan-
lösning	utan	även	att	bestämma	hur	fasaderna	och	taket	ska	se	ut.	Kunden	får	tips	om	hur	
de	ska	genomföra	fönstersättningen	samt	hur	de	ska	välja	fasadmaterial,	takutformning	och	
takmaterial.	
	
Checklistan	är	enkel	att	 följa	 för	kunden	och	har	presenterats	så	att	alla	kunder	ska	kunna	
förstå	och	följa	Checklistan	för	att	ta	fram	sin	planlösning.	Checklistan	kombinerar	flexibelt	
och	kvadratsmart	tänk	och	ser	till	att	kundens	planlösning	innehar	viktiga	rumskvalitéer	och	
arkitektonisk	kvalitet.	Checklistan	fokuserar	inte	bara	på	huset	utan	även	på	tomten	och	vä-
derstrecken	och	hjälper	kunden	att	anpassa	huset	efter	tomten	och	inte	tvärtom.		 	



III	
	

ABSTRACT	
It	exists	a	lot	of	catalog	houses	on	the	market	today.	The	customer	has	to	choose	between	
the	 existing	models	 that	 the	market	 offers.	 Lundqvistvillan	 does	 not	 want	 a	 catalog	 with	
house	models,	they	want	to	customize	each	house	after	the	customer’s	requirements.	Theirs	
goal	is	to	offer	a	house	that	is	customized	for	the	customer	without	compromising	quality.		
	
Drawing	a	house	with	a	good	architectural	quality	is	a	challenge	for	the	customer	when	both	
choices	the	customer	does	at	the	inside	and	the	outside	of	the	building	affects	the	architec-
tural	quality.	The	aim	with	this	master	thesis	 is	to	develop	a	tool	that	can	matches	against	
prefabricated	elements	to	streamline	the	production	of	homes	after	the	customers	wishes.	
Streamlining	the	process	will	reduce	the	time	and	cost	from	design	to	occupancy.	
	
The	goal	with	this	master	thesis	is	to	allow	the	customer	to	bring	forward	a	plan	with	help	of	
a	checklist	and	flexible	floor	plan	modules.	Which	are	based	of	the	theory	study	and	the	in-
terview	study.	The	plan	that	the	customer	brings	forward	with	the	Checklist	will	have	a	good	
architectural	quality,	it	will	feel	flexible	and	square	clever	and	have	good	room	qualities.	The	
plan	will	 also	meet	 the	 requirements	and	 standards	 that	exists	 in	 the	Swedish	 institute	of	
standards	(SIS,	2015)	and	in	the	National	board	of	housing	(BBR	18,	2015).	
	
To	produce	floor	plan	modules	a	theory	study	has	been	done	around	the	concepts:	square	
clever,	 flexibility,	 room	qualities,	element	building,	movement	pattern	between	rooms,	ar-
chitectural	quality,	the	influence	of	daylight,	standardization	and	the	placement	of	the	house	
after	the	plot	and	the	cardinal	points.	SIS	and	BBR	have	been	studied	so	the	floor	plan	mod-
ules	meet	the	requirements	of	basic	accessibility.	A	market	analysis	and	an	interview	study	
has	been	done.	At	last	the	concepts	free	form	and	collected	form	were	investigated.		
	
The	customer	follows	the	Checklist	to	puzzle	together	their	own	plan	with	help	of	the	floor	
plan	modules	and	the	squared	paper.	Through	following	the	Checklist	from	beginning	to	end	
the	 customer	will	 have	 a	 plan	 that	meets	 the	 requirements	 for	 basic	 accessibility	 and	 the	
plan	will	have	the	qualities	which	were	brought	forward	during	the	theory	study,	the	inter-
view	study	and	important	qualities	for	the	customer.	The	Checklist	will	also	help	the	custom-
er	to	produce	their	facades	and	roof.	The	customer	gets	help	with	the	placement	of	windows	
and	how	to	choose	facade	material,	roof	construction	and	roof	material	to	fit	together.			
	
The	Checklist	is	easy	to	follow	for	the	customer	and	is	introduce	in	such	way	that	all	custom-
ers	can	understand	and	use	the	Checklist	to	produce	their	own	plan.	The	Checklist	combines	
flexibility	with	square	clever.	The	Checklist	does	not	just	focus	on	the	house,	it	also	focuses	
on	the	plot	and	the	cardinal	points.	The	Checklist	helps	the	customer	to	customize	the	house	
after	the	plot	and	not	the	opposite.		 	
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1.	INLEDNING	

1.1	BAKGRUND	

Idag	finns	det	gott	om	husföretag	som	erbjuder	kataloghus	på	villamarknaden.	Kunden	väljer	
ut	sitt	hus	bland	de	modeller	som	husföretaget	erbjuder.	Möjligheten	till	tillval	och	ändringar	
varierar	bland	husföretagen	och	tillval	och	ändringar	blir	ofta	dyrt.	Lundqvistvillan	vill	inte	ha	
en	katalog	med	husmodeller.	De	vill	anpassa	varje	hus	efter	kundens	behov	samtidigt	som	
de	vill	hålla	konkurrenskraftiga	priser.	Lundqvistvillans	mål	är	att	kunna	erbjuda	ett	hus	an-
passat	för	kunden,	till	ett	bra	pris,	utan	att	tumma	på	kvalitén.	Detta	uppfyller	de	genom	bra	
materialval	och	standardiserade	konstruktionslösningar.	(Lundqvistvillan,	2015)		
	
Lundqvistvillan	är	en	del	av	företaget	Lundqvist	trävaru	AB	som	grundades	1936.	I	början	på	
2000-talet	började	de	tillverka	byggsatser	för	bland	annat	garage,	stall	och	fritidshus,	vilket	
är	 den	 största	 verksamheten	 idag.	 Konceptet	 utvecklades	 och	 Lundqvistvillan	 grundades.	
Konceptet	med	Lundqvistvillan	är	industriell	tillverkning	av	väggelement,	bjälklag	och	taksto-
lar	som	levereras	till	kund.	Väggelementen	kan	byggas	upp	till	åtta	gånger	tre	meter	och	le-
vereras	färdigmonterade	med	fönster	och	dörrar	till	byggplatsen.	Lundqvist	trävaru	AB	byg-
ger	 och	 levererar	 takstolar	 till	 kund	 via	 företaget	 Lundqvist	 takstolar	 AB.	 (Lundqvistvillan,	
2015)		
	
Fördelen	med	att	bygga	prefabricerade	väggelement	och	takstolar	i	fabrik,	som	sen	levereras	
till	byggplatsen	och	monteras	på	plats,	är	att	huset	snabbt	kan	resas	och	vädersäkras	(Lun-
dqvistvillan,	2015).	Att	bygga	hus	med	prefabricerade	väggelement	har	många	fördelar.	Den	
största	fördelen	är	att	huset	snabbt	kan	monteras	på	plats,	vilket	minskar	risken	för	fuktska-
dor	genom	att	fukt	kommer	in	i	byggmaterialet.	Industriellt	byggande	blir	mer	och	mer	po-
pulärt	 då	 det	 medför	 kostnadseffektivitet,	 tidsbesparingar	 och	 miljöbesparingar.	 (Ahlfort,	
2015)	
	
Det	kan	vara	svårt	att	planera	ett	helt	husbygge	själv	för	en	privatperson	som	inte	är	insatt	i	
alla	de	regler	och	standarder	som	finns.		Att	rita	ett	hus	som	har	en	god	arkitektonisk	kvalitet	
blir	en	utmaning	då	både	val	man	gör	interiört	och	exteriört	spelar	in.	Arkitektonisk	kvalitet	
kan	avse	egenskaper,	upplevelser	och	värden	(Rönn,	2003).		
	
För	att	kunna	effektivisera	processen	både	tidsmässigt	och	kostnadsmässigt	utan	att	tumma	
på	den	arkitektoniska	kvalitén	krävs	standardiseringar	och	ramar.	Detta	examensarbete	kom	
till	för	att	fokusera	på	kunden	och	kundens	önskan	när	det	kommer	till	att	ta	fram	planlös-
ningar	och	fasader	som	uppfyller	de	önskemål	som	kunden	har	 inom	de	ramar	som	finns	 i	
byggbranschen.			
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1.2	SYFTE	OCH	MÅL	

Syftet	med	examensarbetet	är	att	ta	fram	ett	verktyg	som	kan	matchas	mot	prefabricerade	
element	 för	 att	 effektivisera	 framtagandet	 av	 villor	 efter	 kundens	 önskemål.	 Detta	 för	 att	
tidseffektivisera	och	kostnadseffektivisera	hela	processen	från	idé	till	inflyttning.		
			
Målet	 med	 examensarbetet	 är	 att	 ta	 fram	 flexibla	 planlösningsmoduler	 efter	 de	 element	
som	Lundqvistvillan	producerar	 idag.	Planlösningsmodulerna	baseras	på	 intervjuer	samt	på	
teoristudien.	Målet	med	planlösningsmodulerna	är	att	kunden	själv	kan	sätta	samman	dessa	
till	 en	 planlösning	 med	 hjälp	 av	 Checklistan.	 Planlösningarna	 som	 tas	 fram	 med	 hjälp	 av	
Checklistan	ska	ha	en	god	arkitektonisk	kvalitet,	kännas	flexibla	och	kvadratsmarta	samt	in-
neha	goda	rumskvalitéer.	Fortsättningsvis	är	målet	med	planlösningarna	att	de	ska	uppfylla	
de	 krav	 och	 standarder	 som	 finns	 i	 Svensk	 Standard	 (SIS,	 2015)	 och	 Boverkets	 Byggregler	
(BBR	18,	2015).		
	

1.3	FRÅGESTÄLLNINGAR		

ü Kan	 kunden	 på	 ett	 enkelt	 sätt	 ta	 fram	 en	 planlösning	 anpassad	 efter	 egna	 behov	 och	
önskemål	med	hjälp	av	planlösningsmodulerna?		
	

ü Går	modulerna	att	matcha	mot	de	element	som	Lundqvistvillan	producerar	idag?	Räcker	
de	element	 som	Lundqvistvillan	producerar	 idag	eller	behövs	det	 fler	 för	att	 tillgodose	
kundernas	 önskemål?	 Hur	 utformar	man	 ett	 antal	 effektivt	 producerade	 element	 som	
ger	flexibiliteten	att	anpassa	villorna	efter	kundernas	önskemål?		

	
ü Kan	 kunden	 med	 Checklistans	 och	 planlösningsmodulernas	 hjälp	 ta	 fram	 en	 godkänd	

planlösning	enligt	SIS	och	BBR?		
	
ü Hur	anpassar	kunden	huset	efter	tomten	och	väderstrecken?	
	
ü Hur	redovisas	flexibiliteten	i	att	förändra	planlösningen	efter	egna	önskemål	för	kunden	

på	ett	lättförståeligt	sätt?	Hur	redovisas	planlösningsmodulernas	flexibilitet?	
	
ü Hur	kan	den	arkitektoniska	kvaliteten	för	villorna	säkras?		
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1.4	AVGRÄNSNINGAR	

Examensarbetet	avgränsas	till	Lundqvistvillans	konstruktionslösningar	och	mått.	För	att	för-
enkla	 för	kunden	samt	 för	att	passa	 ihop	med	dimensionerade	 takkonstruktioner	 ska	plat-
tans	mått	vara	delbara	med	600	millimeter.		
	
Paneltyper,	taklutningar	och	takbeklädnader	utgår	från	de	varianter	som	Lundqvistvillan	an-
vänder	idag.	Planlösningsmodulerna	som	tas	fram	följer	de	krav	som	finns	i	SIS	och	BBR	för	
enfamiljsvillor.	Modulerna	gäller	endast	för	enfamiljshus,	både	enplanshus	och	tvåplanshus.		
	
Examensarbetet	avgränsas	till	att	undersöka	hur	kunden	kan	sätta	samman	sin	planlösning	
själv	med	hjälp	av	Lundqvistvillan.	Examensarbetet	kommer	inte	att	undersöka	hur	arkitekt	
eller	stadsarkitekt	kan	förbättra	planritning	och	tomtritning.			
	
Checklistans	 och	 planlösningsmodulernas	 funktion	 kommer	 under	 detta	 examensarbete	
endast	testas	av	författaren	och	några	anställda	på	Lundqvistvillan.		
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2.	METOD	

2.1	TEORISTUDIE	AV	NYCKELORD		

Arbetet	påbörjades	genom	att	studera	ett	antal	nyckelord.	De	nyckelord	som	studerades	var	
kvadratsmart,	flexibilitet,	rumskvalitéer,	elementbyggnad,	rörelsemönster	mellan	rum,	arki-
tektonisk	kvalitet,	dagsljusets	 inverkan,	standardisering	samt	husets	placering	efter	tomten	
och	väderstrecken.	Under	studien	undersöktes	även	vilka	standarder	och	krav	som	gäller	vid	
byggnation	av	bostäder.	Svensk	Standard,	SIS,	och	Boverkets	byggregler,	BBR,	har	studerats.		
	
Teoristudien	har	genomförts	genom	att	söka	i	både	tryckta	och	elektroniska	källor.	Studien	
av	nyckelorden	har	sedan	använts	för	att	ta	fram	intervjufrågor	för	att	 jämföra	teorin	med	
vad	människor	som	bor	eller	har	bott	i	villa	tycker	är	viktigt	med	sin	bostad.		
	
En	teoristudie	har	gjorts	kring	de	begrepp	som	ansågs	som	viktiga	kvalitéer	och	egenskaper	i	
planlösningarna.	 För	 att	 nå	målet	 att	 planlösningarna	 skulle	 ha	 god	 arkitektonisk	 kvalitet,	
kännas	 flexibla	 och	 kvadratsmarta	 samt	 inneha	 goda	 rumskvalitéer	 ansågs	 en	 teoristudie	
kring	begreppen	som	ett	bra	 tillvägagångssätt.	Fortsättningsvis	var	målet	med	planlösning-
arna	att	de	skulle	uppfylla	de	krav	och	standarder	som	finns	i	SIS	och	BBR	och	därför	valdes	
det	att	göra	en	närmare	studie	av	dessa	två.		
	

2.2	MARKNADSANALYS	

Efter	att	nyckelorden	studerats	genomfördes	en	marknadsanalys	av	ett	urval	av	husleveran-
törer	som	finns	på	den	svenska	marknaden	idag.	Analysen	av	husleverantörerna	har	genom-
förts	genom	att	besöka	deras	webbsidor	för	att	se	om	de	nyckelord	som	undersöktes	under	
teoristudien	har	beaktats	 i	deras	husmodeller.	De	husleverantörer	som	har	analyserats	har	
alla	 i	 likhet	med	 Lundqvistvillan	 produktion	 av	 prefabricerade	 element	 för	 trähus.	 Genom	
sidan	 hus.se	 gjordes	 en	 sökning	 på	 husleverantörer	 som	 levererar	 trähus	 till	 Norrbotten	 i	
form	 av	 prefabricerade	 väggelement.	 Fem	 husleverantörer	 valdes	 slumpmässigt	 ut	 för	 att	
studeras	närmare.	De	husleverantörer	som	har	studerats	är	Borohus,	Arvesund,	Myresjöhus,	
A-hus	och	Skidstahus.	
	
En	marknadsanalys	genomfördes	av	husleverantörer	 idag	för	att	se	hur	dessa	uppfyller	det	
som	i	teoristudien	framkommit	som	viktiga	kvalitéer	och	egenskaper	för	en	bostad.	Genom	
att	studera	hur	husleverantörer	idag	marknadsför	sina	bostäder	kunde	inspiration	och	idéer	
hämtas	till	det	fortsatta	arbetet.	I	marknadsanalysen	gick	det	att	se	att	det	som	framkommit	
som	 viktiga	 kvalitéer	 under	 teoristudien	 har	 använts	 i	 de	 undersökta	 husleverantörernas	
bostäder,	vilket	ökar	teoristudiens	trovärdighet.		
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2.3	INTERVJUSTUDIE	

Intervjuer	har	genomförts	med	personer	som	bor	i	villa.	För	att	få	en	så	stor	spridning	som	
möjligt	bland	de	som	blev	intervjuade	valdes	män	och	kvinnor	i	olika	åldrar,	med	olika	bak-
grund	 och	 utbildning.	 Intervjuerna	 genomfördes	 ansikte	mot	 ansikte	 för	 att	 se	 till	 att	 den	
som	blev	intervjuad	förstod	intervjufrågorna	samt	för	att	enklare	kunna	spinna	vidare	på	den	
intervjuades	svar.	Syftet	med	intervjuerna	var	att	ta	del	av	olika	personers	erfarenheter	och	
åsikter	gällande	vad	de	anser	är	viktiga	kvalitéer	och	egenskaper	 i	villans	planlösning.	Före	
intervjuerna	bestämdes	ett	antal	 frågor	som	sedan	ställdes	 till	 samtliga	personer	som	blev	
intervjuade.	 Intervjufrågorna	 finns	att	 läsa	 i	Bilaga	1.	 Intervjuerna	 sammanställdes	och	an-
vändes	tillsammans	med	teoristudien	som	underlag	för	de	rumsmoduler	och	kombinations-
moduler	som	tagits	fram.			
	
Intervjustudien	valdes	att	göras	med	en	kvalitativ	metod	då	målet	med	frågorna	var	att	få	en	
helhetsbeskrivning	av	vad	de	intervjuade	ansåg	som	bra	respektive	mindre	bra	kvalitéer	och	
egenskaper	 i	 sina	 bostäder.	Då	metoden	 var	 kvalitativ	 valdes	 en	mindre	population	ut	 för	
intervju.	I	detta	fall	intervjuades	tio	personer,	hälften	män	och	hälften	kvinnor,	i	åldrarna	20	
till	70	år.	Enligt	Nationalencyklopedin	beskrivs	just	kvalitativ	metod	som	en	metod	som	an-
vänds	 för	att	 få	en	helhetsbeskrivning	och	att	studien	begränsas	till	en	mindre	population.	
Personen	 som	 utför	 intervjun	 i	 en	 kvalitativ	metod	 ställer	 frågorna	 och	 analyserar	 svaren	
parallellt.	(Eriksson,	B,	2015)	
	
Valet	föll	på	att	använda	en	intervjustudie	som	metod	på	grund	av	att	få	just	denna	helhets-
beskrivning	av	styrkor	och	svagheter	som	personer	som	bor	i	villa	upplever	och	har	upplevt	
med	sin	bostad.	Målet	med	studien	var	fortsättningsvis	att	se	de	intervjuade	som	potentiella	
kunder	och	få	fram	vad	de	hade	valt	om	de	skulle	bygga	sin	bostad	idag.		
	
De	alternativ	som	det	stod	mellan	när	den	kvalitativa	intervjustudien	valdes	var	att	göra	en	
kvantitativ	enkätundersökning.	Enkätundersökningen	valdes	bort	då	det	tar	bort	möjligheten	
till	följdfrågor	kopplade	till	den	svarandes	svar.	Enkätundersökningen	gör	även	att	den	sva-
randes	svar	blir	mer	styrt.	Till	exempel	kan	det	lätt	bli	missförstånd	med	en	enkätundersök-
ning	med	kryssfrågor	eller	värderingsfrågor	över	vad	den	svarande	menar	och	hur	den	som	
analyserar	 svaret	 tolkar	 svaret.	 I	 en	 intervjustudie	 kan	den	 svarande	 svara	precis	 vad	 som	
helst	och	följdfrågor	kan	ställas.	Den	person	som	analyserar	svaret	och	ställer	frågorna	kan	
be	den	svarande	att	utveckla	sitt	svar.	Kvantitativ	metod	hade	passat	bättre	om	det	varit	en	
större	grupp	som	skulle	ha	undersökts	eller	om	studien	varit	ute	efter	att	få	fram	variation	i	
svaren	(Eriksson,	B,	2015).	Då	målet	med	undersökningen	inte	överensstämmer	med	kvanti-
tativ	metod	valdes	kvalitativ	metod.	Den	kvalitativa	metoden	valdes	att	genomföras	med	en	
intervjustudie	ansikte	mot	ansikte	för	att	kunna	ställa	följdfrågor	och	analysera	svaren	sam-
tidigt.		
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2.4	FRAMTAGANDE	AV	PLANLÖSNINGSMODULER	

Planlösningsmoduler	har	tagits	fram	utefter	de	rumskvalitéer	som	framkommit	under	inter-
vjuerna	och	teoristudien.	Målet	vid	utformning	av	modulerna	har	varit	att	göra	dessa	flexibla	
och	kvadratsmarta.	 Fortsättningsvis	har	modulerna	 tagits	 fram	 för	 att	 kunna	kopplas	 sam-
man	med	de	byggelement	som	Lundqvistvillan	producerar	idag.	Alla	moduler	och	mått	som	
har	tagits	fram	följer	de	rekommendationer	som	finns	i	SIS	(SS	91	42	21:2006).	Både	rums-
moduler,	för	ett	rum,	och	kombinationsmoduler,	för	flera	rum,	har	tagits	fram.		
	
Framtagandet	av	modulerna	påbörjades	genom	att	skissa	för	hand	olika	storlekar	på	modu-
ler.	Den	minsta	rumsmodulen	utgår	från	minimikravet	för	att	uppfylla	normalnivån	enligt	SIS	
samt	 från	 kravet	 att	 modulens	 yttermått	 ska	 vara	 delbart	 med	 600	 millimeter,	 därför	 är	
några	rumsmoduler	större	än	SIS	krav	för	normalnivå.	För	att	kunden	ska	veta	vilka	minsta	
mått	de	kan	minska	modulerna	till	togs	en	lista	över	fri	yta	om	krävs	för	att	uppfylla	grund-
läggande	tillgänglighet	fram.	Listan	beskriver	minsta	mått	med	siffror	och	med	figurer	i	skala	
1:100,	figurerna	kan	kunden	använda	som	kontrollverktyg.	Modulerna	har	tagits	fram	i	flera	
storlekar,	där	kunden	själv	väljer	hur	stort	rum	de	behöver	för	vardera	funktion.	Modulerna	
ritades	upp	 i	programmet	ArchiCAD	och	möblerades	med	de	möbler	som	är	typiska	för	re-
spektive	modul.		
	
Först	 togs	 rumsmoduler	 fram	 för	 sovrum,	 badrum,	 klädkammare,	 tvättstuga,	 kök,	matsal,	
vardagsrum,	 allrum,	 kontor,	 bastu,	 garage	 och	 entré.	 När	 dessa	 var	 bestämda	 påbörjades	
arbetet	med	 att	 ta	 fram	 kombinationsmodulerna.	 Kombinationsmodulerna	 består	 av	 flera	
rum	 där	 rummen	 har	 likheter	med	 rumsmodulerna,	men	 rummen	 behöver	 nödvändigtvis	
inte	vara	exakt	likadana	som	dessa.	Enda	kravet	med	kombinationsmodulerna	är	att	modu-
lens	yttermått	ska	vara	delbara	med	600	millimeter	samt	att	de	krav	på	grundläggande	till-
gänglighet	som	finns	i	SIS	ska	vara	uppfyllda.	Innerväggarna	i	kombinationsmodulerna	behö-
ver	alltså	nödvändigtvis	inte	vara	delbara	med	600	millimeter.		
	
För	 tvåplanshus	 kommer	 kunden	 att	 behöva	 placera	 ut	 en	 trappa,	 därför	 togs	 några	 olika	
modeller	 på	 trappor	 fram,	 för	 att	 kunden	 ska	 kunna	 se	 hur	 stor	 plats	 olika	modeller	 tar.	
Trappmodellerna	 togs	 fram	 i	 skala	 1:100,	 detta	 för	 att	 kunden	 ska	 kunna	 klippa	 ut	 den	
trappa	de	vill	ha	och	placera	in	denna	på	planlösningen	som	också	är	i	skala	1:100.	Hjälpme-
del	för	att	kontrollera	tillgängligheten	togs	fram.	Tillgänglighetsverktygen	kan	användas	om	
kunden	väljer	att	göra	en	egen	modul	eller	vill	 flytta	på	någon	dörr	eller	vägg	och	därmed	
behöver	undersöka	om	tillgängligheten	fortfarande	är	uppfylld,	enligt	SIS	och	BBR.	En	tabell	
som	hjälper	kunden	att	kontrollera	att	deras	bostad	har	tillräckligt	mycket	förvaring,	enligt	
SIS,	har	också	tagits	fram.		
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2.5	FRAMTAGANDE	AV	CHECKLISTA	

Checklistan	 togs	 fram	 parallellt	 med	 modulerna	 eftersom	 Checklistan	 och	 modulerna	 ska	
fungera	tillsammans.	Checklistan	togs	 fram	som	ett	verktyg	till	kunden	och	har	därför	pre-
senterats	på	ett	 lättöverskådligt	sätt	för	att	alla	kunder	ska	kunna	följa	och	förstå	Checklis-
tan.	Kunden	ska	med	hjälp	av	Checklistan	och	planlösningsmodulerna	kunna	ta	fram	sin	egen	
planlösning.	 Checklistan	 utgår	 från	 de	 tillgänglighetsregler	 som	 finns	 i	 SIS	 och	 BBR	 för	 att	
planlösningen	 ska	uppfylla	 grundläggande	 tillgänglighet.	Rumskvalitéer,	 flexibilitet,	 rörelse-
mönster,	 ljusinsläpp,	 arkitektonisk	 kvalitet	 samt	 husets	 placering	 efter	 tomten	 och	 väder-
strecken	togs	upp	i	Checklistan.	Detta	för	att	återkoppla	till	viktiga	kvalitéer	som	kom	fram	
under	teoristudien	och	intervjuerna.	Illustrationer	togs	fram	till	Checklistan	som	visualiserar	
hur	modulerna	 ska	 sättas	 samman	 samt	 för	 att	 presentera	 olika	 val	 som	 kunden	 har.	 Be-
greppen	fri	form	och	samlad	form	presenteras	för	kunden	i	Checklistan,	där	kunden	i	ett	ti-
digt	 skede	 får	 välja	 om	 de	 vill	 bestämma	 sin	 planlösnings	 form	 eller	 låta	 modulerna	 be-
stämma	planlösningens	form.	
	
Checklistan	har	lagts	upp	på	sådant	sätt	att	när	kunden	har	gått	igenom	listan	från	början	till	
slut	 har	 de	 en	 färdig	 planlösning	 framför	 sig.	 Kunden	 kommer	 även	 att	 ha	 gjort	 val	 av	
material	 för	 tak	och	 fasader	 samt	bestämt	 fönster	och	ytterdörrar.	Checklistan	 lär	 kunden	
hur	de	tar	fram	sin	planlösning	samt	hur	de	kan	rita	upp	förenklade	fasader	med	fönstersätt-
ning	och	placering	av	ytterdörrar.	 För	de	kunder	 som	 inte	vill	 läsa	hela	Checklistan	har	en	
sammanfattning	av	Checklistan	tagits	fram,	som	kunden	kan	använda	tillsammans	med	plan-
lösningsmodulerna	för	att	sätta	samman	sin	planlösning.	Checklistan	avslutas	med	tre	exem-
pel	 på	 framtagande	 av	 planlösning	 med	 hjälp	 av	 planlösningsmodulerna.	 De	 tre	 exempel	
som	gås	igenom	är	de	tre	metoder	som	har	presenterats	i	Checklistan,	samlad	form,	fri	form	
och	samlad	form	från	fri	form.		
	
Till	Checklistan	togs	en	bilaga	fram,	Bilaga	för	Checklistan.	 I	denna	bilaga	hittar	kunden	till-
gänglighetsverktyg	samt	olika	minsta	mått	som	krävs	för	att	rummet	ska	kunna	uppfylla	en	
viss	 funktion.	 Bilagan	 innehåller	 även	en	 tabell	 för	 den	 förvaring	 som	kunden	 kommer	 att	
behöva	i	sin	bostad.	Fortsättningsvis	innehåller	bilagan	rutade	papper	för	planritningen	och	
tomtritningen	som	kunden	använder	när	de	ska	sätta	samman	sin	planlösning	med	moduler-
na	samt	när	de	ska	 rita	upp	 tomten	och	placera	ut	huset	efter	 tomten	och	väderstrecken.	
Slutligen	 har	 alla	 rumsmoduler	 och	 kombinationsmoduler	 bifogats	 Checklistan.	Modulerna	
finns	 även	 spegelvända	 i	 bilagan	 för	 att	 kunna	 placeras	 på	 fler	 sätt,	 detta	 för	 att	 inte	 be-
gränsa	kunden.	Genom	att	bifoga	modulerna	både	vanliga	och	spegelvända	ökar	modulernas	
flexibilitet	och	underlättar	för	kunden	att	kunna	placera	ut	modulerna	precis	som	de	vill	ha	
dem.	
	
