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SAMMANFATTNING
Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk 
komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, 
men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt 
mer plats. Samtidigt som tekniken får ta mer och mer plats har utvecklingen 
på projekteringssidan gått i en helt annan riktning. Arkitekten har istället 
kommit att bli en av de många konsulter som specialiserar sig på sin del av 
projektet (Östnäs, 1984). Att dessa utvecklingar skett åt olika håll skapar ett 
kunskapsgap mellan teknikkonsulter och arkitekter i dagens byggprojekt. 
54% av respondenterna i denna studie, uppger att kunskapsgapet mellan 
A och VVS är så stort att det skapar problem i projekteringen och 35% av 
respondenterna anger att det ofta bidrar negativt till slutresultatet i form av 
nödlösningar. 

Detta examensarbete syftar till att undersöka om samordningen mellan 
arkitekt och VVS-projektör kan förbättras genom att överbrygga installa-
tionskunskap. Studien begränsas till att omfatta enbart samordning mellan 
Arkitekt och VVS-projektör och avgränsas alltså mot övriga projektörer i ett 
byggprojekt. Undersökningen fokuserar på samordning i tidigt skede av 
projekteringen, programskede.

Hypotesen är att det generellt finns ett behov av ökad installationssamord-
ning i projekteringen, denna testades genom en kvantitativ undersökning 
i form av en webbenkät. Totalt deltog 99 personer i undersökningen. Med 
hjälp av statistisk analys i form av hypotestest påvisades att det generellt 
finns ett behov av ökad samordning, hypotesen gick att bevisa. Utöver det 
identifierades, med hjälp av hypotestest I, att det behövs en förändring i vilka 
projektörer som ingår i projektet i programskede. 

De oftast förekommande samordningsproblemen identifierades genom 
kvalitativa djupintervjuer med elva verksamma projektörer och två bransch-
experter. Här framgick att de problem som förkommer i störst utsträckning 
är storlekar på fläktrum och placeringar av schakt. De problem som medför 
störst konsekvenser var vertikala utrymmen. Orsaken till uppkomsten av 
problem menar många är bristande kunskap eller erfarenhet från arkitektens 

sida. Arkitekter i sin tur uppger att det beror på ändringar i sena skeden från 
beställarens eller vvs-projektörens håll. Majoriteten hävdar att om vvs-projek-
tören kom in i ett tidigare skede så skulle problemen minska. 

Därefter utvecklades, under en workshop med 5 deltagande projektörer ett 
förslag till hjälpmedel. Kontentan från den workshopen var att om vvs-pro-
jektören kommer in i projektet i tidigt skede, programskede, så kan rätt 
förutsättningar sättas tidigt. Förslag om kreativa startmöten uppkom bland 
annat. Deltagarna var även överens om att det bästa sättet att förmedla 
installationskunskap är att utbilda, detta dels genom tvärfackliga projekt 
under arkitektutbildningen, dels genom kurser eller platsbesök för de 
praktiserande arkitekterna. 

Ur samtlig insamlad data formades ett hjälpmedel för att möta de identi-
fierade behoven. Detta hjälpmedel blev en checklista för hur möten och 
konsultation mellan A och VVS ska ske i programskede. Checklistan tydliggör 
ansvar och förväntningar för båda parter. 

Detta hjälpmedel testades sedan experimentellt i ett gestaltningsförslag. 
Gestaltningsförslaget är ett flerbostadshus på fastigheten Kv. Notstället 5 & 
6 i Eskilstuna kommun. I programhandlingen, som utgör resultatet av experi-
mentet, presenteras även lösningar för installationssystem. 

Hjälpmedlets förmåga att möta de identifierade behoven utvärderades 
med slutsatsen att behoven tillgodoses men att ett kompletterande verktyg 
för ökad installationskunskap kan behövas. Hjälpmedlet anses inte bekosta 
projektet på arkitektoniska kvaliteter i så stor mån utan skapat mervärde 
genom nya innovationer samt att överraskningar undveks. 

Som forskningsämne har detta projekt väckt stort intresse i branschen. 
Insikter från denna studie är att tvärfacklig kommunikation och kunskapsö-
verföring mellan disciplinen generellt är ett intressant ämne att studera. De 
samlade resultaten från denna studie pekar på att en förändring i arbetsrätt 
under tidigare skeden i projekteringen är något som bör ske. Detta för att 
effektivisera projekteringen och säkerställa god kvalitet i slutprodukten, våra 
flerbostadshus. 

NYCKELORD: Samordning, Arkitekt, VVS, Installationssamordning, Tvärfack-
lig kommunikation, Installationer, Flerbostadshus, Programskede.
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ABSTRACT
Sweden has high statutory standards for inside climate and thermic comfort 
in buildings. Because of technical advances these requirements can be met, 
but at a cost. Increasingly effective HVAC and plumbing systems are linked 
to a larger volume claim for units, pipes and ducts. As the systems grow the 
design aspect moves in a contrary direction. A direction where the role of 
the architect has changed to become a consulting part (Östnäs 1984). These 
diverging developments has triggered a knowledge gap between technical 
engineers and architects. 54% of respondents on this study claim that this 
gap causes problems, and 35% claim that it often contributes negatively to 
the end result in the form of having to resort to last minute solutions.  

This master thesis aims to investigate if the coordination between architects 
and HVAC & plumbing engineers can be improved by bridging the know-
ledge gap. The study is limited to only encompass the coordination between 
these two groups and leaves out remaining disciplines and parties. The focus 
of this study is directed to the early stages in the building design process.  

The hypothesis suggests that there exists a need for further coordination 
regarding installations design. This has been tested through a quantitative 
survey consisting of a web form with a total of 99 respondents. This data was 
then statistically analyzed in the form of hypothesis testing, which concluded 
there exists a general need for improved coordination. Furthermore, hy-
pothesis test I showed that there is also need for a change regarding which 
disciplines should be involved in early stages of projects.  

The most common coordination problems were identified by a quantitative 
study consisting of interviews with eleven projectors and two branch experts. 
The two most coveted aspects were the volumetric size of room containing 
ventilation machinery and the placing of vertical shafts. Where vertical 
spaces caused greatest consequences. The reason for these problems, 
according to many, being an acute lack of interdisciplinary knowledge or 
experience from the architect. On the other hand, architects claim this is due 
to changes being made in latter stages of projects by other disciplines or the 
client. The majority claim that a solution is to bring in the HVAC & plumbing 

engineer in an earlier stage.  

Following this a workshop including five professionals was carried out to 
draft up a solution. It established that if the HVAC & plumbing engineer 
is brought in at an earlier stage it allows for the right conditions to be set. 
Suggestions regarding creative start up meetings were introduced. Partici-
pants agreed that the best way to mediate knowledge about installations is 
to educate through both interdisciplinary projects at universities, and also 
through courses or site visits for architects.  

To meet the identified needs a solution was constructed from collected 
data. This solution took the form of a checklist to help guide how meetings 
between the architect and HVAC & plumbing engineer should be carried out 
in early stages. The checklist clarifies responsibility and expectations for both 
parts.  

This solution was then tested through a simulated design project. The project 
consists of an apartment building property for Notstället 5 & 6 in Eskilstuna 
municipality. A solution for the installations is presented.  

