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Sammanfattning 

 

Att utnyttja befintliga byggnader som annars står tomma kan vara en del av lösningen 

på problemet gällande bostadsbrist i Sverige. Vid ändring av äldre bebyggelse som är 

det viktigt att beakta de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. Vid 

ombyggnation till bostäder och energieffektivisering är det viktigt att detta genomförs 

varsamt på äldre värdefull bebyggelse. Syftet med arbetet är att bidra till en ökad 

förståelse för hur en äldre byggnads arkitektoniska och kulturhistoriska värden kan 

bevaras trots att det sker en funktionsändring från en verksamhet till en annan. Målet 

för arbetet är att undersöka hur en gammal skolbyggnad kan ändras till bostäder 

samtidigt som kulturella och arkitektoniska värden bibehålls, energianvändningen 

minskar och funktionella bostäder skapas. Arbetet baseras på en fallstudiebyggnad 

som är en skolbyggnad från 1850 som ligger i Vanstad, Skåne.  

 

En inledande litteraturgenomgång behandlar äldre bygg- och installationstekniska 

lösningar, kulturvärde och kvalitéer i bostäder. Vilka regelverk som skall följas vid 

ombyggnation och ändrad användning, utformningskrav enligt BBR och 

energieffektiviseringsåtgärder vid ombyggnation behandlas också. Även fyra exempel 

gällande energieffektiviseringar av äldre tegelbyggnader studeras. 

Fallstudiebyggnaden är inte K-märkt men pekas ut som värdefull och värd att bevara i 

handlingar tillhandahållna av Sjöbo kommun. Generellt så rekommenderas det att 

byggnader uppförda före 1900-talet skall bevaras i så autentiskt skick som möjligt.  

 

Utifrån insamlad information genom inventering av arkivmaterial och inventering av 

fallstudiebyggnaden tas en beskrivning av fallstudiebyggnaden fram, som ligger till 

grund för utvecklingen av ett utformningsförslag för ändring av skolbyggnaden till 

bostadsändamål. Det efterfrågas mindre lägenheter från Sjöbo kommun vilket 

utformningsförslaget tagit hänsyn till. Utformningsförslaget resulterade i 7 stycken 

lägenheter där 6 av 7 har en boarea mellan 35 m2 och 55 m2. På grund av byggnadens 

ålder och äldre byggnadstekniker så når byggnaden inte upp till dagens energikrav. 

Förslaget till bostadsutformning inkluderar åtgärder som bedöms vara möjliga att 

genomföra för att sänka energianvändningen. Varje lägenhet granskas också för att 

kontrollera vilka kvalitéer som uppnås i bostäderna. De åtgärder som förespråkas är: 

tilläggsisolering av ytterväggar och yttertak, tätning av klimatskal, byte av 

ventilationssystem, uppvärmningssystem, installation av solceller samt förbättring av 

fönster och dörrar.  

 

Resultatet visar hur det går att utforma funktionella bostäder i en äldre kulturhistoriskt 

värdefull byggnad. Att tillämpa energieffektiviseringsåtgärder för minskad 

energianvändning och förbättrat inomhusklimat påvisas också i resultatet. Gällande 

lönsamheten i genomförandet sett till ombyggnation, ändrad användning, 

energieffektivisering och lägenhetsutformning kan vidare studier ske mer ingående på 

den konkreta energibesparingen och LCC-kalkyler för vidare ekonomisk insikt.  
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Abstract 

 

To use existing buildings that would otherwise be empty could be a part of the 

solution regarding the housing shortage in Sweden. When changing older buildings, it 

is important to consider the cultural and architectural values. When changing usage to 

dwellings and improving energy efficiency it is important that it is carried out 

carefully on older valuable buildings. The purpose of the work is to contribute to an 

increased understanding of how the architectural and cultural-historical values of an 

older building can be preserved despite a change in use from one function to another. 

The goal of the work is to examine how a cultural-historical valuable building can be 

changed to functional dwellings in conjunction with reduced energy usage. The work 

is based on a case study of a school building from 1850 in Vanstad, Skåne.  

 

An introducing review of theory is a bout older building and installation solution, 

cultural value and qualities in dwellings. Which acquis to follow during 

reconstruction and change of usage, design requirements according to BBR and 

actions to reduce energy usage. Four different studies regarding reduction in energy 

usage on older brick buildings are studied. The case study building is not K-marked 

but is pointed out as a valuable building that is worth preserving in documents from 

Sjöbo. It is recommended that buildings constructed before the 1900s should be kept 

as authentic as possible.  

 

Based on information gathered through inventory of archive material and inventory of 

the case study building a description on the case study building is made which is the 

basis for a design proposal for changed usage from school building to housing. Sjöbo 

is requesting smaller apartments which the design proposal considers. The design 

proposal resulted in 7 apartments where 6 out of 7 has a living space between 35 m2 

and 55 m2. Because of the buildings age and older building techniques the building 

does not reach todays energy requirement. The design proposal documents which 

actions that is possible to implement to reduce the energy usage. Every apartment is 

reviewed to control which qualities is achieved in the dwellings. The measures 

advocated is: additional insulation on walls and roof, sealing of the climate shell, 

change of ventilations system, heating system, installation of solar cells and 

improvement of window and doors.  

 

The result shows how it is possible to design functional dwellings in an older cultural-

historical valuable building. To apply energy efficiency measures to reduce the 

energy usage and improving the indoor climate is also demonstrated in the result. 

Regarding profitability considering reconstruction, changed usage, reduction in 

energy usage and design of dwellings more in-depth studies could be made regarding 

the actual energy savings and LCC calculations for further economic insight.   
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Coeffficient of performance 
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Värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

  

Sammanlagd area mot för omslutande byggnadsdelars 

ytor mot uppvärmda delar av bostäder eller lokaler.  
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Atemp 

 

 

 

Fgeo 

 

PEi 

 

EPpet 

 

 

 

 

 

DnT,w,50 

 

 

 

Boarea 

 

 

Biarea 

 

 

Vistelsezon 

 

 

 

 

 

 

Arean av samtliga våningsplan som är avsedda att  

värmas till mer än 10 °C. Vindsplan och källarplan  

inkluderas och utrymmena är innanför klimatskärmen. 

 

Geografisk justeringsfaktor 

 

Primärenergifaktor per energibärare 

 

Byggnadens primärenergital. Beskriver byggnadens  

energiprestanda uttryckt som ett primärenergital.  

Primärenergitalet utgörs av energianvändning som  

korrigerats med Fgeo multiplicerat med PEi och  

fördelat på Atemp. [kWh/m2 och år] 

 

Vägd standardiserad ljudnivåskillnad med  

spektrumanpassning [dB], ett förkortat skrivsätt för  

DnT,w + C50-3150 enligt SS-EN ISO 717-1:2013 

 

Den yta i ett hus som är avsedd att användas för  

boende. [m2] 

 

Den yta i ett hus som inte anses vara bebolig eller som  

inte går att utnyttja. [m2] 

 

Vistelsezon begränsas av 2 horisontella plan på 0,1 m 

höjd och ett på 2,0 m höjd. Även 0,6 m från 

ytterväggar och 1,0 m från fönster och dörr. 

 

 

 

 

  



8 

 

1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har bostadsbyggandet ökat och enligt prognoser så fortsätter 

antalet färdigställda bostäder att öka. Trots ökningen av bostadsbyggandet så håller 

det fortfarande inte samma takt som befolkningsutvecklingen i Sverige. Detta drabbar 

både individer och samhället i form av trångboddhet och bostadsbrist. Därför är 

behovet av nya bostäder mycket stort framöver, från 2018 till 2020 kommer nästan ett 

nytt Uppsala eller drygt ett nytt Linköping att behövas uppföras varje år. Behovet 

beräknas vara 93 000 bostäder årligen mellan 2018 till 2020. Sedan 

miljonprogrammet så har så stora volymer av bostäder har inte varit aktuella i 

Sverige. Trots att nyproduktionen av bostäder är av central betydelse kommer 

Sveriges befolkning ändå till största del att bo i bostäder som redan existerar idag. 

Därför är det också viktigt att de befintliga bostäderna som finns idag underhålls. 

(Boverket, 2018a) 

 

Figur 1 visar befolkningsökningen i Sverige från år 2000 till 2025 samt fortsatt 

prognos och även hur många färdigställda bostäder uppförts årligen.   

 

 

Figur 1 Befolkningsutveckling. Källa: SCB 

 

I början av 2017 blev Sveriges befolkningsmängd över 10 miljoner och befolkningen 

beräknas fortsätta att öka. Fram till 2028 beräknas folkmängden att öka med cirka 1 

miljon människor och därmed passera en befolkningsmängd på 11 miljoner. Fram till 

2070 beräknas det finnas 12,8 miljoner människor i Sverige. Medellivslängden antas 
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också fortsätta att öka vilket den har gjort sedan länge. Att fler människor blir äldre 

leder också till en ökad befolkning vilket i sin tur leder till behov av fler bostäder. 

Prognoser gällande befolkningstillväxt är svåra att förutse, speciellt gällande 

migrationen både på kort och lång sikt. (Boverket, 2018a) 

 

Av Skånes 33 kommuner är det bostadsbrist i 29 av dem. Bostadsbristen har ökat 

under 2000-talet och det har byggts för lite bostäder. Även om byggandet har ökat 

under de senaste åren så räcker det ändå inte. För att nå upp till vad som krävs så 

skulle nästan en fördubbling av byggandet i Skåne behövas. Behovet är cirka 7000 

bostäder per år och det byggs 4000. Ett problem som också uppstår är att de nya 

bostäderna som väl produceras är dyra vilket leder till att de som behöver bostad mest 

inte har råd. (Wennermark Karin, 2016) 

 

Figur 2 visar befolkningsökningen i Skåne mellan år 2000 till 2015 i förhållande till 

antalet nybyggda bostäder. De blå staplarna som symboliserar nybyggda bostäder 

borde vara hälften så höga som de röda. Eftersom genomsnittet i Skåne är 2,1 

personer i varje bostad. Så med en befolkningsökning på knappt 15 000 borde 

nybyggda bostäder ligga omkring 7 000 vilket även är länsstyrelsens bedömning av 

byggbehovet från 2015 till 2030. (Wennermark Karin, 2016) 

 

 

Figur 2 Befolkningsökning i förhållande till nybyggda bostäder i Skåne från 2000 till 

2015. Källa: SCB 

 

För Sjöbo så är det ett underskott gällande bostadsmarknadsläget i kommunen som 

helhet. Översiktsplanen för Sjöbo kommun har mål om att en levande landsbygd skall 

bibehållas samt att en ökad inflyttning skall ske till hela kommunen. Fram till 2030 

förväntas befolkningen öka lika mycket i Sjöbo tätort som i övriga delar av 

kommunen. Att ökningen kommer vara lika stor på landsbygden beror på att 

utvecklingen sett ut så tidigare samt att det kan bli aktuellt med hus på landsbygden 

för nystartade familjer. (Länsstyrelsen Skåne, 2018) 

 

Det beräknas att det är ett behov av 70 bostäder per år från 2018 till 2021. Personer 

med funktionsnedsättning, nyanlända, unga vuxna och socialt utsatta är de grupper 

som identifierats med att generellt ha svårare att hitta bostäder. Framförallt är det små, 
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billiga och anpassade bostäder som Sjöbo kommun främst anser att det är brist på.  

(Länsstyrelsen Skåne, 2018) 

 

För att nå flera miljöklimatsmål anser Naturvårdsverket att ett viktigt område vid 

ombyggnad av bostäder och lokaler är energieffektivisering. Eftersom det fås en 

mindre miljöpåverkan vid en lägre energianvändning. 35 % av Sveriges totala 

energianvändning kommer ifrån sektorn bostäder och service. På sikt krävs det därför 

en energitillförsel med mindre inverkan på miljön och en minskad energianvändning. 

Energieffektivisering går att åstadkomma genom beteendeförändringar eller tekniska 

åtgärder. Exempelvis kan energitillförseln förändras genom anslutning till 

fjärrvärmenät om det är möjligt eller installation av en värmepump. 

(Naturvårdsverket, 2018) 

 

Under 2017 tillkom det cirka 51 500 nya bostäder i form av nybyggnation och 

ombyggnation. Drygt 48 000 av dessa tillkom genom nybyggnation medan resterande 

knappt 3 500 tillkom genom ombyggnationer. Cirka 80 % av de bostäderna som 

tillkom via ombyggnationer eller ändrad användning var lokaler som byggdes om till 

lägenheter. Drygt 10 % utgjordes av att vindar inreddes till lägenheter. Det påbörjades 

även cirka 450 rivningar av lägenheter i flerbostadshus där 80 % av dessa skulle göra 

plats till nya bostäder. (SCB, 2018) 

 

 

Figur 3 Statistik lägenheter. Källa: SCB 
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En effektiv strategi för att förbättra hållbarheten av befintliga byggnader är att 

genomföra ändringar och anpassningar. En av anledningarna gällande intresset för 

ändring av äldre bebyggelse är att det ofta är billigare att ändra användning jämfört 

med att först riva och sedan bygga upp nytt. Som en hållbar åtgärd för att ta tillvara på 

den befintliga bebyggelsen har det identifierats att detta kan ske genom en 

uppgradering av prestanda och återanvändning av befintliga byggnader. En 

ombyggnation och ändrad användning kan leda till längre användbarhet för en 

byggnad vilket ses som ett hållbart alternativ framför att riva och bygga upp på nytt. 

(Bullen, 2007)  

 

Några av fördelarna med att ändra användning och ombyggnation är att 

energianvändning, utsläpp och materialanvändning kan minskas och att byggnadens 

livslängd förlängs. Det är mer kostnadseffektivt än att riva och bygga upp igen 

samtidigt som de kulturella och estetiska aspekterna av byggnaden bevaras. Det finns 

också svårigheter gällande ändrad användning och ombyggnation. Det finns generellt 

sett mindre utrymme till kreativitet jämfört med nybyggnation på grund av 

byggnadens begränsningar. Andra begränsningar är att det kan krävas kostsamma 

uppgraderingar i byggnaden samt att det blir väldigt svårt att nå upp till liknande krav 

som gäller för en ny byggnad. Även olika standarder kan vara svåra att bemöta samt 

att underhåll kan vara svårare och mer kostsamt. (Bullen, 2007) 

 

Att bevara och återanvända historiska byggnader kan spela en viktig roll i 

utvecklingsprocessen och bidra till att möta behovet av nya bostäder. Denna typ av 

återanvändning kan ses som ett hållbart alternativ som kan stärka städer. 

Återanvändning och ändrad användning går att identifiera som en trend och 

uppmärksammas genom att bevara historiska byggnader. Att utnyttja befintliga 

byggnader och tillämpa en uppgradering av prestanda har identifierats som en viktig 

inverkan på hållbarhet kring den byggda miljön. (Ijla & Broström, 2015) 

 

Genom ändrad användning och ombyggnation kan det ses som återvinning av en 

byggnad. Samtidigt som det sker en historisk bevaring så tas det hänsyn till fler 

aspekter än endast restaurering. Samtidigt som en byggnad förbättras så genomförs 

åtgärder för bevarande av de kulturella, arkitektoniska och historiska värdena. Det 

finns därmed potential både ur ett socialt men även ur ett ekonomiskt perspektiv. (Ijla 

& Broström, 2015) 

 

Examensarbetet kommer behandla ombyggnation av äldre byggnader utan att påverka 

dess arkitektoniska och kulturhistoriska värde. I det aktuella projektet kommer en 

ombyggnation av en skola från 1850 att beaktas. Förslaget på ombyggnation kommer 

att vara att ändra den gamla skolan till bostäder i form av yteffektiva lägenheter. Att 

bevara skolans exteriör och därmed inte göra några exteriöra förändringar gör att 

skolans karaktär bibehålls.  

 

Det valda problemområdet tar hänsyn till kulturhistoriska byggnader och dess 

arkitektur. Ett bevarande av byggnader av denna typ samt att skapa yteffektiva 

bostäder utan att förstöra/ändra en byggnads karaktär. Att utnyttja befintliga 
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byggnader till bostäder istället för endast nyproduktion kan behövas med tanke på att 

det krävs fler bostäder och råder en bostadsbrist.  

 

Att ta hänsyn till både tekniska och arkitektoniska aspekter skapar en bredare 

helhetsbild. Det eftertraktade gällande arbetet blir helhetsbilden utifrån olika aspekter 

som möjligtvis kommer vara motsägelsefulla mot varandra. Materialet som tas fram 

kommer analyseras och ge förslag på olika möjligheter. Utifrån dessa möjligheter 

kommer ett slutgiltigt förslag att tas fram. En bedömning görs utifrån vilket alternativ 

som passar bäst till detta arbete och de olika alternativen diskuteras med för- och 

nackdelar.  

  

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att bidra till en ökad förståelse för hur en äldre byggnads 

arkitektoniska och kulturhistoriska värden kan bevaras trots att det sker en 

funktionsändring från en verksamhet till en annan. Att ta fram lösningar för en 

bostadsutformning sett utifrån de begräsningar som finns i en äldre byggnad är det 

som konkret skall uppnås. Genom att ha ett helhetsperspektiv som i sin tur bidrar till 

en hållbarhet kommer att vara det centrala. Att kunna motivera de val som görs vid 

utformningen samtidigt som byggnadens karaktär bevaras samt att ta reda på konkreta 

uppgifter om vad som gäller vid ändrad användning och ombyggnad för den 

studerade byggnaden.  

 

Arbetet baseras på en undersökning av hur en äldre byggnad med ett kulturhistoriskt 

värde kan sätta grunden till funktionella bostäder. På ett hållbart sätt, utifrån vad som 

krävs för utformningen gällande ombyggnation och ändrad användning av 

byggnaden. Undersökningen är baserad på en fallstudie av en gammal skola från 

1850. Den studerade skolbyggnaden är en tegelbyggnad och valdes på grund av en 

utstickande utformning och byggnadens ålder vilket gör att den är värd att bevara. 

Arbetet bidrar till kunskap om vilka ombyggnadsmöjligheter som är genomförbara på 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader för att minska energianvändning. Målet för 

arbetet är att undersöka hur en gammal skolbyggnad kan ändras till bostäder samtidigt 

som kulturella och arkitektoniska värden bibehålls, energianvändningen minskar och 

funktionella bostäder skapas.  

 

Frågeställningar: 

1. Vilka ramar i form av regelverk måste beaktas vid ombyggnation och ändrad 

användning av den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden?  

2. Vilka åtgärder är lämpliga att genomföra på den kulturhistoriskt värdefulla 

byggnaden för att minska energianvändningen? 

3. Hur kan funktionella bostäder utformas utan att påverka de exteriöra, 

karakteristiska dragen hos den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden?  
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1.3 Avgränsningar 

Avgränsningarna i arbetet är:  

- Ingen energiberäkning för hela byggnaden utan endast U-värdesberäkning för 

yttervägg, yttertak och grundbjälklag.  

- Det sker ingen projektering av hur ventilation, värme respektive vatten-

/avloppssystem utformas.  

- Ingen djup analys avseende de kulturhistoriska värdena sker 

- Arbetet omfattar inte heller några konstruktiva beräknar även om hänsyn till 

konstruktion tas.  

- Det görs ingen livscykelanalys (LCA) eller livscykelkostnad (LCC) även om 

hänsyn tas till ett livscykelperspektiv.  

- Teoridelen gällande teknik avgränsas till tegelbyggnader.  

- Inga ekonomiska beräkningar sker 
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2 Metod 

 

2.1 Upplägg och genomförande 

För att genomföra studien har sex huvudsakliga moment genomförts.  

1. Val av byggnad för fallstudien 

2. Litteraturgenomgång 

3. Inventering av arkivmaterial 

4. Inventering av fallstudiebyggnad 

5. Beskrivning av fallstudiebyggnad 

6. Framtagning av förslag för ändring till bostadsändamål 

 

Hur de genomförda momenten bidrar till att besvara studiens frågeställningar 

presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1 Koppling mellan frågeställning och moment 

Frågeställning Moment Beskrivning 

Vilka ramar i form av 

regelverk måste beaktas 

vid ombyggnation och 

ändrad användning av 

den kulturhistoriskt 

värdefulla byggnaden? 

Litteraturgenomgång Utifrån kapitel 3.4 gällande regelverk tas 

det upp vilka krav som gäller vid 

ändring av byggnad, ändrad användning, 

de tekniska egenskapskraven och vilka 

egenskapskrav som skall följas. 

Vilka åtgärder är 

lämpliga att genomföra 

på den kulturhistoriskt 

värdefulla byggnaden 

för att minska 

energianvändningen? 

Litteraturgenomgång 

Beskrivning av 

fallstudiebyggnad 

Framtagning av 

förslag för ändring till 

bostadsändamål 

Utifrån kapitel 3.5 presenteras lämpliga 

energieffektiviserings-åtgärder vid 

ombyggnation och genomförda exempel 

i kapitel 3.6. Kapitel 4 går igenom 

förutsättningar för den studerade 

fallstudiebyggnaden. I framtagning av 

förslag för ändring till bostadsändamål 

förespråkas lämpliga åtgärder för 

fallstudiebyggnaden i kapitel 5.1.  

Hur kan funktionella 

bostäder utformas utan 

att påverka de exteriöra, 

karakteristiska dragen 

hos den kulturhistoriskt 

värdefulla byggnaden? 

Litteraturgenomgång 

Beskrivning av 

fallstudiebyggnad 

Framtagning av 

förslag för ändring till 

bostadsändamål 

Utifrån kapitel 3.2 och kapitel 3.3 tas det 

upp varför det är värt att bevara 

byggnader samt ingående kvalitéer i 

bostäder. I kapitel 4 kopplas det till den 

studerade fallstudiebyggnaden och 

slutligen i kapitel 5.2 presenteras ett 

förslag gällande bostadsutformning.  
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1. Val av byggnad för fallstudien 

Byggnaden som valdes för fallstudien är en gammal skola som är belägen i Sjöbo 

kommun i Vanstad. Byggnaden stod färdig 1852 och ligger ute på landsbygden i en 

mindre stad. Många av de äldre boende i staden har gått i skolan och har därför en 

konkret kontakt till den. Skolbyggnaden är inte K-märkt men på grund av sin ålder 

och utformning som sticker ut anses den har kulturhistoriska egenskaper som är värda 

att bevara. Även om det har skett tidigare ombyggnationer interiört så har byggnadens 

exteriör bevarats vilket ger byggnaden sin karakteristiska utstrålning. Byggnadens 

framsida har även en levande fasad i form av utstickande tegelpartier vid entréerna 

samt en del i mitten som reser sig upp till vindsvåningen. Det finns även 

trappstegsgavlar vilket var vanligt förekommande under den medeltida arkitekturen. 

Byggnaden valdes även eftersom det är en byggnad som det på ett enkelt sätt gick att 

få tillgång till. Möjlighet att besöka byggnaden vid behov, kontroller och 

inventeringar har varit väsentliga för arbetet. Även framtagandet av de befintliga 

handlingar som fanns tillgängliga har underlättats. Tillgängligheteten till byggnaden 

har också resulterat i att detaljer har kunnat undersökas och fotodokumenterats.  

 

2. Litteraturgenomgång 

Insamlingen och genomgången av litteratur har berört de delar som är väsentliga i 

arbetet såsom: 

- Bygg- och installationstekniska lösningar som berör tegelbyggnader och 

byggnadsteknik under 1800-talet. Vilka som varit de rådande arkitekturstilarna 

samt hur dörrar och fönster sett ut under tidsperioden och information gällande 

ventilationssystem och uppvärmning. 

- Kulturvärde som främst inriktat sig på varför byggnader med kulturvärde skall 

bevaras samt system för klassificering av kulturhistoriska byggnader.  

- Kvalitéer i bostäder har riktat sig mot definition av olika kvalitéer som kan 

förväntas finnas i en bostad. 

- Regelverk har behandlat vilka regler som gäller vid ändrad användning, 

ombyggnation och behandling av kulturhistoriska byggnader. De tekniska 

egenskapskraven som gäller för en byggnad presenteras också.   

- Energieffektiviseringar vid ombyggnation som översiktligen har tagit upp 

vilka typer av energieffektiviseringar som är möjliga att genomföra på 

kulturhistoriska byggnader. Gällande uppvärmningssystem och 

ventilationssystem redovisas för- och nackdelar i schematiska tabeller. 

 

Vissa äldre publikationer har använts som kan redogöra längre tillbaka i tiden än vad 

vissa uppdaterade böcker gör. Många uppdaterade böcker gällande byggnadsteknik 

går som längst bak till år 1880. Böcker som har använts är främst inriktade på 

byggteknik, energieffektiviseringar/energihushållning och byggfysik. Publikationer 

från olika myndigheter har även använts, speciellt ifrån Boverket, främst relaterat till 

regler som behöver följas.  

 

Fokus har främst varit på svensk litteratur med inritning på exempel som finns i 

anknytning till södra Sverige. Sökord som använts för att finna olika typer av 

publikationer har varit exempelvis: ”kulturhistoriska byggnader”, 
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”energieffektiviseringar”, ”ombyggnation”, ”ändrad användning”, ”äldre 

tegelarkitektur”. Sökningar har skett genom sökmotorn Google och Google Scholar. 

Även sökningar på Boverkets hemsida har skett för förhållningssätt kring regelverk 

samt sökningar i Plan- och Bygglagen (PBL).  

 

För kvalitéer i bostäder har främst två referenser använts som är framtagna eller 

baserade på Ola Nylander. Denna litteratur har använts eftersom Ola Nylander är 

inriktad på bostadsarkitektur och referenserna kändes sammanhängande gällande 

olika kvalitéer i bostäder.   

 

Gällande energieffektiviseringar vid ombyggnad har huvudsakligen två källor 

använts. Den ena är ”Fukthandboken” som tagit upp eventuella risker med vissa 

effektiviseringar samt en rapport från SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut som 

heter ”Hållbar och varsam renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader – en förstudie”. Denna rapporten behandlar många olika typer 

av åtgärder samt risker och även exempel på genomförda projekt. Rapporten 

användes för att det är en välskriven rapport utgiven av SP och att hålla sig till en 

rapport för stora delar av den teoridelen kändes sammanhängande.  

 

Teoridelen för genomförda energieffektiviseringar av äldre/kulturhistorisk bebyggelse 

har riktat in sig på tegelbyggnader. De exempel som tas upp är där en 

energieffektivisering av en kulturhistorisk värdefull byggnad har genomförts där det 

speglas vad genomförda åtgärder resulterat i. Dessa exempel är tagna från Co2olbricks 

som är ett genomfört projekt med fokus på metoder och lösningar för kulturhistoriskt 

bevarande och att minska energianvändningen för tegelbyggnader inom 

Östersjöregionen.  

 

Gällande genomförda energieffektiviseringar av äldre tegelhus har främst två 

referenser använts som båda är utgivna av Co2olBricks. Co2olBricks är ett projekt 

som pågått från december 2010 till december 2013 vars huvudmål är: att minska 

energianvändningen av kulturhistoriska byggnader utan att förstöra deras kulturvärde 

och identitet. Utifrån de olika genomförda exempel som finns dokumenterat valdes 

två exempel i Köpenhamn, Danmark och två exempel i Hamburg, Tyskland. Detta 

presenteras i kapitel 3.7.  

 

3. Inventering av arkivmaterial 

De befintliga handlingar som till en början identifierats var de handlingar som fanns 

bifogade i köpekontraktet gällande skolan. För få tillgång till mer information samt 

lokala handlingar kontaktades Katarina Persson som är ordförande i Vanstad byalag. 

Det fanns två böcker tillgängliga med information om Vanstad, ”Detta är Vanstad” 

och ”Detta är Vanstad landsbygd”. Kontakt med Sjöbo kommun ledde till en 

hänvisning till kyrkoarkivet i Lund. Ett besök på Landsarkivet i Lund (arkivcentrum 

syd) gav den äldsta handlingen som gick att få tag i som var en förslagsritning från 

1931. Ett besök på Sjöbo kommun (bygglovsenheten) och med hjälp av Maria 

Karlsson från arkivet resulterade i en del handlingar. Kommunikation med Maria gav 
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även lokal kännedom om byggnaden och området runt omkring. Dock var 

handlingarna från 1964 då ombyggnation av skolan har genomförts. Det erhölls 

protokoll vid slutbesiktning, arbetshandlingar för ombyggnad samt program för värme 

och sanitära installationer. Det fanns också en del ritningar gällande den genomförda 

ombyggnationen som kan presenteras i Bilaga 4: Arkivhandlingar:  

- Uppmätningsritning av Vanstad skola (Bottenplan och sektion) 

- Förslag för ombyggnad (Bliv.källarplan, Bliv.bottenplan, sektion A-B och 

sektion C-D) 

- Värme och sanitärt (en ritning för värme och en för sanitärt) 

 

4. Inventering av fallstudiebyggnad 

Inventering av byggnaden skedde under platsbesök där mått som fanns angivna på de 

handlingar som framtagits kontrollerades. På plats användes en avståndsmätare samt 

tumstock för att kontrollera de måtten som fanns angivna samt ta fram de mått som 

inte fanns angivna. Det visade sig att det fanns en del avvikelser från ritningarna 

jämfört med det som mättes på plats vilket det togs hänsyn till vid uppritningen av 

byggnaden i ArchiCad, se Bilaga 5: Uppmätningsritningar ArchiCad. I samband med 

platsbesöken fotograferades även intressanta delar av byggnaden. Allt från att 

fotografera byggandens exteriör och dess olika fasader till att fotografera invändiga 

detaljer som har använts under arbetets gång. De byggnadskomponenter som gick att 

studera studerades, allt ifrån pannkällaren till vinden. Det som inte inspekterades var 

krypgrunden men det kompletterades utifrån ritningar från 1964. Vindsvåningen var 

det som det fanns minst material att tillhandahålla vilket ledde till att mycket egen 

dokumentation från inventeringen fick användas för vindsvåningen.  