Checklistans	 användarvänlighet	 har	 testats	 av	 några	 anställda	 på	 Lundqvistvillan	 samt	 av	
författaren	själv.	Efter	testerna	har	förenklingar	och	förändringar	gjorts	av	Checklistan	samt	
av	planlösningsmodulerna.		
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3.	TEORI	

3.1	TEORISTUDIE	AV	NYCKELORD	

3.1.1	KVADRATSMART	
Med	begreppet	kvadratsmart	menas	en	väl	utnyttjad	yta	när	det	kommer	till	planlösningen.	
Ordet	kvadratsmart	är	något	som	bland	annat	IKEA	använder.	IKEA	och	Skanska	har	tillsam-
mans	tagit	fram	konceptet	BoKlok	som	bygger	på	kvadratsmarta	planlösningar.	BoKlok	byg-
ger	kvadratsmarta	lägenheter	genom	att	minska	på	onödiga	ytor	som	långa	hallar	samt	ytor	
som	 saknar	 funktion.	Målet	med	BoKloks	planlösningar	 är	 att	 få	 in	 alla	 funktioner	 som	en	
modern	familj	behöver	på	så	liten	yta	som	möjligt	utan	att	bostaden	ska	bli	svår	att	möblera.	
Genom	en	öppen	planlösning	med	mycket	ljusinsläpp	från	stora	fönster	upplevs	de	kvadrat-
smarta	bostäderna	rymligare.	Extra	takhöjd	och	skjutdörrar	är	andra	faktorer	BoKlok	använ-
der	sig	av	för	att	ge	bostäderna	en	större	rymd.	(BoKlok,	2015).	
	
Arnstad	skriver	att	effektiva	bostadsytor	ger	och	spar.	Att	bygga	effektiva	och	väl	utnyttjade	
ytor	som	har	en	god	funktion	minskar	på	kostnaderna.	(2006,	43).	
	

3.1.2	FLEXIBILITET	
I	boken	Bostadens	omätbara	värden	länkar	författarna	ihop	generalitet	med	flexibilitet.	Ge-
nerella	 rum	är	mångsidiga	 rum	som	rymmer	 flera	olika	 funktioner	och	möbleringar.	Gene-
rella	 rum	ger	en	 flexibelt	användbar	bostad.	Det	generella	 rummet	är	 större	än	ett	vanligt	
sovrum,	men	mindre	än	ett	vardagsrum.	Mått	för	tillgänglighet	sammanfaller	med	ökad	flex-
ibilitet	i	det	generella	rummet.	Detta	gör	att	det	generella	rummet	har	en	långsiktig	använd-
barhet	då	det	kan	 inrymma	många	olika	funktioner	och	verksamheter.	 (Nylander	och	Fors-
hed,	2011,	53)		
	
Nylander	och	Forshed	listar	tre	tumregler	som	de	anser	viktiga	vid	designandet	av	generella	
och	flexibla	planlösningar.	Den	första	är	att	ha	rum	med	många	öppningar,	vilket	de	anser	är	
en	förutsättning	för	bostadens	generalitet	och	flexibilitet.	Detta	för	att	rummet	kan	nås	från	
flera	 håll	 samtidigt	 som	 rörelsemönstret	 i	 bostaden	 ökar.	 Nästa	 tumregel	 är	 att	 rummets	
bredd	och	längd	ska	vara	minst	3,6	meter.	Detta	för	att	rummet	ska	bli	flexibelt	och	kunna	
inrymma	många	olika	 funktioner	och	verksamheter.	 En	 stor	användbarhet	gör	att	 rummet	
har	en	stor	generalitet.	Den	tredje	tumregeln	som	gynnar	generaliteten	och	flexibiliteten	är	
att	rummen	ska	vara	likvärdiga	i	material,	detaljer	och	form.	Bostaden	går	lätt	att	förändra	
och	de	boende	får	bestämma	rummens	funktioner	eftersom	inget	rum	är	utpekat	som	var-
dagsrum	eller	sovrum.	(2011,	54)	”Flexibilitet	är	sammanbundet	med	generalitet.	Förutsätt-
ningarna	 i	det	generella	 rummet	ger	de	boende	 flexibilitet.”	 (Nylander	och	Forshed,	2011,	
59).	 Enligt	 Nylander	 och	 Forshed	 kan	 flexibilitet	 även	 åstadkommas	med	 flyttbara	 väggar	
som	möjliggör	förändrad	rumsform	(2011,	59).		
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3.1.3	RUMSKVALITÉER	
Nylander,	 Gromark,	 Nilsson	 och	 Redvall	 beskriver	 projektet	 Ovanljus	 av	 eleverna	 Blom,	
Greek	och	Lindberg.	I	projekt	Ovanljus	har	eleverna	identifierat	boendekvalitéer	genom	stu-
diebesök,	samtal	och	litteratur.	De	har	gjort	studien	för	lägenheter,	men	det	går	att	applicera	
en	del	av	vad	de	har	kommit	fram	till	på	villor.	En	viktig	kvalitet	för	bostäder	är	mycket	dags-
ljus,	 från	 flera	riktningar.	En	annan	kvalitet	är	att	dela	 in	planlösningen	 i	en	mer	privat	del	
och	en	mer	offentlig	del.	Tydlighet	mellan	den	privata	och	offentliga	delen	ses	som	en	viktig	
boendekvalitet.	Entrén	placeras	antingen	mellan	dessa	delar	eller	intill	den	offentliga	delen.	
	
Nylander	och	Forshed	belyser	också	vikten	av	att	ha	en	privat	del	och	en	offentlig	del	i	bo-
staden.	Tydligheten	mellan	vad	som	är	privat	och	offentligt	gör	att	de	boende	får	möjlighet	
att	känna	integritet,	trygghet	och	säkerhet.	(2011,	96)		
	
Att	skapa	trygghet	i	hemmet	är	också	något	som	belyses	av	Blom,	Greek	och	Lindberg	i	deras	
projekt	Ovanljus.	För	att	skapa	trygghet	inom	hemmet	kan	man	i	planlösningen	skapa	över-
blickbarhet	genom	att	man	från	en	plats	i	bostaden	kan	överblicka	andra	delar	av	bostaden.	I	
undersökningen	har	Blom,	Greek	och	Lindberg	identifierat	att	trygghet	även	kan	skapas	ge-
nom	samhörighet	och	interaktion	mellan	grannar.	Detta	uppfylls	genom	att	orientera	bosta-
den	så	att	minst	en	viktig	del	vänds	mot	grannar	för	att	grannar	ska	kunna	se	och	bli	sedda	
av	varandra.		
	
Nylander	 och	 Forshed	 diskuterar	 omslutenhet	 och	 öppenhet	 i	 boken	Bostadens	 omätbara	
värden.	De	skriver	att	en	stor	kvalitet	 i	bostaden	är	att	kunna	uppleva	både	öppenhet	och	
omslutenhet.	Öppenhet	skapar	stora	ytor	och	volymer	samt	en	gränslös	kontakt	mellan	ute	
och	inne.	Omslutenhet	skapar	rum	där	man	kan	känna	sig	privat,	rummen	har	mindre	öpp-
ningar	och	mindre	insyn	i	jämförelse	med	de	öppna	rummen.	(2011,	29)	Tumregler	som	Ny-
lander	och	Forshed	ger	för	att	ge	rummet	en	större	omslutenhet	är	att	skapa	tydliga	hörn,	
hela	 väggfält	 samt	 att	 rama	 in	 dörröppningar	 och	 fönsteröppningar.	 Spröjs,	 trösklar	 och	
enkla	 läsbara	 former	 förstärker	omslutenheten	av	ett	 rum	ytterligare.	Motsatsen	ger	 rum-
met	en	större	känsla	av	öppenhet.	(2011,	30)		
	

3.1.4	RÖRELSEMÖNSTER	MELLAN	RUM	
Genom	att	studera	olika	planlösningar	för	villor	blir	rörelsemönstret	mellan	rummen	tydligt.	
Villans	 mer	 offentliga	 rum	 länkas	 ofta	 samman	med	 ett	 tydligt	 rörelsemönster,	 som	 kök,	
matsal	och	vardagsrum.	Samma	gäller	för	de	mer	privata	rummen	som	sovrum,	badrum	och	
klädkammare.	Om	huset	har	ett	allrum	är	detta	rum	oftast	sammanlänkat	med	sovrummen.	
Fortsättningsvis	 ses	 rörelsemönster	 mellan	 entré,	 badrum	 eller	 WC,	 tvättstuga	 och	 ett	
mindre	 privat	 rum	 som	 kök	 eller	 vardagsrum.	 Rumskopplingar	 som	 anses	 viktiga	 är	 något	
som	Blom,	Greek	 och	 Lindberg	 har	 identifierat	 i	 sitt	 projekt	Ovanljus	 (Nylander,	Gromark,	
Nilsson	och	Redvall	2007,	143).	De	trycker	speciellt	på	att	placera	ett	badrum	mellan	två	sov-
rum.		
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Nylander	och	Forshed	skriver	”Rörelsen	är	en	förutsättning	för	att	uppleva	arkitekturen	som	
helhet.	Arkitekturen	 inbjuder	till	 rörelse	–	genom	rum.”	 (2011,	83).	Att	kunna	gå	runt	hela	
bostaden	 från	 rum	 till	 rum	 skapar	 en	 känsla	 av	 stor	 volym	 och	 rymlighet.	 (Nylander	 och	
Forshed,	2011,	83).	
	

3.1.5	ELEMENTBYGGNAD	
Enligt	Hillerborg	är	fördelen	med	elementbyggnader	att	elementen	kan	tillverkas	på	ett	fa-
briksmässigt	sätt	 i	skydd	för	väder	och	vind	samt	att	byggnaden	kan	resas	och	färdigställas	
på	kort	tid.	Väggelement	kan	även	kallas	ytelement.	Definitionen	av	ett	ytelement	är	att	de	
är	utsträckta	 i	 två	 riktningar.	Väggar,	bjälklag	och	 tak	kan	 tillverkas	 som	ytelement	 i	 fabrik	
och	 sen	 levereras	 till	 byggarbetsplatsen.	Vanliga	 tillverkningsmetoder	 för	 ytelement	 är	be-
tong,	 lättbetong	eller	ett	 ramverk	av	 trä	 som	kläs	med	gipsskivor	eller	 spånskivor.	 Fönster	
och	dörrar	kan	monteras	färdigt	i	väggelementen	innan	de	levereras	från	fabriken.	Ledningar	
för	el,	vatten	och	avlopp	kan	även	monteras	på	fabriken.	(Hillerborg,	2015)	
	

3.1.6	ARKITEKTONISK	KVALITET		
Enligt	Redvall	skapas	bostadens	estetik	först	när	en	eller	flera	människor	börjar	etablera	en	
”bostadsrelation”	och	skapar	sig	ett	hem	och	börjar	trivas	(Nylander,	Gromark,	Nilsson	och	
Redvall	2007,	77).	För	att	skapa	estetik	 i	en	bostad	krävs	alltså	de	boendes	medverkan	till-
sammans	med	bostadens	arkitektur.	Redvall	menar	också	på	att	vad	som	är	god	och	vad	som	
är	 dålig	 arkitektur	 avgörs	 i	mötet	mellan	människan	och	 arkitekturen	 (Nylander,	Gromark,	
Nilsson	och	Redvall	2007,	75).		
	
Nylander	och	Forshed	beskriver	i	sin	bok	Bostadens	omätbara	värden	arkitektonisk	kvalitet.	
De	har	hämtat	inspiration	från	arkitekten	Vitruvius	för	beskrivandet	av	arkitektonisk	kvalitet.	
Vitruvius	 var	 verksam	 arkitekt	 i	 Rom	 för	 2000	 år	 sedan.	 De	 tre	 begreppen	 hållbarhet,	 be-
kvämlighet	och	skönhet	var	 tre	egenskaper	som	Vitruvius	 tyckte	att	ett	hus	skulle	ha	 i	 lika	
stora	delar	för	att	vara	ett	bra	hus.	(Nylander	och	Forshed	2011,	10)		
	
”Lösningen	av	bostadens	funktioner	är	avgörande	för	bekvämligheten”	(Nylander	och	Fors-
hed	2011,	10).	Exempel	 som	Nylander	och	Forshed	ger	på	bekvämlighet	är	badrum,	 rejäla	
kök	och	moderna	tvättstugor	 (2011,	10).	När	Vitruvius	pratade	om	hållbarhet	menade	han	
husets	beständighet	över	tid.	För	att	bygga	hållbart	idag	måste	man	tänka	långsiktigt	och	ha	
ett	 ekologiskt	 förhållningssätt	 med	 sunda	material	 och	 beprövade	 detaljlösningar.	 Ekono-
misk	hållbarhet	är	ett	annat	begrepp	och	då	pratar	man	om	att	minimera	underhållet	av	bo-
staden	genom	att	välja	bra	material.	(Nylander	och	Forshed	2011,	10)		
	
Vitruvius	sista	begrepp	är	skönhet,	ett	begrepp	som	var	väldigt	svagt	under	funktionalismens	
tid	då	begreppet	”Form	follows	function”	var	ledordet	för	arkitekturen.	Skönhet	är	ett	omät-
bart	begrepp	och	styrs	av	den	personliga	upplevelsen.	Skönhet	är	något	som	uppstår	mellan	
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betraktaren	och	objektet	eller	den	boende	och	bostaden.	Skönhet	är	omätbart	och	det	man	
vill	åstadkomma	med	skönhet	är	helhetsupplevelsen.	Saker	ska	passa	ihop	och	vi	ska	uppleva	
en	helhet	med	bostaden.	(Nylander	och	Forshed	2011,	11)		
	
Nylander	och	Forshed	skriver	att	”Arkitektonisk	kvalitet	är	när	de	tre	egenskaperna	bekväm-
lighet,	hållbarhet	och	skönhet	samverkar	och	väger	lika	tungt.”	(2011,	11).	Se	figur	1.	

	
Något	som	Nylander	och	Forshed	har	tagit	fasta	på	som	betydelsefulla	tumregler	för	bosta-
dens	arkitektur	är	ett	välgjort	hantverk	samt	material	av	hög	kvalitet.	Även	att	integrera	och	
samordna	 bostadens	 installationer,	 el,	 vatten	 och	 ventilation,	 med	 arkitekturen	 anser	 de	
viktigt.	En	annan	tumregel	de	ger	är	att	 tänka	hållbart	 för	att	minimera	driftkostnader	och	
underhållskostnader.	Detta	då	driftkostnader	och	underhållskostnader	står	får	80	procent	av	
husets	totala	kostnad	under	en	50-årsperiod.	Det	innebär	att	endast	20	procent	av	den	to-
tala	kostnaden	under	50-årsperioden	går	till	produktionsfasen.	Genom	att	välja	rätt	material	
i	produktionsfasen	kan	man	minska	sina	driftkostnader	och	underhållskostnader	 för	huset.	
(2011,	14)	
	
Material	 som	 anses	 goda	 ur	 ett	 hållbarhetsperspektiv	 enligt	 Nylander	 och	 Forshed	 är	 trä,	
sten	 och	 plåt.	 Alla	 tre	 är	 förnyelsebara	material	 som	 kräver	minimalt	med	 underhåll.	 Det	
billigaste	materialet	behöver	 inte	vara	det	 lönsammaste.	Ett	exempel	författarna	ger	är	att	
lägga	tak	med	Rheinzinkplåt	eller	tjärpapp.	Rheinzinkplåten	har	en	livslängd	på	minst	75	år	
medan	 tjärpappen	 ska	 bytas	 efter	 15	 år.	 Trots	 att	 Rheinzinkplåten	 kostar	 tre	 gånger	 så	
mycket	som	tjärpappen	har	man	redan	efter	15	år,	vid	den	första	pappomläggningen,	tjänat	
in	den	extra	utgiften.	(2011,	25)	
	

3.1.7	DAGSLJUSETS	INVERKAN	
Nylander	och	Forshed	beskriver	dagsljusets	betydelse	för	bostaden	i	boken	Bostadens	omät-
bara	värden.	Enligt	författarna	har	dagsljusets	en	fundamental	betydelse	för	arkitekturupp-
levelsen	 i	 bostaden.	 ”Dagsljuset	 har	 en	 avgörande	 betydelse	 för	 upplevelsen	 av	 axialitet,	

Skönhet	

Bekvämlighet	Hållbarhet	

Figur	1:	Arkitektonisk	kvalitet	uppfylls	för	en	byggnad	när	skönhet,	hållbarhet	och	bekvämlighet	samverkar	och	
väger	lika	tungt.	
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öppenhet	och	rörelse	i	bostaden.	Ljuset	utgör	mål	för	riktningar	och	rörelser	samt	förstärker	
rummens	karaktär	och	öppenhet”	(2011,	41).		
	
Några	tumregler	som	avgör	hur	dagsljuset	upplevs	i	rummet	enligt	Nylander	och	Forshed	är	
fönsterhålets	 samt	 fönstersnickeriernas	 utformning	 och	 fönsterbröstningens	 höjd.	Utform-
ningen	av	fönsterhål	och	fönstersnickerier	avgör	dagsljusets	karaktär	i	bostaden.	Då	dagslju-
set	skapar	ett	rikt	spel	av	skuggor	och	ljus	i	fönsterbänk,	nischsidor,	karm	och	båge	har	man	
ett	dagsljus	med	hög	arkitektonisk	kvalitet	enligt	författarna.	Fönsterbröstningens	höjd	möj-
liggör	utblickar,	en	lägre	brösthöjd	på	fönster	ger	en	större	öppenhet	eftersom	det	möjliggör	
utblickar	från	sängen	och	soffan.	Förutom	att	förstärka	husets	karaktär	av	öppenhet	skapar	
dagsljuset	en	 rörelse	och	axialitet	 i	 bostaden.	Dagsljuset	 kan	användas	 för	 att	belysa	 rum-
mets	 egenskaper	 när	 det	 gäller	 öppenhet	 och	 omslutenhet.	Mer	 dagsljus	 gör	 att	 rummet	
känns	mer	öppet	medan	mindre	dagsljus	 omsluter	 rummet.	 (Nylander	och	 Forshed,	 2011,	
42)		
	

3.1.8	STANDARDISERING	
Standardisering	 används	 för	 att	 uppnå	 optimala	 tekniska	 och	 ekonomiska	 lösningar.	 Stan-
dardisering	innebär	att	mått,	dimensioner,	storlekar	och	utförande	fastställs.	Flexibilitet	kan	
skapas	 genom	 modularisering.	 Standardisering	 innebär	 fortsättningsvis	 att	 egenskaper,	
funktioner,	 kvalitet	 och	 säkerhet	 normeras.	 För	 en	miljövänlig	 och	 energibesparande	 pro-
duktion	är	standardisering	ett	fungerande	verktyg.	(Ollner,	2015)	
	

3.1.9	HUSETS	PLACERING	EFTER	TOMT	OCH	VÄDERSTRECK	
Eskilsson	skriver	i	artikeln	Placera	huset	rätt	på	tomten	om	husets	placering	på	tomten	och	
hur	man	ska	låta	tomtens	förutsättningar	ligga	till	grund	för	husets	utformning.	Hon	menar	
på	att	resultatet	sällan	blir	 lyckat	om	man	försöker	para	 ihop	omaka	tomt	och	hus.	 (Eskils-
son,	M.	2011)	
	
Både	när	det	gäller	planeringen	av	planlösningen	och	hur	huset	ska	placeras	på	tomten	be-
höver	man	ta	hänsyn	till	tomtens	placering	och	utformning.	När	man	planerar	planlösningen	
måste	man	 ta	 hänsyn	 till	 vilka	 rum	man	 vill	 ha	morgonsol	 respektive	 kvällssol	 i,	 vilka	 rum	
man	vill	ska	vetta	mot	gatan	respektive	in	mot	tomten	och	att	man	placerar	fönster	mot	den	
utsikt	som	finns.	Fortsättningsvis	måste	man	ta	hänsyn	till	tomten	när	man	utformar	uteplat-
serna	beroende	på	om	man	vill	 ha	morgonsol	 eller	 kvällssol	 på	uteplatsen.	 För	morgonsol	
placeras	fönster	och	uteplatser	i	öster	och	för	kvällssol	i	väster.	(Eskilsson,	M.	2011)	
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3.2	STANDARDER	OCH	KRAV	

3.2.1	SIS	–	SWEDISH	STANDARD	INSTITUTE	
SIS	 står	 för	 Swedish	 Standard	 Institute	 och	 är	 ett	 svenskt	 standardiseringsorgan.	 SIS	 är	 en	
ideell	 förening	 som	 verkar	 under	 samverkansorganisationen	 Sveriges	 standardiseringsför-
bund.	SIS	har	standardiseringsansvar	inom	kompetensområden	som	bland	annat	bygg.	(Oll-
ner,	2015)			
	
När	det	gäller	byggnadsutformning	av	bostäders	 invändiga	mått	hittar	man	rekommendat-
ioner	i	SIS.	Beroende	på	vilken	tillgänglighet	byggnaden	ska	ha	finns	olika	rekommendation-
er.	Svensk	standards	normalnivå,	även	kallad	grundläggande	nivå,	motsvarar	den	avvägning	
av	samhälleliga	krav	som	riksdagen	beslutat	om	i	lagen	(1994:1215)	om	tekniska	egenskaps-
krav	på	byggnadsverk	och	i	förordningen	(1994:847)	om	tekniska	egenskapskrav	samt	i	BBR.	
Normalnivå	 anses	 inte	 alltid	 tillräckligt	 och	 därför	 har	 den	 tekniska	 kommittén	 SIS/TK	 454	
infört	 en	 ny	 kravnivå	 som	 benämns	 höjd	 nivå	 eller	 utökad	 tillgänglighet.	 Höjd	 nivå	 anger	
mått	som	förbättrar	tillgängligheten	för	stora	grupper	funktionshindrade.	Byggmyndigheter-
na	kan	inte	kräva	att	måtten	i	höjd	nivå	måste	uppfyllas	och	därför	räcker	de	mått	som	anges	
i	normalnivå	vid	planering	av	bostäder.	De	mått	som	anges	i	sänkt	nivå	även	kallad	utan	krav	
på	 tillgänglighet	 får	 endast	 tillämpas	 på	 utrymmen	 som	en	 funktionshindrad	 inte	 behöver	
utnyttja,	till	exempel	en	gästtoalett	eller	ett	extra	sovrum.	(SS	91	42	21:2006)	
	

3.2.2	BBR	-	BOVERKETS	BYGGREGLER	
Boverkets	byggregler,	BBR	gäller	både	när	man	uppför	och	ändrar	en	byggnad.	BBR	innehål-
ler	 föreskrifter	 och	 allmänna	 råd	 om	 bland	 annat	 tillgänglighet,	 bostadsutformning	 och	
rumshöjd.	(Boverket,	2015).	Följer	man	de	mått	som	finns	för	normalnivå	i	Svensk	Standard	
(SS	91	42	21:2006)	uppfylls	kraven	för	tillgänglighet	och	användbarhet	som	finns	i	BBR	(BBR	
18	2011,	16).		
	
Enligt	BBR	ska	bostäder	dimensioneras,	disponeras,	inredas	och	utrustas	med	hänsyn	till	sin	
långsiktiga	användning.	Det	innebär	att	det	i	bostaden	minst	ska	finnas	ett	rum	för	person-
hygien,	ett	rum	eller	avskiljbar	del	av	rum	för	daglig	samvaro,	ett	rum	eller	avskiljbar	del	av	
rum	för	sömn	och	vila,	ett	 rum	eller	avskiljbar	del	av	rum	för	matlagning,	ett	utrymme	för	
måltider	 i	 eller	 i	 närheten	av	 rum	 för	matlagning,	utrymme	 för	hemarbete,	 entréutrymme	
med	plats	 för	ytterkläder,	ett	utrymme	för	att	 tvätta	och	torka	tvätt	maskinellt	och	ett	ut-
rymme	för	förvaring.	Fortsättningsvis	ska	avskiljbar	del	av	rum	ha	fönster	mot	det	fria.	Av-
skiljbar	del	av	rum	ska	utformas	så	att	det	med	bibehållen	funktion	kan	avskiljas	med	väggar	
från	resten	av	rummet.	(BBR	18	2011,	17)	
	
För	bostäder	i	fler	än	ett	plan	ska	grundläggande	funktioner	för	tillgänglighet	och	användning	
finnas	på	bottenvåningen.	Detta	för	att	man	ska	kunna	bo	kvar	i	ett	hus	i	flera	plan	om	man	
blir	funktionshindrad.	Det	vill	säga	ett	hygienrum,	avskiljbar	sängplats,	möjlighet	till	matlag-
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ning,	utrymme	 för	måltider,	utrymme	 för	 sittgrupp,	 entréutrymme,	utrymme	 för	 förvaring	
och	utrymme	för	att	tvätta	och	torka	tvätt	maskinellt.	(BBR	18	2011,	17)	
	
Bostäder	ska	enligt	BBR	utformas	med	hänsyn	till	antalet	personer	de	är	avsedda	för	om	bo-
stadsarean	är	större	än	55	kvadratmeter.	Då	bostaden	är	större	än	55	kvadratmeter	ska	det	
finnas	plats	 för	en	dubbelsäng	 i	minst	ett	 rum	eller	avskiljbar	del	av	ett	 rum	för	sömn	och	
vila.	(BBR	18	2011,	18)	
	
Enligt	BBR	ska	rumshöjden	i	bostäder	som	man	vistas	i	mer	än	tillfälligt	vara	minst	2,40	me-
ter.	I	småhus	får	dock	rumshöjden	i	vindsvåningar,	suterrängvåningar	och	källare	vara	minst	
2,30	meter.	Dessa	rumshöjder	får	underskridas	 i	begränsade	delar	av	rum.	Där	ståhöjd	be-
hövs	får	rumshöjden	inte	vara	lägre	än	2,10	meter	under	horisontella	delar	av	tak	och	1,90	
meter	under	snedtak.	(BBR	2011,	19)		
	

3.3	LUNDQVISTVILLANS	PRODUKTIONSMETOD	

Väggelementen	som	byggs	på	Lundqvistvillan	kan	maximalt	ha	yttermåtten	tre	gånger	åtta	
meter.	 Elementen	 kan	 placeras	 både	 på	 längden	 och	 på	 höjden	 samt	 sättas	 ihop	 med	
varandra	på	längden	och	på	höjden.	Elementen	levereras	färdigmonterade	med	fönster	och	
dörrar	till	byggarbetsplatsen.	Väggelementen	som	Lundqvistvillan	bygger	har	ett	ramverk	av	
trä	som	kläs	med	gipsskivor.	Kunden	kan	välja	mellan	fyra	olika	paneltyper,	standardpanel,	
ribbpanel,	lockpanel	samt	liggande	panel,	se	figur	2.	Ytterväggarna	finns	i	två	tjocklekar	be-
roende	på	om	kunden	 vill	 ha	 extra	 isolerade	 ytterväggar	 eller	 inte.	 Tjocklekarna	 som	Lun-
dqvistvillan	har	är	265	millimeter	och	310	millimeter,	exklusive	träpanelen.	(Lundqvistvillan,	
2015)	
	
Lundqvistvillan	tillverkar	även	takstolar	i	fabrik.	Ett	antal	olika	takstolar	har	företaget	på	la-
ger	för	en	effektivisera	leveransen	till	kund.	Alla	lagerförda	takstolar	är	för	sadeltak	och	finns	
i	fyra	olika	lutningar,	16	grader,	22	grader,	27	grader	och	38	grader.	Takstol	med	lutning	38	
grader	möjliggör	att	kunden	kan	bygga	ett	loft.	Alla	lagerförda	takstolar	passar	till	en	grund-
platta	som	är	delbar	med	600	millimeter.	(Lundqvist	Takstolar,	2015).	Kunden	kan	välja	mel-
lan	 plåttak	 och	 takpannor.	 Lundqvistvillan	 bygger	 också	 prefabricerade	 bjälklag.	 (Lun-
dqvistvillan,	2015)	
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Figur	2:	Högst	upp	till	vänster:	Liggande	panel,	19x148	millimeters	plankor.	Högst	upp	till	höger:	Standardpanel	
22x145	millimeters	plankor.	Längst	ner	till	vänster:	Ribbpanel,	22x145	millimeter	underplank	samt	22x45	milli-
meter	ribba.	Längst	ner	till	höger:	Lockpanel	22x120	millimeters	plankor.	Ovanför	vardera	panel	är	ett	tvärsnitt	
över	hur	panelen	ser	ut	uppifrån.	För	den	liggande	panelen	visas	även	tvärsnitt	från	sidan.	
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4.	RESULTAT	

4.1	MARKNADSANALYS	

De	fem	husleverantörerna	Borohus,	Arvesund,	Myresjöhus,	A-hus	och	Skidstahus	har	många	
saker	gemensamt	vid	analys	av	planlösningarna.	Alla	husleverantörer	har	tagit	tillvara	på	de	
rumskvalitéer	som	ansågs	viktiga	i	teoristudien.	Rumskvalitéer	som	att	dela	in	planlösningen	
i	en	offentlig	och	en	privat	del	går	att	se	i	de	flesta	planlösningarna.	Den	offentliga	delen	är	
mer	öppen,	medan	den	privata	delen	är	mer	omsluten.	Rörelsemönster	mellan	rummen	som	
belystes	i	teoristudien	går	även	att	se	för	alla	fem	husleverantörers	planlösningar.	Kök,	var-
dagsrum	och	matsal	är	alltid	sammanlänkade	och	sovrum	länkas	ihop	med	badrum	och	kläd-
kammare.	 I	 en	 del	 planlösningar	 ser	man	 att	 husleverantören	 försökt	 tänka	 kvadratsmart	
genom	att	minska	ner	på	onödiga	ytor	som	långa	korridorer.	För	att	undgå	långa	korridorer	
har	de	ofta	valt	att	placera	ett	allrum	mellan	sovrummen	istället.		
	