The checklists ability to meet the identified needs were concluded to suffice 
but an additional tool for bridging the knowledge gap further would be 
beneficial. The use of this solution did not cause any significant negative 
consequences on the architectural  qualities, but created value by discove-
ring new innovative solutions, in addition to preventing unplanned surprises 
from arising.  

As a research topic this project has sparked interest in the branch. Insights 
from this study concludes that interdisciplinary communication and knowled-
ge transfer between disciplines in general is an interesting topic to study.  

KEYWORDS: cooperation, architect, HVAC & plumbing, interdisciplinary 
communication, installations, early stage planning 
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1. INLEDNING
Detta avsnitt avser att leda in läsaren i examensarbetet. Först genom att 
beskriva bakgrunden till examensarbetet och det valda ämnet. Sedan pre-
senteras examensarbetets syfte med tillhörande frågeställningar. Därefter 
förklaras förkortningar och centrala begrepp i rapporten. Slutligen förkla-
ras rapportens flöde, som också överensstämmer med examensarbetets 
struktur, under ett dispositionsavsnitt.

1Avsnitt , till figurerna

1Avnitt, till tabellerna
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1.1. Bakgrund

Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk 
komfort. Detta samtidigt som samhället och dess invånare strävar mot en 
mer hållbar framtid. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta 
dessa behov, till exempel går det att återvinna värme från frånluften för 
att göra energibesparingar. Men detta medför att installationssystemen 
i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. Genom att blicka tillbaka till 
1900-talets början går det att förstå i vilket utsträckning tekniken har vuxit 
i förhållande till lägenhetsyta och fått ta mer plats för varje decennium. 
I början av 1900-talet ventilerades husen genom termiska drivkrafter, 
självdrag-system, som inte krävde alls det utrymmet som dagens 
fläktdrivna ventilationssystems gör.   

Samtidigt har utvecklingen på projekteringssidan gått i en helt annan 
riktning. Fram till och under tidigt 1900-tal hade arkitekten ofta helhets-
ansvar för byggprojektet. Saint (2007) menar att historiskt sett var arkitekt 
och ingenjör olika beteckningar för samma profession där benämningen 
endast berodde på typen av projekt, men att detta hade ändrats till 
1900-talets början då de skiljt sig på grund av specialisering. Inom de 
senaste två hundra åren har arkitekten och ingenjören separerats där 
ingenjören får en konsulterande roll medan arkitekten endast ser denne 
som en beräknande del som endast uppfyller byggbarheten av arkitektens 
estetiska koncept (Flury, 2011). Den högt ansedda arkitekten Ivar Tengbom 
började ifrågasätta detta och menade att arkitektstuderande försummade 
delar av sitt yrkesansvar och bara intresserade sig för det estetiska. På 50- 
och 60-talet blev byggprojekten så pass stora och komplicerade samtidigt 
som byggandet industrialiserades till den grad att arkitekternas tekniska 
kunskaper inte längre var tillräckliga. Den metod som utarbetats av 
arkitekter sedan sekelskiftet, som bygger på att arkitekten hade ingående 
kunskap i byggandets alla moment och kunde styra byggprocessen, gick 
nu förlorad. Istället kom arkitekten att bli en av de många konsulter som 
specialiserade sig på sin del av projektet (Östnäs, 1984). Grange (2005) 
uppger att arkitekten förlorat helhetssynen samt att relationerna och 

samarbetet mellan de olika disciplinerna är bristfälliga med tillhörande 
vanföreställningar om de andra. Grange menar ytterligare att dålig sam-
ordning har lett till att aktörer skapat sina egna skilda intressen. Bristerna 
har enligt Grange bland annat lett till undermålig kvalité på produkten, 
större produktionskostnader och sänkt innovationsgrad.  

Att dessa utvecklingar skett åt olika håll skapar ett kunskapsgap mellan 
teknikkonsulter och arkitekter i dagens byggprojekt. För att ett byggpro-
jekt ska kunna genomföras idag krävs en samling av specialistkompetenser 
och samordning där emellan (Ryd, 2017).   

Av all tvärfacklig samordning är den mellan Arkitekt och VVS en som till 
stor del medför problem som direkt påverkar slutkunden, i form av synliga 
installationer, dåligt inomhusklimat och högre driftkostnad.  

Arkitekten kommer ofta in tidigt i projekten för att formge och beakta 
beställarens önskemål. Därefter kommer VVS-konsulten in i projektet med 
rekommendationer för att uppfylla de krav som ställs på inomhusklimatet. 
Men detta verkar inte fungera helt felfritt. I denna studie uppger 44% 
procent av yrkesverksamma vvs-projektörer, projektledare och arkitekter 
att arkitekten sällan har koll på vad som bör planeras för i tidigt skede, 
med avseende på installationer. I samma studie uppger många, 54%, 
att kunskapsgapet mellan A och VVS är så stort att det skapar problem i 
projekteringen och 35% anger att det ofta bidrar negativt till slutresultatet i 
form av nödlösningar. Denna statistik återfinns i Bilaga III

Nina Ryd, Professor i Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid CTH, skri-
ver i sin bok Tidiga skeden i planering bygg och förvaltning att samhälls-
byggnadssektorns effektivitet kan öka genom högre grad av tvärfacklighet 
och samverkan över professionsgränser (Ryd, 2017).  Även Byggindustrin 
(2016) skriver i sin rapport Nybyggda bostäder är sällan hållbara att det 
finns stora brister i projekteringen av nya bostäder och en kortsiktighet 
vilken påverkar drift och underhåll av installationerna.   
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På Luleå Tekniska Universitet utbildas Civilingenjörer inom Arkitektur som 
ett svar på branschens behov av tvärfacklig kompetens. I utbildningen 
tillhandahålls tekniskt kunnande i kombination med arkitektoniska kurser. 
Utbildningen bidrar till en ökad förståelse för andra discipliners arbete och 
en byggnads komplexitet. Detta examensarbete är ett sätt att tillämpa det 
breda förhållningssättet i en undersökning kring samordning mellan det 
tekniska och arkitektoniska. På samma sätt ramar det även in visionen och 
grundidén med programmet Civilingenjör Arkitektur på ett bra sätt.  

Det existerar forskning i ämnet samordning och de olika rollerna som 
utvecklats. Saint (2007) undersöker hur arkitektens och ingenjörens roll har 
förändrats senaste tvåhundra åren i Frankrike, Storbritannien och Amerika. 
Slutsatser dras till att arkitektens heltäckande ansvar delats upp till ett 
flertal  olika discipliner. Flury (2011) utökar detta i att dra slutsatser till att 
arkitekten endast ansvarar för det yttre medan ingenjören å andra sidan 
ansvarar för det konstruktiva. Grange (2005) identifierar i sin doktorsav-
handling vid Göteborgs universitet att roller och samordning är bristande 
på flera plan och de konsekvenser som detta orsakar. Däremot finns ingen 
tidigare forskning som i synnerhet rör arkitekten och vvs-projektören. För 
tillfället pågår ett projekt där Säker vatten AB undersöker om det går att 
ta fram ett hjälpmedel för arkitekten i syfte att förebygga installationsfel i 
projekteringen. I tidigare utredningar fokuserade Säker Vatten AB på att 
överbrygga kunskap mellan VVS-projektör och montör. I samband med 
detta gav de ut dokumentet Samordning Bygg/VVS. Denna innehåller tips 
och råd för att utföra byggnadsarbeten som möjliggör installationer enligt 
branschregler Säker Vatteninstallation (Svensk byggtjänst, 2011). Att Säker 
Vattens projekt, i samma tema, pågår parallellt blev känt först efter att 
examensarbetet start och det finns ingen koppling till detta examensarbe-
te. Faktumet att projektet existerar tyder dock på att detta är ett ämne som 
är värt att studera samt att det finns ett behov av och en vilja till förändring 
i branschen.   

