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Förord 
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fått under examensarbetets gång. Det har varit mycket lärorikt att få ta del av er kunskap och jag 
är imponerad av ert sätt att arbeta och det engagemang ni visat. Jag är tacksam att jag fick utföra 
examensarbetet med just er! 

Jag vill även tacka de personer som ställt upp på intervjuer och som möjliggjorde att jag kunde 
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utbildningen. Ett särskilt tack till min familj som alltid funnits där. Det har varit en lång resa men 
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Sammanfattning  
Att bygga hus på stolpar, upplyfta ovanför mark eller vatten, har varit ett traditionellt sätt att 
bygga i många delar av världen och även i Sverige finns exempel på detta. På senare tid har det 
lyfts fram som en metod för varsam grundläggning för att bevara naturen i områden med höga 
natur- och kulturvärden. Liknande grundläggning har även getts som förslag för att 
klimatanpassa byggnader. Eftersom det finns begränsat med studier om moderna hus på stolpar 
är det intressant att studera metoden. Det är också intressant eftersom det möjliggör små 
ingrepp i naturen och kan vara ett sätt att minimera klimatpåverkan från grundläggningen.  

Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur stolpar som byggnadsmetod 
fungerar och hur metoden kan användas i Sverige. Målet är att identifiera kunskaper och 
erfarenheter om stolpmetoden från olika aktörer som medverkat i projektet Emils Backe, ett 
kuperat område med nybyggda villor på stolpar. Fem personer har intervjuats utifrån 
aktörsperspektiven arkitekt, konstruktör, byggentreprenör, bygglovhandläggare och projektets 
initiativtagare. En litteraturöversikt genomfördes för att urskilja redan kända kunskaper inom 
ämnet och för att skapa en grund för intervjustudien. Fokus under intervjuerna har varit att 
identifiera när stolphus kan vara en lämplig byggmetod, vad som måste beaktas och vilka 
potentiella fördelar och nackdelar som finns med att bygga på det sättet.  

Resultatet från intervjuerna och litteraturöversikten indikerar att den främsta fördelen med 
stolphus är att naturen och platsens karaktär kan bevaras, vilket handlar om att byggnaden kan 
anpassas till platsen och inte tvärtom. Detta tack vare att stolpmetoden inte medför lika 
omfattande mark- och grundläggningsarbeten som konventionella metoder. Resultatet visar 
även andra fördelar så som att den möjliggör ett lägre koldioxidavtryck och utnyttjandet av mer 
mark, skyddar mot rinnande vatten och annan fuktpåverkan underifrån samt förenklar vid 
underhåll. Att lyfta upp hus på stolpar kan även bidra till både högre och lägre boendekvaliteter.  

Bland nackdelarna visar resultatet att stolpmetoden är sämre ur energisynpunkt jämfört med 
konventionella grundläggningsmetoder eftersom bjälklaget blir en till yta som gränsar mot 
uteluft. Det kan även vara svårt med tillgängligheten till huset, svårt att hitta byggare och 
konstruktörer som kan räkna och bygga stolphus samt att detaljplaner kan försvåra byggandet 
av stolphus vid krav på låga byggnadshöjder. Resultatet pekar även mot att det är en enkel 
konstruktion men svårare och dyrare att bygga på grund många byggställningar, den sluttande 
marken och arbete på hög höjd. På svårbyggda tomter kan det dock vara både enklare och 
billigare att använda stolpar än att spränga och bereda marken för konventionell grundläggning.  

Viktiga aspekter att beakta är platsens förutsättningar, det arkitektoniska uttrycket och att se till 
att vatten och avlopp inte fryser. Även energiaspekten, stolphusets utformning för en lång 
livslängd och bra bärighet samt hur huset kan monteras ihop för en säker arbetsmiljö under 
byggtiden behöver beaktas. Sammanfattningsvis pekar resultatet mot att stolpar kan vara 
särskilt lämpliga att använda på kuperade, sluttande och andra svårbyggda tomter, i områden 
med risk för översvämning samt i områden med höga naturvärden.  

Förslag för framtida studier är att se över hur stolphus kan utformas som ett passivhus trots att 
det är kallt runt hela byggnadens klimatskal samt hur detaljplanerna kan utformas för att 
möjliggöra stolphusbyggande.  

Nyckelord: Hus på stolpar, Stolphus, Hållbarhet, Varsam grundläggning, Hållbar grundläggning 
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Abstract 
Building houses on stilts, elevated above ground or water, has been a traditional way of building 
in many parts of the world for centuries and even in Sweden there are examples of this. More 
recently, it has gained attention as a mindful method for creating a foundation whilst preserving 
nature in areas with high natural and cultural significance. Similar foundations have also been 
suggested for climate adaptation of buildings. Since there are limited studies of modern houses 
on stilts, it is interesting to study the method. It is also interesting as it allows small 
interventions in nature and can be a way to minimize the climate impact from foundation 
construction. 

The purpose of this master thesis is to contribute to an increased understanding of how this 
building method works and how the method can be used in Sweden. The goal is to identify 
knowledge and experience about the stilt method from various professionals who participated 
in the project Emils Backe, a hilly area with newly built villas on stilts. Five people have been 
interviewed to give the perspective of an architect, a structural engineer, a building contractor, a 
building permit manager and the founder of the project. A literature review was conducted to 
identify existing knowledge as a basis for the interview study. The focus during the interviews 
has been to identify when the use of stilts can be an appropriate construction method, what 
needs to be considered and what potential advantages and disadvantages there are in building 
in this way.  

Results of the interviews and the literature review indicate that the main advantage of stilt 
houses is that nature and the character of the site can be preserved, which means that the 
building can be adapted to the site instead of the other way around. This is because the stilt 
method does not entail as extensive ground and foundation work as conventional methods. 
Other advantages include: enabling a lower carbon footprint, utilizing of more land, protecting 
against running water and other moisture effects from below and simplifying maintenance. 
Raising houses on stilts can also contribute to higher accommodation quality, but the opposite 
may also occur. 

Among the disadvantages, the results show that the stilt method is inferior to conventional 
methods from an energy point of view since the floor of the house becomes yet another surface 
from which heat loss arises. It can also be difficult to create easy access to the house, and to find 
builders and structural engineers who can count and build houses on stilts. Local development 
plans can also make the construction of stilt houses difficult when claiming low building heights. 
Findings also indicate that it is a simple structure but difficult and more expensive to build due 
to many scaffoldings, sloping ground and high-altitude work. However, on difficult-to-build sites, 
using stilts can be both easier and cheaper than blasting and preparing the ground for 
conventional grounding. 

Important aspects to consider are the conditions of the site, the architectural expression and to 
ensure that water and sewers do not freeze. The energy aspect, the design of the stilts for a long 
service life and good bearing capacity, and how the house can be mounted to ensure a safe 
working environment during construction also needs to be taken into consideration. In 
summary, the results indicate that stilts may be particularly suitable for use on hilly, sloping and 
other difficult-to-build sites, in areas with a risk of flooding and in areas with high natural 
significance. 
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Proposals for future studies are to consider how stilt houses can be designed as a passive house, 
even though it is cold around the entire building's climate shell, and how local plans can be 
designed to enable stilt houses to be built. 

Key words: Stilt Houses, Sustainability, Careful Foundation, Sustainable Foundation  
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1 Inledning 
I det här kapitlet ges en introduktion till studien. Först presenteras bakgrunden till varför 
studien är intressant att genomföra. Därefter beskrivs studiens syfte och mål som bryts ned till 
en precisering av frågeställningen. Till sist beskrivs vilka avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund 
Att bygga hus upplyfta på stolpar är en metod som använts i århundranden i många delar av 
världen. I Sverige finns exempel på gamla stolpbodar som användes till att förvara bland annat 
kläder, livsmedel och redskap. Dessa förrådsbodar var upplyfta en bit ovanför marken på stolpar 
för att skydda innehållet mot fukt och skadedjur (Härbre, u.d.). I andra delar av världen har 
metoden framför allt fungerat som en åtgärd för att skydda mot översvämningar i områden som 
är hårt drabbade av detta (Bush, o.a., 2004). Traditionellt sätt är stolparna gjorda av trä men 
idag används både trä och stål. 

De upplyfta husen finns i många varianter och olika termer används när en beskrivning av dessa 
ska göras. En del använder ordet pålar, en del stolpar och andra styltor vilket beror på hur 
grundläggningen har genomförts. Vissa hus står på nedgrävda eller nedslagna pålar medan 
andra hus står på stolpar uppställda på grävda plintar eller grundlagda direkt på berg. Likt 
konventionella grundläggningsmetoder, så som krypgrund, platta på mark, källare och 
plintgrund, beror valet av grundläggning på de mark- och terrängförhållanden som råder på 
platsen. I den här rapporten används ordet stolphus som samlingsnamn för de olika termerna 
och definieras som ett hus upplyft ovanför marken på pelare eller stolpar, oavsett hur kontakten 
med marken utförs. Ett exempel på hur hus på stolpar kan se ut i sluttning illustreras i figur 1. 

 

Figur 1: Illustration av hur ett hus på stolpar kan se ut i sluttning. 

Eftersom det finns begränsat med studier om moderna hus på stolpar är det intressant att 
studera metoden. Det är också intressant ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom metoden att 
bygga hus på stolpar möjliggör ett mindre ingrepp i naturen än konventionella metoder och kan 
vara ett sätt att ta tillvara på trä som det finns gott om i Sverige. I en rapport från Statens 
geotekniska institut (Kiilsgaard, 2019) beskrivs betydelsen av grundläggningsmetoder i 
byggbranschens klimatarbete i dagens läge. Kiilsgaard menar att utveckling angående den 
påverkan som grundläggningsmetoder har på miljön och klimatet ”i större omfattning kan 
inkluderas i byggbranschen”. Detta styrks även av en artikel i Bygg och Teknik där det 



 

2 
 

konstateras att miljö- och klimatpåverkan från just grundläggningen verkar glömmas bort 
(Bergman, Fransson, & Vass, 2019). Artikeln är baserad på ett examensarbete vid Luleå tekniska 
universitet (Bergman, 2018).  

När det gäller grundläggningsmetoders påverkan på klimatet är det i huvudsak från de 
anläggningsarbeten som krävs tillsammans med materialtillverkning och transporter 
(Kiilsgaard, 2019). Det finns även studier som visar att grundläggningen och markarbeten 
verkligen har betydelse för byggnadens totala klimatbelastning. En av dessa är en studie om ett 
flerbostadshus med massiv trästomme där byggnadens totala klimatbelastning ur ett 
livscykelperspektiv beräknas (Larsson, Erlandsson, Malmqvist, & Kellner, 2016).  

Stolpmetoden kan även potentiellt vara en så kallad klimatanpassande åtgärd vilket handlar om 
att anpassa byggnader till dagens klimatförändringar. Detta ses som en del av den ekologiska 
aspekten för ett hållbart byggande (Boverket, 2018). I rapporten Bygg för morgondagens klimat: 
anpassning av planering och byggande ger Boverket (2009) förslag på att placera hus på pelare 
för att undvika skador vid en eventuell översvämning i områden där risker finns och beskriver 
även en öppen plintgrund som exempel på översvämningsskydd för ny bebyggelse. Även Statens 
geotekniska institut (2017) belyser vikten av att dagens grundläggningsmetoder behöver 
anpassas till de nya förutsättningar som klimatförändringarna innebär. Enligt de förväntas 
allvarliga konsekvenser för befintlig bebyggelse och infrastruktur som en följd av den 
klimatförändring som just nu sker.  

Förutom ur klimatets perspektiv kan hus på stolpar även vara ett sätt att bevara områden med 
höga natur- och kulturvärden. I ett examensarbete vid Chalmers tekniska högskola beskriver 
Petterson (2013) att grundläggning på pelare eller på en upplyft platta på mark kan användas 
för att bevara den unika miljön i det Bohuslänska bergslandskapet. Även Länsstyrelsen Västra 
Götaland (2000) belyser vikten av att bibehålla den attraktivitet och karaktär som kusten har i 
rapporten Kustområdet och skärgården i Bohuslän. 

Vidare menar Bokalders & Block (2004) att höga plintar eller pelare på senare tid använts i mer 
kuperade terränger vilket innebär minimala ingrepp i naturen. I och med mindre ingrepp kan 
hus på stolpar potentiellt vara ekonomiskt fördelaktigt om sprängning och andra markarbeten 
undviks. Samtidigt kan stolpmetoden, precis som för de traditionella förrådsbodarna som 
tidigare nämnts, möjligen förhindra fuktproblematik. Denna fuktproblematik är idag vanligt i 
framför allt krypgrunder (Boverket, 2006). Dessutom är det intressant att jämföra stolpmetoden 
med de konventionella grundläggningsmetoderna som byggs i Sverige idag och därigenom 
öppna upp för alternativa sätt att bygga. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med studien är bidra till en ökad förståelse för hur stolpar som byggnadsmetod fungerar 
och hur denna metod kan användas i Sverige. Målet är att identifiera kunskaper och erfarenheter 
om stolpmetoden från olika aktörer som medverkat i projektet Emils Backe, ett kuperat område 
med nybyggda villor på stolpar.   

För att nå målet besvaras följande frågeställningar: 

 Vilka för- eller nackdelar finns med att använda sig av stolpar som byggnadsmetod ur ett 
hållbarhetsperspektiv?  

 Vilka aspekter med avseende på teknik, ekonomi och miljö måste tas hänsyn till vid 
byggandet av hus på stolpar? 
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 I vilket sammanhang kan stolpar vara en lämplig byggnadsmetod? 

Frågeställningarna besvaras genom en litteraturöversikt och en intervjustudie. 
Litteraturöversikten ger en grundläggande kunskap om stolpar som byggnadsmetod och skapar 
en grund för den efterföljande intervjustudien. Intervjuer genomförs med olika aktörer som 
medverkat i Emils Backe för att fånga deras kunskaper och erfarenheter om att bygga hus på 
stolpar.  

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsas till det enskilda projektet Emils Backe och dess medverkande aktörer. 
Avgränsningen till Emils Backe har gjorts eftersom det är ett projekt som omfattar ett större 
antal stolphus. De aktörer som medverkar kan därmed förväntas ha stora kunskaper inom 
ämnet, mer än många andra i samma bransch. De aktörsperspektiv som beaktats är arkitekt, 
konstruktör, byggentreprenör, bygglovhandläggare och projektets initiativtagare. Eftersom 
Emils Backe är ett område med enbostadshus på stolpar avgränsas studien även till att endast 
omfatta enbostadshus. 

Ett stolphus definieras i den här rapporten som ett hus upplyft ovanför marken på pelare eller 
stolpar, oavsett hur kontakten med marken utförs. Byggnadsmetoden och den hustyp som 
därigenom erhålls står i fokus för studien.  
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2 Metod 
Eftersom bristen på tidigare forskning kring byggnadsmetoden och på grund av att syftet är att 
beskriva och få en bättre förståelse kring stolpar som byggnadsmetod valdes ett kvalitativt 
forskningsperspektiv. Detta metodval styrks av Malterud (2009) som menar att ett kvalitativt 
angreppsätt är fördelaktigt vid just utforskande studier då endast lite information finns skrivet 
om fenomenet tidigare. Även Holme & Solvang (1997) beskriver att de kvalitativa metoderna 
används i huvudsak när syftet är att skapa förståelse för fenomenet som undersöks och är inte 
lika strukturerade och formaliserade som de kvantitativa metoderna är. Holme & Solvang 
förklarar att de kvalitativa metoderna handlar om att det fenomen som studeras undersöks mer 
på djupet och mycket information fås från få undersökningsenheter. Detta till skillnad mot de 
kvantitativa metoderna som Holme & Solvang menar istället används där lite information fås 
från fler undersökningsenheter vilket gör att fenomenet undersöks mer på bredden än på 
djupet. 

Som kvalitativ metod valdes intervjuer eftersom målet med studien är att identifiera kunskaper 
och erfarenheter om stolpmetoden från olika aktörer som medverkat i projektet Emils Backe. 
För att få kännedom om just respondenternas erfarenheter och tankar är den kvalitativa 
intervjun särskilt passande (Dalen, 2008).   

En övergripande bild av arbetsprocessen för studien är illustrerad i figur 2. För inledande 
orientering om Emils Backe söktes och lästes nyhetsartiklar och annat som fanns tillgängligt på 
webben om projektet. Innan intervjustudien genomfördes startade arbetet med en 
litteraturöversikt samtidigt som förberedelser för intervjuerna påbörjades där respondenter 
kontaktades. Litteraturöversikten genomfördes för att öka kunskaperna om byggnadsmetoden 
och för att fånga upp vad som redan var känt om ämnet. Den ses som ett förarbete i ett 
forskningsprojekt och ger en teoretisk referensram att förhålla sig till (Dalen, 2008). Fokus för 
litteraturöversikten var även att söka svar på de forskningsfrågor som ställts och stod sedan 
som grund för den senare intervjustudien.  

Vartefter intervjuerna genomfördes transkriberades materialet i de fall ljudinspelning tilläts, om 
det inte tilläts fördes istället anteckningar under intervjun. Därefter sammanfattades materialet, 
analyserades och sammanställdes för att sedan diskuteras i ljuset av det som redan tidigare var 
känt. Nedan redovisas tillvägagångssättet. Till sist förs en diskussion kring hur reliabilitet och 
validitet har beaktats i studien.  

 

Figur 2: Arbetsprocessen för studien illustrerad i ett flödesschema 
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2.1 Litteraturöversikt 
Vid insamlandet av den information som finns om byggnadsmetoden inkluderades hur stolpar 
som byggnadsmetod använts historiskt i Sverige, en beskrivning av stolpar som byggnadsmetod, 
dess utbredning i världen och vilka syften som finns med metoden. En jämförelse mellan 
stolpmetoden och konventionella grundläggningsmetoder jämfördes också ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  

Vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker studerades och endast data som var relevant för 
ämnet och de forskningsfrågor som ställts togs med. Litteratursökningen gjordes via Google 
Scholar och Web of science. Vid litteratursökningen valdes sökord där vissa var på engelska och 
vissa svenska.  

Följande sökord användes: Stilt houses, Pole houses, Pile dwellings, Grundläggning hållbarhet. 

2.2 Intervjustudie 
Intervjustudien började med att först välja intervjuform och respondenter för att sedan inleda 
intervjuförberedelserna med att kontakta respondenterna. Därefter upprättades en 
intervjuguide med de frågor och områden som intervjun skulle behandla. Efter genomförandet 
av intervjuerna transkriberades materialet för att sedan sammanställas och analyseras. 
Intervjustudiens delar beskrivs mer ingående under respektive rubrik.   

2.2.1 Intervjuform 
Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte för att skapa en närhet mellan forskare och 
respondent. Denna närhet beskriver Holme & Solvang (1997) som en förutsättning för ett 
kvalitativt angreppsätt. Holme & Solvang menar att intervjun ska vara vardaglig, mer som ett 
vanligt samtal, vilket är det som är styrkan hos en kvalitativ intervju tack vare att det minskar 
risken för att respondenterna styrs av forskaren. För att kunna återskapa en, för respondenten, 
så vardaglig situation som möjligt fick respondenten själv välja ut plats för intervjun. Allt för att 
respondenten skulle känna sig bekväm under intervjun.  

Under intervjun följdes en intervjuguide med frågor för att underlätta samtalet och för att 
säkerställa att intervjun hölls sig till syftet med studien. Under avsnitt 2.2.4 Intervjuguide 
beskrivs denna mer ingående. Denna guide behövde däremot inte följas till punkt och pricka. 
Respondenten fick istället möjlighet att prata fritt för att få ut så mycket information som möjligt 
och eventuella följdfrågor ställdes. Detta angreppsätt styrks av Holme & Solvang (1997) som 
menar att eftersom det är respondenternas egna uppfattningar som eftersträvas är det viktigt 
att respondenterna själva får styra samtalet om möjligt. Här var det även viktigt att ställa så 
öppna och icke-ledande frågor som möjligt för att inte påverka respondentens svar.  

2.2.2 Respondenter 
Vilka respondenter som väljs till en undersökning är viktigt för att kunna få en djup förståelse 
för problemet och öka informationsvärdet (Holme & Solvang, 1997). De respondenter som 
valdes ut till intervjustudien är personer som kan antas ha stor kunskap inom ämnet eftersom 
de på ett eller annat sätt varit med i projektet Emils Backe. Personer som representerar olika 
aktörsperspektiv valdes för att få så många olika synvinklar som möjligt. En första kontakt togs 
med grundaren för projektet som gav förslag på personer att intervjua, däribland arkitekt, 
konstruktör och bygglovhandläggare. Efter dessa intervjuer kom ytterligare ett förslag på 
byggentreprenör.  
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Antalet respondenter berodde dels på hur många som var tillgängliga i och med avgränsningen 
till Emils Backe, dels på hur många som var rimligt att intervjua rent tidsmässigt inom ramen för 
ett examensarbete. Antalet respondenter begränsades därmed till fem personer med tanken att 
kunna gå in djupare på ämnet i varje intervju. I tabell 1 ges en beskrivning av varje respondents 
roll i projektet samt varje intervjus längd.  

Intervjuerna genomfördes under perioden augusti-oktober 2019.   

Tabell 1: Beskrivning av respondenter och längd på intervjuer. 

Respondent Roll i Emils Backe Längd 
Bygglovhandläggare Har handlagt de bygglovärenden som finns i området 

och haft alla tekniska samråd och arbetsplatsbesök 
39 min 

Arkitekt Varit med i utvecklingen av konceptet för Emils Backe, 
varit med i dialogen med kommunen och upprättande 
av detaljplanen för området samt ritat det första huset 
tillsammans med grundaren för projektet. 