Den	husleverantör	av	de	fem	som	har	det	tydligaste	konceptet	när	det	kommer	till	arkitek-
tonisk	kvalitet	och	estetik	är	Arvesund.	Det	är	lätt	att	se	att	det	är	en	Arvesundsvilla	genom	
den	röda	tråd	som	finns	mellan	de	olika	husmodellerna	som	Arvesund	har.	Den	tydliga	arki-
tekturen	 som	påminner	om	utformningen	av	den	nordiska	 ladan	där	alla	arkitekter	 jobbat	
med	detaljerade	 träfasader	 och	 sadeltak	 avslöjar	 att	 det	 är	 en	Arvesundvilla.	 Det	 syns	 att	
man	tänkt	på	det	arkitektoniska	uttrycket	i	Arvesundvillan	och	det	är	tydligt	i	planlösningar-
na	att	insläpp	av	dagsljus	från	flera	olika	riktningar	anses	viktigt.		
	
Alla	fem	husleverantörer	har	över	femtio	olika	husmodeller	att	välja	mellan	(hus.se,	2015).	
Kunden	har	därmed	ett	stort	antal	 färdiga	modeller	att	välja	på,	 flexibiliteten	till	att	ändra	
husmodellerna	efter	egna	önskemål	framgår	inte	på	de	olika	husleverantörernas	webbsidor.	
Husmodellerna	presenteras	med	ett	planlösningsförslag	utan	förslag	på	andra	planlösningar	
eller	 tillval	 av	 till	 exempel	 en	 tillbyggnad.	 Flexibiliteten	 blir	 därmed	 begränsad	 för	 kunden	
och	många	husmodeller	är	svåra	att	anpassa	efter	tomtens	väderstreck.		
	

4.2	INTERVJUSTUDIE	

Intervjufrågorna	till	studien	finna	att	ta	del	av	i	Bilaga	1.	Rumskvalitéer	som	de	intervjuade	
personerna	ansåg	viktiga	var	ljusinsläpp	och	att	ha	en	kombination	av	öppenhet	och	omslu-
tenhet.	 I	 offentliga	 rum	 som	 kök,	 vardagsrum	 och	 matsal	 tyckte	 de	 intervjuade	 att	 man	
skulle	ha	stora	öppna	rum	med	mycket	 ljusinsläpp.	 I	de	privata	rummen	som	sovrum,	bad-
rum	och	allrum	ansågs	omslutenhet	som	en	viktig	rumskvalité,	gärna	ljusinsläpp	men	ingen	
insyn.	 Sammanfattningsvis	 var	 det	 en	 blandning	 av	 privata	 och	 offentliga	 rum	 samt	 en	
blandning	av	omslutenhet	och	öppenhet	 som	de	 intervjuade	 föredrog,	med	mycket	 ljusin-
släpp.		
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Rumsliga	kopplingar	som	de	intervjuade	tog	upp	var	att	kök,	matsal	och	vardagsrum	skulle	
vara	 sammanlänkade,	 gärna	 med	 öppen	 planlösning.	 Sovrum,	 badrum	 och	 klädkammare	
samt	tvättstuga,	groventré,	garage	och	entré	var	två	andra	rumsliga	kopplingar	som	ansågs	
viktiga.	Rum	som	de	intervjuade	inte	villa	ha	sammanlänkade	var	tvättstuga	och	sovrum.	Att	
ha	 tvättstugan	 isolerad	 från	 andra	 rum	 lyftes	 fram	av	 flera	 av	de	 intervjuade	eftersom	de	
ansåg	tvättstugan	som	ett	störmoment.	Andra	rumsliga	kopplingar	som	de	intervjuade	inte	
uppskattade	var	kök	och	sovrum	samt	kök	och	badrum,	även	detta	då	de	ansåg	köket	som	
ett	störmoment	till	sovrummet	och	många	tyckte	att	det	kunde	vara	otrevligt	att	ha	badrum	
direkt	från	köket.		
	
Uppdelning	av	husets	privata	och	offentliga	rum	ansågs	viktigt.	Flera	av	de	intervjuade	ville	
gärna	ha	en	uppdelning	med	två	privata	delar	som	skiljdes	åt	av	en	offentlig	del.	Två	privata	
delar	ansågs	bra	eftersom	flera	ville	kunna	sprida	ut	sovrummen	när	barnen	blir	större,	sam-
tidigt	som	de	gärna	ville	ha	sovrummen	samlade	när	barnen	var	små.		
	
Flexibel	 bostad	 ansågs	 viktigt.	 De	 intervjuade	 ansåg	 att	 en	 flexibel	 bostad	 var	 att	 kunna	
ändra	på	rummens	funktion	över	tid.	Det	vill	säga	att	det	skulle	vara	lätt	att	bygga	om	rum-
men	efter	ändrade	önskemål	av	funktioner.	Med	flexibilitet	ansågs	även	att	bostaden	skulle	
fungera	över	tid	med	förändrade	familjeförhållanden.	Förslag	som	att	kunna	ändra	funktion	i	
ett	rum,	till	exempel	mellan	sovrum,	kontor	och	klädkammare,	samt	att	kunna	slå	 ihop	två	
rum	till	ett	eller	dela	på	ett	rum	till	två	på	ett	smidigt	sätt	föreslogs.		
	
Arkitektonisk	 kvalitét	 ansågs	 viktigt	 av	 alla	 som	 blev	 intervjuade.	 Vad	 de	 tillfrågade	 ansåg	
som	arkitektonisk	kvalitét	var	en	funktionell,	genomtänkt	bostad	med	intresseväckande	de-
taljer	där	de	fick	ett	gott	helhetsintryck	av	bostaden.	Huset	utsida	nämndes	också	av	de	till-
frågade,	stora	uteplatser	 i	 flera	väderstreck,	material	som	håller	över	tid	samt	fasader	som	
det	händer	något	med	togs	upp.	Bekvämlighet	var	något	annat	som	ansågs	viktigt	med	arki-
tektonisk	 kvalitét,	 som	att	bostaden	hade	 stort	 garage,	 tvättstuga,	 stort	 kök	och	badrum	 i	
anslutning	till	sovrum.	Ett	allrum	var	en	annan	kvalitet	som	ansågs	viktig,	speciellt	för	barn-
familjer.	Där	 ansågs	 det	 som	en	 viktig	 kvalitet	 att	 kunna	 sitta	 vuxna	 i	 vardagsrummet	och	
barnen	i	allrummet,	till	exempel.		
	
När	det	gällde	huset	placering	på	tomten	efter	väderstrecken	ville	de	 intervjuade	gärna	ha	
morgonsol	 i	sovrummet.	Det	var	delade	meningar	angående	morgonsol	eller	kvällssol	 i	kök	
och	vardagsrum,	men	alla	ville	ha	utgången	till	uteplatsen	från	köket	eller	vardagsrummet.	
Uteplats	i	söderläge	ansågs	viktigast	för	att	kunna	ha	sol	under	större	delen	av	dagen.	Flera	
mindre	uteplatser	för	morgonsol	och	kvällssol	var	viktigt	för	flera	av	de	tillfrågade.	Utgång	till	
uteplatsen	från	sovrummet	ansåg	de	intervjuade	som	en	kvalitet	om	det	fanns	fler	utgångar.	
Detta	då	sovrummet	är	ett	privatare	rum	där	de	vill	kunna	ha	avskildhet	och	inte	ett	rörel-
semönster	genom	av	de	boende	och	eventuella	gäster.		
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Övriga	 synpunkter	 som	de	 tillfrågade	hade	 som	de	ansåg	viktiga	med	 sin	bostad	var	 stora	
fönster,	två	badrum,	stor	uteplats,	att	placera	huset	efter	tomten,	kunna	välja	mellan	insyns-
skyddad	uteplats	och	uteplats	med	blickpunkter,	stort	kök	där	flera	kan	arbeta	samtidigt,	ett	
kök	som	rymmer	matbord	samt	ett	stort	badrum.			
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5.	ANALYS	

5.1	HUSETS	FORM	

När	kunden	planerar	 sin	planlösning	med	planlösningsmoduler	kan	kunden	 låta	 formen	på	
planlösningen	styras	av	olika	faktorer.	Planlösningsmodulerna	kan	placeras	fritt	och	därmed	
styra	husets	form	eller	så	kan	kunden	styra	husets	form	genom	att	bestämma	ytterväggarnas	
dimensioner	först	och	därefter	placera	in	modulerna	utefter	husets	ytterväggar.	Se	exempel	
i	figur	3	på	fri	form,	styrd	av	planlösningsmodulerna,	respektive	samlad	form,	styrd	av	husets	
ytterväggar.	

	

5.1.1	FRI	FORM	
En	fri	form	kan	se	ut	i	princip	hur	som	helst.	När	modulerna	placeras	fritt	bestämmer	de	hu-
sets	form.	I	den	fria	formen	hamnar	sällan	ytterväggarna	i	linje	utan	de	skapar	ofta	en	unik	
fasad.	Det	 kan	 vara	 enklare	 för	 kunden	att	 placera	ut	modulen	 i	 en	 fri	 form	eftersom	det	
bara	är	att	låta	ytterväggens	fasad	förskjutas	utåt	för	att	få	plats	med	de	önskade	moduler-
na,	till	skillnad	från	den	samlade	formen	där	kunden	måste	anpassa	modulerna	för	att	bibe-
hålla	formen	på	huset.	En	fri	form	behöver	inte	vara	så	upplöst	som	planlösningen	till	väns-
ter	i	figur	3	utan	kan	vara	mer	samlad	som	planlösningen	till	vänster	i	figur	4.	Planlösningen	
till	vänster	i	figur	4	är	en	planlösning	där	modulerna	har	fått	bestämma	planlösningens	form.	
Fasaderna	är	inte	i	en	rät	linje,	men	det	är	endast	ett	par	väggar	som	behöver	flyttas	och	ett	
entrérum	som	behöver	 läggas	 till	 för	att	huset	 ska	 få	en	samlad	 I-form	 istället,	 se	planlös-
ningen	till	höger	i	figur	4.	
	 	

Figur	3:	Till	vänster:	 fri	 form	styrd	av	planlösningsmodulerna.	Till	höger:	 samlad	form	styrd	av	planlösningens	
ytterväggar,	i	detta	fall	är	den	styrande	formen	ett	I-hus.	
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5.2.2	SAMLAD	FORM	
När	kunden	från	början	vet	vad	för	sorts	hus	de	vill	ha	bestämmer	de	husets	form	först.	När	
husets	form	är	bestämd	måste	kunden	anpassa	modulerna	efter	ytterväggarna.	För	en	sam-
lad	 form	 med	 bestämda	 dimensioner	 måste	 kunden	 antingen	 välja	 bort	 funktioner	 eller	
minska	på	funktionernas	yta,	om	inte	alla	funktioner	får	plats,	för	att	bibehålla	formen.		
	
En	samlad	form	behöver	inte	vara	ett	I-hus,	den	samlade	formen	kan	ta	många	olika	uttryck.	
Figur	5	visar	några	olika	exempel	på	en	samlad	form	för	planlösningen.	Husets	planlösning	är	
en	faktor	som	styr	husets	uttryck	när	det	kommer	till	samlad	form.	Figur	6	visar	några	olika	
former	på	planlösningen	 i	3D-perspektiv,	alla	husen	har	 sadeltak.	 I	 figur	6	 ses	hur	olika	en	
samlad	form	kan	ta	sig	till	uttryck	beroende	på	val	av	form	på	planlösningen.	En	annan	faktor	
som	påverkar	husets	form	är	valet	av	husets	takutformning,	se	figur	7.	Figur	7	visar	hur	hu-
sets	uttryck	varierar	beroende	på	val	av	form	på	taket.	Planlösningsformen	är	samma	för	alla	
tre	hus	i	figur	7,	det	enda	som	varierar	är	takets	utformning.	
	

Figur	5:	Olika	samlade	former	på	hus.	

Figur	4:	Fri	form	som	lätt	kan	göras	om	till	en	samlad	form	genom	att	flytta	ett	par	ytterväggar	samt	 lägga	till	
ett	entrérum.	
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I	figur	6	finns	entrérum	i	fasaden	på	I-huset	och	L-huset.	Genom	att	låta	taket	gå	rakt	bibe-
hålls	huset	I-form	respektive	L-form.	Till	en	samlad	form	går	både	entrérum	och	uterum	att	
lägga	till	 i	fasaden,	genom	att	taket	inte	dras	in	över	entrérum	och	uterum	så	bibehålls	hu-
sets	form.	På	ovanvåningen	kan	husets	uterum	bestå	av	en	balkong,	balkongen	kan	antingen	
gå	i	linje	med	fasaden	eller	sticka	ut	från	fasaden.	Vill	man	ge	huset	en	tydlig	form	låter	man	
balkongen	gå	i	linje	med	fasaden.	
	
Trots	att	husets	yttre	form	redan	är	bestämd	innan	modulerna	placeras	ut	kan	kunden	ändå	
variera	modulernas	placering	och	utformning.	Innerväggarna	går	att	flytta	så	länge	kraven	på	
tillgänglighet	uppfylls	och	innerväggar	måste	inte	vara	placerade	med	90	graders	vinkel	utan	
kan	vinklas	för	att	passa	bättre	till	husets	planlösning,	exempelvis	som	i	den	högra	planlös-
ningen	i	figur	3,	där	är	väggen	vinklad	för	att	dörren	ska	få	plats.	Det	viktiga	för	kunden	när	
de	arbetar	med	en	samlad	form	är	att	bestämma	den	samlade	formen	utifrån	tomtens	utse-
ende	och	placering	efter	väderstrecken.	

Figur	6:	Exempel	på	olika	husformer	i	3D-perspektiv.	Högst	upp	till	vänster:	I-hus	med	entrérum.	Högst	upp	till	
höger:	L-hus	med	entrérum.	Längst	ner	 i	figuren:	H-hus.	Taket	har	inte	dragits	 in	över	entrérummen,	därmed	
bibehåller	husen	sin	form.	Alla	tre	husen	har	sadeltak,	olika	form	på	planlösningen	ger	husen	olika	uttryck.	

Figur	7:	Alla	 tre	hus	är	 I-hus	med	ett	 entrérum.	Olika	 takutformning	 ger	husen	olika	 form.	Sett	 från	vänster:	
brutet	pulpettak,	pulpettak	och	sadeltak.	Takutformningarna	går	i	sin	tur	att	variera	med	olika	taklutning.	
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5.2	DET	GENERELLA	RUMMET	

När	Nylander	och	Forshed	beskrev	flexibilitet	i	sin	bok	Bostadens	omätbara	värden	pratade	
de	om	det	generella	rummet.	För	att	det	generella	rummet	ska	vara	 flexibelt	krävs	det	att	
bredden	och	längden	på	rummet	är	minst	3,6	meter,	enligt	författarna.	(2011,	54)		
	
Det	generella	rummet	ska	kunna	inrymma	flera	olika	funktioner.	För	att	undersöka	detta	har	
ett	antal	olika	rumsfunktioner	möblerats	in	i	rummet.	I	figur	8	ses	hur	det	generella	rummet	
har	möblerats	som	ett	arbetsrum,	tvättstuga,	badrum,	allrum	samt	sovrum.	

	
Samma	mått	och	fem	olika	funktioner	visar	på	det	generella	rummets	flexibilitet.	För	många	
rumsfunktioner	skulle	det	fungera	med	ett	mindre	rum,	till	exempel	för	tvättstugan	och	bad-
rummet.	För	andra	funktioner	är	det	generella	rummet	för	litet	för	att	klara	kraven	enligt	SIS	
och	BBR,	till	exempel	för	ett	dubbelsovrum.		
	

5.3	PLANLÖSNINGSMODULER	

Planlösningsmoduler	har	tagits	fram	i	två	varianter,	rumsmoduler	och	kombinationsmoduler.	
Rumsmodulerna	består	av	ett	rum	som	omges	av	en	halv	innervägg	med	tjockleken	60	mil-
limeter.	Rummet	är	möblerat	efter	sin	funktion	och	klarar	grundläggande	tillgänglighet	enligt	
SIS	och	BBR.	Alla	rumsmodulers	yttermått	är	delbara	med	600	millimeter.		
	
Kombinationsmodulerna	består	av	fler	än	ett	rum.	Kombinationsmodulerna	har	tagits	fram	i	
olika	storlekar	där	olika	antal	rum	har	satts	samman.	I	kombinationsmodulerna	är	alla	ytter-
mått	delbara	med	600	millimeter,	men	de	rum	som	inryms	i	kombinationsmodulen	behöver	
nödvändigtvis	 inte	vara	delbara	med	600	millimeter.	Ytterväggarna	i	kombinationsmodulen	

Figur	8:	Det	generella	rummet.	Innermått	i	rummen	är	3,6	gånger	3,6	meter.	Skala	1:100.	
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består	av	en	halv	innervägg	med	tjockleken	60	millimeter.	Kombinationsmodulerna	består	av	
rum	där	det	ofta	 förekommer	ett	 rörelsemönster	mellan,	enligt	 teoristudien,	 samt	av	 rum	
som	de	intervjuade	gärna	såg	ett	rörelsemönster	mellan.	Kombinationsmodulerna	är	möble-
rade	efter	 sin	 funktion	och	uppfyller	 kraven	 för	grundläggande	 tillgänglighet	enligt	 SIS	och	
BBR.	
	
Alla	framtagna	moduler	är	uppritade	i	skala	1:100	och	finns	bifogade	i	Bilaga	2	under	Bilaga	
för	 Checklistan.	 I	 figur	 9	 ses	 ett	 exempel	 på	 en	 kombinationsmodul	 och	 en	 rumsmodul.	
Ibland	är	en	dörr	utsatt	in	till	modulen,	denna	dörr	kan	flyttas	i	de	flesta	moduler.	Vill	kun-
den	flytta	dörren	använder	de	sig	av	verktyget	för	tillgänglighetsmått	för	innerdörr	eller	yt-
terdörr,	beroende	på	vilken	dörr	kunden	vill	flytta.	Verktygen	för	tillgänglighetsmått	för	dör-
rarna	finns	i	Bilaga	för	Checklistan,	se	Bilaga	2.	I	vissa	moduler	är	ingen	dörr	utsatt	och	istäl-
let	är	en	vägg	streckad,	som	i	rumsmodulen	i	figur	9.	Det	innebär	att	kunden	kan	ta	bort	väg-
gen	om	de	vill	ha	en	öppen	planlösning	eller	låta	väggen	vara	kvar	och	sätta	dit	en	dörr	med	
hjälp	av	tillgänglighetsverktyget	för	innerdörr	om	de	vill	ha	en	mer	omsluten	planlösning.		

	
Rumsmodulerna	har	 ritats	upp	 i	 flera	storlekar	och	alla	moduler	går	att	 rotera	och	spegel-
vända.	De	moduler	som	förändras	då	de	spegelvänds	finns	bifogade	spegelvända	 i	Bilaga	2	
under	Bilaga	för	Checklistan.	Kunden	kan	även	rita	en	egen	modul	som	är	delbar	med	600	
millimeter,	ifall	de	inte	hittar	någon	som	passar.	Modulen	kommer	då	att	passa	in	med	plan-
lösningen	eftersom	alla	ytterväggar	för	rumsmodulerna	och	kombinationsmodulerna	är	del-
bara	med	600	millimeter.	Det	blir	även	enkelt	för	kunden	att	placera	ut	modulen	på	det	ru-
tade	pappret	i	skala	1:100,	eftersom	modulen	passar	med	rutmönstret.	Rutmönstret	är	600	
gånger	600	millimeter.	Det	rutade	pappret	finns	under	Bilaga	för	Checklistan,	se	Bilaga	2.	
	

Figur	9:	Exempel	på	en	kombinationsmodul	och	en	rumsmodul.	Yttermåtten	på	modulerna	är	delbara	med	600	
millimeter.	 I	kombinationsmodulen	ses	hur	 innerväggarna	har	blivit	dubbelt	så	tjocka	genom	att	två	moduler	
satts	samman,	den	halva	innerväggen	som	omger	modulen	blir	då	en	hel	innervägg.		
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Alla	moduler,	utom	de	moduler	som	gjorts	utan	krav	på	tillgänglighet,	se	Bilaga	2	under	Bi-
laga	för	Checklistan,	klarar	tillgänglighetskraven	som	finns	i	SIS	och	BBR.	Några	av	modulerna	
måste	placeras	med	ena	sidan	mot	en	yttervägg	för	att	klara	tillgänglighetskravet,	detta	vi-
sualiseras	 genom	 att	modulen	 sitter	 ihop	med	 en	 yttervägg.	 Se	 exempel	 i	 figur	 10.	 Dessa	
moduler	 placerar	 kunden	med	 ytterväggen	 i	 linje	med	den	 streckade	 linjen	 på	 det	 rutade	
pappret	i	skala	1:100,	se	Bilaga	2.	

		
De	moduler	som	tagits	fram	utan	krav	på	tillgänglighet	följer	sänkt	nivå,	enligt	SIS.	Det	inne-
bär	 att	modulerna	 inte	 uppfyller	 kravet	 för	 grundläggande	 tillgänglighet	 enligt	 BBR.	 Sänkt	
nivå	enligt	SIS	får	tillämpas	på	utrymmen	som	endast	ska	användas	av	personer	med	full	rö-
relseförmåga.	De	moduler	som	tagits	 fram	enligt	sänkt	nivå	är	tänka	som	ett	extra	sovrum	
eller	en	gästtoalett.	Placeras	någon	av	dessa	moduler	på	nedre	plan	så	förutsätter	det	att	det	
redan	finns	ett	badrum	alternativt	ett	sovrum	där	grundläggande	tillgänglighet,	normalnivå,	
uppfylls	enligt	SIS.	Förslag	på	moduler	utan	krav	på	tillgänglighet	finns	i	Bilaga	för	Checklistan	
se	Bilaga	2.	
	
Modulerna	har	inte	fönster	utsatta	utan	det	är	upp	till	kunden	var	de	vill	placera	sina	föns-
ter,	detta	för	att	modulerna	ska	vara	mer	flexibla.	Genom	att	inte	sätta	ut	fönster	kan	vilken	
vägg	som	helst	 i	modulen	användas	som	yttervägg.	Det	blir	därmed	upp	till	kunden	att	be-
stämma	vilken	storlek	de	vill	ha	på	fönsterna	samt	vilket	ljusinsläpp	de	vill	ha.		
	
För	att	det	ska	bli	enklare	för	kunden	att	skilja	på	 innerdörrar,	ytterdörrar	och	bastudörrar	
har	 de	 getts	 olika	 öppningsvinkel	 när	 de	 har	 visualiserats	 i	 modulerna.	 Innerdörrarna	 har	
vinkeln	90	grader,	ytterdörrarna	45	grader	och	bastudörrarna	10	grader.	Tillgänglighetsmåt-
tet	gäller	när	dörren	är	öppen	90	grader.	De	mindre	öppningsvinklarna	är	endast	för	att	kun-
den	ska	förstå	vilken	typ	av	dörr	det	rör	sig	om	i	planritningarna	och	modulerna.	
	

	 	

Figur	10:	Modul	som	måste	placeras	mot	yttervägg	för	att	klara	tillgängligheten	enligt	SIS	och	BBR.	Beroende	på	
vilken	yttervägg	kunden	väljer	blir	modulen	50	eller	95	millimeter	 längre.	Oberoende	av	vilken	yttervägg	kun-
den	väljer	kommer	modulen	att	klara	kravet	för	tillgänglighet	enligt	SIS	och	BBR.	Skala	1:100.	
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5.4	SAMMANSÄTTNING	AV	PLANLÖSNINGSMODULER	

För	sammansättning	av	modulerna	använder	kunden	det	rutade	papperet	i	skala	1:100	som	
finns	 i	Bilaga	2	under	Bilaga	för	Checklistan.	De	heldragna	linjerna	på	pappret	är	placerade	
med	600	millimeters	mellanrum	för	att	passa	modulerna.	De	streckade	linjerna	är	placerade	
300	millimeter	ifrån	de	heldragna	linjerna	för	att	användas	när	kunden	ska	rita	ytterväggen.	
Kunden	placerar	modulernas	ytterkanter	 i	 linje	med	de	heldragna	 linjerna.	När	kunden	har	
placerat	ut	alla	moduler	färdigt	och	känner	sig	nöjd	med	sin	planlösning	drar	kunden	ytter-
väggen	 för	 huset	 genom	 att	 följa	 de	 streckade	 linjerna	 som	 är	 närmast	 planlösningen.	 Se	
exempel	i	figur	18	där	ytterväggarna	är	dragna	runt	planlösningen.	I	figur	18	har	modulerna	
bestämt	husets	form.	Figur	21	är	ett	annat	exempel,	där	modulerna	har	fått	bestämma	hu-
sets	form.	Modulerna	har	getts	olika	färger	i	planlösningen	för	att	tydliggöra	hur	de	har	satts	
samman.	
	
Ett	annat	alternativ	 för	sammansättning	av	modulerna	presenteras	också	 för	kunden.	Kun-
den	bestämmer	då	husets	form	först	genom	att	rita	ut	ytterväggarna	på	det	rutade	papperet	
i	skala	1:100	i	de	dimensioner	de	vill	ha.	Kunden	ritar	ytterväggarna	efter	de	streckade	lin-
jerna	så	att	de	är	delbara	med	600	millimeter.	När	husets	form	är	bestämd	placerar	kunden	
in	de	moduler	de	vill	ha	efter	de	heldragna	linjerna	innanför	ytterväggarna.	Förutom	modu-
lerna	kan	kunden	välja	att	placera	in	uterum	och	eller	entrérum.	Uterum	och	entrérum	pla-
ceras	så	att	de	smälter	in	i	husets	form,	yttermåtten	på	dessa	rum	ska	vara	delbara	med	600	
millimeter.	Genom	att	takets	 form	inte	dras	 in	över	entrérum	och	uterum	bibehålls	husets	
form,	se	exempel	i	figur	6	och	i	figur	7.	Ytterväggarna	styr	alltså	modulernas	placering.		
	
Figur	19	visar	på	en	planlösning	som	är	styrd	av	ytterväggarnas	form.	Planlösningen	har	även	
ett	entrérum	och	det	går	att	se	att	modulerna	har	anpassats	för	att	rymmas	innanför	ytter-
väggarna	genom	att	innerväggar	har	flyttats.	Till	exempel	har	innerväggarna	till	badrum	och	
klädkammare	flyttats	för	att	klara	tillgängligheten	och	det	raka	hörnet	till	dubbelsovrummet	
har	 vinklats	 för	 att	 bättre	 få	 plats	 med	 dörren	 och	 därmed	 få	 allrummet	 att	 kännas	 lite	
större.	Figur	20	visar	på	ytterligare	ett	exempel	där	ytterväggarna	har	fått	bestämma	husets	
form.	Modulerna	har	färgats	för	att	tydliggöra	hur	de	har	anpassats	för	att	rymmas	i	planlös-
ningen.		
	
Rumsmodulerna	och	kombinationsmodulerna	går	att	kombinera	i	samma	planlösning	genom	
att	 båda	modulernas	 ytterväggar	 är	 delbara	med	600	millimeter.	Detta	 gör	 att	modulerna	
alltid	passar	mot	 varandra.	Både	 rumsmodulerna	och	 kombinationsmodulerna	har	 en	halv	
innervägg	runt	sig,	vilket	gör	att	det	bildas	en	hel	innervägg	när	de	sätts	samman	kant	i	kant.	
Kombinationsmodulerna	går	att	anpassa	genom	att	flytta	en	vägg	i	steg	om	600	millimeter	
eller	genom	att	lägga	till	ett	uterum	eller	ett	entrérum.	Se	exempel	på	anpassade	kombinat-
ionsmoduler	i	figur	11.	På	ovanvåningen	kan	uterummet	vara	en	balkong.	
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Kunden	sätter	ihop	modulerna	genom	att	placera	dem	kant	i	kant	eller	en	bit	ifrån	varandra	
på	det	 rutade	papperet	 i	 skala	 1:100.	 Placeras	modulerna	 en	bit	 ifrån	 varandra	 skapas	 en	
korridor	mellan	dem,	innerväggen	mot	korridoren	blir	dubbelt	så	tjock.	Kunden	kan	välja	att	
lämna	 två	 rutor	 (1200	millimeter)	mellan	modulerna	 och	 låta	 innerväggen	 dubbleras	 inåt	
modulen.	 Detta	 medför	 att	 modulen	 blir	 60	 millimeter	 kortare	 och	 därför	 måste	 kunden	
kontrollera	 om	 kraven	 för	 tillgänglighet	 uppfylls	 fortfarande	 om	de	 väljer	 detta	 alternativ.	
Det	andra	alternativet	är	att	kunden	väljer	att	lämna	tre	rutor	(1800	millimeter)	eller	fler	och	
låter	innerväggen	gå	in	60	millimeter	i	korridoren.	Modulens	storlek	ändras	inte	om	tre	eller	
fler	rutor	 lämnas,	 lämnas	tre	rutor	blir	korridoren	1680	millimeter	bred.	För	att	korridoren	
ska	klara	kravet	på	 tillgänglighet	enligt	SIS	 ska	korridoren	vara	minst	1200	millimeter	bred	
(SIS,	2006,	5).		
	
