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Sotoca, professor i arkitektur. Ni har aktivt väglett mig genom
projektets gång och givit mig goda råd.
Erica Gustafsson
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Sammanfattning
Örnsköldsviks kommun har under en längre tid planerat att etablera
ett kulturhus i centralorten. En förundersökning startades under
våren 2017 för att ta fram lokalprogram och behovsanalyser med
nyckelorden attraktivitet, bredd och spets, samt att byggnaden ska
andas hållbart byggande. Det var en anledning till att intresset
väcktes av att undersöka hur ett attraktivt och offentligt passivhus
kan utformas. Studien fokuserar på att ta fram konceptuella Aritningar och rekommendationer rörande byggnadsteknik för
passivhus.
Under den pågående förundersökningen har ett antal platser i
Örnsköldsviks centrum utsetts som potentiella för det planerade
kulturhuset, fastigheten Örnsköldsvik 8:27 var en av dem. Platsen är
centralt belägen i Örnsköldsviks stadskärna med gångavstånd till
bland annat resecentrum, Stora torget, handel och grönområde.
Platsanalysen tar upp möjligheter över hur byggnaden kan koppla till
befintliga stråk, utnyttja söderläget och skapa sociala och attraktiva
miljöer.

fönster, entréslussar och ventilation med värmeåtervinning är en del
av pusselbitarna till ett fungerande passivhus. Fyra referensprojekt
studeras, varav två är offentliga passivhus och två är befintliga
kulturhus, dessa ger goda exempel på hur det kan realiseras.
Attraktivitet är svårt att definiera när det gäller byggnadsutformning
och därmed genomförs en semantisk miljöbeskrivning för att få en
uppfattning kring vad attraktivitet är för en grupp människor i
Örnsköldsvik. Enkätundersökningen visar bland annat att byggnaden
ska vara öppen, ljus, vänlig och trygg, samt ge ett neutralt intryck
mellan ordparen maskulin/feminin och enhetligt/kaotiskt.
Resultatet visar att det finns potential att uppföra ett attraktivt
passivhus som offentlig byggnad, så länge det sker kontinuerliga
kvalitetskontroller och bra projektering under hela byggprocessen.
Det blev dock tydligt att ett kulturhus är en komplex byggnad som
kräver bra planering gällande samtliga lokaler för att uppfylla
behovet med att byggnaden förblir en funktionell och attraktiv
mötesplats för alla.
Nyckelord: Passivhus, Attraktivitet, Hållbart byggande, Kulturhus,
Offentlig byggnad

Vid teoretiska studier av hållbart byggande och passivhus
konstateras att byggverksamhet i framtiden ska ske på striktare
villkor, människans behov och livskvalitet ska vara i fokus, samt
hushållning av resurser ska anpassas efter cirkulära flöden. När det
gäller passivhus bör den passiva solinstrålningen optimeras genom
väderstrecksorientering av huskroppen och att byggnadsformen
erhåller ett tätt klimatskal. Lösningar i form av energieffektiva
V

Abstract
The municipality of Örnsköldsvik has for a long time planned to
establish a culture house in the centrum area. An investigation was
started during the spring 2017 to develop local programs and
analysis of needs with the keywords; attractive, width and tip, the
building should also breathe sustainable construction. These factors
were one of the reasons why the interest was raised to investigate
how an attractive and public passive house can be designed. The
study focuses to develop conceptual architectural drawings and
recommended building techniques for passive house.
During the investigation have a quantity of places in Örnsköldsvik
been appointed as potential for the planned culture house, the
property Örnsköldsvik 8:27 was one of them. The location is
centrally placed in the urban city of Örnsköldsvik, with walking
distance to the travel center, the big square, trade and green areas.
The urban analysis provides opportunities for the building to
connect to existing paths, utilize the south and create social and
attractive environments.

recovery are important components for a complete passive house.
Four reference projects are studied, two of them are public passive
houses and two are culture houses, these provide good examples of
how it can be realized.
Attractiveness is difficult to define in terms of building design and
thus a semantic environmental description is carried out to get an
idea of what attractiveness is for a group of people in Örnsköldsvik.
The survey shows that the building should be open, light, friendly
and safe, as well giving an impression of neutrality between the
word pairs masculine/feminine and homogeneous/chaotic.
The result shows that there is potential to constructing an attractive
passive house as a public building, as long continuous quality
controls and god design during the construction process are taking
place. However, it became evident that the culture house is a
complex building that requires consideration for all premises to
meet the need for the building, to remain the functional and
attractive meeting place for all people.
Keywords; Passive house, Attractiveness, Sustainable construction,
Culture house, public building

In the theoretical studies of sustainable construction and passive
houses, it is stated that building in the future is going to be on
stricter terms, focus on human needs and quality of life, as well
resource management should be adapted to circular flows. In the
case of passive houses should the passive solar radiation be
optimized trough the orientation of the building to south and the
building form has an airtight construction. Solutions in the form of
energy efficient windows, entrance doors and ventilation with heat
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KAPITEL 1. INLEDNING
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till projektet och projektets
problembeskrivning.
Inledningen klargör syftet med projektet följt av de frågeställningar
som studien utforskar. Utöver det beskrivs även projektets
målformulering, fokusering och metodik.
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1.1 BAKGRUND
Örnsköldsviks kommun har under en längre tid planerat att etablera
ett kulturhus i centralorten (Örnsköldsviks kommun, 2017a).
Projektplan och förundersökning har tagits fram av kommunen
under våren 2017 och vidare arbetar kommunen med
behovsanalyser och lokalprogram för ett nytt kulturhus. I detta
arbete har ett flertal workshops anordnats under det senaste året
med representanter och intressenter från bland annat olika
föreningar, privatpersoner och länskulturen (Edberg, 2017). En
illustration har även framställts för att tydliggöra Örnsköldsviks
identitet, detta för att ge inspiration kring gestaltningsarbetet och
skapa känsla av nytänkande och originalitet enligt Örnsköldsviks
kommun (2017a) och se Figur 1.

I dagsläget finns inget lokalt centrum för ett flertal olika kulturella
aktiviteter att samverka, det saknas en innovationsrik plats som ska
fungera som ett kulturellt nav i Örnsköldsviks centralort (Edberg,
2017). Under den pågående förundersökningen har ett antal platser
i Örnsköldsviks centrum utsetts som potentiella för det planerade
kulturhuset. Örnsköldsviks vision är att kulturhuset skall vara
placerat på en sådan plats att det skapar ett naturligt och enkelt
flöde till och från byggnaden. Likaså att byggnaden ska andas hållbar
utveckling och bidra med ett gott exempel till god arkitektur.
(Örnsköldsviks kommun, 2017b)
I och med det finns det potential för Örnsköldsvik att bygga ett
kulturhus som ligger i framkant och följer de kommande direktiven
gällande energieffektivt byggande.
Utöver att byggnaden ska andas hållbar utveckling har ett antal
nyckelord tagits fram för byggnadsutformningen; attraktivitet,
tillgänglighet och bredd vad gäller kulturverksamheter. Nyckelordet
attraktivitet är dock otydligt beskrivet och begreppet som sådant är
svårt att definiera (Hidman, 2018) men beskrivs som att den döljer
såväl sociala som ekonomiska agendor (Tunström, 2007).

FIGUR 1. ILLUSTRATION FÖR INSPIRATION TILL KULTURHUSET, BILDKÄLLA; (EDBERG,
2017)

Därav väcks intresset att studera kombinationen beträffande hur ett
kulturhus kan byggas som ett passivhus och samtidigt utforma en
attraktiv offentlig byggnad.
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1.2 PROBLEMFORMULERING
Gällande byggande av passivhus är det främst småhus och
flerbostäder som har uppförts i Sverige, medan det är mer
obeprövat att bygga offentliga lokalbyggnader som passivhus. På
senare tid har dock allt fler lokalbyggnader såsom skolor, sjukhus,
äldreboende, förskola, museum etc., börjat uppföras som passivhus
(Sandberg, 2009). Dock är det än så länge inget kulturhus som har
uppförts som passivhus vilket ger möjligheter att undersöka hur ett
sådant utformas.
Utformningen av ett passivhus begränsas av de kravspecifikationer
som ska uppfyllas, t.ex. parametrar kring byggnadsteknik angående
passivhus och orientering av byggnad. Utmaningen ligger i att
gestalta en offentlig byggnad med dessa kravspecifikationer och
samtidigt uppfylla de riktlinjer som ställs från Örnsköldsviks kommun
gällande ett nytt kulturhus. En annan utmaning är att förstå
begreppet attraktivitet och vad det innebär för ett kulturhus i
Örnsköldsvik. Den slutliga utmaningen blir därmed att finna en
lösning på hur alla faktorer kan realiseras i gestaltningsarbetet och
samverka i en offentlig byggnad som utstrålar hållbart byggande och
god funktion och form, med syfte att vara en attraktiv mötesplats för
alla.
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1.3 SYFTE

1.4 MÅLFORMULERING

Syftet med examensarbetet är att undersöka huruvida ett kulturhus
kan gestaltas som ett passivhus gällande byggnadsteknik och
samtidigt utformas till att bli en attraktiv och integrerad mötesplats
för alla.

Målet är att gestalta ett attraktivt kulturhus i egenskap av passivhus
integrerat i Örnsköldsvik centrum. Projektet ska vara i enlighet med
Örnsköldsviks visioner och underlag som tagits fram i tidigare
undersökningar.

1.3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR
En formulerad huvudfråga presenteras för att tydliggöra det
huvudsakliga syftet med studien.
▪

Hur kan egenskaper som passivhus och attraktivitet
kombineras i gestaltningen av en offentlig byggnad?

För att kunna besvara huvudfrågan ställs ett par underfrågor:
▪

Vilka parametrar är betydande för att tillgodogöra
energieffektiv bebyggelse i egenskap av passivhus?

▪

Vilka faktorer och aspekter krävs för att kunna gestalta ett
kulturhus som främjar en attraktiv mötesplats i staden?
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1.5 FOKUSERING OCH AVGRÄNSNING

Dessa fokuseringar och avgränsningar har tagits eftersom det finns
en tidsram på cirka 20 veckor att förhålla sig till.

Projektet fokuserar på att undersöka hur ett kulturhus kan vara en
attraktiv och offentlig byggnad kombinerat med att möta
energieffektiva direktiv i form av passivhus. Utöver det har studier
inriktat sig på offentlig byggnad vid nybyggnation och studerat
referensprojekt inom Sveriges gränser.
Angående kulturella lokaler fokuserar studien på större offentliga
scenrum, såsom konserthallar och teatersalar. Hur det möter
logistiken kring placering i byggnaden och på vilket sätt det skapas
en attraktiv miljö att vistas i, samtidigt som det tillfredsställer olika
behov och syftet med verksamheterna.
Gestaltningsförslaget fokuserar på att visa konceptuella A-ritningar
som illustrerar hur det visuellt kan realiseras med en attraktiv och
offentlig byggnad som passivhus. Planlösningar är konceptuellt
illustrerade, kompletterat med tabeller som visar areafördelningen
för respektive planlösning. Enligt målformuleringen ska den vara i
enlighet med lokalprogrammet (se bilaga 3). Gestaltningen inriktar
sig såväl på att åstadkomma överskådliga förslag angående val av
stommaterial och byggnadsteknik gällande passivhusprincipen, samt
en uppskattad beräkning av genomsnittlig
värmegenomgångskoefficient (Um).
En avgränsning på ekonomi ha tagits, det vill säga hur väl en
investering av passivhus genererar under ett livscykelperspektiv.
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1.6 ÖRNSKÖLDSVIK
Örnsköldsvik är en mindre stad med cirka 55900 invånare (2016)
som ligger längs norrlandskusten i Västernorrlands län och inom
Ångermanlands gränser, se Figur 2. Staden har kuperad natur och
ingår i världsarvet Höga Kusten med nationalparken Skuleskogen
som närmsta granne i söder. Både E4:an och Botniabanan slingrar
sig igenom staden, vidare norrut och söderut. Botniabanan bjuder
på goda kommunikations möjligheter, vilket ger möjlighet till att bo
på en plats, studera eller jobba på en annan. Kommunen är
företagsrik med både stora och små företag där staden
kännetecknas som en industristad med framförallt Domsjö fabriken
och Metsä Board, samt BAE systems Hägglunds som en stor
arbetsgivare. (Örnsködsviks kommun, u.d.)

FIGUR 2. ÖRNSKÖLDSVIK MARKERAD PÅ SVERIGE KARTAN, ILLUSTRATION BASERAD
PÅ LANTMÄTERIETS KARTTJÄNST, (LANTMÄTERIET, U.D.)

Örnsköldsvik stad invigdes 1894, det var en genombrottstid med
kraftig befolkningstillväxt. Staden hade rätten att starta ett tryckeri,
man började dessutom uppföra större monumentala byggnader,
vilket gav Örnsköldsvik en mer stadsmässig karaktär (Örnsköldsviks
kommun, 2017c). Under 1880- talet började staden forma sig efter
ett linjerakt rutnätsmönster som avspeglas än idag, (Örnsköldsviks
kommun, 2017d), se Figur 3.

FIGUR 3. STADSPLAN ÖVER ÖRNSKÖLDSVIKS CENTRUM 1910, BILDKÄLLA;
(ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN, 2017D)
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Projektområdet Örnsköldsvik 8:27 med en areal på cirka 6500 kvm
har fram till 2010 förnöjt staden med en busstation, idag är
verksamheten flyttad till stadens nya resecentrum och platsen
erhåller i nuläget (2018) till stor del av parkeringsplatser, se bilaga 4.
Platsen ligger centralt beläget med 250 meter till Stora torget och
gågatan, samt 200 meter till resecentrum. Kringliggande bebyggelse
består av bland annat badhus, hotell, bostäder, Umeå universitet
campus Örnsköldsvik, parkeringshus, Vasalunden och café.
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1.7 METODIK
Litteraturstudie
Examensarbetet inledes med en litteraturstudie, där litteratur söktes
med hjälp av sökmotorerna; Google, Google Scholar och Scopus.
Universitetsbiblioteket har dessutom varit ett hjälpande verktyg till
att komma över vetenskapligt material. Den litteratur som tas fram
granskas för att erhålla en hög standard på vetenskap i projektet och
sammanfattas till teoretiska avsnitt i rapporten. Följande söktermer
har använts:
Passivhus, energieffektivt byggande, hållbar utveckling, hållbart
byggande, kulturhus, kultur, Stadsplanering, Kevin Lynch, Jan Gehl,
semantisk miljöbeskrivning, scenlokaler, konserthall, attraktiva
miljöer, träkonstruktion, betongkonstruktion, ventilation,
passivhusfönster, passivhusdörrar, lokalbyggnad, byggnadsteknik,
FEBY, PHI, offentlig byggnad.
Den vetenskapliga teorin lyfts fram i kapitel två och tre.

Referensprojekt

Sökmotorn Google är ett hjälpande verktyg för att få tillgång till
informationsunderlag och därigenom få en uppfattning kring både
befintliga passivhus och kulturhus utifrån uppsatta geografiska
fokuseringar. Informationen som hämtas analyseras och jämförs
med projektets riktlinjer för att få en hög jämförbarhet och
realisering vid tillämpning av Örnsköldsviks framtida kulturhus.

Semantisk miljöbeskrivning
För att undersöka invånares och projektgruppens syn på hur ett
attraktivt kulturhus kan utformas så genomfördes en enkät
inspirerad av semantisk miljöbeskrivning, Laval (1997).
Enkäten sammanställdes som ett klassificeringsschema där ordparen
klassificerades efter en skala från mycket - lite och neutral. Ordparen
väljs utifrån befintligt klassificeringsschema som anses passa till
syftet av undersökningen.
Enkäten delades ut på ett arrangemang i Örnsköldsvik, samt till
arbetsgruppen inom kulturhusutredningen, se Bilaga 5. Resultatet
tolkas och bedöms över hur byggnaden bör upplevas för att
tillgodose attraktivitet av en offentlig byggnad. Bedömningen tas
vidare till kommande metoder och återspeglas i form av en
konceptbeskrivning för gestaltningsförslaget i kapitel 5.

Ett antal referensprojekt har analyserats för att få en inblick hur
färdigställda passivhus och kulturhus är konstruerade i avseende på
byggnadsteknik, material, funktion och form.
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Platsanalys

Problem Seeking

Platsanalysen inledes med en kort beskrivning gällande den mest
potentiella platsen (se Bilaga 1) och dess historik och nuläge. Detta
till följt av en mer djupgående analys med hjälp av Kevin Lynch
(1960) och Jan Gehls (1971) teorier beträffande stadansalysen för
att kartlägga platsens utformningsmöjligheter. En mental karta
framställs med de fem viktigaste elementen; stråk, gränser
,enhetliga områden, noder och landmärken, som symboliskt
illustrerar var elementen är implementerade i stadskärnan. Kartan
kompletteras med korta beskrivningar kring dessa element
angående hur de möjligen upplevs av observatören och vilka
utvecklingsmöjligheter platsen erfordrar.

Med hjälp av metodiken Problem Seeking programmeras
gestaltningsförslagets målsättningar och dess prioritering av
funktion, form, tid och ekonomi, med avseende på examensarbetets
litteraturstudie, referensprojekt och platsanalys. En övergripande
matris redovisar upplägget och resultatet av metoden.

Utöver det analyseras antalet grönområden i stadskärnan och dess
omfattning, samt dess funktion och karaktär angående de närmsta
grönområdena vid den potentiella platsen. Grönområdena
undersöks utifrån Örnsköldsviks kommuns (2011) rapport och en ny
illustration framställs baserad på den befintliga kartan över
grönområden.
För att bilda sig en uppfattning av den kringliggande bebyggelsen
med avseende på funktion och form genomförs ett platsbesök, ett
antal foton tas under besöket.
Slutligen sammanfattas analysen i ett avsnitt som belyser vilka
utvecklingsmöjligheter platsen för med sig, över hur både
byggnaden kan integreras och hur platsen förhåller sig till olika
områden i staden. Alla illustrationer framställs i programvaran
Adobe Photoshop.

Tidiga skisser framställs genom en MCA (Multi Criteria Analysis), den
metoden avser att konstruera skisser genom uppställda riktlinjer och
mål utifrån Problem Seeking och i enlighet med den framtagna
platsanalysen. Därefter bedöms skisserna, den mest potentiella
skissen arbetas vidare till ett gestaltningsförslag. Här arbetas främst
den potentiella byggnadsformen fram, samt logistiken,
klimatanpassning och en grovplan kring placering av lokalerna. Det
sker med hjälp av programvaran SketchUp och handgjorda skisser
från befintligt planunderlag (se Bilaga 2). Därefter är processen
iterativ, det slutgiltiga resultatet presenteras i kapitel 5.

Gestaltningsförslag
Utifrån en omfattande litteraturstudie, platsanalys, semantisk
miljöbeskrivning, sammanställning av Problem Seeking och skisser
växer ett gestaltningsförslag iterativt fram.
Det första steget är att fastställa förslaget med en
konceptbeskrivning utifrån den studie och analys som arbetats fram,
den kompletteras med en volymutredning som stegvis redogör
arbetsprocessen illustrativt.
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Skisserna som tas fram i den systematiska designprocessen
digitaliseras i denna slutgiltiga tillämpning och arbetas fram mer
detaljerat på en konceptuell nivå. Insamling av faktorer kring
utformning sker kontinuerligt, exempelvis beträffande svenska
regler och förordningar, vilket indirekt påverkar byggnadens
utformning och logistik.
Gestaltningsförslaget beskrivs och illustreras i form av digitaliserade
konceptuella rithandlingar. Dessa är projekterade i programvarorna:
▪
▪
▪

Google SketchUp
AutoCAD
Revit Architecture

Rithandlingarna ämnar innehålla; situationsplan, planlösningar,
fasader och sektioner, samt väggsnitt som illustrerar
byggnadstekniska aspekter från grund till tak. Alla ritningar och
illustrationer kompletteras med beskrivande text.
Vid finjustering av renderingar och övriga illustrationer används
programvaran Adobe Photoshop.
För beräkning av genomsnittligt U-värde används främst Revit som
verktyg, eftersom den enkelt tar fram de areor och längder för
respektive byggnadsdel. Energiberäkningen jämförs med de
uppställda krav för certifiering av passivhus.
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1.8 RAPPORTSTRUKTUR
Kapitel 3. Attraktivitet i offentliga byggnader
Rapportens struktur är indelad i åtta kapitel för att förtydliga
indelningen i projektets olika processer. Följande presenteras en
kortfattad sammanfattning för vad de olika kapitlen representerar.

Kapitel 1. Inledning
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till projektet och projektets
problembeskrivning.
Inledningen klargör syftet med projektet följt av de frågeställningar
som studien utforskar. Utöver det beskrivs även projektets
målformulering, fokusering och metodik.

Detta teoriavsnitt undersöker funktion och form gällande
scenlokaler och hur byggnaden kan implementeras i staden för att
skapa en attraktiv mötesplats med liv och rörelse. En enkät baserad
på metoden semantisk miljöbeskrivning presenteras där resultatet
kan fungera som ett verktyg till att gestalta en ny plats eller byggnad.
I detta fall undersöker enkäten hur attraktivitet i offentliga
byggnader förstås av enkätdeltagarna.
Kapitlet avslutas med två referensprojekt för att få en inblick hur
befintliga kulturhus är konstruerade beträffande byggnadsteknik,
funktion och form.

Kapitel 4 Systematisk designprocess
Kapitel 2. Passivhus som offentlig byggnad
Följande teoriavsnitt undersöker hållbart byggande och olika
energibegrepp, samt Örnsköldsviks vision och riktlinjer på vad som
är hållbart byggande. Därefter beskriver kapitlet ett av projektets
huvudämnen, nämligen passivhus. Alltifrån historik och bakgrund,
definitionen av passivhus till planmässiga uppmaningar kring dess
byggnadsteknik.

I systematisk designprocess presenteras platsanalysen, det vill säga
projektområdets förutsättningar och nuvarande funktioner. Det
analyseras fram vilka utvecklingsmöjligheter gestaltningsförslaget
kan nyttja, i detta fall till att främst skapa en attraktiv och integrerad
mötesplats i staden. En mental karta visualiseras följt av
illustrationer som visar kringliggande bebyggelse, dessa syftar till att
ge inspiration och riktlinjer kring funktion och form.

Kapitlet avslutas med två referensprojekt för att få en inblick hur
befintliga passivhus är konstruerade beträffande byggnadsteknik,
funktion och form.

I avsnittet Problem Seeking presenteras en matris som redovisar
konceptuella formuleringar, samt målställningar och dess problem
som bör beaktas. Ett utkast på tidiga skisser presenteras genom en
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MCA, där byggnadsform och logistik hur byggnaden integrerar till
platsen analyseras, samt logistik kring planlösningar.

Kapitel 5. Gestaltningsförslag
I detta kapitel redovisas gestaltningsförslaget i form av rithandlingar,
samtliga handlingar visualiserar ett konceptuellt förslag, därav är
detaljnivån begränsad. Det som redovisas är, konceptskiss,
volymutredning, vyer, situationsplan, samtliga våningsplan, fasader
och sektion. Utöver det presenteras förslag över val av stomme och
byggnadsteknik som är viktiga aspekter för eventuell certifiering av
passivhus i framtiden. Därtill redovisas en beräkning av
genomsnittligt U-värde och illustration som schematiskt visar hur
och var kulturhuset är energieffektivt.

Kapitel 7. Källförteckning
I följande kapitel redovisas citerade verk i en litteratur- och
figurförteckning. Om ingen källa anges till figuren är den framtagen
och illustrerad av författaren själv.

Kapitel 8. Bilagor
Projektets bilagor representerar material från främst Örnsköldsviks
kommun, såsom lokalprogram, potentiella platser, planunderlag och
sammanställning av mötesanteckningar. Handlingarna lyfter fram
uppfyllda kriterier kring den valda platsen och lokaler som ska
inrymma byggnaden. Därtill redovisas en bilaga på enkäten som
delades ut.

Kapitel 6. Analys, diskussion och slutsatser
I detta kapitel analyseras gestaltningsförslaget och studiens
genomförande. Metodik diskuteras och slutligen en kort slutsats
besvarar frågeställningarna. Kapitlet avslutas med
rekommendationer till fortsatta studier.
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KAPITEL 2. PASSIVHUS SOM
OFFENTLIG BYGGNAD
Följande teoriavsnitt undersöker hållbart byggande och olika
energibegrepp, samt Örnsköldsviks vision och riktlinjer på vad som är
hållbart byggande. Därefter beskriver kapitlet ett av projektets
huvudämnen, nämligen passivhus. Alltifrån historik och bakgrund,
definitionen av passivhus till planmässiga uppmaningar kring dess
byggnadsteknik.
Kapitlet avslutas med två referensprojekt för att få en inblick hur
befintliga passivhus är konstruerade beträffande byggnadsteknik,
funktion och form.
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2.1 HÅLLBART BYGGANDE
Detta teoretiska avsnitt är ett inledande kapitel till vad som
definierar hållbart byggande och förtydligar varför det är så pass
viktigt att bygga energieffektivt med hållbara material. Ett antal
olika energibegrepp definieras och vilka nationella miljömål som bör
tas i beaktning gällande projektering av nya byggnader i dagsläget.
Slutligen tydliggörs Örnsköldsviks kommun visioner och riktlinjer
angående hållbar utveckling.