1.2. Syfte och frågeställningar

Detta examensarbete syftar till att undersöka om samordningen mellan 
arkitekt och vvs-projektör kan förbättras under programskede, i förhållan-
de till den inledande enkätstudien, med ett hjälpmedel för att överbrygga 
installationskunskap. För att bevisa och belysa de problem som bristande 
samordning leder till i nuläget, peka ut kärnfaktorer och föreslå ett hjälp-
medel. För att uppmärksamma ett problemområde och ge underlag för 
yrkesverksamma i branschen att skapa rätt förutsättningar för god samord-
ning och gott resultat av projekteringen. 

Hypotesen är att det generellt finns ett behov av ökad installationssam-
ordning i projekteringen, denna ska testas. De oftast förekommande 
samordningsproblemen ska identifieras. Ett förslag till hjälpmedel, som 
möter de identifierade behoven, ska presenteras. Detta hjälpmedel ska 
sedan testas experimentellt och utvärderas genom ett gestaltningsprojekt. 
Flödet genom rapporten illustreras i Figur 1.1. 

Huvudsyftet bryts ned till 6 frågeställningar, uppdelade i två block. Frå-
geställningarna i block 1 följer varandra kronologiskt, för att kunna svara 
på frågeställning tre måste frågeställning 1 och 2 vara besvarade. Även 
blocken är kronologiska, för att kunna genomföra Block 2 måste Block 1 
vara helt avslutad och frågeställningarna besvarade.  

Block 1: Undersökning 
• Finns det ett generellt behov av att förbättra  
 installationssamordningen mellan Arkitekt och VVS-projektör i  
 programskede? 
• Vilka är de mest förekommande samordningsproblemen och vad beror  
 det på? 
• Vilket hjälpmedel löser de identifierade problemen bäst? 
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Figur 1.1: Rapportstruktur

FRÅGESTÄLLNING:

UNDERSÖKNING

AKTIVITET:
UTVECKLING AV
LÖSNING GESTALTNING UTVÄRDERING

Finns det generellt 
ett behov av att 
förbättra installations- 
samordningen mellan 
arkitekt och vvs-projektör 
i programskede?

Vilka är de mest 
förekommande 
samordningsproblemen 
och vad beror de på?

Vilket hjälpmedel 
möter de identifierade 
behoven bäst?

Vad blir resultatet av ett 
gestaltningsförslag av 
typen flerbostadshus där 
en sådant hjälpmedel 
tillämpats?

Hur väl kunde hjälpmedlet 
möta de identifierade 
behoven?

Hur påverkade tillämpning-
en av lösningsförslaget den 
arkitektoniska kvaliteten 
och gestaltningsprocessen?

•
BLOCK 1 BLOCK 2

•
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Block 2: Gestaltning och Utvärdering  
• Vad blir resultatet av ett gestaltningsprojekt av typen flerbostadshus där  
 ett sådant hjälpmedel tillämpats? 
• Hur väl kunde hjälpmedlet möta de identifierade behoven? 
• Hur påverkade tillämpningen av lösningsförslaget den arkitektoniska  
 kvaliteten och gestaltningsprocessen?

1.3. Avgränsningar

Studien begränsas till att omfatta enbart samordning mellan Arkitekt och 
VVS-projektör och avgränsas alltså mot övriga projektörer i ett byggpro-
jekt. Samordningsproblem som inte direkt eller indirekt kan kopplas till 
installationerna i byggnaden beaktas inte. Undersökningen fokuserar 
på samordning i tidigt skede av projekteringen, programskede. Detta 
eftersom de tidiga skedena ofta är avgörande för projektets framgång (Ryd 
2017) samt att ändringar sent i projekteringen är mer kostsamt (Hallin & 
Gustavsson, 2015). Hjälpmedlet utformas därför för att verka i denna del av 
byggprocessen. Undersökningen begränsas till att omfatta respondenter 
som är verksamma projektörer i Sverige och hjälpmedlet utformas därför 
i första hand för att verka i traditionella svenska flerbostadshusprojekt. 
Experimentet begränsas till en specifik fastighet i Eskilstuna, Notstället 5 
och 6, vilket medför att detaljplanen för detta område skapar avgränsningar 
i utformningen. Då lösningen avser till att tillämpas i programskede, för 
projektering av flerbostadshus, begränsas gestaltningsexperimentet till att 
vara av en sådan typ.

1.4. Centrala begrepp

Ordet samordning och installationssamordning används frekvent i rappor-
ten. Med samordning och installationssamordning avses i detta arbetet att 
i ett byggprojekt tillsammans med de ingående projektörerna koordinera 
och planera för att undvika nödlösningar och kollisioner, kopplat till installa-
tionsystemen, i ett senare skede.

Installationssamordnare är även namnet på en arbetsroll i ett byggprojekt. 
Sveriges byggindustrier är en av många aktörer som utbildar installa-
tionssamordnare. De menar att idag består allt oftare projektkostnaden 
till hälften av installationer med komplicerade och avancerade tekniska 
system (Sveriges byggindustrier, 2016).  Att planera styra och leda pro-
jekten kräver god insikt och kunskap i alla tekniska frågeställningar så att 
rätt produkt kan levereras inom givna ekonomiska och tekniska ramar på 
fastställd tid (Sveriges byggindustrier, 2016).  

Vanligtvis har installationssamordnaren sin bakgrund ifrån el- eller 
VVS-branschen (byggledarskap.se, 2014).  

I denna rapport används begreppet installationssamordning utan koppling 
till yrkestiteln installationssamordnare. Installationssamordningen här är 
den som sker mellan arkitekt och installatör eller installatör och övriga 
discipliner/teknikkonsulter. 

I denna uppsats förekommer ofta förkortningar. Dessa listas nedan:

Förkortningar

Discipliner
A - Arkitekt 
B - Beställare 

 
   Definition: Samordning 
   Att samordna, är att se till att händelser eller arbetsinsatser som hänger  
   ihop i fråga om tid eller plats blir utförda i rätt följd och på rätt sätt.
   (Nationalencyklopedin, u.å)

 
   Definition: Discipliner 
   Kunskapsområde särskilt teoretiskt men även praktiskt. 
   (Nationalencyklopedin, u.å)
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K - Konstruktör 
P - Projektledare 
VVS - Värme, ventilation och sanitet 
VA - Vatten och avlopp 
VS - Värme, sanitet (rör) 
V - Ventilation (vent)
Installationer

VVC - Varmvattencirkulation
UC - Undercentral (teknikrum för värmesystemet)
Regelverk

BBR - Boverkets byggregler 
SIS -  Svensk standard

1.5. Disposition

Avsnitten i uppsatsen är strukturerade
enligt följande: 

Varje avsnitt har tilldelats en kulör, den kulör är även den dominerande i 
illustrationer och figurer som visas på det avsnittet. På höger sida i varje 
uppslag finns ett flikregister som visar vilket avsnitt som behandlas, även 
kulören vid sidnumreringen visar vilket avsnitt som är aktivt. 