1h 40 min 

Konstruktör Har varit konstruktör för några av husen på Emils Backe 
och gjort statiska beräkningar på bärverket, det vill säga 
dimensionerat de bärande delarna. Totalt har 
konstruktörens företag varit delaktig i 4 hus hittills i 
Emils Backe. 

38 min 

Grundaren Grundare/initiativtagare till projektet Emils Backe och 
en av de som bygger i området. Ritade det första huset 
tillsammans med arkitekten där Grundaren stått för de 
mer tekniska bitarna.  

2h 10 min 

Byggentreprenör Har byggt två hus i området, det ena i rollen som 
totalentreprenör där de byggt huset som en arkitekt 
ritat. Det andra huset har Byggentreprenören själv ritat 
och varit med ända från penna och papper till att 
slutligen lämna över huset till kunden. 

40 min 

 

2.2.3 Intervjuförberedelser 
Innan intervjuerna genomfördes och innan respondenterna kontaktades utarbetades ett 
informationsmejl med syfte att informera respondenten om studien och vad deltagandet 
innebar. Mejlet hade som syfte att skickas ut efter att en första kontakt togs på telefon. 
Informationsmejlet innehöll en presentation om studien där syftet med intervjuerna beskrevs 
samt hur intervjuerna skulle genomföras. Det innehöll också information om att resultatet 
kommer att behandlas konfidentiellt. Till sist beskrevs hur resultatet skulle publiceras och att 
respondenten får ta del av resultatet. Om inte informationen framgått via mejl togs det muntligt 
vid intervjutillfället eller via telefon.  

2.2.4 Intervjuguide 
Intervjuguiden som togs fram fungerade som en handledning under intervjuerna. Ett exempel på 
hur den kunde se ut återfinns i bilaga 1. Intervjufrågorna var öppna så att respondenterna först 
fick säga vad de tyckte för att undvika risken att de blev ledda av frågan, eftersom det är 
respondenternas erfarenheter och åsikter som är av intresse. Några följdfrågor till de öppna 
frågorna fanns även antecknade i intervjuguiden. De flesta frågor i den var direkt kopplade till 
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de frågeställningar som ställts för studien. Detta för att lättare kunna hålla intervjun till det 
ämne som skulle studeras. De områden som intervjuguiden behandlade var respondentens roll i 
projektet, vilka fördelar och nackdelar som finns med stolpmetoden, vilka aspekter som bör 
beaktas vid byggandet av stolphus och på vilka platser stolphus är lämpliga att bygga på. 
Dessutom fanns frågor om begreppet ”styltor” med samt respondentens viktigaste erfarenheter 
från projektet.  

Intervjuguiden anpassades och förändrades vartefter fler intervjuer blev gjorda. Detta för att ta 
lärdom av vad som fungerade bra eller mindre bra samt eftersom alltmer blir känt inom ämnet 
för den som intervjuar. Dessutom bidrar denna anpassning till att forskaren kan vara mer öppen 
för forskningsämnets komplexitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det viktigaste var inte att följa 
intervjuguiden helt och hållet. Istället lades mest fokus på att alla de områden som fanns i 
intervjuguiden behandlades. Detta för att hänsyn måste tas till att åsikter eller tankegångar som 
kommer fram under själva intervjun ibland kan komma att fördjupa eller till och med ersätta de 
punkter som finns i guiden (Holme & Solvang, 1997).   

2.2.5 Genomförande av intervjuer 
Personerna intervjuades med ungefär en veckas mellanrum för att efter varje intervju hinna 
transkribera och analysera svaren innan nästa person intervjuas. Detta för att kunna ta med sig 
erfarenheter från den tidigare intervjun. Intervjutiden eftersträvades att vara 1–1,5 timme per 
person och spelades in efter godkännande av respondenter så att fokus kunde läggas på själva 
intervjun och respondenten. Detta då förande av anteckningar kan vara hämmande för intervjun 
(Ejvegård, 2003). Att spela in intervjun är även viktigt för att kunna få med respondenternas 
egna ord (Dalen, 2008). Av de intervjuer som genomfördes spelades fyra av fem in: 
Bygglovhandläggare, Arkitekt, Konstruktör och Byggentreprenör. Intervjun med projektets 
initiativtagare fick istället antecknas för hand och sammanfattades direkt efteråt medan 
intervjun fortfarande var färsk i minnet.  

2.2.6 Transkribering av intervjuer 
Transkribering av intervjuerna påbörjades så fort varje intervju var klar. Allt som sades under 
intervjuerna skrevs ned förutom i undantagsfall då saker utanför ämnet diskuterades. Det som 
inte skrevs ned kommenterades kort för att veta vad som inte togs med. Transkriberingen 
utfördes därmed ordagrant för att lära känna materialet från intervjuerna innan den slutliga 
analysen genomfördes. För att förbättra läsligheten skrevs all text ut i skriftspråk istället för 
talspråk. Pauser och utfyllnadsord så som ”liksom”, ”eh” och liknande har tagits bort i framtagna 
citat för läsbarhetens skull.  

Varje replik markerades som en ny rad. Vem som säger vad markerades genom att skriva ut 
fiktiva namn för respondenterna, baserade på deras yrkesroll. Arkitekten skrevs därmed ut som 
Arkitekten, konstruktören som Konstruktören och så vidare. Detta för att värna om 
respondenterna och behandla deras uppgifter konfidentiellt.  

2.2.7 Analys av intervjuer 
Det finns flera sätt som en intervju kan analyseras på. Valet av analysmetod för intervjuerna 
gjordes innan själva intervjuerna genomfördes. Detta för att lättare utforma intervjuguiden, 
utföra intervjuerna och besluta om vilken typ av transkribering som krävs. Det eftersträvades 
att analysen påbörjades redan i intervjuskedet och inte bara efter intervjuerna. Enligt Kvale & 
Brinkmann (2009) kommer den slutliga analysen på det sättet bli enklare att hantera samtidigt 
som analysen får ett större stöd att vila på. Detta gjordes genom att ställa tolkande frågor och 
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genom att kort sammanfatta vad som kommit fram i slutet av intervjun så att intervjupersonen 
fick möjlighet att korrigera tolkningen om så önskades.   

För den analys som utfördes efter intervjuerna valdes en metod som innebär en kodning i 
nyckelord av den text som transkriberingen resulterade i.  Detta gjordes genom att först läsa 
texten flera gånger för att få en förståelse för vad texten faktiskt handlar om och därefter ta ut 
nyckelorden. Nyckelorden skrevs i marginalen av textdokumentet.  

Efter kodning i nyckelord lades fokus på att söka svar på de frågeställningar som ställts upp för 
studien. Nyckelorden kategoriserades därmed efter vilken frågeställning de tillhörde. Därefter 
delades även huvudkategorierna, det vill säga frågeställningarna, upp i olika underkategorier. 
Även här lästes texten flera gånger för att verkligen se vad texten handlar om.  

Därefter skrevs en sammanfattning av vad som kommit fram under intervjun. Denna 
sammanfattning skickades ut för granskning av respektive respondent så att tolkningen av deras 
ord kunde kontrolleras. Återkoppling skedde för fyra av de fem genomförda intervjuerna: 
Bygglovhandläggare, Arkitekt, Grundare och Byggentreprenör. Resultatet från alla intervjuerna 
sammanställdes sedan och delades upp i tematiskt relevanta rubriker istället för att kategorisera 
efter forskningsfråga. Därefter diskuterades resultatet i ljuset av vad som tidigare var känt 
utifrån utförd litteraturöversikt kopplat till studiens forskningsfrågor. 

2.3 Reliabilitet och validitet  
För att nå ett vetenskapligt värde på forskningsresultatet måste undersökningsmetodernas 
reliabilitet och validitet beaktas (Ejvegård, 2003). För en kvalitativ studie beskriver Dalen 
(2008) att de två begreppen behöver definieras på ett annat sätt jämfört med kvantitativ 
forskning som de annars ofta beskrivs utifrån. Nedan redogörs hur reliabilitet och validitet har 
beaktats i det här arbetet.  

2.3.1 Reliabilitet  
Hos en intervjustudie innebär en hög reliabilitet att intervjupersonernas svar förblir densamma 
inför olika intervjuare samt att intervjupersonerna inte heller kommer att ändra svaren under 
själva intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför, menar Kvale & Brinkmann, är det 
viktigt att inte ställa omedvetna ledande frågor, vilka kan påverka intervjupersonernas svar. För 
att kunna återupprepa studien har ett noggrant metodförfarande beskrivits och en intervjuguide 
upprättats. För att tackla frågan om reliabilitet i kvalitativ forskning menar Dalen (2008) att det 
krävs att beskrivningarna av de olika arbetsprocesserna i forskningsarbetet som görs måste 
vara korrekta. Enligt Dalen innebär detta också att metodförfarandet måste innehålla 
beskrivningar av vilka förhållanden som intervjustudien genomförts i, både för forskaren och 
respondenterna, samt vilka metoder för analys som använts.  

Mycket kritik mot forskningsintervjuer riktas mot att resultatet inte går att generalisera på 
grund av för få intervjupersoner. I den här studien har intervjupersonerna avgränsats till ett 
enskilt projekt vilket har gjort att antalet intervjupersoner har varit begränsat. Skälet till 
avgränsningen till projektet Emils Backe är att det omfattar ett större antal byggnader på 
stolpar. Medverkande aktörer kan därmed förväntas ha stora kunskaper inom ämnet, mer än 
många andra i samma bransch. Dessutom nämner Kvale & Brinkman (2009) att enskilda 
fallstudier som grundas på intervjuer också kan vara värdefulla för forskningen med 
förutsättningen att de genomförs väl.  
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Kvaliteten på forskarens intervjuförmåga är också en viktig del för att avgöra en intervjustudies 
reliabilitet. Den här intervjustudien är inom ramen för ett examensarbete och erfarenheten inom 
intervjuforskning är låg. För att öka kvaliteten har dock en noggrann inläsning på hur intervjuer 
bör genomföras gjorts. Dessutom ökar kvaliteten genom att examensarbetet har genomförts 
med stöd från handledare och examinator som på daglig basis arbetar inom forskning. 
Synpunkter på speciellt intervjuguide och intervjuförfarande har tagits emot av dessa. 

Innan intervjuerna drogs igång testades också ljudinspelning för att säkerställa att allt fungerar 
och att det gick att höra allt som sades. Detta för att undvika eventuella tekniska problem under 
intervjuerna.  

2.3.2 Validitet  
Dalen (2008) menar att forskarens roll, vilka metoder som väljs och vilka urval av respondenter 
som görs är viktiga faktorer kopplade till validitet i intervjustudier. Dalen beskriver bland annat 
att de metoder som används för studien måste vara anpassade efter studiens forskningsfrågor 
och teoretiska förankring. Det handlar om att rätt frågor måste ställas och rätt personer behöver 
intervjuas för att uppnå en god validitet. En intervjuguide upprättades som stöd för att lättare 
kunna hålla intervjun till det som är relevant för de forskningsfrågor som ställts upp för studien. 
Personer med olika roller som deltagit i projektet Emils Backe har valts eftersom de kan 
förväntas ha stora kunskaper inom ämne. För att få tillgång till så många intervjupersoner med 
så bred kunskap som möjligt har varje intervjuperson tillfrågats om de vet någon mer 
nyckelperson som medverkat i eller på annat sätt bidragit till projektet som borde intervjuas. 

Precis som för reliabilitet är kvaliteten på forskarens intervjuförmåga viktig för validiteten. Här 
gäller det att ha förmågan att hela tiden ifrågasätta, kontrollera och teoretiskt tolka resultaten 
för att uppnå validitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför utfördes intervjuerna ansikte mot 
ansikte vilket gör det möjligt att inte bara tolka vad som sägs utan även hur saker sägs. Det ger 
möjlighet att tolka kroppsspråk och stämning. Det ger också möjlighet att kontrollfråga för att se 
om respondenternas svar tolkats rätt så att detta kan diskuteras på en gång jämfört med om 
exempelvis en enkätstudie gjorts. Intervjuerna spelades också in för att ge fullt fokus på 
intervjupersonen och vad som sägs under själva intervjun. Den största delen av analysen gjordes 
sedan i efterhand och ljudinspelningen möjliggjorde då en full återgivning av respondenternas 
svar. På så sätt kunde risken för att slutsatserna skulle påverkas av forskarens egna åsikter och 
förmåga att komma ihåg intervjun minskas. Att spela in intervjuerna menar Dalen (2008) är 
viktigt för att få en bra grund till senare bearbetning av materialet.  

För att återigen kontrollera resultatet gjordes en sammanfattning av intervjun efter 
transkriberingen som sedan skickades till varje respondent. Respondenterna fick därmed 
möjlighet att korrigera om forskaren inte tolkat respondenten rätt.  
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3 Litteraturöversikt 
I det här kapitlet beskrivs resultatet av den litteraturgenomgång som genomförts. Först beskrivs 
hur trähus på stolpar använts historiskt i Sverige. Därefter jämförs stolparna med de 
konventionella grundläggningsmetoder som används i Sverige idag. Till sist beskrivs stolpar 
som byggnadsmetod och de olika varianter av utförande som finns. 

3.1 Trähus på stolpar historiskt i Sverige 
Trähus på stolpar definieras i den här rapporten som hus upplyfta ovanför marken på träpelare 
eller trästolpar. Det är en metod som använts i århundraden i många delar av världen, framför 
allt för att skydda mot översvämningar i områden som är hårt drabbade av detta (Bush, o.a., 
2004). I Sverige har metoden framför allt använts för olika typer av förrådsbodar vilka beskrivs 
mer ingående nedan. Ett annat exempel är Alvastra pålbyggnad som härstammar från yngre 
stenåldern (Alvastra pålbyggnad, u.d.). 

3.1.1 Förrådsbodar 

3.1.1.1 Härbren 
Det finns flera exempel på så kallade härbren som fungerade som små förrådshus där kläder, 
livsmedel och redskap förvarades. Ett exempel på hur ett härbre kunde se ut finns illustrerad i 
figur 3. Förrådshusen var upplyfta på stolpar och kallas därmed även för stolpbodar. Genom att 
bygga på detta sätt kunde husen stå emot fukt och skadedjur och hustypen anses ha funnits 
redan under yngre järnåldern. (Härbre, u.d.). 

Härbren finns framför allt etablerade i norra delarna av landet och stolpbodarnas uppkomst 
beror även till viss del av att det fanns ett behov av skydd från mycket snö och regn. Samtidigt 
har de varit en tillgång för människor som varit nomader, jägare och samlare. För människor, så 
som exempelvis nomader som var borta undre längre tid, var det viktigt att skydda innehållet. 
(Erixon, 1947) 

 

Figur 3: Härbre  

3.1.1.2 Njallor 
Utöver härbren finns dessutom upphöjda, knuttimrade förråd på endast en ensam hög stolpe 
istället för fyra, se figur 4. Dessa förrådsbodar kallas för njallor och härrör från de norrländska 
lappmarkerna och användes av lapparna som vinterförvaring. Där förvarades torkad fisk, kött, 
ostar, kläder och verktyg. Även här var syftet att stå emot fukt och skadedjur. Dessutom gjorde 
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kylan under vintern att kött och andra livsmedel konserverades och höll sig till våren då 
lappfolket återkom till fjällen från sin flytt söderut under vintern. (Manker, 1936) 

 

Figur 4. Njalla 

3.1.1.3 Aihte 
En annan liknande förrådsbod är en så kallad aihte som användes av samerna till att förvara 
framför allt renkött. Denna finns illustrerad i figur 5. Likt ett härbre var den upphöjd på fyra 
stolpar vilket skulle göra att köttet låg väl bevarat. Stolparna var högre än en människa och 
släthyvlad så att järvar inte skulle kunna klättra upp. (Manker, 1963) 

 

Figur 5. Aihte 

3.1.2 Alvastra pålbyggnad 
En annan historisk byggnad upplyft på stolpar är Alvastra pålbyggnad, belägen i Broby källmyr i 
Ödeshög kommun. Det är en pålbyggnad som härstammar från yngre stenåldern och är daterad 
till 3000 f.Kr. Pålbyggnaden är byggd på en myr med grunt neddrivna pålar och fungerade 
framför allt som en mötesplats för byborna där fester och andra sociala sammanhang 
anordnades. Senare ska byggnaden ha använts som en plats för de döda. Alvastra pålbyggnad är 
unik i Nordeuropa men har många likheter med den pålbyggnadskultur som finns i Alperna. 
(Alvastra pålbyggnad, u.d.) 
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3.2 Stolpar som byggnadsmetod 
Inom forskningen finns många olika uttalade syften med att använda sig av stolpar för att höja 
upp hus ovanför marken. I det här avsnittet beskrivs definitionen av stolphus, dess utformning 
och de olika användningsområden som finns.  

3.2.1 Definition av stolphus 
Upphöjda hus på stolpar finns i många varianter och olika termer används när en beskrivning av 
dessa ska göras. I en del sammanhang kallas metoden för pålar, i vissa för stolpar och i andra för 
styltor (från engelskans Stilt houses). En viss förvirring råder gällande vad som är en korrekt 
term och vad skillnaden mellan dessa olika termer är.  

Enligt Träguiden definieras pålar som ett ”grundläggningselement som drivs eller grävs ned i 
marken” (Träguiden, 2016). Stolpe definieras däremot enligt Nationalencyklopedin som en 
upprest påle trots att ordet är mycket väl använt i sammanhang utan att stolpen drivs ned i 
marken som en påle (Stolpe, u.d.). Stylta däremot finns ingen svensk definition av i 
byggsammanhang men när det engelska ordet för stylta används i ordet Stilt houses beskrivs det 
som ett hus upplyft på pålar. När en pålkonstruktion nämns i Sverige i 
grundläggningssammanhang menas ofta pålning som en djup grundläggningsmetod eller 
grundförstärkningsmetod i form av träpålar, stålpålar eller betongpålar med en ovanpåliggande 
grund i form av plattor eller balkar (Olsson & Holm, 1993).  

Det finns därmed olika metoder att lyfta upp hus på stolpar, där vissa står på nedgrävda eller 
nedslagna pålar medan andra hus står på stolpar uppställda på plintar eller grundlagda direkt på 
berg. Likt konventionella grundläggningsmetoder beror valet av grundläggning på de mark- och 
terrängförhållanden som råder på platsen. I den här rapporten definieras stolphus som ett hus 
upplyft ovanför marken på pelare eller stolpar, oavsett hur kontakten med marken utförs. Detta 
på grund av att det är markens förutsättningar som styr huruvida ytlig eller djupare 
grundläggning krävs. Pelare eller stolpar kan både bäras upp av pålar alternativt stå direkt på 
berg eller på plintar. 

3.2.2 Stolphusens utformning 
Det är inte bara stolphusens förbindelse med marken som kan variera i utformning. Pelarna eller 
stolparna kan även ansluta till överbyggnaden på i huvudsak två olika sätt, enligt en 
doktorsavhandling om laterala vindlaster på pålhus (Wood, 2000). Antingen byggs stolparna så 
att de avslutas strax under huset och stöttar där en plattform som ett vanligt hus kan byggas 
direkt på. Det andra alternativet är att låta stolparna fortsätta genom hela huset så att även tak 
och övervåning stöttas. På det sättet ökar styvheten på konstruktionen och den blir ännu mer 
motståndskraftig mot laster från sidor, förhindrar böjning och kan minska användandet av 
tvärstagning mellan stolparna (FEMA, 2011). I de fall stolparna fortsätter genom hela huset kan 
stolparna också väljas att antingen löpa på insidan av huset för att skyddas mot uteklimatet, 
inuti husets väggar eller på utsidan av huset (Wood, 2000). 

När det gäller stolphusens förbindelse med marken finns vissa aspekter att beakta. Om träpålar 
nedgrävda eller slagna i marken används måste pålen vara av hög hållbarhet. Detta för att 
säkerställa en tillräcklig livslängd (Wood, 2000). Dessutom måste träet vara under 
grundvattennivån för att inte riskera att ruttna. Pelare eller stolpar kan annars stödjas ovanpå 
marken på betongplintar.  
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3.2.3 Stolphus i sluttningar 
Stolphus anses vara en teknik väl anpassad för sluttande terränger. Detta belyser Australian 
Geomechanics Society i en Geoguide och menar att upplyfta hus på pålar är ett bra exempel på 
en grundläggningsmetod för sluttningar, särskilt om risk för jordras finns (Australian 
Geomechanics Society [AGS] , 2007). De nämner dock inget om vad pålarna bör utformas i för 
material. I Geoguiden förklaras att genom att bygga huset på pålar förs husets laster ned till berg 
eller till en rimlig nivå där risken för jordras inte längre finns och en stabil konstruktion erhålls. 
Geoguiden nämner dock att denna metod inte är lämplig när en sluttning endast består av jord 
med tanke på jordrasrisken. Geoguiden beskriver också vikten av att inte ta bort allt för mycket 
av den befintliga vegetationen på platsen. De förklarar att eftersom växter och träd suger upp 
mycket vatten från jorden hjälper de till att stabilisera sluttningen. Dock gäller detta inte där 
sluttningen endast består av berg. Enligt Geoguiden kan trädrötterna istället lossa stenblock och 
därigenom orsaka skador.  