2.1.1 VARFÖR HÅLLBART BYGGANDE?
Förr i tiden tillämpades metoder som tidigare fungerat, kunskapen
om vilka material som lämpade sig bäst för byggnaden var allmänt
känt. Det förekom skillnader på byggnadstekniken för att anpassa sig
bäst till klimatet och samhällets struktur, detta med avseende på det
geografiska läget. Stenhus byggdes främst i städer för att minimera
uppkomst till omfattande bränder, trävirkeshus byggdes på landet
och tegel- och korsvirkeshus i söder. De material som användes i
byggnader innan och under 1920- talet anses i dag som ekologiska
material, såsom virke, tegel, fönster och färger. Dessa material var
ofta lokalt producerade med begränsade transportbehov för följd.
(Ekström & Åslund, 2012)
Efter en tid började dem frångå de traditionella
konstruktionsmetoderna och efter andra världskrigets slut började
den industriella byggindustrin ta fart. Nya byggmetoder tillämpades
och alltmer oorganiska material togs fram och utvecklingen frångick

alltmer de ekologiska materialen. De nya materialen och
konstruktionsmetoderna revolutionerade byggproduktionen, då den
nya tekniken möjliggjorde en massproduktion som inte hade varit
möjlig med traditionella byggnadsmetoder och material.
Konsekvenserna av detta visade sig dock i mitten på 1970-talet och
framåt, alltfler blev sjuka av de material som hade byggts in i
byggnaderna. Konsekvenserna av material såsom; blå lättbetong,
PVC (Polyvinyl chloride), PCB (Polychlorinated biphenyl) och asbest
hade inte undersökts tillräckligt. Bland annat visade det sig att PVC
orsakar astma hos barn, asbest är cancerframkallande och PBC avger
partiklar som lätt ansamlas i levande organismer och är i allra högsta
grad giftiga. Begreppet ”sjuka hus” myntades utifrån de symptom
som drabbade bland annat brukarna av byggnaden, detta
uppmärksammades allteftersom de fick besvär så som mental
trötthet, huvudvärk, luftvägsinfektioner, irritation i ögon, näsa och
hals, illamående, yrsel, torra slemhinnor och hud. (Ekström &
Åslund, 2012)
Emissioner är hälsoskadliga partiklar som uppstår från material och
vid industriell verksamhet, dessa partiklar ansamlas och sprids i
luften och andas in. Emissioner förekommer under alla faser under
en byggnads livscykel, det vill säga under byggfasen och
förvaltningen, samt vid renoveringar och rivning. För att undvika
höga doser av skadliga emissioner så rekommenderas att använda
sig av produkter med miljömärkning. Vid projektering är
produktbaser ett verktyg till att bestämma sig för mer ekologiska och
hälsosamma material. Att välja bland finns produktbaser såsom;
BASTA, Sunda Hus, byggvarudeklarationer och säkerhetsblad att ta
del av. (Ekström & Åslund, 2012)
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Konceptet ”vagga till vagga” har tagits fram som ett verktyg för att
öka medvetandet angående byggnadens flöden av resurser från
start till slut ur ett livscykelperspektiv. Det ger en förhöjd förståelse
och bra verktyg för att åskådliggöra i vilken grad byggnaden kommer
anses ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är betydande att byggherrar
följer upp byggverksamheten noggrant och standarder under
produktionsfasen. Detta för att minimera risker för fel och defekter
som kan ge stora konsekvenser under senare skeden. Fukt anses
vara den största förbrytaren eftersom det lätt letar sig in i
byggnaden och angriper konstruktionen. Renovering efter bara
några år anses som ett misslyckande eftersom det kan bedömas som
vårdslöshet av resurser. För att effektivisera inkommande flöden och
minska utflöden kan system av ökad isolering ge effekt, samt
installation av energisnål teknisk utrustning och ventilationssystem
med värmeåtervinning. En lösning är att nyttja sig av solens energi
och bortgå från ändliga resurser av värmesystem. (Ekström &
Åslund, 2012)
Utsläppet av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt, sedan
mätningar från början av 2000- talet har det registrerats en ökad
medeltemperatur med upp till 6 grader, (Boverket, 2017a). Det är
därmed betydande att ändra våra rutiner och beteenden som gäller
linjära och ändliga resurser. Eftersom enligt Ekström och Åslund
(2012) innebär den cykliska processen att hämta resurser från
naturen, förädla dem, använda dem och sedan återföra materialen i
naturen på ett sådant sätt som inte skadar det ekologiska systemet.

ska prioriteras. Enligt Boverket (2017b) ska energianvändningen vid
både framställning av byggnad och transporter minska, dessutom
ska all nybebyggelse vara anpassningsbar med hög flexibilitet för att
ta hänsyn till människors ändrade behov och för olika ändamål. En
hög prioritet gällande de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena
vid allt byggande (Boverket, 2017c). Detta är sammanfattningsvis en
del av Sveriges visioner på hållbart byggande 2025. För att uppnå det
kräver det en rad ändringar i främst planering- och
projekteringsskedet, nya byggnader ska utformas och placeras på ett
sådant sätt som bidrar till bra samhällsplanering. Det ska anpassas
till landskapet eller stadsbilden. Planeringsskedet ska ta del av nya
verktyg inom datoriserade projektering som bidrar till enklare
samordning och logistikarbete inom byggandet. (Boverket, 2017b)
Byggnaderna ska vara miljövänliga med byggnadsmaterial som inte
avger farliga ämnen under alla faser, samt faktorer som skadliga
luftföroreningar, kemiska ämnen, onödigt höga ljudnivåer och
radonhalter, (Boverket, 2017c).
Den sociala aspekten är såväl lika viktig, byggnaden ska vara
anpassad och tillgänglig för alla, vara användarbar för personer med
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Interiören ska kunna
återanvändas och vara funktionsduglig för att uppnå
anpassningsbara lösningar, det ska likaså finnas lösningar för snabba
förändringar och behov kring verksamheter. (Boverket, 2017c)

Allt byggande i framtiden ska ske på striktare villkor, människans
behov angående livskvalitet, god hälsa och hushållning av resurser
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För att nå visionen är dessa ett fåtal av de många riktlinjer som ställs
enligt Boverket (2017b).
▪

Byggande och förvaltning miljöanpassas genom hushållning
med resurser och utfasning av farliga ämnen.
Energieffektiviseringar och ändringar genomförs med en stor
hänsyn till god inomhusmiljö och tillgänglighet, samt med
bevarande av estetiska, kulturella och historiska värden.

▪

Dialogen mellan myndigheter och bygg- och
fastighetssektorn som har nått konsensus om:
Samordning mellan olika inblandade i byggprocessen.
Utfasning av miljö- och hälsoskadliga byggmaterial,
Flexibel utformning av bebyggelsen med möjlighet till
utveckling, förändring, demontering och återuppbyggnad.

-
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2.1.2 ENERGIBEGREPP
Idag finns många olika alternativ till att uppnå ett mer hållbart
byggande på olika nivåer. En hållbar byggnad kan vara alltifrån en
byggnad med mindre energiförbrukning än boverkets byggnormer
till att byggnaden levererar mer energi än vad som används.
Energihusbegreppen är listade och definierade med en kortfattad
beskrivning enligt Andrén och Tirén (2010).
Lågenergihus
- Ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än
vad gällande byggnorm kräver.
Passivhus
- En byggnadsmetod med syfte att på ett kostnadseffektivt sätt
uppnå en viss standard för byggnaden. Begreppet är internationellt. I
Sverige är standarden anpassad efter våra förhållanden av FEBYForum för energieffektiva byggnader.
Minienergihus
- En definition framtagen av FEBY där även hänsyn tas val av
energislag vilket innebär att kraven lättare uppnås om förnybara
energibärare används. En uppdatering av kriterierna pågår.
Nollenergihus
– En byggnad som under året levererar lika mycket energi som den
köper in. I praktiken blir byggnaden självförsörjande över året i den
betydelsen byggnaden levererar el till nätet under sommaren och
motsvarande mängd köps sedan tillbaks under vintern.

Plusenergihus
- En högre ambition än nollenergihus i den bemärkelsen att
byggnaden på årsbasis levererar ut mer energi än vad som krävs.
I praktiken är det inte svårt att uppnå kriterier för ett mer hållbart
byggande och sänka energianvändningen, (Andrén & Tirén, 2010).
Det finns ett flertal myter om energieffektiva hus, några utav dem är
att det inte går att bygga hus utan värmekälla och/eller värmepump,
det blir fuktproblem när husen är lufttäta, kostsamt, kallt inomhus
och dålig komfort, därtill tråkig arkitektur med små fönster (PAROC,
2007)
Det finns likaså en uppsjö av olika certifieringar som kan tillämpas på
energieffektiva byggnader, där fokus har legat på att beakta ett antal
faktorer som påverkar både byggnaden och människans välmående.
En utav certifieringarna är Miljöbyggnad guld, det är en stämpel på
att byggnaden är säkerställd med god inomhusmiljö, låg
energiförbrukning och byggvaror fria från giftiga ämnen (Nordwall &
Olofsson, 2014).
Utöver det finns det krav enligt BBR (2015) att energianvändningen
inte får överstiga 55-95 kWh per m² boarea, detta gäller bostäder
som är eluppvärmda. Övriga bostäder med annan
energiuppvärmning har lägre krav, 110-150 kWh per m² beroende
på boarea och klimatzon. Det är därmed beroende på vart
byggnaden är placerad i landet, Sverige är ett avlångt land, klimatet
skiljer sig i Sveriges sydligaste del i jämförelse med Sveriges
nordligaste del. Till följd av det har Boverket delat in Sverige i 4 olika
klimatzoner. Klimatzon 1 är längst norrut och klimatzon 4 är avsedd
för den allra sydligaste delen av Sverige.
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Energikravnivån är fördelad därefter de olika klimatzonerna enligt
BBR (2015).
Klimatzon I

Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län

Klimatzon II

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och
Värmlands län

Klimatzon III

Jönköpings, Kronbergs, Östergötlands,
Södermanlands, Örebro, Västmanlands,
Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt Västra
Götalands län utom kommunerna Göteborg,
Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö.

Klimatzon IV

Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i
Västra Götalands län kommunerna Göteborg,
Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö.
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2.1.3 VISION OCH RIKTLINJER ENLIGT ÖRNSKÖLDSVIKS
KOMMUN
Örnsköldsvik har visionen att år 2030 har staden utvecklats till ett
nav med stark framtidstro. Staden ska utvecklas till att gå från cirka
55000 invånare till en ort med 65000 nyfikna människor.
Örnsköldsvik ska vara en ekokommun och förebild när det gäller
hållbar utveckling. Det gäller att energieffektivisera och ställa om till
hållbara källor i hela samhället. Det innebär att det ska fungera på
alla plan, den ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna ska
utvecklas. (Örnsköldsviks kommun, 2017e)
I Örnsköldsviks översiktsplan har däremot begreppet ekologisk
hållbarhet bytts ut. Begreppet miljömässig hållbarhet har valts i
utbyte mot ekologisk hållbarhet. Detta med avseende på att
uttrycket miljömässig innefattar högre bredd och rymmer fler frågor
än det smalare begreppet; ekologisk hållbarhet. (Örnsköldsviks
kommun, 2012)
Enligt översiktsplanen förklaras hållbar utveckling och förhållandet
mellan de tre dimensionerna; social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet. Människan är beroende av naturen och dess kretslopp.
Det ger oss resurser och förmågan att kunna leva på jorden och
därmed viktigt att ekosystemet inte rubbas och utarmas, om det
skulle rubbas kan det orsaka förödande konsekvenser. Det vill säga
människans hälsa står på spel, samt den ekonomiska utvecklingen
kan inte upprätthållas. Alla de tre dimensionerna är ett samspel och
bör därför ses efter för att både ge dagens och de kommande

generationerna ett värdigt liv. Många ser den sociala hållbarheten
som ett mål, alla människor ska få sina grundläggande behov utan
att det tär på naturen. Därmed anses den miljömässiga aspekten
som en yttre ram att förhålla sig till och den ekonomiska
hållbarheten är medel för att det ska kunna förverkligas, detta med
avseende på att det förhåller sig till de två övriga dimensionerna,
social och miljömässig hållbarhet. Det menas att människans behov
ska tillfredsställas utan att skada naturen och ekosystemet som ger
oss förutsättningar att kunna leva. (Örnsköldsviks kommun, 2012)
Attraktiva miljöer ska eftersträvas för att tillgodose bra
boendemiljöer och viktigt att de bevaras, att likaså befintliga miljöer
i kommunen hålls välvårdade och tilltalande, vilket vars yttersta
ansvar ligger på kommunen när det gäller eget fastighetsägande.
Höga krav på utformning och lokalisering ställs för att säkerställa att
attraktiva miljöer planeras angående nya bostadsområden eller
övriga verksamheter. Ur utformningssynpunkt ska det förhålla sig till
omgivningen eller att nya funktioner appliceras. Till exempel kan det
röra sig om grönområden, kommunikationsleder eller andra
anläggningar som införts i plan- och bygglagen. (Örnsköldsviks
kommun, 2012)
Hållbara lösningar är betydelsefulla att de vidtas och utvecklas för
att tillgodose de tre dimensionerna. Enligt (Örnsköldsviks kommun,
2012) ställs det krav på nybebyggelse och användning av mark och
vatten. Kretsloppsanpassade lösningar för vatten och avlopp ska
tillgodoses, samt miljömässiga lösningar på uppvärmning, likaså att
byggnader och offentliga miljöer planeras så att kraven på
tillgänglighet uppnås och att de sociala hållbarhetsaspekterna
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eftersträvas. Energifrågor och energisnåla lösningar ska vidtas under
planering och prövning av nybebyggelse, några av aspekterna som
bör realiseras är att byggnaden ska lokaliseras med hänsyn till passiv
solinstrålning för att möjliggöra hög nyttjandegrad av naturens
energikällor. En lösning kan vara att byggnaderna orienteras på ett
sådant sätt att de får bra med solinstrålning, samt att norrsluttningar
bör undvikas. Ur energisynpunkt ska anslutning till fjärrvärme
beaktas vid planläggning av nya områden, såsom bostäder,
industrier eller övrig bebyggelse av verksamheter. (Örnsköldsviks
kommun, 2012)
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2.2 PASSIVHUS
I detta avsnitt definieras begreppet passivhus. Likaså bakgrund och
historik kring denna typ av byggnadsteknik, samt vad som är att
föredra gällande utformning och komplement av exempelvis tekniska
anordningar. En kravspecifikation beskrivs utifrån FEBY (Forum för
energieffektiv byggande) som är anpassad för svenska förhållanden i
jämförelse med den internationella (PHI/PHPP).

2.2.1 VAD ÄR ETT PASSIVHUS?
”Ett passivhus har låg energianvändning för uppvärmning,
tappvarmvatten och ventilation” (Andrén & Tirén, 2010, s.20).

Mer detaljerat beskrivet kan begreppet passivhus förklaras genom
att det är ett hus som passivt värms upp via främst naturliga
energikällor. Det är mestadels solen som passivt värmer upp huset
(IG Passivhus, 2017). Det är dock inte den enda energikällan i
byggnaden, samt människor och hushållsmaskiner alstrar värme som
bidrar med värmeenergi till byggnaden (Andrén & Tirén, 2010).
Enligt IG Passivhus (2017) betyder det att huset behöver värmas upp
minimalt, vilket medför att ett konventionellt värmesystem kan
uteslutas. Ett passivhus på 30 m² kan exempelvis värmas upp med
tio stycken värmeljus, eller värmeenergi som alstras från fyra
personer (IG Passivhus, 2013). Det ger ett tydligt mått på hur lite
energi som krävs för uppvärmning under förutsättning att
byggnaden är lufttät och planeras med en energieffektiv
byggnadsform med optimal placering (Andrén & Tirén, 2010). Se
Figur 4

Passivhus är en del av utvecklingen mot minskad klimatpåverkan
eftersom det är en byggnadsmetod som minskar behovet av köpt
energi. Byggnadsmetoden syftar till låg driftkostnad, med villkor att
byggnadskonstruktionen endast genererar ytterst små
transmissionsförluster (värmeförluster som leds ut genom
byggnadens klimatskal), samt att återvinning av värmen kan ske
genom ventilationssystemet. Passivhus beskrivs också som en
kostnadseffektiv investering med avseende på byggnadens
livscykelperspektiv. (Andrén & Tirén, 2010)
Ett passivhus kan appliceras i både varma och kalla klimat, i varma
klimat är kylning i fokus och vice versa för kalla klimat. Sverige är ett
exempel på kallt klimat där uppvärmning av byggnad är i fokus. (IG
Passivhus, 2013)

FIGUR 4. ILLUSTRATION AV PASSIVHUS, BILDKÄLLA; (ÅBERG, 2010)
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Angående ventilationssystemet är det viktigt att det verkar effektivt
och har egenskaper av att återvinna överskottsvärme. Det betyder
att värmen som finns i inomhusluften kan tas upp via ett reglerat tilloch frånluftsystem. (Andrén & Tirén, 2010)
Enligt Andrén och Tirén (2010) är dessa punkter några typiska krav
för ett passivhus:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sydlig orientering av byggnaden och hänsyn till behov av
solavskärmning
Inga köldbryggor
Kompakt byggnadsform med god isolering så att U-värdena
behålls
Energieffektiva fönster (glas, båge, karm)
Lufttätt klimatskal
Effektiv återvinning av värmen i ventilationsluften
Tappvarmvatten produceras med förnybar energi.
Energieffektiva hushållsapparater.
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2.2.2 BAKGRUND OCH HISTORIK

energiprestanda för den tiden och byggnaden förbrukade endast 30
kWh per m². (Andrén & Tirén, 2010)

Ett av det mest kända försöken där passivhusprincipen användes var
polarfartyget Fram. Fartyget leddes av polarforskaren Fritjof Nansen,
han startade en polarexpedition mot Nordpolen 1883. Fartyget hade
redan på den tiden en rejält tilltagen isolering och lufttäthet för att
klara av kyliga och extrema väderförhållanden. Väggarna var täckta
av tjärad filt, en korkfyllning, träpanel av granvirke, ytterligare ett
lager filt och slutligen ett material av lufttätt linoleum och träpanel.
Utöver det hade innertaken en sammanlagd tjocklek på 40 cm och
fartygets fönster var en tredubblad glaskonstruktion. Fartygets väl
tilltagna materialkonstruktion skapade ett lufttätt klimatskal som
gjorde att värmen i skeppet kunde behållas på ett effektivare sätt.
Det ledde till att kaminen på båten nästintill kunde uteslutas och
ansågs som ett onödigt komplement som energikälla. (Andrén &
Tirén, 2010)

Den svenske Arkitekten Hans Eek och den framgångsrike
energiforskaren Dr. Wolfgang Fiest från Tyskland diskuterade
tillsammans hur de kunde minimera energiåtgången och nå ut med
kunskapen. Deras mål var att minimera energiåtgången så att inga
radiatorer skulle behövas. Dr Wolfgang Fiest var en pionjär för
Tyskland gällande upprättning av det första passivhuset i Darmstadt
1996. (Andrén & Tirén, 2010)

Ungefär 100 år senare började passivhusprincipen få fäste även i
byggnadsverk. Bland annat intresserade sig den svenske arkitekten
Hans Eek för energisnåla byggnader och minimal energianvändning.
Han arbetade för arkitektkontoret EFEM i Göteborg och påbörjade
ett projekt i Färgelanda. Huset byggdes med välisolerad
konstruktion, fönster orienterade mot söder och ett växthus som var
ihopkopplad med byggnaden. Energiförbrukning uppmättes till cirka
2500 kWh/år med en bruttoarea på totalt 174 m². (Andrén & Tirén,
2010).

Lindås
Det var inte förrän 2001 som det första passivhuset med
internationell certifiering byggdes i Sverige enligt (Andrén & Tirén,
2010). Lindås ligger två mil söder om Göteborg och är ett projekt
med fokus på energieffektivisering och minskning av
växthuseffekten. Konceptet var att bygga lufttäta och välisolerade
hus med bra inomhusklimat. Lindås består av ett huskvarter med 20
stycken radhus fördelade ut på fyra huskroppar som är placerade så
att de inte skuggar varandra. (Thuvander, 2004)
Lindåshusen är orienterade med störst andel fönster mot söder och
placerade längsmed huskroppens långsida. Balkonger och
takutsprång är placerade på södra fasaden för att avskärma

Strax därefter byggde läkaren Mats Wolgast ett ”superisolerat” hus i
Uppsala 1981, det resulterade med en uppseendeväckande
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solinstrålning under sommaren när solen står som högst, se Figur 5.
(Andrén & Tirén, 2010)

Projektet drevs av egnahemsbolaget i Göteborg och blev
uppmärksammat för tillämpningen av den internationella
passivhusstandarden (PHI) i Sverige. Entreprenör var PEAB och
under projektet talade dem för att det är viktigt att alla aktörer
(arkitekter, konstruktörer, snickare) är införstådda i vad som krävs
för att nå passivhusstandard (Skoglund & Zeneli, 2011).

FIGUR 5. LINDÅS, BILDKÄLLA; (ANDRÉN & TIRÉN, 2010)
Lindås har inget konventionellt värmesystem, uppvärmningen sker
främst med värme från solinstrålning, belysning, hushållsapparater
och kroppsvärme. Byggnaderna är försedda med en
luftvärmeväxlare som kan återvinna 85 % av värmen i frånluften till
tilluften. Under kyliga omständigheter när lite extra värme behöver
tillföras i luftvärmesystemet används ett värmebatteri på 900 W och
en elpatron för att värma vattnet. Husets inomhustemperatur ligger
mellan 20 °C och 23 °C. (Thuvander, 2004)
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2.2.3 PASSIVHUS SOM LOKALBYGGNAD
Idag finns inga begränsningar angående uppförande av offentliga
lokalbyggnader som passivhus. Det finns exempel på kontor,
äldreboenden, produktionshallar, skolor, förskolor, brandstationer,
idrottshallar, kommunhus, kyrkor, hotell och fängelser m.m. (IG
Passivhus, 2013)
Generellt beräknat är merkostnader lägre för en lokalbyggnad än
småhus. Varmvattenbehovet kan normalt beräknas till lägre åtgång i
en lokalbyggnad. Om byggnaden anses kräva mindre åtgång av
varmvatten kan därmed antalet tappställen ses över och för att
minska VVC- förluster. Komforten är likaså behaglig med jämna
temperaturer, kallras och drag är inte lika vanligt förekommande,
samt att inomhusluften anses vara bra i passivhus som lokalbyggnad.
Om lokalbyggnaden står tom på natten kan en lösning vara att
separera värme- och ventilationssystemet. Det bidrar med ökad
komfort och ger dessutom en optimering och effektivisering av
driften. (IG Passivhus, 2013)
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2.2.4 KRAVSPECIFIKATION ENLIGT FEBY OCH PHI
Ett flertal krav måste uppfyllas så byggnaden kan certifieras som
passivhus. Tyskland har länge varit drivande gällande frågan kring
detta och är dessutom föregångarna till uppkomsten av begreppet
passivhus. Passiv Haus Institute (PHI) i Darmstadt Tyskland, ansvarar
för den internationella certifieringen. Kravspecifikationer från den
internationella certifieringen är översatta med avseende på de
svenska förhållandena och drivs av FEBY (Forum för energieffektiva
byggnader). (Skoglund & Zeneli, 2011)
Byggnaden behöver inte vara uppfört för att få sin certifiering
eftersom det är endast projekteringshandlingar som granskas.
Dessutom tar FEBY hänsyn till Sveriges olika klimatzoner. Det
innebär att kravnivån för en certifiering i Norrland med kyligare
klimat är lägre än för södra Sverige, därav finns det fler certifierade
hus i norr. Den internationella certifieringen PHI tar inte hänsyn till
klimat världen över, det medför att den certifieringen är vanligare
bland varmare klimatförhållanden (Styffe, 2014).
Ett utav kraven som ställs enligt Sveriges standard är ett lågt
genomsnittligt U-värde (värmegenomgångskoefficient) på fönster
och glaspartier. För att tydliggöra vilka krav som gäller för de svenska
förhållandena respektive de internationella, listas både FEBY:s och
PHI:s kravspecifikationer upp nedan enligt Andrén och Tirén (2010).
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TABELL 1. KRAVSPECIFIKATION FEBY OCH PHI/PHPP

Kravspecifikation
FEBY

PHI/PHPP

Effektkrav, bostäder och lokaler

≤10-14 W/m²

Effektkrav, småhus (<200 m²)

≤12-16 W/m²

DUT (dimensionerad utetemperatur)
Energikrav, värme

SSO24310
-

Beräkningsmetod
Luftflöde
Täthet
Spillvärme+ sol vid DUT
Spillvärme värmeberäkning

Öppen redovisad
> 0,35 l/s, m²
0,30 l/s, m²
4 W/m²
Verklig enligt
metod
0,90 W/K, m²
> 70% (börkrav)
60-80 kWh/m²
22 °C
52 °C

10 W/m², eller energikravet
uppfyllt
10 W/m², eller energikravet
uppfyllt
Egen (PHI) bestämning av två DUT
15 kWh/m², eller efterkravet
uppfyllt
PHPP-programmet
0,3-0,4 oms/h
0,6 oms/h
1,6 W/m²
2,8 W/m²

U-värde fönster
Um-värde ***
Värmeåtervinning
Varmvatten
"Primärenergi"
Innertemperatur vid värmeberäkningar
Max tilluftstemperatur

0,80 W/K, m²
0,15 W/K, m²
75 % (skallkrav, egen mätmetod)
Sol/värmepump
120 kWh/m² (inklusive hushållsel)
20 °C
52 °C
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2.2.5 BYGGNADSTEKNIK
Detta avsnitt presenterar olika alternativ på konstruktionslösningar i
fråga om yttervägg, tak och grund för att tillgodose ett lufttätt
klimatskal. Såväl egenskaper kring olika stommalternativ, samt
energieffektiva lösningar angående fönster, dörrar och
ventilationssystem.
Övergripande byggnadsteknik
Idag finns ett antal olika konstruktionslösningar som är anpassade
för passivhus. Lösningarna ger verktyg och riktlinjer till att uppföra
välisolerade och lufttäta byggnader med låga U-värden.
Enligt Andrén och Tirén (2010) är byggnadstekniken för passivhus
enkel, dock ställer det höga krav på utförandet och dess slutgiltiga
kvalitet. Det är betydande att utförandet är noggrant kontrollerat
och kontinuerligt under hela byggprocessen, samt kvalitetssäkrat.
Under byggprocessen bör ett flertal tätningsprov utföras för att
säkerställa att målet angående en energieffektiv byggnad kan
certifieras enligt önskat energibegrepp. En sådan process är
betydande för passivhus eftersom det kräver en lufttätad
konstruktion med endast små transmissionsförluster som
upprätthåller kravspecifikationen med låga värmeförluster och låg
energiförbrukning. På besiktningsdagen är det försent att upptäcka
fel och brister eftersom det möjligen föreligger höga ekonomiska
påslag att åtgärda problemen. (Andrén & Tirén, 2010)

syfte av byggnad. Det finns generellt inga krav på vilka material som
bör väljas för ett passivhus. Konstruktionslösningarna ska däremot
vara anpassade så antalet köldbryggor minimeras. Inga infästningar i
fasaden får göras, eftersom det orsakar till ett ökat antal brister i
klimatskalet. Därmed kan en lösning vara att eventuella komplement
till byggnaden konstrueras till att vara fribärande, exempelvis
balkonger. (Andrén & Tirén, 2010)
Angående väggkonstruktioner och bjälklag finns det ett flertal olika
lösningar att välja emellan. En utav dem är konventionella
träregelväggar med väl tilltagen isolering, samt limträkonstruktioner
kombinerat med KL-trä eller sandwichelement.