De	moduler	som	hamnar	mot	en	yttervägg	kommer	att	bli	längre,	eftersom	ytterväggen	ritas	
utanför	modulerna.	Beroende	på	om	kunden	vill	ha	extra	 isolering	eller	 inte	varierar	ytter-
väggens	tjocklek.	De	två	tjocklekarna	som	Lundqvistvillan	erbjuder	är	265	millimeter	och	310	
millimeter.	Väljer	 kunden	265	millimeters	 yttervägg	blir	modulen	95	millimeter	 längre	och	
väljer	kunden	310	millimeter	blir	modulen	50	millimeter	längre.	Detta	genom	att	den	halva	
innerväggen	som	hamnar	mot	ytterväggen	tas	bort	och	ersätts	av	ytterväggen.	Ytterväggen	
ritas	300	millimeter	bred,	efter	den	 streckade	 linjen	närmast	planlösningen,	oavsett	 vilken	
tjocklek	på	yttervägg	 som	kunden	väljer.	Detta	 för	att	 ytterväggens	 längd	 ska	 fortsätta	att	
vara	delbar	med	600	millimeter.	Genom	att	kunden	ritar	ytterväggen	300	millimeter	på	var-
dera	sida	om	planlösningen	blir	det	en	total	ökning	av	längden	på	600	millimeter,	vilket	leder	
till	att	ytterväggen	fortfarande	är	delbar	med	600	millimeter.	Se	exempel	i	figur	12	hur	mo-
dulen	ändras	när	den	hamnar	mot	en	yttervägg.	
	

Figur	11:	Kombinationsmodulerna	kan	ändras	efter	kundens	önskemål.	Kunden	kan	lägga	till	ett	entrérum,	ett	
uterum	eller	ändra	väggens	position	för	att	anpassa	modulen	efter	planlösningen.		
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När	kunden	har	satt	 samman	sin	planlösning	genom	att	kombinera	 rumsmoduler	och	eller	
kombinationsmoduler	kan	kunden	flytta	på	innerväggarna	om	de	vill.	För	att	tillgängligheten	
fortfarande	ska	gälla	 i	 rummen	har	en	 lista	över	mått	på	tillgänglighet	bifogats	Checklistan		
tillsammans	med	figurer	över	minsta	mått	som	krävs	för	att	klara	normalnivå	enligt	SIS.	Föru-
tom	 detta	 har	 några	 verktyg	 som	 kunden	 kan	 använda	 för	 att	 kontrollera	 tillgängligheten	
bifogats.	 Tillgänglighetsmåtten	 och	 tillgänglighetsverktygen	 ses	 i	 Bilaga	 2	 under	Bilaga	 för	
Checklistan.		
	
Kunden	kan	välja	att	följa	sänkt	nivå,	utan	krav	på	tillgänglighet,	enligt	SIS	i	de	rum	som	end-
ast	personer	med	full	rörelseförmåga	behöver	utnyttja.	Detta	kan	kunden	använda	sig	av	på	
en	ovanvåning	om	endast	de	med	full	rörlighet	ska	vistas	där	samt	på	nedervåning	om	kun-
den	väljer	att	placera	ut	ett	extra	sovrum	eller	en	gästtoalett.	(SS	91	42	21:2006)	Alla	funkt-
ioner	 som	 krävs	 enligt	 BBR	 på	 nedervåningen	 ska	 finnas	 där	 först	 och	 dessa	 ska	 uppfylla	
normalnivå,	grundläggande	tillgänglighet,	enligt	SIS.	(BBR	18	2011,	16)	En	lista	över	vilken	yta	
några	olika	funktioner	kräver	för	sänkt	nivå	finns	bifogade	i	Bilaga	2	under	Bilaga	för	Check-
listan.		
	
Kunden	kan	sätta	samman	modulerna	till	ett	enplanshus	eller	ett	tvåplanshus.	Väljer	kunden	
ett	tvåplanshus	måste	de	fundera	hur	de	vill	ha	trappan.	För	att	förenkla	för	kunden	har	olika	
modeller	 för	 trappor	 tagits	 fram,	 kunden	 placerar	 trapporna	 ”över”	 varandra	 på	 de	 båda	
våningarna.	 Kunden	 väljer	 samma	 trappa	 för	 nedervåningen	 och	 ovanvåningen,	 trapporna	
har	ett	streckat	område	som	är	den	yta	som	måste	vara	fri	för	att	kravet	på	tillgängligheten	
ska	uppfyllas.	Det	 vill	 säga	på	nedervåningen	är	det	 streckat	 tills	 höjden	under	 trappan	är	
2100	millimeter,	då	är	det	inga	problem	att	passera	under	trappan.	Det	går	även	att	öppna	
en	dörr	på	det	område	som	inte	är	streckat.	Där	man	angör	trappan,	både	på	nedervåningen	
och	ovanvåningen,	är	den	fria	ytan	1200	millimeter	framför	första	steget.	Detta	för	att	klara	
tillgängligheten	 enligt	 SIS	 (SIS,	 2006,	 5).	 På	 ovanvåningen	 är	 det	 streckat	 för	 den	 del	 som	
måste	vara	öppen	i	bjälklaget	för	att	man	ska	kunna	gå	i	trappan,	även	på	ovanvåningen	är	
det	streckat	för	att	personen	som	går	i	trappan	ska	ha	en	fri	höjd	på	2100	millimeter.	Ett	ex-

Figur	12:	Till	vänster:		modul	placerad	efter	de	heldragna	linjerna.	I	mitten:	modul	där	den	smalare	ytterväggen	
(265	mm)	har	lagts	till,	förlänger	modulen	95	mm.	Till	höger:	modul	där	den	tjockare	ytterväggen	(310	mm)	har	
lagts	 till,	 förlänger	modulen	 50	mm.	 Ytterväggarnas	 ytterkant	 är	 placerade	 i	 linje	med	 den	 streckade	 linjen.	
Innerväggen	mot	ytterväggen	tas	bort,	vilket	gör	att	modulen	förlängs.	Skala	1:100.	
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empel	på	en	trappmodell	som	kunden	kan	välja	ses	i	figur	13.	De	trappor	som	är	bifogade	i	
Bilaga	för	Checklistan,	se	Bilaga	2,	är	dimensionerade	för	att	klara	en	stigning	på	2800	milli-
meter.	Det	 innebär	 till	exempel	att	 takhöjden	kan	vara	2500	millimeter	och	bjälklaget	300	
millimeter.		

	
	

5.5	CHECKLISTAN	–	PRESENTATION	FÖR	KUND	

Checklistan	är	framtagen	för	kund,	den	är	skriven	med	ett	enkelt	språk	för	att	alla	kunder	ska	
kunna	 förstå	och	använda	den.	Checklistan	 innehåller	 flertalet	 illustrationer	 för	 att	 visuali-
sera	 framtagandet	av	planlösningen	 för	kunden	 i	både	text	och	bild.	Checklistan	 finns	 i	 sin	
helhet	 i	Bilaga	2.	Det	enda	kunden	behöver	 för	att	använda	Checklistan	är	möjligheten	att	
skriva	 ut	 A4-papper	 i	 svartvitt	 samt	 sax,	 linjal,	 penna,	 papper	 och	 eventuellt	 häftmassa.	
Checklistan	går	igenom	det	kunden	behöver	tänka	på	och	känna	till	för	att	utforma	sin	egen	
planlösning.	Modulerna	fungerar	som	hjälpmedel	till	kunden	för	att	 ta	 fram	planlösningen.	
Checklistan	har	en	bilaga,	Bilaga	för	Checklistan,	som	innehåller	rutade	papper	för	tomtrit-
ning	 respektive	 planritning,	 olika	 rumsmoduler	 och	 kombinationsmoduler,	 verktyg	 för	 att	
kontrollera	tillgängligheten	och	en	lista	över	vilka	mått	som	krävs	för	olika	funktioner	för	att	
uppfylla	 tillgängligheten.	 Checklistan	 innehåller	 även	 en	 tabell	 över	 hur	 mycket	 förvaring	
kunden	behöver	i	sin	bostad	i	förhållande	till	antalet	personer	som	bostaden	dimensioneras	
för	(SIS,	2006).		
	
Checklistan	är	uppdelad	i	fem	delar.	Första	delen	kallas	Inledning	och	beskriver	uppkomsten	
av	Checklistan	och	hur	kunden	kan	använda	Checklistan.	Nästa	del	kallas	Sammanfattning	av	
Checklistan,	 sammanfattningen	 består	 av	 nio	 punkter	 som	 kunden	 kan	 gå	 igenom	 för	 att	
sätta	samman	sin	planlösning	med	hjälp	av	modulerna.	Sammanfattningen	hänvisar	till	figu-
rer	och	 sidor	 i	 själva	Checklistan	 som	kunden	kan	gå	 in	 i	 för	 att	 läsa	mer.	Nästa	del	 kallas	
Checklistan	och	denna	del	innehåller	utförligare	information	över	allt	kunden	behöver	tänka	
på	för	att	sätta	samman	sin	planlösning.	Checklistan	är	utformad	så	att	kunden	kommer	att	
jobba	i	en	iterativ	process	där	de	i	varje	fas	i	processen	kommer	att	fokusera	på	olika	delar.	
Den	sista	delen	innan	Bilaga	för	Checklistan	kallas	för	Exempel	och	i	denna	del	hittar	kunden	
färgexempel	på	hur	modulerna	kan	kombineras	och	anpassas	på	tre	olika	sätt.	De	tre	sätten	

Figur	13:	Exempel	på	en	trappa.	Kunden	placerar	Trappa	nedervåning	på	nedervåningen	och	Trappa	ovanvå-
ning	på	ovanvåningen.	Trapporna	(trappstegen)	placeras	över	varandra	och	det	 streckade	området	visar	den	
yta	som	måste	vara	fri	för	att	klara	kravet	för	tillgänglighet.	
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som	beskrivs	för	kunden	är	samlad	form,	fri	form	samt	samlad	form	från	fri	form.	Checklistan	
avslutas	sen	med	Bilaga	för	Checklistan.	
	
När	kunden	arbetar	sig	igenom	Checklistan	kan	man	säga	att	kunden	kommer	att	arbeta	sig	
igenom	fyra	olika	faser.	Varje	fas	innehåller	tre	olika	delar	och	i	de	tre	första	faserna	kommer	
fokus	att	vara	på	en	av	delarna.	I	sista	fasen	kommer	fokus	att	vara	på	alla	delarna,	för	att	få	
en	helhet.	I	första	fasen	är	fokus	på	tomten,	i	andra	fasen	på	modulerna	och	i	tredje	fasen	på	
planlösningen.	I	fjärde	fasen	fokuserar	kunden	på	alla	tre;	tomt,	moduler	och	planlösning	för	
att	se	hur	dessa	samverkar.	Se	figur	14.		
	

	
Checklistan	börjar	med	att	kunden	ska	undersöka	hur	tomten	ser	ut,	fas	ett.	Kunden	ska	ta	
reda	på	bland	annat	tomtens	storlek,	area	och	väderstreck	och	sedan	rita	ut	tomten	på	det	
rutade	pappret	i	skala	1:400	eller	1:500.	Kunden	ska	lämna	in	en	situationsplan	(tomtritning)	
när	de	söker	bygglov	och	denna	brukar	för	de	flesta	kommuner	vara	i	skala	1:400	eller	1:500,	
därför	har	ett	rutat	papper	med	vardera	skala	bifogats	Checklistan.	Kunden	väljer	den	skala	
som	kundens	kommun	vill	ha	på	bygglovsritningen.	På	tomtritningen	ska	kunden	rita	ut	an-
knytningar	 till	 tomten	samt	 sätta	ut	väderstrecken.	Strecken	på	det	 rutade	pappret	 i	 skala	
1:400	samt	på	det	rutade	papperet	 i	skala	1:500	är	placerade	med	600	millimeters	mellan-
rum.	På	så	sätt	blir	det	enkelt	för	kunden	att	placera	ut	huset	på	tomten	när	de	är	nöjda	med	
planlösningen,	genom	att	en	 ruta	på	pappret	 i	 skala	1:100	motsvarar	en	 ruta	på	pappret	 i	
skala	1:400	eller	1:500.	Kunden	ritar	först	ut	huset	med	hjälp	av	rutorna	och	sen	klipper	kun-
den	ut	huset	och	roterar	 in	det	efter	 tomten.	Kunden	kan	rita	ut	garage,	carport,	växthus,	
attefallshus	och	eller	 friggebod	på	tomten	för	att	på	så	sätt	 få	en	helhetsbild	av	hur	huset	
kommer	att	förhålla	sig	till	tomten.	Se	exempel	i	figur	15.		
	
Innan	kunden	börjar	med	planritningen	ska	de	fundera	igenom	vilka	funktioner	de	vill	ha	i	sin	
bostad,	 fas	 två.	De	 kvalitéer	 som	kommit	 fram	under	 teoristudien	och	 intervjustudien	 ska	
kunden	ta	ställning	till	för	att	ha	i	åtanke	när	de	planerar	sin	planlösning.	Det	första	kunden	
gör	är	att	rita	en	schematisk	skiss	över	planlösningen.	Kunden	kommer	sen	att	märka	ut	var	
de	vill	ha	ljusinsläppen	på	den	schematiska	skissen.	Ett	exempel	på	en	schematisk	skiss	med	
markering	av	ljusinsläpp	ses	i	figur	16.		
	

TOMT	

MODULER	

PLANLÖSNING	

TOMT	

MODULER	

PLANLÖSNING	

TOMT	

MODULER	

PLANLÖSNING	

TOMT	

MODULER	

PLANLÖSNING	

Figur	14:	Den	iterativa	processen	som	kunden	följer	i	Checklistan	när	de	tar	fram	sin	planlösning.	De	markerade	
orden	är	det	område	som	kunden	fokuserar	på	i	vardera	fas.	
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Figur	15:	Visualisering	hur	kunden	kan	överföra	planritningen	i	skala	1:100	till	tomtritningen	i	skala	1:400	för	att	
se	hur	huset	ser	ut	på	tomten.	På	tomtritningen	i	figuren	är	även	garage	och	förråd	utplacerade.	Figuren	är	ej	i	
skala.	Fungerar	på	samma	sätt	för	tomtritning	i	skala	1:500.	

Figur	16:	 Figuren	visar	ett	exempel	på	en	schematisk	skiss	där	 ljusinsläpp	har	markerats	med	pilar.	De	cirklar	
som	korsar	varandra	har	en	koppling	mellan	sig.	Ju	fler	pilar	som	går	in	i	cirkeln	desto	mer	ljusinsläpp	har	rum-
met.	
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Utifrån	 den	 schematiska	 skissen	 och	 tomtritningen	 ska	 kunden	 sätta	 ihop	 sin	 planlösning	
med	hjälp	av	modulerna,	fas	tre.	Kunden	klipper	ut	de	moduler	de	vill	använda	och	rekom-
menderas	att	fästa	dessa	på	det	rutade	papperet	i	skala	1:100	med	häftmassa,	detta	för	att	
modulerna	 inte	 ska	åka	omkring	på	pappret	 samtidigt	 som	de	går	att	 flytta.	Kunden	 följer	
Checklistan	steg	för	steg	och	kommer	tillslut	att	ha	en	planlösning	framför	sig	som	uppfyller	
de	krav	på	tillgänglighet	som	finns	i	BBR	och	SIS.	Ett	exempel	på	en	planlösning,	där	modu-
lerna	har	fått	bestämma	formen,	som	är	sammansatt	på	det	rutade	papperet	i	skala	1:100,	
ses	i	figur	18.	Figur	19	visar	ett	exempel	på	en	planlösning	där	ytterväggarna	fått	bestämma	
formen,	också	sammansatt	på	det	rutade	papperet	i	skala	1:100.	
	
Checklistan	 går	 igenom	hur	modulerna	 ska	 användas	 samt	 tydliggör	deras	 flexibilitet.	 Text	
och	illustrationer	visar	att	väggar	kan	flyttas,	att	rum	kan	göras	större	och	mindre	samt	hur	
rummen	kan	 roteras,	 spegelvändas	och	hur	kunden	kan	ändra	på	placering	av	möbler	och	
dörrar.	Alla	 förändringar	 som	kunden	gör	 kontrollerar	de	 tillgängligheten	 för	med	hjälp	av	
tillgänglighetsverktygen	och	listan	fri	yta	som	krävs	för	att	uppfylla	BBR:s	krav	på	tillgänglig-
het.	 Tillgänglighetsverktygen	och	 listan	 finns	under	Bilaga	 för	 Checklistan	 i	 Bilaga	2.	 Listan	
innehåller	förutom	mått	figurer	i	skala	1:100	över	minsta	mått	som	krävs	för	att	klara	grund-
läggande	 tillgänglighet	 för	 olika	 funktioner.	 Figurerna	 går	 att	 klippa	ut	 om	kunden	 vill	 och	
placera	 på	 planlösningen	 för	 att	 kontrollera	 att	 tillgängligheten	 uppfylls.	 Detta	 eftersom	
planlösningsmodulerna	också	är	i	skala	1:100.	
	
Checklistan	är	utformad	att	 följa	en	 iterativ	process.	Kunden	kommer	att	 få	 ta	ställning	till	
flertalet	frågor	under	Checklistan	gång	och	gå	tillbaka	och	tänka	om	för	att	få	bästa	möjliga	
planlösning	för	 just	dem.	Planlösningen	ska	kontrolleras	och	 justeras	för	att	passa	kundens	
önskemål	och	 krav,	 fas	 fyra.	 Kunden	blir	 påmind	under	hela	Checklistans	 gång	 att	 komma	
ihåg	 att	 tänka	 på	 tomtens	 placering,	 väderstrecken,	 rumskvalitéer,	 arkitektonisk	 kvalitet,	
ljusinsläpp,	rörelsemönster	mellan	rum	och	flexibilitet.	
	
Den	arkitektoniska	kvaliteten	avser	både	husets	utsida	och	insida	och	därför	omfattar	även	
Checklistan	husets	utsida.	Efter	att	ha	utformat	planlösningen	ska	kunden	placera	ut	fönster,	
välja	fasadmaterial,	takutformning	och	takmaterial.	Kunden	uppmanas	att	välja	material	som	
är	hållbara	en	längre	tid,	vilket	tillsammans	med	en	flexibel	planlösning	gör	att	huset	får	en	
hållbarhet	som	kan	kopplas	till	arkitektonisk	kvalitet.	Kunden	får	tips	på	hur	de	på	ett	enkelt	
sätt	kan	rita	upp	husets	fasader	för	att	se	hur	fönstersättningen	ser	ut,	se	figur	17.	Genom	
att	kunden	ritar	fasaderna	i	skala	1:100	kan	kunden	använda	sig	av	en	vanlig	linjal	eftersom	
en	centimeter	på	linjalen	motsvarar	en	meter	i	verkligheten.	De	alternativ	kunden	kan	välja	
på	när	det	kommer	 till	 fasadmaterial,	 takutformning	och	 takmaterial	presenteras	och	kun-
den	uppmanas	att	välja	material	och	färg	som	de	tycker	passar	bra	ihop.	Det	är	meningen	att	
kunden	ska	tycka	att	huset	är	”snyggt”	och	har	en	helhet,	det	vill	säga	en	god	arkitektonisk	
kvalitet.		
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I	Checklistan	finns	ett	avsnitt	som	kallas	Exempel,	se	Bilaga	2.	I	detta	avsnitt	presenteras	de	
tre	olika	metoder	som	kunden	kan	använda	för	att	sätta	samman	sin	planlösning	med	hjälp	
av	modulerna.	 För	 att	 tydliggöra	 de	 olika	metoderna	 har	 samma	planlösningsmoduler	 an-
vänts	till	alla	tre	exempel.	Modulerna	har	färgats	för	att	kunden	lätt	ska	kunna	se	vilka	mo-
duler	som	använts	samt	hur	de	gjorts	om	för	att	passa	till	planlösningen.	Första	metoden	är	
att	sätta	samman	en	samlad	form	där	kunden	börjar	med	att	bestämma	ytterväggarnas	di-
mensioner.	Därefter	placeras	de	valda	modulerna	in	och	prioriteringar	av	funktioner	får	gö-
ras	för	att	de	funktioner	som	anses	viktigast	ska	rymmas	i	den	bestämda	formen.	Modulerna	
anpassas	för	att	få	plats	med	så	många	funktioner	som	möjligt.	Figur	20	visar	på	hur	modu-
lerna	har	anpassats	in	i	en	bestämd	samlad	form.		
	
Nästa	metod	i	avsnittet	Exempel	i	Checklistan	är	att	sätta	samman	en	fri	form.	I	den	fria	for-
men	 är	 det	modulerna	 som	 får	 bestämma	 planlösningens	 yttre	 form.	 Funktioner	 behöver	
inte	 prioriteras	 bort	 så	 länge	 husets	 area	 inte	 blir	 för	 stor,	 det	 vill	 säga	 att	 huset	 inte	 får	
byggas	på	tomten.	Till	skillnad	från	samlad	form	får	alla	moduler	plats	i	den	fria	formen,	hu-
sets	area	blir	dock	större	jämfört	med	när	modulerna	anpassades	in	i	den	samlade	formen.	
Figur	21	visar	på	en	fri	form	där	planlösningsmodulerna	fått	bestämma	formen.	
	
Sista	metoden	som	visualiseras	för	kunden	under	Exempel	är	att	göra	om	den	fria	formen	till	
en	 samlad	 form.	 Till	 skillnad	 från	 första	 metoden	 är	 inte	 ytterväggarnas	 dimensioner	 be-
stämda	utan	endast	formen.	Den	fria	formen	i	 figur	21	kan	göras	om	till	en	samlad	form,	 i	
detta	fall	valdes	en	I-form.	Att	göra	om	en	fri	form	till	en	samlad	form	kräver	endast	några	få	
justeringar.	Figur	22	visar	på	en	samlad	 I-form	som	är	 framtagen	från	planlösningen	 i	 figur	
21.	Genom	att	flytta	ett	par	ytterväggar	samt	 lägga	till	ett	entrérum	och	ett	uterum	fås	en	
samlad	 I-form.	Genom	att	 taket	byggs	ut	 över	 entrérum	och	uterum	 får	 huset	 en	 tydlig	 I-
form.	

Figur	17:	Tips	på	hur	kunden	på	ett	enkelt	sätt	kan	rita	upp	fasaderna	utifrån	planlösningen.	
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Figur	18:	Exempel	på	planlösning	för	ett	enplanshus.	Planlösningen	är	sammansatt	av	moduler	där	alla	ytter-
väggar	är	delbara	med	600	millimeter.	Modulerna	har	bestämt	husets	form.	Ytterväggarna	är	markerade	runt	
huset	efter	de	streckade	linjerna.	Figuren	är	ej		i	skala.	
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Figur	19:	Exempel	på	en	planlösning	där	ytterväggarnas	form	har	bestämt	husets	form.	Modulerna	har	place-
rats	 in	och	anpassats	 efter	 ytterväggarna.	Märk	att	hörnet	 till	 dubbelsovrummet	har	ersätts	med	 en	vinklad	
vägg.	 I	 figuren	är	badrum	och	klädkammare	anpassade	för	att	klara	tillgängligheten,	genom	att	 låna	yta	från	
arbetsrummet	ovanför	klarar	alla	tre	modulerna	tillgängligheten.	Entrén	är	indragen,	men	genom	att	låta	taket	
gå	rakt	bevaras	I-formen	på	huset	och	en	skyddad	entré	bildas.	Figuren	är	ej	i	skala.	
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Figur	20:	Inplacering	av	moduler	 i	en	bestämd	form.	I	detta	fall	har	dimensionerna	på	ytterväggarna	bestämts	
till	15	gånger	9	meter.	Modulernas	dimensioner	har	ändrats	för	att	få	plats	i	formen.	Figuren	är	ej	i	skala.		
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5.6	MATCHA	MODULER	MOT	LUNDQVISTVILLANS	ELEMENT	

Lundqvistvillans	enda	krav	på	väggelementen	är	att	ytterväggarna	ska	vara	delbara	med	600	
millimeter.	Det	uppfylls	genom	att	alla	modulers	ytterväggar	är	delbara	med	600	millimeter.	
Kunden	har	flexibiliteten	att	flytta	innerväggar	efteråt	om	de	vill,	men	ytterväggarna	på	plan-
lösningen	måste	hålla	sig	till	det	heldragna	linjerna.		
	
Genom	att	ytterväggarna	är	delbara	med	600	millimeter	passar	de	mot	de	dimensionerade	
standardtakkonstruktioner	 som	Lundqvistvillan	har	 tagit	 fram	 för	 tak.	 Takkonstruktionerna	
har	dimensionerats	i	steg	om	600	millimeter.		
	

Figur	21:	Utplacering	av	moduler	för	att	skapa	ett	hus	
med	 en	 fri	 form.	 Alla	 moduler	 som	 är	 utplacerade	 i	
figuren	 finns	 i	 figur	 20.	 Modulernas	 utformning	 har	
ändrats	 något	 för	 att	 fylla	 ut	 mellanrummen,	 ingen	
modul	 har	 gjorts	 mindre,	 därför	 är	 tillgängligheten	
uppfylld.	Figuren	är	ej	i	skala.	

Figur	22:	Planlösning	med	samlad	 I-form,	planlösning-
en	är	 framtagen	 genom	att	 flytta	 ett	par	 ytterväggar	
samt	genom	att	lägga	till	ett	uterum	och	ett	entrérum	
(mörkblått	 i	 bild)	 till	 planlösningen	 i	 figur	21.	 Figuren	
är	ej	i	skala.	
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6.	DISKUSSION	

6.1	KVADRATSMART	I	KOMBINATION	MED	FLEXIBILITET	

Att	 kombinera	 kvadratsmart	 tänk	med	 flexibilitet	 kan	 vara	 svårt.	 Ju	 större	 rum	 desto	 fler	
olika	funktioner	kan	möbleras	in	i	rummet,	därmed	går	det	att	säga	att	ett	större	rum	är	flex-
iblare.	Samtidigt	som	ett	för	stort	rum	tappar	sin	karaktär,	det	blir	svårare	att	utifrån	rum-
mets	utseende	förutsäga	dess	funktion.	Ett	rum	som	är	för	stort	för	sin	funktion	kan	bli	svårt	
att	möblera	och	därmed	tappa	sin	flexibilitet.	Det	är	inte	heller	kvadratsmart	att	till	exempel	
ha	ett	badrum	på	20	kvadratmeter	med	toalett,	handfat	och	dusch	för	att	det	ska	finnas	en	
flexibilitet	till	att	eventuellt	bygga	om	badrummet	och	sätta	in	en	bastu	och	jacuzzi	senare.	
Att	 kombinera	 kvadratsmart	med	 flexibilitet	 gör	 att	 rummet	 blir	 större	 än	minsta	möjliga	
mått,	men	det	ska	inte	kännas	för	stort.	Ett	rum	som	både	är	kvadratsmart	och	flexibelt	an-
ser	jag	är	ett	rum	som	kan	ha	flera	olika	funktioner,	men	som	för	det	inte	är	onödigt	stort.	
Till	exempel	är	ett	flexibelt	rum	för	mig	ett	barnsovrum	som	fungerar	lika	bra	till	ett	tonårs-
sovrum,	gästrum	eller	arbetsrum.		
	