3.2.4 Stolpar i besvärliga terränger 
Stolpar är även lämpliga att bygga i terränger som anses vara mer besvärliga än andra. I 
doktorsavhandlingen om laterala vindlaster på pålhus (Wood, 2000) beskrivs att stolphusen kan 
användas för att bebygga platser som tidigare varit outnyttjade. Wood förklarar att stolphusen 
kan användas och blir allt vanligare på besvärliga platser där ett vanligt hus inte hade varit 
ekonomiskt att bygga. Exempel på dessa besvärliga platser beskriver Wood som platser där det 
krävs mycket arbete för utjämning av marken. Wood menar att stolpkonstruktionen istället 
medför minimal åverkan på marken eftersom det endast behöver grävas där hål för stolpe eller 
fundamentet för stolpen ska gå ner.  

3.2.5 Stolpar i vatten  
Att använda stolpar för att placera hus i vatten eller på platser där hus kan utsättas för mycket 
vatten är också en anledning till att stolphus byggs. I en studie om åtgärder för 
översvämningsdrabbade områden i Bangladesh rekommenderas stolpar som byggnadsmetod 
för att skydda sig mot sådana naturkatastrofer (Hafiz, 2000). Även i artikeln Key Lessons and 
Guidelines for Post-Disaster Permanent Housing nämns att hus på stolpar är en metod som har 
rekommenderats i Malaysia för att klara sig mot just översvämningar (Roosli & Collins, 2016).   

Även i Sverige ger Boverket (2009) förslag på att placera hus på pelare för att undvika skador 
vid en eventuell översvämning i områden där risker finns. Som exempel i deras rapport Bygg för 
morgondagens klimat - Anpassning av planering och byggande beskrivs ett område i Lillviken, 
Kalmar där pelare föreslås som ett sätt att klara sig från översvämning då vattennivåerna är 
höga.  

Förutom översvämningar används stolphus vid kustlinjen, sjöar och floder som en metod att 
förenkla utnyttjandet av vattenresurser, både i nutida bosättningar och arkeologiska 
sammanhang (Navarro, 2018). En fallstudie på Fiji-öarna indikerar även att det finns ett 
samband mellan stolphusen där och att inhämtning av livsmedel till största del var från det 
marina (Nunn, 2009).  

3.2.6 Stolphus vid kustnära områden 
Stolphus byggs också i många kustnära områden som en åtgärd för att skydda sig mot 
naturkatastrofer. Dessa finns i olika varianter i form av behandlade träpålar, stålrör eller 
förtillverkade betongelement. I särskilt kustutsatta områden i USA är pålbyggnader det enda 
tillåtna att bygga enligt Federal Emergency Management Agency (FEMA). FEMA är en 
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organisation i USA som bland annat arbetar för att förbereda sig för och skydda sig mot alla 
typer av faror. Pålbyggnader i dessa områden måste inte bara stå emot vittring, röta och 
korrosion utan också stå emot stora vindlaster, erosion, översvämningar, brytvågor och flytande 
vrakdelar som kan finnas i en sådan kustmiljö i samband med storm eller andra naturkatastrofer 
(FEMA, 2011). 

Pålbyggnadernas utformning gör det möjligt för vatten att flöda fritt genom grunden och gör 
samtidig att den totala ytan som vattenmassorna kan verka på minimeras. Principen är att 
pålarna överför lasterna som verkar på huset ner till de stödjande jordarna och förlitar sig på 
friktionskrafter som uppstår mellan den omgivande marken och pålen. Dessa friktionskrafter 
står emot tyngdkraften och upplyftningskrafter. Jordens tryckhållfasthet hjälper även till att 
förhindra att huset förflyttas i sidled. Tyngdkraften tas även upp av jorden vid pålarnas ändar. 
(FEMA, FEMA 762, 2009) 

Pålarna i kustnära områden kan enligt FEMA utföras genom tre olika metoder. Antingen kan de 
vara drivna vilket innebär att pålen slås ned i marken. Denna metod är att föredra då den ger 
högst bärkraft eftersom den stöttande jorden runt omkring blir intakt. Hålet för pålen kan 
annars var borrad vid kohesionsjordar som innehåller tillräcklig mängd lera eller silt. Hålet kan 
då utföras antigen lite större än pålen för att sedan återfylla när pålen är på plats eller lite 
mindre än hålet för att slå ned pålen.  En annan metod är att vatten injiceras med högt tryck 
genom ett rör samtidigt som pålen förs ned i marken för att skapa ett hål för pålen och därefter 
slå den på plats. (FEMA, 2011) 

Enligt FEMA är djup grundläggning med pålar den effektivaste metoden för kustnära grunder. 
Stagning är något som de flesta grunder med träpålar behöver vilket ökar styvheten i 
pålgrupperna. Det kan också möjliggöra färre pålar eller pålar med mindre dimensioner. FEMA 
nämner två metoder för detta. Antingen krysstagning mellan pålarna eller stagning mellan påle 
och den balk som pålen stöttar. Stagning brukar göras antingen med trästavar eller stålstänger. 
(FEMA, FEMA 550, 2009) 

I USA används ofta träpålar för dessa byggnader på grund av dess relativt låga kostnad, 
tillgänglighet och lätthet att installera. För att inte ruttna och för att skydda mot eventuella 
skador från insekter är de kemiskt behandlade. Träpålarna kan dock ändå vara sårbara för 
sådana angrepp, speciellt om pålarna är utsatt för både torka och väta i olika perioder. Om 
träpålarna däremot ständigt är i kontakt med vatten kan inte svamp, insekter eller andra 
träskadande organismer överleva. (FEMA, 2011) 

3.2.7 Stolpar som varsam grundläggning 
Plintar eller pelare har på senare tid visat sig vara en metod för att göra minimal påverkan på 
marken och landskapet i mer kuperade terränger (Bokalders & Block, 2004). Eftersom stolpar 
påminner mycket om den konventionella plintgrunden då stolpar mer eller mindre är pelare 
som kan vara placerade på plintar kan det därmed också vara en metod för varsam 
grundläggning. Samma effekt uppnås eftersom syftet är att lyfta upp huset ovanför marken.   

I miljöer som kan ha olika natur- och kulturvärden är det framför allt viktigt att tänka på den 
grundläggningsmetod som används. Länsstyrelsen Västra Götalands rapport om den 
bohuslänska västkusten belyser vikten av att bibehålla den attraktivitet och karaktär som kusten 
har (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2000). I rapporten beskrivs att ny exploatering i det 
bohuslänska landskapet ska underordna sig landskapet alternativt utföras på ett sätt som 
samspelar med befintliga karaktärsdrag.   
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I just Bohuslän finns mycket arbete kring bevarandet av landskapet. I ett examensarbete av 
Petterson (2013) studeras hur varsamhet kan tas i beaktning vid byggande i det bohuslänska 
bergslandskapet. För att inte det unika kustlandskapet ska gå förlorat nämner Petterson att 
grundläggning på pelare eller på en upplyft platta på mark kan var en metod för mer varsamhet 
och bevarande av bergsmiljön. Ett annat examensarbete finns där fokus riktas på just varsamhet 
vid grundläggning på berg utan att spränga (Karlsson, 2015). En av slutsatserna i Karlssons 
arbete är att olika former av krypgrunder, källarlösningar, pelarlösningar, upphöjd platta på 
mark och kombinationer av dessa kan användas för att undvika sprängning.  

3.2.8 Stolpar som skydd mot malaria 
Enligt flera studier kan hus på stolpar även vara ett sätt att skydda människor från att bli 
angripna av myggor och därigenom förhindra att få sjukdomen malaria. Detta eftersom 
stolparna visat sig ha effekt på antalet myggbett i malariadrabbade områden. Detta belyses i en 
studie i São Tomé som visade på en reducering av antalet myggbett i upphöjda hus på stolpar 
jämfört med hus på marknivå (Charlwood, o.a., 2003). Att höja upp husen en bra bit över 
marknivån är därmed en bra metod för att undgå myggorna som ofta rör sig närmast marken. 
Studiens resultat visade nämligen att flest antal bett skedde på just marknivå utomhus. I en 
annan studie utförd i Kenya nämns att stolphus skulle kunna var ett komplement till de åtgärder 
som redan finns för att skydda sig mot malariamyggor idag (Ondiba, o.a., 2018). Även i en artikel 
om riskfaktorer för malaria bland inhemska bosättningar i Amazonas, Brasilien, uppmuntras 
stolpar som en förbättrande åtgärd (Leandro-Reguillo, Thomson-Luque, Monteiro, & de Lacerda, 
2015). I Sverige är malaria däremot ingen anledning till att bygga hus på stolpar eftersom 
myggen här inte sprider malaria (Naturhistoriska riksmuseet, 2016).  

3.3 Konventionella grundläggningsmetoder i Sverige jämfört 
med stolpar ur ett hållbarhetsperspektiv 

Vilken grundläggningsmetod som väljs för en byggnad beror på såväl ekonomiska och tekniska 
förutsättningar som på de terräng- och markförhållanden som råder på platsen. Är marken fast 
eller om det är nära till fast markmaterial eller berg brukar en ytlig grundläggning räcka. De 
vanligaste metoderna för detta är krypgrund, plintgrund, platta på mark och källargrund.  

Är marken däremot inte lika bärig kan en djupare grundläggning krävas för att minska risken för 
sättningar och för att föra ned lasterna till bärkraftig jord eller berg. Den djupare 
grundläggningen görs med hjälp av pålar som kan vara av betong, trä, stål eller så kallade 
kombinationspålar där både trä och betong används. Betong är det material som är vanligaste 
att använda i Sverige. Pålarna stöttar sedan vanligen en platta eller balkar som byggnaden sedan 
uppförs på. (Berg, 2013). 

Pålar brukar antingen benämnas som spetsburna eller mantelburna. Hos den spetsburna pålen 
överförs belastningen i huvudsak genom pålspetsen och kallas även för stödpåle. Den 
mantelburna överför istället lasten via dess mantelyta och delas in i kohesionspåle eller 
friktionspåle beroende på om det är kohesionsjordar eller friktionsjordar som pålarna slås i. Det 
finns dock ingen skarp gräns mellan de olika påltyperna. (Berg, 2013). 

I det här avsnittet beskrivs de vanligaste ytliga grundläggningsmetoderna och dess för- och 
nackdelar med hållbarhet i fokus. Dessutom beskrivs hur stolparna kan ersätta dessa metoder 
och varför. 
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3.3.1 Krypgrund  
Att använda krypgrund som grundläggningsmetod innebär att mark och bottenbjälklag är skilda 
från varandra genom att huset höjs upp med hjälp av låga grundmurar. Hålrummet förhindrar 
fukt från marken att tränga upp i grunden genom kapillärsugning (Petersson, 2001). Enligt 
Fuktcentrum (2015) är krypgrunden en relativt prisvärd grundläggningsmetod som har flera 
tekniska fördelar vilket gör det till en vanlig lösning i husbyggnation. En krypgrund finns 
vanligen i två olika utföranden, uteluftsventilerad och inneluftsventilerad.  

3.3.1.1 Uteluftsventilerad krypgrund 
Den uteluftsventilerade krypgrunden är starkt förknippad med ekologiskt byggande eftersom 
fokus där är att använda traditionella byggmetoder. Det är dock ytterst tveksamt om denna 
grundläggningsmetod bör användas för att uppnå hållbarhet. I lägesrapporten Ekologiskt 
byggande: En granskning ur miljö- och hälsoperspektiv menar Boverket (2006) att den varken 
kan anses vara miljö- eller hälsomässigt hållbar på grund av att stora risker för fuktskador 
föreligger. Orsaken är att en modern uteluftsventilerad krypgrund ofta är mer välisolerad än den 
tidigare traditionella torpargrunden vilket gör att riskerna för fuktproblemen uppstår.  

Enligt Fuktcentrum (2015) innehåller hålrummet i en krypgrund fuktig luft under årets varmare 
månader trots att krypgrunden är helt korrekt utförd. Detta menar Fuktcentrum beror på att 
marken i krypgrunden är svalare än uteluften under sommartid eftersom kylan i marken hänger 
kvar från de perioder då uteluften är kall. När sen sommarens varma och fuktiga luft ventileras 
in i krypgrunden kyls den ned, den relativa fuktigheten ökar och mikrobiell tillväxt gynnas 
(Fuktcentrum, 2015). Det finns dock flera lösningar för att förhindra denna fuktproblematik, 
exempelvis genom att installera avfuktare. Trots detta anses den uteluftsventilerade 
krypgrunden ändå vara en riskkonstruktion (Olsson L. , 2006). 

I den tidigare nämnda lägesrapporten tar Boverket (2006) upp att den mikrobiella tillväxten i 
form av mögel och röta i krypgrunden i sin tur kan medföra att ämnen och elak luft sprids till 
bostaden. Boverket nämner att detta i så fall kan medföra olika hälsoproblem i form av 
astmasymtom, luftvägsinfektioner, huvudvärk och trötthet för de som vistas där. Dessutom, 
menar Boverket, kan fuktskadorna göra så att kemiska ämnen i vissa produkter bryts ned och 
därigenom orsakar skadliga emissioner. I och med detta är krypgrunden ett dåligt alternativ, 
främst ur en social hållbarhetssynpunkt. Detta eftersom de sociala aspekterna inom 
husbyggande bland annat omfattar att människor inte ska utsättas för hälso- eller 
säkerhetsrisker så som för höga ljudnivåer eller radonhalter, kemiska ämnen eller 
luftföroreningar som kan orsaka skada (Boverket, 2018).  

Att använda stolpar som alternativ till krypgrunden skulle medföra att dessa fuktproblem 
minimeras. Detta eftersom luften kan flöda fritt under huset likt en plintgrund som enligt 
Hansson & Gross (1991) kan anses inte skapa några fuktproblem, såvida den inte byggs in. Det 
stora fritt ventilerade utrymmet som bildas mellan hus och mark med hjälp av stolparna ger 
också fördelen att den kan användas på platser där risk för översvämning föreligger, se avsnitt 
3.2.5 om stolpar i vatten. I en krypgrund däremot, får vatten inte rinna in i kryputrymmet 
eftersom risken för fuktproblem då blir betydligt större (Petersson, 2001). Det finns dock 
exempel på att en uteluftsventilerad grund också kan utföras översvämningsbar och användas i 
sådana riskområden, vilket beskrivs i Boverkets rapport om klimatanpassning av byggnader 
(Boverket, 2009). Det krävs dock att hela grunden utformas med material som kan stå emot fukt.  
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Likt stolpar, se avsnitt 3.2.4, kan den uteluftsventilerade krypgrunden användas i områden med 
en mer kuperad terräng (Hansson & Gross, 1991). Skillnaden mellan de olika 
grundläggningsmetoderna här är att det inte krävs någon större markberedning av att använda 
stolpar jämfört med en krypgrund. Dessutom behövs heller ingen tanke på vad som är under 
huset. För en krypgrund däremot, är det viktigt att kryputrymmet inte innehåller några 
organiska ämnen för att undvika mikrobiell tillväxt och dålig lukt, vilket gör att det översta 
lagret av marken måste schaktas bort (Hansson & Gross, 1991).  

Eftersom inga större sprängningar eller bortschaktningar behövs för stolpar kan det anses mer 
fördelaktigt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. I en rapport om 
klimatpåverkan från byggprocessen analyseras en tidigare genomförd livscykelanalys av ett 
flerbostadshus i betong (Sveriges Byggindustrier & IVA, 2014). Där anges att om markarbeten 
och grundarbeten inkluderas i livscykelanalysen skulle klimatbelastning från byggprocessen av 
flerbostadshuset öka med ungefär 50 %. I en annan rapport av Statens geotekniska institut 
beskriver Kiilsgaard (2019) att grundläggningsmetodernas påverkan på klimatet i huvudsak 
kommer från de anläggningsarbeten som krävs tillsammans med materialtillverkning och 
transporter. 

Det finns ändå många fördelar med den uteluftsventilerade krypgrunden utöver dess relativt 
låga kostnad och enkelhet att utföra. Dels är den särskilt fördelaktig vid volymbyggnation och 
kan färdigställas långt innan leverans och montering av huset om den väderskyddas (Nilsson & 
Harderup, u.d.). Enligt Nilsson & Harderup skapar den även möjlighet att placera ledningar i 
kryputrymmet som därmed blir enkla att inspektera och även reparera. Samtidigt ger den 
uteluftsventilerade krypgrunden ett bra skydd mot markradon (Nilsson & Harderup, u.d.). Det 
bra skyddet mot markradon gäller dock även för stolpar.  

3.3.1.2 Inneluftsventilerad krypgrund 
Den inneluftsventilerade krypgrunden, även kallad varmgrund, handlar istället om att hålla 
krypgrunden varm genom att isolera grundmurar och grundbotten istället för bjälklaget. Varm 
inomhusluft förs sedan ned till krypgrunden via ett ventilationssystem och avges sedan som 
avluft. (Petersson, 2001) 

Fördelarna med den inneluftsventilerade krypgrunden är en högre fuktsäkerhet och 
undertrycket som frånluftsventilationen skapar skyddar även mot markradon och farlig lukt 
(Nilsson & Harderup, u.d.). Detta styrks även av Boverket (2006) som menar att risken för 
fuktproblematik är avsevärt mindre än hos den uteluftventilerade krypgrunden. Boverket 
belyser dock att den bör utvärderas vidare för att vara helt säker på dess potentiella för- och 
nackdelar. Eftersom detta skrevs av Boverket år 2006 kan däremot den inneluftsventilerade 
krypgrunden tänkas ha utvecklats en del fram till idag.  

Precis som för den uteluftsventilerade krypgrunden är även den inneluftsventilerade väl lämpad 
för varierande marknivåer och bergiga områden (Hansson & Gross, 1991). Detta gäller även för 
stolpar vilket gör att stolparna kan ersätta även den inneluftsventilerade krypgrunden.  

Genom att använda stolpar kan en del av den problematik som kan uppstå i den 
inneluftsventilerade krypgrunden undvikas. Exempelvis behöver ventilationssystemet vara 
utformat på ett korrekt sätt, annars finns risk för att damm samlas i krypgrunden (Nilsson & 
Harderup, u.d.). En annan nackdel med den inneluftsventilerade krypgrunden som Nilsson & 
Harderup beskriver är att den kräver underhåll eftersom lösningen innehåller 
ventilationskanaler, filter och fläktar. Det krävs dessutom energi för att hålla igång systemet. Att 
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använda stolpar som grundläggningsmetod är därför ett alternativ eftersom denna inte kräver 
något ventilationssystem och därmed ingen energianvändning eller underhåll kopplat till det. 
Dessutom undviks investeringskostnaden för ventilationssystemet vilket är en ekonomisk 
fördel. 

Likt den uteluftsventilerade krypgrunden är det viktigt att det inneluftsventilerade 
kryputrymmet inte innehåller några organiska ämnen som kan ge upphov till mikrobiell tillväxt 
och dålig lukt. Stolpar kan därför även här vara ett sätt att undvika bortschaktning av jord och 
behöver inte samma uppmärksamhet på vad som finns under huset i form av växtlighet eller 
andra organiska ämnen. Därmed minskar underhållet och kostnader för markarbeten.  

3.3.2 Platta på mark 
Platta på mark är en av de vanligare grundläggningslösningarna för nya bostadshus. Den kan 
användas i princip på alla typer av terränger. Ibland kan plattan behöva pålas om marken är av 
en lösare typ eller om marken medför risk för sättningar. Om terrängen är bergig krävs 
sprängning och därefter en packning av de sprängmassor som uppstår. Vid jämn och fast mark 
krävs däremot inga större markarbeten än att schakta bort matjorden (Hansson & Gross, 1991).  

Fördelen med platta på mark är att värmeförlusterna minskar jämfört med övriga 
grundläggningar eftersom det inte finns något golvbjälklag som gränsar mot uteluft, vilket är 
bättre rent energieffektivt (Bokalders & Block, 2004).  Det ska däremot tas i beaktning att den 
minskning av energiförbrukning som fås under byggnadens drift kan överskuggas av den energi 
som krävs åt att producera byggdelarna (Sandberg, o.a., 2018). Därför är det viktigt att även 
inkludera den energi som krävs vid produktion när energiberäkningar görs.  

Platta på mark utförs i de allra flesta fall av betong vilket är en nackdel ur ett ekologiskt 
perspektiv. Den temperatur som krävs vid framställningen av cement gör att det blir ett 
energikrävande byggmaterial samtidigt som det frigörs giftigt damm och tungmetaller vid 
produktionen (Schmitz-Günther, 2000). Enligt Schmitz-Günther bör cement användas i så liten 
uträckning som möjligt vid byggandet av ekologiska hus.   

Även i en rapport från Svenska Miljöinstitutet föreslås användning av mindre mängd betong som 
en åtgärd för att minska en byggnads klimatpåverkan (Liljenström, o.a., 2015). Där studeras 
klimatpåverkan för ett nyproducerat flerfamiljshus med stomme av betong. Rapporten föreslår 
även en förbättring av de produktionsmetoder som används för cement och betong för att på så 
sätt minska utsläppen av växthusgaser. I en rapport från Statens geotekniska institut (Kiilsgaard, 
2019) menar författaren att liknande åtgärder även kan föreslås för grundläggningsmetoder. I 
samma rapport beskriver Kiilsgaard att recepten för betongen kan optimeras för 
grundläggningsmetoder där hänsyn tas till både hållfasthet och koldioxidutsläpp. På det sättet 
fås den bästa möjliga blandningen för en så liten miljöpåverkan som möjligt utan att riskera en 
otillräcklig hållfasthet. 