 

5. Beskrivning av fallstudiebyggnad 

Utifrån inventeringar på plats, arkivmaterial och material som samlats ihop ifrån 

litteraturgenomgången sammanställdes därefter en byggnadsbeskrivning. 

Byggnadsbeskrivningen beskriver översiktligen Vanstad och Vanstad landsbygd som 

sedan riktar sig mer mot den specifika skolbyggnaden. Vidare presenteras historia om 

skolan samt vilka förändringar som har skett utifrån den dokumentation och de 

iakttagelser som skett. Utifrån ritningen från 1931, ritningar från 1964 samt 

dokumentation om hur byggnaden ser ut i dagsläget kommenteras skillnader och 

eventuella förändringar. En beskrivning av de olika byggnadsdelarna beskrivs också 

där en del antaganden fått göras eftersom det fanns otillräcklig dokumentation eller 

var svårt att avgöra under inventeringen. De delar av byggnaden som beskrivs är 

grund, ytterväggar, tak, vinds-/grundbjälklag samt dörrar och fönster. Även 

ventilation, avlopp och värme tas upp utifrån iakttagelser och byggnadsbeskrivningar. 

Det förekommer även en beskrivning av bevarandet av bebyggelse kopplat till 

skolbyggnaden samt en beskrivning av arkitektoniska värden kopplat till teorin. Detta 

presenteras i kapitel 4. Gällande de U-värdesberäkningar som genomförs är det 

baserat på λ-värdesmetoden och U-värdesmetoden. Beräkningarna baseras metoderna 

utifrån (Sandin, 2010). Värdena för Rse och Rsi vid U-värdesberäkningar är också 

tagna därifrån: 
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Rse= 0.04 m2K/W (gäller alltid) 

Rsi= 0.10 m2K/W (för tak) 

Rsi= 0.13 m2K/W (för väggar) 

Rsi= 0.17 m2K/W (för kalla golv) 

 

6. Framtagning av förslag för ändring till bostadsändamål 

Utifrån litteraturstudien och byggnadsbeskrivningen presenteras förslaget för ändring 

av skolbyggnaden till bostadsändamål. Detta är den resultatdel där 

utformningsförslaget presenteras och det sker i kapitel 5. I detta avsnitt presenteras 

även vilka regler från Boverkets Byggregler (BBR) som utformningen behöver 

förhålla sig till gällande bostäder samt var det går att göra avsteg. Utformningen av 

bostäder presenteras i form av schematiska ritningar på plan 1 och vindsvåningen 

översiktligen. Svensk Standard (SS 91 42 21:2006) har utgjort en grund för 

utformningen av bostäderna. Det förekommer även en kort beskrivning och analys av 

kvalitéerna i varje bostad och en översiktlig beskrivning av alla bostäderna. De 

kvalitéer som analyseras tas upp i kapitel 3.3. Det sker en analys av de sju kvalitéerna 

i de olika lägenheterna. Gällande kvalitéerna så sker också en subjektiv bedömning i 

form av en poängsättning från 1 till 5 för varje kvalité som slutligen summeras. Vilka 

energieffektiviseringar som är tillämpningsbara och relevanta för det specifika fallet 

behandlas också. De åtgärder som behandlas i litteraturgenomgången i kapitel 3.6 är 

de åtgärder som diskuteras. Utifrån hur lämpliga och passande åtgärderna är att 

genomföra på fallstudiebyggnaden både med avseende på själva byggnaden men även 

geografisk placering och förutsättningar kring det.  
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2.2 Reliabilitet och Validitet 

 

Gällande val av fallstudiebyggnad var det viktigt med en byggnad som det går att få 

tillgång till. Eftersom det i vissa fall funnits motsägelsefull information från olika 

källor. Att kunna ha tillgång till fallstudiebyggnaden gör därmed att trovärdigheten 

ökar eftersom informationen går att kontrollera. Detta kallas metodisk triangulering, 

att information samlas in på olika sätt. Att byggnaden inte är K-märkt har lett till att 

det inte finns några dokumenterade restriktioner utan dessa får avgöras från 

information från litteraturgenomgången.  

 

Litteraturgenomgången skapar en teoretisk bas av information som är relevant för det 

aktuella fallet. Det behandlas om byggnads- och installationstekniska lösningar 

kopplade till äldre tegelbyggnader. Även arkitektoniska och tidstypiska egenskaper 

dokumenteras för en ökad förståelse om fallstudiebyggnaden. För ingående 

information om de olika byggnadstekniska delarna har äldre källor används i viss mån 

när nyare inte går tillräckligt långt tillbaka i tiden. Detta för att få en mer konkret 

bedömning av hur det verkligen genomfördes och detta satte en grund för att 

identifiera vilka tekniska lösningar som finns i fallstudiebyggnaden. Dock finns det en 

begränsad mängd publikationer om äldre byggnadssätt vilket har speglats i 

litteraturgenomgången.  

 

Kulturvärde och varför äldre bebyggelse skall bevaras har också dokumenterats för 

förståelse gällande vad som är viktigt att beakta. Detsamma gäller för kvalitéer i 

bostäder som inte hänvisar till någon specifik ålder utan endast på kvalitéer. Detta har 

därmed speglat vilka kvalitéer som är värda att eftersträva vid ombyggnation av äldre 

byggnader.  

 

Gällande vilka regelverk som gäller har det dokumenterats både för ändrad 

användning, ombyggnation och hantering av äldre byggnader samt speglat det till 

dagens nybyggnadskrav. Utifrån de energieffektiviseringar som är tillämpbara på 

kulturhistorisk värdefull bebyggelse har dessa behandlats generellt. Tillämpningar 

utifrån den framtagna informationen har därefter skett på fallstudiebyggnaden.  

 

Utifrån inventering av arkivmaterial har det funnits en begränsad mängd information, 

förmodligen på grund av byggnadens ålder. Den äldsta informationen som erhölls var 

från 1931 vilket är cirka 80 år efter byggnaden byggdes. Detta var endast 

fasadritningar för ett förslag till ombyggnad och övriga handlingar som erhölls var 

från 1964. Från 1964 finns det en dokumenterad beskrivning gällande ombyggnation 

med ritningar och beskrivningar. Vid besök hos kyrkoarkiv och arkivet för Sjöbo 

kommun har det skett dialoger gällande byggnaden vilket tyder på ett intresse kring 

den.  

 

Att det även har skett en ombyggnation som inte är dokumenterad och därmed inte 

gick att erhålla information skapar ett större spann av icke dokumenterad information 

kring byggnaden. Eftersom handlingen från 1931 endast var ett förslag så har den inte 
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varit till mycket grund mer än jämförelse av vissa karakteristiska delar på byggnaden. 

Informationen från 1964 är den enda dokumenterade informationen gällande 

ombyggnation och den togs fram drygt 100 år efter att byggnaden stod färdig. Detta 

har det lett till att det finns information gällande byggnaden som ej är tillgänglig. 

Exempelvis gällande byte av fönster och dörrar och installation av radiatorer. 

 

Gällande inventering av byggnaden har det baserats på flertalet platsbesök som 

resulterat i uppmätningar, kontroller utifrån det tillgängliga materialet och 

fotodokumentation. Eftersom information kunde skilja sig har huvudmått likaväl som 

mått på olika detaljer kontrollerats för att skapa en uppskattning om hur byggnaden är 

i verkligheten.  

 

Utifrån litteraturgenomgång, olika arkivhandlingar och egna observationer har 

informationen om fallstudiebyggnaden tagits fram. Även uppbyggnaden av 

vindsbjälklag, ytterväggar och tak har kontrollerats. Tillgängligheten till krypgrunden 

gjorde att informationen fick antas utifrån litteraturgenomgången.  

 

Framtagning av förslag för bostadsändamål har blivit en kombination av de olika 

tidigare momenten. En övervägning mellan egen dokumentation från platsbesök och 

litteratur som grund. Detta har lett till ett förslag som grundar sig utifrån egna 

preferenser och den aktuella fallstudiebyggnaden. De förespråkade åtgärderna kan 

även skilja sig från byggnad till byggnad. De val som genomförs dokumenteras och 

motiveras vilket leder till framtagning av det slutgiltiga förslaget i rapporten.  

  



21 

 

3 Litteraturgenomgång 

 

3.1 Bygg- och installationstekniska lösningar 

 

3.1.1 Arkitektur och Teknik 

3.1.1.1 Tegelbyggnader 1800-talet 

Tegel består av lera som formas och sedan bränns och förekomsten av tegel hör 

samman med tillgången på lera som är lämplig. Tekniken att använda tegel för valv 

och murning i olika förband introducerades i Sverige under medeltiden. Redan under 

tidig medeltid användes bränt lertegel till offentliga och kyrkliga byggnader som 

byggnadsmaterial. Det var då vanligt med en massiv tegelstomme och att teglet även 

blev fasadmaterial. Tegel var då ett exklusivt och dyrt material och först under 1800-

talet när tegel började massproduceras industriellt blev det möjligt att ha tegelstomme 

i vanliga bostadshus. Ett stort problem med stadsbränder var att träbyggnader 

förstördes vilket gjorde att tegelbyggnader uppmärksammades eftersom de var mer 

brandbeständiga än träbyggnader. Tegel blev ett viktigt fasadmaterial med olika 

mönstermurningar från 1890-talet och från mitten av 1900-talet började fasadtegel 

användas som skalmur. (Björk, Reppen, Nordling, & Svensk byggtjänst, 2012) 

 

I svenska städer från senare delen av 1800-talet till 1930-talet var den stora perioden 

av tegelbyggande. Användandet av teglet var traditionellt och hantverksmässigt och 

storleken på teglet utgick ifrån att längden är lika med 2 gånger bredden plus en fog. 

Formaten angavs i tum och storleken varierade något i olika delar av Sverige. För att 

bilda en homogen mur så murades massiva tegelväggar i olika skikt med omväxling 

av längs- och tvärgående tegel. Detta syns även i fasaden och det finns olika typer av 

förband. Fogen som låg mellan tegelstenarna var av kalk eller kalkcement. Det var 

vanligt att tegelfasaden putsades med ett lager av kalkcement som sedan målades men 

om teglet i fasaden lämnades så användes ofta ett mer hårdbränt tegel. (Björk et al., 

2012) 

 

Tegelbyggnader som kan ses som traditionella var uppbyggda med bärande 

tegelmurar samt en hjärtmur som var längsgående i byggnaden. Vanligtvis består 

bottenbjälklaget av tegelvalv som är murade medan övriga bjälklag består av 

golvbjälkar av trä som är upplagda på fasadmurarna och hjärtmur. Över fönster var 

det ofta rundade eller raka valv som för ner lasterna till murarna sidan om öppningen. 

Vanligtvis var murarna tjockare i nedre delen av byggnaden (2 ½-sten) och vanligtvis 

1 ½ -stens tjocklek i de övre våningarna. Efter 1950-talet minskade mängden massiva 

tegelstommar men tegel användes ändå som fasadmaterial utan bärande funktion. 

Tegelfasad som inte är bärande består av ½ -stens tegel (cirka 6 cm djup) som 

monteras utanpå den bärande stommen. (Björk et al., 2012) 
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3.1.1.2 Arkitekturstilar 1800-talet 

Kung Gustav III initierade flera stora projekt under 1770-talet och var genuint 

intresserad av arkitektur. Det blev en motreaktion till upplösta former från rokokon 

och återgick till en klassisk arkitektur. Det kallades den gustavianska stilen och 

fokuserade på herrgårdar och monumentalbyggnader. Rokoko var en stil som hade sitt 

ursprung från naturens former och det blev vanligt med asymmetri. (Björk et al., 

2012) 

 

Efter att Kung Gustav III dog avstannade många storslagna byggnadsprojekt i Sverige 

och under större delen av 1800-talet var Sverige fattigt och hade hungersnöd. 

Genombrottet för industrialismen kom mellan 1840 till 1880 och i samband med det 

kom järnspisen och fotogenlampan. Karl Johan Bernadotte blev Sveriges kung och 

kom med en ny stil med inspiration från Frankrike som kallades Karl Johansstil. Karl 

Johansstilen blev väldigt populär under första halvan av 1800-talet och speglade 

tidens knappa resurser. Arkitekturen var av en enkel klassicism med symmetriska 

fasader, fåtal dekorationer och flacka tak. Husen blev vanligtvis målade i antingen 

mild gul eller en mossliknande grön kulör och detaljerna var vanligtvis gröna också. 

(Björk et al., 2012) 

 

Under andra hälften av 1800-talet var alla tiders stilar inspiration för både föremål och 

byggnader. Det kallas för nystilar och innefattande bland annat ”Nygotik”, 

”Nyrokoko”, ”Nyrenässans” och romantik. I England startade den industriella 

utvecklingen och förebilder inom arkitekturen hämtades därifrån. Kontor och skolor 

kunde likna italienska renässanspalats, järnvägsstationer som slottshallar med 

inspiration från sengotiken och bryggerier som medeltidsborgar. Gotiskt inspirerande 

spiror på torn kunde tillämpas på vardagsbyggnader med det nya materialet gjutjärn. 

Med hänsyn till funktion så kunde stilarna väljas fritt. (Björk et al., 2012) 

 

Under 1880-talet förekom det fortfarande nystilar men gemensamt för stora delar av 

fasadarkitekturen i städer blev en klassicerande nyrenässansstil. Det byggdes många 

bostadshus i städer under denna tiden vilket gjorde att den nya byggnadsstadgan som 

kom 1874 fick ett stort egenomslag. Det var arkitekter som ritade fasaderna och 

gatuhusen skapade slutna kvarter. Formspråket på fasaderna anknöt till renässansen 

och antiken med kolonner, frontoner och pilastrar. Det var symmetriska fasader och 

det fanns profilerade lister mellan våningarna som gav fasaderna ett skuggspel. Höga 

fönster förde in ljus långt in i lägenheterna och både fönster och portar var indragna 

en bit från fasaden. Portarna var ofta av trä med vissa glasade partier. Det var vanligt 

med flacka tak som var klädda med svart plåt. Många byggnadsdelar började 

förtillverkas under 1880-talet. Räcken, gjutjärnstrappor och balkonger tillverkades i 

fabrik och innerdörrar, paneler och lister levererades också färdiga. (Björk et al., 

2012) 

 

Under 1880-talet blev det en överhettad byggkonjunktur som lugnande sig under 

1890-talet. Det blev en lägre bostadsproduktion som främst inriktade sig på exklusiva 

lägenheter. Det dominerades fortfarande av nystilar under 1890-talet men det fanns 

typiska drag i kvartersstruktur. Det var en reaktion mot 1880-talets arkitekturstil 
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klassicismen och byggnaderna hade asymmetriska fasader och en generellt friare 

uppbyggnad. Den främsta karaktären var taken där det byggdes torn och med 

gavelpartier som gick upp över taklisten med smidesdetaljer som bestod av spetsiga 

tornspiror. Det blev även en reaktion mot 1880-talets stenliknande arkitektur och det 

blev ett ökat intresse för ”äkta” material. Det blev vanligt med fasader av tegel och 

natursten. Det förekom även ankarslutar som en ”äkta” detalj på fasaderna och 

fönstersättningen var oregelbunden. Fönsternas storlek berodde på hur rummet 

innanför såg ut och konstruktiva detaljer framhävdes som valvslagningar över fönster. 

Överstycken på fönsterna var oftast både raka och välvda på samma hus och det var 

vanligt med sadeltak med målad plåt. Det förekom även torn och tinnar på villor som 

efterliknade flerbostadshusens arkitektur. (Björk et al., 2012) 

 

Vid sekelskiftet 1900 kom en ny stil som kallades Jugend i Sverige och Tyskland och 

som kallades Art Noveau i Europa. Denna stil ställdes sig emot allt som nystilar stod 

för med stränga regler och klassisk arkitektur. Utgångspunkten var naturens former 

och formerna löstes upp och bildade en ny typ av formspråk. Över fönster och portar 

blev det vanligt med att valvbågar fick fri form, vilket tidigare inte hade använts i 

europeisk arkitektur. Fasaderna putsades ofta i ljusa färger som gult, rosa och orange 

och detaljerna var i samma kulör som fasaden. Taken var ofta sadeltak eller brutna tak 

med plåt som var målad, de mer bekostade byggnaderna kunde ha kopparplåt eller 

tegel som var glaserat. Det fanns ofta burspråk i rundade, mjuka former som fortsatte 

upp över taklisten i svängda former. Portar dekorerades ofta med mönster som var 

blomliknande och fönsterna hade en tvärpost och rutorna över tvärposten var 

småspröjsade. Det förekom balkonger men var inte lika vanligt men de hade mjuka 

former och räcken av smidesjärn. Jugend slog igenom ännu större inom inredning än 

vad det gjorde inom arkitekturen. (Björk et al., 2012) 

 

3.1.2 Byggnadsteknik 1800-talet 

Byggnadstekniken har förändrats väldigt mycket och kraven har blivit strängare 

gällande energiprestanda. Byggnadskonstruktioner från 1940-talet och tidigare var 

förhållandevis ganska simpla jämfört med dagens konstruktioner. Generellt sett så 

bestod det av få komponenter som hade många funktioner. Exempelvis kan en 

tegelvägg vara både bärande och isolerande samtidigt som den skyddar mot yttre 

påfrestningar som vind och regn. Dessa enklare konstruktioner kommer inte i 

närheten av de krav som ställs idag på värmeisolering och täthet som krävs vid 

energieffektivt byggande. (Abel & Elmroth, 2016) 

 

Städer var ända in på 1800-talet förhållandevis små med samlad bebyggelse och den 

större utbyggnaden av städer skedde först på 1860-talet när järnvägar kom till. 

Därefter fortsatte utvecklingen av städer på 1870-talet när industrialismen slog 

igenom. Ända fram till 1900-talet användes gråstenar i förband till grundmurar. För 

stenhus var de bärande väggarna vanligtvis av olika dimensioner beroende på lokala 

traditioner. Det var först omkring 1910-1940 som det blev enhetliga dimensioner på 

tegel i hela landet. Generellt sett var bjälklagen av trä med fyllning av torvmull och 

sågspån i trähus och tyngre material som koksaska och kalkgrus i stenhus. Den 

vanligaste takbeklädnaden var svartplåt men där det fanns tillgång till lera som var 

lämplig användes takpannor av tegel. På en gles panel anlades plåten och takteglet 
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lades också på panel men med avrinningsanordningar. Till golv var det vanligt att 

använda bräder av antingen furu eller gran som vanligtvis hölls samman med 

dymlingar. Vanligtvis putsades både vägg- och takytor i stenhus medan trähus 

vanligtvis använde spännpapp som antingen tapetserades eller målades. (Bjerking, 

1974) 

 

Grund: 

Torpargrund är ett äldre grundläggningssätt och är föregångaren till dagens 

krypgrund. För att efterlikna stadsbebyggelse som var finare med höga grundmurar 

höjdes stenläggningen. Oftast var det endast stenläggningen i hörnorna som var 

bärande men det fylldes ofta på med stenläggning runt om hela byggnaden. Det var 

under den senare delen av 1800-talet som grundmuren började utföras av huggen sten 

och det isolerades vanligtvis på insidan med torvmull. Utrymmet som fanns mellan 

bjälklaget och marken var så stort att det skulle vara möjligt att krypa där. (Lundgren, 

2009) 

 

Värme tillfördes till torpargrunden genom värme från skorstenen samt att bjälklaget 

var dåligt isolerat. Detta ledde till att fukten tryckes tillbaka i marken. Det var också 

vanligt att snö skottades mot stengrunden för att isolera på vintern. Generellt sett har 

torpargrunder fungerat bra, dock förekommer det ofta röta på bjälklagsändarna. 

(Nevander, Elmarsson, & Svensk byggtjänst, 2006)   

 

Generellt sett var den äldre torpargrunden inte en riskkonstruktion och ventilerades 

ofta inte på vintern för man ville undvika att golvet skulle bli kallt. Ventilationshålen 

som fanns täpptes igen och fundamentet till spisen värmde krypgrunden. När 

ventilationshålen öppnades igen var krypgrunden inte så kall och under vintern blev 

både golv och krypgrund varm vilket ledde till en torr grund. Bjälklaget var ofta dåligt 

isolerat vilket gjorde att torpargrunden fick värmetillskott genom bjälklaget vilket 

ledde till en lägre relativ fuktighet och högre temperatur, vilket även skorstenen 

bidrog till. (Fuktcentrum Lunds Tekniska Universitet, 2015) 

 

Ytterväggar:  

Det var vanligt med gult tegel i Skåne och det ansågs vara klimattåligare än det röda 

teglet. Från mitten av 1800-talet och i samband med industrialismen började tegel att 

maskintillverkas. Detta medförde att tegel kunde massproduceras och det röda teglet 

blev populärt igen. Byggnader började alltmer uppföras i tegel i Skåne som är väldigt 

lerrikt. Tegel är ett sprött och hårt material och har generellt sett bättre 

värmeisolerande egenskaper än natursten samt att det är genomsläppligt för fukt. 

(Lundgren, 2011) 

 

I södra Sverige var det normaltegel och kalkbruk till murverk som väggstommen 

bestod av. Det var vanligt att murverket redan började i källaren som grundmur 

ovanpå grundstenarna. Ytterväggarna bestod av 1 ½-stens tegel i de övre våningarna 

vilket var cirka 38 cm. I bottenvåningen var det generellt 2-stens tegel vilket är cirka 

52 cm och om det fanns källare var det vanligtvis 2 ½-stens tegel, cirka 63 cm. 
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Innerväggar var vanligtvis också av tegel och bestod av 1-stens tegel, cirka 25 cm 

förutom där det krävdes större tjocklek vid exempelvis skorstenskanaler. (Bjerking, 

1974) 

 

Tak:  

Svensk takstol finns i flera varianter och var den helt dominerade taktypen under stora 

delar av 1800- och 1900-talet. Det finns goda möjligheter att inreda vinden med 

denna takuppbyggnad. Svensk takstol är precis som ramverkstakstol anpassad för 

stora taklutningar (mellan 27 och 45 grader). Det förutsätts även att vindsbjälklaget är 

självbärande och att infästningen i vindsbjälklaget är ordentligt gjord. (Ericsson, 

2012) 

 

Svensk takstol är en traditionell takkonstruktion i Sverige och är även den vanligaste 

takkonstruktionen. Svensk takstol har en triangelform och har en taklutning som gör 

att snö och regn kan rinna av. Fram till slutet på 1600-talet täcktes tak av halm eller 

träspån och efter det blev det vanligt med tegelpannor. Först blev det vanligt i städer 

och sedan spreds det till landsbygden under 1800-talet. När taktäckningen är av 

tegelpannor läggs pannorna på bärläkt som i sin tur ligger på ströläkt. Under det finns 

det underlagspapp och råspont. Figur 4 visar uppbyggnaden av en traditionell svensk 

takstol. (Björk et al., 2012) 

 

 

Figur 4 Svensk takstol. Källa: Så byggdes staden 

 

Med svensk takstol ligger takstolarna på tegelmuren och fäster devis i muren och 

vindsbjälklaget. Takstolen har en brant lutning, uppskattningsvis 45 grader. (Björk, 

Kallstenius, Reppen, & Thiel, 2006) 
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Bjälklag 

Vanligtvis utfördes bjälklagen på liknande sätt i stenhus som trähus. I hus med 

tegelstomme lades bjälkarna upp på tegelmurverket. Ibland användes björknäver eller 

tjärpapp för att isolera bjälkarna från teglet. Fram till 1890 var det vanligt med 

dimensioner på bjälkarna som var 6’’ (cirka 15,2 cm) x 9’’ (cirka 22,9 cm) eller 8’’ 

(20,3 cm) x 10’’ (25,4 cm) med ett centrumavstånd på cirka 0,6 - 0,7 m. Efter 1890 

minskade dimensionerna på bjälklaget. Det anordnades en blindbotten mellan 

bjälkarna som fylldes med det som var lättåtkomligt såsom sand, kalkgrus eller 

koksaska. Det utbreddes ofta tidningspapper under fyllningen och golvet lades på 

bjälklaget när fyllningarna var klara. Vindsbjälklaget utfördes på liknande sätt som 

vanliga våningsbjälklag vilket även källarbjälklaget gjordes i de södra delarna av 

Sverige. (Bjerking, 1974) 

 

3.1.3 Dörrar och fönster 

Huvuduppgiften för fönster är att släppa in ljus till det inre av en byggnad. Ett fönster 

består av glasparti som är insatt i en ram av antingen trä, järn eller sten. Fönster kan 

göras öppningsbara men de måste vara täta då de är stängda för att förhindra att snö 

eller regn tränger in. Ett vanligt träfönster består vanligtvis av en grövre karm som 

fungerar som en ram och i karmen sätts bågar som glaset fästs i. Vanligtvis är 

karmens huvudform som en rektangel, med ett rakt överstycke men den övre delen 

kan också ha en böjd form, ett bågformigt överstycke. Fönster kan även indelas i olika 

poster med lodräta mittposter och vågräta tvärposter. (Karlson & Björk, 1988) 

 

Utformning, storlek och placering av fönster är viktiga element för både fasadens 

arkitektur och rummens funktion. Fönsterutseendet följer även sin tids arkitekturstil 

med olika storlek och indelning av spröjsar, poster och stängningsbeslag. Karmen till 

ett fönster sitter fast i väggen med bågar som är fästa i karmen. En båge med glas 

kallas för en luft och lufterna avgränsas i sin tur av mittposter och tvärposter. Spröjs 

indelar därefter luften i rutor. Se Figur 5 för en översikt av de olika beteckningarna på 

ett fönster. (Björk et al., 2012) 

 

 

Figur 5 Fönsterdelar. Källa: Så byggdes staden 
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Ofta var det kärnvirke med en hög egenvikt som användes vid tillverknings av äldre 

fönster. Användandet av kärnvirke visar att det fanns en medvetenhet om att ha en 

hög virkeskvalitet i utsatta lägen. Vid äldre tillverkning av fönsterglas som 

handblåstes så gav det skiftningar och oregelbundenheter. Idag tillverkas så kallat 

floatglas där glasmassan rinner ut på en yta av smält tenn och det ger ett mycket slätt 

och plant glas. Äldre glas från 1700-talet och tidigt 1800-tal hade en glastjocklek som 

låg mellan 1 till 1,5 mm och hade ofta grönskiftande färger. Vid tillverkning av 

floatglas medger det inte att glastjockleken underskrider 3 mm.  (Antell & Lisiński, 

1988) 

 

Under första delen av 1800-talet blev det vanligt med två liggande spröjs vilket ledde 

till att varje båge fick tre fönsterrutor. Det var vanligt med två luft vilket ledde till sex 

rutor totalt på fönstret. Det förekom även fönster som hade en spröjs och två luft 

vilket ledde till totalt 4 rutor på ett fönster. Under denna tiden förekom även 

innanfönster, vilket är lösa bågar med samma spröjsning som ytterbågen som sattes 

upp under vinterhalvåret. Detta ledde till en förbättring av inomhusklimatet. I början 

av 1800-talet var glaset fortfarande lite grönfärgat men tillverkningen av glas hade 

blivit mer jämntjock. Det blev vanligt med ofärgat glas från 1800-talets mitt. Det blev 

också möjligt att tillverka större glas. Under senare delen av 1800-talet så gick 

tekniken framåt och det blev möjligt att tillverka bågar som inte behövde spröjs. 

(Allmogesnickerier, 2019b) 

 

Det vanliga fönstret med två luft och 2 spröjs per båge var vanligt mellan 1800-1880. 

Under 1880-talet blev det vanligt med fyra utåtgående bågar med korsande mitt- och 

tvärposter. De övre bågarna var ofta mindre än de undre och överstyckena kunde vara 

både raka eller välvda. På 1890-talet blev det vanligare med en välvd båge som låg 

ovanför tvärposten. Under jugendstilen som förekom under 1900-1910 så blev det 

vanligt med flera små spröjs i de övre bågarna och att de undre var utan spröjs. (Björk 

et al., 2012)   

 

 

Figur 6 Tidstypiska fönster. Källa: Så byggdes staden 
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En entré till en byggnad består vanligtvis av en port eller en ytterdörr och är det som 

uppmärksammas av en besökare. Generellt sett har dörrar och portar utformats i 

samband med byggnadens arkitektur och varierar därför beroende på vilken tidsepok 

byggnaden är ifrån. Ofta har äldre portar i finare hus massiva ekdörrar som utformats 

som pardörrar. Det kan vara glaspartier ovanför men även i dörrbladen. (Björk et al., 

2012)   

 

Dörren burkar säga en hel del om huset och bidrar även till dess typiska drag och 

charm. Oftast öppnades dörrar inåt och var indragna i fasaden. Det var vanligt med 

paneldörrar eller spegeldörrar i olika utformningar. Under 1600- och 1700-talet 

dominerade paneldörrar med profiler i enkla mönster och det var vanligt med överljus 

till huvudentrén. Överljuset bestod från början av många små gröna glasrutor och det 

förkom ofta fiskbenspanel på paneldörrarna. Det blev vanligt med spegeldörrar i form 

av pardörrar under slutet av 1700-talet. Spegeldörren var den vanligaste dörrtypen till 

bostadshus under 1700- och 1800-talet. På 1800-talet förkom även paneldörrar som 

hade en enkel liggande panel. För typiska dörrar från 1700- och 1800-talet se Figur 7 

och Figur 8. (Allmogesnickerier, 2019a) 

 

Det enklaste låset bestod av en klinka med en vred och det var vanligt ända fram till 

slutet på 1800-talet. Det fanns också fällbomslås som innebär att låset går i lås när 

man släpper taget om nyckeln. Denna låstyp kommer från medeltiden men användes 

enda in på 1800-talet. Under mitten av 1800-talet blev det vanligt med infällda lås 

men dessa ersattes av kammarlås under 1900-talet. Kammarlås var vanligt enda in på 

1900-talet men de första låsen var ganska klumpiga. Under slutet av1800-talet blev 

låsen maskintillverkade vilket gjorde låsen mindre och smidigare. 