Träkonstruktion
Träkonstruktioner är fördelaktigt vid byggnader som vill främja
hållbart byggande. Eftersom trä är ett naturligt material med cykliskt
kretslopp som bidrar till en mer hållbar miljö, det vill säga inga
ändliga och linjära resurser. Den moderna träbyggnadstekniken kan
med fördelaktighet uppföra större byggnadsverk och har inga större
begränsningar. Det har blivit ett alltmer vanligt stommaterial sedan
mitten på 1990- talet. Ett gynnsamt alternativ vid byggprocessen
eftersom uppförandet av en träbyggnad sker under relativt kort
byggtid, samt en noggrann projekteringsprocess och kvalitetssäkring
under produktionen. (Svenskt trä, 2017)

Det är sedan tidigare känt att det finns trä, betong- och stålstommar
att välja bland. Alla tre har olika egenskaper och bör anpassas till rätt
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Nedan presenteras ett exempel på en yttervägg med
träregelstomme och träpanel som fasadytskikt, se Figur 6.
Tillämpbar för passivhus (Isover, 2007).

ljudisolering så finns en gipsbaserad kompositskiva, den bör placeras
bakom fasadskivan och gör att onödigt buller från främst trafiken
minimeras. (Isover, 2007)
Ytterligare ett exempel på yttervägg med träregelstomme med Uvärde på cirka 0,10 W/m², K, presenteras nedan enligt Andrén och
Tirén (2010). Exemplet talar för att den lätt kan prefabriceras i fabrik
för att sedan transporteras ut till platsen, bland annat ett par lager
vägganpassad cellplast gör detta möjligt. (Andrén & Tirén, 2010).

FIGUR 6 EXEMPEL PÅ TRÄREGELSTOMME FÖR PASSIVHUS, BILDKÄLLA; (ISOVER,
2007)
Enligt Isover (2007) kan väggkonstruktionen väljas mellan två olika
alternativ, nummer ett eller två. Lösning nummer ett är anpassad för
hållbart byggande och har en tjocklek på totalt 468 mm med ett Uvärde på 0,10 W/m², K. Den låga värmegenomgångskoefficienten
baserar på en väl tilltagen isolering på totalt 370 mm, fördelat på
fyra olika isolerskikt. Bland annat en fasadskiva med isolerande
förmåga som skapar ett heltäckande isoleringsskikt på utsidan och
minimerar uppkomsten av köldbryggor. Angående optimering av

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Träpanel
34X70 mm läkt med cc 600
Cellplast EPS 100 mm
Gipsskiva GNU 9 mm
Träregelstomme 195X45 mm, 195 mm mineralull
Gipsskiva GNU 9 mm
Cellplast EPS väggisolering 100 mm
0,2 mm PE-folie
Installationsskikt med träregel 70X45 cc 400 liggande, 70 mm
mineralull

En annan anpassningsbar konstruktionsteknik är KL-trä, en
korslimmad konstruktion med granvirke som limmas ihop med
vartannat skikt för att bistå med ökad formstabilitet och hög
bärighet. Den höga formstabiliteten skapas genom att den är
korslimmad, det medför att konstruktionen inte påverkas av
fuktförändringar lika lätt. Fungerar bra för konstruktioner som kräver
stora spännvidder och ger därmed större valmöjlighet till öppna
planlösningar och behärskar att gå ifrån standardiserade lösningar.
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Därtill bra egenskaper angående ljudisolering och hög beständighet
mot brand och brandavskiljning. (martinsons, 2017)
Träguiden (2017) konstaterar att KL-trä konstruktioner kombinerat
med limträbalkar har applicerats i projekt som passivhus och enligt
Isover (2011) har dessutom massivträ goda egenskaper för hög
värmelagringsförmåga trots låg densitet.
Figur 7 är ett vertikalt snitt som visar anslutningen mellan
golvbjälklaget och ytterväggen. Bilden visar också hur KL-trä
konstruktioner är uppbyggda med korslimmat granvirke i egenskap
av hög bärighet och formstabilitet. Exemplet kan modifieras med
högre eller lägre dimension på den bärande trästommen, likaså
gällande isolertjocklek. Det med avseende på byggnadens behov
angående främst bärighet och vilka egenskaper som eftersträvas
gällande energieffektivt byggande. (martinsons, 2017)

FIGUR 7 VÄGGSNITT AV KL-TRÄ KONSTRUKTION, BILDKÄLLA; (MARTINSONS, U.D)

Betongkonstruktion
Vid betongkonstruktioner finns det också möjlighet att gå ifrån de
mest traditionella energiformerna, såsom olja, el eller pellets. Detta
för att tillgodose en ökad varsamhet gällande faktorerna ekonomi
och miljö, istället kan det exempelvis tillämpas andra mer ekologiskt
hållbara värmekällor. Fjärrvärme, solvärme, returvarmvatten och
bergvärme är alternativ som både genererar låga koldioxidvärden
och temperaturskillnader. Det innebär att värmen fördelas över
stora ytor och bidrar med en mer jämnt fördelad skillnad mellan
värmekällan och dess omgivning. En tyngre byggnadskonstruktion
fungerar som stora värmeelement på vintern och kylelement på
sommaren. (Strängbetong, 2014)
Ett passivhus i betong är inget hinder och förutsättningarna är i allra
högsta grad goda om kraven följs. Betongkonstruktion i form av
sandwichelement som yttervägg med normala fönsterytor ökar
chanser att uppnå energimyndighetens krav. Om förutsättningarna
talar för att den totala fönsterarean i förhållande till fasaden ligger
omkring 25 procent. En konstruktiv täthet skapas om både
ytterväggar och vindsbjälklag är av betongelement och tätheten
förändras inte med tiden. Konstruktionen klarar FEBYS:s krav på 0,3
l/sek m² täthet vid 50 Pascal för att uppfylla en nationell certifiering
av passivhus, se även Tabell 1. Tekniskt beskrivet klaras kravet
eftersom den bärande stommen och den lufttäta betongskivans
fogar gjuts med betongbruk. Detta gjuttryck säkerställer en
homogenitet i alla fogar och är dessutom hållbar under ett
livscykelperspektiv. (Strängbetong, 2014)
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En ytterväggkonstruktion med sandwichelement har ett obrutet
värmeisolerskikt, det betyder att bjälklagskanten inte ligger i direkt
anslutning till isolerskiktet, se Figur 8 och Figur 9. Det medför att
endast några få punktköldbryggor förekommer i konstruktionen och
linjära köldbryggor har eliminerats. Isolerskiktet kan i och med det
minskas ner mot 200 mm. För att tillgodose en god komfort så bör
isolerskikt på både vindsbjälklag och platta på mark vara väl tilltagna.
Om ett källarbjälklag projekteras kan även denna behöva extra
värmeisolering. Betongelement är ett flexibelt system med långa
spännvidder i hålbjälklaget (golvbjälklag), det ger arkitekter och
projektörer större frihet att experimentera med byggnaden, samt
bra vid dragning av ventilationssystem. Det är enkelt att förändra
byggnadens inre form med små medel, till exempel kan
planlösningen ändras under byggnadens livstid om så önskas. Betong
är såväl ett hållbart material och står under lång tid. (Strängbetong,
2014)

FIGUR 8 VERTIKALT VÄGGSNIT PÅ YTTERVÄGG OCH MÖTE MED BJÄLKLAG,
BILDKÄLLA; (STRÄNGBETONG, 2014)

FIGUR 9 TRE DIMENSIONELL ILLUSTRATION ÖVER BETONGKONSTRUKTION,
BILDKÄLLA; (STRÄNGBETONG, 2014)
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Grundbjälklag
Generellt är de tre vanligaste grundkonstruktionerna; platta på
mark, krypgrund eller byggnad med källarvåning. Vid passivhus ställs
det höga krav på golvets innertemperatur. Ett av normkraven kräver
att cirka 500 mm in i rummet (mätt från yttervägg) ska
golvtemperaturen på ytan ligga på minst 19 grader när
rumstemperaturen är 20 grader. Grundkonstruktionen kräver ett Uvärde på 0,10 W/m², K eller mindre och ska väl isoleras likt övriga
delar av byggnaden för att bibehålla ett tätt klimatskal. Isolerskiktet
isoleras med flera lager cellplast och för att försäkra sig om att fukt
inte letar sig in och upp vidare i konstruktionen (fuktvandring)
appliceras en PE-folie mellan lagren för extra bra skydd. Risken för
fuktskador är som störst när fuktkvoten är högre i marken än i själva
plattan. Isoleringen är en viktig del i konstruktionen och bör inte
slarvas med. Isoleringsplattorna (cellplasten) bör läggas i förskjutna
skarvar. Det är betydande att det utförs korrekt eftersom passivhus
inte kan ersätta bristfälligt utförande på samma sätt som
traditionella byggnader med golv- eller övrig tillskottsvärme.
(Andrén & Tirén, 2010)
Eventuella rörstråk placeras utanför isolering för att inte förstöra
isoleringsförmågan, detta är kostnadseffektivt eftersom det
minimerar uppkomst av fuktvandring upp i konstruktionen. (Andrén
& Tirén, 2010)
Betongen som används bör ha ett vct tal på mindre än 0,4, det anger
förhållandet mellan blandningsvatten och cement och är en viktigt
aspekt att beakta eftersom passivhus i regel inte har lika hög
värmegenomsläpplighet som hjälper till med uttorkningen av

betongplattan. Ytterligare ett krav är att den relativa fuktigheten inte
bör överstiga 85 procent, i annat fall kan det uppstå problem med
fuktvandring i konstruktionen om det slarvas med noggrannheten i
utförandet. Det bör alltid verifieras vid tre tillfällen under
torkningsprocessen. Ett alternativ är att använda sig av självtorkande
betong med en avjämningsmassa som är lågalkalisk. (Andrén &
Tirén, 2010)
Det finns ett flertal exemplar och lösningar på hur
grundkonstruktioner kan se ut. Nedan presenteras ett
rekommenderat system enligt Andrén och Tirén (2010).
-

Vertikal sockelisolering, 150 mm
Isolering av grundsulan med 100 mm cellplast.
Bärande isolering under grundsulan med 100 mm cellplast.
Isolering under plattan med sammanlagt 300 mm cellplast
som läggs i tre skikt och under det översta skiktet läggs en
diffusionsspärr på 0,2 mm PE-folie. Isoleringen läggs ut på ett
dränerande skikt på 150-250 mm tvättat makadam.

Takbjälklag
Det finns tre olika lösningar angående yttertakkonstruktioner,
kalltak, varmtak eller parallelltak. Enligt Andrén och Tirén (2010)
ställer passivhuskonceptet inte några krav på vilken
yttertakkonstruktion som väljs. Vid passivhus gäller det att
isolerskiktet är väl tilltaget och den totala tjockleken på isoleringen
bör ligga på cirka 500 mm för att uppnå ett U-värde på cirka 0,08
W/m² K (Andrén & Tirén, 2010).
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Ett kalltak kännetecknas med ett skiljt isolerskikt från takets yttre
klimatskydd. Vid kyliga omständigheter ligger snön kvar på taket
eftersom den varma rumstemperaturen inte ligger i direkt
anslutning till yttertaket. Den fuktiga luften som kan förekomma
under yttertaket transporteras lätt ut eftersom kalltak kännetecknas
ha väl fungerande ventilation. (Winnberg & Hedby, 2006)
Emellertid bör konstruktionen utföras tätare om ett varmare klimat
önskas på ”kallvinden”, det åtgärdas genom att ingen luftning sker
vid takfoten (Andrén & Tirén, 2010).
Parallelltak är relativt likt ett kalltak med kallvind och ett varmtak
innebär att isoleringsskiktet läggs i direkt anslutning till yttertaket,
värmen stiger uppåt och vidare ut mot det yttre skiktet, vilket kan
medföra ökad snösmältning, (Winnberg & Hedby, 2006).

Fönster och dörrar
Energieffektiva fönster rekommenderas i ett passivhus,
värmegenomgångskoefficienten (U-värde) bör inte överstiga 0,9
W/m²K enligt FEBY:s kravspecifikationer annars gäller 0,8 W/m² K för
en internationell passivhus standard, se Tabell 1. En sådan låg
koefficient förklarar med andra ord att värmeförlusterna är minimala
och är energieffektivt. Byggmarknaden är ständigt pressad på bättre
lösningar vilket genererar till ett större utbud på energieffektiva
fönster och bättre konstruktionslösningar (Andrén & Tirén, 2010).
Enligt Sandberg (2009) har det resulterat i att idag finns det över 100
certifierade passivhusfönster att välja emellan och

fönsterkonstruktioner med så låga U-värden som generellt ligger ner
mot 0,65 W/m²K.
Fönsterna har välisolerade karmar och är helt utan köldbryggor,
dock rekommenderas montering av fönstret vid isoleringsskiktet och
framförallt att överisolera karmen. Det försäkrar att det blir en
lufttät anslutning och till följd minimerar det mängden
värmeförluster. Fönsterna som rekommenderas är tre-glasfönster
för att bibehålla god isoleringsförmåga. Passivhusfönstren är så pass
isolerade i allra högsta grad att både värme och solinstrålning tar sig
in men inte ut. Dock är det minst lika viktigt att ha överseende med
väderstreck som väster och öster, där solen står lägre. I det allra
nordligaste klimatet, till exempel Kiruna kan det behövas tas hänsyn
till nordfasaden. (IG Passivhus, 2013)
Ur utformningssynpunkt med avseende på de olika årstiderna så bör
solen kunna avskärmas under sommaren, för att undvika
övertemperaturer och för stor belastning av solinstrålning.
Dessutom bör värmegenomsläppligheten vara mindre än 43 procent
och ljusgenomsläppligheten 63 procent eller mer. (Andrén & Tirén,
2010)
Att förhindra för hög solinstrålning kan takutsprång och balkonger
vara till hjälp, eller med enklare hjälpmedel som till exempel
markiser. Under vinterhalvåret när solen står som lägst och är
svagare så uppskattas solinstrålningen och dess värmetillförsel mer.
(Andrén & Tirén, 2010)
Ytterdörrar fungerar generellt likadant som fönster, samma krav på
U-värde ställs och gäller att en väl tilltagen överisolering runt
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karmen utförs. Det betyder att en lika noggrann
konstruktionslösning och studie genomförs på dörrar likt fönster.
Dörrar öppnas däremot allt oftare, vilket medför stora
värmeförluster, speciellt vid entrén. För att minimera värmeförluster
kan luftslussar eller farstukvistar tas i åtanke vid planering och
projektering av byggnad. Gällande innerdörrar är det fördelaktigt
med dörrar som har goda egenskaper kring ljudkvalitet för att
tillgodose bra komfort i byggnaden. Dessa innerdörrar är dock något
tyngre i konstruktionen och kräver högre krav på mellanväggarnas
konstruktionslösningar. (Andrén & Tirén, 2010)

Ventilation och värme
I passivhus krävs det bra ventilation för att kunna hantera
överskottsvärme samtidigt som det bidrar med god komfort, jämna
temperaturer och bra luft. Ventilationens största uppgifter är att
rena huset, det innebär att ventilationen ska föra bort eventuella
luftföroreningar, överskottsvärme, fukt och lukt. Eftersom passivhus
är täta blir det extra viktigt att ventilationen fungerar felfritt.
(Andrén & Tirén, 2010)
Beträffande byggnader i Sverige är ventilationen generellt
dimensionerad med ett högre flöde. Det beror sannolikt på det
kyliga klimatet där metoden att öppna fönster och vädra inte är lika
förekommande under kyliga omständigheter. Ventilationens uppgift
är att tillgodose lokalen med frisk luft, att forcera ut
överskottsvärme under främst varma klimatförhållanden. Det

ultimata gällande passivhus är att återvinna värme via frånluften till
tilluften. (Sandberg, 2009)
Det är mest vanligt att använda sig av ett FTX- system i passivhus. Ett
FTX-system är ett ventilationssystem med från- och tilluft med
värmeåtervinning med ett kontrollerat flöde. Frånluftsdon placeras i
sådana rum som toaletter och köksutrymmen, generellt rum med
högre luftfuktighet och föroreningar. Eftersom behovet av
värmeåtervinning i passivhus eftersträvas bör en värmeväxlare
tillförses i byggnaden. Den ser till att överskottsvärme från ett rum
kan nyttjas i andra lokaler i behov av värme. Det är betydande att
byggnaden är lufttät för att uppnå maximal effekt av ett
återvinningssystem. Dessutom att ventilationssystemet har ett lågt
luftflöde utan att det påverkar inomhusluften och i sin tur leder till
dålig komfort. Det är i och med det fördelaktigt med ett system som
regleras genom en tidsstyrning, rörelsedetektor, temperatur eller
koldioxidmätning. Tekniken som tillämpas kan dessutom kombineras
på olika sätt. Därmed uppnås ett reglerat system som säkerställer att
ventilationsflödet hålls på en önskad nivå för att bibehålla hög
effektivitet. (Johannesson, 2013)
Om byggnaden är försedd med ett FTX system så är det oftast
enklare att koppla på ett solvärmesystem. Det gör att systemet
tillförs med ytterligare en naturlig energikälla som dessutom både är
praktisk och ekonomiskt användbar för byggnaden. Energitillförseln
för uppvärmning kan likväl tillgodoses genom olika typer av elpannor, fjärrvärme, biobränslepannor eller värmepumpar. Ibland
räcker det bara med värme från återvinning via ventilation eller
spillvärme från maskinella utrustningar, såsom belysning
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hushållsapparater, kontorsutrustning och från människor. Värmen
från människor ligger mellan 80-100 W per person i timmen.
Effekten av spillvärmen beror däremot på byggnadens tidskonstant,
ett förhållande mellan byggnadens värmekapacitet och
värmeförluster. Det betyder hur länge byggnaden kan lagra och
bevara värmen. (Andrén & Tirén, 2010)
Tre exempel på ventilationssystem definieras nedan enligt Andrén
och Tirén (2010) och dessa fungerar som värmeväxlare och kan
implementeras i ett passivhus.
▪

Ventilationsaggregat - genererar effektiv värmeåtervinning
från frånluften, har en fast värmeväxlare.

▪

Roterande värmeväxlare för ventilation - mindre i dimension
och därmed inte lika utrymmeskrävande. En roterande
värmeväxlare är enkel att styra och medför minimal risk för
kondens och ger dessutom en högre verkningsgrad.

▪

Plattvärmeväxlare för ventilation - separera till - och frånluft
och kan inte blandas. Principen kräver att eventuell
kondensutfällning och frysrisk kan hanteras.

Utformning
Generellt är utformningen ganska fri när det gäller att gestalta ett
passivhus. Ett passivhus kräver ingen speciell arkitektur (Andrén &
Tirén, 2010). Sandberg (2009) menar att byggnadens form bör dock
förhålla sig till enklare former, i synnerhet rektangulära former är att
föredra för att minimera antalet hörn och uppkomst av köldbryggor.
Enligt Energivärlden (2016) är dessutom runda passivhus till en
fördel när det gäller utformning, eftersom den runda formen bidrar
till att vinden går förbi byggnaden och minimerar därmed trycket på
isoleringen.
Enligt Åberg (2010) är det att föredra om byggnadens placering både
förhåller och anpassar sig efter väderstreck, exempelvis att
huskroppens långsida skall vara orienterad mot söder. Det medför
att byggnadens orientering tar tillvara på den passiva
solinstrålningen, samt en social hållbarhet med ljusinsläpp i
byggnaden (Andrén & Tirén, 2010). Dessutom hävdar Skoglund och
Zeneli (2011) att det naturliga ljusinsläppet medför en besparing på
elektrisk belysning. Vid planering av planlösningar rekommenderas
att placera rum med lägre aktivitetsgrad och temperaturkrav mot
norr, planlösningen bör likaså vara relativt öppen så att den passiva
värmen sprider sig i byggnaden, (Andrén & Tirén, 2010).
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2.3 REFERENSPROJEKT PASSIVHUS
I detta avsnitt redovisas två inspirerade projekt som är färdigställda
offentliga byggnader som passivhus. Fokus har legat på att få en
inblick i möjliga material, dess byggnadsteknik och utformning.
Därtill val av ventilationssystem och byggnadens energiförbrukning.

2.3.1 HEDLUNDA FÖRSKOLA
Uppdrag: Hedlunda Förskola
Beställare: Umeå kommun
Arkitekt: Thomas Greindl, Jonas Kjellander och Jens Hoff, Sweco
Architects
Konstruktör: Sweco structures genom Stina Nygren
Entreprenör: Vännäsbyggarna
BTA: Plats: Umeå
Färdigställt: 2014
Foto: (Sweco, u.d.)

FIGUR 10. HEDLUNDA FÖRSKOLA, BILDKÄLLA; (SWECO, U.D.)
Hedlunda förskola i Umeå är Norrlands första offentliga passivhus
(Umeå Kommun, 2017), se Figur 10. Enligt Sweco (u.d.) är förskolan
klassificerad som ”Best Practice” inom EU- projekt MountEE3, som
talar för ett energisnålt och lyckat projekt. Under projektet har fokus
legat på val av material som stödjer en mer hållbar miljö under
byggnadens livscykel, dessutom följer byggnaden Umeå kommuns
vision som ställer högre krav än boverkets byggregler (BBR),
(Nordwall & Olofsson, 2014).
Förskolans tekniska utrustning såsom kyl och frys i köket avger
överskottsvärme och värmer upp byggnaden till 40 %. Ytterväggarna
är extra isolerade och väl tilltagna för att tillgodose en lufttätad
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konstruktion. Därtill är ventilationen specialdesignad och fönstren är
stora och väl anpassade efter byggnadens funktionella syfte. (Umeå
Kommun, 2017)
Hedlunda är en god förbild när det gäller trevliga, sociala miljöer och
anses vara givande genom att byggnaden upplyser om hållbar
utveckling i tidig ålder. Vidare är förskolan en pedagogisk byggnad,
den är lättläst och ärlig och fungerar för alla åldrar intuitivt och
förmedlar känsla av tillhörighet och trygghet, se Figur 11 och Figur
12. (Nordwall & Olofsson, 2014)

FIGUR 12. DEN ÖPPNA OCH LJUSA ENTRÉN, BILDKÄLLA; (SWECO, U.D.)

Material och konstruktion

FIGUR 11. FÖNSTERSÄTTNING SOM PASSAR ALLA ÅLDRAR, BILDKÄLLA; (SWECO,
U.D.)