Uppsatsen inleds med att teoretiskt gå igenom ämnet installationsteknik 
samt redogöra för byggprocessen, där återfinns ett avsnitt med ordför-
klaringar. Vidare beskrivs teori kring statistisk analys. Examensarbetet är 
indelat i två block, enligt Figur 1.1. Det första blocket innefattar kvalitativ 

Arkitekt Vvs-projektör Beställare Projektledare

Värme

Ventilation (till/från)

Sanitet (vatten/avlopp)

1. Inledning 
2. Teori 
3. Metod 
4. Resultat och analys 
5. Diskussion 

och kvantitativa datainsamlingar samt utveckling av en lösning. Det andra 
blocket består av ett experimentellt gestaltande och utvärdering av lös-
ningen. Under avsnittet 4. Resultat och analys presenteras resultaten från 
både block 1 och 2 i kronologisk ordning, med tydlig koppling till me-
todavsnittets ordningsföljd. I block 1 kommer de aktiviteter som lett fram 
till svar på en frågeställning (Enkätundersökning, Djupintervju, Förslag till 
lösning) att sammanfattas för att visa de tydligaste resultaten. Inledningsvis 
i diskussionen utvärderas examensarbetets valda metoder och resultatet 
i sin helhet, utifrån syftet och ur ett större perspektiv. Därefter diskuteras 
svaren på respektive frågeställning, sammanfattningarna, och metoden 
som har lett fram till svaret på frågeställningen. Slutligen ges även rekom-
mendationer för vidare forskning .

I rapporten kommer olika färger representera olika discipliner. 

Olika färger kommer även ibland representera de ingående delarna i VVS. 

Under teorikapitlet används ljusblåa boxar för att tala om att detta är ett 
urklipp från BBR. 

Under Resultat & analys används ljusgula boxar för att tala om att detta är 
ett hypotestest.



2. TEORI
I detta avsnitt behandlas de teoretiska områden som är relevanta för exa-
mensarbetets syfte. Byggprocessens ingående delar presenteras, VVS-in-
stallation förklaras och metodiken för statistisk analys visas. 

2Avnitt, till figurerna

2Avnitt, till tabellerna
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BYGGPROJEKT

FÖRSTUDIE PROJEKTERING PRODUKTION FÖRVALTNING

PROGRAMSKEDE PROJEKTERINGSSKEDE

UTREDNINGAR

GESTALTNING
SYSTEMUTFORMNING

DETALJUTFORMNING

• BYGGNADSPROGRAM

• FÖRSLAGSRITNINGAR

• SYSTEMHANDLINGAR

• BYGGHANDLINGAR

Figur 2.1:  Byggprocessen med fokusområde projektering.
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2.1. Byggprojekt 

Modern samhällsbyggnad kännetecknas av tvärfunktionellt samarbete i 
projektteam. 

Ett projekt beskriver Hallin och Gustavsson (2015) är en arbetsform, eller 
uppdragsform, med starkt målfokus. Projektet ska genomföras på utsatt 
tid med begränsade resurser. Därtill måste målet vara avgränsat och en 
budget måste finnas.  

Inför och under planeringen av byggprojekt är de tidiga skedena ofta 
avgörande för projektets framgång och valet av ingående projektörer är i 
allra högsta grad styrande. (Ryd, 2017)   

2.1.1. Byggprocessen 
Byggprocessen delas in i olika skeden. I byggprocessen är resultatet en 
samhällelig helhet, där byggnadsverk och verksamheter ingår som delar, 
tex. ett bostadsområde, ett sjukhusområde, en stadsdel eller en kommun. 
(Eringstam, 2014) 

Programskede

Nordstrand (2008) beskriver programskedet som det skede där analyser 
och utredningar som gjordes i förstudien fördjupas och kompletteras. 
Dessa sammanställs sedan i ett program eller byggnadsprogram. Ryd 
(2017) beskriver att programskedet även innefattar aktiviteter som priorite-
ring, strukturering, kvalitetssäkring. 

Projekteringsskede  

I projekteringsskedet är arkitektens uppgift att i samarbete med övriga 
konsulter, inom till exempel VVS, konstruktion, landskap etc., utforma 
byggnaden. Denna fas kallas gestaltning och utgår ifrån byggprogrammet 
och resulterar i förslagshandlingar. Gestaltningen innebär att föreslå olika 
alternativa utformningar och väga dem mot varandra. Därefter fastställs 
bärande konstruktionssystem, installationssystem m.m. under systemut-

formningen. (Nordstrand, 2008) 

Systemskede 

I detta skede ingår att utforma och fastställa byggnadens konstruktions-
system och de olika installationssystemen på ett sådant sätt att byggnads-
programmet uppfylls. Systemhandlingarna utgör underlag för resterande 
detaljutformning, några av systemhandlingarna används även för bygglov-
sansökan. (Nordstrand, 2008) 

2.1.2. Entreprenadformer 
Samarbetet mellan de olika parterna, byggherre, projektörer och entre-
prenörer kan se olika ut beroende på vilka avtal som sluts. Två huvudtyper 
beskrivs i Byggprocessen av Nordstrand (2008): 

• Utförandeentreprenad   Totalentreprenad
 Generalentreprenad 
 Delad entreprenad 
 Samordnad generalentreprenad 

Det som i stora drag särskiljer entreprenadformerna är vem som ansva-
rar för upprättande av handlingar. Vid utförandeentreprenader svarar 
byggherre tillsammans med konsulter för projekteringen fram till färdiga 
bygghandlingar. Därefter upphandlas entreprenörer som utför produk-
tionen enligt framtagna ritningar och beskrivningar.  Vid totalentreprenad 
låter byggherren en enda entreprenör stå för såväl projekteringen som 
produktionen. Den stora skillnaden i programskede mellan dessa, illustre-
ras i Figur 2.2 och Figur 2.3 på nästa sida. 

I utförandeentreprenad är det samma projektgrupp i programskede och 
projekteringsskede samt att förvaltaren är också den som leder projekte-
ringen. I en totalentreprenad tar projektgruppen fram en programhandling 
som upphandling av entreprenörer sker med avseende på. Därefter 
fortskrider projekteringen med en konsultgrupp tillsatt av entreprenören. 
Entreprenören färdigställer byggnaden och lämnar över nyckeln till 



10

byggherren igen som förvaltar byggnaden.  

PROGRAM PROJEKTERING UPPHANDLING

ANBUD PRODUKTION

FÖRVALTNING

Figur 2.2: Byggprocess vid utförandeentreprenad.

PROGRAM

PROJEKTERING

UPPHANDLING

ANBUD

PRODUKTION

FÖRVALTNING

Figur 2.3: Byggprocess vid totalentreprenad.

2.1.3. Samordning och samverkan  
Ryd (2017) listar i boken Tidiga skeden fem färdigheter som utvecklar 
samarbetsförmåga. Varav en av punkterna är följande: “Att ha självinsikt 
och förståelse - för andras behov, avsikter om motiv”.  