(Allmogesnickerier, 2019a) 

 

 

Figur 7 Gustaviansk ytterdörr från sent 1700-tal. Källa: Allmogesnickerier 
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Figur 8 Ytterdörr från sent 1800-tal. Källa: Allmogesnickerier 

 

 

Figur 9 Kammarlås. Källa: Byggnadsvårdsbutiken 

 

3.1.4 Ventilation 

Att inomhusluften är ren och frisk är viktigt för både hälsa och välbefinnande. Äldre 

byggnader har ofta självdragskanaler och skorsten med rökkanaler. Dessa byggnader 

ventileras genom att luft tas in i byggnaden genom otätheter i bland annat 

ytterväggen. Utvecklingen har lett till att hus under andra delen av 1900-talet byggdes 

tätare vilket ledde till att nya typer av ventilationssystem testats. Med fläktar för både 

frånluft och tilluft. (Björk et al., 2012) 

 

Självdrag innebär att varm luft som finns i byggnaden stiger och går ut genom 

skorsten eller luftkanaler. Detta leder till att det skapas ett undertryck i byggnaden och 

på grund av det så sugs det in ny luft utifrån. Luften utifrån tar sig in genom otätheter 

och det behövs inga mekaniska installationer för att självdragsventilation skall 

fungera. Självdrag är väldigt temperaturberoende eftersom en stor temperaturskillnad 

leder till att det omsätts en större mängd luft. Under sommartid när det är varmt ute 

kan det leda till att det inte omsätts någon luft alls om det inte är någon 

temperaturskillnad mellan ute och inne. (Svensk Ventilation, 2019) 
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3.1.5 Värme 

Det traditionella uppvärmningssättet i Sverige är vedeldning och det är fortfarande 

vanligt i vissa byggnader på landet. Eldning av ved eller flis i pannor kopplas 

vanligtvis till ett vattenburet system. Att elda i enklare kaminer eller öppna spisar ger 

generellt sett inte mycket tillskott av energi men kan vara en mysfaktor i sig. Dock är 

kakelugnar mycket effektiva energikällor och eldning av ved eller annan biomassa 

anses vara förnybar energi. (Björk et al., 2012) 

 

En förändring i nyare hus jämfört med äldre är övergången till centralvärme. Istället 

för att värma en byggnad genom öppen eld i kaminer används idag exempelvis 

fjärrvärme. (Samuelsson, 2002)  

 

Under 1850-talet blev det dyrare med ved och i samband med det förekom även 

tillgång till koks. Koks är en biprodukt vid produktion av stadsgas och användes som 

bränsle till mindre pannor och kaminer. Det var stenkol som användes för 

produktionen av stadsgas och stadsgasen var avsedd för belysning men blev vanligt 

för gasspisar och uppvärmning efter 1870-talet. Koks blev ett vanligt bränsle att 

använda fram till 1960-talet då oljan tog över. (Bergman & Stålbom, 2010)  

 

Jacob Perkins lanserade hetvattensystem år 1831 med säkerhetsventiler, slutet 

expansionskärl samt med armatur och ledningar som var utformade för att klara av det 

höga tryck som fanns i systemet. I Sverige installerades det första Perkins-systemet 

1866 på Nationalmuseet i Stockholm och efter det installerades en del vattenburen 

värme i Sverige, främst i sjukhus, fängelser, museer och skolor. (Bergman & Stålbom, 

2010) 

 

En oljepanna kan användas för att värma upp en byggnad samt förse den med 

varmvatten. Det blir allt ovanligare med olja som uppvärmningssystem. Det är ett 

fossilt bränsle vilket påverkar priset.(Energimyndigheten, 2017) 

 

Olja har tidigare varit ett billigt bränsle men priset har stigit under senare år. Att priset 

har stiget beror både på att skatterna höjts i Sverige samt internationella 

prisförändringar. Olja är ett fossilt bränsle som släpper ut koldioxid vilket bidrar till 

växthuseffekten samt att det släpps ut kväve- och svavelföreningar vid förbränning 

som är skadligt för miljön. På grund den negativa inverkan har det beslutats att 

oljeanvändningen skall minska i Sverige. Det är därför både en vinst för miljön och 

ekonomin att byta ut oljepannan mot något annat uppvärmningssystem. 

(Energirådgivningen, 2017) 
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3.2 Kulturvärde 

 

3.2.1 Varför bevara byggnader? 

En del av vårt kulturarv är byggnadsmiljöer och byggnader. Byggnader och 

byggnadsmiljöer kan berätta både om samhällsutveckling, skönhetsideal och hur liv 

och arbetet har sett ut tidigare. Även vilken kunskap som funnits gällande material 

och hantverk samt vilket tekniskt kunnande som funnits. I dagsläget så gäller det att 

uppmärksamma kvalitéer såsom upplevelse av trygghet, skönhet och trivsel och ta 

tillvara på det. (Unnerbäck, 2002) 

 

Förr så ställdes det inte annorlunda krav på att vårda den befintliga bebyggelsen 

jämfört med att bygga nytt. Men byggindustriers utveckling går mer mot ett 

industrialiserat byggande vilket gör att byggnationens utveckling rör sig från 

traditionell byggnadsteknik som format äldre byggnader. Därav har behovet att 

värdera äldre byggnader vuxit fram och på vilket sätt de skall bevaras på. (Unnerbäck, 

2002) 

 

Génetay och Lindberg (2014, s.18) benämner kulturhistoriskt värde som: 

”Begreppet kulturhistoriskt värde definieras i plattformen som de möjligheter 

materiella och immaterialla företeelser kan ge vad att inhämta och förmedla 

kunskaper om och förståelse av olika skeeden och sammanhang – samt därigenom 

människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag”  

 

Värden skall preciseras vid en kulturhistorisk värdering och representationer för olika 

värden skall förklaras och beskrivas. Exempel på egenskaper kan vara material, 

tekniska lösningar, färg & form med mera. Dock är det viktigt att särskilja på 

egenskap och värde gällande kulturhistorisk bebyggelse. Det kan vara olika 

egenskaper hos en byggnad som tillsammans bidrar till att en byggnad anses ha 

kulturhistoriska värden. En viss takkonstruktion kan vara en bidragande faktor för att 

en byggnad skall få en bedömning som kulturhistoriskt värdefull. Men det betyder 

inte att alla byggnader med en likadan takkonstruktion är kulturhistoriskt värdefulla. 

(Génetay & Lindberg, 2014) 

 

Utifrån utvecklingen av att bevara byggnader har det uppmärksammats att de 

kvalitéer som är kulturhistoriska skall tas tillvara på samt uppmärksammas som en 

tillgång. Nedan finns några punkter som beskriver hur hanteringen av kulturhistoriska 

byggnader skall ske (Unnerbäck, 2002):  

• Urvalet för bevarande skall motiveras med en utförlig beskrivning.  

• Byggnader som är byggda före 1900-talet skall bevaras i så autentiskt skick 

som möjligt om de huvudsakligen är oförändrade.  

• Byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla skall bevaras så intakta som 

möjligt.  

• När kulturhistoriska byggnader hanteras skall en helhetssyn gälla som tar 

hänsyn till hela objektet, från den yttre miljön till byggnadsdetaljer.  
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• Det bör förhållas till en utgångspunkt där byggnaden bevaras om det inte finns 

goda motiv för att återskapa ett äldre tillstånd genom restaurering.  

• Kulturhistoriska byggnader skall även vårdas så att det befintliga värdet 

bibehålls och finns kvar i framtiden.  

 

3.2.2 Värdera kulturhistorisk byggnad 

För att värdera kulturhistorisk bebyggelse har Riksantikvarieämbetet tagit fram ett 

system. Tanken med systemet är att kunna definiera de kulturhistoriska motiven för 

att det ska vara möjligt att bevara, skydda och vårda äldre bebyggelse. Systemet riktar 

sig främst till enskilda byggnader. (Unnerbäck, 2002) 

 

Detta system valdes eftersom Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som gör 

att kulturarv används, bevaras och utvecklas. Det är även den myndighet som stödjer 

och leder andra för att nationella kulturmiljömål skall uppnås. Boverket hänvisar även 

till publikationen ”Plattform Kulturhistorisk värdering och urval” skriven av Génetay 

& Lindberg under rubriken ”Kulturhistorisk värdering och urval” på Boverkets 

hemsida. Som i sin tur hänvisar till ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse” skriven 

av Unnerbäck.  

 

Steg 1 - Identifikation 

Steg 1 i systemet är Identifikation och innebär vilket eller vilka grundmotiv som talar 

för ett bevarande av byggnaden. Grundmotiven delas in i 2 grupper: Dokumentvärde 

& Upplevelsevärde.  

Dokumentvärde: Är baserat på historiska egenskaper och oftast objektiva kriterier. 

Exempel på dokumentvärde (historiska egenskaper) är byggnadshistoriskt värde, 

arkitekturhistoriskt värde och samhällshistoriskt värde.  

Upplevelsevärde: Är baserat på egenskaper som är estetiska och upplevelsemässiga. 

Vissa av kriterierna kan överlappa varandra och det kräver en medvetenhet om att det 

är en mer subjektiv bedömning. Exempel på upplevelsevärde är traditionsvärde, 

patina och identitetsvärde. (Unnerbäck, 2002) 

 

Steg 2 – Bearbetning 

Steg 2 i systemet är bearbetning av identifikationen (steg 1). Här bedöms byggnadens 

kulturhistoriska värde på lokal, regional och nationell nivå. Exempel på vad 

bearbetning beaktar är sällsynthet, autenticitet och representativitet.   

Har en byggnad blivit bevarad och därmed är autentisk kan den vara mer värd att 

bevara än en byggnad som har blivit ombyggd. Kriterierna sällsynthet och 

representativitet blir oftast de avgörande punkterna för en byggnads bevarandevärde. 

Hus byggda för 1900-talet och som är bevarade i sitt ursprungsskick får ett 

kulturhistoriskt värde på grund av sin sällsynthet. Analysen från Steg 2 – bearbetning 

leder till förutsättningar för byggnaden, samt att de speciella kvaliteter byggnaden har 

får inte förstöras. (Unnerbäck, 2002) 
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Steg 3 – Kulturhistorisk värdering 

Med information från Steg 1 – Identifikation och Steg 2 – Bearbetning skall det leda 

fram till en kulturhistorisk värdering. I den sammanfattande kulturhistoriska 

värderingen skall de motiv som väger mest framhävas vilket i sin tur blir det 

vägledande i den fortsatta hanteringen av byggnaden. Den kulturhistoriska 

värderingen skall inneha ett eller flera huvudmotiv som är det grundmotivet som är 

dominerande. Värderingen skall även innehålla ytterligare motiv som kan variera i 

styrka och i vissa fall övergripande och förstärkande motiv. (Unnerbäck, 2002) 
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3.3 Kvalitéer i bostäder 

 

En bra bostad skall ha lika stora delar av skönhet, bekvämlighet och hållbarhet. Dessa 

egenskaper skall tillsammans ge en helhetssyn och bra arkitektur är när byggnadens 

delar är medvetet utformade. Helheten ger detaljerna sina värden samtidigt som 

detaljerna förstärker helheten. Orden Skönhet, bekvämlighet och hållbarhet kommer 

ifrån Vitruvius som var en arkitekt i Rom för 2000 år sedan. (Forshed, Nylander, & 

HSB riksförbund, 2003) 

 

Med skönhet menas den personliga upplevelsen som sker mellan bostaden och 

betraktaren. Det är både omätbart och subjektivt men vissa delar är generella som 

upplevelsen av helhet.  

Med bekvämlighet menas lösningen av de funktionerna som finns i bostaden. 

Med hållbarhet menas beständigheten över en tid och det ingår även patina som är 

förändringen av material genom tid till ett vackert och värdigt åldrande. (Forshed et 

al., 2003) 

 

Definitionen av arkitektonisk kvalitet är när skönhet, hållbarhet och bekvämlighet 

samspelar. När egenskaperna väger lika tungt och ingen dominerar på den andras 

bekostnad. (Forshed et al., 2003) 

 

Material, detaljer & omsorg:  

En central betydelse för en bostad är material och väl gjorda hantverk. Att ett material 

upplevs autentiskt genom att man känner till var materialet kommer ifrån och hur det 

har bearbetats. (Forshed et al., 2003) 

Under utvecklingen av bostadsutformning har det även skett förenklingar av detaljer i 

bostäder. Med en mindre arbetsinsats och förtillverkade enheter leder det till att det 

finns färre spår av hantverk i nybyggda bostäder. Att ett material ansågs vara äkta var 

när det inte försökte efterlikna andra material. (Nylander & Svensk byggtjänst, 1999) 

 

Omslutenhet – öppenhet:  

Den trygga vrån och friheten i det öppna och ljusa. Omslutenhet av väggar kan skapa 

en beskyddande förmåga och att ett rum avgränsas i kontrast till det öppna yttre. 

Öppna rumssamband skapar stora ytor och volymer. Upplevelse av både öppenhet 

och det slutna i en bostad är en tillgång. (Forshed et al., 2003) 

Upplevelse av omslutet och öppenhet har en stor betydelse för en bostad. I moderna 

utformningar eftersträvas öppenhet samt en symbios mellan ute och inne. I klassiska 

utformningar var det en tydlig markering mellan vad som var ute och vad som var 

inne. I ett öppet rum kan det som befinner sig utanför uppmärksammas lättare. En 

samverkan mellan rum sker i moderna öppna planlösningar. I rum som är slutna faller 

uppmärksamheten på föremål i rummet och väggarna. (Nylander & Svensk 

byggtjänst, 1999) 
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Dagsljus: 

Rikligt med ljus kan förstärka en offentlig karaktär i vardagsrummet medan mindre 

ljus i sovrum kan ge en mer privat känsla. Dagsljus har också en avgörande betydelse 

för upplevelsen av axialitet, öppenhet och rörlighet i bostaden. (Forshed et al., 2003) 

Genom att tekniken för glastillverkning förbättrades under 1800-talet så kunde 

bostäder förses med fler och större fönster. Vissa av egenskaperna från ljus kan mätas 

som exempelvis dagsljusfaktorn som är ett förhållande mellan ljuset inomhus och 

ljuset utomhus. Något som är svårare att mäta är bländningseffekten, om ljuset 

kommer i behagliga kontraster eller om det blir bländning. Andra karaktärer av ljus 

som inte är mätbara är reflekterat ljus, skuggor i rummet, ljusfördelning och 

ljusnivåer. Det är relationen mellan dessa karaktärer och rummet som blir det 

intressanta. (Nylander & Svensk byggtjänst, 1999) 

 

Generalitet: 

Rummets storlek och proportioner är viktiga för användbarhet och tillgänglighet i en 

bostad. Det generella rummet har många olika funktioner och möbleringsmöjligheter. 

I det generella rummet sammanfaller mått för ökad flexibilitet och tillgänglighet. Det 

är något större än det vanliga sovrummet och mindre än vardagsrummet. (Forshed et 

al., 2003) 

Under den historiska utvecklingen av rums utformning är klassiska rumsutformningar 

det dominerande vilket oftast är rektangulära rum. Dessa rektangulära rum har oftast 

ett förhållande mellan bredd/längd mellan 0,7 och 0,8 och varierar i rumshöjd. Det är 

till viss del en följd av en byggnadsstandard med vardagsrum med en bredd på 3,6 

meter och en längd på 5 meter vilket ger förhållandet 0,72. Det klassiska sovrummet 

som är 3 x 4 meter ger ett bredd-/längdförhållande på 0,75. (Nylander & Svensk 

byggtjänst, 1999) 

 

Axialitet:  

I bostäder är axialitet en linje som förbinder två intressanta punkter. En axel som 

sträcker sig igenom två eller flera rum. En axel kan också skapa genomblickar och 

genomsiktsmöjligheter i en bostad. (Forshed et al., 2003) 

Viktiga delar i en bostad kan framhävas av axialitet samtidigt som både ljus och 

rörelse kan dramatiseras. Hur axialiteten upplevs hör samman med ljus, 

rumsorganisation och rörelse. Genom symmetriskt korsande rum eller stråk som 

binder samman punkter i bostaden kan axialitet framhävas. (Nylander & Svensk 

byggtjänst, 1999) 

 

Rörelse:  

En typ av rörelse är rundgång, möjligheten att gå runt i en bostad från rum till rum. 

Kan skapa en känsla av stor volym i en liten bostad. Kräver rum med flera öppningar 

och det skapar en flexibilitet. Rörelse genom en bostad påverkas av storlek, ljus och 

form. Ett litet rum orienterar man sig enkelt i medan i ett stort rum kräver det lite 

längre tid. (Forshed et al., 2003) 
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Med möjlighet till olika rörelser genom en bostad kan det förbättra upplevelsen. Ett 

fysiskt begrepp brukar vara definitionen av rörelse. Men den arkitektoniska rörelsen 

påverkas av erfarenheter och symboliska aspekter. (Nylander & Svensk byggtjänst, 

1999) 

 

Rummets sammanhang och gränser:  

Kan ses som ett spel mellan ute och inne. Samverkan mellan det offentliga rummet 

utanför bostaden såsom en gata eller gård och det privata rummet i bostaden. Det är 

en viktig del av boendet hur samverkan sker i gränsrum mellan utemiljön och 

bostaden. (Forshed et al., 2003) 

Det finns möjligheter med hjälp av rumsorganisation att skapa förutsättningar för att 

kunna identifiera stadsrummet eller naturrummet. En bostad skall inte vara en värld 

som är skild från rummet utanför bostaden. Utan det skall vara där boendet och 

platsen är förenade. Det är också viktigt att skapa en ”hemkänsla” vilket arkitekturen 

både kan stärka eller motverka. (Nylander & Svensk byggtjänst, 1999) 
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3.4 Regelverk 

 

De tekniska egenskapskraven enligt PBL 8 kap 4§:  

”Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

1. Bärförmåga, stadga och beständighet,  

2. Säkerhet i händelse av brand,  

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,  

4. Säkerhet vid användning, 

5. Skydd mot buller,  

6. Energihushållning och värmeisolering,  

7. Lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga,  

9. Hushållning med vatten och avfall, och 

10. Bredbandsanslutning. ” 

 

1. Bärförmåga, stadga och beständighet (Boverkets författningssamling BFS 2019:1 

31-38§; Boverket, 2011): 

Vid ändring av byggnader skall de uppfylla samma krav som vid uppförandet av nya 

byggnader gällande bärförmåga, stadga och beständighet. Om ändringen medför till 

exempel ökade laster på den bärande stommen så skall dessa ökade laster beaktas. 

(Helsing, 2016) 

 

2. Säkerhet i händelse av brand (BBR 5:8; Boverket, 2018b): 

Vid renovering skall det uppnås i princip samma säkerhetsnivå som vid nybyggnation 

men metoderna för att nå samma nivå kan vara annorlunda. Avsteg från 

säkerhetsnivån kan endast göras om det finns synnerliga skäl. Avskiljande 

konstruktioner, utrymningsvägar och vid ändrad användning av vind så skall det 

uppnås samma säkerhetsnivå som vid nybyggnation. (Helsing, 2016) 

 

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön (BBR 6:9; Boverket, 2018b): 

Kraven med hänsyn till hygien, hälsa och miljön är i princip samma som 

nybyggnadskraven men det finns ändringsspecifika regler och metoderna att nå 

kraven kan skilja sig. De ändringsspecifika kraven rör: Material, Tilluft, Radon i 

inomhusluften, Ventilation, Vädring, Täthet, Ljus, Termiskt klimat och Fukt. 

(Helsing, 2016) 

 

4. Säkerhet vid användning (BBR 8:10; Boverket, 2018b): 

Vid ändringar så kan en annan lägre säkerhetsnivå motiveras om det är faktorer som 

skadar byggnadens arkitektoniska/estetiska värden samt kulturvärden. Att det blir en 

godtagbar säkerhetsnivå verifieras genom en riskbedömning. I bedömningen bör det 

förklaras varför det har valts en lägre säkerhetsnivå, vilka risker som kan uppstå på 

grund av lägre säkerhetsnivå samt hur de kan minimeras. (Helsing, 2016) 
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5. Skydd mot buller (BBR 7:4; Boverket, 2018b) 

Det skall eftersträvas att uppnå de krav som gäller ljudisolering och ljudnivå vid 

nybyggnation. Det är framförallt viktigt i rum som är avsedda för sömn och vila att 

det förekommer goda akustiska egenskaper. Motiv för att kraven inte tillgodoses fullt 

ut kan vara åtgärder som kan påverka kulturvärden samt arkitektoniska/estetiska 

värden. (Helsing, 2016) 

 

6. Energihushållning och värmeisolering (BBR 9:9; Boverket, 2018b) 

Om nybyggnadskraven inte uppfylls kan det behöva genomföras en genomgång av 

vilka åtgärder som kan genomföras för att minska energianvändningen. Det kan finns 

förslag i en energideklaration om en sådan har upprättats. Det finns U-värden att 

eftersträva för de olika byggnadsdelarna (tak, vägg, golv, fönster och ytterdörr).  

 

Tabell 2 Eftersträvade U-värden (Tabell 9:92 BBR). Källa: (Boverket, 2018b) 

Ui [W/m2K] 

Utak 0,13 

Uvägg 0,18 

Ugolv 0,15 

Ufönster 1,2 

Uytterdörr 1,2 

 

Möjlighet av ändringar gällande ventilationssystem och värme- och kylinstallationer 

bör undersökas. Vid ändring av ventilationssystemet bör det eftersträvas att 

ventilationssystemet inte överskrider SFP-värden eller SFPv-värden. (Helsing, 2016) 

 

7. Lämplighet för det avsedda ändamålet (BBR 3:514, 3:53 och 3:54; Boverket, 

2018b) 

Det skall eftersträvas samma krav som gäller vid nybyggnad. När kontor, skolor eller 

vårdanläggningar ändras till bostäder bör nybyggnadskraven tillämpas. Dock kan 

avsteg göras från nybyggnadskraven om ändring ger en kulturhistorisk värdefull 

byggnad en ny funktion. Lämplighet för ändamålet avser även rumshöjd, 

avfallsutrymmen och avfallsanordningar. (Helsing, 2016) 

 

8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga (BBR 3:51; Boverket, 2018b): 

Nybyggnadskraven ska i princip uppfyllas men skäl för att göra avsteg kan vara om 

det skulle medföra att det sker en förvanskning av en värdefull byggnad. Till 

huvudentréer skall nivåskillnader överbyggas om det inte finns synnerliga skäl för 

avsteg som exempelvis förvanskning av värdefull byggnad eller om användbarheten 
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och tillgänglighet ändå inte förbättras. Även gällande tillgänglighet och användbarhet 

på tomten bör nivåskillnader utjämnas. (Helsing, 2016) 

 

9. Hushållning med vatten och avfall (BBR 3:54 och 6:96; Boverket, 2018b):  

Skall utformas så att det uppfyller nybyggnadskraven och skall utformas så att 

hygienförhållande och vattenkvalitet når upp till allmänna hälsokrav. Det skall också 

finnas utrymmen för hantering av avfall i eller i anslutning till byggnaden.  

 

10. Bredbandsanslutning (BFS 2017:1; Boverket, 2017b):  

Det bör anordnas kanalisation från en accesspunkt till tomtgränsen om det finns 

allmänt kommunikationsnät för bredband. En byggnad bör utrustas med stjärnnät om 

det finns flera lägenheter i byggnaden vilket är en kanalisation till respektive 

lägenhets nätanslutningspunkt.  

 

3.4.1 Ändring av byggnad 

Ändring av en byggnad är ett brett begrepp som innefattar olika åtgärder. Även vissa 

åtgärder som genomförs för att underhålla en byggnad kan ses som en ändring. Enligt 

PBL (Plan- och bygglagen) är en ändring av byggnad definierad som:  

”En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 

användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.” Denna definition är definierad 

i Plan – och bygglag (2010:900) 1 kap 4§. (Boverket, 2017j) 

 

Krav vid ändring av byggnader 

Vid ändring av en byggnad finns det krav som byggnaden skall uppfylla. Dessa krav 

gäller både om ändringen är bygglovspliktig eller inte. Vid ändring av en byggnad 

skall byggnaden uppfylla: utformningskraven, de tekniska egenskapskraven och 

varsamhetskravet.  

 

Varsamhetskravet definieras enligt PBL (2010:900) 8 kap 17§: 

”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man 

tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden”.  

 

Vid ändring av en särskilt värdefull byggnad gäller förbudet mot förvanskning enligt 

PBL (2010:900) 8 kap 13 §:  

”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”.  

 

Detta innebär dock inte att det är ett förändringsförbud. Om de egenskaper som ger 

byggnadens dess värden har identifierats finns det möjlighet att göra ändringar utan 

att skada dessa.   
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Vid ändring av en byggnad gäller i grunden samma krav som vid nybyggnation 

gällande tekniska egenskapskrav och utformningskrav. Dock får kraven anpassas och 

det finns möjlighet att göra avsteg vid ändring av byggnad med hänsyn till: 

ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och 

förvanskningsförbudet. Detta enligt PBL (2010:900) 8 kap 7§. (Boverket, 2017h) 

 

3.4.2 Ändrad användning 

Om en ändrad användning skall vara bygglovspliktig så behöver ändringen medföra 

att byggnaden tas i anspråk för ett helt annat ändamål. Det finns därmed situationer 

där en åtgärd kan ses som en ändring men inte är bygglovspliktig. Exempelvis när en 

studentbostad ändras till en vanlig bostad så krävs inget bygglov.  

 

Vid ändrad användning ska det tas hänsyn till hur omfattande ändringen är. 

Bedömningen om ändringens omfattning bör beaktas utifrån om ändringen medför att 

byggnaden behöver förbättrade egenskaper. Om en byggnads nya användning inte 

kräver förbättrade egenskaper kan ändringens omfattning anses vara begränsad. Det 

kan ställas nya krav på att tillgodose utformningskraven och de tekniska 

egenskapskraven om den ändrade användningen medför (Boverket, 2017a): 

”väsentligt ökade laster, ökat personantal som kräver ett förändrat brandskydd, ökat 

antal personer som medför ett behov av ökade luftflöden eller att ett tidigare 

ouppvärmt utrymme tas i anspråk för ett ändamål som ställer andra krav på termisk 

komfort.”  

 

3.4.2.1 Exempel kring ändrad användning 

Exemplet lyder (Boverket, 2017d):  

”En större skolbyggnad från 1900-talets början ändras till bostäder. Sannolikt medför 

detta stora åtgärder avseende såväl planlösningen som de tekniska installationerna. 

Med hänsyn till den ändrade användningen och åtgärdernas omfattning utgör 

ändringen en ombyggnad. Såväl utifrån den ändrade användningen som utifrån att 

åtgärden utgör en ombyggnad, så kan krav ställas på hela byggnaden. Sannolikt utgör 

byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas. Utifrån bland 

annat varsamhetskravet och förvanskningsförbudet finns det ett utrymme för att 

anpassa och göra avsteg från de tekniska egenskapskraven. Om inte såväl 

varsamhetskravet och förvanskningsförbudet som de tekniska egenskapskraven kan 

tillgodoses på en godtagbar nivå, kan det medföra att den tänkta ändringen inte är 

möjlig. I så fall bör en annan användning väljas för byggnaden.”  
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3.4.3 Kulturmiljölagen 

Kulturmiljölagen anger bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. 

Bestämmelser för skydd av fornlämningar, kyrkliga kulturminnen, värdefulla 

byggnader, fornfynd och kulturföremål finns i lagen. Inledningen av kulturmiljölagen 

(SFS nr 1988:950) lyder: 

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för 

detta delas av alla”  

Det är länsstyrelsen som har tillsyn över kulturminnesvården i länet och 

Riksantikvarieämbetet har tillsyn över kulturminnesvården i hela landet. 