Materialen är noga utvalda ur ett hållbarhets perspektiv, bland
annat är byggnadens stomme helt i trä, eftersom under
projekteringen fanns en eftersträvan att i allra högsta grad använda
träbaserade material enligt Umeå kommun (2017) och se även Figur
13. Mer detaljerat beskrivet så är mellanbjälklagen i massivträ och
stommen sätts samman av bärande masonitlättbalkar (Nordwall &
Olofsson, 2014).
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vanliga fall hamnar i dagvattenbrunnarna för att sedan forslas vidare
ut i våra sjöar, (Umeå Kommun, 2017).
Energiförbrukning och ventilation
Den totala energiförbrukningen för byggnaden har beräknats till 90
kWh/m²/år, detta är ett betydligt lägre värde än den generella
energiförbrukningen på Umeå kommuns fastigheter, dessa
byggnader ligger vanligtvis på cirka 200 kwh/m²/år. Eftersom
byggnaden avser så låg energiåtgång så sparas över 200 000
kilowattimmar (kwh) per år. En enkel överslagsberäkning ger en
besparing på cirka 200 000 konor per år om en kilowattimme kostar
en krona. För att täcka sitt energibehov är byggnaden kopplat till ett
fjärrvärmesystem. (Umeå Kommun, 2017)
FIGUR 13. EXTERIÖR HEDLUNDA FÖRSKOLA, BILDKÄLLA; (SWECO, U.D.)
Det finns inga plastmattor som avger onödiga emissioner, istället är
byggnaden försedd med mer hälsovänliga material som till exempel
klinker och linoleumgolv. För att uppnå flexibilitet gällande
materialval så finns det utplacerade sprinkler i undertaket och i
konstruktionen används en miljövänlig cellulosaisolering och vid
behov av akustisk dämpning i lokalerna används en träfiberisolering.
(Umeå Kommun, 2017)
Enligt Nordwall och Olofsson (2014) är Isoleringen bra ur
miljösynpunkt eftersom det är en närproducerad cellulosa utan
borsalt eller borsyra. Därtill har ett sedumtak applicerats för att
bidra med både god dagvattenhantering och isolerande egenskaper.
Vid dagvattenhantering tar växterna upp de föroreningar som i

Angående ventilationen så är byggnaden försedd med tre stycken
FTX- aggregat. Den varma överskottsvärmen i köket tas upp via en
värmepump och transporterar luften vidare till övriga behövande
delar av byggnaden och har beräknats till att värma upp byggnaden
till cirka 40 %. (Umeå Kommun, 2017).
Eltekniken är modern med syfte att spara energi, ett så kallat KNXstyrt system i byggnaden. Dessutom går markiserna ner när det inte
finns någon i lokalerna, ytterligare en aspekt till att spara energi.
Detta gäller främst nattetid, under dagen är markiserna uppe för att
ta till vara på solljuset och dess värmeenergi som det genererar.
Därtill är lokalerna försedd med LED-belysning både interiört och
exteriört. (Umeå Kommun, 2017)
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2.3.2 SÖDRA CLIMATE ARENA
Uppdrag: Södra climate arena, tennishall
Beställare: Södra Skogsägarna
Arkitekt: Kent Pedersen, Arkitektfirma APS
Konstruktion: Martinssons, Martin&Co, Kent Pedersen AS
Entreprenör: Dynaco Construction AB
BTA: 3600
Plats: Växjö
Färdigställt: 2012
Foto: (IG Passivhus, u.d.)
Södra Climate Arena i Växjö är världens första passivhus som
tennishall och blir stadens nya landmärke, se Figur 14 och Figur 15.
Målsättningen var att bygga energieffektivt med hållbara material.
(IG Passivhus, 2013)
Enligt IG Passivhus (2017) var en av det främsta kriterierna att
byggnaden skulle uppföras i trä. Visionen var likaså att visa att det
gick att bygga en idrottshall som passivhus med en internationell
standard (PHI/PHPP). Södra skogsägarna var beställaren av
byggnaden och utlyste en arkitekturtävling, ett antal högklassiga
förslag strömmade in och den danske arkitekten Kent Pedersen som
jobbar för Arkitektfirman APS blev den utvalde att jobba vidare med
projektet. Pedersen har goda erfarenheter inom hållbart byggande,
däremot blev tennishallen hans första passivhusprojekt men inte det
sista då han dessutom har ritat ett Naturcentrum som passivhus i
Danmark. (IG Passivhus, 2013)

FIGUR 14. SÖDRA CLIMATE ARENA, BILDKÄLLA; (IG PASSIVHUS, U.D.)

FIGUR 15. EXTERIÖR PÅ SÖDRA CLIMATE ARENA, BILDKÄLLA; (IG PASSIVHUS, U.D.)
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Material och konstruktion
Tennishallen har en blandkonstruktion med material av både trä och
betong, den väl tilltagna isoleringen ger byggnaden tjocka
ytterväggar (se Figur 17) och tak. Ytterväggen mot norr är byggd helt
i trä med en lättregelstomme med 400 mm mineralull som isolering,
därtill har akustikskivor applicerats på en del ställen i byggnaden.
Ytterväggarnas U-värde ligger mellan 0,08-0,09 W/m², K.
Betongkonstruktionen är försedd med ett isoleringsskikt med
isodrän eller cellplast med en tjocklek på 200-430 mm och är främst
applicerad vid vägg under markplan. (IG Passivhus, u.d)
Byggnaden har platta på mark med 300 mm cellplast som isolering,
taket har likaså en väl tilltagen isolering med 475 mm mineralull och
akustikskivor för att främst bibehålla god luftljudsisolering, ytskiktet
är ett sedumtak. (IG Passivhus Sverige, 2014)
Placering och storleken av glaspartierna optimerades för att ge en
tillräcklig solinstrålning och dagsljus i byggnaden. Beträffande
anslutning och tätning av fönsterkonstruktionen var det en utav de
största utmaningarna. Det löste sig med det stora glaspartiet mot
söder är en passivhusglasfasad med argonfylld tre-glaskonstruktion
med ett U-värde ner mot 0,6 W/m², K. Fönsterna är överisolerade
och inflyttade, detta för att tillgodose hög standard av lufttäta
lösningar som minimerar meterlånga köldbryggor. När solen står
som högst under sommarhalvåret är byggnaden försedd med fast
takavskärmning mot söder för att minimera belastning av
solinstrålning (se Figur 16), samt entrén är placerad mot söder. (IG
Passivhus Sverige, 2014)

FIGUR 16. FAST TAKAVSKÄRMNING OCH PASSIVHUSGLASFASAD, BILDKÄLLA; (IG
PASSIVHUS, U.D.)
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Energiförbrukning och ventilation
Energiförbrukningen i tennishallen ligger på cirka 11 kWh/m² per år
och byggnadens totala area är 3600 m² och har så pass låg
energiförbrukning att det klarar det internationella passivhuskravet
som ligger på 15 kWh/m² per år. Trots det så används byggnaden
dygnet runt. (IG Passivhus, 2017)
Tennishallen är utrustad med två stycken FTX- aggregat för att
tillfredsställa byggnadens behov med bra ventilation. När hallen är
stängd är också ventilationen stängd, dock följer den ett
driftschema. Det betyder att en timme innan tennishallen öppnar
sätts ventilationen i bruk. För att bibehålla bra komfort i
omklädningsrum, konferens och fitnesscenter har värme och
ventilationssystemet separerats. Värmesystemet förses med ett
vattenburet system i form av radiatorer som ger extravärme vid
behov. I den stora tennishallen finns ett gemensamt
ventilationssystem som både ansvarar för temperaturen och
tillgodoser byggnaden med tillräckligt bra inomhusluft.
Temperaturen kan både behöva kylas och värmas vid behov. (IG
Passivhus Sverige, 2014)

FIGUR 17 TJOCKA VÄGGAR OCH LIMTRÄBALKAR, BILDKÄLLA (IG PASSIVHUS, U.D.)
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KAPITEL 3. ATTRAKTIVITET FÖR
OFFENTLIGA BYGGNADER
Detta teoriavsnitt undersöker funktion och form gällande scenlokaler
och hur byggnaden kan implementeras i staden för att skapa en
attraktiv mötesplats med liv och rörelse. En enkät baserad på
metoden semantisk miljöbeskrivning presenteras där resultatet kan
fungera som ett verktyg till att gestalta en ny plats eller byggnad. I
detta fall undersöker enkäten hur attraktivitet i offentliga byggnader
förstås av enkätdeltagarna.
Kapitlet avslutas med två referensprojekt för att få en inblick hur
befintliga kulturhus är konstruerade beträffande byggnadsteknik,
funktion och form.
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3.1 FUNKTION OCH FORM
Denna studie om funktion och form tar upp teoretisk bakgrund kring
vilka aspekter som är viktiga i gestaltning och projektering av
kulturella aktiviteter för en offentlig byggnad. Byggnadens relation
till staden definieras och teorin tar upp olika tillvägagångsätt och
analysverktyg till att granska staden och platsens olika funktioner.

3.1.1 OFFENTLIGA SCENLOKALER
Enligt Ekbäck (2011) finns generella råd och riktlinjer kring planering
av offentliga scenlokaler, den skall anpassa sig efter verksamhetens
syfte och formas efter olika evenemang som kan tänka sig inrymma
en sådan lokal, såsom teater, konserter, bio, föreläsningar och
konferenser etc. Det finns därmed ett antal frågeställningar som bör
tänkas på för att tillgodose ett bra resultat kring olika
scenverksamheter.
Frågeställningar som bör beaktas enligt Ekbäck (2011).
▪
▪
▪

Vilka ska bruka lokalen?
Hur stor ska lokalen vara?
Vilken utrustning skall man ha i lokalen?

Salong och scenrum
Lokalen ska anpassa till stadens behov för att tillfredsställa syftet
med lokalen och skapa ett effektivt nyttjande av verksamheten.
Salongens bredd måste ta hänsyn till scenrummets proscenieöppning, det innebär att om den projekteras för bred kommer de
yttersta platserna påverkas negativt gällande försämrad synvinkel
och upplevelse till vad som händer på scenen. Därtill förskjutna
stolsrader förhållande till varandra ger ökad upplevelse i förhållande
till scenrummet. Alla bör kunna se scenen utifrån alla synvinklar från
sittplatserna. Det kan underlättas om scenen byggs upp 0,6-1 m,
desto högre scen dess flackare lutning på salongen kan projekteras.
Ett ökat behov av god komfort bör beaktas gällande stol och
benutrymme, eftersom det kan förekomma långa
teaterföreställningar. (Ekbäck, 2011)
Angående placering av ljus- och ljudteknik i salongen bör det
placeras längst bak i lokalen, om salongen dimensioneras för cirka
500 personer. Däremot om antalet platser överstiger 500 bör ljusoch ljudtekniken placeras mitt i salongen. Både ljuset i salongen och
på scenen ska kunna regleras efter behov. Utöver det
rekommenderas specialkompetens angående projektering av akustik
eftersom det är en så pass viktig aspekt för att ge salongen bra
förutsättningar. Mer avancerad utrustning kring ljud och ljus kan
hyras in vid behov. En aspekt som kan inverka på rummets akustik är
ventilationen, den kan avge bakgrundsljud eller resonans. (Ekbäck,
2011)
Gällande utformning finns det direktiv både vid och på scenrummet
som bör vidtas. Scenrummet bör målas i mörka kulörer eller helt i
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svart. Golvet får inte vara för stumt och även svartmålat, det passar
bra med ett enklare trägolv som går att skruva i och om
dansverksamheter med behov av matta kan en sådan finnas till att
läggas ut på golvet. Det ska såväl finnas bra med plats på
manöversidan eftersom det förenklar arbetet kring lingångarnas
manövrering och förekomma tillräckligt bra möjligheter att ta sig
från scen till salong utan att behöva använda sig av scenöppningen.
Scenrummet får inte fungera som förråd, det ska finnas utrymme för
diverse saker till att snabbt ställa fram och in vid behov. Det kan
handla om alltifrån akustikskärmar till bord, stolar och flyglar. Det
betyder att förvaring inte får inkräkta på scenrummets dimensioner.
Därtill extra utrymme bakom scen och sidoutrymme finns att
förhålla sig till och närhet till WC, städskrubb och loger. Om loger
inte finns i direkt anslutning till salongen kan ett rum intill fungera
som en snabbloge, om de övriga logerna projekteras på annan
våning bör det finnas hissmöjligheter. (Ekbäck, 2011)

att motverka kallras eftersom under pågående inlastning kan det ta
upp emot flera timmar.
Exteriört ska gärna ett tak- (minst 4,5 m takhöjd) och vindskydd
finnas vid inlastning. Därtill bör inlastningen vara tillgänglig för större
fordon till att smidigt kunna köra till och från plasten för att både
lasta av och på. (Ekbäck, 2011)

Inlastning
Inlastning av verksamhetens tillfälliga tillhörigheter bör ligga i
anslutning till lokalen. För att förenkla inlastningen ytterligare ska
lokal och inlastning ligga på samma nivå, detta för att undvika hisssystem och lyftbord. Det ska finnas gott med utrymme vid inlastning
eftersom det förekommer långa dekorelement som kräver tilltagen
inlastningsyta. Om det finns fler scenlokaler i byggnaden ska det
beaktas angående logistiken kring inlastning och fungera optimalt
kring gemensam inlastning. En värmefläkt bör installeras, detta för
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3.1.2 BYGGNADENS RELATION TILL STADEN
Detta avsnitt utgår från två stycken teoretiker kring urbana miljöer,
nämligen Jan Gehl och Kevin Lynch.
Jan Gehl belyser vilka gestaltningskriterier som är prioriterande vid
planering av offentliga miljöer, bland annat vilka faktorer som gör att
platsen känns trygg och attraktiv, samt teorier att människor dras till
människor och att ens kreativitet ökar genom att se andra. Lynch är
teoretikern som upplyser vilka element i staden som är betydande
för att skapa flöden och goda förutsättningar för orientering i urbana
miljöer. Såväl vilka huvudkriterier som ska beaktas för att tillgodose
en stad med identitet, struktur och mening.

Sociala urbana miljöer
Enligt Gehl (1971) är människans sinnen betydande för ens
inspiration från den sociala omgivningen, genom att se eller höra
andra människor skapas nya idéer eller inspiration till att själv bli
deltagande eller aktiv. Till exempel barn blir många gånger
inspirerad av varandra genom att se andra barn leka. Det medför att
barn som iakttar genom sina sinnen skapar egna idéer till sin lek eller
att de också deltar i leken med de andra barnen. Aktiviteter som
redan är under framfart eller under utveckling leder ofta till att nya
event skapas i närheten. Gehl talar för att det finns tre olika
indelningar av utomhus aktiviteter; nödvändiga aktiviteter, möjliga
aktiviteter och sociala aktiviteter, se Figur 18. (Gehl, 1971)

JAN GEHL
Jan Gehl är en dansk arkitekt och professor i stadsplanering på
arkitektskolan vid Kungliga Danska Konstakademin i Köpenhamn.
Därtill har han varit verksam som lärare på ett antal universitet
runtom i världen. Lynch är författare till ett flertal böcker, bland
annat Life Between Buildings, Cities for People och New City Spaces.
Under sin yrkessamma karriär har han blivit prisad för sina insatser
inom ämnet. (Gehl, 1971)

FIGUR 18. KVALITETEN PÅ DE FYSISKA MILJÖERNA, ILLUSTRATION BASERAD PÅ GEHL
(1971)
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▪

Nödvändiga aktiviteter är mer eller mindre obligatoriska, det
kan innebära att gå till eller från skolan/jobbet, handla, vänta
på en buss eller en person och springa ärenden. Med andra
ord kan det beskrivas att det omfattar aktiviteter som är
skyldiga till att genomföras. Det är likaså aktiviteter som
generellt pågår varje dag och den största majoriteten av
aktiviteterna är relaterade till att gå. (Gehl, 1971)

▪

Möjliga aktiviteter sker när människor får lust till att vara
aktiv. Det kan röra sig om att gå en promenad för att få frisk
luft, står och njuter av livet eller sitter och begrundar
naturen. Omgivningens yttre påverkan kan till viss del ha stor
inverkan på de möjliga aktiviteterna. Likaså om omgivningen
är av dålig kvalitet så kan aktiviteten upphöra. Mer detaljerat
kan det beskrivas genom att människor generellt ”skyndar sig
hem” om de inte nödvändigtvis behöver delta på aktiviteten.
(Gehl, 1971)

▪

Sociala aktiviteter i publika miljöer kan innebära; hälsningar,
samtal, diskussioner, olika sport eller spel aktiviteter som
uppstår vid gemensamma intressen, det kan röra sig om att
de ofta ser varandra men inte känner varandra. Det kan
förklaras genom att det handlar om människans olika sinnen
räknas och är givande för den sociala aktiviteten, att bara
höra eller se en annan människa är en form av social aktivitet
och behöver inte alltid vara verbalt. (Gehl, 1971)

Livfulla städer är stimulerande, en stad där människor omedvetet
påverkar varandra genom att bara vara eller synas ger mer liv och
rörelse. Det skapar större möjligheter för olika upplevelser av högre
grad i jämförelse med en livlös stad. Gehl menar att livet mellan
byggnaderna är minst lika viktigt att ha i åtanke under det långa
loppet, än att bara åskådliggöra hur betongen är designad, eller hur
många olika färgval och variationer av byggnadsformer som är
introducerade. (Gehl, 1971)
Gehl (1971) menar att aktiviteter i staden är attraktivt, där det finns
aktivitet finns det människor. Det kan vara i byggnader, grannskap, i
centrum eller vid rekreations områden. Listan kan göras lång men
generellt sätt så är människor förnöjda av att vara i närheten av
andra människor, citerat av Gehl (1971, s. 25) ”people come where
people are”, vilket sammanfattningsvis skildrar teorin.
Vid omständigheter när människan kan göra vägval mellan att gå på
en öde eller livfull gata så väljs oftast den livfulla gatan med diverse
aktiviteter. Andra exempel gällande att sitta ner i staden, så väljer
människor sittplatsen som är semiprivat och har goda
utsiktsmöjligheter ut mot gatan, dessa omständigheter är att föredra
istället för att sitta privat i en bakgård. En utredning utfördes av
arkitekten John Lyle på nöjesparken Tivoli i Köpenhamn gällande
attraktiva sittplatser. Hans studie visar att de mest använda
bänkarna är längs med parkens huvudstråk. De minst använda var
bland områden som var mer tysta och avskilda. (Gehl, 1971)
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I urbana miljöer finns det olika grader av integritet, det rör sig om
begreppen; publikt, semipublikt, semiprivat och privat. Det är ett
system av hierarkier vid olika gemensamma utrymmen. Det handlar
om förhållandet mellan miljöer som ditt vardagsrum till mer
offentliga urbana miljöer. Utifrån förhållanden mellan olika
gemensamma utrymmen definieras det vilken grad av integritet den
tillhör, det vill säga i stora perspektiv är det privat eller publikt? Ur
ett jämförande perspektiv kan det förklaras att de gemensamma
utrymmena i grannskapsområden ses som publikt, men i förhållande
till stadens torgyta ses platsen som avsevärt mindre publik. Till följd
kan den offentliga platsen i grannområdet ses som semipublikt i
förhållande till stadens torg. Skalan mellan publikt, semipublik,
semiprivat och privat kan vara mer differentierad än vad som har
nämnts ovan. (Gehl, 1971). Se Figur 19

FIGUR 19. DEFINITIONEN AV PUBLIKA, SEMIPUBLIKA, SEMIPRIVATA OCH PRIVATA
MILJÖER, ILLUSTRATION BASERAD PÅ GEHL (1971)

Trygg stadsmiljö
Att känna trygghet är en viktig faktor för människor och kan vara
anledning till att stadsutrymmet omfamnas av liv och rörelse. Staden
upplevs likaså trygg med hjälp av andra människors rörelsemönster.
Den känns mer inbjudande och säker om gaturummen är fylld med
folk, detta med avseende på både erfaren och uppfattad säkerhet.
Gehl (2010) belyser teorier kring att säkerställa bra städer genom
trygghet, de två främsta kraven som ställs är att det ska vara
trafiksäkert och brottsförebyggande. (Gehl, 2010)
Både livet på gatan och längs med gatan betraktas ha stor inverkan
på säkerhet och spelar en viktig roll för människans uppfattning
angående sin egna trygghet. Gaturum med blandade funktioner ger
ett ökat flöde på aktiviteter, både i och runt byggnaderna dygnet
runt bedöms ge effekt. Livet i byggnader ger ökad trygghetskänsla
vid gaturummet eftersom ljuset speglar av sig ner på gatan eller
generellt lyser upp offentliga platser när mörkret faller. Att blanda
bostäder och verksamheter anses vara en viktig nyckelroll till ökad
trygghetskänsla. Det ger en tröstande signal till att människor är i
närheten och ensamheten blir inte fullt lika påtaglig, om
gaturummet mot förmodan skulle vara nersläckt av olika anledningar
men ljusströmmar av interiören lyser upp gaturummet. Gehl menar
att detta är en strategi som fungerar bra i Köpenhamns centralort,
bebyggelsen är relativt låg, det vill säga inte högre än 5-6 våningar
och det ger en bra visuell kontakt mellan bostäder och gaturummet i
den urbana miljön. Bottenvåningarna ger en öppen känsla och
relativt befolkade, det innebär att fotgängare mestadels är omgivna
av andra människor och skapar trygghet. Även materiella ting under
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mörka tidsförhållanden kan i synnerhet ge tröstande effekt och
känsla av närhet till andra människor, exempelvis blommor eller
planteringar, parkerade cyklar och glömda leksaker. (Gehl, 2010)
Strukturen av staden kan också ge effekt, en stad med mjuka kanter
ger en välkomnande känsla och viktiga kvalitéter för en stad.
Sammanfattningsvis kan osäkra stadsmiljöer förklaras genom livlösa
gator, monofunktionella byggnader som saknar aktivitet och oftast
är slutna och stängda under natt- och kvällstid. Belysningen i urbana
miljöer är också betydande, en stad med mörka tunnlar för gång och
cykelstråk ger otrygghet. Människor ska erfara att det finns utrymme
till att gå, cykla och stanna till i stadsutrymmen utan att känna sig
otrygga i staden. (Gehl, 2010)

Kvalitetskriterier
Vid planering av offentliga miljöer talar Gehl (2010) för ett verktyg
som kan användas för att tydliggöra vilka gestaltnings principer som
bör vidtas. Gestaltningsprincipen tar upp tre huvudkategorier; skydd,
komfort och njutning, se Figur 20.

FIGUR 20. KVALITETSKRITERIER FÖR OFFENTLIGA PLATSER, ILLUSTRATION BASERAD
PÅ GEHL (1971).
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KEVIN LYNCH
Kevin Lynch var en Amerikansk arkitekt och stadsplanerare, hans
teorier har stort inflytande inom analysering och planering av urbana
miljöer (Hansson & Palmgren, 2014). År 1960 publiceras boken ”The
Image of the City”, en bok som beskriver hans studier kring hur
människan navigerar och upplever den urbana miljön. Hans teorier
upplyser metoder kring analysering av bland annat stadens identitet.