Vid eventuell översvämning är platta på mark inte lika fördelaktig som plintgrund och stolpar. 
En åtgärd kan däremot vara att höja marken under huset till en tillräckligt hög nivå så att 
översvämning i princip aldrig sker, till exempel genom att fylla med makadam som blir ett 
kapillärbrytande skikt (Boverket, 2010). Detta bidrar dock till större ingrepp i naturen och mer 
materialanvändning. 
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3.3.3 Källare 
En källare definieras som en byggnads nedersta våningsplan, vilket är placerat delvis eller helt 
under den omgivande marknivån (Källare, u.d.). Det är en vanligt förekommande metod, dock 
speciellt i äldre befintliga hus. Att grundlägga med källare kan anses vara dyrt eftersom 
schaktning av massor och ibland till och med sprängning krävs (Bokalders & Block, 2004). Det 
krävs därmed ofta stora ingrepp i naturen. Ur ett ekologiskt perspektiv bidrar även källarvåning 
till en högre klimatpåverkan än platta på mark enligt en studie av ett flerbostadshus med massiv 
trästomme (Larsson, Erlandsson, Malmqvist, & Kellner, 2016). Studien visar även att det är just 
betongen i grund, källare och garage som utgör den största delen av klimatpåverkan som 
byggmaterial hos flerbostadshuset står för.   

Befintliga källare råkar dessutom ofta ut för att fukt trängt in genom källarväggen vilket ger 
upphov till fuktproblematik (Bokalders & Block, 2004). Det måste därför ske en omfattande 
tätning och dränering runt huset för att källare ska stå emot den fukt som marken runtomkring 
innehåller. Att grundlägga med källare är däremot ofrånkomligt vid byggande av suterränghus 
där platta på mark och källargrund kombineras på sluttande tomter (Hansson & Gross, 1991). 
En ordentligt utförd och utvändigt isolerad källarvägg kan däremot anses som en fuktsäker 
konstruktion (RISE, u.d.).  

Att använda sig av stolpar som grundläggningsmetod kan inte ersätta en källare eftersom 
principen bygger på att höja upp huset ovanför marken. Däremot är det en lämplig 
byggnadsmetod för sluttningar, se avsnitt 3.2.3, och kan därmed vara ett alternativ till 
suterränghus, vilka oftast är grundlagda med källare (Hansson & Gross, 1991). Fördelen med 
stolparna är att de markarbeten som krävs för att täta och dränera suterränghusets källarväggar 
och källargrund undviks. Därmed minskar kostnaderna för dessa markarbeten samtidigt som 
risken för problematik orsakad av den fukt som finns i marken försvinner. Speciellt om 
stolparna byggs som en kombination av stolpar på plintar.  

3.3.4 Plintgrund 
En plintgrund är en grundläggningsmetod som ofta används vid mindre byggnader och brukar 
bestå av 1–2 m långa plintar i betong som bärlinor av trä läggs upp på. Därefter byggs husets 
bjälklag ovanpå detta. Utrymmet under huset måste minst vara 0,5 m högt för att säkerställa att 
en god ventilation av grunden uppnås. (Hansson & Gross, 1991) 

Fördelen med plintgrunden är att den är bra ur fuktsynpunkt jämfört med andra 
grundläggningsmetoder. Enligt boken Byggekologi: kunskaper för ett hållbart byggande är det 
den fuktsäkraste metoden om en jämförelse görs med platta på mark, källare och krypgrund 
(Bokalders & Block, 2004). Däremot anger Hansson & Gross (1991) att en viss risk för 
fuktproblematik ändå finns trots den goda ventilationen vilket gör att uppsikt ändå bör hållas. 
Andra fördelar är att plintgrunden är en enkel grundläggningsmetod att utföra och ger ett bra 
skydd mot markradon (Nilsson & Harderup, u.d.).  

Plintgrunden är en metod som är lik stolpmetoden. Båda handlar om att lyfta upp huset ovanför 
marken men utförs på olika sätt. Plintgrunden utgörs helt sonika av betongplintar som utförs i 
lämplig höjd. Stolpar kan däremot vara pålar nedslagna i marken eller en kombination av stolpar 
och betongplintar där betongplintarna används för att stötta stolpen. Ur fuktssynpunkt kan 
grundplintar och stolpar anses fungera likadant på grund av de likheter som finns.  
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Att huset lyfts upp på plintar medför även nackdelar. Eftersom luften fritt kan passera genom 
grunden får huset en till yta som det uppstår värmeförluster från jämfört med platta på mark 
och krypgrunder vilket är sämre ur energisynpunkt (Bokalders & Block, 2004). Om marken är av 
en tjälfarlig jordart ökar dessutom grundläggningsdjupet (Berg, 2013). Dessutom gör plintarna 
att bjälklaget ligger på en nivå som är relativt högt ovanför marknivån, vilket är en nackdel enligt 
Nilsson & Harderup (u.d.). Det kan skapa problem med tillgängligheten till huset vilket gör att 
ramper får anläggas för att anpassa huset för människor med funktionsnedsättningar. För en 
social hållbarhet är det viktigt att tillgänglighet och användbarhet tas hänsyn till för personer 
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga (Boverket, 2018). Eftersom dessa nackdelar 
grundar sig på att höja upp huset ovanför marken kan de även antas gälla för stolpar som 
grundläggningsmetod.   

Plintgrunden är särskilt lämpad för grundläggning i ojämna terränger. Författarna till boken 
Byggekologi: kunskaper för ett hållbart byggande nämner även att grundläggning med höga 
plintar eller pelare på senare tid använts i mer kuperade terränger vilket innebär minimala 
ingrepp i naturen (Bokalders & Block, 2004). Detta indikerar ännu mer att stolpmetoden och 
plintmetoden liknar varandra. Det är dock viktigt att inte använda utrymmet under huset som 
förvaring vid en plintgrund eftersom ventilationen då försämras vilket medför risker för 
fuktproblematik (Nilsson & Harderup, u.d.). 

En annan fördel med plintgrund är att den kan anses som en översvämningsbar grund om 
bottenbjälklaget placeras på en höjd så att bjälklagets undersida aldrig kommer i kontakt med 
vatten vid eventuell översvämning. Detta föreslås som en klimatanpassande åtgärd enligt 
rapporten Klimatanpassning i planering och byggande och gäller för både plintar och pålar 
(Boverket, 2010). Ur hållbarhetssynpunkt är detta fördelaktigt. Att just klimatanpassa 
byggnader beskriver Boverket som en del av den ekologiska aspekten för ett hållbart byggande 
(Boverket, 2018). Enligt Statens geotekniska institut förväntas allvarliga konsekvenser för 
befintlig bebyggelse och infrastruktur orsakade av den klimatförändring som just nu sker (SGI, 
2017). I deras handlingsplan belyses vikten av att dagens grundläggningsmetoder behöver 
anpassas till de nya förutsättningar som klimatförändringarna innebär.  

 

  



 

21 
 

4 Resultat och analys 
I det här kapitlet beskrivs en sammanfattning och analys av resultatet från intervjustudien. Först 
presenteras respondenternas beskrivning av områdets och villornas utformning samt kravet på 
användning av stolpar för grundläggning av hus på Emils Backe. Därefter presenteras de åsikter 
och kommentarer som kommit fram om stolpar som byggnadsmetod. 

4.1 Emils Backe 
Strax utanför Trosa tätort i ett bergigt och sluttande område ligger projektet Emils Backe. 
Arkitekten, som var med i projektet ända från starten, berättar att området har blandade 
byggrätter men först och främst 26 villatomter. För att bevara så mycket som möjligt av den 
natur som finns i området ska villorna byggas på stolpar, så kallade ”styltor”, vilket gör att husen 
lyfts upp från marken. Både under och runt husen lämnas marken som naturmark. Grundare till 
projektet förklarar att i skrivande stund är två av villorna färdigställda och fyra under 
uppförande. 

Arkitekten berättar att det först var tänkt att ett typhus skulle tas fram som skulle byggas på alla 
villatomter. Ett trähus där även stolparna var gjorda av trä. Samtidigt förklarar Arkitekten att 
det skulle gå att anpassa husen till de lokala förhållanden som fanns på platsen. Området skulle 
också ha en stark ekoprofil, självförsörjande med energi, hög kvalitet och byggas med ekologiska 
material. 

”Sedan hade vi ett tänk att det egentligen skulle vara som ett typhus så att alla 
de här 26 tomterna skulle byggas med samma hus men att det skulle finnas 

parametrar som man vred och vände på så att det fick olika karaktär och att 
man anpassade till de lokala förhållandena: insyn, utsikt och allt det där.”                 

– Arkitekten 

Arkitekten berättar att det dock var svårt att få igen pengarna som behövdes för att få ekonomi i 
projektet. Det som blev för dyrt hade däremot inte direkt någonting med stolpmetoden att göra. 
Marknaden var inte beredd att betala det som behövde betalas. Arkitekten förklarar att 
ambitionerna i själva huset, den höga ekoprofilen och lågenergitänket, var det som gjorde att det 
blev en för dyr produkt.  

”Det är en merkostnad när man bygger, inte bara att man ska ha mer volym i 
isoleringen och att den kostar pengar, utan också att man bygger tätare och 

följer tekniska detaljer.” - Arkitekten 

Det tar tid och tid kostar pengar. Arkitekten förklarar att det också var mycket hög kvalitet på 
det första huset som byggdes men att sådant är svårt att sälja.  

”Samtidigt så var det extrem kvalitet så de som köpte det huset fick ju 
fruktansvärt mycket för pengarna. Men det där är svårt att sälja som arkitekt.”   

– Arkitekten 

Det ursprungliga konceptet släpptes och visionerna om stolphus lever vidare i den detaljplan 
som tagits fram. Förhoppningen är att de som köper tomterna vill flytta dit för att de gillar 
områdets speciella karaktär och tar tillvara på det.  
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”Så då tog vi beslutet att vi släpper visionerna på det här och hoppas att 
detaljplanen är tillräckligt stark. För den har vi jobbat fram och den är rätt 

speciell. Och att de som köper de här tomterna ändå känner att de vill flytta dit 
för att de gillar tänket med hela området och att de bejakar det.” - Arkitekten 

Idag får köparna av tomterna på Emils Backe själva bestämma vad som ska byggas och vem som 
ska bygga i enlighet med den speciella detaljplanen. Byggrätterna i detaljplanen för området är 
ovanligt formulerade, enligt planen får friliggande enbostadshus på stolpar uppföras alternativt 
suterränghus på vissa ställen. Bygglovhandläggaren nämner även att husen måste ha en öppen 
area av minst 50 kvadratmeter, vilket också gör att det blir speciella lösningar. 
Planbestämmelserna reglerar även att marken under och runt husen lämnas orörd.  

”Det kommer bli ett annorlunda område, men på vilket sätt och riktigt hur det 
blir, det har inte vi kollen på längre.” – Arkitekten 

Det första huset som färdigställdes nominerades till Träpriset år 2016 (Svenskt trä, u.d.). Juryns 
motivering är bland annat att de ”boendekvaliteterna är utöver det som normalt återfinns i 
villaproduktion”.  

4.1.1 Husens stolpkonstruktion 
Grundaren till projektet förklarar att det används olika metoder för själva stolpkonstruktionen. 
På tomter där det till största del finns synligt berg har stolparna förankrats i berget genom att 
borra och gjuta små plintar att sätta stolpskor på. Där det istället finns ett jordlager ovanpå berg 
har andra istället använt grävda plintar eller borrat ned stålrör som fyllts med betong. Då grävs 
hål för att gjuta plintarna eller så borras rören ända ner till berget. Grundaren berättar även att 
en del av husen har en typ av stålkonstruktion med stolpar av stål istället för trä. De flesta hus är 
hittills specialritade men Bygglovhandläggaren berättar att ett av husen är ett vanligt kataloghus 
som ställts på stolpar. 

”Det är faktiskt ett av husen som är ett vanligt kataloghus, ett ”platta-på-mark-
hus”, som de bygger fast ställer det på stolpar. Så det ska bli intressant att se hur 

det kommer att gå.” – Bygglovhandläggaren 

Konstruktören menar att stolpmetoden är en form av grundläggning på plint eftersom stolparna 
vilar på små plintar. Principen är densamma för alla hus på stolpar. Lasterna förs ned 
koncentrerat i vissa punkter, i motsats till en platta på mark där det istället är en jämnt utbredd 
last. Konstruktören förklarar också att ett balksystem krävs på grund av de punktvisa lasterna.  

”I och med att man tar ner lasterna punktvis så måste man ha ett balksystem 
mellan de här bärande punkterna. Och i och för sig tycker jag att det är ett 

ganska trevligt sätt att bygga på för det skapar en ganska stor frihet för 
öppningar. Om du en dag vill ta upp ytterligare ett fönster så är det inga 
bärande delar. Det är bara att såga upp det här hålet och stoppa in den 

öppningen du vill ha.” – Konstruktören 

Konstruktören förklarar mer ingående att grundläggningen på berg sker genom att borra hål i 
berget som armeringsjärn injekteras ner i så att järnet sticker upp en bit ur berget. Hålet fylls 
sedan med cementbruk som i princip limmar fast armeringsjärnet och samtidigt fungerar som 
korrosionsskydd.  
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”Det är ganska enkelt; man bara borrar ett litet större hål, sen stoppar man ned 
ett armeringsjärn och sen fyller man i cementbruk. Cementet är ju betongens 
lim. Då limmar man fast de här stängerna som man har stoppat ned. Det kan 

vara vanliga armeringsjärn. Samtidigt så fungerar det som korrosionsskydd, att 
det skyddar mot rost.” - Konstruktör 

Därefter gjuts en liten plint att ställa stolpsko och stolpe på. Själva hålet för varje armeringsjärn 
är inte alls stort, om järnet är 16 mm borras ett hål som är ungefär 24 mm. Hålet kan alltså 
borras med handverktyg. Konstruktören berättar att det även går att grundlägga om inte synligt 
berg finns. Då måste markens lutning tas i beaktning men Konstruktören menar att det 
egentligen inte är något problem.  

”Ja det går ju också men då kommer man på det här hur det lutar, alltså en 
grundläggning. Men i sig är det inga problem utan då gjuter man kanske en 

plint och så ställer man ner pelarna på det.” – Konstruktören 

För de två hus som Byggentreprenören byggt används istället en stållösning till 
grundkonstruktionen medan resten av huset byggs i trä. Enligt Byggentreprenören blir det en 
annan stabilitet i stålet än vad det blir i träet som står på stolpskor samtidigt som plintarna är en 
billigare lösning än att använda foderrör. Det gör också att det blir en nättare konstruktion än de 
hus som byggts med limträ. Byggentreprenören förklarar att stolpen som går ner på 
betongplinten är en VKR 100x100 och ovanpå denna ligger en balk av typen HEA 220. 
Betongplinten är ofta dubbad direkt på berg men om berget är för djupt ner står plinten istället 
på en betongsula på en stabil grusbädd.  

4.2 Stolpar som byggnadsmetod 
Respondenterna tar upp många tankar och erfarenheter kring stolpar som 
grundläggningsmetod. Dessa kategoriseras temavis och beskrivs under respektive rubrik. 

4.2.1 Kan bevara naturen och platsens karaktär 
Samtliga respondenter tar upp att stolpmetoden först och främst är ett sätt att bevara den natur 
och karaktär som finns på platsen som byggnaden uppförs på. Arkitekten kallar det att spara 
platsen vilket handlar om att stolparna gör det möjligt att bebygga en plats samtidigt som 
platsen får vara kvar. 

”Så det var hela poängen med styltor – att spara platsen.” - Arkitekten 

Enligt Grundaren för projektet är just huvudargumentet för varför hus på stolpar ska byggas att 
det gör det möjligt att anpassa byggnaden till platsen den byggs på. Enligt Grundaren är det ofta 
marken som istället får anpassa sig efter huset eftersom den vanligaste grundläggningen idag är 
platta på mark. Det är även något som Arkitekten pratar om och menar att det är viktigt med en 
lyhördhet för den plats som ska bebyggas. 

”Och just det där, en lyhördhet för platsen, det är det en väldig brist på.”                    
-Arkitekten 

Eftersom inte alla tomter är platta från början krävs en justering av marken för att sedan kunna 
gjuta en platta att ställa huset på. Grundaren beskriver att marken får göras mer lättbyggd 
genom att spränga, fylla upp eller göra slänter så en jämn mark fås att bygga på. Den 
anpassningen kan göra att tomterna blir onaturliga, vilket det tyvärr inte är så många som 
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tänker på menar Grundaren. Fördelen med att istället använda stolphus är att husen följer 
terrängen och smälter in i omgivningen, vilket Konstruktören tar upp. Konstruktören menar att 
det inte blir lika tydligt att området är bebyggt, träd kapas bara där husen ska stå.  

”Traditionellt sätt när man bygger i sluttning är att man kanske bygger någon 
typ av suterräng eller något sådant, men här gör man ingen inverkan i 
terrängen i stort sett. Det enda som händer är att man kapar lite träd.”                    

- Konstruktören 

Genom att använda stolpar menar respondenterna att naturen på platsen kan bevaras tack vare 
att stolparna inte medför lika omfattande mark- och grundläggningsarbeten som konventionella 
grundläggningslösningar. Som exempel ger Arkitekten att stolparna för det första huset som 
byggdes grundlades direkt på berg, vilket gjorde att det bara behöves en handhållen borrmaskin 
för att borra hål, stoppa ner armeringsjärn och sedan fylla hålet med betong. Arkitekten menar 
att det blir minimala intrång och inga maskiner behövs för grundläggningen. Även 
Bygglovhandläggaren menar att åverkan på marken endast behöver göras där stolparna går ner 
och förankras. 

”Så det är ju minimala intrång, inga maskinerna eller någonting sådant.”                 
– Arkitekten 

Samtliga respondenter talar även om att det rent estetiskt är vackrare att bevara naturen och 
dess karaktär. Bygglovhandläggaren menar att bevara naturmarken ger både trevnad och estetik 
även om det handlar mycket om tycke och smak. Grundaren förklarar att för det första huset 
som byggdes var tanken att allt liv skulle ske på plattformen. Det skulle finnas balkonger, 
utrymme för odling, förvaring och så vidare och därigenom undvika att behöva röra marken. 
Grundaren menar att det blir som om huset bara har smugits in i naturen. Visionen var att det 
skulle se ut som om huset satts ned med en helikopter och att träd och annat står kvar precis 
som det gjorde innan. Genom att inte röra marken bevaras den karaktär platsen har, i Emils 
Backe bevaras skogsbacken.  

Även Byggentreprenören tycker att det rent estetiskt är vackrare att låta naturen vara orörd än 
att bara skrapa bort allting och göra en plan yta att bygga en platta på mark på. Framför allt om 
det är lite naturberg i dagen. Som exempel ges ett projekt i Nynäshamn där stolphus gör att en 
vacker, slät granithäll kan bevaras. Byggentreprenören förklarar att alla andra husleverantörer 
som kontaktats i det projektet säger att berget måste sprängas bort för att kunna bebygga 
tomten. Byggentreprenören menar att berghällen dessutom inte är något som kan återskapas. 
När den väl är förstörd är den borta.  

”Och visst, om vi bortser från kostnaden, vi människor kan inte skapa den här 
igen. När vi sprängt bort den berghällen då är den borta för alltid. Och det är 

helt vansinnigt egentligen. Så då är istället att lyfta upp husen och låta den här 
hällen ligga lite under huset, det blir ju extremt mycket vackrare än att vi bara 
har en stor jämn plan. Det tror jag väl, tycker jag, är den största fördelen med 

att bygga på det här sättet.” - Byggentreprenören 

Både Bygglovhandläggaren och Konstruktören tycker dessutom att stolphus passar bra på just 
sluttande tomter rent estetiskt. Bygglovhandläggaren jämför med källare eller en utfyllnad av 
marken och menar att stolphusen ger ett lättare intryck.  
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”De ligger väldigt bra på de här tomterna som sluttar. Det blir en lätthet i det, 
istället för att ha en stor källare som kanske tar upp platsen eller någon 

utfyllnad av marken.” – Bygglovhandläggaren 

Konstruktören talar om att det ofta byggs horisontella terrasser i sluttningar där hus ska 
placeras och menar att det kan se ut som sår i naturen. Enligt Konstruktören skulle ett 
byggsystem med stolpar passa bättre i dessa sluttningar.  

”Det ligger ofta i sluttning och sen gör man sina vägar och så gör man en 
horisontell terrass där man ska ha sina hus på. Där skulle ju verkligen sådana 

här byggsystem passa bättre.” - Konstruktören 

Ett annat perspektiv på bevarandet av platsen, är att det är orört från dag ett, förklarar 
Arkitekten, och liknar vanliga byggplatser med ett slagfält.  

”Det blir inte det där slagfältet som en byggplats blir annars.” - Arkitekten 

Arkitekten menar att träd och grönska är förlåtande men om marken förstörs runt huset tar det 
lång tid innan grönskan kommer upp igen och får det att kännas lummigt och ombonat. Det 
kommer säkert att se beboeligt ut till slut men för den som flyttar in i ett nytt område blir det en 
trög start för allt det gröna att växa till sig.  

”Det blir en ganska lång startsträcka när det ser ut som en krigszon.”                     
- Arkitekten 

Att det är orört från dag ett blir en fördel både för de som bor där men också för alla som åker 
förbi och ser in på området, förklarar Arkitekten. Arkitekten menar däremot att det inte spelar 
lika stor roll vid byggande på mark som tidigare varit åker eftersom det där inte finns någonting 
från början att spara jämfört med naturmark. 

4.2.2 Kan ge lägre koldioxidavtryck jämfört med platta på mark 
Under intervjun tar Byggentreprenören upp att slippa spränga även är en fördel rent 
miljömässigt. Byggentreprenören syftar dels på att alla transporter för att transportera bort 
berget undviks, dels är det mer miljövänligt att huset byggs med ett stålskelett och träbjälklag 
istället för en betongplatta. Som förklaring ges att när huset byggs med betongplatta behövs 
istället sprängning och singla upp med grus för att sedan bygga en betongplatta med cellplast 
under. Gruset är dessutom sprängt och krossat på ett annat ställe och kräver transporter för att 
ta sig till byggplatsen.  