(Riksantikvarieämbetet, 2018) 

 

Det finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att en byggnad skall förklaras 

som ett byggnadsminne. Om en byggnad byggnadsminnesförklaras tas det fram 

skyddsbestämmelser som bland annat benämner hur vissa ändringar får göras samt 

hur byggnaden skall vårdas. Det finns också bestämmelser om hur handläggningen 

ska ske vid en byggnadsminnesförklaring och det är länsstyrelsen som är den 

beslutande myndigheten. (Riksantikvarieämbetet, 2018) 

 

3.4.4 Kommunala bestämmelser 

Fysisk miljö som är värdefull ur ett socialt, estetiskt och kulturhistoriskt hänseende 

kan sammanfattas och kallas för kulturvärde. Kulturvärde kan vara hela miljöer eller 

enskilda byggnader. Det är inte heller endast herrgårdar och slott som är 

kulturhistoriskt värdefulla. Även enklare byggnader men som är tidstypiska och inte 

förändrats, typiska byggnader för en viss plats eller byggnader som ger uttryck för en 

viss arkitektonisk stil kan vara kulturhistoriskt värdefulla. Det är inte bara de 

byggnader som är skyddade som skall hanteras varsamt utan alla hus med 

kulturhistoriska värden. (Norlin, 2018) 

 

Det finns även program som pekar ut byggnader eller miljöer som är kulturhistoriskt 

värdefulla men som dock inte är juridiskt bindande. Dessa program kan vara 

kulturmiljöprogram eller bevarandeprogram och kan fungera som vägledning. Det 

finns ett kulturmiljöprogram för Sjöbo tätort. Det finns även ett dokument som är 

utfört under åren 1972-1990 och beskriver vilka kulturmiljöer som är bevarandevärda 

och som finns i Sjöbo kommun. (Norlin, 2018) 
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3.4.5 Egenskaps-/utformningskrav BBR 

 

Gällande mått för tillgänglighet, bostadsutformning och övriga mått i bostäder 

hänvisar BBR till Svensk Standard (SS 91 42 21:2006 Byggnadsutformning-

Bostäder-Invändiga mått). Standarden är framtagen av SIS (Swedish Standards 

Institute) och innehåller mått och inredningslängder för att göra en bostad tillgänglig, 

användbar och möblerbar. (Boverket, 2019) 

 

BBR 3:22; (Boverket, 2018b):  

”Bostäder ska dimensioneras och disponeras med hänsyn till sin långsiktiga 

användning. Bostäderna ska också inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga 

användning. I bostaden skall finnas:  

a) Minst ett rum för personhygien 

b) Inredning och utrustning för personhygien 

c) Rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro 

d) Rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila 

e) Rum eller avskiljbar del av rum för matlagning 

f) Inredning och utrustning för matlagning 

g) Utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning 

h) Entréutrymme med plats för ytterkläder m.m 

i) Utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga 

saknas 

j) Utrymmen för förvaring och 

k) Inredning för förvaring” 

 

”Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria. Avskiljbar del av rum ska också 

utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av 

rummet.” (Boverket, 2018b) 

 

BBR 3:223; (Boverket, 2018b): 

För bostäder med en BOA som är höst 55 m2 men minst 35 m2 skall utformning ske 

med hänsyn till storleken. Det är tillräckligt att antingen rum för vila och sömn eller 

rum för matlagning är en avskiljbar del. Bostäder i denna storlek kan även utformas 

utan att det skall finnas parsäng i avskiljbar del av rum eller i något rum.  

 

BBR 3:512; (Boverket, 2018b):  

Om det inte finns skäl för avsteg skall nivåskillnader till huvudentréer överbryggas. 

Kravet gällande tillgänglighet och användbarhet är dock uppfyllt för småhus om det 

går att anordna en ramp till entrén i efterhand med enkla åtgärder.  
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Tillgänglighet:  

”Byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga. Tillgänglighetskrav finns som tomtkrav, 

utformningskrav och tekniska egenskapskrav.  

- Tomtkraven för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 9 § PBL.  

- Utformningskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 1 § PBL och 3 kap. 4 

§ PBF.  

- Tekniska egenskapskrav har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 § PBF. ” 

(Boverket, 2018d) 

Vid ändring av byggnader går det att göra avsteg från tillgänglighetskraven med 

hänsyn till förvanskningsförbudet och varsamhetskravet. Vid en ombyggnad går det 

inte att göra avsteg om det inte är skäligt att genomföra med hänsyn till 

förutsättningarna för byggnaden eller i förhållande till ändringens omfattning. 

(Boverket, 2015) 

 

Rumshöjd: 

Rumshöjden skall vara minst 2,40 meter i bostäder som är avsedda för att vistas i mer 

än tillfälligt. I småhus (en- eller tvåbostadshus) får rumshöjden vara minst 2,30 meter 

i vinds- och souterrängvåningar och källare. Under horisontellt tak skall det vara 

minst 2,10 meter om det krävs ståhöjd och 1,90 meter under snedtak. (Boverket, 

2018c) 

 

 

Figur 10 Rumshöjd. Källa: Boverket 
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Driftutrymmen: 

”Det finns regler för avfallsutrymmen och andra driftutrymmen som kan användas för 

byggnadens drift och skötsel.” (Boverket, 2017g) 

Exempelvis fläktrum, pannrum, undercentraler, städutrymmen eller avfallsutrymmen. 

Dessa utrymmen skall placeras så att utrymmena är säkra både för de boende men 

även för de som skall genomföra arbete där. Driftutrymmen skall också vara säkra 

och enkla att nå, tillträdesvägar via yttertak eller stegar bör undvikas. Max 50 meter 

från byggnadens entréer får det vara till avfallsutrymmen eller avfallsanordning i 

flerbostadshus. (Boverket, 2017g) 

 

Brandskydd:  

Det finns 5 grundläggande krav gällande krav på säkerhet i händelse av brand som 

berör: utrymning, skydd mot brandspridning inom och mellan byggnader, bärförmåga 

vid brand samt räddningsmanskapets säkerhet.  

 

Enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 8 §:  

”För att uppfylla det krav på säkerhet i händelse av brand som anges i 8 kap. 4 § 

första stycket 2 plan- och bygglagen 

(2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sätt som innebär 

att  

   1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid,  

   2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas,  

   3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas,  

   4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas 

på annat sätt, och  

   5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand.”  

 

Farliga ämnen:  

Byggherren har ansvar att välja produkter som inte påverkar varken inomhusmiljön 

eller närmiljön negativt. (Boverket, 2017e) 

 

Ventilation: 

BBR 6:25; (Boverket, 2018b): 

Ventilationssystemet skall utformas så att det kan tillföras uteluftsflöde till 

byggnaden. Samtidigt som det skall kunna föra bort hälsofarliga ämnen, besvärande 

lukt, utsöndringar från personer och material, fukt samt föroreningar från verksamhet 

i byggnaden.  

 

BBR 6:251; (Boverket, 2018b):  

”Ventilationssystemet Ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde som motsvarar 0,35 

L/m2 golvarea.”  
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Vid behovsstyrt ventilationssystem med närvaro och behovsstyrning får uteluftsflödet 

inte bli lägre än 0,10 L/m2 golvarea då ingen vistas i bostaden och inte lägre än 0,35 

L/m2 golvarea när någon vistas där.  

 

BBR 6:2521; (Boverket, 2018b): 

”Tilluft ska i första hand tillföras rum eller avkiljbara delar av rum för daglig samvaro 

samt för sömn och vila.”  

 

BBR 6:2522; (Boverket, 2018b): 

”Ventilationssystemet ska utformas så att hela vistelsezonen ventileras vid avsedda 

luftflöden”  

 

BBR 6:2523; (Boverket, 2018b): 

”Spridning av illaluktande eller ohälsosamma gaser eller partiklar från ett rum till ett 

annat ska begränsas.” 

 

BBR 6:2524; (Boverket, 2018b):  

”Frånluft ska i första hand tas från rum med lägre krav på luftens kvalité. Vid 

dimensionering av frånluftsflöden i hygienrum och kök ska hänsyn tas till 

fuktbelastning och förekomst av matos. ” 

 

BBR 6:2525; (Boverket, 2018b):  

”Återluft till rum ska ha så god luftkvalitet att negativa hälsoeffekter undviks och 

besvärande lukt inte sprids.”  

 

Ljus:  

BBR 6:321; (Boverket, 2018b): 

Ska kunna ordnas belysning i alla utrymmen i en byggnad och belysningen ska vara 

anpassad till den avsedda användningen.  

 

BBR 6:322; (Boverket, 2018b) 

”Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska 

utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig.” 

 

Kan beräknas med en enklad metod enligt SS 91 42 01, där fönsterglasarean skall 

vara minst 10 % av golvarean.  
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BBR 6:323; (Boverket, 2018b):  

”I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av rum där människor vistas mer 

än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Studentbostäder om högst 35 m2 behöver 

dock inte ha tillgång till direkt solljus.” 

 

Termiskt klimat:  

Byggnader skall värmeisoleras och göras täta för att inte leda till drag och ofrivillig 

ventilation. Detta i sin tur för att ge ett komfortabelt inomhusklimat. (Boverket, 

2017i) 

 

BBR 6:42; (Boverket, 2018b): 

Byggnader bör dimensioneras så att vid DVUT att den lägsta operativa temperaturen 

beräknas bli 18 C i bostads- och arbetsrum och 20 C i hygienrum. Yttemperaturen 

under vistelsezonen (på golvet) beräknas bli lägst 16 C och lägst 18 C i hygienrum. 

Yttemperaturen får inte heller överstiga 26 C. Lufthastigheten i vistelsezonen bör 

inte överstiga 0,15 m/s i ett rum under uppvärmningssäsongen eller överstiga 0,25 m/s 

under övrig tid på året.  

 

Fukt: 

En byggnads produkter och material skall inte utsättas för större fuktbelastning än vad 

de tål. Det högsta tillåtna fukttillståndet är olika beroende på olika material och 

produkter. Antingen anges fukttillståndet som relativ fuktighet (RF) i % eller fuktkvot 

som (kg/kg) eller i %. (Boverket, 2017f) 

 

BBR 6:51; (Boverket, 2018b):  

”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt 

som kan påverka hygien eller hälsa.” 

 

BBR 6:52; (Boverket, 2018b): 

En relativ fuktighet (RF) på 75 % ska användas som det kritiska fukttillståndet om 

fuktillståndet inte är väl undersökt och dokumenterat.  

 

Vatten och avlopp:  

Gällande vatten och avlopp så är det uppbyggt i 3 delar i BBR som är: 

- ”Installationer för tappvatten 

- Installationer för övrigt vatten och  

- Installationer för avloppsvatten” 

(Boverket, 2017k) 
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BBR 6:62; (Boverket, 2018b): 

Installationer för tappvatten skall vara utformat så att tappkallvatten uppfyller de krav 

på dricksvatten och tappvarmvatten skall vara så varmt at det går att sköta personlig 

hygien och hushållssysslor. Installationen skall inte heller ge smak till vattnet eller 

lukt.  

 

Tappvarmvatten skall hålla en temperatur på minst 50 C och högst 60 C. 

Installationer av tappkallvatten skall utformas så att tappkallvatten inte värms upp 

oavsiktligt. Gällande tappvarmvatten bör utformningen vara sådan att tappvarmvatten 

erhålls inom 10 sekunder vid ett flöde av 0,2 l/s.  

 

BBR 6.63; (Boverket, 2018b):  

”Installationer för övrigt vatten får inte kopplas samman med installationer för 

tappvatten.” 

 

Spillvattenledningar ska utformas så att de kan avleda 150 % av tappställenas 

normflöde. Normflöde är 0,1 l/s för tvättställ, 0,3 l/s för badkar och 0,2 l/s för övriga 

tappställen.  

 

Utsläpp:  

BBR 6:71; (Boverket, 2018b): 

Utformning av byggnader skall ske så att det är möjligt att föra bort föroreningar. 

Föroreningar som uppstår skall kunna föras bort utan att påverka hälsa och hygien på 

människor som befinner sig i eller omkring byggnaden.  

 

Skydd mot skadedjur: 

BBR 6:81; (Boverket, 2018b): 

Utformning av byggnader ska ske så att det försvåras för skadedjur att komma in i 

byggnaden eller olika byggnadsdelar. Det skall även försvåras för skadedjur att 

förflytta sig från en lägenhet till en annan. Skadedjur är djur som kan påverka hygien 

eller hälsa hos människor genom olika skador, mikrobiell växt eller lukt.  

 

Bullerskydd:  

BBR 7:21; (Boverket, 2018b): 

För bostäder skall ljud utifrån dämpas likaväl som ljud från installationer och hissar. 

Ljudnivåskillnad mellan utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden skall vara 

max 52 dB (DnT,w,50).  
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Säkerhet vid användning:  

BBR 8; (Boverket, 2018b): 

Byggnader skall utformas så att olika risker begränsas. De risker som benämns i BBR 

är:  

- Skydd mot fall 

- Skydd mot sammanstötning och klämning 

- Skydd mot brännskador 

- Skydd mot explosioner 

- Skydd mot instängning 

- Skydd mot förgiftning 

- Skydd mot elstötar och elchocker 

- Skydd mot olyckor på tomter 

 

Energihushållning:  

Kraven gällande energihushållning är de minimikrav som en byggnad ska uppfylla 

gällande värmeisolering och energianvändning. (Boverket, 2017c) 

 

BBR 9:2; (Boverket, 2018b): 

Bostäder ska utformas så att Primärenergital (EPpet), klimatskärmens genomsnittliga 

luftläckage, installerad eleffekt för uppvärmning och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient (Um) för byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom) 

högst uppgår till värden som anges i BBR tabell 9:2a. Se Figur 11 gällande 

flerbostadshus.  

 

 

Figur 11 Energihushållning tabell 9:2a. Källa BBR 
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BBR 9:6; (Boverket, 2018b): 

Eleffektiviteten för ventilationssystemet bör inte överskrida värden på specifik 

fläkteffekt (SFP):  

       SFP (kW/m3/s) 

Från- och tilluft med värmeåtervinning  2,0  

Från- och tilluft utan värmeåtervinning  1,5  

Frånluft med återvinning    1,0 

Frånluft      0,6 

 

BBR 9:92; (Boverket, 2018b): 

Om en byggnad inte uppfyller kraven på primärenergital efter en ändring ska följande 

U-värden eftersträvas vid ändring i klimatskärmen enligt BBR tabell 9:92.  

 

BBR 1:2232; (Boverket, 2018b):  

”Normalt bör högre krav kunna ställas när hela eller delar av byggnaden ges en ny 

användning jämfört med när ändringen inte medför ändrad användning. Om 

ändringen görs för att en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska kunna ges en ny 

användning kan det dock finnas större skäl för att anpassa kravnivån. Utgångspunkten 

måste dock vara att välja en användning som gör det möjligt att såväl bibehålla 

byggnadens kulturvärden som tillgodose utformningskraven och de tekniska 

egenskapskraven”.  

 

BBR 9:91; (Boverket, 2018b):  

”Kraven på energihushållning ska tillämpas så att de övriga tekniska egenskapskraven 

kan tillgodoses och så att byggnadens kulturvärden inte skadas och att de 

arkitektoniska och estetiska värdena kan tas tillvara”.  
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3.5 Energieffektiviseringsåtgärder vid ombyggnation 

 

3.5.1 Tilläggsisolering  

Grund: 

Om det går att komma åt och arbeta i kryprummet så kan isolering placeras på 

undersidan av bjälklaget. Detta blir också gynnsamt ur fuktsynpunkt då bjälklaget 

kommer att bli varmare. Dock så leder det också till att temperaturen i krypgrunden 

sänks och att den relativa fuktigheten ökar vilket kan bli kritiskt för element som inte 

isolerats som exempelvis syllar. Det går även att isolera mark och grundmurar men 

det är generellt sett mer ekonomiskt att isolera bjälklaget. (Nevander et al., 2006) 

 

Det går också att isolera ett bottenbjälklag från insidan men det brukar sällan vara 

aktuellt ur varken byggnadsfysikalisk och byggnadsantikvarisk synpunkt. Att isolera 

på undersidan är ofta det som accepteras ur en byggnadsantikvarisk synpunkt. 

Beroende på utrymmet i krypgrunden så sätter det förutsättning för hur mycket det går 

att isolera. Den relativa fuktigheten kan även bli hög under sommaren trots att 

krypgrunden är väl ventilerad, se Figur 12. (Ståhl, Lundh, & Ylmén, 2011) 

 

 

Figur 12 Relativ fuktighet i en dåligt och en väl ventilerad krypgrund. Källa: SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  

 

Genom att sänka ånghalten eller höja temperaturen i kryprummet går det att minska 

risken för fuktskador:  

- Genom att minska avdunstning från marken som kan ske genom att placera en 

ångspärr på marken.  

- Genom att installera en avfuktare, åtgärden måste dock övervägas eftersom 

avfuktaren innebär en ökad elanvändning. 

- Genom att installera en värmekälla men den ökar även energianvändningen.  

- Genom att isolera grunden och marken, bör egentligen isoleras på utsidan men 

detta kan vara ett problem med hänsyn till bevarande. (Ståhl et al., 2011) 
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Yttervägg:  

Invändig isolering: 

Vid invändig tilläggsisolering av en yttervägg så kommer fukthalten på den 

ursprungliga väggen att öka och den kommer att bli kallare. Den största delen av 

värmemotståndet ligger i isoleringen och i trakter med mycket slagregn så kan risken 

för frostskador i fasaden öka. På insidan bör tilläggsisoleringen förses med en 

ångspärr eftersom man inte vet den ursprungliga väggens genomsläppligheten för 

vattenånga. (Nevander et al., 2006) 

 

Vanligtvis är det mer fördelaktigt med utvändig tilläggsisolering än invändig. 

Generellt så är det oftast inte så lämpligt med en utvändig tilläggsisolering på 

byggnader som är kulturhistoriskt intressanta. Detta är på grund av att det sker en 

förvanskning av den befintliga fasaden. Tilläggsisolering leder till ett lägre U-värde 

och att värmeförluster genom väggen minskar och att det behövs mindre energi till 

uppvärmning.(Ståhl et al., 2011) 

 

I en byggnad med tegelfasad ökar risken för frostsprängningar vid invändig isolering. 

Innerytorna på den isolerade väggen blir varmare men eftersom ursprungsväggen blir 

kallare så förstärks även inverkan av köldbryggor. En invändig tilläggsisolering kan 

även medföra att elkontakter och andra eldragningar behöver göras om, väggen kan 

behöva en ny ångspärr samt att boytan minskar något. (Ståhl et al., 2011)  

 

Utvändig isolering:  

Vid tilläggsisolering på utsidan kan väggen förses med mineralull eller cellplast som 

därefter förses med ett fasadskikt som kan vara puts, trä eller en skalmur. Den 

ursprungliga väggen blir varmare genom utvändig tilläggsisolering vilket leder till en 

förbättring av fuktförhållandena. Fukt från regn avvisas med det nya fasadskiktet. 

(Nevander et al., 2006) 

 

Nackdelen med utvändig tilläggsisolering på äldre bebyggelse är att det kan påverka 

arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Även om det är att föredra rent 

byggnadsfysikaliskt. Vid en utvändig tilläggsisolering finns det möjlighet att isolera 

bort en del köldbryggor samtidigt som känslan av kyla och drag från ytterväggen 

minskar. Det är vanligt att äldre byggnader tar in tilluft via otätheter i klimatskalet och 

efter en utvändig tilläggsisolering måste det försäkras om att det är en tillräcklig 

luftväxling i byggnaden. (Ståhl et al., 2011) 

 

Den ursprungliga konstruktionen blir varmare och torrare med en utvändig isolering 

vilket kan jämföras med invändig isolering som gör den fuktigare och kallare. En 

utvändig isolering leder ofta till att byggnaden blir mer lufttät. Byggnadens utseende 

påverkas mycket av en utvändig tilläggsisolering. Både i form av att fönster hamnar 

längre in i fasaden, takfotens överhäng minskar och utsmyckningar försvinner. (Ståhl 

et al., 2011)  
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Vindsbjälklag: 

Generellt sett är det en lönsam investering att tilläggsisolera ett vindsbjälklag på 

grund av det enkla arbetsutförandet. Isoleringen kan ske med skivor av mineralull, 

cellplast eller av lösull. Genom en tilläggsisolering av vindsbjälklaget kommer det 

leda till att vindsutrymmet blir kallare. Det ger i sin tur risk för kondens eller allt för 

hög relativ fuktighet. Ett tak som inte haft fuktproblem tidigare kan få problem vid 

tilläggsisolering av vindsbjälklaget. Om det läggs golv på vindsbjälklaget kan det 

bildas kondens på golvets undersida eftersom varm luft inte kan tränga igenom 

isoleringen. (Nevander et al., 2006) 

 

Det är generellt sett lättare att isolera ett vindsbjälklag utan att påverka de 

kulturhistoriska värdena i en byggnad. När ett vindsbjälklag tilläggsisoleras så 

minskar värmeförlusterna från byggnaden till vinden. Detta leder till att undersidan av 

vindsbjälklaget blir varmare men vindsutrymmet blir kallare. Vilket i sin tur leder till 

att den relativa fuktigheten kan bli högre under vinterhalvåret. (Ståhl et al., 2011) 

 

Det är vanligt med självdragssystem i äldre hus vilket gör att det oftast skapas ett 

övertryck på ovanvåningen. Vilket i sin tur leder till att risken för fuktskador ökar på 

vinden, varm luft tränger igenom bjälklaget och kan kondensera på yttertakets insida. 

Går det att skapa ett svagt undertryck kan man undvika att fuktig luft går upp på 

vinden men det krävs normalt mekanisk ventilation för detta. (Ståhl et al., 2011) 

 

Tak:  

Utvändig isolering: 

Att utvändig isolera tak sker oftast i samband med att taket är i behov av övriga 

renoveringar som till exempel taktäckning (Nevander et al., 2006). Att isolera ovanpå 

yttertaket gör det att vindsutrymmet blir varmare och därmed inte lika känsligt för 

fuktskador och invändig kondens. Hur bra energibesparingspotential åtgärden har 

bestäms av isoleringens tjocklek samt luftomsättning i vindsutrymmet. En nackdel 

med detta kan vara att takets utseende förändras och därmed att det påverkar 

byggnadens karaktär. (Ståhl et al., 2011) 

 

Invändig isolering:  

Det går också att isolera på insidan av taket om rumshöjden tillåter det. Detta sker då 

på ”vanligt sätt” med exempelvis mineralull mellan reglar och därefter någon 

skivbeklädnad innanför det. Det bör också finnas en ångspärr på insidan av 

isoleringen för att undvika kondens. Riskerna med invändig isolering är liknande de 

risker som finns vid invändig isolering av yttervägg. (Nevander et al., 2006) 

 

3.5.2 Ventilation 

Äldre byggnader med självdragssystem når sällan upp till dagens krav på luftflöden, 

komfort, el- och energieffektivitet. Självdragssytem behöver inga fläktar och drar 

därför ingen el. Det kan dock förekomma problem med drag, speciellt under vintertid. 
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Vid byte till ett modernare ventilationssystem bör befintliga kanaler användas om det 

finns. Om det tidigare har eldats i huset men detta har upphört under senare tid så kan 

det påverka självdragets funktion. Finns det en skorsten i byggnaden från tidigare 

eldning så kan det placeras en fläkt där för att uppnå en funktion liknande den 

ursprungliga. Det är billigast och enklast att komplettera ett befintligt 

självdragssystem med fläktar i fuktiga utrymmen såsom badrum, kök, tvättstugor med 

mera samt uteluftsdon i sovrum och vardagsrum. (Ståhl et al., 2011) 

 

Vid byte av värmesystem i en byggnad som tidigare använt skorsten till ett system 

som inte använder skorsten (exempelvis värmepump eller fjärrvärme) leder det ofta 

till att självdraget försämras. När värme gick genom skorstenen steg den och skapade 

ett undertryck som leder till att utelufts sögs in genom otätheter. Det är viktigt att 

kontrollera och vara uppmärksam på mögel, kondens och sämre inneluft vid en sådan 

ändring. Det kan leda till att självdragssystemet behöver kompletteras och om ett 

fönsterbyte sker så är nya fönster oftast mycket tätare än gamla vilket också kan leda 

till ett minskat luftflöde. (Energimyndigheten, 2011) 

 

Att konvertera ett självdragssystem till ett frånluftsventilations- eller FTX-system så 

kan det krävas stora ingrepp. Installation av ett FTX-system lämpar sig bäst i 

byggnader med fjärrvärme på grund av att elen oftast är dyrare än fjärrvärmen. Detta 

leder till att ett FTX-system blir mer kostnadseffektivt än en frånluftsvärmepump. 

Dock är det enklare att installera en frånluftsvärmepump eftersom det endast krävs ett 

system för frånluften jämfört med ett FTX-system som kräver schakt för både tilluft 

och frånluft. Det kan vara problematiskt att skapa nya hål för tilluftsintag i 

kulturhistoriska byggnader eftersom detta kan äventyra de kulturhistoriska värdena.  

Det kan också vara problematiskt med genomföringar för kanaler och rör i 

kulturhistoriska byggnader vilket leder till att det ofta inte är ekonomiskt eller 

praktiskt möjligt att byta ett självdragssystem till ett FTX-system. (Ståhl et al., 2011) 

 

Ett byte från självdrag till ett FTX-system leder till en ökad elanvändning eftersom 

självdragssystem inte kräver någon el. Dock så förbättras inomhusklimatet men det 

behöver inte betyda en energibesparing. Det kan därför bli en avvägning mellan 

komfort inomhus och energianvändning. En del av de problem som kan uppstå med 

självdrag går att lösa med hjälp av att installera mekaniska frånluftsfläktar i 

exempelvis badrum och kök. Att täta en byggnad försämrar även funktionen hos ett 

självdragssystem och det måste därför säkerställas att det erhålls ett tillräckligt 

luftflöde. (Ståhl et al., 2011) 

 

Tabell 3 visar en jämförelse av fyra olika ventilationssystem (Självdragssytem (S), 

Fläktförstärkt S-system, Frånluftssystem (F) och Från- och tilluftssystem med 

värmeväxling (FTX).  
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Tabell 3 Jämförelse av ventilationssystem (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 S-system Fläktförstärkt  

S-system 

(FFS) 

F-system FTX-system 

Fördelar + Drar ingen el 

+ Inget fläktljud 

+ Behövs inget 

fläktrum  

+ Litet 

underhållsbehov 

+ Kraven på 

uteluftsflöden 

klaras sommartid 

+ Behövs inget 

fläktrum 

+ Litet 

underhållsbehov 

+ Måttligt 

utrymmesbehov 

+ Kan återvinna 

värme i frånluft 

+ Kan kontrollera 

ventilationsflöde 

+ Fläkt skapar 

undertryck 

+ Kan återvinna 

värme i frånluften 

+ Möjligheter att 

styra luftväxling 

+ Kan filtrera 

uteluften 

+ Möjlighet att 

ventilationsluft som 

tillförs är dragfri 

Nackdelar - Svårt att 

kontrollera 

luftfördelning 

- Svårt att klara 

ventilationskrav 

sommartid 

- Risk för 

överventilation 

vintertid 

- Ej möjlighet för 

värmeåtervinning 

- Ljud kan tränga 

in utifrån 

- Svårt att 

kontrollera 

luftfördelning 

- Risk för 

överventilation 

vintertid 

- Ej möjlighet för 

värmeåtervinning 

- Ljud kan tränga 

in utifrån 

 

- Känsligt för 

ändring av 

frånluftsdonens 

strypning 

- Ljud genom 

uteluftsventiler kan 

störa 

- Fläkten drar el 

- Krävs tillsyn av 

fläkt 

- Eventuell 

frånluftsvärmepump 

kräver tillsyn 

- Fläktar som kräver 

el 

- Kan förekomma 

buller från fläkt och 

rumsdon 

- Utrymmeskrävande, 

fläktrum och kanaler 

tar plats 

- Större 

underhållsbehov 

Ingrepp Oftast stora 

kanaler och egna 

frånluftskanaler 

för varje 

frånluftsdon.  

Liknande som S-

system men 

krävs montering 

av fläktar.  

Kan ansluta flera 

frånluftsdon till 

samma 

frånluftskanal. Färre 

kanaler än ett 

självdragssystem.   

Behövs 2 

kanalsystem, ett för 

tilluft och ett för 

frånluft. 

Energi Går inte åt någon 

el men finns 

ingen möjlighet 

att återvinna 

värmen i 

frånluften 

Går åt lite el för 

fläkt/fläktar samt 

att det inte finns 

möjlighet att 

återvinna värmen 

i frånluften.  

Fläkten drar el och 

värme återvinns inte. 

Finns dock goda 

möjligheter att 

komplettera med en 

frånluftsvärmepump.  

Energibehovet för 

eftervärmning av 

tilluften kan minskas 

med cirka 80 % med 

värmeåtervinning. 

Går åt mer än dubbelt 

så mycket el till 

fläktar jämfört med 

ett F-system.  

 

3.5.3 Uppvärmningssystem 

Det kan vara så att uppvärmningssystem har bytts ut tidigare i äldre byggnader och 

därmed bör den ursprungliga funktionen och dess system beaktas vid val av ett nytt 

värmesystem. Generellt sett så brukar värmesystemet vara anpassat till byggnaden 

och dess övriga system. Om en byggnad ligger belägen inom ett fjärrvärmenät så kan 

det vara ett möjligt uppvärmningssätt då fjärrvärmeväxlare tar ganska lite plats. (Ståhl 

et al., 2011) 
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Om en byggnad värms upp med äldre fjärrvärmecentraler eller äldre pannor finns det 

potential för energisparing genom att byta ut det gamla systemet mot ett modernare. 