Vidare menar Ryd (2017) att det i tidiga skeden kan vara klokt att sträva 
efter ökad öppenhet och tydliggöra vad som är gemensam kunskap. Ett 
sätt att göra det är att vara tydligare med sin feedback om eventuella 
informationsglapp eller behov av att komplettera och förtydliga eventuella 
kunskapsluckor.  

Resultat från ett projekt genomfört vid Chalmers Tekniska Högskola om 
“Byggherrens kravformulering” i tidiga skeden visar att möten av olika 
slag är den klart mest använda kommunikationsformen i tidiga skeden 
generellt (Ryd, 2017). Verktyg för att genomföra möten på ett genomtänkt 
sätt används mycket lite. I en undersökning bland svenska chefer om 
möteseffektivitet och mötesrutiner svarar 90 procent av de tillfrågade 

att möten inte fungerar bra (Ryd, 2017). 4 av 5 respondenter uppgav att 
alla deltagare inte delger sin uppfattning på mötena och står inte för sin 
uppfattning samt tycker att de håller så låg kvalitet att de är meningslösa. 
(Ryd, 2017) 

Samtidigt menar Ryd (2017) att bra möten i tidiga skeden ger deltagarna 
möjlighet att utbyta erfarenheter, bli sedda och ges möjlighet att bidra. 
Ryd (2017) menar att arbetsmöten, workshops, anses mer meningsfulla.  

2.2. VVS-Installationer 

I detta teorikapitel avhandlas ämnet VVS-installationer. Varför finns det? 
Vilka ställer kraven? Hur uppfylls kraven? Och Vem ser till att de uppfylls? 

VVS står för värme, ventilation och sanitet och benämns på engelska som 
HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning). (Eringstam, J, 2014; Säker 
vatten AB, 2015). Engelskans plumbing motsvarar sanitet. 

Elmroth (2015) menar att krav på hygien, hälsa och miljö är kärnegenska-
per hos ett hus och måste alltid uppfyllas. Även Dahlblom och Warfvinge 
(2010) anser att VVS-installationernas viktigaste uppgift är att skapa ett 
komfortabelt inneklimat för den verksamhet som bedrivs och som inte 
äventyrar hälsan för brukarna.  

Inneklimat - Ett allmänt begrepp som kan definieras som människans 
omgivningssituation med avseende på de faktorer som påverkas av de 
tekniska installationerna. 

Byggnader och deras installationer ska utformas så att 
luft-och vattenkvalitet, samt temperatur- och hygien-
förhållanden blir tillfredsställande under byggnadens 
livslängd och därmed olägenheter för människors hälsa 
undviks. (BBR, BFS 2011:26)

BBR 6:1
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distributionssystem och en rumsvärmare. 

Den vanligaste typen av rumsvärmare är radiatorer (Dahlblom & Warf-
vinge, 2010), andra förekommande är konvektorer och golvvärmeslingor. 
Värmen fördelas ut till dessa rumsvärmare via distributionssystem. Det 
vattenburna distributionssystemet är det vanligaste i bostäder och fung-
erar kort så att varmvatten cirkuleras i rör till rumsvärmarna. Cirkulationen 
upprätthålls av en pump (nr 9 i Figur 2.5).

Val av värmekälla görs med avseende på ekonomi, miljö och krav på 
underhåll. Fram till 1970-talet var olja dominerande, detta följdes av en 
period med mycket el-värme och under de senaste 20 åren används 
fjärrvärme mest. (Dahlblom & Warfvinge, 2010)

VVS-konstruktörens uppgift vid utformningen av värmesystemet är 
bland annat att i samarbete med arkitekten reservera lämplig plats för 
teknikrum (UC) och välja typ och placering av rumsvärmare så att kraven 
på inomhusklimat uppfylls. De dimensionerar även rumsvärmare, rör och 
alla komponenter i rörsystemet. Men innan systemutformningen kan börja 

Byggnader ska utformas så att tillfredställande termiskt 
klimat kan erhållas. Vidare beskrivs att kraven på termiskt 
klimat gäller i hela byggnaden. Kravet på termisk komfort 
gäller rum eller avskiljbara delar av rum där människor 
vistas mer än tillfälligt. (Boverket, 2011)

BBR 6:41

0,1 m

0,1 m

2,0

 

m

2,0

 

m

VISTELSEZON

VISTELSEZON

1,0

 

m

0,
6

 

m

Figur 2.4: Illustativ beskrivning av vistelsezon.

Inneklimatet regleras genom lagar och nivåerna styrs i detalj av:  
• Boverket där reglerna finns formulerade i BBR 
• Arbetsmiljöverket där reglerna finns formulerade i AFS 
• Socialstyrelsen där reglerna finns formulerade i SOSFS 

(Dahlblom & Warfvinge, 2010)

2.2.1. Värme

Med detta menas att termisk komfort ska uppnås i vistelsezonen (Elmroth, 
2015). 

Termiskt klimat - Termiskt klimat består av två parametrar, dels termisk 
komfort för personerna som vistas i byggnaden, dels en påverkan från det 
termiska klimatet på själva byggnaden. Det termiska klimatet har också 
inverkan på byggnadens beständighet. 

Termisk komfort - Det tillstånd då en person är tillfreds med temperatu-
rupplevelsen och önskar sig varken en varmare eller kallare omgivning. 
(Dahlblom & Warfvinge, 2010) 

Vistelsezonen - Begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 höjd och ett 
annat på 2,0 meter höjd, samt vertikala plan 0,6 meter från ytterväggar 
eller andra yttre begränsningar, dock 1,0 meter vid fönster och dörr, se 
även Figur 2.4 nedan. (Elmroth, 2015;  Boverket, 2017)

Värmesystemet ska under vinterhalvåret skapa ett behagligt inneklimat 
(Dahlblom & Warfvinge, 2010). Systemet består av en värmekälla, ett 
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måste VVS-konstruktören (eller ansvarig) undersöka byggnadens utform-
ning för att kunna bestämma värmeeffektbehovet i varje rum. (Dahlblom & 
Warfvinge, 2010)

Exempel på ett värmesystem som baseras på fjärrvärme presenteras 
i rött i Figur 2.5. Fjärrvärme från stadsnätet kopplas in under mark till 
undercentralen. Där leds fjärrvärmen till en fjärrvärmecentral som värmer 
upp kallt vatten från kallvattenservisen och skapar varmvatten som lagras i 
ackumulatortanken. Fjärrvärmecentralen styr och reglerar värmetillförseln. 
Den nedkylda fjärrvärmen leds sedan ut ur byggnaden och skickas tillbaka 
till fjärrvärmeverket. Det uppvärmda vattnet pumpas ut genom en värme-
pump till distributionssystemet. Det fördelar värmen till rummen genom 
horisontella dragningar och vertikala stammar. I rummen sprids värmen 
genom en rumsvärmare i form av exempelvis radiatorer, golvvärme eller 
konvektorer. Nedkylt vatten bärs tillbaka genom distributionssystemet till 
fjärrvärmecentralen (8) för att återigen värmas upp.

2.2.2. Ventilation
En betydande faktor för att uppnå ett gott inneklimat är ventilationen 
(Folkmyndighetens författningssamling [FoHMFS], SFS 2014:18). 