”Det måste vara mer miljövänligt än att spränga, singla upp med grus, som då 
är dels sprängt och krossat, ditkört, och sen cellplast och betong.”                                  

– Byggentreprenören 

Detta gör att Byggentreprenören skulle tro att husets koldioxidavtryck minskar även om husen 
som byggs med en stålkonstruktion säkert släpper ut en del koldioxid också.  

”Visst, stålet i sig släpper ju säkert ut en del koldioxid men sen är det bara trä 
resten, kontra sprängkross, cellplasten, betongen.” - Byggentreprenören 

Även Grundaren menar att använda stolpar istället för de konventionella 
grundläggningsmetoderna är mer miljövänligt och syftar dels på att inte så stor åverkan på 
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naturen behöver göras. Dels menar Grundaren att det även är bättre ur miljösynpunkt att 
använda mer trä istället för betong och stål. Som exempel ges att trä är koldioxidsänkande.  

4.2.3 Kan göra det möjligt att utnyttja mer mark 
En annan fördel med stolphus som Grundaren lyfter fram är att de gör det möjligt att bygga på 
platser som annars inte hade varit möjligt att bygga på. Det handlar om mer kuperade terränger 
eller på berg, vilka kan anses vara mer svårbyggda platser. Grundaren menar att på en del av 
dessa platser är det helt enkelt inte rimligt att göra en traditionell grundläggning på grund av att 
det krävs alldeles för mycket uppfyllnad, sprängning eller andra markåtgärder. Då är det 
betydligt bättre att bygga ett hus på stolpar där inga sådana åtgärder behöver göras. Även 
Bygglovhandläggaren menar att stolphus gör att det går att utnyttja mer mark som förut varit 
för krångliga att bebygga.  

Även radonhaltig mark kan bebyggas utan att en traditionell radonsäker grund behövs. 
Grundaren tar upp att stolphus kan vara fördelaktiga att använda på mark med höga 
radonhalter. Som förklaring ges att eftersom ett hus på stolpar är upplyft från marken kan luft 
strömma genom grunden och utrymmet under huset blir väl ventilerat. Därför ventileras 
radonet bort och det uppstår inga problem med att radon tar sig in i byggnaden. Grundaren 
beskriver också att vid en vanlig byggnation på mark med höga radonhalter krävs noggrann 
tätning av betongplattan eller annan grundkonstruktion för att undkomma att radon tar sig in 
huset. 

Att kunna utnyttja mer mark som förut inte kunnat bebyggas skapar även andra fördelar. 
Grundaren nämner att det gör det möjligt för städer att fortsätta växa och att spara på 
odlingsbara marker. Under intervjun förklarar Grundaren att det idag blir mer och mer brist på 
bra, lättbyggd mark att bygga på samtidigt som städer fortfarande vill expandera. Grundaren 
beskriver också att det idag ofta byggs på odlingsbar mark men menar att de odlingsbara 
markerna istället behövs till skog och livsmedelsproduktion. 

4.2.4 Måste vara rätt förutsättningar  
I intervjuerna framgår det att stolphus ska byggas där det finns rätt förutsättningar för det.  
Bygglovhandläggaren förklarar det som att de ska byggas där möjligheten finns och anser att det 
främst passar krångliga och sluttande tomter. Dessutom nämner Bygglovhandläggaren att 
stolpar nog inte ska byggas bara för att bygga stolpar men menar att det skulle kunna testas på 
fler platser om det är så att uttrycket önskas. 

”Jag vet inte om man ska bygga styltor bara för att bygga styltor. Men det är där 
möjligheten finns skulle jag säga, med en sluttning och allting. Om det inte nu är 
så att man verkligen gillar utseendet så skulle man väl kunna testa det på flera 

ställen. Men samtidigt kanske det ser konstigt ut om det inte är så högt över 
marken. Det kanske kräver lite sluttning för att det ska komma till sin rätt.”          

– Bygglovhandläggaren 

Även Konstruktören menar att stolphus ska byggas på rätt plats eftersom den stora fördelen 
enligt honom är att stolphusen smälter in i omgivningen. Likt Bygglovhandläggaren nämner 
Konstruktören att det rätta stället är där marken lutar men pratar också om platser där det finns 
risk för översvämning.  
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”Det är just det här att den stora fördelen som jag ser är att man lätt kan bygga 
så att det smälter in i omgivningen och då ska det väl liksom byggas på rätt 

ställe.” - Konstruktören 

Byggentreprenören menar att bygga hus på stolpar passar bäst på kuperade tomter där det finns 
höjdskillnader att anpassa sig till. På jämn mark skulle det bli konstigt att bygga på stolpar 
eftersom det inte riktigt finns någon anledning till det. Där är det istället enklare att bygga en 
platta på mark.  

”Det måste vara kuperad terräng där det liksom finns en utmaning i att hantera 
höjdskillnaden. Det är då det passar sig, och framför allt också om det finns lite 

utsikt och så.” - Byggentreprenören 

Arkitekten menar också att det ofta finns en förklaring till varför hus på stolpar byggs och 
hänvisar till att principen finns på vissa andra ställen i världen. Som exempel tas Asien upp där 
stolphus byggs vid stränder för att sanden flyttar på sig och där det finns höga vågor och 
tidvatten.   

”Principen finns ju på vissa andra ställen i världen också och då är det ju alltid 
antingen någon funktion eller någonting annat som har gjort att det blir så.”       

– Arkitekten 

Grundaren tänker mer på bärigheten och menar att det som först och främst bör beaktas är att 
se till att platsen är lämplig för att grundlägga på stolpar. Som vid alla typer av grundläggning, 
menar Grundaren, gäller det att ha rätt lösning på rätt plats. Under intervjun tar Grundaren upp 
att för att inte huset ska få sättningar krävs att det är samma stabilitet under alla plintar. Som 
exempel ges att det inte går att halva huset bärs upp av berg och andra halvan av lerjord. Enligt 
Grundaren är det allra lämpligast att marken består av berg eller mark med ett inte alltför tjockt 
marklager över berget. Grundaren förklarar att det inte är lämpligt att gjuta en platta som flyter 
under varje stolpe eftersom det kan orsaka instabilitet.  

4.2.5 Det arkitektoniska uttrycket behöver beaktas 
Något som Arkitekten tar upp är att det är viktigt att bejaka uttrycket rent arkitektoniskt vid 
byggandet av stolphus. Arkitekten talar om att många ofta har gömt utrymmet under huset 
genom att täcka med träspjälor på hus i liknande terränger och menar att det inte blir estetiskt 
tilltalande med så stora inbyggnader i trä. 

”Då blir det faktum att huset är upplyft och svävar… det blir ett problem som 
man försöker dölja istället för en resurs som man kan generera ett uttryck på, så 

det kan ju missbrukas att bygga högt också.” - Arkitekten 

Arkitekten belyser också att det handlar om att inte bara göra någonting som blir billigare för 
platsen för att sedan se underredet som ett problem. Arkitekten tycker att det ska tänkas mer 
fritt och ger som exempel att kanske lyfta upp huset lite extra och sen bygga en trädkoja under 
huset.  

”…att bejaka uttrycket på något sätt, att se det som att huset faktiskt svävar och 
att man använder det till något positivt och inte ett problem man ska gömma. 

För det är ju en arkitektonisk fråga.” – Arkitekten 
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För stolphus anser Arkitekten att även installationer behöver tänkas på i det avseendet att 
utrymmet under huset kan göras så att det ger ett bättre intryck rent arkitektoniskt. Ett exempel 
som togs upp under intervjun med Arkitekten var ett område med upplyfta hus i Sollentuna som 
fått Träpriset för några år sedan. De husen hade konstgjorda slänter samtidigt som avloppen 
gick ned och kopplades ihop under huset.  

”Så det där området under huset blev…. Det kändes lite muggigt och lite 
tillblivet. Det kunde ha varit en större arkitektonisk upplevelse.” - Arkitekten 

Efter att ha tittat på de husen som referensobjekt bestämdes att husen i Emils Backe skulle 
släppa från marken både i bakkant och framkant, vilket gör att det går att se igenom grunden. 
Arkitekten menar att huset då får fördelar rent visuellt men också att det blir lite växtlighet 
under huset eftersom regnvatten kan rinna igenom.   

4.2.6 Skyddar mot vatten men problematiskt vid lerjord 
Att lyfta upp husen på stolpar kan också vara ett sätt skydda huset mot översvämning. 
Bygglovhandläggaren menar att översvämning inte blir något problem eftersom vattnet bara 
kan rinna igenom grunden, under huset.   

”En annan fördel med stolphus är att det är lättare om det blir mycket vatten 
som rinner, det blir aldrig stående runt huset eller läcker in i huset. Det rinner 

bara under och förbi huset.” - Bygglovhandläggaren 

Enligt Konstruktören är det ett framtida problem vi möter och i områden som är särskilt utsatta 
för översvämning kan stolphus med fördel vara ett alternativ till de vanligare 
grundläggningsmetoderna. Som exempel ger Konstruktören längs Skånes kust, där marken i 
stora områden lutar mot havet med en lutning på 1:50. Stiger havsnivån 1 meter kommer 
vattnet alltså 50 meter in. Likaså Kristianstad som ligger lågt med stora delar under havsnivån. 
Grundaren talar också om att skyfall blir allt vanligare i dag i och med klimatförändringarna och 
menar att stolphus kan vara ett sätt att skydda sig mot stora vattenmängder.  

Vidare menar Konstruktören att fukt inte är något stort problem men måste beaktas i fuktiga 
miljöer. Träet i stolparna klarar sig om det är översvämning kortare perioder. Vid regelbundna 
översvämningar kan material i stolparna alternativt bytas så att det inte är trä ända ner. Som 
exempel ger konstruktören förslag på att istället använda sig av stål som är korrosionsskyddat 
och sedan fortsätta med trä högre upp om så önskas. 

”Alternativt kan man ju byta material i stolparna, det behöver inte vara trä 
ända ner, utan då kan man ha stål som är korrosionsskyddat... Så där ser jag 

inga problem.” – Konstruktören 

Byggentreprenören är å andra sidan tveksam till om stolpar skulle kunna var ett alternativ på 
platser där det finns risk för översvämning. Under intervjun diskuterades att stolphus i Asien är 
ett sätt att bygga för att skydda mot översvämningar och stora flödeskillnader med olika höjder 
av vattennivåer. Byggentreprenören tycker dock att det inte är ett problem vi har i Sverige, i alla 
fall inte något som Byggentreprenören själv varit med om. Däremot säger Byggentreprenören 
att det är oklart vad framtiden för med sig och understryker att denne egentligen kan för lite om 
ämnet. Byggentreprenören förklarar även att vi i Sverige ofta ser till att bygga en bra bit ovanför 
havsnivån när vi bygger traditionellt. Att bygga där det finns risk för översvämning handlar 
därför om att bygga för lågt, enligt Byggentreprenören, och är något som ska undvikas.  
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”Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det för i min värld låter det 
jättekonstigt, att vi skulle göra det här i Sverige bara för att det kanske skulle bli 

översvämning. Då bygger vi för lågt.” - Byggentreprenören 

Byggentreprenören tillägger också att stolphus ofta byggs i kuperad terräng på en högre höjd 
vilket gör att vatten inte skapar några problem. 

”Och när vi bygger styltor på kuperad tomt, då är vi oftast så högt uppe att det 
här med vatten aldrig är något problem.” - Byggentreprenören 

Att bygga på platser där det finns risk för översvämning tycker Byggentreprenören är 
problematiskt. Byggentreprenören ser inte bara problem med att vatten kan ta sig in i grunden 
utan också problem med avloppsanläggningen i marken. Som exempel ges om en pålad platta på 
mark byggs nära vatten där marken består av lerjord. När vattennivån i lerjorden rör på sig 
sjunker eller höjs marknivån vilket gör att även avloppsanläggningen rör på sig. Eftersom det 
pålade huset är kvar på samma höjd skapas slitningar i ledningarna som kan gå sönder. Det finns 
dock iskjutsavloppslösningar för att få det att fungera men de kostar en del pengar. Det kan 
alltså vara svårt att bygga där det är lerjord och samtidigt varierande vattennivåer.  

Däremot menar Byggentreprenören att det är möjligt att stolpar kan vara ett alternativ till de 
traditionella grunderna när mycket vatten kommer på en gång och inte hinner sjunka undan. 
Byggentreprenören tror dock att det mest är dräneringen som är för dåligt gjord men att det 
samtidigt är svårt att veta hur mycket vatten dräneringen ska dimensioneras för. Kommer det 
ovanligt stora regn hinner inte dagvattenbrunnarna med.  

”Men jag tror egentligen att det bara är en teknisk… man har inte gjort en 
ordentlig dränering. Men det är klart hur ska man dimensionera den? Det här 

som de fick i japan, 700 mm eller 1000 mm, då hinner ju inte våra 
dagvattenbrunnar med heller. Det går inte. Och ska vi dimensionera då för ett 

sådant här 100-årsregn? Jag vet inte, vad är kostnaden för att dimensionera upp 
så att systemet klarar det 1 gång per 100 år?” - Byggentreprenören 

Dagvattenhanteringen är något som även Bygglovhandläggaren och Grundaren tar upp. De 
menar båda att den blir enklare genom att lyfta upp huset på stolpar eftersom vattnet bara kan 
rinna genom grunden, nedför sluttningen eller berget. Det är en fördel, enligt Grundaren, 
eftersom det nu finns lag på att man inte får leda bort vatten till granntomter så att problem 
istället uppstår där. Grundaren menar även att det inte behövs någon dränering överhuvudtaget 
av marken om ett stolphus står på berg, vilket också är en fördel.  

Ett problem som däremot kan uppstå kopplat till dagvattenhantering är placeringen av 
stenkistan. Enligt Bygglovhandläggaren måste några på Emils Backe eventuellt lägga sin 
stenkista i anslutning till vägen, vilket i det här fallet innebär att de behöver pumpa upp vatten 
till stenkistan. Bygglovhandläggaren menar att det är en nackdel eftersom alla typer av 
pumpsystem kostar pengar och kräver underhåll. Det ska även helst vara ett naturligt fall mot 
stenkistan men Bygglovhandläggaren menar att den bästa placeringen också beror på vad det är 
för typ av mark på platsen. Ibland går det inte att placera med ett naturligt fall.  

”Bästa placeringen normalt är om man har naturligt fall mot stenkistan för då 
behövs inga pumpar eller dylikt.” – Bygglovhandläggaren 
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Att placera stolphus i vatten är inte något som tas upp som en lämplig plats men som ändå 
diskuteras. Arkitekten tar upp att stolphus kan byggas nära vatten där det finns höga vågor, 
tidvatten och där sanden flyttar på sig.   

”Man tänker i Asien till exempel så finns det ju. Man bygger vid stränder och 
sådant där sanden flyttar på sig eller ibland… där det kommer höga vågor och 

tidvatten och grejer.” - Arkitekten 

Även Konstruktören tar upp Asien som exempel där stolphus kan stå ute i vatten. Konstruktören 
förklarar däremot att det som är skillnaden med det nordiska klimatet här i Sverige är att det är 
is på vintern och menar att islasterna blir ganska stora. Det är dock något som dimensioneras för 
och Konstruktören ser det inte som något stort problem. Det som Konstruktören däremot anser 
måste tas i beaktning är att isen nöter på träet och menar att träet bör skyddas på något sätt. 
Konstruktören förklarar att en plåt kan placeras som skydd mot den mekaniska nötningen som 
isen utsätter stolpen för. Den placeras genom att kontrollera var den högsta nivån och den lägsta 
nivån på isen kan vara. 

”Man ser att isen gnager på träet, det eroderar så att säga. Det finns lite olika 
sätt att lösa det på. Om man nu vill ha trä så har vi gjort någon gång att vi har 

slagit rostfri plåt runt omkring.” - Konstruktören 

Konstruktören menar också att trä klarar sig bra i vatten på grund av att syretillgången är liten. 
Enligt Konstruktören håller träet sämre i det område som träet ibland är i kontakt med luft och 
ibland vatten.  

”Det är värre i det här området där vattennivån varierar. Ibland är det vatten 
och ibland är det uppe i luften.” - Konstruktören 

Trä i vatten håller ändå ganska länge, det finns exempel där det klarar över hundra år eller kring 
hundra år innan man fått åtgärda stolparna, förklarar Konstruktören. För att däremot se till så 
att det verkligen håller länge berättar Konstruktören att konstruktionen kan utföras så att det 
går att byta ut den. Konstruktören menar att det dock är något som helst undviks eftersom 
livslängden helst ska vara ungefär samma som byggnadens stomme i övrigt. Alternativt kan 
stålrör användas som fylls med betong och sen fortsätta med trä en bit ovanför vattenytan för en 
ännu längre hållbarhet. Då utsätts inte träet lika mycket för fukt. Stålet ska då vara ganska tjockt 
så att det inte gör någonting om det rostar.  

”Eller så kan man ta stålrör och fylla med betong. Vi har ju påverkan utifrån 
men då gör man så att man tar till så att stålet är ganska tjockt så det gör 

ingenting om det rostar. Och då rostar det inte inifrån för där har vi betongen 
som skydd…” -Konstruktören 

Eftersom det är betong inuti rostar inte stålet inifrån utan det är bara utifrån det kan rosta. Ska 
hus byggas med stolpar i vatten måste man alltså beakta att det är en fuktig miljö man bygger i. 
På Emils Backe är det relativt torrt vilket gör att fukt inte är något problem. 

”Det som är besvärligt är att det kan bli en väldigt fuktig miljö. Det får man 
beakta.” – Konstruktören 
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4.2.7 En säker metod ur fuktsynpunkt 
Förutom att undvika översvämning är stolphus även säker ur fuktsynpunkt på grund av själva 
utformningen. Enligt Arkitekten är stolphusets uppbyggnad teknisk fördelaktig eftersom 
utrymmet under huset blir vädrat och ventilerat. Arkitekten menar att klassisk 
krypgrundsproblematik såsom kondensering och fukt på det sättet undviks vilket också är något 
som Byggentreprenören tar upp. 

”Och det är klart att en byggnad som är helt upplyft är väldigt väl vädrad och 
ventilerad och på så sätt är det väl teknisk smart. Det är på något sätt 

motsatsen till krypgrund: dunkla utrymmen där varm luft kondenserar.”               
– Arkitekten 

Även Konstruktören menar att hus på stolpar är säkrare ur fuktsynpunkt jämfört med 
krypgrund. En fördel som Konstruktören ser är att det är enkelt att inspektera grunden för att se 
om fuktproblem föreligger. Enligt Konstruktören blir inte heller stolpkonstruktionen något hem 
för smågnagare eller andra skadedjur till skillnad mot hos kryprumsgrunder. 

”Jämfört med krypgrund så tycker jag nog att det är säkrare. Det är lätt 
inspekterbart. Det är bara att gå under och titta. Och inget hem för smågnagare 

och annat jox som brukar komma in i kryprumsgrunder.” - Konstruktören 

När det gäller just bjälklaget kan Konstruktören inte heller se att det finns några problem när det 
gäller fukt och förklarar att en yttervägg är mer utsatt.  

”Jag ser inga bekymmer med golvbjälklaget. En yttervägg är mer besvärlig på 
det viset än golvbjälklaget. På ytterväggen har du en liten annan fuktbelastning 

genom väder och vind.” - Konstruktören  

Konstruktören menar även att eftersom det är varmt inomhus och kallt utomhus handlar det 
också om att bygga upp bjälklaget så att ingen risk för fuktskador uppstår. 

Även om utrymmet under huset är väl ventilerat tar Grundaren upp vikten av att skydda träet 
från marken. Grundaren förklararar att avståndet mellan stolpe och mark bör vara minst 30 cm 
för att förhindra fuktangrepp. Detta säkerställs genom att se till att plinten med stolpskon är 
tillräckligt hög. Både Arkitekten och Grundaren berättar att den bärande konstruktionen med 
balkarna kan skyddas genom att använda offerbrädor 

4.2.8 Fördelaktig vid underhåll 
Konstruktören nämner att stolpmetoden är ett hållbart sätt att bygga eftersom det gör det lätt 
att underhålla och lätt att inspektera. Som förklaring ges att det vid upplyfta hus på stolpar finns 
ett bjälklag med installationer som går att nå underifrån. Vidare förklarar Konstruktören att 
eftersom installationer har kortare livslängd än själva stommen behöver de till slut bytas ut. Att 
de då är åtkomliga underifrån gör att det därför är lätt att byta installationerna om något skulle 
hända.  

”Det är så att när vi bygger så har vi ju komponenter som har olika livslängd. 
Installationerna har kortare livslängd än vad stommen har så förr eller senare 

måste man byta det. Då kan det vara lite enklare om det är åtkomligt 
underifrån.” – Konstruktören 



 

32 
 

Något som både Arkitekten och Grundaren tar upp är att det är viktigt att tänka på att skydda 
den del av stommen som är exponerad för utomhusluften. Enligt Arkitekten var detta något som 
medvetet jobbades med i projektet Emils Backe för att huset ska kunna nå en lång livslängd. 
Arkitekten menar att det är viktigt att skydda primärstommen eftersom det inte är lika lätt att 
byta ut den som det exempelvis är att byta ut en trall. Det är dock något som gäller generellt så 
fort en stomme är exponerad och inte bara för stolphus, menar Arkitekten.  