En äldre panna kan ha en verkningsgrad på 60-80 % medan moderna kan ha cirka 80-

90 %. Ett byte till en bergvärmpump om byggnaden ligger utanför fjärrvärmenätet 

kan vara aktuellt istället för att använda en äldre panna. Om byggnaden ligger inom 

ett fjärrvärmenät så behövs det göras en individuell bedömning. (Ståhl et al., 2011) 

 

Att genomföra ett byte av värmesystem kan leda till stora konsekvenser för 

byggnaden. En byggnad som tidigare värmts genom eldning av ved eller olja i panna 

vilket har lett till att luft sugs ut genom skorstenen som gör att självdragsventilationen 

fungerar. Genom att byta värmesystem till exempelvis en värmepump så kommer det 

göra att murstocken inte värms upp på samma sätt vilket kan begränsa 

självdragssystemets luftväxling. Även pannkällare som tidigare varit varma och torra 

kan påverkas genom att det blir kallt och fuktigt. Samtidigt kan det vara nödvändigt 

att installera en frånluftsfläkt som är mekanisk för att uppnå rätt luftflöde i 

byggnaden. (Ståhl et al., 2011) 

 

Fjärrvärme:  

Ett stort system för värmedistribution till många hus i en tätort är fjärrvärme och 

energin produceras i stora värmepumpar eller större kraftvärmeverk. Därefter 

distribueras hetvatten i fjärrvärmerör som är välisolerade till de enskilda husen som är 

kopplade till systemet. (Björk et al., 2012) 

 

Ett fjärrvärmesystem består av ett centralt värmeverk, ett fjärrvärmenät och en 

fjärrvärmecentral i byggnaden som är ansluten till fjärrvärmenätet. Vattnet som 

distribueras till byggnader har en temperatur mellan 70 och 120 °C och transporteras 

med högt tryck för att det inte ska koka. I glesbyggda områden är det ofta inte lönt 

med fjärrvärme. Att var och en har en egen värmekälla blir då billigare. (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010)  

 

Pelletspanna: 

För eldning av pellets krävs det en panna med förbränning, bränsleleveranser samt ett 

förråd av pellets. Det går att byta ut en oljebrännare i en oljepanna mot en brännare 

för pellets. Detta leder till sämre verkningsgrad men minskad investeringskostnad 

jämfört med att köpa en ny panna. Pellets är ”stavar” som vanligtvis har en diameter 

på 6 – 8 mm och är tillverkade av biprodukter från skogs- eller trävaruindustrin. 

Avfallet från pellets blir lite aska eftersom det är baserat på träprodukter. 

(Energirådgivningen, 2017) 

 

Vedpanna:  

Hur mycket det kostar med vedpanna beror på tillgången på ved. Finns det tillgång till 

egen ved kan det vara det billigaste uppvärmningsalternativet, annars beror det på om 

det köps i längder eller om den är färdigkluven. Det krävs inte lika mycket ved när en 
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vedpanna kombineras med en ackumulatortank vilket även minskar utsläppen av 

kväve- och svaveloxider. (Energirådgivningen, 2017) 

 

3.5.4 Värmepumpar 

Det krävs tillstånd från kommunen för att installera en värmepump som utvinner 

värme från mark, sjö, berg eller grundvatten. Det är byggherren som ansvarar för att 

få tillståndet innan arbetet sätter igång. Att installera en luft-luftvärmepump kan också 

kräva bygganmälan eller bygglov eftersom det sker en förändring av fasaden. 

(Energimyndigheten, 2010) 

 

Frånluftsvärmepump: 

En frånluftsvärmepump tar tillvara på ventilationsluften när den går ut från 

byggnaden som innehåller energi. En frånluftsvärmepump ger antingen bara värme 

till varmvatten eller både värme och varmvatten. Det krävs mekanisk ventilation för 

att kunna installera frånluftsvärmepump. (Energimyndigheten, 2010) 

 

 

Figur 13 Frånluftsvärme. Källa: ByggaBoDialogen Boverket 

 

Bergvärme: 

En bergvärmepump utnyttjar att det är en jämn temperatur i berggrunden året om och 

hämtar värme därifrån. Beroende på vad det är för bergarter så krävs det olika djupa 

borrhål för att få tillgång till samma värmelast. Det bör vara minst 20 meter mellan 

två borrhål eftersom energiuttaget medför en avkylning av berget. Det är lämpligt 

med bergvärme för byggnader med ett högre värmebehov. Byggnaden måste också ha 

ett vattenburet distributionssystem samt rimligt avstånd till berg. (Energimyndigheten, 

2010) 
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Figur 14 Bergvärme. Källa: ByggaBoDialogen Boverket 

 

Ytjordsvärme: 

En ytjordsvärmepump har en kollektorslang nedgrävd på frostfritt djup och tar upp 

värmen från jorden. Längden på slangen beror på hur stort värmebehovet är för 

byggnaden, generellt sett brukar det vara mellan 200 till 600 meter. Det går inte att 

bygga något på marken där kollektorslangen ligger nedgrävd. (Energimyndigheten, 

2010) 

 

Figur 15 Ytjordsvärme. Källa: ByggaBoDialogen Boverket 

 

 

3.5.5 Uteluftsvärmepumpar: 

Uteluftsvärmepumpar utvinner värme från uteluften och överför det till byggnaden. 

Det finns 2 typer av uteluftsvärmepumpar: Luft-luftvärmepump och Luft-

vattenvärmepump. Investeringen för uteluftsvärmepumpar är inte lika omfattande 

jämfört med bergvärme-, ytjords-, sjövatten- eller grundvattenvärmepumpar. 

Uteluftsvärmepump lämpar sig i södra eller mellersta Sverige eftersom 

verkningsgraden (COP) minskar då uteluften blir kallare. (Energimyndigheten, 2010)  
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Figur 16 Uteluftsvärme. Källa: ByggaBoDialogen Boverket 

 

 

Luft-luftvärmepump: 

Luft-luftvärmepump ger varmluft till byggnaden och kan inte kopplas ihop med ett 

vattenburet system. För att varmluften skall kunna cirkulera så passar luft-

luftvärmepump bäst i byggnader som har en öppen planlösning. (Energimyndigheten, 

2010)  

 

Luft-vattenvärmepump: 

Luft-vattenvärmepump ger både varmvatten och värme till byggnaden. Vanligtvis så 

placeras värmepumpen utomhus och passar bra för byggnader med ett vattenburet 

värmesystem. (Energimyndigheten, 2010) 

 

En jämförelse av olika värmesystem redovisas Tabell 4 med fördelar och nackdelar 

om systemen.  
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Tabell 4 Jämförelse av värmesystem 

Värmesystem Fördelar Nackdelar Kommentar 

Fjärrvärme1 + Utrustning tar lite 

plats 

+  Minimal skötsel 

+ Jämn och säker 

tillgång på värme och 

varmvatten 

- Ej tillgängligt 

överallt 

- Kan vara höga 

anslutningskostnader 

- Beroende av en 

leverantör 

Investeringskostnad: 

Beror på hur långt det 

är från byggnad till 

fjärrvärmekulverten.   

 

Pelletspanna1 + Förnybart biobränsle 

+ Alternativ för 

byggnader med 

vattenburen värme eller 

direktverkande 

elvärme.  

+ Kan med fördel 

kombineras med 

solvärme 

- Behöver ett 

pelletsförråd 

- Kräver rengöring 

av brännare för att 

hålla hög 

verkningsgrad 

- Svaveloxider och 

kväveoxider släpps 

ut vid förbränning 

Investeringskostnad:  

Cirka 80 000 – 

120 000 kr 

 

Vedpanna1 + Billigt 

uppvärmningsalternativ 

+ Eldning av 

biobränsle bidrar inte 

till växthuseffekten.  

+ Hög verkningsgrad 

på moderna pannor 

- Kräver mycket 

arbete vid eldning i 

vedpanna 

- Svaveloxider och 

kväveoxider släpps 

ut vid förbränning 

- Kräver stor yta för 

panna och eventuell 

ackumulatortank  

 

Investeringskostnad:  

Cirka 70 000 kr 

Frånluftsvärmepump + Ett komplett aggregat 

som ger ventilation, 

återvinning, värme och 

vatten2 

+ Enkel installation om 

det finns kanalsystem2 

 

- Får lägre 

energibesparing i hus 

med hög 

energianvändning 

jämfört med berg-

/ytjordsvärme2 

- Krävs kanalsystem 

för frånluft vilket 

kan saknas i äldre 

byggnader2 

Besparing: 40–60 % 

av köpt energi3 

Investeringskostnad: 

Cirka 50 000 – 

90 000 kr4 

Potential i Skåne: 

Goda4 

Återbetalningstid 

(cirka): 7 år4 

Bergvärme + Brett utbud av 

värmepumpar2 

+ Driftsäkert system 

med lång livslängd2 

 

- Stora kostnader för 

borrning2 

 

 

Besparing: 65–75 % 

av köpt energi3 

Investeringskostnad: 

Cirka 90 000 – 

150 000 kr4 

Potential i Skåne: 

Sämre4 

Återbetalningstid 

(cirka): 10 år4 
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Ytjordsvärme  + Vanligt system i 

södra delarna i 

Sverige2 

+ Samma sorts 

värmepump som för 

bergvärme2 

+ Driftsäkerhet och 

lång livslängd2 

- Kan medföra stora 

betydande ingrepp i 

trädgården2 

Besparing: 65–75 % 

av köpt energi3 

Investeringskostnad: 

Cirka 100 000 – 

120 000 kr4 

Potential i Skåne: 

Goda4 

Återbetalningstid 

(cirka): 10 år4 

Uteluftsvärmepump 

(luft-luftvärmepump) 

+ lättinstallerad2 

+ Bra alternativ för 

byggnader som saknar 

vattenburet 

radiatorsystem2 

+ Låg totalkostnad2 

- Lägre 

årsmedelfaktor än 

berg-/ytjordsvärme2 

- Finns värmepumpar 

som inte passar 

svenskt klimat2 

Besparing: 30–60 % 

av köpt energi3  

Investeringskostnad: 

Cirka 10 000 – 

25 000 kr4 

Potential i Skåne: 

Mycket goda4 

Återbetalningstid 

(cirka): 2 år4 

Uteluftsvärmepump 

(luft-vattenvärmepump) 

+ Finns alltid tillräcklig 

mängd och kvalité av 

energikällan (luft)2 

+ Lägre totalkostnad än 

för berg-/ytjordsvärme2  

- Lägre 

årsmedelfaktor än 

berg-/ytjordsvärme2 

- Sämre 

verkningsgrad vid 

sjunkande 

utomhustemperatur2 

Besparing: 50–70 % 

av köpt energi3 

Investeringskostnad:  

Cirka 50 000 – 

100 000 kr4 

Potential i Skåne: 

Mycket goda4 

Återbetalningstid 

(cirka): 5 år4 

 

1 www.energiradgivningen.se  

2 www.skvp.se  

3 (Energimyndigheten, 2010) 

4 www.varmepumpar-skane.se  

 

3.5.6 Fönster och dörrar 

För en villa är värmeförlusterna cirka 15-30 % genom fönster och en sänkning av 

fönsters U-värde kan minska energianvändningen. Det går att antingen byta ut 

fönsterna till nya med lägre U-värde eller att renovera de befintliga för att bli mer 

energisnåla. Det är inte bara värmemotstånd som spelar roll utan även hur väl tätade 

fönsterna är, då tätade fönster minskar buller utifrån, minskar risken för kondens samt 

ger upphov till mindre drag. (Ståhl et al., 2011) 

 

I vissa byggnader kan det kulturhistoriska skyddet av byggnaden förhindra ett 

fönsterbyte. Om det finns möjlighet att genomföra ett fönsterbyte kan det göras på två 

sätt. Det vanligaste sättet är att ta bort de gamla fönsterna och ersätta med helt nya 

fönster. Det mindre vanliga sättet är att låta nya fönster monteras i de gamla 

http://www.energiradgivningen.se/
http://www.skvp.se/
http://www.varmepumpar-skane.se/
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karmarna, detta kallas för insticksfönster. En fördel med detta är att fasaden inte 

skadas runt fönsterna men de nya fönsterna bli mindre än de ursprungliga och 

trädetaljer kan se väldigt kraftiga ut. (Ståhl et al., 2011) 

 

Det går även att bygga om de befintliga fönsterna för att förbättras deras egenskaper 

så att de blir mer energisnåla. Genom montering av en extra glasruta kan fönstret 

förses med en extra luftspalt. Det går även att använda glas med lågemissionsskikt 

som kan monteras som en extra ruta, ingå i en isolerruta eller ersätta befintligt glas. 

En isolerruta som innehåller en ädelgas kan leda till ännu bättre värmemotstånd. Det 

går även att förse fönsterna med ”nattisolering” i form av rullgardin eller persienner. 

(Ståhl et al., 2011) 

 

Vid byte av dörrar gäller liknande förutsättningar som vid byte av fönster.  

 

3.5.7 Solenergi 

Att använda solceller (solel) eller solfångare (solvärme) på en byggnad med 

kulturhistoriskt värde beror på de restriktioner som finns för den kulturhistoriska 

byggnaden samt yttre faktorer. De yttre faktorerna kan vara vilka möjligheter som 

finns i form av skuggande träd/byggnader eller orientering på tak/fasad. Det brukar 

också krävas bygglov vid installation av antingen solceller eller solfångare eftersom 

det påverkar byggnadens utseende. Om en byggnad dessutom är ett byggnadsminne 

så krävs det även tillstånd från Länsstyrelsen. Samtliga byggnader, även de som inte 

är byggnadsminne hanteras enligt varsamhets- och förvanskningskrav från Plan- och 

bygglagen. Det inte lämpligt att placera solceller eller solfångare på den mest synliga 

fasaden eller taket. Om detta även är den sidan som har en optimal riktning 

(söderläge) kan det bli svårt att använda solfångare eller solceller på en kulturhistorisk 

värdefull byggnad. Hur effektivt ett system är beror på lutning och orientering. I 

Sverige är det optimalt med cirka 40-45 graders lutning och en orientering åt söder.  

(Ståhl et al., 2011) 

 

3.5.7.1 Solel: 

Solceller brukar ofta seriekopplas, både i en modul och även flera moduler eftersom 

de ger låg spänning. Solceller ger likström och det behövs en växelriktare (inverter) 

för att konvertera likström till växelström som används för att driva elektriska 

apparater. Det behövs också en strömbrytare till systemet för att kunna stänga av det 

vid reparation eller underhållsarbete. I ett solcellssystem som är nätanslutet så finns 

det alltid tillgång till el. I första hand används elen som produceras av solcellerna men 

om produktionen överskridet behovet av el så kan överskottselen matas ut på elnätet. 

(Ståhl et al., 2011) 

 

De solcellerna som har högst verkningsgrad (12-15 %) är monokristallina solceller. 

Dessa är dock dyrare än amorfa kiselceller eller polykristallina men monokristallina 

är den vanligaste typen på marknaden. Solcellers påverkan på de kulturhistoriska 

värdena på en byggnad är främst eftersom det förändrar det estetiska intrycket som 

kan fås av en byggnad. I vilken linje taknocken finns, lutningen och hur kanterna på 

taket ser ut kan ge en byggnad en arkitektonisk karaktär och det är därför viktigt att 
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beakta detta vid installation av solceller. Om det inte är möjligt att placera solceller på 

byggnadens framsida (på grund av kulturhistoriska själ) kan det vid en orientering och 

en lutning som är godtagbar placeras på baksidan av byggnaden. (Ståhl et al., 2011) 

 

3.5.7.2 Solvärme: 

Det byggs två typer av system för solvärme och det ena är tappvattensystem och det 

andra är kombisystem. Tappvattensysten använder värmen som produceras till 

tappvarmvatten medan kombisystem kan använda värmen till både tappvarmvatten 

och uppvärmning. Det krävs dock att distributionssystemet för värme är vattenburet 

för att kunna tillgodose värme för uppvärmning. De två vanligaste solfångarna är 

vakuumrörsolfångare och plana solfångare. De skiljer sig ganska mycket ur 

utseendesynpunkt och livslängden antas vara lite längre för plana solfångare. (Ståhl et 

al., 2011) 

 

Tappvarmvattenbehov finns alltid i byggnader men i vilken omfattning beror på 

verksamheten. Den största besparingspotentialen finns om byggnaden används 

sommartid, eftersom det är då den största värmeproduktionen sker. Det är ofta ett högt 

varmvattenbehov i bostäder som är någorlunda konstant under året och generellt 

dimensioneras tappvarmvattensystem för att täcka behovet under en ”bra” 

sommarmånad. Detta leder till att ungefär halva årsbehovet av varmvatten täcks. Om 

ett kombisystem installeras kan solvärmen bidra även till uppvärmningen och 

beroende på systemets storlek kan det täcka mellan 10 till 50 % av det totala behovet 

för uppvärmning och tappvarmvatten. (Ståhl et al., 2011) 
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3.6 Genomförda energieffektiviseringar av äldre tegelhus 

3.6.1 Elmehuset, Köpenhamn 

Projektet gällande Elmehuset i Köpenhamn som går att se i Figur 17, kategoriserades 

som värt att bevara. Denna typ av byggnad står för cirka 20 % av bostäder i Danmark 

och denna byggnadstyp byggdes främst mellan 1850 till 1920. Det är en 3-vånings 

tegelbyggnad med vindsvåning som är byggd 1887. Det är oftast exteriören på dessa 

byggnader som är värd att bevara. Vanligtvis har denna typ av byggnader trägolv men 

Elmehuset har betonggolv. Byggnaden anses vara ett utmärkt exempel av sin typ 

utifrån den exteriöra arkitekturen, kulturhistoria och tillverkningsstandarden. (Blank 

et al., 2013) 

 

De huvudsakliga åtgärderna som genomfördes för att förbättra byggnadens 

energiprestanda var:  

- Invändig isolering i gaveländarna 

- Byte av utvändiga dörrar och fönster 

- Byte av belysning, värme, ventilation och installationer 

- Ny isolerad takkonstruktion med takkupor 

 

Det skedde även andra åtgärder vid ombyggnationen såsom bland annat; nya 

innerväggar, nya badrum, nya kök och brandlarm. Dessa åtgärderna var dock inte 

betydande för energianvändningen. (Blank et al., 2013) 

 

Det installerades även nya radiatorer och nya rör kopplade till befintlig fjärrvärme. 

Det lades även nya el-ledningar och nya vattensparande toaletter. Innan åtgärderna 

genomfördes hade byggnaden en energianvändning på 402 kWh/m2 och år. Efter de 

genomförda åtgärderna var den beräknade energianvändningen 249 kWh/m2 och år 

men det uppmätta värdet blev 220 kWh/m2 och år. Vilket betyder att det blev en 

energibesparing på 45 %. (Blank et al., 2013)  

 

 

Figur 17 Elmehuset i Köpenhamn. Källa: (Blank et al., 2013) 
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3.6.2 Kavalergården, Köpenhamn 

Kavalergården som går att se i Figur 18, byggdes 1895 som en sommarbostad till 

kung Fredrik V. Kavalergården är deklarerad som värdig att bevara och ändring på 

byggnaden måste godkännas av de lokala myndigheterna. Byggnaden består av 

tegelväggar och tegelväggar inramade i timmer. Det var stora delar av Kavalergården 

som var i dåligt skick och behövde därmed åtgärdas. Det hade även skett flera 

mögelangrepp i takkonstruktionen eftersom det antingen saknades ångspärr eller så 

var de felaktigt placerade. Det fanns även läckage mellan VELUX-fönster och taket. 

(Blank et al., 2013) 

 

De åtgärder som genomfördes var:  

- Nytt tak med extra isolering 

- Nya takfönster med bättre energiprestanda 

- Isolering av sluttande väggar och vindsvåning 

- Stormfönster tillades med lågenergiglas 

- Byte av utvändiga dörrar 

- Nytt belysningssystem 

 

Taket byttes men försökte efterlikna det befintliga taket. Fönsterna renoverades och 

förbättrades med isolering. Vinden och utvändiga väggar hade en tillräcklig mängd 

isolering så där genomfördes inga förbättringar. (Blank et al., 2013) 

 

Energianvändningen var 146 kWh/m2 och år innan ombyggnationen. Den förväntade 

energibesparingen var 57 000 kWh/år vilket motsvarade en besparing på 22 %. Men 

enligt uppmätta värden visade det sig att energianvändningen sjönk till 126 kWh/m2 

och år. Vilket motsvarar en besparing på 35 600 kWh/år och totalt 14 % besparing 

jämfört med ursprungsvärdet. (Blank et al., 2013)  

 

 

Figur 18 Kavalergården i Köpenhamn. Källa: (Blank et al., 2013) 
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3.6.3 Vordereich, Hamburg 

Projektet Vordereich i Hamburg är inte skyddat än men är ett bra exempel på den 

typen av byggnader från den tiden i norra Tyskland. Byggnaden är byggd 1894 och 

har bevarandevärd fasad av tegel. Framsidan av byggnaden som går att se i Figur 19 

har två antikliknande pelare som bär upp tre stycken rundbågar som utgör entrén. Det 

finns även dekorerat med tegelsten som skiljer de två våningsplanen. Byggnadens 

fönster som öppnades utåt ersattes 1970 och fönsteröppningarna minskade då i storlek 

och de historiska fönsterbräderna togs bort. Takläggning av skiffer ersattes 1980 med 

takpannor av betong. (Blank et al., 2013) 

 

Det installerades 15 m2 solfångare för att ge support till uppvärmning och varmvatten. 

Det installerades även väggvärme på alla ytterväggar. Både grund och tak isolerades 

också. (Blank et al., 2013) 

 

Innan ombyggnationen var energianvändningen 205 kWh/m2 och år och efter 

ombyggnationen beräknades energianvändningen att bli 47 kWh/m2 och år. Det 

uppmätta värdet blev dock 48 kWh/m2 och år vilket är en besparing på 77 %. (Blank 

et al., 2013) 

 

 

Figur 19 Vordereich i Hamburg. Källa: (Blank et al., 2013) 
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3.6.4 Holstenkamp 119 Hamburg 

Projektet Holstenkamp i Hamburg består att åtta stycken symmetriskt arrangerade 

tegelbyggnader runt en parkyta. Se Figur 20 för utformningen av byggnaderna. Två 

av byggnaderna har två våningar medan resterande har 1 våning. Byggnaderna 

byggdes 1922-1923 och är i gott tekniskt skick samt är arvskyddade. Innan 

ombyggnationen hade byggnaderna stått tomma i några år. (Dulnewa et al., 2013) 

 

De åtgärder som genomfördes var:  

- Invändig tilläggsisolering av ytterväggarna 

- Isolering på underytan av golvet 

- Isolering ovanpå översta våningen eller isolering av taket mellan bjälkarna 

- Dörrarna byttes eftersom de befintliga var i väldigt dåligt skick, därav 

godkändes det att den åtgärden genomfördes  

- Fönsterna byttes eftersom det inte var originalfönster. De ersattes med mer 

energieffektiva fönster 

- Ett nytt värmesystem installerades men inga solpaneler på taken 

- Ett mekaniskt ventilationssystem som utnyttjade de gamla skorstenarna.  

- Det elektriska systemet byttes också eftersom det inte var original och i 

väldigt dåligt skick 

 

Det valdes invändig isolering eftersom det inte var möjligt med utvändig isolering. 

Dock fans det inget kulturhistoriskt värdefullt på insidan av ytterväggar vilket tillät 

invändig isolering och vägguppvärmning. I 3 av husen installerades det 

vägguppvärmning och i resterande 5 konvektoruppvärmning. Det genomfördes olika 

uppvärmningssätt för att kunna observera om resultaten skilde sig. Den beräknade 

energianvändningen var 387 kWh/m2 och år innan ombyggnationen och efter 

beräknas den vara 48 kWh/m2 och år. Det innebär en energibesparing på 86 %. 

(Dulnewa et al., 2013)  

 

Figur 20 Holstenkamp 119 i Hamburg. Källa: (Dulnewa et al., 2013)   
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4 Beskrivning av fallstudiebyggnad 

4.1 Bakgrund Gamla skolan i Vanstad 

4.1.1 Vanstad by och landsbygd 

Vanstad socken ligger i Skåne län och var en självständig socken till och med 1951. 

Efter 1951 till och med 1973 ingick Vanstad i Östra Färs storkommun. Tolånga, 

Lövestad och Röddinge socken ingick då också i Östra Färs storkommun och 

huvudorten var Lövestad. Från och med 1974 så ingår de i Sjöbo kommun. Sedan 

långt tillbaka var Vanstad by den största orten men 1865 kom en järnväg till mellan 

Ystad och Eslöv. I närheten av järnvägen låg Östra Björkeröd som idag heter Äsperöd 

och ingår i Vanstad socken. (Vanstad byalag, 2006)  

 

Som går att utläsa i Tabell 5 så ökade befolkningsmängden i Vanstad socken fram till 

1890. Detta var på grund av åtgärder som gynnade jordbruket, nya odlingar samt 

större efterfrågan. Arbetsmetoder förbättrades också men det var inte förrän på 1940-

talet som arbetsbesparande rationaliseringar skedde. Detta ledde till att befolkningen 

minskade drastiskt däromkring. (Vanstad byalag, 2000)  

 

Tabell 5 Invånare i Vanstad socken, källa: Vanstad Byalag 

Årtal Antal personer 

1810 719 

1830 790 

1850 1303 

1870 1594 

1890 1865 

1910 1721 

1930 1671 

1950 1269 

1970 955 

1990 723 

 

 

År 2005 bodde det 695 personer i Vanstad socken, varav 209 i Äsperöd, 101 i 

Vanstad by och 385 personer på landsbygden. Det är endast Vanstad skola som finns 

kvar av de fyra skolor som en gång fanns i socken. (Vanstad byalag, 2006) 
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4.1.2 Skolans ursprungliga utformning 

1842 kom lagen om allmän skolplikt i Sverige. Beslutet om att bygga Gamla skolan i 

Vanstad kom 1850 (det årtal som står på fasaden) men den byggdes först 1852. 

Skolan hade en småskolelokal och en folkskolelokal samt bostad för lärare och 

lärarinna. Det byggdes även två mindre skolor utanför byn som komplement till denna 

skolan. Vanstad Nya skola uppfördes 1908 och var en ”storskola” för klass 5-7. 

(Vanstad byalag, 2000) 

 

Enligt Bohman 1923 fanns det två lärosalar i östra delen, en för 1-2:or samt en för 3-

4:or och lärarbostad i västra delen. På plan 2 eller vindsplan fanns det också ett 

”kommunalrum” i västra delen och lärarinnebostad i öster. Lärosalarna kunde 

användas för kommunsammanträden. 1936 byggdes det två bostäder, en för lärarinnor 

och en för ”läraren” för att ge lärare bättre boendeförhållanden och minska trängsel i 

skolsalarna. Där lärarna hade bott användes för kommunalstämmor fram till slutet av 

1951. Därefter flyttade sådana verksamheter till Lövestad. Viss verksamhet har dock 

levt kvar i den Gamla skolan som t.ex. användandet som vallokal. (Vanstad byalag, 

2000) 

 

 

Figur 21 Befintlig Planlösning, ej skalenlig 
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Figur 22 Befintligt Vindsplan, ej skalenlig 

 

I början av 1950-talet så gick 1-2:or och 3-4:or i vars en klass i Gamla skolan, klass 5-

6 och 7 var fördelat på två klasser och gick i Nya skolan. Efter detta så överfördes fler 

av eleverna till skolorna i Lövestad. I början av 1970 fram till slutet av 1990-talet var 

det endast klass 1-3 som gick kvar i Vanstad. 1997 förändrades detta så att Vanstad 

fick ta hand om 0 + 1-5. Då gick 1-2:or i Gamla skolan och 3-5 i Nya skolan. 0:orna 

(förskolebarnen) gick då i församlingshemmet. År 2000 var antalet elever 85 stycken 

och det fanns 10 lärare med gemensamt ansvar. Det blev också en fritidsskola i Gamla 

skolan. Under slutet av 1990-talet fick skolorna elevinspirerade namn. Gamla skolan 

kallades ”Havets hus”, fritidsskolan ”Stormvindarnas hus” och Nya skolan 

”Stjärnornas hus”. (Vanstad byalag, 2000) 

 

4.1.3 Ombyggnationer 

År 1931 togs det fram ett förslag att genomföra en förändring av den befintliga 

skolbyggnaden men förslaget genomfördes inte. Se Figur 23 för hur förslaget såg ut. 

Det är fasadritningar från alla fasader men det fanns inga handlingar som påvisade att 

en förändring i planlösning skulle ske. Fasadritningar från 1931 erhölls från 

Riksarkivet i Lund (kyrkoarkivet). Alla handlingar fanns inte hos kommunen eftersom 

skolan byggdes innan kommunen hade skapats vilket har lett till att handlingar fanns 

att erhålla både via Riksarkivet i Lund (kyrkoarkivet) samt övriga handlingar från 

Sjöbo kommun. Fasadritningarna från 1931 är de äldsta ritningar som fanns att 

erhålla.  
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Det som går att urskilja är att i det stora hela så är det en stor liknelse mellan hur 

skolan ser ut idag jämfört med förslagsritningen från 1931. En ganska stor skillnad är 

att de två ingångarna inte är på vars en sida av det centrala tornet på fasad åt norr. Här 

är det en central ingång i mitten med två portar samt en annan ingång till öster och ett 

större fönsterparti till väster. En annan större skillnad är även att det finns utritade 

takkupor på både fram- och baksida (norr- respektive söderfasad). Även 

fönstersättning på söderfasaden är annorlunda med 3 större fönsterpartier centrerat 

under den centrala takkupan.  

 

Den centrala takkupan på södra fasaden är också en del av förslaget som inte 

genomfördes. Det finns också fönster i grunden vilket tyder på att det föreslogs en 

källarvåning. Det saknas även de små befintliga takfönsterna som finns i dagsläget. 

Fönsterna ser också annorlunda ut på förslagsritningen jämfört med hur de ser i 

dagsläget. I övrigt så finns de tydliga dragen kvar som karaktäriserar skolan även om 

vissa detaljer skiljer sig. Se Figur 24-27 för hur de olika fasaderna ser ut i dagsläget.  