Ventilationens funktioner i grova drag är att:  
• Tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft 
• Medverka till att föroreningar inte sprids i byggnaden  
• Skapa ett undertryck inomhus 
• I vissa fall värma eller kyla 

VVS-konstruktörens uppgift vid utformning av ventilationsinstallationer är 
bland annat att ta reda på vilket flöde som krävs i respektive rum, välja typ 
av installationssystem, placering av fläktar och/eller luftbehandlingsag-
gregat samt till- och frånluftsdon utifrån inneklimatkrav. De dimensionerar 
don, kanaler och komponenter utifrån aktuella ventilationsflöden m.m. 
(Dahlblom & Warfvinge, 2010)

Vilket typ av installationssystem som väljs till respektive projekt styrs bland 
annat av regler, rekommendationer och krav från myndigheter, men även 
investerings- och driftkostnader samt utrymmesbehov och underhåll styr 
(Dahlblom & Warfvinge, 2010).  

Ett fläktsystem ska i princip alltid finnas. De är till för att skapa god miljö för 
både brukaren och byggnaden. Ventilationssystemets uppgift är att tillsätta 
ren uteluft till insidan samtidigt som den avger förbrukad inneluft till 
utsidan, samt skapa undertryck. Övertryck kan leda till att fukt kan tryckas 
in i väggarna och orsakar skador.  

Tilluft ska enligt BBR 6:2521 i första hand tillföras rum för daglig samvaro 
samt för sömn och vila, alltså sovrum och vardagsrum. Frånluft ska enligt 
BBR 6:2524 i första hand tas från rum med lägre krav på luftens kvalitet 
och hög belastning av fukt, matos och emissioner, som till exempel kök, 
badrum och klädförråd. 

Byggnader och deras installationer ska utformas så att 
de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där 
människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens 
kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda använd-
ning. (Boverket, 2011)

BBR 6:21

Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt utelufts-
flöde kan tillföras byggnaden. Ventilationssystem ska 
också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besväran-
de lukt, utsöndringsprodukter från personer och byggma-
terial samt föroreningar från verksamheter i byggnaden 
i den utsträckning sådana olägenheter inte förs bort på 
annat sätt. (BFS 2014:3)

BBR 6:25 
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Figur 2.5: Sektion med VVS-installationer.
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Ventilationssystem

I takt med att energifrågor de senaste åren har kommit i allt mer fokus 
(Elmroth, A., 2014), så installeras nu FTX-system i bostäder allt mer (Dahl-
blom & Warfvinge, 2010).  Även Svensk ventilation (u.å) menar att nutidens 
krav på komfort, hälsa och energiförbrukning gör att alltfler bostadshus 
byggs med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallade 
FTX-system. Ökande krav från myndigheter och byggherrar på låg energi-
användning (Dahlblom & Warfvinge, 2010) är också en bidragande faktor. 
Enligt Dahlblom och Warfvinge (2010) behöver bostäder förhållandevis 
lite ventilationsluft och då brukar värmesystem som S eller F användas. 
Kort beskrivning av de olika ventilationssystemen följer.

S, Självdrag 

S, som står för självdrag, används sällan vid nyproduktion, detta är mer 
vanligt för hus byggda före 1970 (Dahlblom & Warfvinge, 2010). Principen 
bygger på att varje frånluftsdon är anslutet till en egen frånluftskanal, varm 
rumsluft stiger i frånluftskanalen till följd av densitetsskillnader mellan 
inne och uteluften. Ny luft sugs in genom uteluftsventiler och otätheter i 
klimatskalet.  

F, Frånluftsventilation 

F, står för frånluftsventilation och består av en eller flera fläktar som är 
kopplade till don placerade i kök, våtrum och förråd. Fläktarna drar in 
inomhusluft och trycker ut den utanför bygganden. Fläktarna kan vara 
placerade direkt vid donen, så som en köksfläkt, eller placerade centralt 
för att skapa grundventilation och därefter är rören förgrenade fram till 
donen. Luftintag sker i de rum som vistas mest i, alltså sov- och vardags-
rum. (Dahlblom & Warfvinge, 2010) 

FVP, frånluftsventilation med värmepump 

FVP-system fungerar som ett F-system, med den enda skillnaden att 
frånluftens värme tas till vara. Värmen används till varmvattenberedning 
eller till värmesystemet. Fördelar med F och FVP är att de inte tar stor plats, 
de kräver inget fläktrum och skapar ändå stabilt undertryck. (Dahlblom & 
Warfvinge, 2010) 

FTX, (Från- & tilluftssystem) 

Dahlblom och Warfvinge (2010) menar att rätt projekterat, monterat, 
injusterat och skött bör inneklimatet bli bättre med FTX-system än F-och 
S-system. I praktiken förkommer det dock fall där det inte fungerar som 
det är tänkt, de vanligaste klagomålen gäller hög ljudnivå och drag 
(Dahlblom & Warfvinge, 2010). 

Svensk ventilation (u.å., a) menar att FTX-system är det mest kompletta 
ventilationssystemet. Detta dels för att det går att återvinna 50-80% av den 
värmen som behöver tillföras tilluften, dels för att värmesystemet är från-
kopplat ventilationssystemet, vilket innebär att  det går att välja värmekälla  
fritt nu och i framtiden. Nackdelen är att ett balanserat ventilationssystem, 
som det kallas, kräver separata kanaler och därmed dubbla rördragningar 
och mindre uthyrbar yta. Å andra sidan menar Svensk ventilation att 
återbetalningstiden för ett FTX-system är 3-5 år tack vare låga underhåll- 
och servicekostnader. 

Ett av de vanligaste skälen till dålig inomhusluft är ventilationssystem som 
inte sköts som de ska. (Svensk ventilation, u.å., b)

Driftutrymmen

Utrymmen som huvudsakligen används för byggnaders drift och skötsel, 
t.ex. fläktrum, städutrymmen, hissmaskinutrymmen, avfallsutrymmen, 
undercentraler och pannrum. (Boverket, 2011) 

Principen för FTX system är att uteluften tas in, helst högt upp i byggnaden 
där renast luft finns, luften filtreras, värms och eventuellt kyls i FTX aggre-
gatet. Två kanalsystem behövs, ett för till- och ett för frånluft. Den stora 
nackdelen med FTX-systemet, ur ett arkitektoniskt perspektiv, är att det 

Ventilationsinstallationer ska vara placerade och utfor-
made så att de är åtkomliga för underhåll och rensning.  
(Boverket, 2011)

BBR 6:254
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Byggnader och deras installationer ska utformas så att 
vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer 
allmänna hälsokrav. (Boverket, 2011)

BBR 6:61

är utrymmeskrävande. Systemet drar även mer el eftersom både till- och 
frånluft drivs av mekaniska fläktar.  

Distributionssystemet för till- och frånluft sker via horisontella och vertikala 
rörkanaler. Vid självdrag krävs inga tilluftskanaler utan endast uteluftsven-

tiler i yttervägg. För FTX-system används ibland fläktar i drift vilket är en 
skyddsmetod som innebär att fläktar i ventilationssystem används för att 
kontrollera brandgaser eller begränsa brand- och brandgasspridning 
mellan brandceller (Boverket, 2011). Med fläktar i drift krävs ett skiljt rör 
per lägenhet för både till- och frånluft. Detta betyder att det tar mer yta i 
anspråk än andra lösningar.