Det	generella	rummet	är	ett	flexibelt	rum,	men	för	vissa	funktioner	är	det	generella	rummet	
på	3,6	gånger	3,6	meter	 för	 stort	och	 för	andra	 funktioner	 för	 litet.	Det	generella	 rummet	
kan	dock	 inrymma	flera	 funktioner,	vilket	provmöblering	av	 rummet	visade,	se	 figur	8.	För	
många	 funktioner	 som	 sovrum,	 allrum,	 kontor,	 kök,	matsal	 och	 så	 vidare	 är	 det	 generella	
rummet	kvadratsmart.	Detta	eftersom	man	med	kvadratsmart	menar	en	planlösning	med	väl	
utnyttjad	yta.	Att	kunna	ändra	på	ytans	funktion	efter	behov	kan	därför	anses	kvadratsmart	
och	därmed	kan	det	generella	rummet	kallas	kvadratsmart.	Däremot	när	man	definierar	be-
greppet	kvadratsmart	som	en	väl	utnyttjad	yta	är	inte	alltid	det	generella	rummet	kvadrats-
mart.	Till	exempel	ett	badrum	med	toalett,	handfat	och	dusch	kräver	en	yta	på	1,9	gånger	
1,7	meter.	Att	placera	ett	sådant	badrum	i	ett	generellt	rum	som	är	3,6	gånger	3,6	meter	blir	
därför	 inte	 kvadratsmart.	 Det	 generella	 rummet	 har	 inte	 tagits	 med	 som	 en	 rumsmodul	
bland	modulerna	i	Bilaga	för	Checklistan	 i	Bilaga	2.	Detta	eftersom	alla	modulers	yttermått	
ska	 vara	 delbara	med	 600	millimeter.	 För	 att	 få	 in	 innerväggar	 samt	 ha	 innermåttet	 3600	
millimeter	 i	 rummet	 hade	 modulens	 mått	 blivit	 4200	 millimeter,	 eftersom	 innerväggarna	
räknar	bort	120	millimeter.	En	rumsmodul	på	4,2	gånger	4,2	meter	är	inte	särskilt	kvadrats-
mart	 för	 ovan	nämnda	 funktioner	 och	därför	 valdes	 det	 generella	 rummet	bort.	Det	 finns	
dock	rum	med	måtten	4,2	meter	bland	modulerna,	men	dessa	rum	har	 inte	valts	att	kallas	
för	det	generella	rummet.		
	
För	 att	 planlösningen	 ska	 vara	både	 flexibel	 och	 kvadratsmart	 är	 det	 viktigt	 att	minska	på	
onödiga	ytor	 som	 långa	hallar.	Att	placera	ett	 allrum	som	kan	användas	 som	en	 samlings-
plats	för	familjen	istället	för	en	lång	hall	som	endast	fungerar	som	en	transportsträcka	mel-
lan	sovrummen	ger	utrymmet	en	 funktion.	 Istället	 för	 transportsträckan	 fås	en	mysig	plats	
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för	 familjen	 och	 en	 flexibel	 yta	 som	 familjen	 kan	 använda	 till	 det	 som	 passar	 dem	 bäst,	
kanske	en	spelhörna,	en	TV:	hörna,	ett	bibliotek	eller	en	träningshörna.		
	
Att	bygga	ett	kvadratsmart	hus	behöver	alltså	 inte	 innebära	att	bygga	ett	 så	 litet	hus	 som	
möjligt.	Kvadratsmart	kan	istället	användas	för	att	bygga	ett	hus	med	en	så	väl	utnyttjad	yta	
som	möjligt.	Genom	att	kunna	utnyttja	husets	yta	till	max	blir	huset	även	flexibelt	eftersom	
möjligheten	 till	 olika	 funktioner	ökar.	Det	 är	denna	definition	 som	BoKlok	använder	 sig	 av	
när	de	beskriver	begreppet	kvadratsmart.	(BoKlok,	2015)	
	
Kunden	kan	spara	yta	om	de	vill	genom	att	följa	sänkt	nivå	på	de	rum	som	endast	personer	
med	full	rörelseförmåga	behöver	utnyttja.	Kunden	kan	använda	sig	av	detta	om	de	vill	ha	en	
gästtoalett	 till	exempel	eller	ett	 litet	extrarum.	Funktionen	 för	 rummet	blir	mer	begränsad	
för	sänkt	nivå	och	rummet	kan	sällan	användas	av	en	funktionshindrad.	Flexibiliteten	mins-
kar	med	den	sänkta	nivån	och	därför	är	det	endast	 i	begränsade	 rum	som	denna	nivå	bör	
användas.	En	gästtoalett	 fungerar	alltid	och	 likaså	ett	extrarum	som	kan	användas	som	ett	
gästrum,	arbetsrum	eller	förråd.			
	

6.2	RUMSKVALITÉER	OCH	ARKITEKTONISK	KVALITET	

En	utmaning	när	det	kommer	till	att	bygga	hus	för	privatpersoner	är	att	få	fram	en	planlös-
ning	som	innehar	goda	rumskvalitéer	samt	en	byggnad	med	en	genomgående	god	arkitekto-
nisk	kvalitet.	I	Checklistan	ska	kunden	ta	ställning	till	frågor	som	de	tycker	ger	goda	rumskva-
litéer,	genom	att	fundera	på	ett	flertal	frågor.	Frågor	kunden	bland	annat	tar	ställning	till	är	
placeringen	av	privata	och	offentliga	rum,	vilka	funktioner	som	är	viktiga	att	 inrymma	i	bo-
staden,	hur	mycket	ljusinsläpp	de	vill	ha	i	olika	rum,	om	huset	ska	kännas	öppet	eller	slutet	
och	vilka	material	de	vill	ha.	Dagsljusets	inverkan	på	bostaden	bidrar	till	stor	del	till	rummets	
kvalité.	Kunden	får	själv	ta	ställning	till	hur	mycket	ljusinsläpp	de	vill	ha	i	rummen	samt	i	vilka	
rum	de	vill	ha	morgonsol	respektive	kvällssol.	Detta	genom	att	kunden	själv	gör	fönstersätt-
ningen	och	bestämmer	storleken	och	placeringen	av	fönsterna.	Fortsättningsvis	är	det	kun-
den	som	väljer	vilka	funktioner	de	vill	ha	samt	hur	dessa	ska	vara	kopplade	till	varandra	och	
hur	planlösningen	ska	upplevas.	Därför	är	det	viktigt	att	kunden	tänker	igenom	dessa	frågor	
innan	de	börjar	utforma	sin	planlösning	för	att	få	så	goda	rumskvalitéer	som	möjligt.		
	
Kunden	uppmanas	att	ge	sin	bostad	ett	helhetsintryck	för	att	på	så	sätt	ge	bostaden	en	god	
arkitektonisk	kvalitet.	Genom	att	välja	 fasadmaterial,	 takmaterial,	 takutformning	och	så	vi-
dare	 som	 kunden	 tycker	 passar	 bra	 ihop	 får	 bostaden	 ett	 helhetsintryck	 för	 kunden.	 Ef-
tersom	alla	människor	tycker	olika	saker	är	”snygga”	går	det	inte	att	bestämma	vad	kunden	
ska	välja	för	att	de	ska	få	en	”snygg”	bostad	som	har	ett	god	helhetsupplevelse	för	just	dem	
och	som	ger	kunden	den	arkitektoniska	kvaliteten	skönhet.	Kunden	måste	själv	besluta	vad	
de	gillar	 för	att	 få	denna	helhetsupplevelse	och	arkitektoniska	kvalitet.	Kunden	vägleds	ge-
nom	Checklistan	att	våga	förskjuta	fasaden,	att	välja	olika	fönsterstorlekar,	att	skapa	natur-
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ligt	 skyddade	uteplatser,	att	 låta	balkongen	gå	 i	 linje	med	nedervåningens	 fasad	och	så	vi-
dare.	Detta	för	att	bostaden	inte	ska	bli	en	fyrkantig	låda,	om	det	nu	inte	är	det	som	kunden	
är	ute	efter.	En	fyrkantig	 låda	behöver	inte	sakna	arkitektonisk	kvalitet	utan	kan	ha	en	god	
arkitektonisk	kvalitet	genom	detaljer	och	fönstersättning	som	kunden	tycker	ger	byggnaden	
skönhet.	Genom	att	 tänka	på	den	 arkitektoniska	 kvaliteten	 får	 kunden	en	bostad	med	ett	
arkitektonisk	värde	som	får	förbipasserande	att	titta	en	gång	till	och	som	ger	kunden	en	hel-
hetsupplevelse	av	sin	bostad	som	kan	beskrivas	som	den	arkitektoniska	kvaliteten	skönhet.	
Detta	då	ett	hus	har	skönhet	när	kunden	upplever	en	helhetsupplevelse	med	bostaden.		
	
Arkitektonisk	kvalitet	är	inte	bara	skönhet,	utan	som	Vitruvius	sa	är	det	även	hållbarhet	och	
bekvämlighet.	Bekvämlighet	 får	kunden	 i	 sin	bostad	genom	att	välja	de	 funktioner	som	de	
tycker	är	viktiga.	Är	det	ett	stort	kök,	avskild	tvättstuga,	garage	ihop	med	huset	eller	kanske	
att	huset	ska	ha	två	badrum?	Kunden	gör	de	valen	som	ger	dem	den	bekvämlighet	de	är	ute	
efter	till	sin	bostad.	Genom	att	tänka	på	rörelsemönstret	i	bostaden	ökar	kunden	bekvämlig-
heten.	Till	exempel	genom	att	placera	badrummet	på	bekvämt	avstånd	från	sovrummen	och	
inte	på	andra	sidan	huset	är	en	kvalitet	som	anses	bekvämt	av	många.	För	att	bostaden	ska	
bli	hållbar	kan	detta	tolkas	som	att	bygga	en	flexibel	bostad	som	kan	förändras	över	tid	eller	
att	välja	hållbara	material	som	inte	behöver	bytas	ut	lika	ofta.	Kunden	uppmanas	att	ta	ställ-
ning	till	detta	i	Checklistan,	Checklistan	finns	bifogad	i	Bilaga	2.			
	

6.3	SCHEMATISK	SKISS	

Att	 låta	kunden	rita	en	schematisk	skiss	före	de	börjar	sätta	 ihop	modulerna	är	för	att	 inte	
låsa	kunden	för	mycket	redan	i	början.	Utan	att	behöva	fundera	för	mycket	på	planlösning-
ens	form	kan	kunden	bestämma	vilka	funktioner	och	rum	de	vill	ha,	vilka	rum	som	ska	ha	ett	
rörelsemönster	mellan	sig,	vilka	rum	de	vill	ha	mer	och	mindre	ljusinsläpp	i,	vilka	rum	som	de	
vill	ha	öppen	planlösning	mellan	och	vilka	rum	som	ska	ligga	åtskilda.	Att	sammanlänka	flera	
rum	på	en	schematisk	skiss	är	enkelt,	det	är	bara	 låta	cirklarna	korsa	varandra.	Att	 få	 ihop	
rörelsemönstret	på	planritningen	kan	vara	svårare,	men	med	hjälp	av	den	schematiska	skis-
sen	och	modulerna	blir	det	lättare	att	se	lösningen	för	kunden.		
	
Alla	rum	kan	inte	ligga	mot	söder	och	alla	rum	kan	inte	utgå	från	entrén,	kunden	måste	där-
för	 göra	 val	 och	 prioritera.	Utifrån	 den	 schematiska	 skissen	 kan	 valen	 bli	 enklare	 att	 göra	
eftersom	det	 är	 lättare	 att	 rita	 rörelsemönster	mellan	 cirklar	 än	 att	 få	 till	 rörelsemönstret	
direkt	på	planlösningen.	Genom	att	kunden	redan	på	den	schematiska	skissen	funderar	över	
rörelsemönster	och	ljusinsläpp	i	bostaden	ökar	de	chansen	att	de	kommer	att	lyckas	uppnå	
det	rörelsemönster	och	ljusinsläpp	som	de	är	ute	efter	i	sin	bostad.		
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6.4	PLACERA	HUSET	EFTER	TOMTEN	

Många	som	ska	bygga	hus	börjar	med	att	leta	efter	eller	rita	upp	sitt	drömhus.	Att	börja	med	
att	välja	hus	utan	att	veta	hur	tomten	ser	ut	är	en	chansning	som	med	stor	sannolikhet	leder	
till	ändringar	på	huset	senare.	Det	går	aldrig	att	veta	om	huset	kommer	att	passa	på	tomten.	
Den	 stora	 uteplatsen	 kanske	 hamnar	 på	 norrsidan	 istället	 för	 på	 södersidan,	 som	 det	 var	
tänkt,	för	att	tomtens	placering	i	förhållande	till	väderstrecken	inte	har	undersökts	före.	Det	
lyxiga	enplanshuset	på	200	kvadratmeter	kanske	visar	sig	vara	för	stort	för	tomten.	Kunden	
måste	då	antingen	rita	ett	tvåplanshus	för	att	få	plats	med	alla	funktioner	de	vill	ha,	priori-
tera	bort	någon	funktion	eller	minska	på	funktionernas	yta.	Checklistan	börjar	därför	med	att	
kunden	ska	undersöka	tomten.	För	att	kunden	ska	veta	hur	stort	hus	som	de	får	bygga	måste	
de	först	veta	hur	stor	tomt	de	har	och	om	det	finns	några	krav	på	husets	utformning.	För	att	
kunna	planera	uteplatser	och	utgångar	 till	 uteplatser	måste	kunden	känna	 till	 tomtens	ut-
formning	och	väderstreck	före.	Söderläget	går	inte	att	flytta	på	och	vill	kunden	ha	balkongen	
i	söderläge	måste	de	ha	detta	i	åtanke	när	de	planerar	sin	planlösning.	Likaså	anknytningen	
till	tomten,	vägen	kommer	att	gå	där	den	går	och	vill	kunden	till	exempel	ha	entrén	mot	ga-
tan	är	detta	något	de	måste	planera	för	innan	de	börjar	rita	planlösningen.	
	
Ett	hus	som	är	anpassat	efter	 tomten	ger	ett	mycket	bättre	helhetsintryck	än	en	 tomt	där	
det	gjorts	försök	till	att	anpassa	tomten	efter	huset.	Genom	att	anpassa	huset	efter	tomten	
kan	 kunden	 ta	 tillvara	på	nivåskillnader,	 planera	uteplatser	 i	 önskade	 väderstreck	och	pla-
nera	vilka	rum	de	vill	ha	morgonsol	respektive	kvällssol	i.		
	

6.5	TIDS-	OCH	KOSTNADSEFFEKTIVISERA	MED	STANDARDISERING	

Att	tidseffektivisera	och	kostnadseffektivisera	processen	från	idé	till	inflyttning	har	varit	syf-
tet	med	arbetet.	Genom	att	kunden	själv	 tar	 fram	en	planlösning	som	uppfyller	 tillgänglig-
hetskraven	tidseffektiviseras	processen	jämfört	med	om	Lundqvistvillan	skulle	hjälpa	kunden	
att	ta	fram	deras	planlösning.	När	kunden	redan	har	en	planlösning	som	är	så	gott	som	färdig	
med	färdiga	fasader,	mått	och	val	av	material	tidseffektiviseras	processen	från	det	att	kun-
den	 träffar	 Lundqvistvillan	 första	gången	 till	 att	 Lundqvistvillan	kan	börja	att	producera	de	
element	 som	 kunden	 behöver	 för	 att	 bygga	 sin	 villa.	 Genom	 ett	 tidseffektivisera	 planlös-
ningsprocessen	kan	hela	processen	kostnadseffektiviseras.		
	
Väggmoduler,	 takkonstruktioner	och	bjälklag	 är	 standardiserade	beprövade	 lösningar,	 där-
med	kan	denna	process	tidseffektiviseras	och	kostnadseffektiviseras.	Kunden	kan	välja	mel-
lan	två	utförande	på	ytterväggar,	265	millimeters	eller	310	millimeters	tjocklek.	Genom	att	
alltid	 ha	 ytterväggarnas	 yttre	mått	 delbara	med	 600	millimeter	 kan	 element	 för	 takstolar	
standardiseras.	Standardiserade	element	och	beprövade	konstruktionslösningar	för	takstolar	
och	ytterväggar	leder	ytterligare	till	tidseffektiviseringar	och	kostnadseffektiviseringar.		
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Trots	 standardiserade	 konstruktionslösningar	 är	 flexibiliteten	 för	 kunden	 bevarad.	 Kunden	
har	väldigt	få	begränsningar	när	det	kommer	till	utformandet	av	planlösningen	och	kunden	
kan	i	princip	flytta	innerväggarna	hur	de	vill.	Den	enda	begränsningen	kunden	har	är	att	alla	
yttermått	ska	vara	delbara	med	600	millimeter.		
	
Arnstad	skriver	att	effektiva	bostadsytor	ger	och	spar	och	att	det	minskar	på	kostnaderna	om	
man	bygger	effektiva	och	väl	utnyttjade	ytor	som	har	en	god	funktion	(2006,	43).	Genom	att	
bygga	kvadratsmart	och	flexibelt	kan	man	utifrån	Arnstad	säga	att	man	bygger	kostnadsef-
fektivt.		
	

6.6	FRI	FORM	MÖTER	SAMLAD	FORM	

Kunden	har	fått	tre	förslag	presenterat	för	sig	på	hur	de	kan	ta	fram	en	planlösning.	Antingen	
arbetar	de	med	fri	form	och	låter	modulerna	bestämma	husets	form	eller	så	arbetar	de	med	
samlad	form	där	de	låter	ytterväggarna	bestämma	husets	form.	Det	tredje	alternativet	är	att	
ta	fram	en	samlad	form	från	en	fri	form.	Antingen	genom	att	kunden	har	en	samlad	form	i	
bakhuvudet	när	de	placerar	ut	modulerna,	till	exempel	om	kunden	vill	ha	ett	L-hus	då	har	de	
detta	i	åtanke	när	de	placerar	ut	modulerna.	Kunden	kan	efter	att	ha	placerat	ut	modulerna	
justera	modulerna	så	att	de	bildar	den	form	som	kunden	är	ute	efter	på	sitt	hus.	Ett	annat	
alternativ	är	att	utgå	från	en	planlösning	med	fri	form,	som	innehåller	de	funktioner	kunden	
vill	ha	och	förändra	denna	till	en	planlösning	med	samlad	form.	Båda	alternativen	bygger	på	
att	kunden	har	en	planlösning	med	fri	form	som	de	med	några	små	justeringar	kan	ändra	till	
samlad	form.		
	
I	de	fall	då	dimensionerna	på	huset	måste	vara	fasta	anser	jag	att	det	är	en	fördel	att	rita	ut	
ytterväggarna	först	för	att	veta	vad	man	har	att	förhålla	sig	till	när	man	placerar	ut	moduler-
na.	I	de	fall	då	man	vet	vad	man	vill	ha	för	form	på	huset	men	husets	dimensioner	inte	spelar	
lika	stor	roll	kan	man	ha	formen	i	bakhuvudet	och	försöka	placera	ut	modulerna	för	att	skapa	
den	form	man	har	i	åtanke.	Efter	att	ha	placerat	ut	modulerna	går	det	alltid	att	lägga	till	ute-
rum	och	entrérum	eller	flytta	på	en	yttervägg	för	att	få	den	form	man	är	ute	efter.		
	
Figur	4	visar	hur	kunden	på	ett	enkelt	sätt	kan	göra	om	en	fri	form	till	en	samlad	form.	I	det	
fall	då	kunden	vet	vad	de	vill	ha	för	form	men	då	dimensionerna	inte	spelar	så	stor	roll	kan	
kunden	gå	tillväga	på	samma	sätt	som	i	figur	4.	Det	vill	säga	kunden	börjar	med	att	placera	ut	
modulerna	med	formen	av	ett	 I-hus	 i	bakhuvudet	och	efter	att	ha	placerat	ut	alla	önskade	
moduler	kan	kunden	justera	ytterväggarna	för	att	få	den	önskade	I-formen.	Kunden	behöver	
inte	dra	ut	alla	ytterväggar	för	att	få	I-formen	utan	kan	istället	lägga	till	uterum	eller	entré-
rum	samt	dra	in	någon	yttervägg	om	tillgängligheten	tillåter	detta.	Till	exempel	som	i	figur	4,	
där	flyttades	två	ytterväggar	ut	och	ett	entrérum	lades	till	för	att	ge	huset	en	I-form.	Figur	21	
och	22	visar	hur	en	fri	form	kan	göras	om	till	en	samlad	I-form.	
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En	fri	 form	och	en	samlad	form	kan	se	väldigt	olika	ut,	se	till	exempel	 figur	3.	 I	 figur	3	har	
planlösningen	till	vänster	getts	en	väldigt	fri	form,	genom	att	låta	modulerna	helt	bestämma	
husets	form,	medan	planlösningen	till	höger	är	en	klassisk	I-form.	Samtidigt	som	skillnaden	
mellan	en	 fri	 form	och	en	samlad	 form	 inte	behöver	vara	så	stor,	vilket	 figur	4	bevisar.	Fri	
form	är	ett	väldigt	vitt	begrepp	och	det	är	helt	upp	till	kunden	hur	upplöst	formen	ska	bli.	En	
fri	form	behöver	inte	vara	lika	upplöst	som	i	figur	3	för	att	kallas	fri	form,	det	räcker	med	att	
kunden	placerar	ut	sina	moduler	utan	någon	samlad	form	i	bakhuvudet	för	att	formen	ska	bli	
fri.	 Beroende	 på	 hur	 kunden	 placerar	 ut	 sina	moduler	 kan	 de	 komma	 till	 en	 samlad	 form	
trots	att	de	arbetat	mot	en	fri	form	eller	vise	versa.	Fördelen	med	modulsystemet	är	då	att	
kunden	kan	flytta	omkring	på	modulerna	för	att	få	den	form	de	är	ute	efter	oavsett	om	de	
vill	ha	en	fri	form	eller	samlad	form.		
	
Planlösningsmodulerna,	både	rumsmodulerna	och	kombinationsmodulerna,	som	tagits	fram	
kan	användas	både	till	att	ta	fram	planlösningar	med	fri	form	och	med	samlad	form.	Planlös-
ningsmodulerna	går	att	anpassa	både	för	den	fria	formen	och	för	den	samlade	formen	med	
hjälp	 av	 tillgänglighetsverktygen	 i	 Checklistan,	 se	 Bilaga	 för	 Checklistan	 i	 Bilaga	 2.	 Både	
rumsmoduler	och	kombinationsmoduler	går	alltså	att	förändra	och	anpassa.	Kombinations-
modulerna	är	endast	inspirerande	förslag	till	kunden	på	hur	modulerna	kan	sättas	samman	
och	kan	därför	anpassas	och	ändras	efter	kundens	egna	önskemål.	Förslag	på	hur	kombinat-
ionsmodulerna	kan	ändras	presenteras	för	att	underlätta	för	kunden,	se	exempel	i	figur	11.	
Genom	 att	 lägga	 till	 ett	 entrérum	 eller	 ett	 uterum	 i	 fasaden	 bibehåller	man	 husets	 form,	
samtidigt	som	man	skapar	en	skyddad	entré	eller	uteplats.	Genom	att	flytta	på	någon	ytter-
vägg	 i	 kombinationsmodulen	 kan	man	 antingen	 ge	modulen	 en	mer	 fri	 form	 eller	 en	mer	
samlad	form,	beroende	på	vad	kunden	är	ute	efter.		
	

Figur	20	till	22	visar	på	de	tre	olika	tillvägagångssätten,	samlad	form,	fri	 form	samt	samlad	
form	från	fri	form.	Genom	att	modulerna	har	getts	olika	färger	i	dessa	planlösningar	är	tan-
ken	att	det	ska	bli	tydligare	för	kunden	hur	modulerna	kan	placeras	in	och	ändras	i	planlös-
ningen.	Genom	att	jämföra	de	tre	figurerna	ser	man	att	figur	20	är	den	planlösning	som	har	
minst	bostadsarea.	Genom	att	ytterväggarnas	dimensioner	har	bestämts	 i	 förväg	 i	 figur	20	
medför	detta	att	man	måste	anpassa	modulerna	 för	att	 rymmas	 inom	en	viss	 area.	Några	
önskade	funktioner	har	tvingats	bortprioriteras	i	figur	20	för	att	få	ihop	planlösningen	innan-
för	ytterväggarna.	När	man	prioriterar	bort	funktioner	kan	man	inte	prioritera	bort	de	funkt-
ioner	som	det	är	krav	på	ska	finnas	i	bostaden	enligt	BBR,	till	exempel	kök	och	badrum.	I	fi-
gur	20	valdes	funktionerna	allrum	och	arbetsrum	att	bortprioriteras,	vilket	fortfarande	upp-
fyller	bostadens	tillgänglighet	enligt	BBR.	När	man	har	en	begränsad	yta	hamnar	man	ofta	i	
en	 situation	där	 funktioner	måste	minskas	eller	 tas	bort	 för	att	 få	 ihop	planlösningen.	Det	
svåra	för	kunden	när	det	kommer	till	att	minska	på	funktioners	yta	är	att	veta	att	de	klarar	
tillgängligheten.	Genom	att	 använda	 tillgänglighetsverktygen	 samt	 titta	 i	 listan	 fri	 yta	 som	
krävs	 för	att	uppfylla	BBR:s	krav	på	tillgänglighet	 får	kunden	hjälp	med	detta.	Kunden	kan	
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klippa	ut	alla	tillgänglighetsverktyg	och	kontrollera	på	sin	planlösning	att	tillgängligheten	är	
uppfylld.	
	
I	figur	21	där	modulerna	har	fått	bestämma	husets	form	ser	man	i	jämförelse	med	figur	20	
att	planlösningens	area	är	större.	Till	skillnad	från	figur	20	har	alla	utvalda	moduler	fått	plats	
i	figur	21.	Eftersom	inge	ytterväggar	har	begränsat	planlösningens	yta	har	inte	planlösnings-
modulerna	behövts	göras	om	lika	mycket	i	figur	21	som	i	figur	20.	I	figur	21	har	modulerna	
främst	gjorts	om	inåt	planlösningen	för	att	undvika	tomrum	utan	funktion.	Till	exempel	all-
rummet	har	gjorts	större	för	att	fylla	ut	planlösningen.		
	
Eftersom	många	potentiella	kunder	redan	vet	vad	de	vill	ha	för	form	på	sitt	hus	har	ett	tredje	
alternativ	 lagts	 fram	 för	kunden.	Figur	22	visar	på	en	planlösning	där	man	velat	ha	en	be-
stämd	I-form	på	huset,	men	där	dimensionerna	på	huset	inte	har	haft	lika	stor	betydelse	som	
i	figur	20.	Figur	22	och	figur	20	har	båda	planlösningarna	I-form,	skillnaderna	mellan	figurer-
na	är	att	figur	22	har	större	area	samt	inrymmer	alla	önskade	funktioner	medan	figur	20	har	
mindre	area	och	därför	bortprioriterats	 vissa	 funktioner.	 För	 att	 inte	 skapa	en	planlösning	
med	större	yta	än	vad	som	behövs	till	de	önskade	funktionerna	är	uterum	och	entrérum	ett	
bra	alternativ	att	placera	ut.	Genom	att	ha	ett	entrérum	eller	ett	uterum	i	fasaden	minskar	
man	 på	 planlösningens	 yta	 samtidigt	 som	man	med	 hjälp	 av	 takets	 utformning	 bibehåller	
formen.		
	
Figur	 21	och	 figur	 22	har	 samma	moduler	 och	därmed	 samma	 funktioner	 i	 planlösningen.	
Genom	 att	 flytta	 på	 två	 väggar,	 ytterväggen	mot	 enkelsovrummen	 och	 ytterväggen	 i	 var-
dagsrummet	 samt	 genom	att	 lägga	 till	 ett	 entrérum	och	ett	 uterum	har	 den	 fria	 formen	 i	
figur	21	gjorts	till	den	samlade	I-formen	i	figur	22.	Planlösningens	area	är	lite	större	i	figur	22	
än	i	figur	21,	men	inte	särskilt	mycket.	Vill	kunden	ha	en	mer	samlad	form	på	sitt	hus	visar	
dessa	två	figurer	på	hur	enkla	ändringar	i	planlösningen	kan	förändra	hela	husets	utseende.	
Några	få	justeringar	kan	alltså	vara	skillnaden	mellan	fri	form	och	samlad	form.		
	

6.7	FUNGERAR	CHECKLISTAN	FÖR	KUNDEN	

Att	 hela	 Checklistan	 och	 dess	 bilaga	 är	 i	 A4-format	 är	 ett	 medvetet	 val.	 Det	 är	 tänkt	 att	
Checklistan	ska	fungera	för	alla	och	de	vanligaste	utskriftsformatet	är	på	A4-papper,	därför	
valdes	det	formatet.	Skala	1:100	är	en	vanlig	skala	att	arbeta	med	när	det	kommer	till	plan-
lösningar.	Skala	1:100	gör	att	kunden	inte	behöver	någon	skalstock	för	att	mäta	på	ritningen	
utan	kan	använda	en	vanlig	 linjal.	Med	 linjalen	kan	kunden	mäta	på	ritningen	eftersom	en	
centimeter	på	 linjalen	motsvarar	en	meter	 i	 verkligheten.	Därmed	är	 skala	1:100	en	enkel	
skala	för	kunden	att	arbeta	med	om	kunden	är	ovan	vid	att	arbeta	med	skala.	
	