”Vissa saker, som den här trallen, den kan man ju byta när man känner att den 
gjort sitt. Fast man vill ju inte att man ska behöva byta primärstommen. Och om 

det då är primärstommen som är exponerad då måste den skyddas på något 
sätt.” - Arkitekten 

4.2.9 Installationer kan frysa 
Både Bygglovhandläggaren och Grundaren tar upp att en nackdel med att lyfta upp hus på 
stolpar är att det finns en risk för att vatten och avlopp kan frysa där det inte går att gräva ned 
rören. Det är därmed en sak som bör beaktas vid byggandet av stolphus. För att skydda rören 
isoleras dem genom att bygga in dem in en isolerad konstruktion.  

”De har gjort lite olika lösningar men det blir någon sorts konstruktion 
beroende på var vatten och avlopp finns i huset. Vissa har närmre ingången där 

man ligger närmre marken, bredvid entrén.” - Bygglovhandläggaren 

Det är dock inte så problematiskt, enligt Konstruktören, som menar att det bara är att gå rakt 
ned, isolera runt rören och sedan ned i marken. Grundaren å andra sidan förklarar att om 
platsen är för bergig och det inte går att gräva ned rören får man leta sig fram i bergssprickor 
och fylla över med tillräckligt mycket jord eller isolera rören även där. Det kan alltså vara så att 
inte ens lite av rören går att gräva ned helt i marken. 

Byggentreprenören å andra sidan menar att det krävs värmeslingor i schakten för att inte vatten 
och avloppsrör ska frysa, vilket ses som en nackdel. De vågar inte chansa på att det räcker med 
att bara isolera schakten. Det kräver dock inte jättemycket energi men den måste ändå vara på 
ett par månader om året, menar Byggentreprenören. 

4.2.10 En nackdel ur energisynpunkt 
Samtliga intervjupersoner säger att stolphus är sämre ur energisynpunkt jämfört med 
konventionellt byggande. De förklarar det som att eftersom huset är upplyft ovanför marken blir 
bjälklaget en till fasadyta som gränsar mot den kalla uteluften. Det är en nackdel jämfört med till 
exempel platta på mark där det går att få fördel av markvärmen.  

”En nackdel är ju att man har kallt även på undersidan av huset. Bygger man 
det på marken blir ju marken tids nog uppvärmd under byggnaden. Men här har 

du kallt runt hela klimatskalet, även på undersidan. Det går ju att isolera men 
det är väl en nackdel.” - Konstruktören 

Enligt Arkitekten bidrog det till att det första huset på Emils Backe inte klarar 
passivhusstandarden. Det har dock inte setts som någon nackdel eftersom det ändå är ett 
extremt lågenergihus med endast en radiator som används vid de kallaste perioderna. Ifall ändå 
ett passivhus skulle önskas borde huset istället läggas på backen, menar Arkitekten. Som 
förklaring ges att det inte skulle vara värt att lägga till ytterligare isolering eller minska ännu 
mer på fönsterarean än vad som redan är gjort för att nå upp till passivhus. Det händer inte så 
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mycket i U-värdet om ytterligare isolering läggs på och fönstren har bland det lägsta U-värde 
som finns på marknaden. 

”Det är extremt välisolerade fönster. Vi har ändå hållit nere fönsterarean 
ganska mycket och vi har mycket isolering i både väggar, tak och golv. Det är 

klart att man kan minska fönsterarean och lägga på ännu mer isolering och då 
kanske man skulle nå upp i det men det skulle inte vara värt det liksom.”               

– Arkitekten 

Konstruktören förklarar att på grund av att det är kallt även på undersidan av huset har 
bjälklaget utförts lite tjockare än vad det normalt brukar vara eftersom det är lite mer isolering. 
Enligt Bygglovhandläggaren kan det bli svårt för de som inte bygger stolphus från grunden utan 
tar ett kataloghus som är anpassat efter platta på mark. Bygglovhandläggaren menar att det kan 
bli svårt att isolera betongplattan tillräckligt underifrån för att det ska fungera. Det betonas 
däremot att om ett stolphus byggs från grunden med ett isolerat träbjälklag ska det inte vara 
några problem.  

”Det kanske kan vara svårare att få till eller krävs okonventionella lösningar för 
att få det att fungera. Men om man bygger ett trähus som är tänkt från början 
att stå på stolpar så verkar det inte vara några problem. Byggarna verkar inte 
tycka att det är konstigt. Jag tror det är svårare när man ska anpassa ett annat 

hus till att stå på stolpar, då blir det svårare. Så det kan vara en nackdel.”            
– Bygglovhandläggaren. 

Byggentreprenören håller med om att stolphus är en nackdel ur energisynpunkt och menar att 
det drar lite mer energi vilket också blir en kostnad. Byggaren förklarar däremot att när de har 
räknat på det har det bara gjort ett par kW/m2 per årsbasis i skillnad. Det är alltså inget större 
problem men menar att det är något som bör beaktas för att inte råka närma sig kravet. Framför 
allt bör det beaktas om huset utförs med stora glasytor som dessutom har dåliga U-värden. 

”Att man har dåligt U-värd på glasen och så vidare för då kanske man börjar 
närma sig kravet på 55 kW/m2 årsbasis men för vår del när vi har tittat på det, 
det gjorde bara ett par kW. Det var inte jättestor skillnad.” - Byggentreprenören 

4.2.11 Kan vara svårt med tillgängligheten 
Eftersom stolphus ofta byggs där det är bergigt och sluttande mark kan det vara besvärligt med 
tillgängligheten till huset. Byggentreprenören menar att tillgänglighet alltid är något som måste 
ses över två gånger och menar att det blir svårare att se till tillgänglighetskraven för stolphus 
eftersom huset är upplyft ovanför marken. Det kan bli långa ramper för att göra platsen 
tillgänglig eftersom lutningen måste var 1:12. Byggentreprenören jämför också med platta på 
mark där det är betydligt enklare att leva upp till tillgänglighetskraven eftersom den är så nära 
marken.  

Även Arkitekten menar att det ibland kan vara svårt att bygga i kuperade terränger på grund av 
att tillgängligheten till huset måste lösas. Arkitekten menar att det är en sak som måste beaktas 
och kommer naturligt eftersom det krävs för att få bygglov, såvida det inte är ett fritidshus.   

”Ofta behöver man ju lösa tillgänglighet och därför är det ibland svårt. Man 
måste kunna ta sig med en rullstol till ytterdörren och ramper får inte var 

särskilt branta. Så det är ofta en ”issue”.” - Arkitekten 
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I just Emils Backe är det enligt Bygglovhandläggaren däremot enklare att beakta tillgänglighet i 
området än i många andra fall i och med att husen placeras i en sluttning ned från vägen. 
Därmed blir entréplanet nästan alltid i höjd med vägen vilket gör att det inte blir några problem 
med utvändiga tillgängligheten till huset. Invändigt är det samma krav som för alla 
enbostadshus.  

”Det är skillnad om man har ett stolphus som ligger en bit upp och har vägen 
nedanför. Då får man gå upp till huset. Man måste kunna köra upp och ha en 

bilplats i höjd med entrén så det inte blir för stor höjdskillnad, annars kan vi inte 
godkänna.” – Bygglovhandläggaren 

Även om det inte är några problem med tillgängligheten till husen i Emils Backe kan det däremot 
vara svårt med tillgängligheten i området i övrigt. Konstruktören förklarar att det är stora 
nivåskillnader i hela området Emils Backe och eftersom alla hus ligger i etapper fås en vertikal 
kommunikation med backar och trappor. Det är ett resultat av att vilja följa terrängen. 
Konstruktören menar att nivåskillnaderna kan vara svåra för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning.  

”Det kanske inte är så bra om man är 80 eller 90 år.” - Konstruktören 

Vidare förklarar Konstruktören att det som gör att det fungerar är att det går att komma fram 
med bil till huset. Även Grundaren till projektet menar att branta bilvägar till huset kan vara 
besvärliga för äldre men i övrigt är det inte några problem med tillgängligheten. Väl inne i huset 
är det som ett vanligt hus.  

4.2.12 Kan bidra till både högre och lägre boendekvaliteter 
Under intervjun lyftes flera boendekvaliteter med stolphus upp. Både Grundaren och Arkitekten 
menar att genom att lyfta upp huset på stolpar fås en känsla av att vara uppe bland trädtopparna 
och huset blir lite av en trädkoja. Arkitekten förklarar att huset dessutom rör på sig lite, vilket 
går att känna om man är känslig. Det går att känna att det skiljer sig från ett betonghus om man 
går omkring inne i huset men enligt Arkitekten är det på ett positivt sätt. 

”Det är inte ett betonghus, det kan man känna när man går omkring i det. Men, 
tycker jag, på ett positivt sätt.” – Arkitekten 

Vissa tycker dock att det kan kännas osäkert att bo i stolphus. Bygglovhandläggaren förklarar att 
en del absolut inte vill bo i stolphus på grund av den anledningen. Grundaren nämner dessutom 
att det från början i projektet fanns en oro att folk inte skulle vilja bo i stolphus och därför inte 
vilja köpa tomterna. Den oron är däremot inget som har märkts av. Att använda stolpar är dock 
inte osäkert enligt Bygglovhandläggaren. 

”Fast det håller ju lika bra som att fylla ut marken istället. Det är i alla fall min 
uppfattning.” – Bygglovhandläggaren 

Grundaren menar att lyfta upp husen också ger bra utsikt och förklarar att det är en 
boendekvalitet för de som uppskattar naturen. Byggentreprenören menar också att en fördel 
med att lyfta upp hus på stolpar är att huset kommer upp mer, vilket ger en bättre utsikt.  

”Och i förhållanden till då utsikten, som är här i Långnäs och Nynäshamn, så 
kommer du se mer utav vattnet.” - Byggentreprenören 
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Även Bygglovhandläggaren tar upp utsikt som en fördel men menar å andra sidan att det lika 
gärna går att komma lika högt om marken istället fylls upp under ett vanligt hus. En nackdel å 
andra sidan är att det blir mycket insyn i husen eftersom utsikten gör att det blir stora fönster. 
Bygglovhandläggaren menar däremot att det är något som kan styras eftersom det är ett val som 
görs när huset byggs.  

”Det blir stora glas på de här fönstren. Jag var på ett besök där idag och det är 
nästan lite akvariumkänsla.” - Bygglovhandläggaren 

Flera av intervjupersonerna uppfattar det som att det finns ett intresse för projektet Emils 
Backe. Att stolphus inte är så vanligt skapar variation och bidrar till att det finns ett intresse för 
projektet, förklarar Bygglovhandläggaren. Bygglovhandläggaren menar att stolphusen och idén 
att bevara naturmarken runt omkring blir en bra kombination och gör det till ett attraktivt 
område. Bygglovhandläggaren förklarar också att även om det är ett annorlunda område är det 
minst lika bra livskvalitet som i ett vanligt villaområde. Däremot finns det ingen gräsmatta som 
många vill ha men Bygglovhandläggaren menar att området istället ger möjlighet till andra 
saker. Som exempel ges att det går att bygga koja under huset.  

”Man har ingen gräsmatta och sådana saker. Men man kanske får andra saker, 
man kan bygga koja under huset istället eller så. Jag tror att det blir minst lika 
bra livskvalitet i det här området som i ett vanligt villaområde skulle jag säga.”    

- Bygglovhandläggaren 

Arkitekten lyfter också fram att det blir lite som att bo i en lägenhet när husen lyfts upp på 
stolpar. På Emils Backe är tanken att naturmarken under och runt husen ska vara helt orörd. 
Arkitekten förklarar att genom att utrusta huset med allt en boende kan tänkas vilja ha var målet 
att försöka skydda marken från att ställa upp studsmattor, bygga friggebodar, staket eller 
anlägga trädgårdsland med mera. Huset utrustades därför med terrasser, uteplatser och 
glasrum. Dessutom går det endast att ta sig till huset via en träspång.  

”Och på det här första huset har det fungerat, de har inte gjort någonting på sin 
tomt förutom huset. Och jag tror de tycker det är ganska skönt också, det är lite 

som att bo i lägenhet i skogen.” – Arkitekten 

Även Byggentreprenören menar att bygga stolphus och låta naturen vara orörd på kuperade 
tomter även kan vara en fördel för de som helst vill slippa ta hand om en trädgård. 
Byggentreprenören menar att allt får växa helt fritt och det behövs till exempel inte klippas 
någon gräsmatta. Den kommentaren har Byggentreprenören fått från äldre personer som varit 
lite sugna på stolphus som kunder. Byggentreprenören förklarar däremot att det kanske inte är 
lika lämpligt för barnfamiljer och syftar på att det inte är lika lätt att ta sig ner till marken.  

”Kanske inte så jättesmidigt om man är en barnfamilj som då måste ner 1,5–2 
meter till gräsmattan eller till ytan. Men som äldre kanske det är jätteskönt att 

bara låta… ja det kan växa blåbärsris under huset, det gör ingenting.”                      
- Byggentreprenören  

4.2.13 En enkel konstruktion men svår att bygga 
En annan sak som tas upp under intervjuerna men som det råder lite olika uppfattningar om är 
huruvida stolpmetoden är en enkel byggmetod eller inte. Enligt Bygglovhandläggaren kan 
stolpar vara lättare eftersom det gör det möjligt att undvika att göra åverkan på marken under 



 

36 
 

huset. Som exempel ges att det inte behövs någon bortschaktning av jordmassor, fylla igen eller 
fylla upp marken. Vidare förklarar Bygglovhandläggaren att istället för att bygga stolphus i en 
sluttning skulle fylla upp marken kan det bli stora slänter bort från huset för att få en bra 
uppfyllnad. Eftersom slänterna måste ha en bra lutning kan mycket tomtmark gå förlorad menar 
Bygglovhandläggaren. Bygglovhandläggaren syftar också på att det ur en estetisk synvinkel inte 
heller kanske är så fint. 

”Då kan det se ut som att man har fyllt upp en hög och sen ställt huset på. Det 
blir inte alls naturligt.” - Bygglovhandläggaren 

Konstruktören tar också upp stolphus som en tämligen enkel byggmetod men istället med 
åtanke att det först byggs ett däck som sedan kan fungera som en arbetsplattform. Även 
bygglovhandläggaren menar att det inte är svårt, krångligt eller osäkert som många kanske tror. 
Grundaren för projektet tycker å andra sidan att det rent praktiskt är svårt och krångligt att 
bygga stolphus trots att det är en enkel konstruktion. Det beror dels på att det krävs mycket 
ställning för att komma åt att bygga överallt och eftersom marken sluttar blir ställningarna höga. 
Dels blev det också krångel med ställningarna på grund av att de efter ett tag var i vägen för att 
kunna fortsätta bygga. Grundaren menar att det var en följd av att det första huset som byggdes 
blev för komplicerat med balkonger åt alla håll och stolpar som fortsätter upp till tak. 
Ställningarna fick därför byggas om då och då för att kunna komma åt överallt, vilket är krångligt 
och tar tid. 

Att det går åt mycket ställning vid byggandet av stolphus är också något som Byggentreprenören 
tar upp och menar att ställningskostnaderna skenar. Både Grundaren och Byggentreprenören 
förklarar att det är svårare att bygga ställning i kuperad eller sluttande terräng jämfört med vid 
en platta på mark där marken runtom är plan.  Grundaren menar även att det är svårt att 
tillgodose en god arbetsmiljö under byggtiden på grund av krånglet med byggställningar, den 
sluttande marken och arbete på hög höjd. Grundaren menar att det måste vara en säker 
arbetsplats för att undvika fallolyckor och att det är viktigt att tänka på hur huset ska monteras 
ihop för att garantera en säker arbetsmiljö.  

Under intervjun med Grundaren kom även fram att en erfarenhet från det första huset som 
byggdes var att en del av husets delar borde vara mer prefabricerade för att det ska gå enklare 
och snabbare att bygga. Hela kärnmodulen bestod av prefabricerade delar men Grundaren 
menar att det även skulle underlätta om exempelvis balkonggolv och balkongtak prefabriceras 
och lyfts på plats. På det sättet kan ställningsbyggandet minimeras och förenklas samtidigt som 
säkerheten på arbetsplatsen ökar.  

Enligt Byggentreprenören var det inte krångligt att bygga stolphus men påpekar också att hans 
företag är inriktat på att bygga specialhus. För andra företag kan det däremot vara svårare. 
Byggentreprenören förklarar att ett annat husföretag, som både erbjuder typhus och unika hus, 
har till och med sagt nej till att bygga stolphus för att det blir för krångligt att bygga.  

”För de vet inte hur de ska räkna på det.” - Byggentreprenören 

Byggentreprenören jämför också med kataloghusföretag som har egna kataloger att välja ifrån 
och inte så många valmöjligheter. De arbetar inte med sådana här hus så på det sättet är 
stolphus också mer komplicerade. Byggentreprenören menar däremot att det kan verka 
krångligt till en början men egentligen är det inte så svårt. Det krävs lite tanke bakom det i 
början bara.  
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”Så när man väl bara sätter sig ner och säger att nu ska vi ta den här stunden 
och fundera ut hur vi löser det här. Var det så krångligt? Nej det var inte det.”        

- Byggentreprenören 

En annan aspekt är att stolphus kan vara enklare att bygga på tomter med besvärlig terräng där 
det kan vara svårt för maskiner att ta sig fram. Under intervjun med Arkitekten kom det fram att 
det kan vara besvärligt för maskiner att ta sig fram på grund av att terrängen är svårt kuperad, 
sluttande eller bergig. Därför, menar Arkitekten, kan det i sådana fall vara enklare att bygga ett 
hus på stolpar än ett vanligt hus eftersom det inte krävs lika många maskiner. Främst om det är 
berg i dagen eftersom grundläggningen av stolparna då kan göras direkt på berg genom att 
borra med ett handverktyg, inga större maskiner behövs. Hade grundläggningen istället gjorts 
med en platta på mark på en sådan tomt hade maskiner för sprängning och bearbetning av 
marken behövt ta sig fram till platsen. Arkitekten menar att det inte bara handlar om att 
maskinerna ska kunna arbeta precis där huset ska byggas utan de behöver även kunna ta sig dit. 

”För det är ju inte bara att man ska spränga och hålla på precis där huset ska 
stå utan maskinerna måste ju ta sig dit också. Det är ibland en ”issue”. I det här 
fallet hade man ju kunnat komma nerifrån men i situationer där man inte kan 

det, då är det betydligt enklare att göra såhär.” - Arkitekten 

4.2.14 Svårt att hitta byggare och konstruktörer 
En nackdel som Grundaren lyfter fram av egen erfarenhet är att det kan vara svårt att hitta 
byggare och konstruktörer som kan bygga och räkna på stolphus. Grundaren menar att eftersom 
det inte är ett så vanligt sätt att bygga på finns det brist på kunskap och erfarenhet av det hos 
konstruktörer och byggare idag. Som förklaring ges att det nästan bara byggs platta på mark och 
inte så många hus med träbjälklag, vilket är det som stolphusen byggs med. Det är egentligen en 
enkel grundläggningslösning och liknar en plintgrundskonstruktion som länge har byggts i 
Sverige, typiskt för sommarstugor och populär från 60-talet. Grundaren menar att 
stolphuskonstruktionen dock är mer komplicerad än en vanlig plintgrund eftersom det är hög 
tyngdpunkt, vindlaster och så vidare. Det är inte alla konstruktörer som kan räkna på dessa 
stolphus. 

Vid diskussion kring vad som behöver beaktas vid byggandet av stolphus tar även 
Bygglovhandläggaren upp att inte alla kan räkna på stolphus. Bygglovhandläggaren menar att 
det är viktigt med en duktig konstruktör och att se till att stolpkonstruktionen utförs på rätt sätt 
för att konstruktionen ska hålla.  

”Det är väl bara att se till att man konstruerar det på rätt sätt så att det håller, 
bärigheten. Att man har en duktig konstruktör, det är väl det. För själva huset i 

sig är inte så svårt att bygga, det är det som huset ska stå på som inte alla 
kanske bara kan räkna ut och rita.” - Bygglovhandläggaren 

Grundaren tar upp att det också är viktigt att tänka på att pelarna stabiliseras så att de inte kan 
röra på sig alltför mycket. Som exempel ges att det kan det göras genom att använda dragstag. 
Arkitekten nämner att dessa dragstag kan behöva efterdras på grund av att huset rör sig lite men 
understryker att det inte ses som något negativt.  

4.2.15 Dyrare att bygga men billigare på svårbyggda tomter 
Vad gäller om det finns en skillnad i kostnad att bygga ett stolphus jämfört med att bygga ett 
konventionellt hus är det ingen av respondenterna som kan svara entydigt på. Mycket beror på 
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vilka förutsättningarna som finns på tomten. Bygglovhandläggaren menar att kostnaden för 
huset eventuellt kan gå ned eftersom kostnaden för markarbeten kan reduceras. Å andra sidan 
kanske det inte går att tjäna någonting på det om stolphusen sedan visar sig vara dyrare att 
bygga.   

”Det kostar ganska mycket att gräva bort, fylla ut och påla. Det är en kostnad 
man skulle kunna få ner kanske på vissa ställen genom att ha stolphus. Men om 
det då blir dyrare i andra änden så kanske man inte tjänar någonting på det å 

andra sidan.” - bygglovhandläggaren 

Grundaren anser att det inte är billigare att bygga ett stolphus jämfört med ett vanligt hus men 
det är svårt att svara på hur stor skillnaden är. Det som gör det dyrare enligt Grundaren är att 
det är en krånglig byggmetod, det krävs att det noga tänks igenom hur byggnationen ska ske. 
Arkitekten lyfter också fram problematiken under byggskedet och talar om att det kan bli dyrare 
eftersom det är mer avancerat att bygga stolphus jämfört med till exempel ett hus på platta på 
mark. Enligt Arkitekten är en platta på mark ett billigt sätt att bygga på när det redan finns en 
platt yta på tomten. Ett hus kan sedan monteras snabbt då det finns en enkel platta att ställa 
väggelement på.  