 

 

Figur 23 Förslag Fasadritningar från 1931, ej skalenlig. Källa: Riksarkivet i Lund 
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Figur 24 Fasad åt Norr. Foto: Sebastian Jörnklev 

 

 

Figur 25 Fasad åt Öster. Foto: Sebastian Jörnklev 
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Figur 26 Fasad åt Söder. Foto: Sebastian Jörnklev 

 

 

Figur 27 Fasad åt Väster. Foto: Sebastian Jörnklev 

 

1964 genomfördes en renovering av skolan. Från Sjöbo kommun erhölls 

Uppmätningsritning (bottenplan och sektion), förslag till ombyggnad 

(Bliv.Källarplan, Bliv.Bottenplan, Sektion A-B och Sektion C-D) och ritningar för 

värme och sanitärt. Uppmätningsritningen visar hur skolan har sett ut innan 

renoveringen skulle genomföras.  
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Den största skillnaden från uppmätningsritningen (Figur 28) och förslag till 

ombyggnad (Figur 29) är just det att toaletter och källare kommer till. Tidigare har det 

möjligtvis inte funnits vatten i skolan. En ingång från södra fasaden tas också bort 

samt att det befintliga kökets utformning ändras för att få plats med en korridor 

utanför toaletterna. Denna korridor blir en del av samlingsrummet som även slår ihop 

de tidigare två rummen som tidigare varit lärarbostad. Se Figur 26 och 28 där den 

tidigare köksingången har varit, där har det satts tegel på plats med en annan nyans än 

det befintliga teglet. Det tillkommer också en vikvägg i ena skolsalen vilket medför 

att det blir en korridor där. Detta genomfördes förmodligen för att de olika klasserna 

skulle kunna använda toaletterna utan att behöva gå igenom skolsalen.  

 

 

Figur 28 Uppmätningsritning, ej skalenlig. Källa: Sjöbo Kommun 

 

Figur 29 Förslag för ombyggnad 1964, ej skalenlig. Källa: Sjöbo kommun 
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Förslaget till ombyggnad är det som genomfördes eftersom det går att följa 

protokollet samt att ritningarna stämmer överens med hur skolan ser ut idag. Det som 

skiljer sig är att det som är benämnt som samlingsrum på förslaget från 1964 har 

delats upp med en vägg till kök och diskrum. I övrigt är förslag till ombyggnad och 

hur det ser ut idag väldigt likt sig som går att jämföra på Figur 28 och 29.   

 

Det finns inga ritningar som visar det på vinden. Det som syns är endast 

”kommunalrummet” men det har varit lärarinnebostad på vindsvåningen vid östra 

delen av byggnaden. Övriga delar av vinden har förmodligen inte använts utifrån hur 

det ser ut. Förmodligen har mittendelen av vindsvåningen endast använts av 

lärarinnan för att ta sig till lärarinnebostaden.  
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4.2 Uppbyggnad av skolbyggnaden idag 

 

4.2.1 Konstruktionslösningar 

Grund: 

I dagsläget är skolan uppbyggd med en liten utgrävd källardel där oljepannan finns. 

Resterande del under byggnaden är outgrävd. Enligt Protkoll slutbesiktning (Bilaga 1) 

grävdes källardelen ut 1964 och undergjöts med betong och det skedde även en 

undergjutning under de befintliga grundmurarna och pannskorstenen.  

 

Figur 30 visar mötet med tegelfasaden och grundmuren. Där går det att se att det 

påbörjas en stenläggning där tegelfasaden avslutas. Stenläggningen varierar runt om 

byggnaden eftersom tomten har en lutning.  

 

 

Figur 30 Möte med tegelfasad och grundmur. Foto: Sebastian Jörnklev 
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Figur 31 Bild på grundmur. Foto: Sebastian Jörnklev 

 

 

Figur 32 Uppmätningsritning 1964 

 

Som sektionsritningen (Figur 32) från uppmätningsritningen visar så är det en 

torpargrund med tjockare stenläggning. Stenläggningen börjar där fasadteglet slutar 

och går därefter ner i marken för att vara bärande och stabiliserande. Det finns även 2 

mindre ”plintar”/grundmurar under huset som förhåller sig till marknivån enligt Figur 

32.  
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Ytterväggar:  

Ytterväggarna är uppbyggda av tegel, det är massivt bärande tegelväggar.  

Ytterväggarna är cirka 390 mm tjocka, dvs 1 ½ stens tegel. Det är 1 sten som är 250 

mm plus ½ sten som är 120 mm. Det är även en fog mellan som är cirka 10 mm och 

invändigt putsskikt som är 10 mm. Detta resulterar i en väggtjocklek som är 390 mm. 

Vid dörröppningar och ”tornet” är det 2-stens tegel, dvs en tjocklek på drygt 500 mm. 

Det är då 2 stenar som är 250 mm vardera och fog emellan samt puts på insidan. 

Tjockleken på dessa ställen blir cirka 520 mm.  

 

Fasaden är även utformad så att teglet ligger enligt blockförband. Det är omväxlande 

skikt av koppskift respektive löpskift ovanpå varandra. Detta går att se i figur 33.  

 

 

Figur 33 Bild på fasad. Foto: Sebastian Jörnklev 
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Tabell 6 Yttervägg 

Skikt (utifrån-in) d (mm) λ (W/mK) R (m2K/W) 

Rse   0,04 

Tegel 250  0,60 0,42 

Fog 10 1,0 0,01 

Tegel 120 0,60 0,20 

Puts 10 1,0 0,01 

Rsi   0,13 

 Σ=390  Σ=0,77 

 

Uyttervägg=1,30 W/m2K. Se bilaga 7 för beräkning av U-värde.  

 

 

 

Figur 34 Yttervägg vid entré. Foto: Sebastian Jörnklev 
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Tak:  

 

Figur 35 Taket sett utifrån. Foto: Sebastian Jörnklev  

 

Takbeklädnaden är tegelpannor av enkupigt tegel och hängrännor är i plåt. Utifrån 

inspektion av taket utifrån (Figur 35) och inifrån via vindsvåningen (Figur 36 och 

Figur 37) har de ingående materialskikten inspekterats. Det som inte gick att 

inspektera har antagits. Gällande U-värdesberäkningen för det befintliga taket 

genomfördes antaganden att det som gick att se inifrån beaktades som homogena 

träskikt. Utifrån går det att se att det yttersta skiktet är av tegelpannor och inifrån går 

det att se takstolarna samt två olika skikt av trä.  

 

Takstolarna har inspekterats och har dimensionen 160x160 mm med ett 

centrumavstånd 1100 mm. Den liggande panel innanför takstolarna är 35x50 mm och 

efter det finns ett lager av spont som är 45x80 mm. Utöver det har det varit svårt att 

granska takkonstruktionen förutom någon form av underlagspapp som gick att iakta 

vid anslutningen till ventilationsröret som syns i Figur 37. Det antas därefter att det är 

en luftspalt utanför underlagspappen och utöver det bär- och ströläkt som håller upp 

takpannorna av tegel. Se bilaga 7 och Tabell 7 för beräkning av U-värde. Ventilerad 

luftspalt antas ha ett R-värde på 0,3 m2K/W.  
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Figur 36 Insidan av taket. Foto: Sebastian Jörnklev 

 

 

Figur 37 Taket invändigt vid en befintlig ventilationskanal. Foto: Sebastian Jörnklev 
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Tabell 7 Tak 

Skikt (utifrån-in) d (mm) λ (W/mK) R (m2K/W) 

Rse   0,04 

Tegelpannor 60   

 

0,30 

Bärläkt 25x38 

mm 

25  

Ströläkt 25x25 

mm 

25  

Luftspalt   

Underlagspapp 1 - - 

Spontat virke 

45x80 

45 0,14 0,32 

Liggande panel 

35x50 

35 0,14 0,25 

Takstolar 

160x160 c/c 1110 

med försumbart 

värmemotstånd 

160 0,14 - 

 

Rsi   0,10 

 Σ= 351  Σ=1,01 

 

 

Utak= 0,99 W/m2K. Se bilaga 7 för beräkning av U-värde.  

 

Vindsbjälklag: 

För vindsbjälklaget har endast enklare inspektioner varit möjliga att genomföra. 

Genom att lyfta på det spontade golvet där möjlighet fanns och fotografera genom 

nedsänkning av kamera. Det som har varit möjligt att se är att det är ett spontat golv 

som ett övre skikt. Under det finns det bjälkar som delvis har fyllts med grus på vissa 

ställen. På andra ställen är det knappt någon fyllning så det varierar.  

 

Som går att se i Figur 38 så finns det även diverse materialspill som ligger under det 

spontade golvet såsom mindre träbitar, grus med mera. Därefter är det ett homogent 

skikt av spontade bräder. Under det som har iakttagits från undersidan går det att 

urskilja horisontella och vertikala reglar som därefter bär upp ett innertak av gips. Se 

Figur 38 och 39 för vindsbjälklaget som är foton tagna under det spontade golvet och 

över det homogena skiktet av spontade bräder.  
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Figur 38 Vindsbjälkag. Foto:Sebastian Jörnklev 

 

 

Figur 39 Vindsbjälklag. Foto: Sebastian Jörnklev 
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Grundbjälklag:  

Gällande grundbjälklaget som leder ner till krypgrunden så har det inte gått att 

inspektera. Uppbyggnaden av bjälklaget antas dock vara liknande vindsbjälklaget. Det 

som går att inspektera är att det ligger en plastmatta överst på golvet vilket det inte 

gör på vindsbjälklaget. Det som också skiljer sig är att det inte finns något undertak 

utan det antas att uppbyggnaden från krypgrunden är främst större bjälkar som ligger 

på grundmurarna.  

 

Möjlighet att inspektera grundbjälklaget har inte skett så där får antaganden ske. Det 

spontade golvet under plastmattan har förmodligen dimensionen 1 1/2” (38mm). 

Enligt Bilaga 1 går det att se att det tillades Masonite Special ovanpå golvet och även 

en 2 mm tjock plastmatta. Det antas att det finns kalkgrus mellan bjälkarna som är 

uppfyllt till cirka 60 mm. Resterande ovanför det beaktas som en luftspalt som blir 

100 mm med ett R-värde på 0,17 m2K/W.  

 

Tabell 8 Bottenbjälklag 

Skikt (utifrån-in) d (mm) λ (W/mK) R (m2K/W) 

Rse   0,04 

Homogent skikt 

av spontade 

bräder 

45 0,14 0,32 

Bjälkar 160x160 

mm med fyllning 

av kalkgrus 

60 0,875 0,07 

Luftspalt 100 - 0,17 

Spontat golv 38 0,14 0,27 

Masonite 6 0,18 0,03 

Plastmatta 2 - - 

Rsi   0,17 

 Σ= 251 mm  Σ= 1,03  

 

 

Ugrundbjälklag= 0,97 W/m2K. Se bilaga 7 för beräkning av U-värde.  
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4.2.2 Dörrar och fönster 

 

Fönsternas totala höjd är 1900 mm och bredden är 1100mm. På plan 1 så är 

bröstningen till fönsterna 620 mm. De 2 undre glaspartierna är 1200 mm höga och 

500 mm breda. Medan det övre glaspartiet är 600 mm högt och 1050 mm brett. För 

höjden är det 50 mm mellan de två undre och det övre fönsterpartiet och 25 mm 

ovanför och 25 mm under vilket ger den totala höjden 1900 mm. På bredden är det 50 

mm mellan de två glaspartierna och 25 mm på varje sida.  

 

Detta är beskrivningen av majoriteten av de befintliga fönsterna, se Figur 40. På 

ovanvåningen påminner dimensionerna med 2 fönster på varje gavel men höjden är 

något mindre. Även ett fönster som finns mitt i ”tornet” på våning 2 är av samma 

storlek som de övriga fönsterna på vindsvåningen.  

 

 

Figur 40 Fönster. Foto: Sebastian Jörnklev 
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Tre fönster från olika tillverkningsår jämfördes för att kunna uppskatta U-värden för 

de olika samt hur de skiljer sig. Fönster nummer 1 är från cirka 1880, fönster nummer 

2 från cirka 1930 och fönster nummer 3 från 1982. De uppmätta U-värdena för 

fönsterna blev:  

- Fönster 1: 2,44 W/m2K (1200x1200 mm) 

- Fönster 2: 2,55 W/m2K (1200x1140 mm) 

- Fönster 3: 1,84 W/m2K (985x1086 mm) 

Utifrån tester visade det sig att med ökad höjd och bredd så ökade även U-värdena 

något. (Fredlund, 1999) 

 

Gällande de fönster som finns i fallstudiebyggnaden så är de lite större än de jämförda 

fönsterna vilket bör leda till något högre U-värde. Ett antaget U-värde för fönsterna på 

fallstudiebyggnaden blir cirka 2,6 W/m2K. Se Figur 41 för ytterdörr som även har en 

del glaspartier men i övrigt mestadels bestående av trä. Ett antagande kring ytterdörrar 

görs att de har ett U-värde som är cirka 3,0 W/m2K. 

 

  

 

Figur 41 Bild på Ytterdörr. Foto: Sebastian Jörnklev 
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Figur 42 Äldre bild på skolan. Källa: Detta är Vanstad 

 

Figur 42 visar en äldre bild på skolan från ”Detta är Vanstad”. Bilden är ej daterad 

men fönstersättning är densamma som det ser ut idag. Byggnaden hade genomgått en 

renovering 1964 men nämner inget om fönsterbyte då  

 

Det blev vanligt med högre våningshöjder under den senare delen av 1800-talet. 

Tvärposten kom tillbaka eftersom fönsterna även blev högre. Spröjsen försvann också 

eftersom möjligheten fanns att tillverka större fönsterglas.  

 

4.2.3 Ventilation 

Ventilationen i skolan är i dagsläget ett självdragssystem som var det vanligaste för 

äldre byggnader. Att skorstenen har använts som primär värmekälla har gjort att det 

skapas undertryck i byggnaden och ”tilluft” har på så sätt tagit sig in via otätheter.  

 

Begreppen friskluftsintag är det som ses som tilluft och evakuering är frånluft. Under 

renoveringen från 1964 drogs det en kanal för ”friskluftsintag” som är 20 x 20 cm i 

pannkällarens yttervägg. Det skapades även ett hål för friskluftsintag i 

köksytterväggen som försågs med klaffventil. Varje toalett försågs också men 

evakueringstrummor. På vindsvåningen sammanfördes samtliga evakueringstrummor 

som leds ut genom yttertaket där de försågs med regnhuv av plåt. (Bilaga 1) 
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4.2.4 Värme/avlopp 

Enligt Program Värme och Sanitet (Bilaga 2) genomfördes det även renovering av 

värmesystem och sanitet i samband med renoveringen 1964. Gällande 

värmeanläggningen så byttes allt värmeledningsmaterial. Entreprenaden som utförde 

det monterade 17 st radiatorer. Av dessa var 14 st likadana med en värmeyta av 3,96 

m2. De tre resterande hade en värmeyta på 5,40 m2, 4,50 m2 och 2,38 m2. Det 

befintliga elementet kopplades in i rummet på andra våningen. Det installerades även 

en ny oljepanna som placerades i den nya pannkällaren. Oljetanken var 2,2 meter 

gånger 1,25 meter och 1,5 meter hög och rymde 4000 liter. (Bilaga 2) 

 

 

Figur 43 Värme- och sanitetritning från 1964, ej skalenlig. Källa: Sjöbo kommun 

 

Vid renoveringen 1964 installerades toaletter i skolbyggnaden och det behövdes då 

även kopplingar av avlopp för att ta hand om spillvattnet. Kallvattenledningar 

kommandes från den andra skolbyggnaden via en hydrofor leddes till alla 

tappvattenställen samt till påfyllning av värmesystemet. De ledningar som var synliga 

utfördes av förkromade kopparrör. I skolsalarna kom det till 2 stycken tvättställ. Alla 

avloppsledningar som leddes ut genom grundmuren var av gjutna normalrör och 

rördelar. Yttre ledningar utfördes av betongrör med gummitätning i skarvarna. (Bilaga 

2) 
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Figur 44 Värme- och sanitetritning från 1964, ej skalenlig. Källa: Sjöbo kommun 
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4.3 Arkitektonisk beskrivning 

Skolbyggnaden utgör ett gott exempel på den äldre tegelarkitekturen. Den röda 

tegelbyggnaden är uppförd 1850 och försedd med trappstegsgavlar. I listan över 

”kulturhistoriskt värdefulla byggnader Vanstad” så finns Vanstads skola från 1850 

med. Skolan syns som LP 6 i listan enligt Figur 45. (Kulturnämnden, 1993) 

 

 

Figur 45 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader Vanstad. Källa: Kulturnämnden 

 

Sedan lång tid tillbaka karakteriseras Vanstad av odlingslandskapet med tillhörande 

jordbruksenheter. Vanstad by med sin ovanligt väl bevarade prästgård och dess 

trädgård, spruthus, skola samt gatuhus från perioden 1830-1930 ger byn dess karaktär. 

(Kulturnämnden, 1993) 

 

Vanstad byalag har som ändamål att verka för sammanhållning mellan medlemmarna. 

Byalaget bildades 1996 och arbetar också för att värna om tradition i bygden och 

framtida utveckling. Byalaget arrangerar även olika evenemang för trivsel såsom 

valborgsfirande, luciafirande, midsommarfirande, filmvisningar, bussresor och så 

vidare. (Vanstad byalag, 2019) 

 

Gällande de fönster och dörrar som finns på byggnaden i dagsläget så antas de inte 

vara från 1852 då skolbyggnaden stod klar. Enligt handlingar som funnits visar de 

beskrivningar som finns att det inte står något om ett fönsterbyte eller byte av dörrar. 
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Enligt förslagsritningen från 1931 så visades det en annan typ av fönster på fasaderna 

och även olika dörrar. Det som visas på fasadritningen känns även mer tidstypiskt än 

de fönsterna som finns idag. Detta kan tyda på att det har skett en renovering nån 

gång mellan 1931 och 1964. Fönsterglaset tyder också på att det är lite modernare 

eftersom det inte finns ojämnheter vilket kunde finnas på äldre glasrutor. De fönsterna 

som finns i byggnaden idag var mer generella under slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet.  

 

Vad som tyder ännu mer på detta är även att det står skrivet att alla radiatorer blev 

utbytta 1964 men det finns inget dokumenterat om när de äldre radiatorerna har 

installerats. I Figur 45 står det 1937 som möjligtvis är det årtal då det har genomförts 

en ombyggnation som inte är dokumenterad. 

 

Kommunen har även tillgång till tomten i form av servitut som går att se i Bilaga 3. 

Det finns utöver själva huvudbyggnaden en mindre byggnad som är belägen på 

tomten. Detta är en mindre förrådsbyggnad. Se Figur 46 för hur förrådsbyggnaden 

som finns på tomten ser ut.  

 

 

Figur 46 Förrådsbyggnad. Foto: Sebastian Jörnklev 
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5 Förslag för ändring till bostadsändamål 

 

Förslaget grundar sig utifrån litteraturgenomgången och byggnadsbeskrivningen. Det 

framtagna förslaget tar hänsyn till de regelverk som en äldre karakteristisk byggnad 

måste förhålla sig till. Vilka åtgärder som är genomförbara för att kunna förbättra 

energianvändning samtidigt som byggnaden skall ändra användning. Vid ändrad 

användning ställs krav för att byggnaden skall vara lämpad som bostäder samtidigt 

som ändringen inte skall påverka de tekniska egenskapskraven. Bostäderna som 

presenteras i förslaget är utformade utifrån vilka kvalitéer som är väsentliga i 

bostäder.  

 

Även om fallstudiebyggnaden inte är K-märkt utan endast förespråkas som värdefull 

inom Sjöbos kommuns egna handlingar så anses den ha kvalitéer som är värda att 

bevara. Det som främst är karakteristiskt för byggnaden är den norra fasaden som 

även är framsidan av byggnaden där det finns en större mängd detaljer än vad som 

finns på den södra fasaden. Gavelfasaderna åt öster och väster blir också en del av den 

karakteristiska utformningen på grund av trappstegsgavlarna. Enligt (Unnerbäck, 

2002) rekommenderas det generellt att byggnader uppförda före 1900-talet skall 

bevaras i så autentiskt skick som möjligt.  

 

Gällande tillgängliga och användbara entréer till byggnaden är i detta fall båda 

huvudentréerna på framsidan av byggnaden. I förhållande till ändringens omfattning 

skulle det vara rimligt att genomföra en tillgänglighetsanpassning men enligt 

förvanskningsförbudet skulle en sådan ändring på framsidan av byggnaden kunna 

förvanska byggnaden. Det finns dock möjlighet att göra entréerna tillgängliga i 

efterhand om det skulle behövas.  

 

Även enligt varsamhetskravet och förbud mot förvanskning så skall äldre bebyggelse 

hanteras varsamt vid ombyggnation eller övriga ändringar. Generellt sett så gäller 

samma krav som vid nybyggnation i form av tekniska egenskapskrav och 

utformningskrav. Dock så kan det göras avsteg med hänsyn till varsamhetskravet och 

förvanskningsförbudet.  

 

Att ändra användning från skola till bostäder var en relevant ändring att överväga. 

Eftersom det är bostadsbrist i stora delar av Sverige och även i Sjöbo kommun. Det 

förespråkas att det skall finnas mindre lägenheter vilket förslaget av 

bostadsutformning har grundat sig på. Att därmed ändra användning av en befintlig 

byggnad som inte utnyttjas till skolverksamhet längre, till bostäder är det som 

förslaget förespråkar.  

 

Strävan efter att skapa mindre lägenheter resulterade i 7 stycken lägenheter med 

hänsyn till att även göra så få invändiga ändringar som möjligt. 6 av 7 bostäder i 

utformningsförslaget är mellan 35 m2 och 55 m2 förutom en som är strax under 35 m2 

(34,7 m2). Det har skett tidigare ombyggnation år 1964 som är dokumenterad samt 



92 

 

förmodligen en ombyggnation som inte är dokumenterad. Trots det så har så mycket 

som möjligt invändigt också försökts att bevaras i utformningsförslaget. 

 

På grund av byggnadens ålder och de byggnadstekniker som användes förr så når 

byggnaden därmed inte upp till dagens energikrav. Det är därför även relevant att 

undersöka de aspekter som är genomförbara för att minska energianvändningen samt 

göra byggnaden lämplig för bostadsändamål. Utformningsförslaget har även strävat 

efter att följa BBRs egenskaps-/utformningskrav. Gällande de förutsättningar som 

finns så finns det både möjligheter och begränsningar i samband med 

bostadsutformningen.  

 

Gällande utformningsförslaget har enskilda analyser skett för varje lägenhet gällande 

kvalitéer i bostäderna. Dessa kvalitéer har därefter poängsatts från 1 till 5 för varje 

kvalité. Sammanställningen av detta samordnas i Tabell 11 för att få en översikt av 

varje lägenhets kvalitéer. Sammanställningen skedde också för att se om det fanns 

vissa samband mellan lägenheterna eftersom det finns generella begränsningar i den 

befintliga byggnaden.  

 

Som går att se i Bilaga 3 enligt en energideklaration som är gjord 2015 så är den 

befintliga energianvändningen för byggnaden 336 kWh/m2 och år. För 

energiprestanda uttryckt som primärenergital är kravet 85 kWh/m2 och år för 

flerbostadshus. Tillägg får göras för flerbostadshus om mer än 50 % av Atemp är 

mindre än 35 m2 vilket det inte är för den studerade fallstudiebyggnaden. Kravet blir 

därmed: 85 kWh/m2 och år.  

 

Gällande installerad eleffekt för uppvärmning beräknas det genom 4,5 + 1,7 ∙ (Fgeo – 

1). Det får även göras tillägg med (0,025+0,02 ∙ (Fgeo-1)) ∙ (Atemp – 130) om Atemp är 

större än 130 m2. Om Atemp är större än 130 m2 och mer än 50 % av Atemp innehåller 

lägenheter som är mindre än 35 m2 får tillägg göras med (0,022 + 0,02 ∙ (Fgeo-1)) ∙ (q -

0,35) ∙ Atemp.  

 

För Sjöbo är Fgeo = 0,9 vilket leder till att det sätts till 1,0 vid beräkning. 4,5 + 1,7∙ (1-

1) = 4,5. Tillägg får göras med (0,025 + 0,02∙(Fgeo-1)) ∙ (Atemp-130) eftersom Atemp är 

större än 130 m2.  

 

Utifrån inventeringen av fallstudiebyggnaden:  

Bottenvåning: 9,850 m ∙ 21,350 m = 210,30 m2. Allt utrymme är uppvärmt på 

bottenvåningen. 

Vindsvåning: 8,190 m ∙ 21,350 m = 174,85 m2. Det värme som värms upp på 

vindsvåningen är från insidan av stödbensvägg som är vid cirka 80 cm takhöjd. 

Utanför det är det kattvind som ej värms upp.  
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Det är även en yta vid ”tornet” som värms upp: 3,240 m ∙ 0,83 m = 2,69 m2.  

 

Total yta som värms upp: 210,30 + 174,85 + 2,69 = 387,84 m2 ≈ 388 m2.  

Atemp = 388 m2.  

 

Tillägg gällande installerad eleffekt för uppvärmning blir därmed: 

(0,025 + 0,02∙ (1-1)) ∙ (388-130) = (0,025 + 0) ∙ (258) → 0,025 ∙ 258 = 6,45.  

 

Kravet för installerad eleffekt för uppvärmning blir:  

4,5+6,45 = 10,95 kW. 

 

Gällande kravet för genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) är det 0,40 

W/m2K för flerbostadshus.  

 

Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad ska vara så tät att 

installerad eleffekt för uppvärmning och byggnadens primärenergital uppfylls enligt 

BBR 9.26.  
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5.1 Åtgärder för ändrad användning 

 

Tilläggsisolering 

Yttervägg: 

Gällande tilläggsisolering för att förbättra byggnads energianvändning är det inte 

relevant med utvändig tilläggsisolering på grund av bevarandet av byggnadens 

exteriöra karaktär. Även utifrån varsamhetskravet PBL (2010:900) 8 kap 17§ och 

förbudet mot förvanskning enligt PBL (2010:900) 8 kap 13§. För fallstudiebyggnaden 

är det exteriöra en stor del av det karakteristiska och därmed skulle utvändig 

tilläggsisolering inte vara en varsam åtgärd samtidigt som det skulle förvanska 

byggnaden. Trots att utvändig tilläggsisolering är att föredra rent byggnadsfysikaliskt.  

 

Vid invändig tilläggsisolering av yttervägg så kommer fukthalten på den befintliga 

väggen att öka och den kommer bli kallare. I detta fallet så är det dock den enda 

tilläggsisoleringen som är möjlig att genomföra på fallstudiebyggnaden. Att 

tilläggsisolera ytterväggen invändigt kommer även att minska en del av ytan som går 

att använda till bostäder men samtidigt leda till ett tätare klimatskal och ge en 

minskad energianvändning.  

 

Beräkning av den befintliga ytterväggens U-värde blev cirka 1,3 W/m2K. Detta U-

värde är för de delar av väggen som är 1 och ½-stens tjock (390 mm). Majoriteten av 

ytterväggarna har denna tjocklek. Det finns de ställen där väggen är lite tjockare, vid 

båda ingångarna samt vid tornet. Om en byggnad inte uppfyller kraven på 

primärenergital (EPpet) så skall U-värden för de olika byggnadskomponenterna 

eftersträva värdena i tabell 9:92 BBR. Det eftersträvade värdet för vägg är 0,18 

W/m2K.  

 

3 olika alternativ för tilläggsisoleringen testas därmed med en isolertjocklek på 95 

mm, 195 mm och 295 mm. Isoleringen antas vara cellplast som placeras mellan 

slitsade stålreglar för att det inte skall uppstå fuktproblem mot den kalla befintliga 

ytterväggen. Väggen förses också men en ångspärr samt gips på insidan. Se bilaga 7 

för beräkningar av U-värden.  

 

Skillnad i U-värde för en konstruktion med träreglar och isolering och en med slitsade 

stålreglar och isolering är marginell. En förenkling kan därmed gjöras att slitsade 

stålreglar är jämförbara med träreglar med tjocklek 45 mm. Denna förenkling är dock 

endast tillämplig att genomföra vid en energiberäkning och inte vid fuktberäkning. 

(Thörnqvist & Rud-Olson, 2018) 

 

Denna förenkling tillämpas i de olika fallen vid tilläggsisolering av ytterväggen. Att 

det viktas ett lamdavärde liknande som att det vore en tilläggsisolering med 45 mm 

träreglar istället för slitsade stålreglar.   
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Tabell 9 Yttervägg olika isolertjocklek 

Fall U-värde [W/m2K] Väggtjocklek [mm] 

Befintlig 1,30 390 

95 mm isolering + gips 0,34 488 

195 mm isolering + gips 0,19 588 

295 mm isolering + gips 0,13 688 

 

Utifrån de beräknade potentiella U-värdena visar det sig att det endast är 295 mm 

isolering som klarar det eftersträvade U-värdet på 0,18 W/m2K. Dock hamnar U-

värdet på 0,19 W/m2K vid 195 mm isolering. I detta fall eftersom det är en 

kulturhistorisk byggnad samt att så stor yta som möjligt skall kunna användas till 

bostadsyta förespråkas en isoleringstjocklek på 195 mm. Detta resulterar ändå i att 

väggtjockleken ökar från 390 mm till 588 mm vilket är en ökning med 198 mm.  

 

Tak: 

Gällande isolering av taket så är förutsättningar detsamma som vid tilläggsisolering 

av ytterväggarna. Det är att föredra att genomföra utvändig tilläggsisolering men i 

detta fall kommer även det att förstöra en del av byggnadens karaktär. Därför 

förespråkas en invändig isolering på taket vilket även bidrar till ett tätare klimatskal. 

En utvändig tilläggsisolering sker vanligtvis om taket behöver renoveras i övrigt samt 

att det kan förändra byggnadens karaktär eftersom takfoten kommer att förändras 

jämfört med hur den ser ut idag.  