Analys av staden

hur staden möjligen upplevs. Den mentala kartan är illustrerad med
olika symboler för respektive element; stråk, gränser, enhetliga
områden, knutpunkter och landmärken, se Figur 21 för exempel på
hur en mental karta kan illustreras. De fem elementen anses vara de
mest generella och återkommande vid analysering av städer. Dessa
element ska ses utifrån ett helhetsperspektiv för att kunna
åskådliggöra hur de samverkar och förhåller sig till varandra. Utifrån
detta kan en förbättring ske i den urbana miljön med en
omgestaltning av en eller flera platser för att skapa en bättre
sammanlänkad miljö. (Lynch, 1960)

Lynch (1960) menar att stadens form har betydelse för människorna
och hur de uppfattar den. Stadsmiljön anses vara ett komplext
samspel mellan invånare och den rumsliga omgivningen. Olika
element som särskiljer sig underlättar orienteringen i staden, samt
läsbarheten utifrån tre kriterier; Identitet, struktur och mening.
Dessa kriterier bör inte studeras enskilt, emellertid undersökas
utifrån ett helhetsperspektiv och reflektera samspelet däremellan.
Mer detaljerat beskrivet innebär dessa kriterier att staden bör bistå
med egen karaktär och skapa sin egna identitet. Platsen ska
organiseras på ett sådant sätt att det blir enkelt för observatören att
orientera sig i staden, och kriteriet mening innebär att platsen ska
betyda något för observatören. Det ska vara genom emotionell eller
praktisk mening. (Lynch, 1960)
Kevin Lynch upplyser metoder som är ett hjälpande verktyg för
platsanalyser och bör tillämpas vid analysering av stadsmiljön, vidare
förstå hur observatören möjligen upplever den urbana miljön. Att
skapa mentala kartor anses vara en bra metod vid analysering kring

FIGUR 21.EXEMPEL PÅ EN MENTAL KARTA, BILDKÄLLA; (LYNCH, 1960)
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De fem grundläggande elementen; stråk, gränser, enhetliga
områden, noder och landmärken definieras nedan, se även Figur 2226.
▪

Stråk
Stråk är olika förbindelsemöjligheter, dessa är avsedda för
invånarna till att användas vanligen, ibland eller tänkbart i
den urbana miljön. Det är till exempel vägar, gågator, gångoch cykelvägar, trottoarer, kanaler och järnvägar. Med andra
ord kan samlingsuttrycket för alla stråk förklaras genom att
det är stadens benstomme och anses oftast som det
dominerande elementet angående hur invånarna rör sig i
staden, samtidigt som invånarna observerar den
kringliggande miljön. (Lynch, 1960)

FIGUR 22. STRÅK, BILDKÄLLA; (LYNCH, 1960)

stråk och därmed anses gränser inte lika dominerande i den
urbana miljön. Gränser är exempelvis stränder, järnvägar och
bebyggda områden som avskiljs av exempelvis väggar.
(Lynch, 1960)

FIGUR 23. GRÄNSER, BILDKÄLLA; (LYNCH, 1960)

▪ Enhetliga områden
Enhetliga områden (distrikt) kan upplevas från olika
byggnadstyper och/eller markbeläggning av olika karaktär i
staden. Observatören kan uppleva en känsla av att gå ut
och/eller in i olika områden, fastän det är en del av staden ur
ett helhetsperspektiv. Dessa medelstora områden i staden
anses ha speciell karaktär och att kartlägga enhetliga
områden är ofta en metod som tillämpas för att definiera
stadens struktur. (Lynch, 1960)

▪ Gränser
Gränser är definitionen på linjära element, det är inte
avsedda att fungera som stråk av observatören i den urbana
miljön. Däremot fungerar linjära element som ett brytande
element av stadens sammanhang. Det kan dock innebära att
de linjära elementen anses som barriärer eller
sammanlänkningar. Rörelsemönstret kan upplevas friare än

FIGUR 24. ENHETLIGA OMRÅDEN, BILDKÄLLA; (LYNCH, 1960)
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▪

Noder
Noder är strategiska punkter i staden, de förekommer ofta
där staden byter karaktär och kan förklaras som lokala
centrum med utrymme för olika fysiska aktiviteter. Noder är
sammanlänkad med stråk eftersom det är främst där olika
förbindelser möts och skapar olika val för observatören att ta
sig vidare till sitt mål. Exempel på noder är torg, mötesplatser
eller korsningar av olika karaktärer. (Lynch, 1960)

FIGUR 26. LANDMÄRKEN, BILDKÄLLA; (LYNCH, 1960)

FIGUR 25. NODER, BILDKÄLLA; (LYNCH, 1960)
▪

Landmärken
Landmärken är likt noder men definieras mer som fysiska
objekt, exempelvis byggnader, skyltar torn och berg. Likaså
mobila element, till exempel solen kan definieras som ett
landmärke, samt riktlinje att orientera sig efter i urbana
miljöer. Landmärken fungerar som punktreferens och kan
ofta ses från olika synvinklar och långa distanser, fungerar
som ett orienteringselement i staden. (Lynch, 1960)
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3.2 SEMANTISK MILJÖBESKRIVNING
Semantisk miljöbeskrivning är en metod av Suzanne de Laval, hon är
arkitekt och teknologie doktor och har varvat med att vara verksam
inom det traditionella arkitektyrket och arbetat med FoU- arbete
under många år. Hon har vidareutvecklat metoder som preciserar
utvärdering kring bland annat bostadsmiljöer och övrig bebyggelse,
metoderna har tillämpats i ett flertal projekt. (Laval, 1997)
Suzanne de Laval är författaren till boken Planerare och boende i
dialog, en akademisk avhandling på Kungliga Tekniska Högskolan.
Den skildrar hennes teorier och metoder angående
erfarenhetsåterföring, exempelvis gåturer och semantisk
miljöbeskrivning. Avhandlingen beskriver hur en semantisk
miljöbeskrivning kan användas till att antingen förändra eller
analysera befintlig bebyggelse eller plats.
Semantisk miljöbeskrivning är en metod som hjälper att identifiera
en miljö med hjälp av ett klassificeringsschema, se Figur 27. I Sverige
är metoden ett verktyg för både arkitekter och miljöpsykologer och
är ursprungligen från psykologin med så kallade Osgood- skalor. Det
är en metod som ger vägledning kring att mäta mening, innebörd
eller betydelse utifrån ett antal beskrivande ordpar. Vidare
sammanställs resultatet i det ursprungliga schemat och följande
diskuteras resultatet i grupp eller utvärderas på egen hand. (Laval,
1997)

FIGUR 27. KLASSIFICERINGSSCHEMA, BILDKÄLLA; (LAVAL, 2004)
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3.2.1 IDENTIFIERA ATTRAKTIVITET AV SEMANTISK
MILJÖBESKRIVNING
Syftet med denna enkätundersökning är att sätta ramen för vad som
är ett attraktivt kulturhus. I och med det ger undersökningen
förståelse över hur en grupp invånare i Örnsköldsvik tycker att ett
kulturhus ska upplevas eller vara. Enkäten omfamnar ett antal
beskrivande ordpar, som kryssas i den rutan med en skala från
mycket - lite och neutral. Se Bilaga 5 för enkät som delades ut.
Enkäten delades ut till totalt 78 personer vid två tillfällen, ett tillfälle
till arbetsgruppen som arbetar med förundersökningen om
kulturhus i Örnsköldsvik. Majoriteten av de som svarade på enkäten
ägde rum på Ungdomsforum på Sliperiet (ett kreativt hus för unga) i
Örnsköldsvik. Arrangemanget anordnades för ungdomar, att få
chansen att engagera sig och ta del av kännedom om hållbar
utveckling, på både regional och global nivå. Därtill möta och
diskutera med politiker från nämnden, de var likaså på plats för att
föreläsa och upplysa om ämnet. Ungdomarna hade en
åldersspridning mellan 13-18 år, enkäten delades också ut till övriga
som var på plats för att nå en varierad målgrupp och bredare
åldersspridning.
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Resultatet av undersökningen presenteras i Tabell 2. De mörkgröna
rutorna är den mest ifyllda rutan för respektive ordpar. Ljusgröna
rutorna belyser den andre och tredje mest ikryssade rutan. Siffrorna
representerar antalet personer som kryssat i rutan.
Tabell 2 visar höga värden på att kulturhuset ska vara öppen, rymlig,
vänlig, trygg och offentlig. Enkäten visar även neutrala värden
mellan maskulin/feminin, enhetligt/kaotiskt och stadsmässig/lantlig.
Övriga beskrivningar har relativt hög spridning, vilket medför svårare
tolkning.
Utifrån Tabell 2 förklaras och analyseras resultatet ytterligare mer
specifikt, se Tabell 3. Resultatet för alla ordpar studeras och bedöms
enskilt. Detta för att förtydliga hur det kan tolkas och vilka
parametrar som är viktiga att beakta för vidare arbete angående en
gestaltning av ett attraktivt och offentligt kulturhus.

TABELL 2. RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING
mycket
3

lite
2

lite

1

0

mycket

1

2

3

vanlig

4

7

4

19

18

18

8 ovanlig

komplex

3

10

18

18

11

15

3 Enkel

Ljus

28

21

11

16

1

1 mörk

Modern

18

27

12

18

1

2

Stojig

5

5

8

19

20

18

3 lugn

Liten

1

1

3

20

15

30

8 Stor

Generell

1

7

1

17

15

21

Öppen

47

22

5

3

Färdig

21

11

10

16

13

4

3 ofärdig

Rymlig

42

18

12

3

1

1

1 trång

Vänlig

64

8

5

Stadsmässig

13

8

19

31

Offentlig

41

17

10

9

Trygg

59

13

2

3

1

Maskulin

2

4

1

58

11

Varierad

33

23

12

10

Enhetligt

5

10

14

28

14

6

Exklusivt

2

6

8

24

12

11

traditionell

16 speciell
1 sluten

1
1

ovänlig
4

2 lantlig

1

privat
otrygg

2

feminin
monoton
1 Kaotiskt
15 folkligt
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TABELL 3. MATRIS MED KORT ANALYS OCH BEDÖMNING AV RESULTATET

Ordpar

Bedömning

Analys

vanlig - ovanlig

Ovanlig/neutral

Majoriteten röstar för
neutralt, spridningen
visar att byggnaden bör
upplevas lite ovanlig. Ett
fåtal vill att den ska vara
mycket, samt lite vanlig.
Hög spridning,
spridningen ligger
främst mellan lite
komplex och lite enkel,
men kan generellt
definieras som neutral.
Majoriteten röstar för
att byggnaden ska
upplevas som mycket
ljus. Ytterst få röstar för
lite eller mycket mörk.
Resultatet visar att
byggnaden ska upplevas
lite modern, spridningen
visar att den likväl kan
vara neutral.
Majoriteten röstar för
att byggnaden ska vara
lugn och inte alltför
stojig. Spridningen ligger

komplex - enkel

Neutral

ljus – mörk

Ljus

modern –
traditionell

Modern/neutral

stojig - lugn

Lugn/neutral

liten - stor

Stor

generell - speciell

Speciell

öppen - sluten

Öppen

färdig - ofärdig

Färdig/neutral

rymlig - trång

Rymlig

vänlig - ovänlig

Vänlig

främst mellan neutral till
lite/mycket lugn.
Spridningen ligger
mellan neutral till
lite/mycket stor. Ytterst
få röstar för att den ska
vara liten.
Majoritet röstar för
lite/mycket speciell,
ingen hög spridning.
Majoriteten röstar för
att den ska vara mycket
öppen. Nästintill ingen
röstar för ett slutet
kulturhus.
Hög spridning mellan
mycket färdig till lite
ofärdig, majoriteten
röstar för att byggnaden
ska upplevas färdig.
Majoriteten röstar för
att den ska vara mycket
rymlig. Ytterst få röstar
för lite och mycket
trång.
Ingen hög spridning och
majoriteten röstar för
att kulturhuset ska
upplevas mycket vänlig.
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stadsmässig –
lantlig

Neutral

offentlig -privat

Offentlig

trygg – otrygg

Trygg

maskulin -feminin

Neutral

varierad –
monoton

Varierad

enhetligt - kaotiskt

Neutral

exklusivt - folkligt

Folkligt/neutral

Hög spridning, men
majoriteten röstar för
neutralt, lutar likväl åt
lite stadsmässig.
Ingen hög spridning,
majoriteten röstar för
en mycket offentlig
byggnad.
Majoriteten röstar för
en mycket trygg
byggnad.
Ingen hög spridning,
majoriteten röstar för
att byggnaden ska
upplevas neutral.
Majoriteten röstar för
mycket varierad.
Spridningen ligger
mellan mycket varierad
till neutral, ingen röst
lutar mot monoton.
Hög spridning, från
mycket enhetligt till
kaotiskt. Majoritet faller
likväl på att byggnaden
ska upplevas neutral
men något mer enhetlig.
Hög spridning,
majoriteten röstar för

neutral och lite/mycket
folkligt.
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3.3 REFERENSPROJEKT KULTURHUS
I detta avsnitt presenteras två inspirerade projekt som är
färdigställda kulturhus inom Sveriges gränser. Det studeras hur
kulturhusen formas för att uppnå attraktivitet genom sin utformning.
Fokus har legat på att undersöka hur offentliga scenrum realiseras,
samt hur övriga kulturella lokaler har implementerats på ett
attraktivt sätt. Det lyfter fram byggnadens gestaltning och hur de har
beaktat lösningar angående sammannyttjande av lokaler, flexibilitet
och logistik.

3.3.1 DUNKERS KULTURHUS

det skulle bli Helsingborgs nya vardagsrum och en mötesplats till att
locka investerare, mer arbetskraft och förbli en turistattraktion i
staden.
Visionen var att förverkliga en gammal dröm med att samla ett
flertal kulturella lokaler under ett och samma tak. Idag är Dunkers
kulturhus en attraktiv offentlig byggnad som inrymmer kulturella
verksamheter, såsom teater, konserter, konstutställning,
stadsmuseum, musikskola med flera. Kulturhuset fungerar som en
regional mötesplats för alla. En utmaning var att forma offentliga
och tillgängliga lokaler med hög transformation, vilket innebär att
lokaler kan anpassas och iscensättas efter nya behov. (Carelli, Jenser,
& Jönsson, 2007)

Uppdrag: Kulturhus
Beställare: Helsingborg stad, Kärnfastigheter
Arkitekt: Kim Utzon
Konstruktör: Tyréns AB (KimUtzon, u.d.)
Entreprenör: Skanska Sverige AB (KimUtzon, u.d.)
BTA: 16000 kvm
Plats: Helsingborg
Färdigställt: 2002
Foto: (KimUtzon, u.d.)
Dunkers kulturhus invigdes våren 2002, det är ett kulturellt
flaggskepp i Öresundsregionen och nytt landmärke för Helsingborg,
se Figur 28 och Figur 29. Henry och Gerda Dunkers donationsfond
bidrog med ekonomiskt medel till att bygga ett kulturhus i staden.
Det var en av orsakerna som skapade höga förväntningar kring att

FIGUR 28. DUNKERS KULTURHUS, BILDKÄLLA; (KIMUTZON, U.D.)
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havs- eller stadssidan. Valmöjligheterna är många från foajén, samt
ett kluster som ligger i direkt anslutning till reception med
informationsinriktad service, Dunkers egna souvenirbutik, faktarum,
utställningshall, de stadshistoriska hallarna och slutligen RumEtts
med utbud för den yngre generationen, se Figur 30 - 32.
Skulpturgården ligger i entréplan och har en central plats i
byggnaden, det är en öppen innergård med insyn genom de stora
glasrutorna. Det öppna och synliga gårdsrummet är en plats för
utställningar med skulpturer, gården har även använts till övriga
konstformer som uppvisningar och dansföreställningar. (Carelli,
Jenser, & Jönsson, 2007)

FIGUR 29. EN UPPLYST ENTRÉ FRÅN STADSSIDAN., BILDKÄLLA; (KIMUTZON, U.D.)
Utformning och logistik
I anslutning till kulturhusets entré har ett nytt torg skapats,
Sundstorget. Ett öppet torg som sammanbinder och suddar ut
gränser mellan gata, torg och kulturhusets entrétrappor. De stora
glaspartierna på både den södra och norra fasaden skapar ett
blickfång. En gemensam siktlinje skapas från entré och vidare
igenom foajén och slutligen ut mot grannlandet Danmark. (Carelli,
Jenser, & Jönsson, 2007)
Kulturhusets nav och hjärta är foajén med en oslagbar rymd och
öppenhet. Foajén är en bra utgångspunkt för att ta sig vidare till
övriga lokaler i byggnaden, dessutom likgiltigt om entré äger rum via

FIGUR 30. PLANLÖSNING ÖVER ENTRÉPLAN, BILDKÄLLA; (KIMUTZON, U.D.)
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Offentliga scenrum

FIGUR 31. ALLMÄNNA YTOR MED LOFTGÅNGAR, BILDKÄLLA; (KIMUTZON, U.D.)

Konsertsalen erbjuder hög variation beträffande olika genrer såsom;
Jazz, världsmusik och kammarmusik, de är tre tydliga exempel på
konsertsalens utbud som behagar en omfångsrik publik. Det blandas
med lokala och etablerade världsstjärnor som ger
Helsingborgspubliken nya upplevelser. Konsertsalen erbjuder även
möjligheter till konferens, föreläsningar, seminarier och debatter.
Det är sammanfattningsvis en sal som ger ett flexibelt och
sammannyttjande utbud. En sal med god akustik och utsikt över
sundet ger salen egen karaktär och speciell atmosfär med smakfull
interiör. Materialval i form av lärkplank till golvet, stolar med
mörkröd klädsel och synlig limträ konstruktion i taket med
vågformat mönster. (Carelli, Jenser, & Jönsson, 2007)
Teatersalen är en specialutrustad ”black box” och följer
konsertsalens flexibla och sammannyttjande inriktning,
sammanfattningsvis en lokal med god akustik som nyttjas av många
olika verksamheter, (Carelli, Jenser, & Jönsson, 2007).

FIGUR 32. UTSTÄLLNINGSHALL, BILDKÄLLA; (KIMUTZON, U.D.)
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Exteriör och konstruktion
Exteriören är inspirerad av naturen med sina naturnära färgskalor
med yttertak av silvergrå zinkplåt och sandfärgade trappor, samt
vågformade och utmärkande detaljer på byggnaden på den sida som
vetter mot sundet (se Figur 33 - 35), vilket ger byggnaden karaktär
och identitet. Är sammanfattningsvis en byggnad med intryck av
Skandinaviskt signalelement, med sin enkelhet och finess. (Carelli,
Jenser, & Jönsson, 2007)

Konstruktionen är prefabricerade betongelement med inslag av
limträbalkar i takkonstruktionen (Carelli, Jenser, & Jönsson, 2007).

FIGUR 34. FASAD SOM VISAR DE UTMÄRKANDE DETALJERNA, BILDKÄLLA;
(KIMUTZON, U.D.)

FIGUR 33. TAKET MED DE VÅGFORMADE LIMTRÄBALKARNA, BILDKÄLLA;
(KIMUTZON, U.D.)

FIGUR 35. EXTERIÖR MED UTMÄRKANDE UTFORMNING, BILDKÄLLA; (KIMUTZON,
U.D.)
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3.3.2 KULTURENS HUS
Uppdrag: Kulturens hus
Beställare: Luleå kommun
Arkitekt: Tirsén Ali och arkitekter
Konstruktör: Entreprenör: BTA: 14 000 kvm
Plats: Luleå
Färdigställt: 2007
Foto: (Tirsén & Aili Arkitekter, 2004) och (Tirsén & Ailia Arkitekter,
u.d.)
Kulturens hus är centralt beläget i Luleås stadskärna, placerad intill
Norra hamn och gångavstånd till Luleås shoppingstråk,
hotellfaciliteter, boende och övriga nöjesverksamheter, se Figur 36
och Figur 37. Byggnaden är försedd med ett flertal kulturella
verksamheter, för att nämna några omfattar byggnaden både stor
och liten konserthall, bibliotek, konsthall, multifunktionella foajéer i
tre plan, konferenslokaler och slutligen restaurang och café. (Luleå
Kommun, 2017)

FIGUR 36. KULTURENS HUS, ENTRÉ. BILDKÄLLA; (TIRSÉN & AILIA ARKITEKTER,
U.D.)

FIGUR 37. SITUATIONSPLAN, BILDKÄLLA; (TIRSÉN & AILI ARKITEKTER, 2004)
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Utformning och logistik
Entrén är placerad i sydvästra hörnet och bygganden är försedd med
solbelysta och vindskyddade trappor och terrasser mot
Skeppsbrogatan. Insidan av entrén möts besökaren av en öppen
foajé som ger överblick över byggnadens olika verksamheter. Ett
bibliotek inryms i tre våningsplan, med inlastning på byggnadens
”baksida”. I axial riktning från entréplanet ligger konstlokaler med
utställningsmöjligheter, både inne som ute. Publikentrén till
konserthallen ligger en trappa upp, inlastningen sker intill lokalen
och ligger i samma nivå som Skomakargatan. Den lilla salen med
scenmöjligheter är placerad två trappor upp, kringliggande lokaler är
övningsrum eller konferensmöjligheter. Utöver det finns
kontorslokaler, vaktmästeri, loger, omklädnadsrum m.m. Dessa
lokaler samlas till en radlänga intill Skomakargatan. Byggnaden har
två källarplan med garageutrymme med infart från Skomakargatan.

exempelvis en halverad efterklangstid eftersträvas. Angående
dagsljus i en konserthall är det ett starkt önskemål av repeterande
musiker och kongressdeltagare. Lokalen är därmed försedd med
ljusinsläpp från kringliggande lokaler såsom foajén och entréhallen.
(Tirsén & Aili Arkitekter, 2004)

Scenrum och konsthall
Konserthallen är kulturhusets stora scenrum, en sal med den
klassiska rektangulära skokartongformen. Salen rymmer cirka 800
personer, varav 200 stycken platser är placerade på läktare och
resterande på parkett, inkluderat utrymme för ett tiotal handikapp
platser. Interiört kläs både väggar och tak i trä och för att uppnå bra
akustik förses salen med kombinerande reflektorer och diffusorer, se
Figur 38. En volym på cirka 15 m³ per åskådare ökar dessutom
kvaliteten av god akustik, en lång efterklangstid kan ges om så
önskas och kan varieras beroende på rörliga ljudabsorberande
paneler. Det ger goda förutsättningar för artistframförande vid
användning av ljudbilder, tal eller vid en audioförstärkt situation när

FIGUR 38 KULTURENS HUS KONSERTHALL, BILDKÄLLA: (TIRSÉN & AILIA ARKITEKTER,
U.D.)
Konsthallen är planerad för att vara lättillgänglig och ska därmed öka
attraktionen till spontana besök. Entrén sker via kulturhusets övre
galleri, därifrån finns möjlighet att se ner till konsthallens tre rum
som både ligger på samma plannivå och rumshöjd. Fönsterband är
högt sittande för att få in dagsljus på ett sådant sätt som inte ger
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upphov till störande egenskaper för verksamheten. Likaså större
fönsterpartier kan öppnas upp mot en uteplats i västerläge och för
att skydda mot infallande solljus, där av har en balkong
implementeras i detta läge. (Tirsén & Aili Arkitekter, 2004)
Material och konstruktion
Byggnadens bärande stomme är av stålpelare och stålbalkar
kombinerat med prefabricerande betongelement som bjälklag.
Konserthallens kringliggande väggar är av platsgjuten betong för att
tillgodose skydd mot eventuella ljudstörningar från salen till
intilliggande lokaler. Byggnaden är försedd med fläktrum på både
källarplan och längst upp mellan den stora konserthallen och lilla
salen för att undvika onödiga ljudstörningar. Takkonstruktion är
låglutande kalltak med en avvattning som sker utvändigt, ytskiktet är
av papp med ståndrännor, stuprör och delar av takfoten av massivt
zink, se Figur 39. (Tirsén & Aili Arkitekter, 2004)
Fasaden har en falurödmålad horisontell träfasad, träpanelen har en
varierande dimension på bredden med öppen spalt, det vill säga
ingen traditionell lockpanel. Sockelplanet i marknivå kläs med grovt
huggen sten som ytskikt. Se Figur 39 för illustrativt väggsnitt och
exteriör. (Tirsén & Aili Arkitekter, 2004)

FIGUR 39. ILLUSTRATIVT VÄGGSNITT OCH EXTERIÖR, BILDKÄLLA; (TIRSÉN & AILI
ARKITEKTER, 2004)
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KAPITEL 4. SYSTEMATISK
DESIGNPROCESS
I systematisk designprocess presenteras platsanalysen, det vill säga
projektområdets förutsättningar och nuvarande funktioner. Det
analyseras fram vilka utvecklingsmöjligheter gestaltningsförslaget
kan nyttja, i detta fall till att främst skapa en attraktiv och integrerad
mötesplats i staden. En mental karta visualiseras följt av
illustrationer som visar kringliggande bebyggelse, dessa syftar till att
ge inspiration och riktlinjer kring funktion och form.
I avsnittet Problem Seeking presenteras en matris som redovisar
konceptuella formuleringar, samt målställningar och dess problem
som bör beaktas. Ett utkast på tidiga skisser presenteras genom en
MCA, där byggnadsform och logistik kring hur byggnaden integrerar
till platsen analyseras, samt logistik kring planlösningar.
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4.1 PROJEKTOMRÅDE, ÖRNSKÖLDSVIK 8:27
Platsens geografiska läge är centralt, nära till stadens torg och
gågator med möjligheter till shopping, samt gångavstånd till
Örnsköldsviks inre hamn med varierande verksamheter, såsom
restauranger och gästhamn för småbåtar. Resecentrum är dessutom
placerad bara ett stenkast bort från projektområdet. Den trafikerade
Strandgatan angränsar till platsen och ytterligare ett
parkeringsområde på intilliggande fastighet. Projektområdet har en
areal på 6500 kvadratmeter, se Bilaga 2.
Projektområdets fastighetsbeteckning är Örnsköldsvik 8:27, lokalt
kallas platsen för gamla busstationen. Ur historiskt perspektiv har
platsen varit Örnsköldsviks gamla idrottsanläggning (Gamla IP), se
Figur 40, och sedan 1987 har platsen givit utrymme åt stadens
busstation. Under 2010 uppfördes ett resecentrum genom att
Botniabanan längs norrlandskusten invigdes och den gamla
busstationen revs och i dagsläget används fastigheten som
parkeringsyta, se Figur 41.

FIGUR 40. GAMLA IP PÅ FASTIGHETEN ÖRNSKÖLDSVIK 8:27, BILDKÄLLA;
(MODOHJERTA, U.D.)

FIGUR 41. VY ÖVER PROJEKTOMRÅDET IDAG (2017), FOTO TOGS UNDER
PLATSBESÖKET.
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Projektområdet är en enformig plats med endast nödvändiga
aktiviteter, funktionell på så vis att staden har underskott av
parkeringsytor, se bilaga 4. Funktionen av parkeringsyta behöver
avlägsnas om och när ett kulturhus byggs på fastigheten. Inga
befintliga byggnader tar plats på fastigheten, i nuläget en öppen yta
vilket ökar påverkningar av yttre faktorer, såsom väder och vind,
likaså buller och föroreningar. Däremot gynnas platsen av sitt söderoch västerläge. Se Figur 42 för fågelperspektiv över projektområdet.