”För ett stolphus däremot ska alla limträbalkar lyftas på plats vilket kräver 
logistik och det ska byggas ställning runt huset. Samtidigt ska man fixera 

stommen medan man bygger. Det blir mer avancerat. Bara att bygga ställning i 
en fri terräng jämfört med att bygga det på en grusad yta runt fasaden är 

betydligt mer avancerat.” - Arkitekten 

Enligt Arkitekten blir ett stolphus dessutom dyrare att bygga på grund av att det blir en annan 
konstruktion på golvbjälklaget. Arkitekten menar att det i princip är en till fasad som ska göras 
någonting med. Konstruktören å andra sidan kan inte se att det är dyrare att bygga på stolpar 
och menar att kostnaden för ställning kanske ökar men anser att det inte är någon tung faktor.  

För branta, sluttande terränger med berg i dagen kan dock stolphus vara en billigare 
grundläggningsmetod, vilket samtliga intervjupersoner tar upp. De menar att kostnaderna för 
sprängning och markarbeten på sådana platser skulle göra att det blir dyrare än att lyfta upp 
huset på stolpar.  

”I det här fallet så tror jag att det var billigare. Alternativet i det här fallet hade 
varit att spränga bort den där bergknallen, planat ut, grusa av, bygga en platta 
på mark. Då tror jag faktiskt att sprängningsarbetena och markarbetena hade 

gjort att det hade blivit dyrare.” – Arkitekten 

Även Byggentreprenören förklarar att det blir mer kostsamt att spränga bort och ta hand om 
berget än att lyfta upp huset och låta huset sväva ovanför marken. Förutom kostnaden för själva 
sprängningen menar Byggentreprenören att det även kostar mycket att transportera bort berget 
om det inte finns ett sätt att ta tillvara på berget på tomten. Detta på grund av att det idag är 
dåligt betalt för bergmaterial.  

”Och idag får du jättelite betalt för berget så transporterna kommer kosta 
ganska mycket pengar för att bli av med det överhuvudtaget.”                                    

- Byggentreprenören 
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Hus på stolpar behöver alltså inte vara dyrare att bygga än ett vanligt hus. Byggentreprenören 
förklarar däremot att på en platt tomt där omfattande markarbeten inte behövs är platta på 
mark ett billigare alternativ.  

”Men det är klart, har du en helt plan tomt och du inte behöver fylla eller 
spränga eller någonting då kommer platta på marken vara billigare. Men så 

fort det krävs extra med sprängning eller fyllning eller pålning och så vidare, då 
är inte det här systemet dyrare. Det är min erfarenhet av det vi har gjort 

hittills.” - Byggentreprenören 

Konstruktören menar att genom att undvika att spränga undviks också de risker som finns med 
sprängning eftersom det kan uppstå skador på intilliggande fastigheter. 

”Och sprängning har ju sina risker, framförallt om du har grannar. Du kan få 
skador på intilliggande fastighet.” - Konstruktören 

En annan aspekt som Bygglovhandläggaren lyfte fram är att det eventuellt kan vara dyrare att 
bygga stolphus eftersom det inte finns stolphus i typhuskataloger. Bygglovhandläggaren menar 
att många därför kanske förutsätter att det blir dyrare att bygga stolphus eftersom det istället 
ofta blir arkitektritade hus. De byggs dessutom kanske i lösvirke vilket i så fall också kan göra att 
det blir dyrare. Bygglovhandläggaren menar att det säkert är en bidragande faktor till att det 
inte är så många som tänker på att bygga ett stolphus. 

”Men jag tror att i och med att det inte finns, tror jag, stolphus i kataloger så blir 
det mer eller mindre arkitektritade hus, specialritade hus på stolpar kanske, och 

då tror man och förutsätter att det blir mycket, mycket dyrare kanske.”                
– Bygglovhandläggaren 

4.2.16 Detaljplaner kan försvåra byggandet av stolphus 
Arkitekten berättar att många detaljplaner har för pressade byggnadshöjder vilket kan försvåra 
byggandet av stolphus på en brant tomt med mycket berg i dagen. Enligt Arkitekten kan 
begränsningen i byggnadshöjd gör att berget måste sprängas sönder för att bygga till exempel 
ett suterränghus istället och på så sätt få ned byggnadshöjden på det hus som ska byggas. 
Tomterna måste helt enkelt anpassas istället för att lämnas orörda.  

”Man får sänka i ena änden och så får man höja i andra, och så får man 
söndersprängda berg och stora sprängstensterrasser bara för att klara 

byggnadshöjden. Hade huset fått vara 1 meter högre hade man kunnat byggt 
utan att röra marken.” – Arkitekten 

Arkitekten tror att det här problemet antingen beror på att formuleringarna i detaljplanen är för 
generella, att det finns en dålig inlevelse i hur varje tomt kan bebyggas enligt detaljplanen, eller 
att det finns en begränsad, stereotyp bild av vad som ska byggas.  

”Man gör detaljplaner utan att sätta sig ner och dyka in i varje tomt och tänka 
hur skulle jag bygga på den här tomten? Eller så gör man det men man ser 

någonting helt annat framför sig, man har en väldigt begränsad bild av vad det 
är som ska byggas.” – Arkitekten 

Arkitekten menar att den stereotypa bilden kan bero på att typhus är en så dominerande del av 
marknaden vilket gör att det främst är katalogvillor som är aktuella när ett område ska 
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bebyggas. Det är inte så många som tänker på alternativa sätt att bygga. Arkitekten tycker även 
att detaljplaner borde vara mycket öppnare och generösare eftersom de kan ställa till mycket 
problem. Enligt Arkitekten kan det bli hus med konstiga former bara för att uppfylla kriterierna i 
detaljplanen. En byggrätt med hög byggnadshöjd är dock något som kan missbrukas vilket 
Arkitekten förklarar som att det går att bygga höga hus på platser där många inte tycker att det 
skulle vara passande. 
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5 Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras resultatet från intervjuerna i relation till vad som tidigare är känt 
om ämnet och kopplat till studiens forskningsfrågor. Därefter diskuteras valet att genomföra en 
kvalitativ intervjustudie och på vilket sätt intervjustudien genomförts.  

5.1 För- och nackdelar med stolpar som byggnadsmetod ur 
ett hållbarhetsperspektiv 

Respondenterna tar upp både för- och nackdelar med stolpar som grundläggningsmetod. Dessa 
diskuteras under respektive rubrik. 

5.1.1 Kan bevara naturen och platsens karaktär 
Samtliga respondenter menar att naturen och platsens karaktär kan bevaras tack vare att 
stolparna inte medför lika omfattande mark- och grundläggningsarbeten som de konventionella 
grundläggningslösningarna. Detta stämmer väl överens med observationen som Bokalders & 
Block (2004) har gjort som menar att plintar eller pelare visat sig vara en metod för att göra 
minimal åverkan på marken och landskapet i mer kuperade terränger. Även Wood (2000) 
menar att stolpkonstruktionen innebär en liten åverkan på marken eftersom det endast behöver 
grävas där hål för stolpe eller dess fundament ska placeras. 

Arkitekten belyser även vikten av en lyhördhet för den plats som ska bebyggas och menar att det 
är en stor brist på det i dagens byggande, se avsnitt 4.2.1. Det handlar om att anpassa byggnaden 
till platsen och inte tvärtom. Detta är något som även Karlsson (2015) tar upp i ett 
examensarbete där fokus riktas på varsamhet vid grundläggning på berg utan att spränga. En av 
Karlssons slutsatser är att olika former av krypgrunder, källarlösningar, pelarlösningar, upphöjd 
platta på mark och kombinationer av dessa kan användas för att undvika sprängning. Resultatet 
från intervjuerna indikerar att även stolphus kan vara en sådan lösning. 

5.1.2 Kan ge lägre koldioxidavtryck jämfört med platta på mark 
Både Byggentreprenören och Grundaren menar att stolpar med träbjälklag kan ge ett lägre 
koldioxidavtryck i byggfasen jämfört med betongplatta, vilket beskrivs i avsnitt 4.2.2. Det är 
även något som framkommit i litteraturöversiktens avsnitt 3.3.2, där flera källor menar att 
användning av en mindre mängd betong kan vara en åtgärd för att minska en byggnads 
klimatpåverkan. Stolphus kan därmed användas om en minskad användning av betong önskas. 
Det beror förstås på platsens förutsättningar om mycket betong ändå behöver användas till 
djupa plintar. Förutom den klimatpåverkan som undviks vid framställning av betong menar 
Byggentreprenören även att alla transporter för att transportera bort berget vid sprängning 
undviks. Vid byggandet av platta på mark behövs dessutom transporter för att singla upp med 
grus, som dessutom är sprängt och krossat vid ett tidigare tillfälle.  

5.1.3 Kan göra det möjligt att utnyttja mer mark 
Från intervjuerna framkom att stolpar även gör det möjligt att utnyttja mark som förut inte 
kunnat bebyggas eftersom det på vissa platser inte är rimligt att göra en traditionell 
grundläggning, se avsnitt 4.2.3. Detta är något som även tas upp i en doktorsavhandling om 
laterala vindlaster på pålhus där stolphus beskrivs kan användas på besvärliga platser där ett 
vanligt hus inte hade varit ekonomiskt att bygga (Wood, 2000). Grundaren menar att detta 
dessutom skapar andra fördelar så som att städer kan fortsätta expandera och odlingsbara 
marker kan sparas. Även radonhaltig mark kan bebyggas utan att en traditionell radonsäker 
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grund behövs. Däremot finns det andra grundläggningsmetoder som också fungerar mot 
markradon. Nilsson & Harderup (u.d.) beskriver att både plintgrunden och krypgrunden ger ett 
bra skydd. Eftersom stolpmetoden ofta innebär att bjälklaget är ännu högre upp än hos en 
plintgrund kan radonproblematik hos stolpgrunden antas vara ännu mindre. 

5.1.4 Skyddar mot vatten men problematiskt vid lerjord 
Flera av respondenterna tar upp att stolphus kan skydda mot översvämning och rinnande 
vatten, vilket beskrivs i avsnitt 4.2.6. Det finns dessutom flera studier som rekommenderar just 
stolpar som skydd i översvämningsdrabbade områden, se avsnitt 3.2.5. Byggentreprenören är 
dock tveksam till detta och menar att det troligen inte passar i Sverige då det istället handlar om 
att bygga för lågt. Byggentreprenören ser risker med att avloppsanläggningen kan gå sönder i 
lerjordar då höjning och sänkning av vattennivån i leran påverkar marknivån. Resultatet tyder 
ändå på att stolphus kan var en fördel då mycket vatten kommer på en gång eftersom det bara 
kan rinna genom grunden.  

Konstruktören tar upp översvämning som ett framtida problem vi möter. Även Statens 
geotekniska institut menar att allvarliga konsekvenser förväntas för befintlig bebyggelse och 
infrastruktur orsakade av klimatförändringar (SGI, 2017). I deras handlingsplan belyses vikten 
av att dagens grundläggningsmetoder behöver anpassas till de nya förutsättningar som 
klimatförändringarna innebär. En plintgrund med högt placerad bottenbjälklag, föreslås 
dessutom som en klimatanpassande åtgärd i en rapport av Boverket (2010). Eftersom 
stolpmetoden är en typ av grundläggning på plint kan slutsatsen dras att även stolpmetoden kan 
vara en sådan åtgärd. Andra åtgärder finns dock. Boverket (2010) ger förslag på att bland annat 
höja marken under huset till en tillräckligt hög nivå så att översvämning i princip aldrig sker 
genom att fylla med makadam som blir ett kapillärbrytande skikt. Detta bidrar dock till större 
ingrepp i naturen, mer materialanvändning och därmed en högre kostnad för markarbeten. 

5.1.5 En säker metod ur fuktsynpunkt 
Respondenterna ser även stolpmetoden som en fuktsäkrare metod och jämför med krypgrund 
och den fuktproblematik som finns där, se avsnitt 4.2.7. Om stolpmetoden liknas vid en 
plintgrund, menar även Hansson & Gross (1991) att den kan anses inte skapa några 
fuktproblem, såvida utrymmet under huset inte byggs in. Detta på grund av att luft kan strömma 
fritt igenom. Däremot anger Hansson & Gross att en viss risk för fuktproblematik ändå finns hos 
plintgrunder trots den goda ventilationen vilket gör att uppsikt ändå bör hållas. Precis som för 
radon under avsnitt 5.1.3 kan även här antas att fuktproblematiken är mindre hos stolpgrunden 
eftersom bjälklaget ofta är högre upp än hos en plintgrund. 

5.1.6 Fördelaktig vid underhåll 
Konstruktören nämner även att det är ett hållbart sätt att bygga eftersom det upplyfta bjälklaget 
med installationer gör det lätt att underhålla och lätt att inspektera. Det är något som Nilsson & 
Harderup (u.d.) även beskriver om krypgrunden eftersom den ger möjlighet att placera 
ledningar i kryputrymmet. Stolphusen kan anses vara ännu enklare att inspektera än en 
krypgrund eftersom bjälklaget är mer upplyft ovanför marken.  

5.1.7 En nackdel ur energisynpunkt 
Samtliga respondenter menar att stolphus är sämre ur energisynpunkt jämfört med 
konventionellt byggande när det gäller energianvändningen för uppvärmning av huset under 
driftfasen. De förklarar det som att eftersom huset är upplyft ovanför marken blir bjälklaget en 
till fasadyta som gränsar mot den kalla uteluften jämfört med platta på mark. Just platta på mark 
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tar även Bokalders & Block (2004) upp som mer fördelaktigt rent energieffektivt. 
Bygglovhandläggaren menar däremot att om ett hus byggs från grunden ska det inte vara några 
problem att nå de krav som ställs på energi idag. Byggentreprenören nämner att det inte blir så 
stor skillnad när de har räknat på det men det drar ändå lite mer energi vilket blir en kostnad. 
Om ett passivhus önskas bör huset istället stå på marken för att klara passivhuskraven enligt 
Arkitekten. 

5.1.8 Kan vara svårt med tillgängligheten 
Att beakta tillgänglighet är något som flera av respondenterna anser kan vara besvärligt när det 
gäller hus på stolpar eftersom huset är upplyft ovanför marken. Denna nackdel har även dykt 
upp för vanliga plintgrunder i litteraturöversikten där Nilsson & Harderup (u.d.) beskriver att 
plintarna gör att bjälklaget ligger på en nivå som är relativt högt ovanför marknivån. Enligt 
Bygglovhandläggaren är det i Emils Backe däremot enklare att beakta tillgängligheten än i 
många andra fall eftersom husen placeras i en sluttning ned från vägen. Konstruktören förklarar 
att det ändå kan vara svårt för äldre och för personer med funktionsnedsättning att röra sig i 
området på grund av nivåskillnaderna. Även Grundaren förklara att branta bilvägar kan vara 
besvärliga för äldre. Även om det alltså inte är några problem med tillgängligheten till själva 
huset kan det däremot vara svårt med tillgängligheten i området i övrigt. 

5.1.9 Kan bidra till både högre och lägre boendekvaliteter 
Under avsnitt 4.2.12 tar respondenterna upp flera boendekvaliteter med stolphus så som utsikt, 
trädkojekänsla och att det är lite som att bo i en lägenhet i skogen. Bygglovhandläggaren 
förklarar också att även om Emils Backe är ett annorlunda område är det minst lika bra 
livskvalitet som i ett vanligt villaområde. Däremot kan vissa tycka att det känns osäkert och 
Bygglovhandläggaren förklarar att vissa absolut inte vill bo i stolphus på grund av just detta. 
Grundaren nämner även att det från början i projektet fanns en oro att människor inte skulle 
vilja bo i stolphus och därför inte vilja köpa tomterna men något sådant har inte märkts av.  

Grundaren nämner att utsikten är en boendekvalitet för de som uppskattar naturen. Egentligen 
kan detta anses gälla för samtliga boendekvaliteter som tagits upp. Alla människor vill inte bo 
likadant men för de som uppskattar naturen, utsikten och trädkojekänslan är stolphusen väl 
lämpade. För de som hellre vill ha grönsaksland eller kunna gå rätt ut på gräsmattan är ett hus 
på marken mer lämpligt. Byggentreprenören menar att låta naturen vara orörd kan även vara en 
fördel för de som helst vill slippa ta hand om en trädgård men för en barnfamilj är det kanske 
inte lika lämpligt eftersom det inte är lika lätt att ta sig ner till marken. Boendekvaliteter i 
stolphus tycks ha studerats i begränsad omfattning. Om stolpar börjar användas mer i det 
moderna byggande kan dock detta vara ett intressant ämne för framtida studier. 

5.1.10 Enkel konstruktion men svår att bygga 
Resultatet från intervjuerna tyder på att stolphus är en enkel konstruktion men mer avancerad 
att bygga än ett vanligt hus. Vid byggandet krävs mycket ställning som blir höga och är svåra att 
bygga i kuperad terräng. På grund av krånglet med byggställningar, den sluttande marken och 
arbete på hög höjd kan det vara svårt att garantera en säker arbetsmiljö. Huruvida stolphus är 
en enklare byggmetod eller inte beror mycket på platsens förutsättningar. Grundaren tar upp 
åkern som ett mindre bra ställe att bygga stolphus på där det är både lättare och billigare att 
bygga en platta på mark. Stolpmetoden är dessutom inte lika vanlig att bygga vilket kan tänkas 
göra det svårare än övriga metoder eftersom de andra är väl etablerade i byggbranschen. För 
kuperade, sluttande eller bergiga tomter kan däremot stolphus vara enklare att bygga eftersom 
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sprängning, fyllning eller andra markarbeten undviks och på grund av att användning av stora 
maskiner kan minimeras.  

5.1.11 Svårt att hitta byggare och konstruktörer 
Grundaren lyfter fram att det kan vara svårt att hitta byggare och konstruktörer som vet hur 
man bygger och räknar på stolphus, se avsnitt 4.2.14. Eftersom det inte är ett så vanligt sätt att 
bygga på finns det brist på kunskap och erfarenhet. Även om stolpmetoden är en typ av 
plintgrund som länge byggts i Sverige, se litteraturöversiktens avsnitt 3.1, är den mer avancerad 
eftersom det är hög tyngdpunkt, vindlaster och så vidare. Eftersom stolphus nu blivit mer 
uppmärksammat i och med projektet Emils Backe kan dock stolpmetoden bli allt vanligare och 
samtidigt får fler aktörer inom byggbranschen mer erfarenhet.  

5.1.12 Dyrare men billigare på svårbyggda tomter 
Ingen av respondenterna kan svara entydigt på om det finns en skillnad i kostnad att bygga ett 
stolphus jämfört med att bygga ett konventionellt hus, se avsnitt 4.2.15. Mycket beror på vilka 
förutsättningarna som finns på tomten. Resultatet från intervjuerna indikerar däremot att 
stolphus är dyrare att bygga eftersom det är en mer avancerad byggmetod och att platta på mark 
är billigare när det redan finns en plan tomt. Samtliga respondenter menar dock att stolphus är 
en billigare metod i branta, sluttande terränger med berg i dagen eftersom kostnaderna för 
sprängning och markarbeten på sådana platser skulle göra att det blir dyrare än att lyfta upp 
huset. Det är även något som kommit fram i litteraturöversikten, se avsnitt 3.2.4. En annan 
aspekt som Bygglovhandläggaren lyfte fram är att det eventuellt kan vara dyrare att bygga 
stolphus eftersom de inte finns i typhuskataloger. Det blir därför ofta arkitektritade hus som 
dessutom kanske byggs i lösvirke, vilket i sig kan göra att det blir dyrare. Om stolphus däremot 
tar sig in på marknaden för kataloghus kan stolphusen bli både billigare och vanligare att bygga i 
framtiden. 

5.1.13 Detaljplaner kan försvåra byggandet av stolphus 
Det kan också vara svårt att bygga stolphus på grund av bestämmelserna i detaljplanen, se 
avsnitt 4.2.16. Arkitekten berättar att många detaljplaner har för pressade byggnadshöjder 
vilket kan försvåra byggandet av stolphus på en brant tomt med mycket berg i dagen. Tomterna 
måste helt enkelt anpassas istället för att lämnas orörda. Utanför detaljplan kan stolphus 
däremot byggas utan att störas av sådana restriktioner.  

5.2 Aspekter att ta hänsyn till avseende teknik, ekonomi och 
miljö 

Från intervjuerna framgår det att platsens förutsättningar behöver beaktas för att bestämma om 
huset bör byggas på stolpar eller inte, se avsnitt 4.2.4. Detta handlar dels om vad som är mest 
ekonomiskt för platsen, vad som är enklast men också mest tekniskt fördelaktigt för att minska 
sättningar och vad som är rätt estetiskt för platsen. Det måste helt enkelt vara rätt 
förutsättningar att bygga på stolpar. Flera av respondenterna påpekar att det inte finns en så 
stor poäng att bygga stolphus på en åker där det är både billigare och enklare att bygga med 
konventionella metoder. Bygglovhandläggaren menar även att det kan krävas lite sluttning för 
att stolphus ska komma till sin rätt.  