Till	 situationsplanen	 (tomtritningen)	 valdes	 två	olika	 skalor,	 1:400	och	1:500.	Detta	 för	 att	
kunden	ska	få	plats	med	tomtritningen	på	ett	A4-papper,	vilket	kan	bli	tight	i	skala	1:100.	De	
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två	olika	skalorna	bifogades	för	att	när	kunden	ska	söka	bygglov	har	de	flesta	kommuner	att	
kunden	ska	 lämna	 in	situationsplanen	antingen	 i	 skala	1:400	eller	1:500.	Ett	 rutat	papper	 i	
vardera	skala	har	därför	bifogats	under	Bilaga	för	Checklistan,	se	Bilaga	2,	för	att	hjälpa	kun-
den	att	ta	fram	en	situationsplan	i	rätt	skala.	Kunden	väljer	det	papper	i	den	skala	som	deras	
kommun	vill	ha.		
	
Eftersom	Checklistan	ska	fungera	för	alla	ska	inte	kunden	behöva	några	avancerade	verktyg.	
Det	enda	kunden	behöver	är	möjlighet	att	skriva	ut	A4-papper	i	svartvitt,	sax,	linjal,	penna,	
papper	och	eventuellt	häftmassa	om	kunden	vill	 fästa	modulerna	på	det	 rutade	papperet.	
För	att	möjliggöra	att	alla	kunder	ska	kunna	ta	fram	en	planlösning	själva	före	de	träffar	Lun-
dqvistvillan	 första	 gången	 har	 ett	 medvetet	 val	 gjorts	 där	 kunden	 inte	 ska	 behöva	 några	
avancerade	verktyg.	Genom	att	ha	enkla	hjälpmedel	som	de	flesta	har	hemma	kan	kunden	
påbörja	sin	planlösning	själv.		
	
Målet	med	Checklistan	är	att	kundens	planlösning	ska	uppfylla	de	kvalitéer	som	kommit	fram	
under	teoristudien	och	intervjustudien	när	det	kommer	till	rumskvalitéer,	arkitektonisk	kvali-
tet,	flexibilitet,	rörelsemönster,	tillgänglighet,	ljusinsläpp	och	kvadratsmart	planlösning.	Kun-
den	ska	även	ha	förstått	genom	att	följa	Checklistan	vikten	av	att	placera	huset	efter	tomten	
och	väderstrecken	och	inte	tvärtom.	Alla	dessa	kvalitéer	ska	kunden	ta	ställning	till	och	fun-
dera	igenom	när	de	sätter	samman	sin	planlösning.		
	
Ett	annat	viktigt	mål	med	Checklistan	är	att	se	till	att	den	planlösning	kunden	tar	fram	klarar	
tillgängligheten.	För	att	underlätta	för	kunden	att	kontrollera	tillgängligheten	har	tillgänglig-
hetsverktyg	samt	en	lista	över	fri	yta	som	krävs	för	att	uppfylla	BBR:s	krav	på	tillgänglighet		
bifogats	Checklistan,	se	Bilaga	2.	För	att	göra	 listan	 fri	yta	som	krävs	 för	att	uppfylla	BBR:s	
krav	på	tillgänglighet	mer	kundvänlig	har	möblerade	figurer	över	tillgänglighetsmåtten	lagts	
in	i	listan.	Genom	att	dessa	figurer	är	i	skala	1:100	kan	kunden	klippa	ut	figurerna	och	kon-
trollera	 att	 planlösning	 klarar	 tillgängligheten,	 genom	 att	 planlösningen	 också	 är	 i	 skala	
1:100.	 Tillgänglighetsverktygen	 för	 bland	 annat	 dörrar,	 passager	 och	 korridorer	 är	 också	 i	
skala	1:100	för	att	kunden	ska	kunna	klippa	ut	dessa	och	kontrollera	direkt	på	planlösningen.		
	
Begränsningar	med	Checklistan	kan	vara	att	kunden	tycker	att	det	är	för	mycket	text.	För	att	
lösa	detta	valdes	det	att	 ta	 fram	en	Sammanfattning	av	Checklistan,	 se	Bilaga	2.	En	annan	
begränsning	kan	vara	att	det	blir	svårt	för	kunden	att	se	hur	de	kan	förändra	modulerna	när	
de	är	utskrivna	eftersom	då	ser	modulerna	ut	som	de	gör.	Hade	modulerna	funnits	i	ett	da-
torprogram	där	kunden	enkelt	kunde	ändra	dimensionerna	på	modulen	samt	dörrarnas	och	
möblernas	placering	skulle	flexibiliteten	bli	tydligare	för	kunden.	För	att	tydliggöra	flexibilite-
ten	för	kunden	har	alla	moduler	som	ändras	när	de	spegelvänds	bifogats	även	som	spegel-
vända	i	Bilaga	för	Checklistan,	se	Bilaga	2.	Exempel	har	 lagts	 in	 i	Checklistan	och	under	Ex-
empel,	 se	Bilaga	2,	 som	ska	 tydliggöra	 för	kunden	hur	de	kan	 förändra	modulerna	och	an-
passa	dessa	till	planlösningen.	
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Kan	då	 kunden	pussla	 samman	modulerna	 själv	med	hjälp	 av	Checklistan?	Eftersom	 ingen	
kund	har	testat	blir	denna	fråga	svår	att	besvara.	Däremot	har	anställda	på	Lundqvistvillan	
testat	att	sätta	samman	en	planlösning	med	modulerna.	Med	lite	vägledning	från	Checklistan	
klarade	de	av	att	 sätta	 samman	ett	 L-hus	med	planlösningsmodulerna.	 Jag	 själv	har	 testat	
Checklistan	och	planlösningsmodulerna	och	 tänkt	mig	 in	 i	 kundens	 situation	 för	 att	 se	 var	
Checklistan	har	behövt	förtydligas	samt	hur	modulerna	har	kunnat	förändras	och	förenklas	
för	att	kunden	lättare	ska	kunna	använda	sig	av	dem.	Förändringar	och	förenklingar	som	det	
har	lett	till	är	bland	annat	trappmodulerna	för	tvåplanshus,	kombinationsmoduler	i	mer	sam-
lad	form	och	spegelvända	planlösningsmoduler.		
	
Några	 av	 de	 anställda	 på	 Lundqvistvillan	 som	 testat	 Checklistan	 tycker	 att	 den	 innehåller	
mycket	text	som	blir	jobbig	att	ta	sig	igenom	för	att	göra	ett	första	försök	med	utplacering	av	
modulerna	till	en	planlösning.	För	att	underlätta	för	denna	grupp	valdes	en	sammanfattning	
av	Checklistan	att	tas	fram	för	att	det	skulle	vara	enklare	att	komma	igång.	När	kunden	väl	är	
igång	med	planlösningsprocessen	kan	de	då	gå	in	och	läsa	mer	information	i	Checklistan	för	
att	uppnå	den	optimala	planlösningen	för	just	dem.	
	
Jag	skulle	säga	att	utan	Checklistan	hjälp	är	det	rätt	svårt	att	sätta	samman	modulerna.	Läser	
man	 Checklistan	 och	 följer	 denna	 från	 punkt	 till	 punkt	 är	 det	 betydligt	 enklare.	 Kunden	
kommer	att	ta	hänsyn	till	tomten	och	veta	vad	de	vill	ha	för	rörelsemönster	i	bostaden,	in-
nan	de	börjar	placera	ut	modulerna.	Kunden	vägleds	i	vilken	ordning	de	ska	placera	ut	modu-
lerna	och	hur	de	ska	tänka	för	att	få	med	flexibilitet,	rumskvalitéer	och	arkitektonisk	kvalitet	i	
sin	bostad.	Kunden	får	till	exempel	hjälp	med	hur	de	kan	skapa	korridorer,	hur	de	placerar	ut	
trappan	 i	 tvåplanshus,	hur	de	kan	 flytta	på	 innerväggar	och	hur	de	kan	 rita	upp	 fasaderna	
genom	att	läsa	Checklistan.		
	
För	att	säkerställa	att	Checklistan	fungerar	skulle	ett	antal	praktiska	kundförsök	behöva	ge-
nomföras	för	att	se	var	i	processen	Checklistan	eventuellt	behöver	förtydligas	samt	hur	man	
kan	utforma	ännu	mer	användarvänliga	planlösningsmoduler.		
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7.	SLUTSATSER	
ü Checklistan	 tillsammans	med	 ett	 antal	 rumsmoduler	 och	 kombinationsmoduler	 hjälper	

kunden	att	ta	fram	sin	planlösning.		
	

ü Genom	att	 alla	 ytterväggar	 är	 delbara	med	 600	millimeter	 går	 planlösningarna	 lätt	 att	
matcha	mot	Lundqvistvillans	element.	Både	när	det	kommer	till	prefabricerade	ytterväg-
gar	och	takstolar.	
	

ü Rumsmodulerna	och	kombinationsmodulerna	är	flexibla,	de	går	att	spegelvända,	rotera	
och	flytta	innerväggar,	möbler	och	dörrar.		
	

ü De	element	Lundqvistvillan	producerar	 idag	är	tillräckligt	för	att	bygga	de	planlösningar	
kunden	tar	fram	med	Checklistan	och	modulerna.	
	

ü Följer	 kunden	Checklistan	och	 använder	 sig	 av	 planlösningsmodulerna,	 som	 följer	 SIS:s	
normalnivå,	kommer	planlösningen	att	klara	grundläggande	tillgänglighet	enligt	BBR.	

	
ü Genom	att	 redan	 i	 ett	 tidigt	 skede	 i	 Checklistan	 inspektera	 tomten	 och	 dess	 placering	

anpassar	kunden	huset	efter	väderstrecken	och	tomten.	Innan	kunden	börjar	med	plan-
lösningen	väljer	de	placering	av	uteplatser	samt	vilka	rum	de	vill	ha	morgonsol	respektive	
kvällssol	i,	på	så	sätt	blir	huset	anpassat	efter	väderstrecken.	
	

ü Checklistan	visar	på	modulernas	flexibilitet.	Illustrationer	i	Checklistan	visar	tillsammans	
med	 beskrivande	 text	 modulernas	 flexibiliteten	 när	 det	 kommer	 till	 hur	 kunden	 kan	
ändra	planlösningen	efter	egna	önskemål.	
	

ü Genom	att	 kunden	 följer	 Checklistan	 tar	 de	 ställning	 till	 frågor	 som	 förhöjer	 deras	 bo-
stads	arkitektoniska	kvalitét.	Kunden	ges	tips	i	Checklistan	hur	de	kan	öka	den	arkitekto-
niska	kvalitén	till	exempel	genom	att	förskjuta	fasaden	eller	variera	fönstersättningen.				
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8.	FÖRSLAG	PÅ	FORTSATT	ARBETE	
ü Ta	fram	ett	datorprogram	där	kunden	på	ett	enkelt	sätt	kan	ta	fram	sin	planlösning	med	

hjälp	av	modulerna.	Utveckla	programmet	så	att	kunden	utifrån	planlösningen	får	fram	
fasadritningar	och	kan	se	hur	huset	kommer	att	se	ut	i	3D-perspektiv.	

	
ü Ta	fram	ett	kalkyleringsprogram,	kopplat	till	datorprogrammet,	där	kunden	får	ut	total-

kostnaden	 för	byggnaden.	Kunden	kan	 jämföra	 vad	olika	alternativ	 ger	 för	 slutpris	och	
välja	det	alternativ	som	kunden	tycker	är	bäst	till	det	pris	det	kostar.	

		
ü Undersöka	möjligheten	att	leverera	element	till	kund	som	är	förberedda	för	installation-

er	som	el,	vatten	och	avlopp.		
	
ü Undersök	hur	arkitektrådgivning	kan	hjälpa	kunden	i	den	iterativa	processen,	se	figur	23.	

Titta	på	hur	kunden	kan	få	hjälp	av	arkitekt	med	att	öka	den	arkitektoniska	kvalitén	och	
rumskvalitéerna	samt	titta	på	hur	stadsarkitekt	kan	hjälpa	kunden	att	anpassa	huset	ef-
ter	 tomten	och	väderstrecken.	 Jämföra	skillnaden	när	kunden	 tagit	 fram	planlösningar,	
fasader	och	tomtritning	själv	jämfört	med	om	kunden	fått	arkitektrådgivning.		

	

ü Undersöka	hur	man	kan	skapa	en	merförsäljning	av	tillbyggnader,	som	garage,	friggebod	
och	Attefallshus.	Ta	fram	fler	förslag	på	tomtritning	med	tillbyggnader	för	att	öka	försälj-
ningen	av	dessa.		

	
ü Undersöka	hur	modulerna	kan	kostnadseffektiviseras	för	leverantören	och	samtidigt	be-

vara	kundernas	flexibilitet.		
	
ü Undersöka	 hur	 användarvänlig	 Checklistan	 är	 för	 kunderna.	 Se	 om	Checklistan	 kan	 ut-

vecklas	för	att	bli	mer	användarvänlig	för	kund.		
	 	

TOMT	

MODULER	

PLANLÖSNING	

TOMT	

MODULER	

PLANLÖSNING	

TOMT	

MODULER	

PLANLÖSNING	

TOMT	

MODULER	

PLANLÖSNING	

Figur	23:	Den	iterativa	processen	som	kunden	följer	i	Checklistan	när	de	tar	fram	sin	planlösning.	De	markerade	
orden	är	det	område	som	kunden	fokuserar	på	i	varje	fas.	Se	hur	arkitektrådgivning	under	processens	gång	kan	
hjälpa	kunden.	

ARKITEKTRÅDGIVNING	 ARKITEKTRÅDGIVNING	 ARKITEKTRÅDGIVNING	
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10.	BILAGOR	
BILAGA	1	–	INTERVJUFRÅGOR		
De	 åtta	 frågor	 som	 ställdes	 under	 intervjuerna	 presenteras	 nedanför.	Orden	 i	 parentes	 är	
förslag	som	presenterades	för	de	intervjuade	eftersom	begreppen	rumskvalitéer	och	arkitek-
tonisk	kvalitet	inte	är	självklara	för	personer	som	inte	är	insatta	i	ämnet.		
		
ü Vad	anser	du	är	viktiga	rumskvalitéer?	(Ljusinsläpp,	omslutenhet/öppenhet,	material)	

	
ü Vilka	rumsliga	kopplingar	anser	du	är	viktiga	i	bostaden?	Vilka	rum	är	viktiga	att	ha	bred-

vid	varandra	och	vilka	rum	vill	du	ha	åtskilda?	
	
ü Är	det	viktigt	för	dig	med	en	uppdelning	mellan	husets	privata	och	offentliga	rum?	
	
ü Anser	du	det	viktigt	att	din	bostad	är	flexibel?	Vad	är	en	flexibel	bostad	för	dig?		
	
ü Tycker	du	det	är	viktigt	att	din	bostad	har	god	arkitektonisk	kvalitet?	Vad	är	god	arkitek-

tonisk	kvalitet	för	dig?	(skönhet-hållbarhet-bekvämlighet)	
	
ü Vilka	rum	vill	du	ha	morgonsol	respektive	kvällssol	i?	Från	vilka	rum	vill	du	ha	utgång	till	

uteplatser?	Mot	vilket	väderstreck	vill	du	ha	din	uteplats?		
	
ü Något	övrigt	som	är	viktigt	för	dig	att	din	bostad	har	när	det	gäller	utemiljön	och	innemil-

jön?		
	
	



BILAGA	2	–	CHECKLISTAN	
	
	
	
	
	
	
	
	

CHECKLISTAN	 
	

Ta fram din egen planlösning med planlösningsmoduler 
 

ü ______ _                 
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INLEDNING	
Checklistan	har	tagits	fram	för	att	hjälpa	er	att	ta	fram	en	personlig	planlösning	med	hjälp	av	
planlösningsmodulerna.	Genom	att	 följa	Checklistan	kan	ni	 skapa	er	egna	planlösning	 som	
klarar	kraven	för	grundläggande	tillgänglighet,	enligt	Boverkets	byggregler	(BBR	18,	2011).		
	
Alla	mått	på	tillgänglighet	som	nämns	nedan	är	enligt	Svensk	Standards	kompendium	Bygg-
nadsutformning	–	Bostäder	–	Invändiga	mått	(SS	91	42	21:2006).	Måtten	gäller	för	det	som	
Svensk	Standard	(SIS)	kallar	normalnivå	eller	grundläggande	tillgänglighet.	När	 inget	annat	
anges	 är	 enheten	millimeter.	Uppfyller	 er	 planlösning	 normalnivå	 enligt	 SIS	 klarar	 planlös-
ningen	grundläggande	tillgänglighet	enligt	BBR.	
	
Målet	med	Checklistan	är	att	er	planlösning	ska	få	goda	rumskvalitéer,	en	god	arkitektonisk	
kvalitet	samt	kännas	kvadratsmart	och	flexibel.	Genom	att	följa	Checklistan	kommer	dagslju-
sets	 inverkan	att	bli	en	del	av	er	nya	bostad	och	ni	kommer	att	ha	tagit	ställning	till	om	er	
bostad	ska	ha	en	öppen	eller	omsluten	känsla	samt	vad	ni	vill	ha	för	blandning	mellan	offent-
liga	och	privata	rum.		
	
För	att	få	den	optimala	planlösningen	för	just	er	rekommenderas	att	ni	följer	hela	Checklistan	
från	början	till	slut,	sida	3-21.	Den	kursiverade	texten	i	Checklistan	är	utförligare	information	
blandat	med	tips	och	trick	som	ni	rekommenderas	att	läsa	för	att	optimera	er	planlösning.	Ni	
kan	självklart	hoppa	över	vissa	delar	av	Checklistan	eller	hela	och	istället	testa	att	pussla	ihop	
modulerna	på	det	rutade	papperet	i	skala	1:100	med	hjälp	av	Sammanfattning	av	Checklis-
tan	på	sidan	2.		
	
Checklistan	är	 sammanfattad	 i	 nio	punkter.	Vill	 ni	 veta	mer	om	någon	punkt	går	ni	 in	och	
läser	om	den	punkten	 i	Checklistan.	Efter	Checklistan	presenteras	 tre	praktiska	exempel	på	
tre	olika	metoder	som	ni	kan	välja	mellan	för	att	ta	fram	er	planlösning,	ni	hittar	dessa	under	
Exempel,	sida	22-28.	Slutligen	har	en	bilaga	bifogats	Checklistan,	Bilaga	för	Checklistan.	Bila-
gan	innehåller	tillgänglighetsverktyg	och	information	om	minsta	mått	som	krävs	för	att	klara	
tillgängligheten	 enligt	 SIS.	 I	 bilagan	 hittar	 ni	 även	 alla	 rutade	 papper	 och	moduler	 som	 ni	
behöver	för	att	pussla	ihop	er	planlösning.	
	

Lycka	till!	

	

Amanda	Nilsson	

Luleå,	2015		
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SAMMANFATTNING	AV	CHECKLISTAN	
ü Skriv	ut	Bilaga	för	Checklistan,	där	hittar	ni	alla	rutade	papper,	moduler	och	kontroll-

verktyg	för	tillgänglighet	som	ni	kommer	att	behöva	för	att	ta	fram	er	planlösning.	
	

ü Rita	 upp	 er	 tomt	 på	 det	 rutade	 papperet	 i	 skala	 1:400	 eller	 1:500	 (välj	 den	 skala	 er	
kommun	vill	ha	på	situationsplanen).	Markera	anknytningar	och	väderstreck.	Ta	reda	
på	hur	stort	hus	ni	får	bygga.		
För	mer	information	se	sidorna	3	och	4.	
	

ü Bestäm	vilket	tillvägagångssätt	ni	vill	använda	för	att	ta	fram	er	planlösning.	Ni	har	tre	
olika	metoder	att	välja	på.	De	tre	metoderna	hittar	ni	under	Exempel,	sidan	22	till	28.		
Ni	hittar	exempel	på	tvåplanshus	samt	enplanshus	med	samlad	respektive	fri	form	på	si-
dorna	13	till	15.	Ett	exempel	på	hur	ni	kan	minska	på	husets	area	genom	att	minska	på	
modulernas	yta	och	prioritera	bort	funktioner	ses	på	sidan	16,	figur	13.	
	

ü Fundera	ut	vilka	moduler	ni	vill	använda,	klipp	ut	modulerna!	Ni	kan	välja	moduler	från	
rumsmodulerna	och	eller	kombinationsmodulerna.	
För	mer	information	se	sidorna	4	till	6.		

	
ü Placera	ut	modulerna	efter	den	metod	ni	har	valt.	Modulerna	placeras	 i	 linje	med	de	

heldragna	linjerna	på	det	rutade	pappret	i	skala	1:100.	
För	mer	information	se	sidorna	7	till	11.	

	
ü Kontrollera	att	er	planlösning	klarar	 tillgängligheten.	Rita	 sen	ut	ytterväggarna	om	ni	

inte	redan	har	gjort	det.	Ytterväggarnas	yttre	mått	ska	vara	delbara	med	600	millime-
ter.	Ytterväggarna	ska	gå	i	linje	med	de	streckade	linjerna	på	det	rutade	pappret	i	skala	
1:100.	
För	mer	information	se	sidan	12.	Använd	tillgänglighetsverktygen	samt	listan	över	fri	yta	
som	krävs	för	att	uppfylla	BBR:s	krav	på	tillgänglighet,	se	Bilaga	för	Checklistan.	

	
ü Placera	ut	 fönster	och	rita	upp	fasaderna.	Bestäm	vad	ni	vill	ha	för	 fasad	på	erat	hus	

samt	vilken	takkonstruktion	och	vilket	takmaterial	ni	vill	ha.	
För	mer	information	se	sidorna	17	till	20.	

	
ü Testa	att	placera	ut	huset	på	tomten.	Tänk	på	att	huset	måste	anpassas	efter	tomten	

och	inte	tvärtom.	
För	mer	information	se	sidan	20.	
	

ü Kontrollera	 återigen	 att	 ni	 fått	med	allt	 och	 att	 er	 planlösning	 klarar	 tillgängligheten	
efter	listan	på	sidan	21.	 	
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CHECKLISTAN	

BÖRJA	MED	ATT	TA	REDA	PÅ:	
ü Hur	ser	tomten	ut?	
ü Finns	det	några	nivåskillnader?	
ü Hur	är	tomten	placerad	i	förhållande	till	väderstrecken?	
ü Hur	stor	är	tomtens	area?	
ü Vilka	mått	har	tomten	runt	om?		
ü Hur	stort	hus	får	ni	bygga?	
ü Var	kommer	vägen	in	till	er	tomt	att	gå?	
ü Hur	nära	tomtgränsen	får	ni	placera	huset?	
ü Ta	reda	på	om	det	finns	några	övriga	specifika	krav	för	byggnaden	för	just	er	tomt.		
Behöver	ni	hjälp	med	ovanstående	information	kan	ni	höra	er	för	hos	byggnadsnämnden	i	er	
kommun.	
	
VERKTYG:	
ü Skriv	ut	den	bifogade	bilagan,	Bilaga	för	Checklistan,	på	A4-papper.		

I	denna	bilaga	hittar	ni	verktyg	för	kontroll	av	tillgänglighet,	tabell	över	hur	mycket	förva-
ring	som	behövs,	rutade	papper	i	olika	skalor	samt	rumsmoduler	och	kombinationsmodu-
ler.	Alla	mått	är	i	millimeter	om	inte	annat	anges.	När	ni	skriver	ut	välj	då	att	skriva	ut	i	
faktisk	storlek	och	inte	anpassad,	skalan	blir	fel	om	ni	inte	ändrar	detta!	

ü Ni	ska	planera	er	planlösning	på	det	rutade	pappret	i	skala	1:100.		
Räcker	inte	ett	rutat	A4-papper	till	att	sätta	ihop	er	planlösning	kan	ni	skriva	ut	ett	till	och	
sätta	 ihop	 papperna.	 Skala	 1:100	 innebär	 att	 1	 centimeter	 på	 pappret	motsvarar	 100	
centimeter	i	verkligheten.	Ni	delar	alla	verkliga	mått	med	100	för	att	få	fram	hur	stort	det	
blir	på	pappret.	Ni	kan	därmed	använda	er	av	en	vanlig	linjal	för	att	mäta	avstånd	på	er	
planlösning	då	1	centimeter	på	linjalen	motsvarar	1	meter	i	verkligheten.		

ü Innan	ni	börjar	med	planlösningen	ska	ni	rita	upp	tomten	på	det	rutade	pappret	i	skala	
1:400	eller	1:500.	Välj	den	skala	er	kommun	vill	ha	på	bygglovsritningen	för	situations-
planen.	Rita	ut	väderstrecken	och	gatan.	Fundera	var	ni	vill	placera	huset.	Se	figur	1.	
Ni	behöver	inte	hålla	er	till	rutornas	streck	när	ni	ritar	ut	tomten.	Markera	det	område	på	
tomten	som	får	bebyggas,	denna	information	kan	ni	hitta	i	detaljplanen	som	er	kommun	
har	för	området.	Skala	1:400	 innebär	att	1	centimeter	på	pappret	motsvarar	400	centi-
meter	i	verkligheten.	Ni	delar	alla	verkliga	mått	med	400	för	att	få	fram	hur	stort	det	blir	
på	pappret.	Tips!	Ni	kan	omvandla	era	mått	i	meter	till	antalet	millimeter	ni	ska	rita	på	
pappret	genom	att	multiplicera	tomtens	mått	i	meter	med	2,5.	Exempelvis	om	tomten	är	
30	meter	på	 längden	 ritar	ni	 sträckan	75	millimeter	på	pappret	 (30x2,5=75).	 Likaså	 för	
skala	1:500,	dela	alla	verkliga	mått	med	500	eller	omvandla	verkliga	mått	i	meter	till	an-
talet	millimeter	ni	ska	rita	på	papperet	genom	att	multiplicera	med	2.		
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FÖR	ATT	UPPFYLLA	BOVERKETS	BYGGREGLERS	(BBR:S)	KRAV	PÅ	TILLGÄNGLIGHET,	DET	VILL	
SÄGA	 ATT	 PLANLÖSNINGEN	 SKA	 FUNGERA	 FÖR	 EN	 FUNKTIONSHINDRAD,	MÅSTE	 DESSA	
FUNKTIONER	FINNAS	PÅ	ENTRÉPLAN:		
ü Hygienrum	
ü Avskiljbar	sängplats	
ü Möjlighet	till	matlagning	
ü Utrymme	för	måltider	
ü Utrymme	för	sittgrupp	
ü Entréutrymme	
ü Utrymme	för	förvaring	
ü Utrymme	för	att	tvätta	och	torka	tvätt	maskinellt	
	
INNAN	NI	BÖRJAR	MED	PLANLÖSNINGEN	FUNDERA	IGENOM	DESSA	PUNKTER:	
ü I	vilket	eller	vilka	väderstreck	vill	ni	ha	uteplatsen	eller	uteplatserna?	
ü Från	vilket	rum	vill	ni	ha	utgången	eller	utgångarna	till	uteplatsen	eller	uteplatserna?	
ü Är	det	viktigt	med	morgonsol	eller	kvällssol	i	något	rum?	
ü Vill	ni	bygga	erat	hus	i	ett	eller	två	plan?		
ü Om	två	plan:	Vill	ni	ha	en	balkong?	Vilket	väderstreck	 samt	 från	vilket	 rum	vill	ni	nå	

balkongen?	
	 	

Figur	1:	Förslag	på	situationsplan,	markerat	område	visar	var	byggnaden	får	placeras	på	tomten.	Figuren	är	ej	
i	skala.	
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BESTÄM	VILKA	RUM	NI	BEHÖVER	I	ER	BOSTAD:	
ü Vilka	rum	behöver	ni	i	er	bostad	idag?	
ü Vilka	rum	tror	ni	att	ni	kommer	att	behöva	i	er	bostad	i	framtiden?		

Tänk	på	att	bostaden	ska	fungera	över	tid	och	inte	bara	idag.		
ü Välj	ut	de	rum	ni	vill	ha	i	er	bostad	från	rumsmodulerna	och	kombinationsmodulerna.	
ü Klipp	ut	de	moduler	ni	vill	använda.		

Tips!	 Sätt	 en	 bit	 häftmassa	 bakom	modulerna	 för	 att	 kunna	 fästa	 dem	 på	 det	 rutade	
pappret.		

		
BESTÄM	RÖRELSEMÖNSTER	MELLAN	RUMMEN:	
ü Rita	en	schematisk	skiss	över	hur	ni	vill	att	rummen	ska	vara	kopplade	till	varandra.	Se	

figur	2.	
ü Vill	ni	dela	upp	eller	blanda	privata	och	offentliga	rum?	
ü Vill	ni	att	planlösningen	ska	kännas	öppen,	omsluten	eller	vill	ni	ha	en	blandning?	
	
FÖR	TVÅPLANSHUS:		
ü Var	vill	ni	länka	ihop	våningarna	med	varandra?		
ü Vilka	rum	vill	ni	ha	på	nedervåningen	respektive	ovanvåningen?		

Kom	ihåg	BBR:s	krav	på	tillgänglighet	över	vilka	rum	som	ska	nås	från	entréplan.		

	
FUNDERA	PÅ	DESSA	PUNKTER	INNAN	NI	BÖRJAR	PLACERA	UT	MODULERNA:		
ü Vad	vill	ni	ha	för	form	på	erat	hus?		