FIGUR 42. VY ÖVER PROJEKTOMRÅDET MED KRINGLIGGANDE BEBYGGELSE
(FOTO TAGET FRÅN ELITE PLAZA HOTEL). GRÅ-MARKERAT OMRÅDE ÄR
FASTIGHETEN ÖRNSKÖLDSVIK 8:27.
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4.2 STADSANALYS
4.2.1 STADSBILD
Örnsköldsviks stadskärna analyseras ur
ett helhetsperspektiv utifrån Lynchs
(1960) analysverktyg, gällande stadens
huvudkriterier och de fem elementen;
stråk, gränser, enhetliga områden,
noder och landmärken. Dessa element
anses enligt Lynch (1960) som de mest
generella och återkommande vid
stadsanalyser och är ett illustrativt
beskrivande verktyg över hur staden
möjligen upplevs. Därav har en mental
karta illustrerats som symboliskt visar
de fem elementen med
kompletterande beskrivning. Se Figur
43
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FIGUR 43. EN ILLUSTRERAD MENTAL KARTA ÖVER ÖRNSKÖLDSVIKS STADSKÄRNA

▪

Stråk
Stadens benstomme omfattas i synnerhet av biltrafik, dessa
stråk ger dessutom utrymme för gång- och cykeltrafik. E4:an
(även kallad centralesplanaden) är en högt trafikerad väg följt
av Viktoriaesplanaden och Strandgatan. Dessa stråk omringar
den mest koncentrerade delen av verksamheter i
stadskärnan. Storgatan är en gågata och sträcker sig i sydlig
riktning från E4:an och förbi Stadsträdgården och vidare ner
mot inre hamnen. Ett mindre definierat gångstråk sträcker sig
längs kajkanten och vidare mot Fjällräven center och
Strandparken. Se Figur 43

▪

Gränser
Örnsköldsvik har ett antal barriärer i olika stor omfattning.
Den största barriären som ”delar” upp stadskärnan är E4:an,
högt trafikerad väg som slingrar sig genom staden och är ett
hinder för ett mer sammanhängande flöde mellan den norra
och södra delen av centrum. Både Viktoriaesplanaden och
Strandgatan knyter an till E4:an och gränsar av staden från
öster och väster. Vid resecentrum (öster om stadskärnan) är
Botniabanan placerad och skapar en mindre barriär. Se Figur
43

▪

Enhetliga områden
Örnsköldsviks stadskärna har ett flertal enhetliga områden,
dessa definieras utifrån dess identitet, karaktär och
funktionella inriktning. Det mest centrala området i
Örnsköldsvik är längs Storgatan, Nygatan och dess tvärgator

fylls med ett levande stadsliv med människor i rörelse.
Områdets struktur är enhetligt med rutnätsmönster och
tydliggörs med sin höga koncentration av handel. Strax norr
om det centrala handel området (på andra sidan E4.an) finns
ytterligare ett enhetligt område, varav dess struktur likaså är
rutnätsmönster med boendeformer i låg bebyggelse och
enstaka verksamheter i markplan. Inre hamnen kan ses som
ett enhetligt område som begränsas av Strandgatan och
kajkanten. I detta område knyter gångstråket ihop med olika
verksamheter längs kajkanten och området förgylls bland
annat med hotell, bar, restauranger och kontorsmöjligheter.
Vidare söderut finns ett enhetligt område med främst
bostäder. Öster om centrum utmärks ett parkområde
(Parkesplanaden, se Figur 44 för grönområden) som sträcker
sig från Stora torget och vidare västerut. Fler grönområden
som Lugnviksparken och Strandparken anses enhetliga med
sin topografi och öppna landskap. Dessa grönområden
omringar slutligen ett enhetligt område med industri som
verksamhetsinriktning. Se Figur 43
▪

Noder
Stadens centrala noder förknippas med liv och rörelse, främst
gällande vid byte och/eller resande av olika färdmedel. En av
noderna är Stora torget, placerad efter Örnsköldsviks
centrala gågata (Storgatan). Det är en öppen plats där olika
riktningar kan tas vid och en samlingsplats för olika ändamål.
Inte långt från Stora torget finns även ett så kallat ”busstorg”
på Nygatan för lokalbussar, en utgångspunkt och
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samlingsplats för kollektivt resande. Resecentrum är en nod
med möjligheter att resa utanför regionen och till övriga
delar av Sverige med olika färdmedel, såsom tåg och buss.
Fjällräven center är en central plats för olika nöjesevenemang
och hockeymatcher, en samlingsplats i staden med liv och
rörelse. Se Figur 43 för noder i staden.
▪

Landmärken
Örnsköldsviks mest framträdande landmärken är fysiska
objekt i form av byggnader eller arenaområde i syfte av
sportsliga evenemang. De är signifikanta för dess synlighet
från olika synvinklar i staden eller symboliserar Örnsköldsvik
angående dess identitet. Ting1 är en byggnad med tydlig
arkitektonisk karaktär, en påbyggnad av Örnsköldsviks
befintliga tingsrätt och övriga kontorslokaler i markplan.
Byggnaden är iögonfallande angående dess ståtliga
byggnadshöjd och nytänkande arkitektur. Likaså förknippas
Örnsköldsvik med Fjällräven center, en hockey- och
evenemangsarena, den är axialt synlig från både kajstråket
vid inre hamnen, Viktoriaesplanaden och längs havskusten.
Lyftkranarna är ett funktionellt objekt ur ett historiskt
perspektiv som blivit en symbol för staden, en kontrast till
det moderna hotellet intill. Elite Plaza Hotel är ett 14 vånings
hotell med minimalistisk arkitektur och en byggnadshöjd som
är konkurrerande med ting1. Hoppbacken är likaså ett
uppseendeväckande och synligt objekt i centrum, intill ligger
resecentrum ståtligt placerad. Se Figur 43 för landmärken.
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4.2.2 GRÖNOMRÅDEN
Örnsköldsviks kommun har kartlagt grönområden i
centrum, dessa områden förgyller stadskärnan med
grönska och bidrar med hälsomässiga vinster med en mer
integrerad naturmiljö i staden. Träd, buskar och övrig
växtlighet renar luften till viss mån. Detta med sin
kapacitet att ta upp ohälsosamma partiklar och omvandla
koldioxid till syre, vilket bidrar med ökad syrehalt i luften
och en renare stad. (Örnsköldsviks kommun, 2011)
Begreppet för mindre grönområden är park och enligt
Figur 44 finns ett flertal parker implementerade i
stadskärnan. En av dem är Vasalunden, ett parkområde
som ligger i direkt anslutning till projektområdet
Örnsköldsvik 8:27. Parken förgylls med en botanisk
karaktär, närmare bestämt exotiska träd, vinrankor och
gräsytor med gemytlig naturmiljö. En plats för rekreation
mitt i staden och parkens sluttande partier ligger i
söderläge med ett gångstråk som sträcker sig igenom
området. (Örnsköldsviks kommun, 2011)
Inte långt från Vasalunden på andra sidan Strandgatan
skådas parkområdet Arken, en grönyta som ligger längs
resecentras stråk i riktning till och från torget. Parken
förgylls med träd och buskar, samt blommor under
sommarhalvåret. (Örnsköldsviks kommun, 2011)
FIGUR 44. ÖRNSKÖLDSVIKS PARKER OCH ALLÉER I STADSKÄRNAN. ILLUSTRATION BASERAD PÅ GRÖNA PLAN
(ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN, 2011).
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4.3 KRINGLIGGANDE BEBYGGELSE
I avsnittet kringliggande bebyggelse analyseras platsens omgivning
angående funktion och form på fysiska objekt och grönområde. Det
kartläggs vilka funktioner som angränsar till platsen och dess
arkitektoniska karaktär..

4.3.1 FUNKTION
Kring fastigheten Örnsköldsvik 8:27 finns ett antal olika
verksamheter, bland annat närhet till bostäder, service och
kontorsfaciliteter. En funktionskarta är illustrerad för att tydliggöra
var de är placerade i förhållande till platsen. Den streckade linjen
avser en avgränsning från övriga delar av stadskärnan, Figur 45.
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1. Ting 1 - bostäder cirka 9 våningar och kontorsfaciliteter 1-2
plan närmast markplan.
2. EFS kyrka – en samlingsplats för kulturell och religiös
anknytning
3. Vasalunden - parkområde med exotisk växtlighet och
gångstråk.
4. Badhus (Paradiset) – spa, nöje, sim- och sporthall
5. Paradisgaraget – parkeringsmöjligheter i 4 våningsplan
6. Café UH och Hotell Focus – café och konferensmöjligheter.
Hotell focus är ett mindre hotell med serviceverksamhet
gemensamt med Café UH.
7. Umeå Universitet Campus Örnsköldsvik – undervisning och
studiemiljöer
8. Örnsköldsviks kommunhus, Kronan – kontorsmiljöer
9. Parkeringsyta

FIGUR 45. ILLUSTRATION SOM VISAR KRINGLIGGANDE FUNKTIONER

Funktionskartan tyder på hög variation mellan olika funktioner och
området följer inte en tydlig struktur (se Figur 43). Analysen
förtydligar att kulturhuset kan dra nytta av ett flertal funktioner,
såsom närhet till både till parkeringshus och en större parkeringsyta
vid paradiset, samt Vasalundens parkområde eller studiemiljöer på
Umeå universitets campuslokaler i Örnsköldsvik. Det förutsätter att
förbindelser däremellan stärks, samt ökar flödet till och från
funktionerna inom området. Därtill koppla an till befintligt gångstråk
i Vasalunden.
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4.3.2 FORM
Den kringliggande bebyggelsen är inte sammanhängande utifrån
dess form och karaktär, det är ett ostrukturerat område med egna
identiteter för varje enskild byggnad, se Figur 46 som visar foton på
några av de totalt nio kringliggande bebyggelserna.

FIGUR 46. KRINGLIGGANDE BEBYGGELSE, FORM

1. Ting 1 – nytänkande arkitektur, ståtlig byggnadshöjd och en
av stadens tydligaste landmärken.
2. EFS kyrka – mörk och sluten byggnad
3. Vasalunden – mindre stadspark med gemytlig miljö och
exotisk växtlighet
4. Badhus (Paradiset) – ovanlig byggnadsform och utmärkande
exteriör med synlig rutschkana
5. Paradisgaraget – parkeringshus i betong med raster av trä
och övriga byggnadsdetaljer, förmedlar en öppen känsla
6. Café UH/ Hotell focus – mörk och sluten byggnad, brun
tegelfasad
7. Umeå Universitet Campus i Örnsköldsvik – exklusiv med
glasfasad, öppen byggnad.
8. Örnsköldsviks kommunhus – traditionell byggnad med inslag
av minimalistiska detaljer.
9. Parkeringsyta- öppen plats för parkering
Ting1 är byggnaden i staden som tar plats med sin ståtliga
byggnadshöjd, färgsprakande och nytänkande arkitektur. Badhuset
utmärker sig exteriört med en slingrande rutschkana och sin
sällsynta byggnadsform. En glasfasad sträcker sig på Umeå
universitet (Campus Örnsköldsvik) i österläge och bjuder på att ge
området karaktär med urbana kontraster. Enhetligheten i
kringliggande bebyggelse saknas, det ger emellertid möjligheter för
kulturhuset att skapa sin egna identitet och behöver inte förhålla sig
till kringliggande arkitektur med avseende på historiska direktiv eller
riktlinjer.
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4.4 MÖJLIGHETER
I detta avsnitt lyfts möjligheterna fram och presenteras nedan för
respektive avsnitt från ovanstående avsnitt i detta kapitel.
Projektområde
Det potentiella projektområdet understödjs med centralt läge, det
finns potential att området utvecklas till en ny attraktiv plats med liv
och rörelse. Ge platsen en egen identitet och idealisera med sociala
miljöer. Förebygg den öppna ytan för yttre påverkningar och skapa
möjligheter att utnyttja söderläget med passiv solinstrålning.
▪
▪
▪

Utnyttja söderläget
Förebygg yttre påverkningar
Skapa möjligheter till sociala och inbjudande miljöer

Stadsanalys
Staden har tydliga stråk och barriärer som omsluter stadskärnan och
skapar likväl begränsade flöden. Örnsköldsvik har relativt låg
bebyggelse med ett eller några utstickande fysiska objekt som anses
som utmärkande landmärken, dessa skapar riktlinjer och
utgångspunkter för en enklare orientering i staden. Stadsanalysen
visar att fastigheten Örnsköldsvik 8:27 har goda förutsättningar att
utvecklas till en mer attraktiv plats och integreras med de nuvarande
stråken. Detta för att skapa ett okonstlat flöde till och från platsen
och frambringa en ny nod i stadskärnan med både nödvändiga,
möjliga och sociala aktiviteter.

▪
▪

Integrera platsen till befintliga stråk
Skapa en ny nod i staden

Vasalunden är en park som angränsar till fastigheten 8:27. Bevara
Vasalundens botaniska karaktär och skapa möjligheter med att knyta
ihop med kulturhusets utomhusmiljö, samt utöka naturliga miljöer i
området. Grönområden bidrar med hållbar miljö ur främst
hälsomässiga skäl och skydda mot yttre påverkningar, (Örnsköldsviks
kommun, 2011).
▪
▪
▪

Utöka grönytor
Integrera med Vasalunden
Skydd mot yttre påverkningar

Kringliggande bebyggelse
Funktionsanalysen tyder på att kulturhuset kan dra nytta av vissa
funktioner, som närhet till parkeringshus, Vasalundens parkområde
eller studiemiljöer på Umeå universitets campuslokaler i
Örnsköldsvik.
▪

Skapa förbindelser mellan områdets funktioner

Kringliggande bebyggelse visar att det inte finns ett tydligt mönster
gällande arkitektoniska riktlinjer beträffande form. Kulturhuset kan
formas originellt med inslag av utmärkande detaljer. Finns goda
möjligheter att skapa en plats med en byggnad som särskiljer sig från
övrig bebyggelse och skapa egen identitet med nytänkande
arkitektur i Örnsköldsvik centrum.
▪
▪

Nytänkande arkitektur
Skapa egen identitet
82

4.5 PROBLEM SEEKING

En överskådlig tabell presenteras nedan som ger en tydlig bild kring
måluppställningar, behov, koncept och problem utifrån den fakta
som studerats under litteraturstudien. Se Tabell 4.

Problem Seeking är en metod av Pena och Parshall (2001), dem
menar att metodens tillvägagångssätt tillhandahåller principer som
hjälper arkitekten att forma ett rum, en byggnad eller en stadsdel i
ett tidigt skede. Processen omfattar fem steg och anses både enkel
och tillräcklig nog att omfamna ett brett spektrum faktorer som
påverkar utformningen av en byggnad. Pena och Parshall (2001) fem
steg i processen är listade nedan:
1.
2.
3.
4.
5.

Upprätta mål
Samla in och analysera fakta
Bestämma behov
Upptäcka och testa koncept
Upplysa problem

Mer detaljerat beskrivet omfattar processen att identifiera möjliga
problem och testa konceptuella idéer, (Pena & Parshall, 2001).
Metoden syftar därtill att upprätta mål kring gestaltningen, i detta
projekt tillsammans med platsanalysen. Vidare belyser Problem
Seeking varifrån dess fakta hämtats för att uppnå målen kring de
identifierade problemen, samt behov i anknytning till punkterna
funktion, form, ekonomi och tid.
Vidare skapas de första konceptuella formuleringarna, som senare
avspeglas i tidiga skisser och slutligen gestaltningsförslaget i kapitel
5.
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TABELL 4. PROBLEM SEEKING MATRIS

Problem
Seeking
FUNKTION
Människor
Aktiviteter
Förhållanden

MÅL

FAKTA

BEHOV

KONCEPT

PROBLEM

Skapa en publik, såväl privat
mötesplats för alla att utveckla sitt
kulturella sinne.

Kapitel 2, 3
& 4,

En central
mötesplats och
nod för
kulturella
aktiviteter,
(Edberg, 2017) .

Platsen erhåller blandat och
logiskt flöde till och från
byggnaden.

Utmanande att skapa
en attraktiv byggnad
med god funktion
kring logistik som
möter kriterier kring
passivhus.
Kravspecifikationer
som indirekt formar
byggnaden till en
funktionell plats, samt
uppfyller logistik och
behov kring lokalerna.

En attraktiv
byggnad i
staden som står
för gott exempel
av hållbart
byggande.

En byggnad med egen
identitet, nytänkande
arkitektur som inte behöver
anpassas efter kringliggande
bebyggelse.

Ett okonstlat flöde till och från
platsen, för både gång och cykel,
samt övriga fordon.
Enkel och tydlig logistik mellan olika
funktioner i byggnaden.

FORM
Läge
Miljö
Kvalitet

Skapa en utformning efter
uppställda kriterier gällande
passivhus för ett mer hållbart
byggande.
Skapa attraktiva miljöer,
beträffande parametrar som
öppen, trygg och vänlig, samt
utrymme för sociala urbana miljöer.

Kapitel 2, 3
& 4.

Byggnaden är en mötesplats
med funktionella och tydliga
samband mellan lokalerna
genom att skapa goda siktlinjer
och iögonfallande placering av
lokaler.

Hur skapar man en
attraktiv offentlig
byggnad för alla?

Byggnadsformen är designad
efter energieffektiva riktlinjer,
till exempel passiv
solinstrålning genom
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Utnyttja platsens centrala läge och
orientering.

takavskärmning och
väderstrecksorientering.
Trygghet genom att byggnaden
är öppen och ljus med sociala
miljöer som välkomnar alla
under hela dygnet.

EKONOMI
Mervärden
Exploatering

TID
Dåtid
Nutid
Framtid

Minimera driftkostnader.

Skapa flexibla lokaler som anpassas
vid eventuella förändringar vid
ökade eller minskade behov.
Material med lång livslängd som
gynnar de attraktiva och
energieffektiva aspekterna.

Kapitel 2.

Kapitel 2 &
3

En offentlig
byggnad som
kan vara öppen
dygnet runt med
låga
driftkostnader.

En offentlig
byggnad som
kan formas med
tiden utifrån nya
behov.

Energibesparing genom att
tillämpa medel som gynnar
energieffektivt byggande, varav
genererar lägre driftkostnader
under byggnadens livscykel.

Flexibla lokaler genom att de
kan omstruktureras genom
enkla medel och användas till
olika verksamheter under
dygnet.

Hur säkerställer man
att en attraktiv
offentlig byggnad som
passivhus genererar
låga driftkostnader.
Ekonomi som är
tillräcklig till att
investera i
energieffektiv
byggnad som
passivhus.
Problematik kring att
idealisera hur
behoven ser ut i
framtiden.

Byggnaden erhåller
hälsosamma och ekologiska
material med lång livslängd.
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4.5.1 MULTI CRITERIA ANALYSIS
I detta avsnitt presenteras och analyseras de tidiga konstruerade
skisserna utifrån Problem Seeking, Tabell 4. Se beskrivningar till
skissförslagen nedan och hur de förhåller sig till studien, samt en kort
analys som konstaterar den mest potentiella skissförslaget. Se även
bilaga 3 och 4 för lokalprogram och mötesanteckningar kring
utformning och innehåll av kulturhuset.

En vändcirkel placeras framför huvudentrén vid lastintag för att
tillgodose större fordon att kunna ta sig till och från byggnaden.
Logistiken kring blackbox och konserthall placeras i norrläge mot
Vasalunden eftersom dessa är mer slutna lokaler. Se Figur 47 för vy
och planskiss.

Skissförslag 1
Kompakt
Byggnadsformen är kompakt och enkel för att främst tillgodose
optimering kring antalet hörn för att undgå punktformiga
köldbryggor. Utformningen ger en öppen känsla eftersom större
delar av ytterväggen är av passivhusglasfasad i entréplan. Byggnaden
är utformad med takavskärmning och är enligt (IG Passivhus Sverige,
2014) en lösning för effektivisering kring passiv solinstrålning i främst
söder- och västerläge. Det befintliga gångstråket längsmed
Strandgatan leds in vidare mot huvudentrén och kopplas på det nya
gång- och cykelstråket som är placerad intill och runt byggnaden för
att sedan ledas vidare mot Vasalundens stråk, samt mot övriga delar
av inre centrum. En mindre parkering placeras intill huvudentrén för
att tillgodose tillgänglighet kring att parkera bilar nära byggnaden,
därtill en större grönyta för en mer attraktiv och hälsosammare
utemiljö kring byggnaden i stadsmiljö.

FIGUR 47. VY OCH PLANSKISS ÖVER SKISSFÖRSLAG KOMPAKT
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Skissförslag 2
Rund
Skissförslag två är en utvecklad version av skissförslag ett. Den
uppfyller i princip samma funktioner förutom att formen skiljer sig
från tidigare skissförslag. Byggnadsformen är rundad i främst söderoch västerläge, enligt Energivärlden (2016) är det en av lösningarna
kring en mer energieffektiv utformning för passivhus. Därtill tillför
det en mer intressant och nyskapande byggnadsform i jämförelse
med kringliggande bebyggelse. Se Figur 48

FIGUR 48. VY ÖVER SKISSFÖRSLAG RUND

Beträffande logistiken kring planlösningarna prövas placering av
blackbox, konserthall och lastintag i västerläge. Parkeringsytan är väl
tilltagen och en grönyta fås plats intill byggnaden. Se Figur 49 för
planskiss.

FIGUR 49. PLANSKISS ÖVER SKISSFÖRSLAG RUND

87

Skissförslag 3
Kompakt och rund
Skissförslag tre är en variation av både skissförslag ett och två. Det är
en byggnadsform med både runda och kompakta inslag. Logistiken
kring planlösningen i entréplan följer skissförslag ett med mindre
ändringar. Se Figur 50 och Figur 51 för vy och planskiss.

FIGUR 51. PLANSKISS ÖVER SKISSFÖRSLAG KOMPAKT OCH RUND
Analys
FIGUR 50. VY ÖVER SKISSFÖRSLAG KOMPAKT OCH RUND

Skissförslag tre; kompakt och rund anses vara det bästa förslaget
som uppfyller de flesta kriterier utifrån Problem Seeking, Tabell 4.
Samtidigt upplevs skissförslag tre som en mer attraktiv och öppen
byggnad i jämförelse med de övriga skissförslagen. Byggnadsformen
har utvecklingspotential till att anpassas ytterligare efter platsen och
med publika och sociala ute- och innemiljöer, samt ett fortsatt
arbete kring logistik med samtliga våningsplan och placering av alla
lokaler som ska inrymma byggnaden.
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KAPITEL 5. GESTALTNINGSFÖRSLAG
I detta kapitel redovisas gestaltningsförslaget i form av rithandlingar,
samtliga handlingar visualiserar ett konceptuellt förslag, varav
detaljnivån är begränsad. Det som redovisas är, konceptskiss,
volymutredning, vyer, situationsplan, samtliga våningsplan, fasader
och sektion. Utöver det presenteras förslag över val av stomme och
byggnadsteknik som är viktiga aspekter för eventuell certifiering av
passivhus i framtiden. Därtill redovisas en beräkning av
genomsnittligt U-värde och illustration som schematiskt visar hur och
var kulturhuset är energieffektivt.
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5.1 KONCEPT
I detta inledande avsnitt i gestaltningsförslaget introduceras
resultatet med en konceptbeskrivning, volymutredning och förslagets
konceptuella idé beträffande logistiken både kring och i byggnadens
entréplan. Det är en målande beskrivning över hur ett attraktivt och
offentligt passivhus har tillämpats i Örnsköldsvik.

5.1.1 KONCEPTBESKRIVNING
Platsen erhåller blandat och logiskt flöde till och från byggnaden, det
är en ny nod och mötesplats i staden med funktionella och tydliga
samband mellan lokalerna genom goda siktlinjer och logiskt
placerade lokaler, såväl samhörighet och flexibilitet mellan de
publika, semipublika och semiprivata utrymmena.

Byggnadsformen beaktar energieffektiva riktlinjer som bland annat
genererar lägre driftkostnader under byggnadens livscykel.
Passivhusprincipen uppfylls med väl isolerade väggar, tak och grund.
Såväl den passiva solinstrålningen genom takavskärmning och
optimerad väderstrecksorientering av huskroppen. Lösningar i form
av passivhusfönster, entréslussar och ventilation med
värmeåtervinning är en del av pusselbitarna till ett komplett
passivhus. Attraktivitet genom att byggnaden erhåller hälsosamma
och ekologiska material med lång livslängd, samt flexibilitet genom
att lokaler kan omstruktureras genom enkla medel och/eller
användas till flera olika verksamheter under dygnet.

Kulturhusets byggnadsform förknippas med en pianoflygel med sina
mjuka och organiska former kombinerat med sin musikaliska
lekfullhet och elegans. Utformningen kan upplevas neutralt mellan
det feminina och maskulina intrycket, samt en byggnad som är
enhetlig och strukturell, kombinerat med det oväntade och kaotiska
uttrycket i exteriören. Den organiska formen ger ett öppet och
välkomnande intryck vid entréer i både öster- och västerläge, dessa
ytor är inbjudande med glasfasad som sträcker sig upp till takfoten.
Trygghet skapas genom att byggnaden är öppen och ljus med sociala
miljöer som välkomnar alla dygnet runt. Det skapas platser för
främst möjliga aktiviteter som kan åskådliggöras av observatörer i
den urbana miljön.
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5.1.2 VOLYMUTREDNING
Den rekommenderade bruttoarean på 3800 kvm appliceras på platsen. Vidare fastställs volymen till
tre våningsplan för att uppnå önskad yta till samtliga lokaler och det kartläggs optimal orientering av
huskroppen för passiv solinstrålning. Senare efterkonstrueras volymen med att verksamheten AMB
anpassas till två våningsplan. En möjlig terras appliceras i sydostligt läge, ovanpå AMB på plan tre. För
att undvika hög solvärmebelastning appliceras fast takavskärmning med passiv solinstrålning i
söderläge. Den slutgiltiga utformningen av byggnaden fastställs till en kompakt och organisk form för
att uppfylla rekommenderade passivhusprinciper och ge byggnaden egen karaktär och identitet,
samt anpassas till platsens struktur för en mer följsam form. Se Figur 52 för illustration som visar
utformningen stegvis och se Bilaga 3 och 4 för lokalprogram/mötesanteckningar.

FIGUR 52. ILLUSTRATION ÖVER VOLYMUTREDNINGEN SOM VISAR SAMTLIGA STEG.
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5.1.3 KONCEPTSKISS
Konceptskissen illustrerar hur flödet till och
från platsen fungerar och hur det
sammanbinder med befintliga stråk, såsom
Vasalunden, Strandgatan, café UH och
Campus. Siktlinjer från Strandgatan och
kulturtorget möts av publika entréer som leder
in till hjärtat och det kulturella navet i
byggnaden. Navet leder en vidare ut till
sekundära noder med
kommunikationsmöjligheter upp till samtliga
våningsplan. Det ges möjligheter till att vända
större fordon på både kulturtorget och vid
lastintag. Flödet från Strandgatan leder in till
en mindre parkering som är placerad intill
byggnaden. Se Figur 53 för konceptskiss.