Arkitekten anser även att uttrycket rent arkitektoniskt vid byggandet av stolphus behöver 
beaktas vilket tas upp i avsnitt 4.2.5. Arkitekten trycker på att inte se det upplyfta som ett 
problem som behöver gömmas, vilket många gör genom att täcka grunden med träspjälor, utan 
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att istället bejaka det upplyfta. Att bygga in grunden på detta sätt kan inte bara vara en nackdel 
från en estetisk synvinkel utan även ur fuktsynpunkt eftersom inte lika mycket luft kan strömma 
igenom. I litteratur om grunder menar nämligen Hansson & Gross (1991) att en plintgrund kan 
anses inte skapa några fuktproblem, såvida den inte byggs in. Det beror däremot på i vilken 
omfattning det byggs in och hur högt utrymmet är.  

För stolphus anser Arkitekten att även vatten och avlopp bör beaktas i det avseendet att 
utrymmet under huset kan göras så att det ger ett bättre arkitektoniskt intryck. Eftersom det är 
där vatten- och avloppsrör går ned kan det bli ett utrymme som inte är så trevligt att se eller 
vistas i. Flera respondenter menar dessutom att vatten och avlopp bör beaktas för att säkerställa 
att rören inte fryser eftersom vissa delar ofta inte kan grävas ned. Grundaren tar upp att om 
platsen är för bergig för att gräva får man leta sig fram i bergssprickor och fylla över med 
tillräckligt mycket jord eller isolera även där. Eftersom stolphus är lämpliga i sluttande, bergig 
terräng enligt både litteratur- och intervjustudien kan det därmed anses vara något som bör 
beaktas eller åtminstone vara svårare att planera än vid andra markförhållanden.  

Eftersom stolphus är en nackdel ur energisynpunkt, så som diskuterades i avsnitt 5.1.7, är 
energiaspekten något som bör tas hänsyn till. Framför allt, menar Byggentreprenören, bör det 
beaktas om huset utförs med stora glasytor som dessutom har dåliga U-värden för att se till att 
inte råka närma sig kravet. Dessutom bör det beaktas om passivhus önskas eftersom det enligt 
Arkitekten kan var svårt att uppnå kraven om inte huset står på marken.  

Det är också viktigt att beakta stolphusets utformning när det gäller konstruktionen. 
Bygglovhandläggaren menar att det är viktigt att se till bärigheten och att ha en duktig 
konstruktör som kan räkna på det, se avsnitt 4.2.14. Grundaren tar upp att det är viktigt att 
stabilisera pelarna vilket kan göras exempelvis med hjälp av dragstag. Vid användandet av 
dragstag nämner Arkitekten att dessa dessutom kan behöva efterdras eftersom huset rör sig lite. 
Något som även togs upp var att tänka på att skydda träet, se avsnitt 4.2.7. Både Arkitekten och 
Grundaren tar upp att utsatta delar av den bärande konstruktionen med balkarna kan skyddas 
genom att använda offerbrädor. För att även skydda stolparna från fukt förklarar Grundaren att 
avståndet mellan stolpe och mark bör vara minst 30 cm. 

Till sist är det också viktigt att tänka på hur huset ska monteras ihop för att garantera en säker 
arbetsmiljö på byggplatsen, vilket är något som Grundaren tar upp. Detta beror på att stolphus 
är relativt avancerat att bygga, framför allt i kuperad terräng som diskuteras i avsnitt 5.1.10.  

5.3 Lämpliga sammanhang för stolpar 
Respondenterna är alla överens om att stolphus främst passar på kuperade, sluttande och andra 
svårbyggda tomter. Att bygga stolpar i dessa terränger är även något som framgår av 
litteraturöversikten. Wood (2000) förklarar att stolphusen kan användas på besvärliga platser 
vilket beskrivs i avsnitt 3.2.4 och diskuteras i avsnitt 5.1.3. Även AGS (2007) beskriver i en 
Geoguide att upplyfta hus på pålar är ett bra exempel på en grundläggningsmetod för 
sluttningar, särskilt om risk för jordras finns, se litteraturöversiktens avsnitt 3.2.3. Att bygga där 
risk för jordras finns är inget som respondenterna tar upp vilket kan bero på att det inte är något 
stort problem i Sverige jämfört med i Australien.  

Enligt Grundaren är det lämpligast att marken består av berg eller mark med ett inte alltför 
tjockt marklager över berget. Grundaren förklarar att det inte är lämpligt att gjuta en platta som 
flyter under varje stolpe eftersom det kan orsaka instabilitet. Även AGS (2007) menar att stolpar 
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inte bör byggas där en sluttning endast består av jord, men istället på grund av instabilitet i form 
av jordrasrisken. Helst bör stolpar alltså byggas där det inte är alltför långt ner till berg.   

Eftersom intervjuerna pekar på att den största fördelen med stolphus är att naturen kan bevaras 
kan metoden även vara särskilt lämplig i områden med höga naturvärden. Detta framgår även i 
litteraturöversiktens avsnitt 3.2.7 om varsam grundläggning. Bland annat menar Petterson 
(2013) i ett examensarbete att grundläggning på pelare eller på en upplyft platta på mark kan 
var en metod för mer varsamhet och bevarande av bergsmiljön för att inte det unika 
kustlandskapet i Bohuslän ska gå förlorat.  

Såsom diskuterades i avsnitt 5.1 kan stolphus vara ett sätt att skydda mot vatten och anses vara 
en klimatanpassande åtgärd. Från intervjuerna råder det dock delade meningar om huruvida 
stolphus kan användas i områden med risk för översvämning. Å ena sidan menar Konstruktören 
att stolphus är fördelaktiga i sådana områden medan Byggentreprenören å andra sidan menar 
att det handlar om att bygga för lågt. Att bygga där förutsätter att marken lämpar sig för 
grundläggning med stolpar och att höjningar av vattennivåer inte påverkar avloppsanläggning.  

I övrigt bör stolphus användas där det finns ett syfte med att lyfta upp huset. Arkitekten menar 
att det ofta finns en förklaring till varför hus på stolpar byggs och ger som exempel att stolphus i 
Asien byggs vid stränder för att sanden flyttar på sig och där det finns höga vågor och tidvatten. 
Det är något som även framgått i litteraturöversikten där stolphus föreslås användas för att 
bland annat skydda mot malaria, skydda mot översvämning och naturkatastrofer, se avsnitt 
3.2.6 och 3.2.8. I Sverige är det främsta syftet med stolphus att bevara naturen och platsens 
karaktär och att kunna bebygga outnyttjade tomter.  

5.4 Vald metod 
Valet att genomföra en intervjustudie möjliggjorde att få en djupare kunskap om att bygga hus 
på stolpar eftersom det inte fanns så mycket skrivet om stolphus i litteraturen. Eftersom syftet 
var att ta fram för- och nackdelar med stolphus, vad som borde beaktas när stolphus byggs och 
vilka platser som är lämpliga att bygga de på var även det en anledning till att välja 
intervjuformen. Detta eftersom det gjorde möjligt för respondenterna att förklara och beskriva 
ytterligare vad deras svar innebar. Hade däremot en kvantitativ studie gjorts i form av 
exempelvis enkäter hade studien inte kunnat göras lika djupgående som vid en kvalitativ studie. 
Fenomenet undersöks där mer på bredden än på djupet, vilket i och för sig är bra när det 
genomsnittliga undersöks. Här avgränsades dock studien till ett enskilt projekt och syftet var 
snarare att skapa en djupare förståelse för stolphus som byggnadsmetod.  

Eftersom resultatet bygger på endast fem personers intervjuer och som dessutom avgränsades 
till projektet Emils Backe kan det inte anses gälla för all byggnation av stolphus. Däremot kan 
resultatet uppmärksamma potentiella fördelar och nackdelar, vilka aspekter som bör beaktas 
och vilka platser som kan vara lämpliga för stolphus. Framför allt kan resultatet användas till att 
uppmärksamma att det finns alternativa sätta att bygga och därigenom bredda perspektivet 
inom byggandet idag.  

För att öka generaliserbarheten hade fler personer kunnat intervjuas. Alternativet hade då varit 
att hitta personer som varit med i liknande projekt där stolphus byggts. Att intervjua fler 
personer hade dock resulterat i en mer tidskrävande studie eftersom tanken fortfarande hade 
varit att gå in lika djupt i varje intervju. Det hade därmed inte rymts inom ramen för ett 
examensarbete. Det hade dessutom varit intressant att intervjua en person som bor i ett hus på 
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stolpar för att även få in deras perspektiv. Det hade skapat en ännu mer bredd i studien men 
eftersom projektet Emils Backe inte har hunnit färdigställas helt finns hittills bara få hus som 
boende har flyttat in i. Det var därmed svårt att få kontakt med någon som ville ställa upp. 



 

48 
 

6 Slutsats 
Analys av resultatet från studien av Emils Backe indikerar att det finns både fördelar och 
nackdelar med att bygga hus på stolpar. Det som tolkas som den viktigaste fördelen är att 
stolpmetoden kan bevara naturen och platsens karaktär, vilket handlar om att byggnaden kan 
anpassas till platsen och inte tvärtom. Detta tack vare att stolpmetoden inte medför lika 
omfattande mark- och grundläggningsarbeten som konventionella metoder, se avsnitt 5.1.1. 
Resultatet visar även andra fördelar så som: 

 Möjliggör ett lägre koldioxidavtryck: Stolpar med träbjälklag kan ge ett lägre 
koldioxidavtryck jämfört med att använda betongplatta, se avsnitt 5.1.2. 

 Möjliggör utnyttjandet av mer mark: På vissa platser är det inte rimligt att göra en 
traditionell grundläggning och där kan stolpar vara ett alternativ vilket gör att tidigare 
outnyttjade platser kan bebyggas, se avsnitt 5.1.3. 

 Skyddar mot vatten: Eftersom huset är upplyft ovanför marken kan huset skyddas mot 
rinnande vatten och översvämning, se avsnitt 5.1.4.  

 Säker metod ur fuktsynpunkt: Eftersom utrymmet under huset är väl ventilerat står det 
emot fukt bättre jämfört med konventionella grundläggningsmetoder, se avsnitt 5.1.5. 

 Förenklar vid underhåll: Det upplyfta bjälklaget med installationer gör det lätt att 
underhålla och lätt att inspektera, se avsnitt 5.1.6. 

 Kan bidra till både högre och lägre boendekvaliteter: Stolparna kan ge fördelar som utsikt, 
trädkojekänsla och känslan av att bo i en lägenhet i skogen. Vissa kan dock uppleva 
stolphus som osäkra. Se avsnitt 5.1.9. 

Bland nackdelarna pekar analysen särskilt mot att det kan vara: 

 En nackdel ur energisynpunkt: Då huset är upplyft ovanför marken blir bjälklaget en till 
fasadyta som gränsar mot kall uteluft jämfört med platta på mark, se avsnitt 5.1.7.  

 Svårt med tillgängligheten: Kan vara besvärligt med tillgängligheten eftersom huset är 
upplyft ovanför marken. Även om tillgängligheten till huset går att lösa kan det vara 
svårt med nivåskillnaderna i området i övrigt, se avsnitt 5.1.8. 

 En enkel konstruktion men svår att bygga: Vid byggandet krävs mycket ställning som blir 
höga och är svåra att bygga i kuperad terräng. Kan dock vara enklare att bygga än att 
spränga och bereda marken, se avsnitt 5.1.10.  

 Svårt att hitta byggare och konstruktörer: Då det är ett annorlunda sätt att bygga finns 
brist på kunskap och erfarenhet hos byggare och konstruktörer idag, se avsnitt 5.1.11. 

 Dyrare än konventionella metoder men billigare på svårbyggda tomter: Att bygga på 
stolpar kan vara dyrare eftersom det är en mer avancerad byggmetod jämfört med en 
vanlig platta på mark där det redan finns en plan tomt. På kuperad terräng när 
sprängning behövs kan det däremot vara billigare, se avsnitt 5.1.12. 

 Svårt att klara bestämmelser om maximal byggnadshöjd i detaljplaner: Många 
detaljplaner har för låga byggnadshöjder vilket kan försvåra byggandet av stolphus på en 
brant tomt med mycket berg i dagen, se avsnitt 5.1.13.  

Analysen visade även på ett antal viktiga aspekter att beakta inför byggande av hus på stolpar: 
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 Platsens förutsättningar: Platsen ska vara lämplig för stolpar vilket handlar dels om vad 
som är mest ekonomiskt, enklast men också mest tekniskt fördelaktigt för att minska 
sättningar och vad som är rätt estetiskt för platsen.  

 Det arkitektoniska uttrycket: Att bejaka det upplyfta istället för att se det som ett problem 
som behöver gömmas.  

 Vatten- och avlopp: Eftersom delar av rören ofta inte går att gräva ned måste vatten- och 
avlopp beaktas för att säkerställa att rören inte fryser. 

 Energiaspekten. Eftersom stolphus ur energisynpunkt är en nackdel behöver detta tas 
hänsyn till för att säkerställa att kraven uppnås. Till exempel kommer ett mer välisolerat 
bottenbjälklag att behövas. 

 Stolphusets utformning: Hur konstruktionen utförs behöver beaktas för att säkerställa en 
lång livslängd och en bra bärighet. Till exempel behöver stolparna stabiliseras vilket kan 
göras med hjälp av bland annat dragstag.  

 Montage för en säker arbetsmiljö: Krångel med ställningar, sluttande terräng och arbeta 
på hög höjd kan göra att det är svårt att garantera en säker arbetsmiljö under byggtiden. 
Därför bör det noga tänkas igenom hur huset ska monteras ihop för att säkerställa detta. 

Sammantaget pekar både erfarenheterna från Emils Backe och den genomförda 
litteraturöversikten mot att stolpar kan vara särskilt lämpliga att använda på kuperade, 
sluttande och andra svårbyggda tomter, i områden med risk för översvämning samt i områden 
med höga naturvärden, se avsnitt 5.3.  
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7 Fortsatta studier 
Under examensarbetets gång har flera potentiella frågeställningar för framtida studier dykt upp. 
Först går det att intervjua fler personer från andra projekt för att få en ytterligare bredd på 
studien. Det kan vara så att det skiljer sig från projekt till projekt. Det går också att dyka ner 
djupare i varje nackdel som kommit fram med byggandet med stolpar och ta reda på hur den 
delen kan förbättras.  Exempelvis se över om stolphus kan utformas som ett passivhus trots 
nackdelen att det är kallt runt hela byggnadens klimatskal. 

Eftersom området Emils Backe vid tiden för detta examensarbete inte var färdigställt går det 
dessutom att utvärdera projektet när allt är klart. Under intervjuerna kom det fram att det 
används olika metoder för stolphusen vilket gör att man vid ett senare tillfälle kan undersöka 
vilken av dessa som visat sig vara mest fördelaktig. Exempelvis i fråga om vilken som varit mest 
ekonomiskt, vilken som fördelaktig rent tekniskt eller vilken som varit enklast att bygga. Även 
stolphusens påverkan på boendekvaliteter kan vara intressant för framtida studier eftersom det 
inte verkade finnas så mycket i litteraturen om det. 

Något som Arkitekten också pratade om var att detaljplanerna kan försvåra byggandet av 
stolphus. En framtida studie här kan vara att se över hur detaljplanerna kan utformas för att 
göra det möjligt för stolphus att byggas och på det sättet spara natur i områden med höga 
naturvärden.  

En annan studie kan vara att utreda hur arbetsplatsmiljön vid byggandet av stolphus kan 
förbättras. Det är en nackdel som kommit fram från intervjun med Grundaren för projektet som 
menar att det är svårt att se till arbetsmiljön under byggtiden på grund av krånglet med 
byggställningar, den sluttande marken och arbete på hög höjd. 
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Bilaga 1 (1/3) 
 

 

Bilaga 1 Intervjuguide 
Detta är ett exempel på intervjuguide som användes i studien. Eftersom frågorna anpassades 
efter varje respondent och förändrades allteftersom fler intervjuer blev gjorda förändrades även 
intervjuguiden.  

Inledning 

Ge en kort presentation av mig själv och examensarbetet (Sofia Svensson, Luleå tekniska 
universitet på programmet Civilingenjör Arkitektur, examensarbetet en sista del) 

Syftet med projektet är att skapa en förståelse för hur styltor som byggnadsmetod fungerar och 
hur den metoden kan användas i Sverige. Ta reda på när det kan vara en lämplig byggmetod, vad 
som måste beaktas och vilka fördelar och nackdelar som finns. 

Konfidentialitet 

- Är det okej att intervjun spelas in? 
- Ingen kommer att få lyssna på bandet förutom jag, handledare och examinator. 
- När det gäller personuppgifter kommer inga namn på personer, organisationer anges i 

rapporten, fiktiva namn kommer att användas så som Arkitekten, Konstruktören. Rådata 
från intervjuer arkiveras på LTU 

- Beskrivning av intervjuförfarandet 
- Känns det okej? Några frågor innan vi börjar? 

1. Kan du berätta lite om: 

 Vad din roll har varit i Emils Backe?  
- Vad har du varit delaktig i? 

 Har du varit delaktig i något annat projekt med upplyfta hus på styltor?  
- så du har lite erfarenhet av det sen tidigare? 
- Var din roll samma i det projektet som hos Emils Backe? 

 Upplever du att det finns ett intresse för projektet? På vilket sätt? 
- Vad finner många intressant? Varför vill man bo i trähus på styltor? Vad är det 

som verkar vara mest intressant? 

2. Begreppet styltor 

Jag skulle nu vilja prata om begreppet styltor 

 Hur skulle du beskriva styltor som grundläggningsmetod? Vad innebär det?  
- Finns det olika metoder?  

Följdfrågor till Byggherre och konstruktör: 

- Kan du beskriva hur styltorna i Emils Backe är utförda? 
- Ska man kalla det stolpar, pelare, pålar, plintgrund? 
- Hur grundläggningen ser ut beror mycket på markens bärighet, kan man säga att 

styltor är pålar eller stolpar, där vissa är nedgrävda eller nedslagna och andra 
inte? 
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3. Vad finns det för fördelar och nackdelar med styltor som 
grundläggningsmetod ur ett hållbarhetsperspektiv?  

 Vilka fördelar och nackdelar ser du generellt med att använda styltor utifrån ditt 
perspektiv som arkitekt? Och i detta projekt? 

- På vilket sätt är det en fördel/nackdel? 
- Ser du några särskilda boendekvaliteter i ett hus på styltor jämfört med hus med 

vanlig grundläggning? 
- Har det funnits några särskilda utmaningar som du ser i projektet, kopplat till 

användning av styltorna? 
 Var det något som var särskilt svårt under projekteringen eller produktionen som var en 

följd av att man använt styltor? 
 Skulle du säga att det var en nackdel? 

- Vem/vilka var med och gjorde valet att höja upp husen på styltor? Hur kommer 
det sig att ni valde att höja upp husen på styltor? 

- Vad tyckte ni om den idén? 
 Vilka andra grundläggningslösningar ser du att styltor kan vara ett alternativ till? 

- Varför?  
- Är det lätt att ersätta de vanliga grundläggningsmetoderna med styltor? 
- Ser du att det finns några problem hos vanliga grundläggningsmetoder som 

styltor kan lösa? 
 Ser du att styltor kan användas för ett mer hållbart byggande? 

- På vilket sätt? 

4. Vilka aspekter med avseende på teknik, ekonomi och miljö måste 
tas hänsyn till vid byggandet av trähus på styltor? 

 Är det något speciellt som du anser att man måste beakta när man bygger hus på styltor? 
- När det gäller ekonomi, teknik och miljö? 
- Jag har läst att en nackdel med att lyfta upp huset på det här sättet är att det blir 

en till yta som vetter mot uteluft, till skillnad mot platta på mark. Hur har man 
tagit hänsyn till det i detta projekt rent tekniskt? 

- Hur har man hanterat placering av avloppsledningar som ska vidare till 
avloppsanläggningen? 

- Hur har marken runt omkring berörts av den nya byggnaden? 
- Hur förhåller man sig till tillgänglighet?  
- Vad är din uppfattning om hur styltor förhåller sig till vanliga 

grundläggningsmetoder rent ekonomiskt? 

5. I vilket sammanhang kan styltor vara en lämplig byggmetod? 

 Finns det några andra situationer förutom vid bergig och sluttande terräng som du kan 
tänka dig att styltor skulle passa i? 

- Tror du att fler hus kommer att byggas på detta sätt i framtiden? 
- Har du planer på eller tror du att du kommer att vara involverad i något projekt 

med hus på styltor i framtiden? 
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6. Erfarenheter än så länge 

 Kan du berätta om dina viktigaste erfarenheter från projektet? för dig som person och 
för din organisation? 

- Finns det något du eller din organisation kommit på som ni skulle gjort 
annorlunda nu när ni har färdigställt några hus? 

- Vilka erfarenheter från projektet skulle du främst vilja skicka med till någon som 
vill bygga trähus på styltor? 

- Hur upplever du att projektet har fortlöpt? 

Avslutning 

- Kort tala om vad som kommit fram under intervjun 
- Jag har inga fler frågor, är det något du vill tillägga eller har du några frågor innan vi 

avslutar? 
- Jag kommer att intervjua arkitekten, konstruktören och Eric Hedenstedt, ... finns det 

någon mer nyckelperson som medverkat i eller på annat sätt bidragit till projektet som 
du tycker att jag borde prata med om styltor som byggmetod? 

- Nu kommer jag att sammanställa och analysera materialet. Jag skulle sen vilja skicka ett 
utkast till dig så att du kan läsa igenom, för att se till att jag har tolkat dig rätt. 

- När examensarbetet är klart kommer det att publiceras på LTU:s hemsida. 