Vill	ni	ha	ett	I-hus,	L-hus,	H-hus	eller	någon	annan	form?	Se	figur	3.	Antingen	bestämmer	
ni	husets	form	först	och	anpassar	modulerna	efter	husets	form,	se	figur	12.	Eller	så	låter	
ni	modulerna	bestämma	husets	form,	vilket	oftast	ger	en	mer	fri	form,	se	figur	11.	Väljer	
ni	att	anpassa	modulerna	efter	husets	form,	som	i	figur	12,	kan	ni	bygga	in	entrérum	och	
uterum	i	 formen,	välj	dimensioner	så	att	rummen	är	delbara	med	600	millimeter.	Skyd-

Figur	2:	Schematisk	skiss	över	rumskopplingar.	Koppling	finns	mellan	rum	vars	cirklar	korsar	varandra.	
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dade	uterum	och	entrérum	skapas	genom	att	fasaden	dras	in	samtidigt	som	takets	form	
gör	att	husets	 form	bibehålls.	Se	exempel	på	ett	 I-hus	och	ett	L-hus	med	ett	entrérum	i	
3D-perspektiv	i	figur	5.	På	ovanvåningen	kan	uterummet	vara	en	balkong.	

ü Var	vill	ni	ha	ljusinsläpp	till	era	rum?		
Tänk	på	vilka	väggar	i	modulerna	ni	placerar	som	ytterväggar,	det	är	på	dessa	väggar	ni	
kommer	att	kunna	placera	ut	fönster	senare.	Tips!	Markera	på	den	schematiska	skissen,	
ni	har	gjort,	var	ni	vill	ha	ljusinsläppen.	Se	figur	4.		

	

	
	 	

Figur	 4:	 Pilarna	 visualiserar	 ljusinsläpp	 i	 den	 schematiska	
skissen	från	figur	2.	Ju	fler	pilar	desto	mer	ljusinsläpp.	

Figur	3:	Olika	bestämda	former	på	hus.	

Figur	5:	Exempel	på	några	olika	husformer	 i	 3D-perspektiv.	Högst	upp	 till	 vänster:	 I-hus	med	ett	 entrérum.	
Högst	upp	till	höger:	 L-hus	med	ett	entrérum.	 Längst	ner	 i	 figuren:	H-hus.	Genom	att	taket	fortsätter	att	 gå	
rakt	 förbi	 entrérummen	bibehålls	husets	 form.	 Alla	husen	 i	 figuren	har	 sadeltak,	 genom	att	 variera	planlös-
ningens	form	ges	byggnaden	olika	uttryck.	
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TIPS	ATT	TÄNKA	PÅ	INNAN	NI	BÖRJAR	PLACERA	UT	MODULERNA:		
ü När	ni	placerar	ut	modulerna	behöver	ni	inte	sätta	modulerna	efter	en	rak	linje,	om	ni	

nu	inte	vill	ha	helt	raka	fasader.		
Genom	att	 förskjuta	ytterväggarna	 i	steg	om	600	millimeter	kan	huset	bli	 intressantare	
och	mer	unikt,	vilket	ökar	den	arkitektoniska	kvalitén.	Genom	att	låta	taket	gå	rakt	skap-
ar	ni	skyddade	entrérum	och	uterum.	Se	exempel	på	entrérum	i	figur	6,	streckat	område.	

ü Tänk	på	flexibiliteten	i	er	bostad.		
Vad	är	flexibilitet	för	er?	Vill	ni	kunna	ändra	rummens	funktioner?	Vill	ni	kunna	flytta,	riva	
eller	bygga	upp	innerväggar?		

ü För	 tvåplanshus:	 Fundera	 igenom	 utformningen	 av	 våningsplanen.	 Var	 vill	 ni	 länka	
samman	planen?		
Vill	ni	ha	två	lika	stora	våningar,	vill	ni	i	något	rum	på	nedervåningen	ha	full	takhöjd	till	
taket	eller	vill	ni	att	ovanvåningen	ska	vara	mindre	än	nedervåningen	genom	att	ni	väljer	
att	ha	tak	och	eller	en	balkong	på	en	del	av	nedervåningen?	

	

FÖRKLARING	AV	MODULSYSTEMET:	
ü De	heldragna	linjerna	på	det	rutade	pappret	i	skala	1:100	är	placerade	med	600	milli-

meters	mellanrum	(6	millimeter	på	pappret).	Det	är	efter	dessa	heldragna	linjer	som	ni	
ska	placera	ut	modulerna.		

ü De	streckade	linjerna	är	den	plats	som	ytterväggarna	kommer	att	ta.	De	streckade	lin-
jerna	är	placerade	300	millimeter	ifrån	de	heldragna	linjerna	(3	millimeter	på	pappret).	

ü Modulerna	är	möblerade	för	att	ni	enklare	ska	kunna	se	hur	stora	rum	ni	behöver	för	
att	rymma	de	möbler	ni	vill	ha	i	rummen.		
Möbleras	rummen	enligt	modulerna	klarar	de	BBR:s	krav	på	tillgänglighet.	Ni	kan	själv-
klart	möblera	som	ni	vill	när	erat	hus	är	klart.	

ü Modulerna	går	att	rotera	och	spegelvända	och	dörrarnas	placering	går	att	flytta.		

Figur	6:	Genom	att	 inte	placera	modulernas	ytterväggar	 i	 linje	skapar	ni	naturligt	skyddade	uteplatser	om	ni	
låter	taket	gå	rakt,	se	streckat	område	i	figuren.	Här	skapas	till	exempel	en	skyddad	entré.	Figuren	är	ej	i	skala.	



		 	 8	

Alla	 rumsmoduler	 och	 kombinationsmoduler	 finns	 i	 Bilaga	 för	 Checklistan.	 De	moduler	
som	förändras	när	de	spegelvänds	är	också	bifogade	i	Bilaga	för	Checklistan.	

ü För	 att	 enkelt	 kunna	 skilja	 på	 innerdörrar,	 ytterdörrar	 och	 bastudörrar	 har	 de	 getts	
olika	öppningsvinkel	när	de	visualiserats	i	modulerna.		
Innerdörrarna	har	vinkeln	90	grader,	ytterdörrarna	45	grader	och	bastudörrarna	10	gra-
der.	Tillgänglighetsmåtten	gäller	när	dörren	är	öppen	90	grader.		

ü Väggarna	som	är	runt	varje	modul	är	en	halv	innervägg:	
- När	modulerna	sätts	ihop	blir	det	en	hel	innervägg.		
- När	 modulerna	 placeras	 mot	 en	 yttervägg	 kommer	 kravet	 på	 tillgänglighet	 att	

stämma	fortfarande.	Modulerna	som	placeras	mot	ytterväggen	blir	50	eller	95	milli-
meter	längre	beroende	på	vilken	isoleringstjocklek	ni	väljer	på	era	ytterväggar.	Se	fi-
gur	 7.	Detta	 faktum	att	modulerna	blir	 större	mot	 en	 yttervägg	har	nyttjats	 vid	di-
mensionering	av	några	moduler.	De	moduler	som	sitter	ihop	med	en	bredare	streckad	
vägg	(en	yttervägg)	måste	placeras	med	denna	sida	mot	en	yttervägg	för	att	uppfylla	
BBR:s	 krav	 på	 tillgänglighet.	 Ni	 placerar	 då	 ytterväggens	 ytterkant	 i	 linje	med	 den	
streckade	linjen.	Se		figur	8.	

- När	modulerna	placeras	mot	en	korridor	finns	två	alternativ.	Antingen	går	väggen	in	
60	millimeter	i	korridoren.	Ni	måste	då	lämna	tre	rutor	fria	(1800	millimeter)	för	att	
klara	 kravet	 för	 tillgänglighet.	 Korridoren	 kommer	 då	 att	 bli	 1680	millimeter	 bred.	
Kravet	för	grundläggande	tillgänglighet	är	1200	millimeter.	Vill	ni	ha	korridoren	1200	
millimeter	lämnar	ni	två	rutor	och	låter	modulens	innerväggar	mot	korridoren	bli	60	
millimeter	bredare	inåt	modulen.	Kontrollera	att	tillgängligheten	fortfarande	uppfylls	
eftersom	modulens	längd	minskar	med	60	millimeter.	

ü För	fri	form:	När	alla	moduler	är	utplacerade	och	ni	känner	er	nöjda	med	er	planlösning	
drar	ni	ytterväggarna	runt	hela	huset	med	hjälp	av	de	streckade	linjerna.		
Oavsett	vilken	tjocklek	ni	väljer	på	ytterväggarna	drar	ni	efter	samma	streckade	linje.	

ü För	bestämd	form:	Rita	ut	ytterväggarna	först	efter	de	streckade	linjerna.	Placera	sen	
ut	modulerna	efter	de	heldragna	linjerna	innanför	ytterväggarna.		
Rita	ytterväggarna	så	att	de	är	delbara	med	600	millimeter.	Ritar	ni	in	uterum	eller	entré-
rum	gör	ni	även	dessa	delbara	med	600	millimeter.	

ü Rumsmodulerna	(de	för	ett	rum)	och	kombinationsmodulerna	(de	för	flera	rum)	går	att	
kombinera,	genom	att	alla	yttre	väggar	är	delbara	med	600	millimeter.		
Ni	kan	anpassa	kombinationsmodulerna	efter	er	planlösning,	se	exempel	i	figur	9.		
Innerväggar	går	alltid	att	flytta,	de	behöver	inte	vara	delbara	med	600	millimeter.	Det	
måste	däremot	ytterväggarna	vara.	
Ytterkanten	på	planlösningen	måste	vara	placerad	efter	de	heldragna	linjerna.	Om	ni	flyt-
tar	på	innerväggarna	måste	ni	kontrollera	tillgängligheten	för	dessa	rum	med	hjälp	av	de	
verktyg	som	finns	i	Bilaga	för	Checklistan	nedan.	

ü Alla	moduler	går	att	stretcha	i	steg	om	600	millimeter,	både	på	längden	och	bredden.		
De	dimensioner	som	finns	på	modulerna	är	förslag	för	att	ni	ska	få	en	bättre	uppfattning	
om	hur	stora	rum	ni	behöver	för	de	olika	funktionerna.			
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ü Om	ni	vill	bygga	ett	tvåplanshus	är	det	viktigt	att	redan	i	ett	tidigt	skede	välja	var	ni	vill	
placera	trappan,	kom	ihåg	att	en	trappa	tar	plats.		
Det	streckade	området	som	täcker	och	går	ut	från	trappan	är	det	område	som	trappan	
minst	behöver	fritt	på	nedervåningen	respektive	ovanvåningen.	Själva	trappan	placerar	ni	
på	 samma	ställe	på	båda	våningarna.	Trappan	kan	ha	olika	 form,	 välj	 den	 som	passar	
erat	hus	bäst.	Olika	form	på	trappor	hittar	ni	bland	modulerna.	Ni	använder	båda	trap-
porna,	den	 för	nedervåningen	placeras	på	nedervåningen	och	den	 för	ovanvåningen	på	
ovanvåningen,	 de	 placeras	 ovanför	 varandra.	 Trapporna	 är	 dimensionerade	 för	 höjden	
2800	millimeter,	till	exempel	2500	millimeters	takhöjd	samt	300	millimeters	tjockt	bjälk-
lag.	I	figur	10	finns	ett	exempel	på	en	utplacerad	trappa.	

	
PLACERA	UT	MODULERNA:	
ü Modulerna	ska	placeras	ut	på	det	rutade	pappret	i	skala	1:100.	

Utgå	från	tomtritningen,	låt	tomtritningen	med	markering	av	väderstreck	och	anknytning	
till	tomten	fungera	som	vägledning	när	ni	placerar	ut	modulerna.	Kom	ihåg	att	huset	ska	
anpassas	efter	tomten	och	väderstrecken,	inte	tvärtom.	Ta	hjälp	av	den	schematiska	skis-
sen	för	att	få	önskat	rörelsemönster	mellan	modulerna	samt	det	ljusinsläpp	ni	vill	ha.		

ü Ni	ska	nu	välja	ett	av	nedanstående	tillvägagångssätten	för	att	ta	fram	er	planlösning:	
- Vill	ni	ha	en	bestämd	form	på	huset,	med	bestämda	mått	på	 fasaderna,	börjar	ni	

med	att	rita	ut	fasaderna	efter	de	streckade	linjerna.	Modulerna	placeras	därefter	
innanför	ytterväggarna,	efter	de	heldragna	linjerna.	Se	exempel	1,	sidan	22.	

Figur	7:	Till	vänster:	modul	placerad	efter	de	heldragna	linjerna.	I	mitten:	modul	med	den	smalare	ytterväggen	
(265	mm)	förlänger	modulen	95	mm.	Till	höger:	modul	med	den	tjockare	ytterväggen	(310	mm)	förlänger	mo-
dulen	50	mm.	Observera	att	innerväggen	mot	ytterväggen	försvinner.	Ytterväggarnas	ytterkant	placerade	i	linje	
med	den	streckade	linjen.	Skala	1:100.	

Figur	8:	Modul	som	måste	placeras	mot	yttervägg	för	att	klara	tillgängligheten	enligt	SIS	och	BBR.	Beroende	på	
vilken	yttervägg	ni	väljer	blir	modulen	50	eller	95	millimeter	bredare.	Oberoende	av	vilken	yttervägg	ni	väljer	
kommer	modulen	att	klara	kravet	för	tillgänglighet	enligt	SIS	och	BBR.	Skala	1:100.	
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- Vill	ni	låta	modulerna	bestämma	husets	form	börjar	ni	att	placera	ut	modulerna	ef-
ter	de	heldragna	linjerna.	Ni	ritar	ytterväggarna	när	planlösningen	är	klar.	Se	exem-
pel	2,	sidan	25.	

- Har	ni	en	idé	om	husets	form,	men	att	husets	mått	inte	är	bestämda	kan	ni	testa	att	
placera	ut	modulerna	och	ha	husets	 form	 i	baktanke	medan	ni	placerar	ut	modu-
lerna.	Ni	kan	sen	 justera	modulerna	 för	att	 få	önskad	 form	och	ritar	sen	ut	ytter-
väggarna.	Se	exempel	3	sidan	27.	

ü Oberoende	av	vilket	tillvägagångssätt	ni	valde	ovan	ska	ni	nu	placera	ut	rumsmodulen	
för	entrén	eller	en	kombinationsmodul	med	en	entré.		
Tänk	på	var	ni	vill	ha	entrén	på	er	tomt.		

ü Valde	ni	en	rumsmodul?	Placera	ut	de	rum	ni	vill	nå	från	entrén.		
Vill	 ni	 komma	åt	badrum,	 klädkammare,	 tvättstuga?	Placera	ut	dessa	 rum	och	bestäm	
om	ni	vill	ha	en	groventré	till	tvättstugan	eller	 inte.	Fundera	på	om	ni	vill	ha	ett	garage	
och	i	så	fall	om	ni	vill	bygga	ihop	garaget	med	huset	eller	ha	ett	fristående	garage.	Gara-
get	kan	med	fördel	kopplas	ihop	med	groventrén	om	ni	vill.	

ü Ska	ni	bygga	ett	tvåplanshus	placerar	ni	ut	trappan	nu.		
Trappan	brukar	oftast	placeras	 i	anslutning	till	entrén	eller	 i	anslutning	till	kök	och	var-
dagsrum.	Ett	förslag	på	hur	modulerna	kan	sättas	samman	för	ett	tvåplanshus	finns	i	fi-
gur	10.	Olika	modeller	för	trappor	hittar	ni	i	Bilaga	för	Checklistan.		

ü Placera	ut	kök,	matsal	och	vardagsrum.		
Placera	ut	dessa	rum	och	fundera	på	hur	ni	når	dessa	från	entrén.	Välj	antingen	rumsmo-
duler	 eller	 en	 kombinationsmodul.	Väggarna	 i	modulerna	 kan	 tas	bort	 om	ni	 vill	 ha	 en	
öppen	planlösning.	Tips!	Vill	ni	ha	överskåp	över	alla	bänkar	i	köket	kan	det	vara	bra	att	
inte	bygga	kök	mot	alla	ytterväggar	för	att	få	in	ljus	i	köket.	Ni	kanske	inte	heller	vill	ha	
solen	direkt	i	Tv:n,	placera	Tv:n	mot	ytterväggen	för	att	undvika	detta.		

ü Placera	ut	sovrum,	arbetsrum,	klädkammare	och	badrum.		
Ska	något	sovrum	ha	klädkammare	och	eller	badrum	från	sovrummet?	Vill	ni	ha	ett	all-
rum	som	rummen	samlas	runt	eller	vill	ni	ha	en	korridor?	Placera	ut	de	rumsmoduler	ni	
vill	ha	eller	välj	en	kombinationsmodul	som	passar	och	fundera	på	hur	ni	ska	länka	ihop	
dessa	med	kök,	vardagsrum,	entré	och	så	vidare.		

ü Ni	har	nu	placerat	ut	alla	nödvändiga	moduler	för	grundläggande	tillgänglighet.	Saknar	
ni	något	rum?		
Vill	ni	till	exempel	ha	ett	gym,	spelrum	eller	ett	lekrum	för	barnen,	placera	ut	dessa	rum	
på	det	rutade	pappret.	Välj	antingen	en	befintlig	modul	eller	rita	en	egen.	Rita	modulen	
så	att	längd	och	bredd	är	delbara	med	600	millimeter,	då	kommer	den	att	passa	in	med	
resten	av	planlösningen.	Efter	att	ni	placerat	ut	alla	rum	som	krävs	enligt	BBR	för	att	upp-
fylla	grundläggande	tillgänglighet	kan	ni	placera	ut	rum	som	följer	sänkt	nivå	enligt	SIS.	
Dessa	moduler	hittar	ni	i	figur	34	i	Bilaga	för	Checklistan.	Rum	som	följer	sänkt	nivå	kan	
till	exempel	vara	en	gästtoalett	eller	ett	extra	sovrum.		

ü Har	ni	ett	tvåplanshus	och	vill	ha	en	balkong	placerar	ni	ut	denna	nu.		
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Antingen	placerar	ni	balkongen	i	linje	med	fasaden	på	nedervåningen	eller	så	låter	ni	bal-
kongen	sticka	ut	från	fasaden.	Genom	att	låta	balkongens	ytterkant	följa	nedervåningens	
fasad	ser	balkongen	mer	genomtänkt	och	planerat	ut	än	om	balkongen	sticker	ut	från	fa-
saden.	Kom	ihåg	att	fundera	över	vilket	väderstreck	ni	vill	ha	er	balkong	i.		

ü Kom	ihåg	förvaringen.		
Ni	hittar	hur	mycket	förvaring	ni	behöver	i	tabell	1	i	Bilaga	för	Checklistan.	

ü Bestäm	vilken	takhöjd	ni	vill	ha.	Takhöjden	ska	vara	minst	2400	millimeter.		
Idag	är	det	vanligt	att	man	bygger	med	takhöjden	2500	millimeter,	det	ger	huset	en	mer	
öppen	 känsla.	Bygger	ni	 till	 exempel	 ett	 loft	 eller	 snedtak	på	ovanvåningen	 får	 ni	 i	 be-
gränsade	delar	av	 rummet	ha	takhöjden	1900	millimeter	under	snedtak	och	2100	milli-
meter	under	horisontella	tak.	

ü Har	ni	en	bestämd	form	med	bestämda	mått	på	huset	kommer	ni	vara	tvungna	att	pri-
oritera	vilka	funktioner	ni	vill	ha	i	er	bostad	och	hur	stor	plats	dessa	får	ta.		
Får	ni	inte	plats	med	alla	moduler	ni	vill	ha	måste	ni	antingen	ta	bort	någon	modul	eller	
minska	på	modulernas	yta.	Titta	i	listan	”Fri	yta	som	krävs	för	att	uppfylla	BBR:s	krav	på	
tillgänglighet”	 i	Bilaga	 för	Checklistan	 för	att	 se	vilka	moduler	ni	kan	 förminska.	Ett	ex-
empel	på	där	modulerna	har	förminskats	för	att	få	plats	ses	i	figur	12.	Både	klädkamma-
ren	och	badrummet	måste	vara	minst	1700	millimeter	för	att	klara	tillgängligheten,	detta	
har	uppfyllts	genom	att	ta	lite	yta	från	arbetsrummet	ovanför.	Genom	denna	anpassning	
ryms	alla	tre	moduler	och	alla	tre	klarar	grundläggande	tillgänglighet.	

ü Ni	kan	anpassa	kombinationsmodulerna	efter	er	form	på	planlösningen	på	samma	sätt	
som	ni	kan	förändra	rumsmodulerna.		
Kombinationsmodulerna	kan	till	exempel	anpassas	genom	att	flytta	en	vägg	eller	genom	
att	lägga	till	ett	uterum	eller	ett	entrérum.		Se	exempel	i	figur	9	hur	kombinationsmodu-
lerna	 kan	 anpassas.	 Tänk	 på	 att	 göra	 yttermåtten	 för	 entrérum,	 uterum	och	 inbyggda	
balkonger	delbara	med	600	millimeter	för	att	passa	in	med	resten	av	planlösningen.		

Figur	9:	Visualisering	av	hur	kombinationsmodulerna	kan	förändras	för	att	passa	in	i	en	bestämd	form	genom	
att	lägga	till	uterum,	entrérum	eller	genom	att	flytta	en	vägg.	Ett	uterum	kan	även	vara	en	balkong	när	modu-
len	placeras	på	ovanvåningen.	
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EFTER	ATT	ALLA	RUM	ÄR	UTPLACERADE:	
ü Ni	kan	nu	flytta	omkring	modulerna	tills	ni	känner	er	nöjda.		

Kom	ihåg	att	placera	modulerna	efter	väderstrecken	och	tomten.	
ü Vill	 ni	 flytta	 någon	 innervägg,	 dörr	 eller	 flytta	 en	 hel	modul?	 Vill	 ni	 göra	 något	 rum	

större	eller	mindre?		
Blev	huset	för	stort	för	att	få	byggas	på	er	tomt?	Se	exempel	i	figur	13	hur	planlösningen	i	
figur	12	har	gjorts	50	kvadratmeter	mindre	genom	att	minska	på	rummens	ytor	och	prio-
ritera	bort	funktioner.	

ü För	fri	form:	Ni	kan	nu	dra	fasadlinjen.	Fyll	i	den	streckade	linjen	som	är	närmast	ytter-
kanterna	på	era	moduler	med	en	penna.	Se	figur	11.	

ü För	bestämt	form:	Kontrollera	att	ni	fortfarande	har	den	form	ni	vill	ha	på	erat	hus	och	
att	modulerna	ryms	inom	denna.	Se	figur	12.	

ü Kontrollera	att	alla	ytterväggar	är	delbara	med	600	millimeter.		
Det	vill	säga	att	ytterväggarna	följer	de	streckade	linjerna.	

	
KONTROLLERA	TILLGÄNGLIGHETEN:	
ü Har	ni	inte	minskat	på	dimensionerna	på	någon	modul	uppfylls	tillgängligheten	i	dessa.	

De	moduler	ni	ändrat	på	eller	valt	att	rita	själva	kontrollerar	ni	tillgängligheten	för,	an-
vänd	verktygen	i	figur	24	i	Bilaga	för	Checklistan.	

ü Använd	er	av	cirkeln	med	diametern	1300	millimeter	för	att	kontrollera	att	det	går	att	
vända	med	rullstol	i	huset.		
Detta	är	endast	nödvändigt	för	nederplan.	

ü Kontrollera	med	måttstocken	på	1200	millimeter	att	ingen	korridor	har	blivit	för	smal.		
ü Kontrollera	med	måttstockarna	att	passagen	mellan	möbler	är	800	millimeter,	att	pas-

sagen	mellan	möbel	 och	 vägg	 är	 900	millimeter	 samt	 att	 passagen	mellan	 väggar	 är	
1100	millimeter.	I	detta	fall	menas	med	passage	en	sträcka	på	max	en	meter.	Är	sträck-
an	över	en	meter	ska	avståndet	vara	1200	millimeter.		
Tips!	Alla	måttstockar	är	en	meter	 långa,	det	vill	 säga	maximala	måttet	 för	att	det	ska	
räknas	som	en	passage.		

ü Kontrollera	att	ni	har	tillräckligt	med	förvaring	med	hjälp	av	tabell	1	i	Bilaga	för	Check-
listan.	
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Figur	10:	Förslag	på	hur	moduler	kan	kombineras	till	ett	tvåplanshus.	Här	har	modulerna	bestämt	husets	form.	
Planerna	har	gjorts	lika	stora,	på	nedervåningen	har	garaget	lagts	till	och	på	ovanvåningen	har	en	balkong	lagts	
till	i	linje	med	nedervåningens	fasad.	Figuren	är	ej	i	skala.	
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Figur	11:	Exempel	på	planlösning	där	modulerna	har	fått	styra	husets	form.	Moduler	har	fått	gå	 in	 i	varandra	
och	vissa	moduler	har	gjorts	större	för	att	passa	bättre	mot	varandra,	till	exempel	klädkammaren.	Ytterväggar-
na	är	utritade	efter	de	streckade	linjerna.	Modulerna	är	utplacerade	efter	de	heldragna	linjerna.	Figuren	är	ej	i	
skala.	
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Figur	12:	Exempel	på	en	planlösning	där	ytterväggarnas	form	har	bestämt	modulernas	placering.	Formen	har	
först	bestämts	till	ett	I-hus	och	sen	har	moduler	placerats	in	och	anpassats.	Märk	att	ni	kan	ersätta	ett	hörn	i	en	
modul	med	 en	 vinklad	 vägg.	 I	 figuren	 är	 badrum	och	 klädkammare	 anpassade	 för	 att	 klara	 tillgängligheten,	
genom	att	 låna	yta	från	arbetsrummet	ovanför	klarar	alla	tre	modulerna	tillgängligheten.	Entrén	är	 indragen,	
men	genom	att	låta	taket	gå	rakt	bevaras	I-formen	på	huset	och	en	skyddad	entré	bildas.	Figuren	är	ej	i	skala.	
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Figur	 13:	 Exempel	 på	 hur	 planlösningen	 i	 figur	 12	 kan	 göras	 mindre.	 Planlösningen	 i	 figuren	 är	 cirka	 50	
kvadratmeter	mindre	än	planlösningen	 i	 figur	12.	Funktioner	 som	arbetsrum	och	allrum	har	prioriterats	bort.	
Ytterväggen	till	vardagsrummet	har	dragits	in	för	att	skapa	ett	uterum.	De	moduler	som	kunnat	göras	mindre	
har	gjorts	mindre.	Figuren	är	ej	i	skala.	
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FÖNSTERSÄTTNING:	
ü Ni	kan	ha	olika	stora	fönster	i	huset.		

Genom	att	variera	 fönsterstorleken	gör	ni	huset	 intressantare	och	kan	på	samma	gång	
reglera	 ljusinsläppen	samt	känslan	av	öppenhet	och	omslutenhet.	Större	 fönster	ger	ett	
större	 ljusinsläpp	vilket	gör	att	 rummet	känns	mer	öppet	 jämfört	med	mindre	 fönster.	 I	
offentliga	rum,	som	kök,	vardagsrum	och	matsal,	vill	många	ha	denna	känsla	av	öppen-
het.	I	privatare	rum,	som	sovrum	och	badrum,	är	det	vanligt	att	man	vill	ha	en	mer	om-
sluten	känsla,	utan	insyn.	Fönsterspröjs	kan	användas	för	att	göra	känslan	av	omsluten-
het	 större,	 genom	 att	 sätta	 spröjs	 på	 fönster	 upplevs	 fönsterytan	mindre	 och	 därmed	
upplevs	rummen	mer	omslutna.	

ü De	fönster	som	Lundqvistvillan	monterar	i	sina	väggelement	är	Trarydfönster.	Fönster-
na	finns	i	flera	storlekar,	ni	väljer	om	ni	vill	ha	fasta	fönster	eller	vridfönster.		
- Fasta	fönster,	ej	öppningsbara:		

Går	att	få	i	storlekarna	300x300	millimeter	(3x3	decimeter)	till	3000x2700	millimeter	
(30x27	decimeter).	För	att	Lundqvistvillan	ska	kunna	montera	klart	fönsterna	i	vägge-
lementen	innan	de	levereras	till	er	kan	fönsterna	högst	vara	2000	millimeter	på	höj-
den.	Fasta	fönster	fungerar	bra	på	nedervåningen	eftersom	de	går	att	putsa	fönster-
na	från	utsidan	samt	på	ovanvåningen	i	samband	med	en	balkong.		

- Vridfönster,	öppningsbara:		
Går	att	få	i	storlekarna	500x500	millimeter	(5x5	decimeter)	till	1800x1600	millimeter	
(18x16	decimeter).	Dessa	fönster	 lämpar	sig	bättre	på	ovanvåningen.	Vridfönster	är	
en	 fördel	 för	 att	 kunna	 vädra	 samt	 putsa	 utsidan	 av	 fönsterna	 inifrån.	 Vridfönster	
passar	även	på	nedervåningen.	