Dahlblom och Warfvinge (2010) tar upp faktorer som VVS-projektören 
måste känna till vid utformning av rumssystemet. De som presenteras här 
är de faktorer som arkitekten är med och utformar. 

• Placering av föroreningskällor 
• Rummets geometri -takhöjd och djup 
• Fönsterstorlek och placering 
• Önskemål om dolda och synliga ytor 
• Krav på flexibel planlösning och möblering 
• Vistelsezonens storlek 

Ventilationssystemet presenteras i grönt och orange i Figur 2.5. Uteluft 
sugs in via uteluftsventiler i tak, fasad eller markdon. Den kalla uteluften 
filtreras och värms upp i FTX-systemet för att sedan skickas vidare som till-
luft via ett distributionssystem och till sist tilluftsdon till rum där människor 
vistas längre perioder (t.ex. Sovrum, vardagsrum). Luft sugs in från rum 
som kräver det, exempelvis kök, våtrum och förråd. Frånluften tas in via 
frånluftsdon till distributionssystemet och avger sin värme i FTX-systemet 
för att värma den intagna uteluften. Därefter skickas avluften ut genom en 
avluftningshuv, oftast belägen på tak. Det är viktigt att uteluft och avluft 
inte är nära anslutning till varandra då det innebär att gammal luft kan tas 
in i systemet. 

2.2.3. Sanitet 
Sanitet avser vatten och avlopp (Säker vatten, 2015) och innefattar tappvat-
teninstallationer och spillvattensystem. 

Tappvatteninstallationer

Med tappvatteninstallationer avses de rörledningar, armaturer och andra 
tekniska anordningar som finns inom byggnaden (Dahlblom & Warfvinge, 
2010). 

Tappvatteninstallationer presenteras i blått respektive lila i illustrationen, 
Figur 2.4. Kallvattenservicen kopplas in från stadsnätet och passerar en 
vattenmätare. Röret delar sig i två ledningar. Varav en del fortsätter till 
kallvattenstammen och ut till rören. Den andra delen passerar en varm-
vattenberedare eller fjärrvärmecentral som värmer vattnet till max 60 och 
minst 50 grader. Sedan fortsätter varmvattnet till varmvattenstammen och 
vidare ut till kranar. Varmvattnet cirkulerar vanligtvis för att tillgodose kort 
väntetid på varmvatten. Detta sker genom att varmvatten leds tillbaka till 
varmvattenberedaren eller fjärrvärmecentralen för att värmas upp. Cirkula-
tionen upprätthålls genom en VVC-pump. 

Ledningar för värme eller vatten behöver isoleras. Detta är för att behålla 
den önskade temperaturen genom distributionssystemet. Varmvatten ska 
hållas på temperatur mellan 50-60°C. Under 50°C kan legionella växa, 
däremot bör maxtemperatur på vatten till brukaren inte överstiga 55°C, på 
grund av skållningsrisk. Utgående varmvatten från varmvattenberedaren 
skall vara lägst 55° och högst 60°. Kallvattenledningarna skall också isole-
ras för att inte riskera kondens och fuktskador samt för att inte sprida kyla 
till kringliggande rör och material och inte heller fånga upp värme, som då 
kan bidra till växt av legionella (bakterierna är i vila under 20°C). Kallvatten-
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ledningar får inte överstiga 24°C på 8 timmar. Ledningar ska därför om 
möjligt skiljas åt i olika schakt, varm- och kallschakt. (Säker vatten, 2015) 

Även om varmvattenledningar isoleras väl, kommer de svalna när de inte 
används. Det medför att det dröjer en viss tid att få varmt vatten när led-
ningen inte använts på ett tag. Väntetiden för varmvatten bör inte överstiga 
10 sekunder tillskillnad från tidigare krav om 30 sekunder (Boverket, 2006). 
För att korta ner väntetiden kan man, i byggnader med långa ledningar, 
installera ett varmvattencirkulationssystem (VVC). Det innebär att en vvc-
pump upprätthåller en viss cirkulation konstant. (Säker vatten, 2015)

Användningen av VVC innebär en större energiåtgång på grund av an-
vändningen av en VVC-pump samt värmeförluster för dess rördragningar. 
Det är därför viktigt att utforma VVCn på ett korrekt sätt. Studier visar att 
energiförlusterna kan skilja sig med en tiopotens mellan nyproducerade 
byggnader. Där har det uppmätts skillnader från 2.3 till 28kWh/m2 A-temp. 
Större förluster beror till stor del på långa dragningar från rörschakt 
i trapphus samt långa kulvertar. I en fastighet (Byälvsvägen) uppgick 
VVC-förlusterna till 19.2kWh/m2 A-temp. Av totalt 345MW fjärrvärmeenergi 
gick 88MW eller 25% till enbart VVC-förluster (varmvatten ej inkluderat). 
Dessa förluster skilde sig från 10 upp till 42% mellan uppmätta byggnader. 
Detta medför även temperaturhöjningar för kallvattenstammarna. (BEBO, 
2015) 

VVS-konstruktörens uppgift vid utformning av tappvatteninstallationer är 
bland annat att begränsa spillvärmen från varmvattenledningar, att vänteti-
den på varmvatten begränsas till 10° samt att eventuella vattenläckage kan 
upptäckas i tid. (Dahlblom & Warfvinge, 2010)

Avloppsvatten

Begreppet avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten 
och dräneringsvatten (Dahlblom & Warfvinge, 2010). En byggnads spill-
vattensystem med rör och komponenter ska klara av att avleda spillvatten 
på ett betryggande sätt, dvs så att luktproblem, översvämningar, hälsofara 

och störningar av den gemensamma avloppsanläggningen eller renings-
processen förhindras (Dahlblom & Warfvinge, 2010).  

I Figur 2.4, visas hur en spillvatteninstallation kan se ut i en hel byggnad, 
i kulören orange.  Avloppsvatten samlas upp genom golvbrunn eller 
(avloppsinkoppling) och förs genom ett vattenlås, därefter genom en 
horisontell koppling med en lutning på ca 5° till avloppsstammen som 
vertikalt för vidare till grunden och koppas till avloppsnätet. För att förhin-
dra att gaser tränger ut i huset används dels ett vattenlås. För att motverka 
det undertryck som skapas när spolning sker nedströms används ett 
luftningsrör som kopplas till avloppsstammen som står i direkt förbindelse 
till uteluften. Det är viktigt att luftningsröret inte befinner sig i direkt närhet 
till intaget av uteluft då det kan medföra att förorenad luft tas in i byggna-
den via ventilationssystemet. 

Vertikala samlingsledningar, dvs, stammar, placeras i huset så att de 
liggande samlingsledningarna blir så korta som möjligt. För att minimera 
röråtgång och arbetskostnad bör kök, våtrum, badrum, toaletter och 
toalettgrupper placeras rakt ovanför varandra i flervåningshus. (Dahlblom 
& Warfvinge, 2010) 

För att minska risken för stopp ska inte rördimensionerna variera för myck-
et och antalet riktningsförändringar ska begränsas (Dahlblom & Warfvinge, 
2010).  