 

Gällande den invändiga isoleringen är det därför relevant att isolera mellan 

takstolarna som har ett centrumavstånd på 1100 mm. Detta sänker U-värdet en del 

men för att nå ännu lägre sätts ett skikt av 45x145 reglar innanför takstolarna med 

isolering mellan. Innanför det förses det även med en ångspärr och sedan gips. Detta 

leder till att U-värdet blir 0,125 W/m2K vilket är lite lägre än det eftersträvade kravet 

på 0,13 W/m2K. Tjockleken på taket ökar från 351 mm till 509 mm vilket är en 

ökning på 158 mm.  

 

Även tilläggsisolering av taket minskar boarean något. Eftersom höjden för att en yta 

skall räknas till boarean krävs att det är 1,90 m högt och den extra tilläggsisoleringen 

minskar i detta fall en de av boarean. Även om en minskning inte sker lika mycket 

som vid invändig tilläggsisolering av ytterväggar. Dock gick det att majoriteten av 

isoleringen placerades mellan de befintliga takstolarna och 145 mm isolering utanpå 

det samt invändig beklädnad av gips innanför det.  

 

Isolering valde att ske på yttertaket eftersom vindsvåningen skall utnyttjas till 

bostäder. Därmed blir både ytterväggar och yttertak täta vilket leder till ett tätt 

klimatskal. Eftersom det kommer vara bostäder på vindsvåningen krävs det därmed 

inte att vindsbjälklaget isoleras ur energisynpunkt. Dock kan det vara aktuellt med 
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stegljudsisolering eftersom det kommer finnas bostäder både under och över 

vindsbjälklaget.  

 

Bjälklag: 

Isolering av grundbjälklag/golv hade varit relevant eftersom det annars läcker ut en 

del värme till krypgrunden. Dock så kan isolering av bjälklaget leda till att det blir 

mycket fuktigare och kallare i krypgrunden. Tidigare har bjälklaget haft värmeläckage 

genom golv samt att skorstenen även värmt upp. Då har det läckt värme inifrån samt 

att det spridits värme från murstocken. Det blir svårt att tilläggsisolera hela 

krypgrunden utifrån ett praktiskt genomförande. När det ändå blir en riskkonstruktion 

att genomföra det, om grundbjälklaget isoleras kommer det leda till att grunden blir 

mycket kallare samtidigt som murstocken inte kommer nyttjas till eldning. Två 

aspekter som kommer påverka krypgrunden negativt och kan leda till besvär med 

mögel. På grund av de potentiella riskerna förespråkas därför ingen ändring av 

bjälklaget. Det krävs vidare fördjupning kring det för att undvika fuktskador.  

 

Ventilation: 

Eftersom det förespråkas att ske tilläggsisolering av både ytterväggar och yttertak så 

leder det till att klimatskalet kommer bli mycket tätare. Den befintliga ventilationen 

som finns i byggnaden är självdrag vilket är vanligt bland äldre byggnader. Eldning i 

skorsten och otätheter är det som får ett självdragssystem att fungerar. Men eftersom 

tilläggsisolering av ytterväggar och yttertak sker minskar otätheterna. 

Självdragsventilationen kommer därmed inte att fungera på samma sätt som tidigare 

och det kommer påverka inomhusklimat. Eldstäder kommer heller inte användas som 

tidigare. På grund av detta känns det rimligt att genomföra en ändring av 

ventilationssystem.  

 

Då större ingrepp kan krävas vid byte av ventilationssystem finns i 

fallstudiebyggnaden möjlighet att utnyttja skorstenarna till olika vertikala kanaler 

samtidigt som det finns möjlighet att ha horisontella kanaler i undertaket. Det är redan 

en generös takhöjd till undertaket som hade kunnat sänkas ännu mer om det inte 

skulle finnas tillräckligt med utrymme för kanaldragningar.  

 

Gällande de olika ventilationssystemen:  

- S-system som är det befintliga systemet blir inte lika aktuellt eftersom 

nyttjandet av skorstenarna till uppvärmning inte kommer ske och att det sker 

en tätning av klimatskalet. Därav blir det aktuellt med en förändring.  

 

- Fläktförstärkt självdragssystem har en liknande funktion som ett S-system 

men har fläktar som skapar ett undertryck så att tilluft kan tas in via otätheter. 

I detta fall så kommer det heller inte vara en optimal lösning eftersom i princip 

hela klimatskalet tätas.  

 

- Frånluftssystem har en liknande princip som ett fläktförstärkt 

självdragssystem men det finns möjlighet att återvinna värme i frånluften med 
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hjälp av en frånluftsvärmepump vilket det inte går i ett fläktförstärkt 

självdragssystem. Ett frånluftsystem hade kunnat fungera om det hade 

anordnats med tilluft genom ventiler eller vädring vid fönster istället för via 

otätheter. Det hade i sådana fall behövts fixas vid fönsterna för att dra in tilluft 

och sedan samordna kanalerna.   

 

- Från- och tilluftssystem med värmeväxling är det system som kräver störst 

plats och drar mest el. Mer än dubbelt så mycket el jämfört med ett 

frånluftssystem. Dock så är det ett system med separata kanaler för från- och 

tilluft. Det finns även möjlighet att återvinna värme i frånluften, att kunna 

styra luftväxlingen och lättare att luft tillförs dragfritt.  

 

I detta fall känns det rimligt att installera ett FTX-system eller ett frånluftssystem. Det 

som talar för ett FTX-system är möjligheten att återvinna värme i frånluften samt att 

kunna anpassa var tilluften skall tillföras istället för att endast ha den möjligheten vid 

fönster/yttervägg. Det är därmed lättare att säkerställa att rätt omväxling av luft sker. 

På grund av undertaket som redan finns och den höga takhöjden går det att justera för 

kanaldragningar på plan 1. På plan 2 går det att anordna så att kanaldragningarna sker 

genom skorstenarna.  

 

Placering av ventilationsaggregat brukar vara optimalt att ha på vinden men ytan 

används maximalt till lägenheter och blir annars även svåråtkomligt vid eventuella 

reparationer. Placering av aggregatet nere i pannkällaren är ett alternativ eftersom det 

blir ett utrymme som det finns tillgång till. Nackdelen med FTX-system är att det tar 

stor plats och är svårare att installera än övriga system samt att fläktarna som driver 

systemet drar el.  

 

Uppvärmning:  

Eftersom fallstudiebyggnaden värms upp av olja i dagsläget så behöver det ske en 

förändring. Olja är ett fossilt bränsle och det har beslutats i Sverige att 

oljeanvändningen skall minska. Att byta ut oljepannan till ett annat 

uppvärmningssystem är därför en relevant åtgärd i det aktuella fallet.  

 

Gällande de olika uppvärmningssystemen: 

- Fjärrvärme hade kunnat vara ett bra uppvärmningssystem men i dagsläget 

finns det inte fjärrvärme tillgängligt i Vanstad. Om det skulle göras tillgängligt 

i framtiden kan det även då innebära höga investeringskostnader för 

anslutning. Men eftersom det inte finns tillgängligt i dagsläget så bortses 

alternativet med nyttjandet av fjärrvärme.  

 

- Pelletspanna kräver ett förråd av pellets och regelbunden rengöring av 

brännare för att bibehålla en hög verkningsgrad. Det är dock ett förnyelsebart 

bränsle och är ett relevant alternativ med byggnader som har vattenburen 

värme. Dock så krävs det en arbetsinsats för att behålla verkningsgraden. Det 

alternativ som övervägs för fallstudiebyggnaden är i sådana fall att ha pannan 

och förrådet av pellets i pannkällaren.  



98 

 

- Vedpanna kräver ännu större plats än pelletspanna eftersom det krävs en 

vedpanna och förvaring samt eventuellt ackumulatortank. Det krävs också 

mycket arbete vid eldning. Tillgången på ved är också en stor påverkande 

faktor i detta fall.  

 

- Frånluftsvärmepump hade varit ett mer aktuellt alternativ om det hade 

installerats ett frånluftssystem (F-system). Då hade det varit ett komplett 

system men eftersom ett FTX-system förespråkas ur ventilationssynpunkt blir 

det mindre aktuellt med en frånluftsvärmepump. I hus med hög 

energianvändning blir det mindre insparad energi via en frånluftsvärmepump 

jämfört med övriga system.  

 

- Bergvärme har generellt sett sämre förutsättning att användas i Skåne vilket 

kan ge både sämre besparing och högre investeringskostnad. 

Investeringskostnaden är redan hög och kan därmed bli ännu högre i Skåne. 

Dock är det ett driftsäkert system med stort utbud av värmepumpar. Men 

förutsättning i Skåne är det avgörande varför bergvärme inte bedöms vara ett 

aktuellt alternativ för fallstudiebyggnaden.  

 

- Ytjordsvärme är beroende av plats på tomten för att gräva ner kollektorslang 

på frostfritt djup. Tomten som fallstudiebyggnaden står på är förhållandevis 

liten vilket kan leda till att tillräcklig mängd kollektorslang inte får plats. På en 

del av tomten har kommunen även servitut. Detta försvårar placering av 

ytjordsvärme eftersom där redan finns befintliga ledningar. Även om 

ytjordsvärme har goda potential för användning i Skåne med en bra besparing 

så blir det inte aktuellt för fallstudiebyggnaden på grund av tomtens 

begränsningar.  

 

- Uteluftsvärmepump (luft-luft) är en billigare investering än de flesta andra 

värmepumpar men har även mindre besparingspotential. Luft-luftvärmepump 

lämpar sig främst till byggnader som inte har ett vattenburet radiatorsystem 

vilket fallstudiebyggnaden har. Det finns god potential i Skåne samt att det blir 

en låg totalkostnad.  

 

- Uteluftsvärmepump (luft-vatten) är en billigare investering än berg-

/ytjordsvärme men dyrare än luft-luftvärmepump. Det finns alltid tillgång på 

energikällan som är luft. Luft-vattenvärmepump har en större 

besparingspotential jämfört med luft-luftvärmepump men mindre jämfört med 

berg-/ytjordsvärme. Verkningsgraden blir sämre vid sjunkande temperaturer 

men på grund av klimatet i Skåne är potentialen mycket god. Luft-

vattenvärmepump ger både värme och varmvatten till byggnaden och lämpar 

sig bra för byggnader med vattenburet värmesystem som finns i 

fallstudiebyggnaden.  

 

Med hänsyn till de överväganden som gjorts har beslutet om att installera ett FTX-

system varit en påverkande faktor. Utifrån detta bedöms en uteluftsvärmepump (luft-

vatten) som ett rimligt alternativ för fallstudiebyggnaden. Hade ett frånluftssystem 

förespråkats hade det förmodligen blivit mer aktuellt med en frånluftsvärmepump. 

Luft-vattenvärmepump förespråkas framför pellets- /vedpanna på grund av arbetet 
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som krävs kring det och förvaring av råvara vilket inte krävs i samma omfattning för 

en värmepump som en värmepanna.  

 

Fönster/dörrar:  

Gällande fönster och dörrar så finns det en viss karaktär hos de som finns på 

byggnaden i dagsläget. Eftersom det förmodligen har skett en tidigare renovering 

mellan 1930 och 1964 (förmodligen 1938) så har dörrar och fönster ändå en viss 

karaktär och ålder. Det bedöms därmed att det inte är relevant att genomföra ett 

fönsterbyte, om det skulle göras så skulle det i sådana fall vara att försöka återskapa 

karaktären av fönsterna som varit i byggnaden sedan den byggdes. Den enda 

handlingen som påvisar andra fönster- och dörrtyper än de som finns idag är 

förslagsritningen från 1930 som påvisar fönster och dörrar som är mer tidstypiska.  

 

Det som känns relevant att genomföra i detta fall är att förbättra de befintliga 

fönsterna med ett isolerglas samt täta kring de olika fönsterpartierna. Att behålla 

dörrarna och förbättra de känns också relevant eftersom de liknar typiska 

”skoldörrar”. Även om byggnaden ändrar användning från skola till bostäder kan det 

vara intressant att ha kvar vissa av skoldragen.  

 

Solenergi:  

Gällande solenergi så är det inte aktuellt att ha någon typ av solfångare/solceller på 

framsidan av bygganden. Främst av 2 anledningar, att det är den fasaden som har den 

mest uttryckande fasaden samt att det är en fasad åt norr vilket inte är relevant för 

solenergi.  

 

På baksidan av byggnaden (fasad åt söder) finns det goda möjligheter att utnyttja 

solenergi. Det är en taklutning på cirka 45 vilket är i princip optimalt för solfångare 

eller solceller samt att det är ett söderläge. Det finns heller inga träd eller övriga 

byggnader som kan skugga taket.  

 

Det har redan skett en förändring på den södra fasaden där en ingång har lagts igen 

1964 samt att det är en fasad som inte uppmärksammas på samma sätt som den norra 

fasaden med sitt karakteristiska uttryck. Att det finns solfångare eller solceller på 

södra delen av taket kommer i princip knappt gå att se och kommer därmed inte 

förvanska byggnaden.  

 

Det förespråkas solceller istället för solfångare eftersom värmebehovet redan kommer 

minska på grund av FTX-systemet och luft-vattenvärmepumpen medan 

elförbrukningen kommer att öka för att driva systemen. Solfångare som producerar 

värme känns därför inte relevant i detta fall medan solceller förespråkas för att minska 

elanvändningen. Möjlighet med solceller är också att under sommaren när det 

möjligtvis blir en överproduktion går det att sälja överskottet till energibolag. En 

offert för den aktuella byggnaden har tagits in från ett företag som levererar och 
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installerar solceller. Se bild Bilaga 8 som visar offert för en komplett installation och 

driftsatt solcellsanläggning.  

 

Som Bilaga 8 visar handlar det om en kostnad på 242 000 kr och den beräknade 

årsproduktionen blir 25 300 kWh. Offerten gällen en komplett och driftsatt 

solcellsanläggning. Det visas även att en återbetalningstid på 8,55 år om det inte 

beviljas stöd medan om stöd beviljas är återbetalningstiden 6,84 år.  

 

Summering av rekommenderade åtgärder:  

- Invändig tilläggsisolering av ytterväggar 

- Invändig tilläggsisolering av yttertak 

- Tilläggsisolering som leder till tätning av klimatskal och minskade otätheter 

- Installation av ett FTX-system 

- Installation av luft-vattenvärmepump 

- Förbättring av fönster och dörrar i form av isolerglas samt tätning.  

- Installation av solceller 

 

FTX-system och luft-vattenvärmepump kräver el för att drivas samtidigt som energi 

för uppvärmning minskas. Mängden el som krävs kommer därmed att öka både för att 

driva FTX-systemets fläktar och för drift av värmepump. Med kompletterande 

solceller som genererar el från solenergi kan det därmed täcka stora delar av 

elanvändningen. På detta sätt blir det mycket investeringar att genomföra men 

summan av resultatet blir minskad energianvändning, minskad elanvändning samt ett 

bättre inomhusklimat för bostäderna.  
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5.2 Bostadsutformning 

 

Totalt blir det sju stycken lägenheter i utformningsförslaget som går att se i Figur 47 

och Figur 48. En strävan har varit att minska energianvändningen som idag är 

förhållandevis hög samt att skapa funktionella bostäder. Att även tillämpa byggnaden 

så att det blir ett bra inomhusklimat samt att det kommer in tillräckligt med dagsljus. 

 

 

 

Figur 47 Lägenhetsutformning Plan 1, ej skalenlig 

Figur 48 Lägenhetsutformning Plan 2, ej skalenlig 
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Det har försökts att tillgodose alla funktionskrav i varje lägenhet utifrån Svensk 

Standard (SS 91 42 21:2006). Dock så finns det vissa begränsningar vid en 

ombyggnation som inte finns på samma sätt vid nybyggnation. Utformningen har följt 

Svensk Standard (SS 91 42 21:2006) vilket grundar sig på invändiga mått i bostäder 

och byggnadsutformning. Utformningen har utgått ifrån normalnivå då höjd nivå 

känns som en för hög nivå i en redan begränsad byggnad. Dock har sänkt nivå 

tillämpats på ett få ställen på grund av möjligheter och förutsättningar. Det finns vissa 

bärande väggar som behöver vara kvar för att bibehålla konstruktionslösningarna 

samt att inte påverka det tekniska egenskapskravet gällande bärförmåga, stadga och 

beständighet.  

 

Att också ta tillvara på de befintliga ingångar som finns till byggnaden påverkar. För 

det blir hallar precis vid ingången som blir svårt att tillgodoräkna till lägenheterna. 

Men dessa ”allmänna” utrymmen kan även utnyttjas som förvaring till de angränsade 

lägenheterna. För om det skulle skapas nya ingångar till lägenheterna hade det 

påverkat det exteriöra på byggnaden vilket ville undvikas i högsta grad på grund av 

byggnadens ålder och karaktär. Detta låg till grund för att utnyttja de befintliga 

ingångarna till byggnaden på skolbyggnadens framsida. Den västra ingången leder till 

2 lägenheter på plan 1, en trappa upp 2 till lägenheter på vindsvåningen samt en 

trappa ner till pannrummet. Den östra ingången leder till 2 lägenheter på plan 1 och en 

trappa upp till 1 lägenhet på vindsvåningen.  

 

Strävan vid utformning av lägenheterna var att det skulle vara yteffektiva lägenheter 

så gott det går. Av de 7 lägenheterna så är alla lägenheter antingen 1 ROK eller 2 

ROK. På grund av begränsningarna vid ombyggnation i en befintlig byggnad så har 

det i vissa lägenheter tagits fram ”speciallösningar” för att få till de funktionella krav 

som ställs på en bostad. Den minsta lägenheten är LGH 7 som är 34,7 m2 Boarea och 

den största är 51,2 m2 Boarea och det är LGH 6.  

 

Lägenhetsnumreringen har skett att den östra lägenheten på plan 1 blir LGH 1 och 

den västra lägenheten på plan 1 blir således LGH 4. På samma sätt fortsätter 

numreringen på vindsvåningen från LGH 5 till LGH 7. I Tabell 10 redovisas en 

översikt av information kring de olika lägenheterna.  
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Tabell 10 Översikt av lägenhetsutformningen 

LGH 1 2 3 4 5 6 7 

Antal 

ROK 
2 2 1 2 1 1 1 

Boarea 

(m2) 
45,5 44,4 41,2 35,7 38,1 

51,2 

(+13,6) 
34,7 

Biarea 

(m2) 
0 0 0 0 12,3 11,2 13,8 

Antal 

fönster 
3 4 2 3 2 4 2 

 

Biarea räknat för lägenheter på vindsvåningen där kattvind och utrymme utanför 1,90 

meters takhöjd räknas till biarea och inte boarea. För LGH 6 finns även ett sovloft 

med en area som är 13,6 m2 boarea. Denna del är belägen ovanpå LGH 7.  

 

LGH 5: 5,43 m2 + 6,84 m2 = 12,27 m2   12,3 m2 

LGH 6: 7,65 m2 + 1,80 m2 + 1,73 m2  = 11,18 m2   11,2 m2 

LGH 7: 6,75 m2 + 7,03 m2 = 13,78 m2  13,8 m2 

 

LGH 1:  

Lägenheten är 2 ROK på 45,5 m2. 

Lägenheten är anpassad så att det är 2 ROK 

för 1 person. Det finns tre stycken fönster i 

lägenheten som är av samma storlek. Ett av 

fönsterna finns i anknytning till soffgrupp, 

ett i sovrummet och ett i anknytning till kök 

och matplats. Lägenheten är en 

hörnlägenhet och har två stycken fönster åt 

söder och ett fönster åt öster. Vid ingången 

till lägenheten finns möjlighet att hänga av 

sig kläder samt en dörr in till badrummet. 

Det finns förvaring i anknytning till hallen, i 

sovrummet och vid väggen som angränsar 

till badrummet. Köket fick bli ett L-kök i 

den här lägenheten men det gör även att 

köks- och matplatsdelen blir lite avgränsad 

från resterande del av lägenheten. 

Sovrummet får plats med säng som går att 

anpassa så att hjälpare får plats om det 

skulle behövas, en större garderob, 

nattduksbord samt ett skrivbord.  

Figur 49 Lägenhet 1 
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LGH 2:  

Lägenheten är 2 ROK på 44,4 m2. Lägenheten 

är 2 ROK för 1 person och det är en långsmal 

lägenhet med två fönster på varje yttervägg 

som är på den södra respektive den norra 

fasaden. Två av fönsterna leder till ett öppet 

rum som innehåller soffgrupp och matplats. 

På andra fasaden finns det ena fönstret i hallen 

och det andra i sovrummet. Vid ingången i 

lägenheten finns tillgång till garderob och 

möjlighet att hänga av sig kläder. Det finns 

även en dörr in till sovrummet i anknytning 

till hallen och vidare in i lägenheten finns 

toaletten angränsande till sovrummet. Köket 

är ett rakt kök med avgränsande väggar på 

varje sida eftersom det finns ett schakt bakom 

i anslutning till skorstenen. 

 

 

 

 

 

 

LGH 3:  

Lägenheten är 1 ROK på 41,2 m2. Lägenheten 

är 1 ROK och är anpassad för 1 person. Det är 

också en långsmal lägenhet som är ännu 

smalare än LGH 2. Dock så finns det en 

sovalkov, ett badrum och hall som är utanför 

den smalaste delen av lägenheten. Det finns två 

fönster i lägenheten, ett på varje fasad (södra 

och norra fasaden). Ena fönstret är vid 

matplatsen och i anslutning till hallen och det 

andra fönstret är vid soffgruppen samt 

sovalkoven. I mitten av lägenheten finns kök 

mot en vägg och förvaringsutrymme mot den 

motsatta väggen. Det finns även 

förråd/garderob i lägenheten. Badrummet nås 

vid ingången till hallen.  

 

 

 

  Figur 51 Lägenhet 3 

Figur 50 Lägenhet 2 
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LGH 4: 

Lägenheten är 2 ROK på 35,7 m2 för 1 

person. Lägenheten har ett hyfsat stort 

badrum i förhållande till lägenhetens 

storlek samt kök/vardagsrum och ett 

sovrum. Lägenheten är också en 

hörnlägenhet precis som LGH 1 vilket 

ger ljusinsläpp från två orienteringar. I 

detta fall finns två fönster på den södra 

fasaden och ett fönster på den västra 

fasaden. Det finns totalt tre fönster i 

lägenheten varav ett är i sovrummet, ett 

vid soffgruppen samt ett vid 

matplats/kök. I denna lägenheten finns 

det ett L-kök som finns i anknytning till 

matplatsen och hallen. Vidare in i 

lägenheten utan avgränsning finns även 

en soffgrupp i anslutning till ingången 

till sovrummet. Sovrummet är ett litet 

sovrum men det går att anpassa för 

hjälpare vid behov.  

 

LGH 5: 

Lägenheten är 1 ROK på 38,1 m2 och är 

anpassad för 1 person. Det finns 2 stycken 

fönster på den östra fasaden som är lika stora. 

Dessa två fönster är av stor betydelse 

eftersom det är det enda ljusinsläppet i 

lägenheten. Planlösningen har anpassats 

utifrån det med matplats mellan fönsterna. 

Det finns heller inga möbler som begränsar 

ljusinsläppet och det kommer ändå in ljus i 

stora delar av lägenheten. Den mörka delen i 

lägenheten blir egentligen trappan och en del 

av hallen. I övrigt är det en väldigt öppen 

planlösning där det enda rummet som är 

avskärmat är badrummet. Förvaring finns i 

form av garderob i hallen samt ett skåp 

utanför badrummet. Utrymme bakom kök 

och badrum fungerar också som extra 

förvaringsutrymme. Sängen har avskärmats 

bakom trappan för att skapa ett semi-privat 

utrymme i den öppna lägenheten.  

 

 

 

Figur 52 Lägenhet 4 

Figur 53 Lägenhet 5 
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LGH 6:  

Lägenheten är 1 ROK på 51,2 m2 boarea men det finns ett sovloft som är beläget 

ovanpå LGH 7. Det finns fyra fönster i lägenheten i form av två takfönster åt den 

södra fasaden och två fönster vid matplatsen. Takfönsterna ger ljus till 

vardagsrummet och sovplatsen. Vid matplatsen finns det ett större fönster samt ett 

mindre runt fönster ovanför. Vid ingången till lägenheten finns det möjlighet att 

hänga av sig kläder. Det som avgränsar lägenheten är den stora balken som finns mitt 

i lägenheten som delar av kök/matplats från samvarodelen med sovplats och badrum. 

Det är ett rakt kök vägg i vägg med badrummet. Det finns även plats för en liten 

arbetsplats mittemot köket. Badrummet är beläget längst in i lägenheten och är det 

enda avskärmade rummet.  

 

Sovloftet ovanför LGH 7 går att nå via en invändig trappa. På sovloftet är det snedtak 

på båda sidor men tillräckligt med utrymme för en sovplats. Sovloftet har inget 

fönster men en area som kan tillgodoräknas till LGH 6 som är 13,6 m2. Trappan 

utformas så att det går att nyttja undersidan av trappan till förvaring vilket blir en 

kvalité för lägenheten. Det går även att utnyttja balken i mitten av lägenheten till att 

hänga ytterkläder eller liknande. Det finns också möjlighet till extra förvaring vid 

badrummet.  

 

  

 

 

 

Figur 54 Lägenhet 6 



107 

 

LGH 7:  

Lägenheten är 1 ROK på 34,7 m2 och är 

anpassad för 1 person. Det finns två lika 

stora fönster på den västra fasaden. Precis 

som för LGH 5 så har möbleringen av 

lägenheten anpassats för att få in så mycket 

ljus som möjligt. Planlösningen är öppen 

och det finns en avskiljbar sängplats. I 

hallen finns det möjlighet att hänga av 

kläder samt ingång till badrummet. Köket är 

ett rakt kök och matplatsen är placerad 

mellan de två fönsterna. Mellan kök och 

badrum finns det även en liten dörr för att ta 

sig in till förvaringsutrymme som finns 

bakom badrum och kök. Det finns också 

förvaringsutrymme vid sängplatsen. Det är 

en öppen planlösning på grund av begränsad 

yta och för att kunna släppa in så mycket 

ljus som möjligt i lägenheten.   
Figur 55 Lägenhet 7 
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Kvalitéer i bostäder: 

Utifrån de olika lägenheterna har kvalitéer i bostäder granskats och en bedömning har 

skett från 1-5 för varje kvalité. Utifrån dessa bedömningar med en kort motivering så 

sammanställs resultatet i en Tabell för att möjliggöra en översikt av rådande kvalitéer. 

Samt att kunna urskilja trender kring bostadsutformning i en äldre befintlig byggnad 

med vissa utformningsmässiga begränsningar. Kvalitéerna som granskats är ifrån 

kapitel 3.3: 

 

1. Material, detaljer och omsorg 

2. Omslutenhet – Öppenhet 

3. Dagsljus 

4. Generalitet  

5. Axialitet 

6. Rörelse 

7. Rummets sammanhang och gränser  

 

LGH 1:  

Material, detaljer och omsorg: Begränsat på grund av mycket nytt i lägenheten som 

exempelvis nya innerväggar och tilläggsisolering av ytterväggar. Fönsterna är 

speciella och kan ses som ett hantverk. [2] 

Omslutenhet – Öppenhet: Finns både öppenhet och slutenhet mellan kök och 

”vardagsrum” medan badrum och sovrum är de slutna privata delarna. [3] 

Dagsljus: Finns tre stora fönsterpartier som ger gott med ljus i ”vardagsrum” och 

kök/matplats samt tillför ljus på området mellan rummen. Samt ett fönster i 

sovrummet som även ger rikligt med ljus vid behov. [4] 

Generalitet: På grund av liten yta finns det möjlighet till begränsad flexibilitet och 

även begränsade möbleringsmöjligheter. Dock finns det lite alternativ i sovrummet. 

[2] 

Axialitet: Ganska begränsad axialitet men förhållande till fönster vid ”vardagsrum” 

från ingången/hallen och från yttre delen av ”vardagsrummet” mot fönstret vid 

kök/matplats. Dock knappt genom flera rum på grund av liten lägenhet. [2] 

Rörelse: Ej möjlighet till rundgång utan ganska begränsad rörelse i lägenheten, från 

punkt A till punkt B. [1]  

Rummets sammanhang och gränser: Samspelet mellan ute och inne finns det i 

lägenheten då två fönster finns åt baksidan (trädgård) och ett fönster ut mot en mindre 

gata och en passage vid byggnaden. [3] 
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LGH 2:  

Material, detaljer och omsorg: Begränsat eftersom stora delar av lägenheten 

kommer bestå av nya innerväggar och inifrån lägenheten kommer det inte uppfattas 

som att man befinner sig i en byggnad från 1850. Det enda som kommer spegla det 

äldre är fönsterna som kan ses som ett hantverk. [2] 

Omslutenhet – Öppenhet: Det finns både öppenhet och slutenhet i lägenheten. Vid 

ingången och hallen är det ganska slutet och även in till den privata delen i 

sovrummet. Vidare in i lägenheten så kommer en större öppenhet mellan kök, 

matplats och vardagsrum. Det finns även en tydlig markering mellan ute och inne via 

fönsterna på båda fasaderna.  [4] 

Dagsljus: Detta blir generellt sett en väldigt ljus lägenheten med två stora 

fönsterpartier i matplats/vardagsrum som leder ljuset vidare in mot köket. Även i 

hallen finns det fönster samt i sovrummet. [4] 

Generalitet: Den lilla ytan i lägenheten begränsar flexibiliteten men det finns den del 

möbleringsmöjligheter i det öppna utrymmet vid vardagsrum, kök och matplats. [3] 

Axialitet: Väldigt begränsad axialitet i denna lägenheten, en intressant punkt kan 

dock vara från hallen mot fönstret vid soffgruppen. [1] 

Rörelse: Ingen möjlighet till rundgång i lägenheten utan det finns en begränsad 

rörlighet från punkt A till punkt B. [1] 

Rummets sammanhang och gränser: Samspel mellan ute och inne finns det åt två 

fasader med fönster, den södra mot baksidan och den norra fasaden på mot framsidan. 