ü Fönstrets	överkant	placeras	i	regel	i	nivå	med	överkanten	på	dörren,	det	vill	säga	2100	
millimeter	från	golv.		
Ni	kan	sätta	ihop	flera	fönster	om	ni	vill,	på	kortsidan	av	huset	finns	 ingen	begränsning	
medan	på	långsidan	av	huset	är	maximal	fönsterbredd	3000	millimeter,	för	att	klara	kon-
struktionen.	

ü Ni	kan	variera	brösthöjden	på	fönsterna.		
Genom	 att	 variera	 brösthöjden	 på	 fönstret	 påverkar	 ni	 snabbt	 hur	 öppet	 eller	 slutet	
rummet	 känns.	 Brösthöjden	 är	 höjden	 från	 golvet	 till	 fönstrets	 nederkant.	 Brösthöjden	
varieras	oftast	genom	att	variera	 fönstrets	höjd,	eftersom	fönsterna	 i	 regel	placeras	på	
samma	nivå,	2100	millimeter	över	golv.	Se	figur	14.	

ü För	att	få	en	bättre	upplevelse	hur	fasaderna	kommer	att	se	ut	med	fönstersättningen	
kan	ni	rita	upp	fasaderna	för	hand.		
Rita	 i	 skala	1:100.	 Skala	1:100	 innebär	att	1	 centimeter	på	 linjalen	är	100	 centimeter	 i	
verkligheten.	Dela	alla	verkliga	mått	med	100	 för	att	 få	måtten	ni	 ska	 rita	på	pappret.	
Genom	att	rita	upp	fasaderna	med	fönsterna	får	ni	en	bild	av	hur	fasaderna	kommer	att	
se	ut.	Se	figur	14.	 	
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DÖRRARNAS	PLACERING:		
ü Dörrarnas	placering	går	att	ändra,	de	behöver	inte	vara	där	vardera	modul	har	sin	dörr.		

Placera	dörrarna	så	att	största	möjliga	fria	väggyta	skapas,	det	gör	att	er	bostad	blir	lät-
tare	att	möblera.	Se	exempel	i	figur	12,	där	har	dörrarna	placerats	för	att	skapa	så	stora	
fria	väggytor	som	möjligt	i	vardagsrummet	och	allrummet.		

ü Väljer	ni	att	flytta	en	dörr	kontrollerar	ni	att	dörren	klarar	tillgängligheten	med	verkty-
get	för	innerdörr	respektive	ytterdörr	i	figur	24	i	Bilaga	för	Checklistan.		
Beroende	på	om	det	är	en	ytterdörr	eller	innerdörr	så	gäller	olika	mått.		

ü Ytterdörrarna	kan	ni	också	rita	ut	tillsammans	med	fönsterna	på	fasadritningen.		
En	enkeldörr	kan	ni	rita	1000	millimeter	bred	och	2100	millimeter	hög,	inklusive	karm.	Se	
figur	14.	

	
VÄLJ	FASAD:	
ü Ni	kan	välja	mellan	liggande	panel,	standardpanel,	ribbpanel	och	lockpanel.	Se	figur	15.	
ü Bestäm	om	ni	vill	ha	extraisolerade	ytterväggar	eller	inte.	De	tjocklekar	ni	har	att	välja	

på	när	det	kommer	till	ytterväggen	är	265	millimeter	eller	310	millimeter.		
Den	 innervägg	 som	modulen	 har	 mot	 ytterväggen	 kommer	 att	 försvinna	 om	 ni	 väljer	
väggen	som	är	265	millimeter.	Modulen	kommer	att	bli	95	millimeter	 längre	vid	val	av	
denna	yttervägg.	Väljer	ni	istället	den	tjockare	ytterväggen	på	310	millimeter	kommer	50	
millimeter	av	modulens	innervägg	att	försvinna,	det	vill	säga	modulen	blir	50	millimeter	
längre.	Se	figur	7.	

Figur	14:	Visualisering	av	hur	ni	på	ett	enkelt	sätt	kan	rita	upp	era	fasader.	Vägghörn	markeras	med	ett	streck.	
Figuren	är	ej	i	skala.	I	figuren	ser	ni	att	fönsterna	har	varierande	brösthöjd	genom	olika	höjd	på	fönsterna.		Alla	
fönster	samt	dörren	har	höjden	2100	millimeter.	
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VÄLJ	TAK:	
ü Ni	kan	välja	mellan	sadeltak,	pulpettak	eller	brutet	pulpettak	även	kallat	funkistak.	Se	

figur	16.	
ü För	sadeltaken	finns	olika	taklutning	att	välja	mellan.	Ni	kan	välja	mellan	taklutning	16	

grader,	22	grader	och	27	grader,	alternativt	om	ni	vill	ha	ett	loft,	då	väljer	ni	taklutning	
38	grader.	Se	figur	17.		

ü När	det	gäller	takets	ytskikt	kan	ni	välja	mellan	plåttak	och	takpannor.		
Fundera	på	vilken	färg	ni	vill	ha	på	erat	hus	innan	ni	väljer	färg	på	taket.	För	en	god	arki-
tektonisk	kvalitet	välj	 färger	 som	ni	 tycker	passar	bra	 ihop	på	väggar	och	 tak.	Anpassa	
även	färgen	på	fönsterkarmar,	dörrar,	vindskivor,	markiser,	hängrännor	och	så	vidare	ef-
ter	färgen	på	väggar	och	tak	för	att	få	huset	att	kännas	som	en	helhet.	Tänk	på	att	det	
material	som	är	billigast	 i	 inköpspris	 inte	alltid	behöver	vara	det	mest	ekonomiska	över	
tid.	Att	välja	ett	material	som	inte	behöver	bytas	ut	lika	ofta	är	bra	både	ur	ett	ekonomisk	
perspektiv	samt	ur	ett	hållbarhetsperspektiv.	

ü Plåttaken	som	Lundqvistvillan	levererar	är	från	Kami,	ni	kan	bland	annat	välja	mellan	
tegelprofilerad	plåt,	trp-20	plåt	och	falsad	plåt.		
De	olika	varianterna	hittar	ni	på	Kamis	hemsida,	http://www.kami.se/produkter/.		

ü Takpannorna	ni	kan	välja	är	Benders	2-kupiga	palemapanna,	takpannorna	finns	i	flera	
olika	färger.	
Takpannorna	 och	 alla	 färger	 de	 levereras	 i	 hittar	 ni	 på	 Benders	 hemsida,	
http://www.benders.se/sortiment/tak/betongtakpannor/palema/.		

Figur	15:	Högst	upp	 till	 vänster:	 Liggande	panel,	19x148	millimeters	plankor.	Högst	upp	 till	 höger:	 Standard-
panel	22x145	millimeters	plankor.	Längst	ner	till	vänster:	Ribbpanel,	22x145	millimeter	underplank	samt	22x45	
millimeter	 ribba.	 Längst	 ner	 till	 höger:	 Lockpanel	 22x120	 millimeters	 plankor.	 Ovanför	 vardera	 panel	 är	 ett	
tvärsnitt	över	hur	panelen	ser	ut	uppifrån.	För	den	liggande	panelen	visas	även	ett	tvärsnitt	för	hur	panelen	ser	
ut	från	sidan.	
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TESTA	ATT	PLACERA	UT	HUSET	PÅ	TOMTEN:	
ü En	ruta	på	 tomtritningen	 i	 skala	1:400	eller	1:500	motsvarar	en	 ruta	av	de	heldragna	

linjerna	på	planritningen	i	skala	1:100.		
ü Överför	husets	form	till	tomtritningen	för	att	se	hur	huset	förhåller	sig	till	tomten	och	

väderstrecken.	Se	figur	18.	
Överför	husets	form	genom	att	rita	samma	antal	rutor	på	tomtritningen	som	på	planrit-
ningen.	Klipp	ut	huset	efter	rutorna	på	pappret	i	skala	1:400	eller	1:500	och	placera	ut	det	
på	tomten	och	rotera	in	huset	efter	tomten	och	väderstrecken.	Tips!	Rita	även	in	garage,	
carport,	 växthus,	attefallshus	och	eller	 friggebod	på	 tomtritningen,	om	ni	 tänkt	ha	det,	
för	att	se	att	dessa	får	plats.	

Figur	16:	Från	vänster:	Sadeltak,	pulpettak	och	brutet	pulpettak.	Husen	i	bilden	är	enplanshus.	

Figur	17:	 Visualisering	av	de	olika	 taklutningarna	ni	 kan	välja	mellan	när	det	 gäller	 sadeltak.	 Sadeltak	med	
lutningen	38	grader	gör	att	ni	kan	bygga	ett	loft.	Husen	i	bilden	är	enplanshus.	

Figur	18:	Exempel	på	utplacering	av	hus	på	tomtritning.	Först	 ritas	huset	ut,	se	 längst	ner	till	vänster	 i	 figur.	
Huset	klipps	ut,	roteras	och	placeras	på	tomten	efter	väderstrecken.	Ni	kan	även	rita	in	garage	och	eller	frigge-
bod	på	tomtritningen.	Figuren	är	ej	i	skala.	
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KONTROLL:	
Ni	ska	nu	titta	igenom	allt	en	gång	till	och	fundera	på	om	det	är	några	ändringar	ni	vill	göra.		
ü Vill	ni	skapa	en	mer	öppen	eller	omsluten	känsla?		
ü Känns	kopplingarna	mellan	rummen	bra?		
ü Känns	blandningen	mellan	offentliga	och	privata	rum	bra?		
ü Har	ni	fått	in	dagsljus	i	alla	rum	som	ni	vill	ha	dagsljus	i?		
ü Har	ni	anpassat	huset	efter	tomten	och	väderstrecken?		
ü Har	er	planlösning	de	rumskvalitéer	som	är	viktiga	för	er?		

Ljusinsläpp,	omslutenhet,	öppenhet,	material	och	så	vidare.	
ü Känns	det	som	att	er	bostad	har	fått	den	helhet	ni	är	ute	efter	när	det	gäller	den	arki-

tektoniska	kvalitén?		
Skönhet,	hållbarhet	och	bekvämlighet.	

ü Känns	er	planlösning	flexibel?		
Fungerar	den	över	tid?	Går	rummens	funktion	att	ändra?	

ü Uppfyller	 er	 planlösning	 kraven	 för	 grundläggande	 tillgänglighet	 enligt	 figur	 24	 samt	
enligt	Fri	yta	som	krävs	för	att	uppfylla	BBR:s	krav	på	tillgänglighet,	som	ni	hittar	i	Bi-
laga	för	Checklistan?	

ü Har	ni	kommit	ihåg	förvaringen,	se	tabell	1	i	Bilaga	för	Checklistan.	
	
	
Bra	jobbat!		
Ni	har	nu	tagit	fram	en	planlösning	för	erat	hus	och	bestämt	husets	utseende.		
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EXEMPEL	
Vi	ska	nu	gå	igenom	de	tre	metoderna	som	presenterats	i	Checklistan	när	det	kommer	till	att	
ta	fram	planlösningen,	metoderna	presenteras	genom	tre	praktiska	exempel.	Alla	tre	exem-
pel	innehåller	samma	moduler.	Beroende	på	vilken	metod	som	använts	kan	moduler	ha	bort-
prioriterats	eller	fått	förändrade	dimensioner.		
	
EXEMPEL	PÅ	TRE	TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	FÖR	FRAMTAGANDE	AV	PLANLÖSNING:	
1. Framtagande	av	planlösning	med	bestämd	form,	se	figur	20.	
2. Framtagande	av	planlösning	med	fri	form,	se	figur	22.	
3. Exempel	på	 framtagande	av	planlösning	med	bestämd	 form	 från	planlösning	med	 fri	

form,	se	figur	23.		
	
1. EXEMPEL	PÅ	FRAMTAGANDE	AV	PLANLÖSNING	MED	BESTÄMD	FORM:	
Vi	ska	först	gå	igenom	ett	praktiskt	exempel	på	framtagande	av	en	planlösning	efter	en	be-
stämd	form,	där	byggnadens	ytterväggar	har	fasta	dimensioner.	Att	placera	ut	modulerna	i	
en	bestämd	form	kräver	oftare	att	man	gör	kompromisser	och	förändrar	dimensionerna	på	
modulerna	för	att	få	plats	med	alla	önskade	funktioner,	jämfört	med	en	fri	form.	
	
1.1 Sammanfattar	husets	dimensioner	och	önskade	funktioner.	
Husets	yttre	dimensioner	har	bestämt	till	15,0	gånger	9,0	meter.	Vilket	ger	en	byggnadsarea	
på	135	kvadratmeter.	 Formen	har	bestämts	 till	 ett	 I-hus.	Huset	 ska	dimensioneras	 för	 fyra	
personer.	 De	 funktioner	 som	måste	 finna	 är	 tre	 sovrum	 (ett	 dubbelsovrum	 och	 två	 enkel-
sovrum),	 kök,	 vardagsrum,	 matsal,	 tvättstuga,	 entré,	 badrum	 och	 klädkammare.	 Om	 det	
finns	plats	ska	ett	extra	badrum	placeras	ut	i	första	hand.	Andra	funktioner	som	ska	placeras	
ut	om	det	finns	yta	är	allrum	och	eller	arbetsrum	alternativt	en	arbetsplats.	När	funktioner	
och	dimensioner	är	bestämda	ritas	en	schematisk	skiss	över	rörelsemönstret	mellan	rummen,	
se	figur	19.	I	figuren	är	även	önskat	ljusinsläpp	i	vardera	rum	markerat	med	pilar.	

Figur	19:	Schematisk	skiss	över	rörelsemönstret	mellan	husets	funktioner.	Ljusinsläpp	är	markerat	med	pilar.	
Alla	funktioner,	samt	de	funktioner	som	önskas	utöver	de	kravställda	funktionerna,	är	utritade	i	skissen.	
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1.2	Rita	upp	husets	form	och	välj	ut	planlösningsmoduler.	
Modulerna	 väljs	 ut	 från	 kombinationsmodulerna	 och	 rumsmodulerna.	 Husets	 ytterväggar	
ritas	ut	först.	Modulerna	placeras	sen	innanför	ytterväggarna.	För	att	få	plats	med	så	många	
av	de	önskade	funktionerna	som	möjligt	när	man	har	en	begränsad	area	måste	man	minska	
på	rummens	dimensioner,	se	figur	20.		
	
I	 figuren	 har	 de	 flesta	 av	 rummens	 mått	 minskats.	 Klädkammaren	 gjordes	 större	 för	 att	
skapa	mer	förvaring.	Genom	att	öka	klädkammarens	mått	kunde	klädkammaren	göras	dub-
belsidig	istället	för	enkelsidig.	Allrummet	fick	inte	plats	och	inte	heller	arbetsrummet,	men	en	
arbetsplats	fick	plats.	Ett	extra	badrum	har	placerats	in	i	planlösningen.	Att	behöva	prioritera	
mellan	 funktioner	 är	 vanligt	 när	man	 ska	 planera	 planlösningen	 för	 en	mindre	 bostad	 där	
ytterväggarnas	mått	begränsar	vilka	funktioner	som	får	plats.		
	
1.3 Eftersom	modulerna	har	ändrats	krävs	kontroll	av	tillgängligheten.		
För	 att	 kontrollera	 tillgängligheten	 används	 tillgänglighetsverktygen	 i	 figur	 24	 samt	 listan	
”Fri	yta	som	krävs	för	att	uppfylla	BBR:s	krav	på	tillgänglighet”,	dessa	återfinns	i	Bilaga	för	
Checklistan.	Efter	att	tillgängligheten	kontrollerats,	kontrolleras	även	att	tillräckligt	med	för-
varing	finns	enligt	tabell	1	i	Bilaga	för	Checklistan.	
	
1.4 Planlösningen	är	klar!		
Nu	är	det	dags	att	placera	ut	fönster	och	välja	utformning	på	huset,	enligt	tidigare	instrukt-
ioner,	se	Checklistan.	
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Figur	20:	Inplacering	av	moduler	i	en	bestämd	form.	Modulernas	dimensioner	har	ändrats	för	att	få	plats	i	for-
men.	Modulerna	för	arbetsrum	och	allrum	har	bortprioriterats	då	dessa	ej	rymdes	i	planlösningen.	Figuren	är	ej	
i	skala.		
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2. EXEMPEL	PÅ	FRAMTAGANDE	AV	PLANLÖSNING	MED	FRI	FORM:	
Detta	exempel	beskriver	 framtagande	av	planlösning	där	modulerna	har	 fått	styra	planlös-
ningens	form.	Detta	ger	oftast	huset	en	mer	fri	form,	där	ytterväggarna	oftast	inte	går	i	linje.	
	
2.1 Bestämma	vilka	funktioner	som	ska	inrymmas	i	huset.	
För	att	belysa	skillnaden	mellan	bestämd	form	och	samlad	form	väljs	samma	funktioner	som	
för	exempel	ett.	Det	vill	säga	huset	ska	inrymma	tre	sovrum	(ett	dubbelsovrum	och	två	enkel-
sovrum),	 kök,	 vardagsrum,	matsal,	 tvättstuga,	 entré,	 badrum	 och	 klädkammare.	 Eftersom	
husets	dimensioner	inte	är	begränsade	ska	ett	extra	badrum	placeras	ut	samt	ett	allrum	och	
ett	arbetsrum.	Huset	ska	dimensioneras	för	fyra	personer.	En	schematisk	skiss	ritas	för	rörel-
semönstret	mellan	husets	funktioner.	Ljusinsläpp	markeras	också	i	den	schematiska	skissen.	
Se	figur	21.		

	
2.2 Modulerna	väljs	ut	och	placeras	efter	den	schematiska	skissen	på	det	rutade	pappret.	
Samma	kombinationsmoduler	och	rumsmoduler	väljs	ut	som	för	exempel	ett,	se	alla	modu-
lerna	 i	 figur	20.	Efter	att	modulerna	är	utplacerade,	efter	de	heldragna	linjerna,	ritas	ytter-
väggarna	ut.	Se	figur	22	för	planlösningsexempel.	
	
2.3 Planlösningen	är	klar!		
Eftersom	 ingen	modul	har	gjorts	mindre	klarar	planlösningen	 tillgängligheten.	Är	ni	osäkra	
på	om	till	exempel	öppningar	är	tillräckligt	stora	eller	om	det	är	för	tätt	mellan	möbler	och	
eller	 väggar	 kan	 ni	 kontrollera	 detta	 med	 tillgänglighetsverktygen	 i	 figur	 24	 i	 Bilaga	 för	
Checklistan.	När	detta	är	gjort	är	det	dags	att	placera	ut	fönster	och	välja	utformning	på	hu-
set,	enligt	tidigare	instruktioner,	se	Checklistan.	
	

Figur	21:	Schematisk	skiss	över	rörelsemönster	mellan	husets	önskade	funktioner.	Ljusinsläpp	är	markerat	med	
pilar	i	figuren.	
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Figur	22:	Utplacering	av	moduler	för	att	skapa	ett	hus	med	en	fri	form.	Alla	moduler	som	är	utplacerade	i	figu-
ren	finns	var	för	sig	 i	figur	20.	Modulernas	utformning	har	ändrats	något	för	att	fylla	ut	mellanrummen,	 ingen	
modul	har	gjorts	mindre,	därför	är	tillgängligheten	uppfylld.	Figuren	är	ej	i	skala.	
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3. EXEMPEL	PÅ	FRAMTAGANDE	AV	PLANLÖSNING	MED	BESTÄMD	FORM	FRÅN	PLANLÖS-
NING	MED	FRI	FORM:	

Det	sista	exemplet	vi	ska	gå	 igenom	är	när	man	vet	vilken	form	man	vill	ha	på	huset,	men	
husets	dimensioner	inte	spelar	lika	stor	roll.	Då	kan	man	utgå	från	en	planlösning	som	har	de	
funktioner	man	vill	ha,	men	 inte	 form.	Genom	att	göra	några	mindre	 justeringar	på	denna	
kan	man	då	få	den	form	man	vill	ha	på	planlösningen.	
	
3.1	Utgå	från	planlösningen	med	fri	form	i	figur	22.	
För	att	skapa	en	samlad	planlösning	med	bestämd	form	utifrån	en	planlösning	med	fri	form	
ska	vi	utgå	från	exemplet	i	figur	22.	Planlösningen	ska	innehålla	samma	funktioner	som	i	fi-
gur	22	men	göras	om	till	en	samlad	I-form.	Uterum	och	entrérum	får	läggas	till	formen	och	
väggar	 får	 flyttas	 för	 att	 omvandla	 den	 fria	 planlösningen	 till	 en	 samlad	 planlösning	med	
bestämd	form.	Se	exempel	i	figur	23	hur	planlösningen	i	figur	22	kan	göras	samlad.		
	
3.2 Planlösningen	är	klar!	
Genom	att	 flytta	på	ett	par	ytterväggar,	 som	gör	vardagsrum	och	enkelsovrummen	större,	
samt	genom	att	 lägga	 till	ett	entrérum	och	ett	uterum	har	planlösningen	 i	 figur	22	 fått	en	
samlad	I-form,	se	figur	23.	Eftersom	inga	dimensioner	har	gjorts	mindre	för	modulerna	behö-
ver	 inte	 tillgängligheten	 kontrolleras,	men	 är	 ni	 osäkra	 kontrollerar	 ni	med	 tillgänglighets-
verktygen	i	figur	24.	Det	är	nu	dags	att	placera	ut	fönster	och	välja	utformning	på	huset,	en-
ligt	tidigare	instruktioner,	se	Checklistan.	 	
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Figur	23:	Samlad	I-form	på	planlösningen,	planlösningen	är	framtagen	genom	att	flytta	ett	par	ytterväggar	samt	
genom	att	 lägga	till	ett	uterum	och	ett	entrérum	(mörkblått	 i	bild)	till	planlösningen	 i	 figur	22.	Figuren	är	ej	 i	
skala.	



	

Bilaga	för	Checklistan	

TILLGÄNGLIGHETSVERKTYG:	

	
	 	

Figur	24:	Grundläggande	tillgänglighetsmått	enligt	SIS.	Används	för	att	kontrollera	tillgängligheten	i	er	planlös-
ning.	Tillgänglighetsverktygen	är	i	skala	1:100.	Alla	mått	är	i	millimeter.	



	

FRI	YTA	SOM	KRÄVS	FÖR	ATT	UPPFYLLA	BBR:S	KRAV	PÅ	TILLGÄNGLIGHET:	
Vill	ni	ändra	någon	modul?	Titta	 i	 listan	nedanför	hur	 stor	plats	 som	krävs	 för	att	uppfylla	
grundläggande	tillgänglighet	enligt	SIS.	Måtten	i	parentes	är	möblernas	storlek	och	måtten	
till	höger	den	yta	som	krävs	för	att	uppfylla	tillgängligheten.	Alla	mått	är	i	millimeter.	
	
Sovrum:	
ü Enkelsäng	(2100x900)	med	möjlighet	till	handikappanpassning	:		 2700x2700	
ü Enkelsäng	(2100x900)	utan	krav	på	handikappanpassning	:		 	 2100x2100	
ü Dubbelsäng	(2100x1800)	med	möjlighet	till	handikappanpassning	:		 3000x3700	

	
Arbetsplats:	
ü Liten	arbetsplats	(1200x600)	:		 	 	 	 1200x1700	
ü Stor	arbetsplats	(1600x800)	:		 	 	 	 1600x1900	

	
Vardagsrum:	
ü Tresitssoffa	(2100x900)	:		 							fri	yta	framför	soffa	600,	fri	yta	till	soffbord	250	
ü Tvåsitssoffa	(1600x900)	:		 							fri	yta	framför	soffa	600,	fri	yta	till	soffbord	250	
ü Fåtölj	(800x800)	:		 	 	 						1200x1600,	fri	yta	till	soffbord	250	
ü Bokhylla	(450x800)	:		 	 		 																			fri	yta	framför	bokhylla	900	
ü Sittgrupp	4	eller	fler	personer	:		 	 	 	 3000x3100	

Figur	25:	Tillgänglighetsmått	för	säng,	skala	1:100.	

Figur	26:	Tillgänglighetsmått	för	arbetsplats,	skala	1:100.	

Figur	27:	Tillgänglighetsmått	för	sittgrupp	4	eller	fler	personer,	skala	1:100.	



	

Matplats:		 																	(dimensioneras	för	antalet	personer	bostaden	är	avsedd	för	plus	två)	
ü 4	sittplatser	:		 	 	 	 	 1800x2800	
ü 6	sittplatser	:		 	 	 	 	 2400x2800	
ü 8	sittplatser	:		 	 	 	 	 3000x2800	

	
Badrum:	
ü Plats	för	toalett,	handfat	och	dusch	eller	badkar	:			 	 2350x1700	
ü Plats	för	toalett,	handfat	och	dusch	:		 	 	 1900x1700		
ü Plats	för	toalett,	handfat,	dusch	eller	badkar	samt	tvätt	:		 	 3000x1700	

	
Tvättstuga:	
ü Tvättbänk	med	torktumlare	och	tvättmaskin	(1800x600)	:		 	 2100x1700	

	
Kök:	
ü Köksuppställning	3-4	personer	:		 	 4400x600,	fri	yta	framför	skåpar	1300	
ü Köksuppställning	fler	än	4	personer	:		 5200x600,	fri	yta	framför	skåpar	1300	

	

Figur	28:	Tillgänglighetsmått	för	matbord,	skala	1:100.	

Figur	29:	Tillgänglighetsmått	för	badrum,	skala	1:100.	

Figur	30:	Tillgänglighetsmått	för	tvättbänk.	Skala	1:100.	

Figur	31:	Tillgänglighetsmått	för	köksuppställning.	Skala	1:100.	



	

Klädkammare:	
ü Minsta	bredd	enkelsidig	klädkammare	:		 	 		 											1700	
ü Minsta	bredd	dubbelsidig	klädkammare	:		 	 		 											2100	

	
Entré:		
ü Minsta	bredd	entré:	 	 	 	 	 											1700	
ü Minsta	vändmått	entré:	 	 	 	 											1300	

	
	 	

Figur	32:	Tillgänglighetsmått	för	klädkammare,	enkelsidig	och	dubbelsidig.	Skala	1:100.	

Figur	33:	Tillgänglighetsmått	för	entré.	Skala	1:100.	



	

SÄNKT	NIVÅ,	UTAN	KRAV	PÅ	TILLGÄNGLIGHET:	
När	ni	uppfyllt	kraven	för	grundläggande	tillgänglighet	i	alla	nödvändiga	rum	kan	ni	använda	
er	av	dessa	mått	i	rum	som	endast	personer	med	full	rörelseförmåga	ska	använda.	Ni	hittar	
minsta	mått	för	sänkt	nivå	här	nedan.	Modulerna	i	figur	34	är	utan	krav	på	tillgänglighet	och	
kan	användas	som	ett	extra	sovrum	och	som	gästtoalett.	Alla	mått	är	i	millimeter.	
	
Extra	sovrum:		
ü Fri	yta	enkelsäng	(2100x900)	:	 	 	 	 2100x1600	
ü Fri	yta	dubbelsäng	(2100x1800)	:		 	 		 	 2800x3200	
	
Gästtoalett:	
ü Plats	för	toalett	och	handfat	:		 					 	 	 1000X1500	

	

	 	

Figur	34:	Moduler	utan	krav	på	tillgänglighet.	Skala	1:100.	



	

TABELL	FÖR	FÖRVARING	I	BOSTAD	OCH	FÖRRÅD:	

Förvaring	i	bostad	och	förråd	gäller	för	alla	nivåer	i	SIS	för	att	uppfylla	tillgängligheten	(SS	91	
42	21:2006).	Tips!	En	garderob	är	6	decimeter	som	standardmått.	Dela	siffran	i	tabellen	ne-
dan	med	6	för	att	få	reda	på	antalet	garderober	ni	behöver	i	er	bostad.	
	

Tabell	1:	Tabell	över	förvaring	som	krävs	i	bostaden	enligt	SIS.	

Skåpbredd/Stånglängd,	angivna	i	decimeter	

1	dm	=	100	mm	

Förråd	

Angivet	i	antal,	styck	

Storlek	på	
bostad	

Entréutrymme	
Övrigt	inkl.	
backskåp	
och	städ	

Rullstol/	

Rollator/	

Cykel	 Barnvagn	 Övrigt	Hatthylla	 Garderob	

Bostad	för	
3	personer	 6	 6	

36	

varav	städ	6	 3	 1	 3	m2	

Bostad	för	
4	personer	 8	 6	

44	

varav	städ	8	 4	 1	 4	m2	

Bostad	för	
5	personer	 10	 6	

50	

varav	städ	8	 4	 1	 5	m2	

Bostad	för	
6	personer	
eller	fler	 12	 6	

56	

varav	städ	8	 4	 1	 6	m2	

	

	

	

	

	 	



	

	



	

	



	

	



	

	 	



	

	



	

	



	

	 	



	

	 	



	

	



	

	



	

	 	



	

	



	

	



	

	



	

	