FIGUR 53. KONCEPTSKISS SOM ILLUSTRERAR FLÖDEN, SIKTLINJER OCH NYA NODER
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5.2 ETT ATTRAKTIVT OCH
OFFENTLIGT PASSIVHUS
I detta avsnitt redovisas
gestaltningsförslaget på det attraktiva
och offentliga passivhuset. De
konceptuella ritningarna presenteras
och kompletteras med beskrivande
text.
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5.2.1 UTFORMNING

illustrativt visar hela byggnaden i fågelperspektiv med kringliggande
bebyggelse, Figur 54.

Byggnadsformen är kompakt för att minimera antalet köldbryggor
och utformad med runda inslag för att minimera värmeförluster.
I sydostligt läge intill nya kulturtorget är huvudentrén applicerad
med glasfasad upp till takfoten för att tydliggöra en välkomnande
känsla och erhålla passiv solinstrålning till den öppna foajén.
Huvudentrén och den mindre entrén (i siktlinje med Strandgatan, se
Figur 53) är designad med entréslussar för att tillgodose minskad
förlust av värme.
Byggnaden har fast takavskärmning som avskärmar vid för hög
belastning av solinstrålning under sommaren och välkomnar mer
passiv solinstrålning under vinterhalvåret när solen står lägre i
nordiskt klimat. Den öppna glasfasaden i entréplan, danslokaler och
entréer kan ge ökat intresse till möjliga och sociala aktiviteter genom
att till exempel se det mobila elementet solen, därtill ger det
möjlighet till ökad grad av dagsljus interiört.
Tre vyer presenteras som illustrativt beskriver hur byggnaden kan
uppfattas av observatören i den urbana miljön. En vy i siktlinje från
Strandgatan visar en del av byggnadens funktioner och
verksamheter, se Figur 56. Följande vy illustrerar hur du som
besökare upplever byggnaden från det nya kulturtorget med
huvudentrén i fokus, i bakgrunden kan man betrakta en av stadens
främsta landmärken, nämligen hoppbacken. Utöver det illustrerar
bilden sociala utrymmen, se Figur 55. Därtill presenteras vy tre som

FIGUR 54 FÅGELPERSPEKTIV MED KRINGLIGGANDE BEBYGGELSE
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FIGUR 55. VY FRÅN NYA KULTURTORGET MED HOPPBACKEN OCH KOMMUNHUSET I
BAKGRUNDEN

FIGUR 56. VY FRÅN STRANDGATAN
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5.2.2 SITUATIONSPLAN

illustrerar funktioner i förhållande till entréplan och en vid takplan.
se Figur 57 och Figur 58.

Platsen erhåller två tydliga trafikentréer som ger plats för att vända
större fordon vid behov (se Bilaga 2 för rekommenderad placering av
vändcirklar). En för främst framkomligheter till lastintag och
möjligheter för större fordon till att parkera en kortare stund på
fastigheten. Kulturtorget vid huvudentrén är mångfunktionell
eftersom den både kan användas som en mötesplats i den urbana
miljön och som en funktionell yta till att vända större fordon. Intill
kulturtorget ligger en mindre platsbestämd parkeringsyta för mindre
fordon, varav två är handikappanpassade.
Gång- och cykelstråk kring byggnaden knyter ihop med befintliga
stråk, såsom Strandgatan, Vasalunden, en gågata intill Café UH och
campus Örnsköldsvik. Samtliga stråk leder en vidare mot övriga delar
av staden.
Platsen är försedd med utökade grönområden intill byggnaden och
även en möjlig terrass på plan tre med möjlighet till grönytor och
sittplatser i sydostligt läge. Dessa ytor ger utrymme för lek och
rekreation för det egna skapandet i den urbana miljön. Utöver det är
likaså takbeläggningen på byggnaden av sedum, vilket både ger
isolerande egenskaper och god dagvattenhantering enligt Nordwall
och Olofsson (2014). Därtill blir Vasalunden kulturhusets närliggande
stadspark och harmoniska bakgård med sin botaniska och exotiska
växtlighet.
Funktionsytorna definieras med skiljaktiga markbeläggningar men
ger samtidigt ett intryck av flytande gränser mellan kulturtorg,
gångstråk och entré. Två situationsplaner presenteras nedan, en bild
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FIGUR 57. SITUATIONSPLAN I FÖRHÅLLANDE TILL ENTRÉPLAN
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FIGUR 58. SITUATIONSPLAN ÖVER TAKPLAN

5.2.3 PLANLÖSNINGAR
Planlösningar
Foajén (vattenhålet) är öppen och välkomnande plats med en
uppseendeväckande rymd upp till översta våningen, med funktionen
att sprida överskottsvärme till övriga lokaler. Kulturhuset erhåller
publika, semipublika och mer semi- och privata utrymmen. Foajén är
den mest publika ytan tillsammans med de kommunikationsytor som
sträcker sig runt foajén på plan två och tre. Aktivitetslokaler såsom,
bild, form, textil och konstutställningshall etc. anses mer
semipublika, dessa erhåller öppna väggytor vilket gör det möjligt att
observera de möjliga aktiviteterna i de publika utrymmena. Mer
privata utrymmen erhåller en mer sluten karaktär på
rumsbildningen.
De allmänna WC-utrymmena är placerade ovanför varandra för att
lättare kringgå projektering med vatten och avloppsanordningar etc.
i ett senare skede. Trapphusen är konstruerade till egna brandceller
och det ges förslag på eventuella nödutgångar. Ett trapphus på plan
ett vid logerna når upp till plan tre för att skapa enkelt flöde från
scenrum till omklädning och dusch. Sammanlagt finns det; två
trapphus med både hiss och trappa, en entrétrappa på plan ett till
plan två och ett trapphus med hissanordningar. Dessa är logiskt
placerade som skapar ett lättare flöde mellan samtliga våningsplan.
Verksamheten Academy of music and business (AMB) på plan ett
och två har egen entré och möjligheter att ta sig vidare ut till övriga
delar av byggnaden.

Plan 1
På entréplan möts besökaren av vattenhålet, det är en öppen foajé
med plats för bredd och spets, det är stadens nya centrala lägereld
att mötas vid i världsarvet höga kusten. Foajén är ett socialt
utrymme för tillfälliga uppträdanden eller en skulpturgård och
sittplatser vid café och restaurang, sammanfattningsvis en publik
plats och ett kulturellt nav i kulturhuset.
I axialriktning från huvudentrén möts blicken av en större
entrétrappa med djupa trappsteg som ger möjlighet till att sitta ner
och begrunda kulturhusets rymd eller ett uppträdande några
trappsteg ned på foajéns öppna yta. I direkt anslutning till
huvudentrén möts besökaren av en välkomnande informationspunkt
där det ges tillfälle att ta emot information rörande kulturhusets
innehåll eller dagens kommande evenemang.
Blackboxens flexibilitet ger utrymme till att öppna upp mot foajén
när större sammanhängande yta önskas, detta för att en större
mässa eller evenemang kan samspela mellan både foajén och
blackboxen. Café och restaurang ligger i anslutning till
konstutställningshallen, därav enkelt att gå emellan vid eventuella
vernissager eller liknande evenemang som kräver ett lättare tilltugg.
Projektrummet och utställningshallen kan sammannyttja vid behov.
Soprum och varumottagning är placerade nära lastintag och ett
förråd och verkstad för utställningshallen är placerad på lånad yta
under entrétrappan. Faciliteter kring scenlokalerna, såsom loger,
artist- och instrumentgarderob är placerade intill konserthall och
blackbox. Logerna kan möjligtvis användas som mötesrum vid behov.
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En passage och teknikutrymme är placerad under konserthallens
gradänger för att möjliggöra ett smidigare flöde från scenmottagning
till den stora/lilla blackboxen och vice versa.
En areasammanställning presenteras över plan 1, se Tabell 5 och se
Figur 59 för plan 1.

TABELL 5. AREASAMMANSTÄLLNING PLAN 1

PLAN 1
Blackbox
Konserthall inklusive teknik utrymme/
passage
Scenmottagning, sidoscen
Teknikförråd/verkstad
Artistgarderob
Instrumentgarderob
Loger
Städ
Kapprum
Sop/varumottagning
Foajé (Vattenhålet)
Info
Drama
Projekt ateljé
Konstutställning
Förråd utställningshall/verkstad
Café/Restaurang
AMB
Kommunikationsyta inklusive trapphus
WC och HWC

SUMMA

kvm
835
535
308
45
18
46
6
104
96
672
40
104
84
100
60
194
440
200
50

3940
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Illustration PLAN 1 ska in här

FIGUR 59. PLAN 1, SKALA 1:500
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Plan 2
På plan två välkomnas besökaren av den publika entrén till
konserthallen, samt en entré till blackbox vid evenemang i behov av
sittplatser. Intill salarna finns omklädningsrum med
duschmöjligheter, därtill loger och WC faciliteter.
Danslokalerna är placerade i söderläge med stora glaspartier, vilket
gör det möjligt att åskådliggöra aktiviteten i den urbana miljön och
släppa in den passiva solinstrålningen. Om solinstrålningen blir för
påtaglig kan den lätt skärmas av med markiser. Omklädningsrum
inklusive duschmöjligheter och WC är placerade intill danslokalerna.
De skapande varsamheterna såsom bild, form, textil och trä/metall
är placerade intill varandra för att skapa hög grad av samnyttjande.
Därtill flexibilitet genom ett okonstlat flöde mellan verksamheterna
och lokalerna kan öppnas upp och användas till en stor gemensam
verksamhet vid behov. Foto och media är parallellt placerade i
förhållande till varandra med goda utsiktmöjligheter över inre
centrum och kulturhusets semipublika utrymmen.

TABELL 6. AREASAMMANSTÄLLNING PLAN 2

PLAN 2
Textil
Trä/metall
Form
Bild
Förråd skapande
Foto
Media och studiemiljö
Dans 2 st. lokaler
Omklädning och dusch
Tvätt/städ
Loger
AMB
Kommunikationsyta inklusive trapphus
WC och HWC

SUMMA

kvm
55
60
62
52
50
58
70
210
120
20
16
570
640
55

2040

Kommunikationsytan på plan två skapar en trevlig yta med rundgång
och sociala ytor vid de öppna glaspartierna ovanför entréerna på
plan ett. Här ges det möjlighet att sitta eller stå och begrunda staden
i sin egna stillhet, eller möjliga utrymmen för det korta och mer
semipublika mötet.
En areasammanställning över plan två presenteras i Tabell 6 och se
Figur 60 för plan 2.
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FIGUR 60. PLAN 2, SKALA 1:500
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Plan 3
På plan tre finns kontorsmöjligheter för det öppna
kontorslandskapet, varav två rum är platsbestämda mötesrum i det
sydvästra hörnet som ger goda vyer ut mot övriga delar av centrum.
Generellt är kontorsytan ett utrymme med öppna dörrar och
inbjudande miljöer.
Intill kontorsplatserna är musikrum placerade för det egna
skapandet, här finns det både större och mindre musikrum med en
rumsbildning som välkomnar in dagsljus i korridorsutrymmet.
Kontrollrummet ligger intill ett lika stort rum till ytan, vilket ger
möjligheter att kunna omfördelas och öppnas upp om större yta
önskas. I närheten ligger ett mindre förråd placerad för att ställa
undan material.
Kommunikationsytan som leder en runt på plan tre tar en till bland
annat terrassen som vetter mot sydost, det är en extra yta utifrån
lokalprogrammet med plats för möjliga aktiviteter att äga rum, till
exempel njuta av solen eller en plats för utelek och rekreation för
det egna skapandet. Det är ytor med varierad miljö i form av
materialkombinationer av både trä och växtligheter.

En areasammanställning över plan tre presenteras i Tabell 7 och se
Figur 61 för plan tre i skala 1:500.

TABELL 7. AREASAMMANSTÄLLNING PLAN 3

PLAN 3
Övningsrum musik
Förråd musik
Kontorsplatser/personalrum
Artistfoajé
Förråd diverse
Teknik/fläktrum
Kommunikationsyta inklusive trapphus
WC och HWC

SUMMA

kvm
144
53
348
76
77
350
608
55

1700

För den stående publiken till konserthallen görs entré på plan tre
och en artistfoajé placerad med goda utsiktsmöjligheter över
byggnaden och centrum.
Ett teknikutrymme är placerad i norrläge med plats för fläktrum och
övriga installationer, samt förråd för diverse vid behov.
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Planlösning 3 ska in i skala 1:200

FIGUR 61. PLAN 3, SKALA 1:500
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Scenlokaler

Sektion

Blackboxen är flexibel genom att den kan avskärmas till en mindre
sal vid behov och med mobila gradänger som går att demontera när
den stående publiken behöver både mer eller mindre yta och vice
versa. Blackboxen rymmer 800 sittande eller cirka 1200 stående och
konserthallen 430 sittande, varav fem är handikappanpassade och
ett tiotal stående på plan tre. Scenen i konserthallen är upphöjd till
en nivå på 0,8 meter för att ge samtliga åskådare i den sittande
publiken en bra synvinkel.

Sektionen är en målande bild över framförallt konserthallen med
både sittande och stående publik, därtill visar sektionen
passage/teknik utrymmet under gradängen med ett kapprum intill
salen på entréplan. Sektionen visar även danslokalen i söderläge,
samt café/restaurang, kontorslokalen, huvudentréns glasfasad upp
till tak och de kommunaktionsytor som sträcker sig runt foajén.
Därtill bli det tydligt att den fasta takavskärmningen dessutom ger
skydd för yttre påverkningar för gång- och cykeltrafikanter. Se Figur
62

Lastintag placeras på samma nivå som konserthall och blackbox med
en takhöjd på 4,5 meter. Scenlokalerna samnyttjar lastutrymmet och
det finns goda utrymmen för inlastning av långa dekorelement, samt
passager som ger ett okonstlat flöde mellan till exempel blackbox
och lastutrymmet med scenteknik, sidoscener och verkstad.

FIGUR 62. ILLUSTRATIV SEKTION ÖVER KONSERTHALL, FOAJÉ, DANSLOKAL, KONTOR OCH RESTAURANG.
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5.2.4 EXTERIÖR
Exteriören förmedlar en svävande känsla med den mörkgråa fasaden
i entréplan, den förstärker uttrycket och dess byggnadsform
ytterligare och smälter samman med de större glaspartierna som är
passivhus-glasfasad. På plan två och tre har en ljusare träfasad med
liggande panel av cederträ applicerats, denna ger ett behagligt och
varmt intryck samtidigt som den liggande panelen förstärker den
runda utformningen. Därtill skapar exteriören kontraster och egen
identitet till den kringliggande bebyggelsen.
Fönstersättningen skapar ett möte mellan det enhetliga och
strukturella på entréplan med en mer kaotisk struktur på plan två
och tre. En fönstersättning med olika dimensioner skapar goda
möjligheter till att anpassas till verksamheter med olika behov kring
dagsljus och till funktioner som kräver högre eller lägre brösthöjd,
samtidigt som det skapar ett intressant uttryck.
Fasaderna är öppna mot väderstrecken; sydost och sydväst, och mer
slutna mot nordost och nordväst. Fasaden har framförallt öppnats
upp vid lokalerna med mer attraktiva och möjliga- och sociala
aktiviteter såsom; café/restaurang, ateljé, kontor och danslokaler
etc., samt vid publika entréer. Se Figur 63 - 66 för samtliga fasader.
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FIGUR 63. FASAD MOT SYDOST, EJ SKALENLIG

FIGUR 64. FASAD MOT SYDVÄST, EJ SKALENLIG
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FIGUR 65. FASAD MOT NORDVÄST, EJ SKALENLIG

FIGUR 66. FASAD MOT NORDOST , EJ SKALENLIG
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5.2.5 BYGGNADSTEKNIK FÖR PASSIVHUS
Byggnaden har blandkonstruktion med material av både trä och
betong, se Figur 67. Stommen består av betong och ytterväggarna av
lättregelstomme. Ytterväggarna kan ses som utfackningsväggar och
självbärande och betongstommen bär upp hela byggnaden.
Betongstommen gynnar byggnadens verksamheter med god
komfort med minskad ljud spridning mellan lokalerna, samt bra
lagringsförmåga av överskottsvärme och som även klarar långa
spännvidder. Bjälklagen är prefabricerade håldäckselement med
utrymme för kanalsystem av ventilation och övriga installationer.

vidare till övriga lokaler vid behov. Om den passiva solvärmen och
det effektiva ventilationssystemet inte räcker till kan eventuella
rekommendationer ges till att ansluta till stadens fjärrvärmesystem
eller installera ett vattenburet värmesystem med radiatorer.

Generellt har byggnaden inga infästningar som påverkar det yttre
klimatskalet negativt, ett obrutet isolerskikt i ytterväggen som
minimerar uppkomst av köldbryggor.
Passivhusfönsterfasaden är ett argonfyllt tre-glasfönster med väl
isolerade karmar och har ett U-värde ned mot 0,65 W/m², K. Övriga
fönster är passivhusanpassade med U-värden mellan 0,8- 0,9
W/m²,K för antingen nationell eller internationell certifiering, se
Tabell 1. De två största och mest publika entréerna är konstruerade
med entréslussar för att minimera värmeförluster.
Ventilationen är ett FTX-system med värmeåtervinning och har ett
kontrollerat flödessystem. Den överskottsvärme som uppstår i till
exempel café/restaurangens storkök, den värme som alstras från de
800 personerna som vistas i blackboxen och spillvärme från
maskinella utrustningar kan tas upp och renas för att transporteras

FIGUR 67. ILLUSTRATIVT VÄGGSNITT MED EXTERIÖR, EJ SKALENLIG
110

Grundbjälklag
Grundkonstruktionen är platta på mark med en välisolerad grund
både under plattan och kring sockelelementet, totalt en
isolertjocklek på 300 mm under betongplattan och en PE-folie
mellan cellplasten för att minimera risken för fuktvandring upp i
konstruktionen. Mötet med ytterväggen skyddas av cellplast både
vid sockel och yttervägg. Isoleringen under plattan läggs ut på ett
dränerande lager av tvättat makadam. Se Figur 68

De material som grundkonstruktionen består av listas upp nedan:
Golvbeläggning enligt Andrén och Tirén (2010):
1. Betongplatta 100 mm (självtorkande
2. EPS Cellplast under plattan 100 mm
3. PE-folie 0,2 mm
4. EPS Cellplast 200 mm
5. Tvättad makadam 150-250 mm och geotextil
Sockelelement enligt Andrén och Tirén (2010):
1. 150 mm putsad sockelelement
2. EPS Cellplast 100 mm, vertikal isolering
3. Bärande isolering under grundsulan. EPS Cellplast 100 mm.
4. Dränering och rörstråk

FIGUR 68. VERTIKALT SNITT PÅ GRUNDBJÄLKLAGET, EJ SKALENLIG
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Yttervägg
Ytterväggens stomme är en lättregelstomme av trä med väl tilltagen
isolering. Totalt 200 mm väggisolerad cellplast och 265 mm
mineralull. Ytterväggens element kan prefabriceras, väggen tillverkas
i fabrik för att sedan transporteras ut till platsen. Ytterväggen
erhåller ett U-värde på cirka 0,10 W/ m², K. se Figur 69.

De material som ytterväggen består av listas upp nedan, en lösning
enligt Andrén och Tirén (2010) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Träpanel/fasadytskikt 22+22 mm
34X70 mm läkt med cc 600
Cellplast EPS 100 mm
Gipsskiva GNU 9 mm
Träregelstomme 195X45 mm, 195 mm mineralull
Gipsskiva GNU 9 mm
Cellplast EPS väggisolering 100 mm
0,2 mm PE-folie
Installationsskikt med träregel 70X45 cc 400 liggande, 70 mm
mineralull
10. Gipsskiva, 13 mm

FIGUR 69. VERTIKALT SNITT PÅ YTTERVÄGG, EJ SKALENLIG
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Takbjälklag
Takbjälklaget är ett varmtak med limträbalkar och ett isolerskikt på
500 mm, en isolerings tjocklek som genererar ett U-värde på cirka
0.08 W/K,m² enligt Andrén & Tirén (2010). Takkonstruktionen har
ett ytskikt av sedum som har isolerande egenskaper och möjlig att
tillämpa vid platta- eller låglutande tak. Ytskiktet ger god
dagvattenhantering och en utökande livsmiljö för fjärilar, bi och
övriga nyttoinsekter (Svenska naturtak, u.d.).Se Figur 70

De material som takbjälklaget består av listas upp nedan:
Sedumskikt enligt svenska naturtak (u.d.).
1. Sedumsticklingar och fröblandning, alternativt för-odlad
sedummatta
2. Odlingssubstrat, vattenhållande förmåga och relativt låg vikt.
100 mm (60-200mm)
3. Fleecematta
4. Dränering och vatten hållande skiva, 40 mm
5. Skydds- och vattenförvaringsmatta

Takbjälklag enligt Träguiden (2003) och Andrén & Tirén (2010):
1.
2.
3.
4.

Råspont 22X95, cc 400
Takstol, limträbalkar, isolering lösull 430 mm
Ångspärr
Installationsskikt med träregel 70X45, isolering 70 mm
mineralull
5. Gipsskiva 13 mm

FIGUR 70. VERTIKALT SNITT ÖVER TAKBJÄLKLAG, EJ SKALENLIG
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Energieffektivitet
Ett flertal energieffektiva lösningar har applicerats. Fokus har legat
på att välja material och en byggnadsteknik som följer de
grundprinciper för ett hållbart byggande.
En blandkonstruktion appliceras med inslag av trä och betong med
ett flertal olika energieffektiva egenskaper. Trä är ett naturligt
material med cykliskt kretslopp och betong fungerar bra som stora
värmeelement på vintern och kylelement på sommaren. Därtill
rekommenderas att välja lokalproducerade leverantörer för att
optimera energieffektiviteten ytterligare. Se Figur 71 som illustrerar
byggnadens kompakta byggnadsform med sina få punktformiga

köldbryggor, samt en byggnadskonstruktion med få linjära
köldbryggor och inga infästningar som påverkar klimatskalet
negativt. Byggnadens klimatskal är kompakt med låga U-värden på
såväl vägg, tak (med vegetation med isolerande egenskaper) och
välisolerad grund, samt energieffektiva fönster och dörrar
(entréslussar).
Byggnaden är väderstrecksorienterad med större fönster som vetter
mot sydligt väderstreck, en byggnad som är anpassad efter
solinstrålning under sommar som vinter. Takavskärmning och
passivhusglasfasad med låga U-värden är också faktorer som
optimerar energieffektiviteten, slutligen ett ventilationssystem med
värmeåtervinning.

FIGUR 71 ILLUSTRATIV BILD ÖVER BYGGNADENS ENERGIEFFEKTIVITET
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Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um
En genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) beräknas för att
tydliggöra om kulturhuset uppnår de energikrav som ställs för
certifiering av passivhus.
Tabell 8 redovisar U-värdet för respektive byggnadsdel och dess
area (Ai). U-värdena hämtas från avsnitt 5.2.5 Byggnadsteknik för
passivhus. Byggnadens U-medel beräknas enligt Formel 1 och dess
area utläses direkt från Revit.
Formel 1 redovisas nedan och beskrivning enligt Petersson (2013).
𝑈𝑚 =

∑ 𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟 ∗𝐴𝑖 +∑ 𝛹𝑘 ∗𝑙𝑘 +∑ 𝑋𝑖
𝐴𝑜𝑚

(1)

Um = Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (W/m²K)
Ai = Area för byggnadsdelens i yta mot uppvärmdinneluft (m²)
Ψk = Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan
(W/mK)
lk= Längden av den linjära köldbryggan mot uppvärmd inneluft (m)
Xk=Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga
köldbryggan (W/K)
Beräkning av korrigerat U-värde avgränsas i detta projekt och blir
därmed likvärdigt med U-värdet för respektive byggnadsdel, samt
punktformiga köldbryggor försummas enligt Petersson (2013).
Värmegenomgångskoefficienten (Ψk ) hämtas från Petersson (2013)
och golvets värmegenomgångskoefficient beror på
kantisolertjockleken (70 cm) och ger ett beräknat medelvärde på
0,15 W/mK.
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TABELL 8 RESULTAT U-VÄRDE OCH AREA

Vägg
Tak
Golv
Passivglasfasad
Fönster
Dörrar
Aom [m²]

U

Ai

U* Ai

[W/m²,K]
0,10
0,08
0,10
0,65
0,90
0,90

[m²]
1986,44
4706,91
4300,10
578,05
161,04
19,53
12082,81

[W/K]
198,64
376,55
430,01
375,73
144,94
17,57

SUMMA [W/K]

Utifrån framräknade värden i Tabell 8 och Tabell 9 beräknas den
genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten fram enligt Formel
1, se nedan för resultat.
Um= 0,1339 W/m²,K
Det betyder att kulturhuset klarar kravet för en internationell
certifiering (PHI), se Tabell 1.