Fönstret i hallen och sovrummet leder ut till framsidan och den större vägen som går 

genom Vanstad. Det gör att bostaden inte är skild från världen som finns utanför [3] 

 

LGH 3:  

Material, detaljer och omsorg: Begränsat på grund av nya väggar samt 

tilläggsisolering av ytterväggar. Fönsterna behålls och kan ses som hantverk på grund 

av de är äldre. [2] 

Omslutenhet – Öppenhet: I den här lägenheten finns det nästan bara öppenhet 

förutom delvis hallen och badrummet. I övrigt är nästan hela lägenheten som ett stort 

rum med olika funktioner. [2] 

Dagsljus: I den här lägenheten finns det endast två fönster i vardera ände av 

lägenheten vilket ger en begränsad mängd dagsljus. Ett fönster finns i anknytning till 

matplatsen samt delvis av hallen och det andra fönstret i anknytning till soffgrupp. [2] 

Generalitet: I den här lägenheten finns det väldigt begränsad flexibilitet både på 

grund av ytan och utformningen av lägenheten. [1] 

Axialitet: Axialiteten i lägenheten som är intressant är linjen som förbinder de båda 

fönsterna som egentligen är genomgående i lägenheten. [3] 

Rörelse: Rörelse i lägenheten är också begränsad och det finns ingen möjlighet till 

rundgång. Endast möjlighet att ta sig från punkt A till Punkt B.  [1] 

Rummets sammanhang och gränser: Samspelet mellan ute och inne finns på vid 

två fasader där fönsterna sitter som är den norra respektive den södra fasaden. Ena 

fönstret leder ut till baksidan och det andra till framsidan. [2] 
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LGH 4:  

Material, detaljer och omsorg: Begränsat på grund av nya väggar samt 

tilläggsisolering av ytterväggar. Fönsterna behålls och kan ses som hantverk på grund 

av de är äldre. [2] 

Omslutenhet – Öppenhet: Lägenheten har både öppenhet och slutenhet. Öppenheten 

är egentligen mellan hall, kök, matplats och soffgrupp. Det slutna blir därmed toalett 

och sovrum som är avskärmat från den annars öppna planlösningen. [3] 

Dagsljus: Finns tre fönsterpartier där ett är i sovrummet, ett vid soffgruppen samt ett 

vid matplats vidare in mot kök. Detta ger rikligt med ljus i hela lägenheten. [4] 

Generalitet: Det finns en viss flexibilitet i lägenheten men den är förhållandevis 

begränsad främst på grund av den lilla ytan i lägenheten. [2] 

Axialitet: Axialiteten i lägenheten är egentligen linjen från hallen till det bortre 

fönstret vid soffgruppen men i övrigt är den begränsad. [2] 

Rörelse: I lägenheten finns väldigt begränsad rörelse och ej möjlighet till rundgång. 

[1] 

Rummets sammanhang och gränser: Med tre fönster och utblick åt två olika 

fasader finns ett gott spel mellan ute och inne. [3] 

 

LGH 5:  

Material, detaljer och omsorg: Det kommer finnas kvar en del av balken som går 

mitt igenom vindsvåningen vilket kan ses som ett hantverk samtidigt som en del av 

den befintliga skorstenen syns. I övrigt är mycket nytt, tilläggsisolering av både 

ytterväggar och tak. [3] 

Omslutenhet – Öppenhet: Lägenheten har i princip bara öppenhet då det endast är 

badrum och förvaringsutrymme som är slutet. [2] 

Dagsljus: Eftersom lägenheten är öppen kommer ljus att komma in i stora delar av 

lägenheten men det blir nästan endast offentliga platser och begränsat med privata 

utrymmen. [2] 

Generalitet: På grund av öppenheten i lägenheten finns en del flexibilitet men ytan 

och ljusinsläpp begränsar möbleringsmöjligheterna. [2] 

Axialitet: Axialiteten är begränsad men en intressant linje skulle kunna ses från 

hallen mot fönstret mellan kök och matplats. [1] 

Rörelse: Finns begränsad rörelse i lägenheten eftersom många av funktionerna är 

samlade på en liten yta. [1] 

Rummets sammanhang och gränser: Det finns ett samspel mellan ute och inne 

genom fönsterna som leder ut i det fria men finns endast fönster åt ett höll vilket 

begränsar det. [2] 
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LGH 6:  

Material, detaljer och omsorg: I denna lägenhet finns det både en del av balken som 

går genom vindsvåningen och att fönsterna i ”tornet” är bevarade vilket skapar en 

äldre karaktär. Insidan av väggarna är dock tilläggsisolerade. Det är även öppet upp i 

nock och att det sovloftet finns. [4]  

Omslutenhet – Öppenhet: Det finns både öppenhet och slutenhet i lägenheten. 

Generellt sett är lägenheten väldigt öppen men det finns ändå en avskärmning mellan 

soffgruppen och köket. Även sovloftet bildar en del av en omslutenhet. [3]  

Dagsljus: Dagsljus i lägenheten fås genom fyra fönster. De två takfönsterna åt söder 

vilket kommer ge ljus i stora delar av lägenheten samt fönsterna som finns i ”tornet”. 

[3] 

Generalitet: Den här lägenheten är begränsad av balken i mitten men i övrigt så finns 

det förhållandevis stora ytor och möjlighet till en viss flexibilitet. Det går även att 

omorganisera möbleringen på olika sätt. [3] 

Axialitet: Axialiteten är begränsad och finns egentligen bara 1 intressant punkt och 

det är vid soffgruppen och mot matplatsen. [1] 

Rörelse: Det finns ingen möjlighet till rundgång men det finns en del ytor även om de 

är öppna. Detta leder till att det finns en viss rörelse. [2] 

Rummets sammanhang och gränser: Samspelet mellan ute och inne är dock 

begränsat eftersom de två takfönsterna möjliggör endast syn av himmelen medan det 

endast är fönstret i ”tornet” som ger utsiktsmöjlighet. [1] 

 

LGH 7:  

Material, detaljer och omsorg: I den här lägenheten är en stor del nytt som 

exempelvis nya väggar till badrum och bakom kök samt att taket också 

tilläggsisolerats. Fönsterna är det som kan utmärka sig, takhöjden är även begränsad 

här och ej öppet upp i nock. [1] 

Omslutenhet – Öppenhet: Lägenheten är i princip helt öppen förutom 

förvaringsutrymme, badrum och avskärmning till sängplats. Tillgången på både 

öppenhet och slutenhet blir därmed begränsad. [2]  

Dagsljus: Liknande som LGH 5 så är nästan hela lägenheten helt öppen vilket 

möjliggör ljusinsläpp i stora delar av lägenheten. Det blir dock mycket offentlig 

karaktär i förhållande till det privata. [2] 

Generalitet: Öppenheten i lägenheten leder till att det finns en del flexibilitet. Det är 

dock en liten yta och ljusinsläpp som begränsar möbleringsmöjligheterna. [2] 

Axialitet: I denna lägenhet finns det i princip två intressanta punkter från hallen till 

vardera fönster. I övrigt är axialiteten begränsad i lägenheten. [2] 

Rörelse: Mycket funktioner i lägenheten är samlad på en öppen yta vilket begränsar 

rörelsen. Rörelsen blir därmed endast till de olika funktionerna och det finns ingen 

möjlighet till rundgång. [1] 

Rummets sammanhang och gränser: Det finns endast fönster åt en fasad vilket gör 

att samspelet mellan ute och inne begränsas. [2] 
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Utifrån Tabell 11 där en sammanställning av de olika lägenheternas kvalitéer sker går 

det att se vilka kvalitéer som generellt varit svåra att uppnå. Summeringen av 

bedömningarna redovisas längst ner i Tabell 11. Där det går att utläsa att LGH 2 är 

den som får totalt högst bedömning (18) utifrån de 7 granskade kvalitéerna. 3 

lägenheter hamnar strax därefter med en summa på 17 och det är LGH 1, LGH 4 och 

LGH 6. Därefter följer LGH 3 och LGH 5 med en summa på 13 och slutligen LGH 7 

med en summa på 12.  

 

Tabell 11 Sammanställning av lägenheternas kvalitéer 

LGH 1 2 3 4 5 6 7 

Material, 

detaljer & 

omsorg 

2 2 2 2 3 4 1 

Omslutenhet 

- Öppenhet 
3 4 2 3 2 3 2 

Dagsljus 4 4 2 4 2 3 2 

Generalitet 2 3 1 2 2 3 2 

Axialitet 2 1 3 2 1 1 2 

Rörelse 1 1 1 1 1 2 1 

Rummets 

sammanhang 

och gränser 

3 3 2 3 2 1 2 

Summa 17 18 13 17 13 17 12 
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6 Diskussion och slutsatser 

 

6.1 Regelverk vid ombyggnation och ändrad användning 

Vid hantering av kulturhistoriska byggnader har utvecklingen lett till att 

kulturhistoriska kvalitéer skall tas tillvara på och ses som en tillgång. Utvecklingen 

gällande byggteknik går mer mot ett industriellt byggande och att därmed bevara 

äldre byggnader kan berätta om traditionell byggnadsteknik som format de äldre 

byggnaderna. Ombyggnation och ändrad användning i befintlig bebyggelse är ett 

alternativ till nybyggnation för att skapa nya bostäder. Det kan leda till en ökning av 

mängden bostäder samtidigt som kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och 

används istället för att de står tomma och förfaller. Det finns dock utmaningar kring 

ombyggnation som det måste tas hänsyn till och dessa förutsättningar kan variera från 

byggnad till byggnad. Skall även en ändrad användning ske så kan det leda till ännu 

mer varierande förutsättning men samtidigt så bevaras vårt kulturarv och nyttjas. 

Istället för att restaurera en byggnad som inte används för bevarande av en 

kulturhistorisk värdefull byggnad.  

 

De byggnader som anses vara kulturhistoriskt värdefulla skall motiveras gällande 

vilka egenskaper som är värda att bevara samt en helhetssyn skall gälla som tar 

hänsyn till hela objektet. Vid ändring av byggnader gäller varsamhetskravet som är 

definierat i PBL (2010:900) 8 kap 17§ och även förbudet mot förvanskning enligt 

PBL (2010:900) 8 kap 13§. Vid en ändring gäller i generella fall samma krav som vid 

nybyggnation gällande utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Kraven får dock 

anpassas och det finns möjlighet att göra avsteg med hänsyn till byggnadens 

förutsättningar, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet enligt kapitel 3.4.1. 

 

Gällande ändrad användning så gäller det när byggnaden i fråga tas i anspråk för ett 

helt annat ändamål och det skall tas hänsyn till ändringens omfattning. Hade 

fallstudiebyggnaden varit förklarat som ett byggnadsminne så hade det tagits fram 

skyddsbestämmelser om vilka ändringar som får göras och om hur byggnaden skall 

vårdas. I detta fall är fallstudiebyggnaden inget byggnadsminne utan det finns endast 

kommunala program för Sjöbo tätort som kan fungera som vägledning. 

Fallstudiebyggnaden omnämns i dessa program som värd att bevara.  
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6.2 Föreslagna åtgärder för energieffektivisering 

De åtgärder som föreslås att genomföras för att minska energianvändningen, 

elanvändningen och bidra till ett bättre inomhusklimat är enligt kapitel 5.1:  

- Invändig tilläggsisolering av ytterväggar 

- Invändig tilläggsisolering av yttertak 

- Tätning av klimatskal 

- Installation av ett FTX-system 

- Installation av luft-vattenvärmepump 

- Förbättring av fönster och dörrar 

- Installation av solceller 

 

Sambandet mellan de åtgärderna som förespråkas är det som skapar helheten gällande 

energieffektiviseringar av fallstudiebyggnaden. Genom tilläggsisolering av 

ytterväggar och yttertak samt förbättring av fönster och dörrar så leder det till ett 

tätare klimatskal. Vid ett tätare klimatskal så kommer den befintliga ventilationen 

som är självdrag inte att fungera eftersom självdragsventilation är beroende av 

otätheter. Detta leder till att ett nytt ventilationssystem även förespråkas i form av ett 

FTX-system. Gällande uppvärmningssystemet så förespråkas en luft-

vattenvärmepump som har goda förutsättningar i Skåne samtidigt som det äldre 

uppvärmningssystemet med oljepanna är något att frångå. Elanvändningen kommer 

därmed att öka för drift av ventilationssystem och värmepump medan energi för 

uppvärmning kommer att minska, även till följd av tilläggsisolering, energiglas på 

fönster och tätning av dörrar och fönster.  

 

Detta ledde till den slutliga föreslagna åtgärden med installation av solceller på 

baksidan av byggnaden. Baksidan är förhållandevis skymd och de främsta 

karakteristiska exteriöra värdena för byggnader är på framsidan och gavelfasaderna. 

Därav ses denna åtgärd inte som en förvanskning av byggnaden eftersom den knappt 

kommer gå att uppmärksamma. Baksidan har även ett söderläge och cirka 45 

takvinkel vilket är optimalt för solceller. Bedömningen är att solcellerna kommer att 

kunna generera el som kan täcka stora delar av elbehovet.  

 

Genomförandet av alla åtgärderna blir förhållandevis omfattande men 

helhetsperspektivet utifrån byggnadens prestanda kommer förbättras. Trots 

installation av värmepump och FTX-system som höjer elanvändningen väsentligt 

kommer solcellerna att täcka en stor del av det samt att det går att sälja 

överproduktion till rådande elföretag. Summan av åtgärderna kommer därmed att leda 

till en väsentligt lägre energianvändning, minskad elanvändning och ett bättre 

inomhusklimat vilket skapar en förutsättning för funktionella bostäder. Det bedöms 

att byggnaden kommer uppfylla funktionskrav enligt regelverk för ombyggnation och 

ändrad användning.  
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6.3 Föreslagen utformning av nya bostäder 

Gällande förslaget för bostadsutformning så resulterade det i sju stycken lägenheter 

varav fyra är lokaliserade på plan ett och tre stycken på vindsvåningen enligt kapitel 

5.2. Utformningsförslaget har följt Svensk Standard (SS 91 42 21:2006) gällande 

utformningskrav. Utformningen har utgått ifrån normalnivå och sänkt nivå på ett fåtal 

ställen där det fanns begränsningar. Strävan var att utforma ett förslag av mindre 

lägenheter som är yteffektiva. Majoriteten av lägenheterna (fyra stycken) är 1 ROK 

medan resterande är 2 ROK.  

 

Vid utformningen har befintliga väggar som finns i fallstudiebyggnaden tagits tillvara 

på så gott det går medan kompletterande innerväggar har tillkommit för 

lägenhetsindelning och rum i lägenheter. De befintliga entréerna har också bevarats 

som är belägna på byggnadens framsida. Innanför entréerna finns en hall som leder 

vidare till lägenheterna. Vid den västra entrén finns det även möjlighet att ta sig ner 

till den befintliga pannkällaren där installationer är tänkt att samordnas. Den minsta 

lägenheten är lägenhet 7 som har en boarea på 34,7 m2 och den största är lägenhet 6 

som har en boarea på 51,2 m2. Lägenhet 6 har även ett sovloft som är beläget ovanpå 

lägenhet 7 där en extra tillgänglig area finns på 13,6 m2.  

 

Sju olika kvalitéer har även kontrollerats för varje ingående lägenhet och fått en 

bedömning från en skala 1 till 5 för att få en översikt över kvalitéerna. De kvalitéer 

som bedömts är utifrån kapitel 3.3:  

 

1. Material, detaljer och omsorg 

2. Omslutenhet – öppenhet 

3. Dagsljus 

4. Generalitet 

5. Axialitet 

6. Rörelse 

7. Rummets sammanhang och gränser 

 

Utifrån kvalitéerna och generellt sett så får lägenheterna ganska låga omdömen. Detta 

kan vara ett resultat av det är just små lägenheter med många funktioner på liten yta. 

Samtidigt som utformningen resulterat i detta eftersom det finns befintliga ytor att 

förhålla sig till i byggnaden. En utstickande kvalité som brister på grund av detta är 

just rörelse vilket är en faktor som påverkas just när det är små lägenheter. Större 

bostäder med mer flexibilitet och öppna ytor leder till en större möjlighet att få in en 

kvalité som rörelse. En faktor som generellt fick lite högre bedömning var dagsljus 

trots att endast befintliga fönster utnyttjas samt 2 nya takfönster till lägenhet 6. Detta 

kan bero på att de befintliga fönsterna i byggnaden är väldigt stora och därmed tillåter 

mycket ljusinsläpp.  

 

Tidigare genomförda energieffektiviseringar och ombyggnation (kapitel 3.7) tyder på 

att det finns goda möjligheter att uppnå goda resultat. Gällande energieffektiviseringar 

som genomförts på äldre tegelhus så visar det en möjlig besparingspotential i olika 
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storlekar. Beroende på ingreppen som genomförs visade att Kavalergården i 

Köpenhamn sänkte sin energianvändning med 14 % med förhållandevis få åtgärder. 

För Elmehuset i Köpenhamn och Vordereich i Hamburg resulterade det i en 

minskning av energianvändning på 45 % respektive 77 %. För Holstenkamp i 

Hamburg beräknades det även att det fanns en möjlig minskning av energianvändning 

på 86 %. Möjligheterna som fanns för dessa byggnader skilde sig inte särskilt mycket 

jämfört med möjligheterna för fallstudiebyggnaden i detta projekt. Exempelvis är 

exteriören på Elmehuset och liknande byggnadstyper värd att bevara. Förslag på 

ändringar av Kavalergården behövde godkännas av lokala myndigheter eftersom den 

är deklarerad som värd att bevara. Medan Vordereich var en typisk byggnad men som 

inte är skyddad.  

 

Utifrån de möjligheter som fanns gällande den befintliga byggnaden så kan åtgärderna 

utifrån de gällande regelverken genomföras för att skapa funktionella bostäder i en 

kulturhistorisk värdefull byggnad. Det finns begränsningar och anpassningar utifrån 

regelverken som behöver ske för att behandla byggnaden med varsamhet och inte 

förvanska den. Exempelvis gällande tillgänglighetsanpassningar på framsidan av 

fallstudiebyggnaden som hade kunnat förvanska byggnaden genom exempelvis 

ramper till de befintliga entréerna. Åtgärder går även att genomföra för att minska 

energianvändningen även om det måste ske med varsamhet och kan variera beroende 

på en byggnads möjligheter. Genom att utnyttja så mycket som möjligt av det som är 

befintligt i byggnaden samt att inte påverka de karakteristiska dragen går det även att 

utforma funktionella bostäder. Dessa förutsättningar är också beroende på vilka 

förutsättningar som finns i den aktuella byggnaden men eftersom det finns möjlighet 

att göra avsteg så finns det potential för en funktionell bostadsutformning.  

 

6.4 Metoddiskussion 

De begränsningar som finns i arbetet är främst att det varit brist på arkivmaterial för 

fallstudiebyggnaden men även för information om äldre byggnadssätt och tekniska 

utformningar. I samband med detta har platsbesök varit givande för inspektion av 

byggnaden där det saknats material från arkivhandlingar eller i litteratur. Dock har 

inte allt kunnat inspekterats vilket resulterat i att antaganden har fått göras. Detta kan 

ligga till grund för vissa osäkerheter gällande beskrivningar jämfört med hur det ser i 

verkligheten. Äldre litteratur gällande byggnadstekniska lösningar och äldre 

arkivhandlingar från byggnadens ursprung hade varit tillämpningsbara för att minska 

osäkerheten.  

 

Vissa antaganden har också genomförts för att bilda en helhetssyn kring de åtgärder 

som är möjliga att genomföra i samband med framtagandet av bostadsförslaget. I 

samband med hur varje system exakt fungerar gällande ventilationssystem, 

uppvärmningssystem och solcellsanläggning behöver det studeras mer ingående.  
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6.5 Fortsatt arbete 

I projektet har ett helhetsperspektiv beaktats där hänsyn främst har tagits till vilka 

regelverk som behöver följas, vilka åtgärder som är genomförbara samt hur en 

potentiell lägenhetsutformning kan se ut. För att ha möjlighet att beakta flera faktorer 

gällande den aktuella fallstudiebyggnaden har det betraktats översiktligt. Både för att 

få till ett övergripande helhetsperspektiv men även på grund av tidsmässiga skäl.  

 

Vidare arbete gällande fallstudiebyggnaden och även andra byggnader med liknande 

egenskaper är att genomföra projekteringar av ventilationssystem, värmesystem och 

vatten/sanitet. Gällande ventilationssystem kan det vara aktuellt att genomföra en 

projektering för att kunna få ett aktuellt pris på vad ett sådant system skulle kosta 

samt hur kanaldragningar kan ske på bästa sätt. Tillämpningen i äldre bebyggelse kan 

vara väldigt varierande beroende på byggnadens utformning. Detsamma gäller för 

värmesystem, vilket i detta fall förespråkades en luft-vattenvärmepump. Men vid 

andra likvärdiga byggnader kan det finnas andra förutsättningar för andra 

uppvärmningssystem.  

 

Vad som också hade kunnat genomföras i fortsatt studier är en mer ingående 

kulturhistorisk beskrivning av byggnaden. För en sådan beskrivning hade det krävts 

en expertpanel för att ta fasta på vilka exakta värden som är bevarandevärda för den 

specifika byggnaden. Vid en byggnad som är klassad som ett byggnadsminne skall en 

sådan beskrivning redan finnas vilket hade underlättat arbetet. Genom att kunna utgå 

från en beskrivning av de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena som är 

bevarandevärda hade en lättare tillämpning kunnat ske. Detta gäller även för andra 

byggnader som har andra restriktioner att utgå ifrån.  

 

Vad som också hade kunnat genomföras är mer ingående beräkningar gällande 

byggnadens energianvändning. Att få ett uppskattat värde för hur mycket energi som 

byggnaden använder idag samt genomföra simuleringar gällande hur mycket olika 

åtgärder påverkar. Samt vad alla åtgärder ger för total minskning av 

energianvändning. De tänkta åtgärderna hade kunnat jämföras var för sig för att se en 

procentuell energiminsking och utifrån det göra en bedömning på vilka 

energieffektiviseringsåtgärder som är lönsamma att genomföra.  

 

Ekonomiska kalkyler kan också vara en fortsatt fördjupning gällande återbetalningstid 

av de olika systemen. Samt hur mycket årliga besparingar det blir rent ekonomiskt 

efter föreslagna åtgärder. Genom att göra beräkningar för återbetalningstid för ett 

system och sett till hur stor påverkan det har kan det visa sig att vissa åtgärder inte är 

lönsamma att genomföra. Eftersom det förespråkas en hel del åtgärder för den 

gällande fallstudiebyggnaden kommer det att bli en förhållandevis dyr investering. 

Övriga ekonomiska kalkyler gällande hyresintäkter hade också kunnat genomföras för 

att se om det är lönsamt att skapa mindre lägenheter som den här studien förespråkar.  

 

Om ett par studier med vidare fördjupning genomförs på de olika delarna hade en 

summering av alla åtgärder och möjligheter kunnat sammanställas med mer ingående 
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information kring varje del. Att i sådana fall gå in på hur en sammankoppling av de 

olika systemen kan ske. Att solcellerna förser el för att driva FTX-systemet och 

värmepump i det aktuella fallet. En sammanställning av de olika ingående 

fördjupningarna hade behövts för att kunnat göra en slutmässig bedömning gällande 

vad som skall genomföras i det aktuella fallet. För andra liknande byggnader hade 

liknande fördjupningar behövts genomföras för att ingående förstå den byggnadens 

möjligheter och begränsningar.  
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Lägenhetsutformning Plan 1
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Lägenhetsutformning Plan 2





  















   

 

  













   



    







Bilaga 7
Beräkning U-värde yttervägg

Yttervägg 
befintlig

Skikt (utifrån-in) d(mm) Lamda (W/mK) R(m^2K/W)
Rse 0.04
Tegel 250 0,6 0,42
Fog 10 1,0 0,01
Tegel 120 0,6 0,20
Puts 10 1,0 0,01
Rsi 0,13

390 0,77

U-värde = 1/R: 1,30
 



Bilaga 7
Beräkning U-värde yttervägg
med 95 mm isolering

Yttervägg 
95 mm isolering

Skikt (utifrån-in) d(mm) Lamda (W/mK) R(m^2K/W) För träregelvägg:
Rse 0.04
Tegel 250 0,6 0,42 Regelandel: 0,075
Fog 10 1,0 0,01 Isolerandel: 0,925
Tegel 120 0,6 0,20
Plastfolie 0,2 - - Lamda trä 0,14

Lamda isolering (W/mK): 0,036

Gips 13 0,22 0,06
Rsi 0,13 Lamda viktat trä och isolering: 0,044

488,2 2,98
Jämför slitsat stål med en 45 mm tjock träregel

U-värde = 1/R: 0,34

Slitsade stålreglar 
c/c 600 + isolering 95 0,044 2,17



Bilaga 7
Beräkning U-värde yttervägg
med 195 mm isolering

Yttervägg 
195 mm isolering

Skikt (utifrån-in) d(mm) Lamda (W/mK) R(m^2K/W) För träregelvägg:
Rse 0.04
Tegel 250 0,6 0,42 Regelandel: 0,075
Fog 10 1,0 0,01 Isolerandel: 0,925
Tegel 120 0,6 0,20
Plastfolie 0,2 - - Lamda trä 0,14

Lamda isolering (W/mK): 0,036

Gips 13 0,22 0,06
Rsi 0,13 Lamda viktat trä och isolering: 0,044

588,2 5,27
Jämför slitsat stål med en 45 mm tjock träregel

U-värde = 1/R: 0,19

Stålreglar 45x95 c/c 
600 + isolering 195 0,044 4,45



Bilaga 7
Beräkning U-värde yttervägg
med 295 mm isolering

Yttervägg 
295 mm isolering

Skikt (utifrån-in) d(mm) Lamda (W/mK) R(m^2K/W) För träregelvägg:
Rse 0.04
Tegel 250 0,6 0,42 Regelandel: 0,075
Fog 10 1,0 0,01 Isolerandel: 0,925
Tegel 120 0,6 0,20
Plastfolie 0,2 - - Lamda trä 0,14

Lamda isolering (W/mK): 0,036

Gips 13 0,22 0,06
Rsi 0,13 Lamda viktat trä och isolering: 0,044

688,2 7,55
Jämför slitsat stål med en 45 mm tjock träregel

U-värde = 1/R: 0,13

Stålreglar 45x95 c/c 
600 + isolering 295 0,044 6,74



Bilaga 7
Beräkning U-värde tak

Tak
Befintligt

Skikt (utifrån-in) d(mm) Lamda (W/mK) R(m^2K/W) ventilerad luftpalt utanför underlagspappen
Rse 0,04
Tegelpannor 60 R= 0,3
Bärläkt 25x38 25
Ströläkt 25x25 25
Luftspalt 0,30
Underlagspapp 1 - -
Spont 45x80 45 0,14 0,32
Liggande panel 35x50 35 0,14 0,25

Rsi 0,10

351 1,01

U-värde = 1/R: 0,99

takstolar 160x160 c/c 
1100 mm, försumbart 
värmemotstånd

160 0,14 -



Bilaga 7
Beräkning U-värde tak
med isolering

Tak
Lamda-värdesmetod

Skikt (utifrån-in) d(mm) Lamda (W/mK) R(m^2K/W) ventilerad luftpalt utanför underlagspappen
Rse 0,04
Tegelpannor 60 R= 0,3
Bärläkt 25x38 25
Ströläkt 25x25 25
Luftspalt 0,30
Underlagspapp 1 - -
Spont 45x80 45 0,14 0,32 Takstolsandel (160) 0,145 0,14
Liggande panel 35x50 35 0,14 0,25 Isolerdel 0,855 0,036

Lamda viktat 0,051

Isolering/reglar 145 0,044 3,31
Ångspärr 0,2 - -
Gips 13 0,22 0,06 Regelandel (45) 0,075 0,14
Rsi 0,10 Isolerdel 0,925 0,036

509,2 7,51 Lamda viktat 0,044

U-värde = 1/R: 0,133 (Lamda-värdesmetod)

U-värdesmetod: 0,118 (U-värdersmetod)
R homogena skikt (Hs) 1,07

Täckande del U (del) UU=
RHs-Rbjälkar-reglar 3,25 0,011 0,31
RHS - Rbjälkar -isol 6,24 0,135 0,16 Umed= 0,125

takstolar 160x160 c/c 
1100 mm med 
isolering

160 0,051 3,13



Bilaga 7
Beräkning U-värde grundbjälklag

Grundbjälklag
befintlig

Skikt (utifrån-in) d(mm) Lamda (W/mK) R(m^2K/W) antagande fyllning
Rse 0.04 kalkgrus 60 mm kalk: lamda = 1,0
Plastmatta 2 - stillastående luft resterande luftspalt R = 0,17
Masonite 6 0,18 0,03
Spontat golv 38 0,14 0,27 lamda viktat kalkfyllning och bjälkar
Luftpalt 100 - 0,17 c/c 1100 mm 

Bjälkandel 0,145 0,14
Kalkgrusdel 0,855 1,0

Rsi 0,17 Lamda viktat 0,875

251 1,03

U-värde = 1/R: 0,97

Bjälkar 160x160 mm  
c/c 1100 med 
fyllning av kalkgrus 60 0,875 0,07
Homogent skikt av 
spontade bräder 45 0,14 0,32
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Offert från solcellsbolag