1543,45

TABELL 9 RESULTAT KÖLDBRYGGOR
Köldbrygga anslutningar
Ψk
lk
[W/mK]
[m]
Vägg-tak
Vägg-bjälklag
Hörn
Golv-grund
Vägg- golv
Fönster
Dörrar
SUMMA [W/K]

257,30
510,00
52,00
255,80
851,00
61,00

0,02
0,02
0,03
0,0
0,15
0,02
0,02

lk* Ψk
[W/K]
5,15
10,20
1,56
0,0
39,52
17,02
1,22
74,76
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KAPITEL 6. ANALYS, DISKUSSION OCH
SLUTSATSER
I detta kapitel analyseras gestaltningsförslaget, studiens
genomförande och metodik diskuteras och slutligen en kort slutsats
som besvarar frågeställningarna. Kapitlet avslutas med
rekommendationer till fortsatt arbete.
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6.1 ANALYS
I detta avsnitt analyseras studien och gestaltningsförslaget. Vad är
bra och vad hade kunnat förbättras?
Övergripande analys
Under studien har det blivit tydligt att det är svårt att täcka in alla
aspekter vid gestaltning av ett attraktivt kulturhus som passivhus.
Det är många faktorer som spelar in till att det blir ett bra resultat i
en sådan komplex byggnad och ett flertal parametrar är ännu inte
tydligt undersökta, såsom hållbara material, fördjupande
byggnadsteknik och interiöra lösningar.
Det har dessutom blivit uppenbart att en certifiering av ett passivhus
kräver mer än att bara visa på hur det kan utformas med ett
välisolerat och lufttätt klimatskal med minimala köldbryggor. Under
hela byggprocessen krävs det både bra kvalitetssäkring och
projektering som slutligen säkerställer att en certifiering kan
uppfyllas.
Attraktivitet har i det här arbetet tolkats som att byggnaden ska
integreras med sin omgivning och att de publika ytorna ska
organiseras och gestaltas för sina funktionskrav och bjuda in till
användning. Invånarnas syn på attraktiv byggnadsutformning har
studerats med hjälp av en enkät i form av semantisk miljöbeskrivning
(se Tabell 2). Utifrån den kan man urskilja att ett attraktivt kulturhus
i Örnsköldsvik bör vara öppen, ljus, trygg och vänlig, samt ge ett
neutralt intryck vad gäller ordparen maskulint/ feminint och

enhetligt/kaotiskt. Därtill har en utmaning varit att påvisa att de
konceptuella illustrationerna i gestaltningsförslaget förmedlar den
känslan och att det slutligen förblir en attraktiv byggnad när det är
färdigställt.
Under studien har det i högsta grad fördjupats om offentliga
scenlokaler och dess logistik beträffande lastintag. Till följd har det
inte bekommit en helhetsbild över behovet av detaljerade
funktionsanalyser och rekommendationer över rumsbildning
angående samtliga lokaler som ska inrymma kulturhuset.
Lokalprogrammet och sammanställningen av mötesanteckningar kan
anses vara övergripande handlingar som uttryckligen inte definierar
rekommenderad rumsbildning och dess innehåll utifrån
arkitektoniska aspekter mer än generella kravspecifikationer, till
exempel rekommenderad scenstorlek i både konserthall och
blackbox.
Gestaltningsförslaget
Eftersom gestaltningsförslaget visar ett tidigt skede över hur
kulturhuset konceptuellt kan realiseras finns det ytterligare
parametrar som bör undersökas och som vanligtvis utreds under
projekteringen. Till exempel den utsatta ytan på fläktrum/teknikrum
bör undersökas grundligare eftersom det kan innebära att passivhus
kräver mer utrymme för dessa tekniska lösningar, samt val av dess
placering i byggnaden bör undersökas ytterligare.
En del brister som har uppmärksammats är att kommunikationsytan
bakom scenlokalerna på främst entréplan kan upplevas privata och
att besökaren eventuellt endast rör sig vid foajén och vid de mest
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publika verksamheterna intill. Detta är en aspekt som vidare kan
analyseras över vad som eftersträvas med kulturhuset. Korridorer
intill scenlokalerna och AMB kan uppfattas långa och endast
funktionella. Dessa utrymmen kan förslagsvis planeras med en
spännande interiör i form av belysning och/eller eventuellt
väggmålningar som förminskar känslan av intetsägande ytor. Vidare
kan det analyseras kring utformning av scenlokalerna för att
tillfredsställa samtliga behov. Om dessa scenlokaler utformas
annorlunda finns det möjligheter att skapa intressanta
korridorsutrymmen utifrån innovationstänkande rumsbildningar.
För att uppnå bra kvaliteter kring akustik rekommenderas att
efterfråga en sakkunnig inom området, detta för att uppnå ett bra
resultat av samtliga verksamheter och förhindra dess ljudspridning i
byggnaden. Betongstommen som har tillämpats har dock bra
egenskaper till att förhindra ljudspridning, men eventuella problem
kan uppstå på plan tre där musikrum har placerats intill
kontorsutrymmen och kommer eventuellt besväras av varandras
verksamheter. Problemet kan dock förhindras genom att
akustikskivor appliceras eller finna nya lösningar på var dessa lokaler
kan placeras i byggnaden.
På entréplan kan det uppstå problem genom att café och restaurang
inte ligger i direkt anslutning till exempel varu- och mottagningskök,
däremot handlar det om minimala avstånd däremellan och kan
eventuellt ses som ett fungerande koncept trots allt. Dessutom kan
möjligen både köksutrymme och ett mindre förråd inrymmas i den
avsedda arean på cirka 200 kvm.

Det som är bra med gestaltningsförslaget är att större glaspartier har
applicerats på byggnaden, så länge energieffektiva fönster tillämpas
och att karmen överisoleras under uppförandet av byggnaden.
Därtill ger dessa öppna ytor en mer välkomnade känsla, öppna
entréer som samtidigt fyller funktionen med att släppa in passiv
solinstrålning till foajén. Vilket också är positivt genom att
observatören i den urbana miljön kan åskådliggöra både sociala- och
möjliga aktiviteter och vice versa.
Fastigheten har sina begränsningar med att kulturhuset tar upp
4000 kvm av markytan, det är därmed positivt att vändcirklar har
planerats in vid lastintag och att kulturtorget har utformats till en
mångfunktionell plats. Därtill har en mindre parkeringsplats
planerats på fastigheten. Det hade dock varit eftersträvansvärt om
ytterligare parkeringsplatser hade tillämpats på fastigheten för ett
enkelt flöde för fordon, men eftersom platsen är så pass begränsad
till ytan kan det bli ett problem att uppfylla ett sådant krav.
Lösningen kan vara att det finns befintliga parkeringsplatser intill
fastigheten som kan fylla behovet av parkering.
Slutligen visar gestaltningsförslaget att tillägg av grönområden har
applicerats på fastigheten med både sedumtak, grönytor intill
byggnaden har utökats och Vasalunden bevaras. I och med det
bidrar det till en grönare stadsmiljö med god dagvattenhantering
och enligt Svenska naturtak (u.d.) utökade livsmiljöer för
nyttoinsekter. Det kan dock analyseras om byggnaden ger upphov
till nya skuggpartier på till exempel Vasalunden, som eventuellt kan
påverka dess exotiska växtlighet under sommarhalvåret.
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6.2 DISKUSSION
I detta avsnitt diskuteras studiens metoder och genomförande.
Litteraturstudie och semantisk miljöbeskrivning
Litteraturen i den inledande litteraturstudien kring hållbart
byggande och passivhus kan i vissa fall ses som ålderdomlig, där
vissa av de presenterade konstruktionslösningarna var aktuella för
mer än tio år sedan. Byggmarknaden utvecklar ständigt nya
lösningar för ett mer energieffektivt byggande, men det har i
litteraturstudien visat sig svårt att ta del av den senaste
utvecklingen. Ett exempel är KL-trä där det endast konstateras att
det har tillämpats i passivhus men där det inte gått att finna exempel
på hur lösningarna har realiserats.
Under litteraturstudien visade det sig i relativt tidigt skede att det
förekommer otydligheter kring termen attraktivitet, att den inte är
tydligt definierad i förhållande till byggnadsutformning. För att ta del
av hur invånare i Örnsköldsvik skulle beskriva en attraktiv offentlig
byggnad utfördes en semantisk miljöbeskrivning. Vid tolkning av
resultatet fanns det både samstämmighet och spridning i hur
respondenterna svarade på enkäten, vilket försvårade tolkningen av
resultatet. Ett bättre tillvägagångssätt skulle kunna vara att föra en
diskussion med samtliga enkätdeltagare för att ta fasta på hur de
anser kring ordparen och om gestaltningsförslaget motsvarade deras
förväntningar.

Referensprojekt
Studierna av ett antal referensprojekt gav inblick i hur offentliga
passivhus kan utformas och praktiska tillämpningar och
utformningar av kulturhus. Referensprojekt som både har
egenskaper av att vara ett befintligt kulturhus och passivhus gick
dock inte att hitta i studien.
Systematisk designprocess
Syftet med platsanalysen i denna studie var att få en generell
uppfattning kring stadens struktur, möjliga stråk att ansluta till och
stadens befintliga grönområden. Det gav också goda insikter i hur
byggnaden bör orienteras. En mer djupgående platsanalys skulle
varit fördelaktigt för att få en fördjupad förståelse över både
platsens kringliggande egenskaper och dess placering i staden.
Exempel på parametrar att undersöka skulle kunna vara trafikflöden,
bullernivåer, kommunikationsleder i form av lokaltrafik, sittplatser
etc.
Problem Seeking som metod gav snabbt en överskådlig bild av de
målformuleringar som ställs, den teori som har studerats och som
relaterar till målen, samt att den skapar tidiga konceptformuleringar.
Utifrån matrisen konstruerades tidiga skisser som bygger på Problem
Seekings framtagna parametrar. Analysen av dessa skisser grundas
på författarens visioner, dock rekommenderas att fler parter
granskar och analyserar de tidiga skisserna för en bättre bedömning.
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Gestaltningsförslag av en attraktiv och offentlig byggnad
I efterhand kan det saknas mer tre- dimensionella illustrationer som
visuellt visar hur byggnaden förhåller sig till platsen, samt de
interiöra lösningarna. Generellt har projektet begränsats av
tidsramen och av programvaran Revit Architecture som
studentversion. Med studentversionen har möjligheterna begränsats
eftersom ett flertal ritverktyg inte varit tillgängliga under
arbetsprocessen.
Kommunen har parallellt med detta examensarbete arbetat fram
lokalprogram för ett nytt kulturhus. Sena kompletteringar i
lokalprogrammet har varit svåra att ta in i arbetet på ett bra sätt.
Under arbetsprocessen av gestaltningsförslaget har dessa
kompletteringar indirekt påverkat resultatet till sin nackdel, såsom
större differenser mellan förslagets areafördelning och
lokalprogrammet, samt skilja på verksamheterna café och
restaurang.
Under litteraturstudien av passivhus var en av de mest viktiga
parametrarna att huskroppen bör orientera sig efter väderstreck för
optimering av passiv solinstrålning. Sol- och skuggstudier hade
därför varit lämpliga att tillämpa för att undersöka mer detaljerat
hur solens strålar träffar och påverkar. I söderläge är den
kringliggande bebyggelsen relativt glesbebyggd, vilket kan innebära
att eventuella skuggpartier på fastigheten inte behöver vara ett
problem under större delen av dygnet. Därmed kan den
konceptuella byggnadsutformningen med passiv solinstrålning anses
vara realistisk. En rekommendation är att utreda detta närmare

under projekteringsskedet för ultimat optimering av solinstrålning
och dagsljus.
Konceptet ”vagga till vagga” är också en metod som hade kunnat
tillämpas för att tillhandahålla en mer djupgående överblick över
både in- och utgående flöden av olika resurser under byggnadens
livscykel för att få en tydligare bild över ett mer hållbart byggande.
Därtill kan produktbaser vara till hjälp för att minimera hälsofarliga
material med höga doser av skadliga emissioner.
Det genomsnittliga U-värdet som beräknades fram resulterade i att
byggnaden klarar certifiering av passivhus, dock är det fortfarande
många delar som inte är beräknade, såsom uppskattad primärenergi
och effektkrav för att nämna några (se Tabell 1). Den uppskattade
energiberäkningen på genomsnittligt U-värde kan även vara
bristande, till exempel korrigerat U-värde har inte beaktats, dock kan
det vara ett obetydligt följdfel som inte påverkar resultatet i större
mening. Däremot är gestaltningen av kulturhuset ett konceptuellt
förslag vilket innebär att det inte visar exakta mått på det slutgiltiga
resultatet. Areor, längder, val av stomme/byggnadsmaterial,
sannolikt ändras antalet fönster och dörrar längre fram under en
projektering.
Det finns stor tillgång av olika metoder och isolerings strategier till
passivhus. I detta projekt valdes de alternativ som främst
påträffades under studien av referensprojekt. De är metoder som
nyligen har realiserats och byggts i både södra och norra Sverige,
därav anses det vara pålitliga referenser till detta projekt.
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6.3 SLUTSATS
I detta avsnitt besvaras studiens huvudfråga, där studiens två
underfrågor också vävs in i svaret. Huvudfrågan (fet stil) och dess
underfrågor redovisas nedan.
Hur kan egenskaper som passivhus och attraktivitet kombineras i
gestaltningen av en offentlig byggnad?
- Vilka parametrar är betydande för att tillgodogöra energieffektiv
bebyggelse i egenskap av passivhus?
- Vilka faktorer och aspekter krävs för att kunna gestalta ett
kulturhus som främjar en attraktiv mötesplats i staden?
Sammanfattningsvis kräver ett passivhus en kompakt och lufttät
byggandsform, samt väl isolerat klimatskal med minimala
köldbryggor. Passivhus kräver också energieffektiva komponenter,
såsom fönster och dörrar, ett ventilationssystem med
värmeåtervinning, installation av energisnål teknisk utrustning och
naturliga energikällor såsom passiv solinstrålning.
Ett passivhus behöver inte vara en sluten byggnad med små
fönsterytor för att erhålla ett tätt klimatskal, eftersom idag finns det
energieffektiva lösningar på till exempel fönster och dörrar med låga
U-värden. Därmed utökas möjligheterna till att byggnaden kan
öppnas upp med större glaspartier i främst söderläge. Det medför
att aktiviteter inomhus kan åskådliggöras i den urbana miljön och

byggnaden uppfattas därmed mer attraktiv genom att se eller höra
andra människor i den fysiska miljön, vilket också skapar trygghet.
Aktivitetslokaler i den offentliga byggnaden bör tillämpas vid de
större och öppna glaspartierna mot den urbana miljön, vilket
samtidigt ger rum för funktion av den passiva solinstrålningen. Mer
slutna lokaler bör placeras vid ytor som har mindre behov av att
öppnas upp. En öppen och lättorienterad planlösning gynnas även
vid passivhus eftersom den passiva solinstrålningen lättare sprids i
byggnaden.
En byggnad med hälsosamma material och integrerade
grönområden intill är också egenskaper som spelar in över hur
byggnaden och platsen uppfattas och fungerar. Det finns inga större
begräsningar över vilka material som kan tillämpas i ett passivhus, så
länge materialen åstadkommer de egenskaper som stödjer
byggnadens syfte och funktion. Sedumtak är ett praktiskt exempel
på ett material med de egenskaper som gynnar ett attraktivt
passivhus. Materialet har isolerande förmågor, ger ökad livsmiljö för
nyttoinsekter och bidrar till en mer hälsosam stadsmiljö.
Sammanfattningsvis finns det fler parametrar kvar att undersöka
som mer detaljerat beskriver hur eller om ett kulturhus som
passivhus kan realiseras. Till exempel solceller och fler isolerings
strategier för energieffektivt byggande, därtill fördjupande
energiberäkningar och undersökning av byggnadens
ventilationsinstallationer som kan komma att kräva mer utrymme än
standard. Därtill är det svårt i nuläget att definiera eller mäta
attraktivitet eftersom den kan upplevas olika från individ till individ.
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6.4 REKOMMENDATIONER TILL FORTSATTA
STUDIER
Solceller är en faktor som inte har undersökts i denna studie och kan
vara ett viktigt komplement till denna byggnad för att uppnå optimal
energieffektivitet. Därmed är det en stark rekommendation att
undersöka detta och fler energieffektiva lösningar till fortsatta
studier.
Det krävs mer undersökning för optimering av placering av lokaler
när det gäller offentliga byggnader. Litteraturen ger främst direktiv
på öppna planlösningar och mindre aktivitetsytor mot norr vid
planering av bostäder som passivhus, desto mindre vad som gäller
för offentliga byggnader och dess verksamheter som kan inrymmas.
Slutligen erfordras mer studier kring begreppet attraktivitet,
eftersom det är en sådan pass otydlig term vid byggnadsutformning.
Enkätundersökningen visade endast vad en grupp invånare i
Örnsköldsvik anser vad attraktivitet är, det ger inte en tillräckligt
bred bild över vad attraktivitet egentligen är.
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KAPITEL 7. KÄLLFÖRTECKNING
I följande kapitel redovisas citerade verk i en litteratur- och
figurförteckning. Om ingen källa anges till figuren är den framtagen
och illustrerad av författaren själv.
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KAPITEL 8. BILAGOR
Projektets bilagor representerar material från främst Örnsköldsviks
kommun, såsom lokalprogram, potentiella platser, planunderlag och
sammanställning av mötesanteckningar. Handlingarna lyfter fram
uppfyllda kriterier kring den valda platsen och lokaler som ska
inrymma byggnaden. Därtill redovisas en bilaga på enkäten som
delades ut.
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Bilaga 1. Potentiella platser
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Bilaga 2. Planunderlag
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Bilaga 3. Lokalprogram
Stort scenrum, inklusive liten
blackbox

Konsertsal

Scenmottagning, sidoscen,
teknikförråd och verkstad
Artistgarderob,
instrumentgarderob,
artistfoajé och WC
Loger, omklädningsrum,
duschar, WC, tvättstuga och
städrum
Konstutställningshall,
rumshöjd 4 m och
förråd/verkstad

Lokalyta Kommentar
840
Scen 14x22 m, 800 åskådare.
Scen för stora arrangemang och för uthyrning till kommersiella aktörer. Ur ett
lönsamhetsperspektiv behöver arrangörer en scen med tillräckligt många åskådare. Elektriskt
förstärkt ljud. Föreläsningar och konferenser. Dans till levande musik. Musikstilar såsom rock
eller latino – som vill ha en stående eller dansande publik. Orkesterdike är ett måste för att
kunna ta emot opera och musikaler, ca 70 .m2.
Scenen kan avskärmas och användas som en liten blackbox – den kan användas för intimare
konserter, berättande och poesi men även till dans-, cirkus- och dramautövande.
Att bygga in blackboxen i det stora scenrummet kan leda till kollisioner med arrangemang och
ungdomsverksamhet.
550
Scen 12x18, 450 åskådare
Ett rum för akustiskt musik, dans, film, föreläsningar och konferenser. Scenen behövs för att
kunna ta emot länets scenkultur. Kommunens orkestrar får en gemensam hemvist. Ett
audiotorium för stadens musikutbildningar.
240
120

För att ge tillresande och lokala artister goda förutsättningar till skapande och föreställningar.
En viktig förutsättning för att få hit större artister.
Rummen kan till vardags användas för möten.
Dans- och teaterverksamheten har även behov av dessa lokaler

160

150

En konsthall och ett projektrum tillför daglig verksamhet, innovationskraft och kvalitet. Det
som sker i de här rummen utgör inspiration och folkbildning. En viktig mötesplats för
samverkan inom regionen.
134

Övningsrum musik, 11 rum
och Inspelningskontrollrum
Danslokaler, rumshöjd 4 m, 2
rum och dramalokal,
rumshöjd 4 m
Förråd musik och Kulturskolan
Verksamhetsrum för
bild/form/textil/trä/metall, 4
rum
Verksamhetsrum för film/foto,
data/dataspel och studierum,
2 rum
Projektrum-ateljé, rumshöjd 4
m

170

Förråd för skapande, WC och
städrum
Kontorsarbetsplatser-40st
med kompletterande
utrymmen

100

”Vattenhål”/foajé/torg med
caféscen,
informationsdisk/reception
Kapprum, publikt och
allmänna toaletter

1000

280

Rum för det egna skapandet, för lärande och kreativitet. Verksamheter från flera kommunala
förvaltningar, föreningar, studieförbund och kreativa näringar har uttryckt behov av lokaler
för skapande. Att samla olika uttryck, verksamheter och människor från skilda håll i det
kulturella landskapet är en nödvändighet för att skapa ett effektivt och funktionellt nav.

200
180

90

80

370

En yta för allkonst och initiativrikedom, ett exempel kan vara att de olika delarna inom
streetart göra gemensam sak – musik, dans, graffitti i ett gemensamt projekt över några
vintermånader. Virtual reality kan ha sin utvecklingsplats här. Pop-up stores för kreatörer och
unga företagande eller temporärt utökad yta för projekt i konsthallen.

Aktivitetsbaserade kontorsytor för kreativa och kulturella verksamheter. Arbetsplatser för
såväl kommunala verksamheter som för föreningslivet och företagare. Att sitta samlade på
det här sätter ger utökade möjligheter till samverkan, samarbete, idédelning, kreativa tankar att mötas, stötas och utvecklas skapar en god grogrund för ett gott kulturliv staden.
Husets driftsorganisation behöver också platser.
Platsen där bredd möter spets. Stadens lägereld och kulturellt nav för Höga kusten. Lekyta,
caféscen, studiehörna, informationspunkt, lokalsamordning, plats för upp till ca 1200
människor i föreställningspausen.

160

135

Café med
90
serveringskök/mottagningskök
Varumottag,
källsortering/soprum och
städcentral
Restaurang inkl kök
Summa verksamhetsyta
Teknik/apparatrum
Kommunikation, ca 15 %
Summa rumsarea
Ytter- och innerväggar, ca 15
%
Summa bruttoarea
Musikgymnasium, bruttoarea,
egna lokaler
Byggnadsarea, utbredning på
mark

200

Ett café med möjlighet att köpa fika och lättare lunch för en billig penning. Ta en kopp kaffe
för att ta första steget in i huset. Mobila barer för att förse olika arrangemang, evenemang
och konferenser.

Restaurang med utskänkningstillstånd för ”vinet i pausen” och serveringar för konferenser.
Ett verktyg för att hålla öppet kvällstid. Lunchservering för skola.

4980
350
720
6050
800
6850
900
4300
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Bilaga 4. Mötesanteckningar
Kulturhusutredning, arbetsgruppsmöten under september 2017 - februari
2018
Möte 18/9-2017
• Planfrågor, lastintag vid ny infart och parkering på fastigheten för personal och
handikapp.
Möte 26/9-2017
• Hissa upp stolar i taket och skjutbara slitsar i blackbox.
• Black box visuella avskärmningar, visa flexibilitet.
• Utställningshall, sammannyttja ytan med övrig verksamhet.
Möte 2/10 -2017
• Konserthall och blackbox nära varandra.
• Placera slutna lokaler mot vasalunden.
• Ny lastinfart, skapar ökat tryck på Strandgatan.
• Huvudentré vid befintlig infart till fastigheten Örnsköldsvik 8:27
• Örnsköldsvik har underskott av parkeringsplatser
Möte 9/10-2017
• AMB rekommenderas till 2 våningsplan och egen entré.
• Blackbox, flexibel genom att kunna skärma av från stor till liten.
• Ateljé rumshöjd 4 meter.
• Kontorsplatser med tysta rum, placeras högt upp.
• Kommunikationsarea – korridorsutrymme cirka 20 %, kan optimeras.
• Informationsdisk, välkomnande känsla.
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Möte 23/10-2017
• Skapa tillgänglighet genom tydliga symboler.
Möte 30/10-2017
• Restaurang och café, behovet av restaurang ska utredas, samt i hur stor omfattning.
Dimensioneras för 100personer, 100-200 kvm? Placering av restaurang är viktig,
betydande att den utmärker sig i staden. Möjligtvis placera längst upp i byggnaden, en
skybar.
Möte 4/12-2017
• Skapa en nod med det nya kulturhuset
• Högt markutnyttjande, byggnadsarea på cirka 3800 kvm.
• Potentiell plats; Örnsköldsvik 8:27, kompletterar den täta centraldelen.
Möte 11/12-2017
• Dunkers 16 000 kvm, inte bibliotek. Kulturens hus 14 000 kvm, med bibliotek.
Örnsköldsviks kulturhus är litet i jämförelse.
• Neutralt kulturhus, inte symbolisera något som sätter folk i fack.
• Foajé, ett kluster och nod som ger god överblick till verksamheterna i byggnaden.
Möte 15/1- 2018
• Styrdans, danslokaler bred i sitt omfång
• Placering; mest potentiell Örnsköldsvik 8:27
• Vad ska huset heta? 8:27 intresseväckande och originellt
Möte 5/2- 2018
• Kunna öppna och skärma av ytor
• Blackbox- bra med mobila element som kan justeras efter behov och antalet
åskådare.
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Bilaga 5. Enkät, semantisk miljöbeskrivning

Semantisk miljöbeskrivning
Hur tycker du ett kulturhus i Örnsköldsvik ska upplevas/vara?
mycket lite
3 2 1
vanlig
komplex
ljus
modern
stojig
liten
generell
öppen
färdig
rymlig
vänlig
stadsmässig
offentlig
trygg
maskulin
varierad
enhetligt
exklusivt

0

lite
1

mycket
2
3
ovanlig
enkel
mörk
traditionell
lugn
stor
speciell
sluten
ofärdig
trång
ovänlig
lantlig
privat
otrygg
feminin
monoton
kaotiskt
folkligt
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