Ytterligare yta kan behövas tas i anspråk beroende på verksamheten. Vissa 
föroreningar får inte släppas ut i allmänna VA-nätet. Det inkluderar t.ex. 
sand, slam, fett från storkök, bensin eller andra brandfarliga eller explosiva 
ämnen, olja eller ämnen som är för varma eller har en viss pH (syra/bas). 
Lösningen blir ofta ett sorts filtersystem. För storkök kan det vara en slam- 
och fettavskiljare. (Dahlblom & Warfvinge, 2010).

VVS-konstruktörens uppgift är att bestämma varje lednings dimension och 
lutning, ange huruvida den är luftad eller inte och bestämma luftningsled-
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P-värde

ningarnas dimension. (Dahlblom & Warfvinge, 2010)

System för dagvatten

Regn- och smältvatten från tak och hårdgjorda ytor transporteras i dag-
vattenledningar till det allmänna VA-nätet eller omhändertas lokalt. En 
dagvattenledning får som regel inte anslutas till en spillvattenledning. 
(Dahlblom & Warfvinge, 2010).

2.3. Statistisk analys

Statistisk analys handlar om att på ett effektivt sätt dra slutsatser utifrån 
insamlad data. Regressionsanalys tillämpas för att påvisa samband och 
hypotesprövning för att bevisa eller motbevisa en uppsatt hypotes.  

För att kunna avgöra huruvida en variabel påverkar en annan används 
regressionsanalys.  Hypotesprövning genom regressionsanalys innebär en 
prövning av en nollhypotes om en population eller en fördelning som sker 
med hjälp av ett slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt urval ger en sam-
ling observerade värden som jämförs med det väntade värdet, enligt en i 
förväg uppställd nollhypotes. Nollhypotesen är ett antagande som säger 
att det inte existerar något samband av signifikans.  Genom att analysera 
de observerade värdena kan slutsatser dras om samband existerar eller ej. 
Om det observerade värdet avviker ”mycket” från det förväntade värdet 
förkastas nollhypotesen. Avviker det i mindre eller liten grad förkastas 
hypotesen ej. (Vejde, 2012)

Regression bygger på normalfördelade observationer. Om mätningarna 
avviker från det så kan regressionsanalys inte användas. I sådant fall krävs 
annan metod som exempelvis Spearman rank correlation. Om P-värdet 
är tillräckligt lågt och understiger 0.004 eller 0.003 så menar M. Shykola 
(personlig kommunikation, 6 december 2018) att avvikelse från normalför-
delningsförhållandet bortses från och regressionanalys får användas. 

För att värdera felen mellan datapunkter och den skattade regressionslin-

jen används residualmått. Dessa mäter det lodräta avståndet från vardera 
punkt till linjen (Vejde, 2012). Regressionens standardfel är i princip 
samma sak som den genomsnittliga avvikelsen från regressionslinjen.  

Passningsmåttet (R²) brukar användas för att förklara spridningen och 
modellens förklaringsgrad. R² kan anta värden mellan 0 och 1, där 0 bety-
der att modellen inte förklarar någonting, medan 1 betyder att modellen 
förklaras till 100%. Det ska dock tilläggas att det inte är en förklaring utan 
mer av en korrelation. Den bakomliggande anledningen förblir okänd, 
vilket som tidigare nämnt är anledningen till att i dessa analyser skilja på 
kausalitet och korrelation. Detta kallas också skensamband då det beskri-
ver sambandet mellan två variabler där siffervärdet på sambandsmåttet 
är skilt från 0, men där inget ”riktigt samband” mellan variablerna finns 
eller där risken finns att förledas att dra naiva eller felaktiga slutsatser om 
sambandet. (Vejde, 2012). 

P-värdesmetoden är vanlig då hypotesprövning görs med hjälp av ett 
statistikprogram för dator. Programmet beräknar sannolikheten, P, att få 
minst så stor skillnad som konstaterats mellan det observerade värde 
som ett slumpmässigt urval ger och det värde som förväntas enligt en 
nollhypotes, givet att nollhypotesen är sann (Vejde, 2012). P-värdet visar 
felsannolikheten.

Figur 2.6: P-värde
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y =  Beroende variabel (observerat värde) 
y =  Skattat värde (predicted value) 
y =  Medelvärde på observerat data för beroende variabeln 
x  =  Oberoende variabel (observerat värde) 
x =  Medelvärde för observerat data för  
  oberoende variabeln 
a  =  Konstant 
b  =  Regressionskoefficient 
m  =  Skattat väntevärde 
s  =  Skattad standardavvikelse. Kallas även s* 
e =  Felterm eller residual (y - y)
n  =  Antal observationer 
k  =  Antalet oberoende variabler så att n-1-k blir antalet  
  frihetsgrader 
RSS  =  Summan av de kvadrerade feltermerna  
  (Residual Sum of Squares) 
TSS  =  Summan av avvikelserna från medelvärdet  
  (Total Sum of Squares). D.v.s den totala variationen i  
  den/de beroende variablerna.

Tabell 2.1: Ingående variabler

Beräkningarna utförs med följande variabler presenterade i Tabell 2.1.  Ett lägre P-värde är bättre om målet är att förkasta nollhypotesen. Ett 
P-värde på 0.01 innebär en sannolikhet med 1/100 (1%) risk att göra fel 
och förkasta H0 då H0 är sann. (Gunnarsson, 2002). Resultaten anger på 
vilken signifikansnivå nollhypotesen förkastas. Figur 2.6 illustrerar P-värdet 
som en yta. 

I en regressionsanalys krävs först en skattning av modellen, denna görs 
genom att man skapar en regressionsekvation:  
 

Där a beräknas enligt ekvation (2), b beräknad från ekvation (3) nedan och 
x är datapunkterna från den oberoende variabeln, alltså värdet på insam-
lade data.  xi-värden hänför sig till vardera datapunkt insamlad för den 
oberoende variabeln. yi-värden hänför sig till vardera datapunkt insamlad 
för den beroende variabeln.  

 

För att bedöma hur väl regressionsekvationen beskriver verkligheten 
beräknas standardfel, förklaringsgrad (R2) samt P-värdet.  

Standardfelet beskriver det medelavstånd varje observerad datapunkt 
har till den skattade regressionsekvationen i höjdled. Om standardfelet är 
stort innebär det att beräkningen inte är pålitlig. De ingående variablerna 
beskrivs i tabell Tabell 2.6.  Passningsmåttet R2 beskriver hur väl modellen 
beskriver verkligheten. R2 kan anta värden mellan 0-100%. Där 1 betyder 
att modellen beskriver verkligheten till 100%.  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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För hypotesprövningen bestäms först en nollhypotes (H0) och mothypotes, 
alternativ hypotes (H1). Generellt gäller följande:  

Där b beskriver sambandet mellan y och x. Om b är skiljt från noll på plus- 
eller minussidan uppstår ett negativt respektive positivt samband. För att 
testa den alternativa hypotesen (H1) skapas ett konfidensintervall kring 
urvalskoefficienterna. Om intervallet innehåller noll kan nollhypotesen inte 
förkastas. (Vännman 2009)  

För att bilda en uppfattning om sambandets statistiska signifikans under-
söks P-värdet. P-värdet beräknas genom att först utföra ett z-test. z-testet 
görs genom följande ekvation: 

Där s, skattad standardavvikelse, beräknas enligt ekvation:  

 

P-värdet bestäms med hjälp av ekvation (9). Detta motsvarar den blås-
krafferade ytan I Figur 2.6 som begränsas av z-testets värde, x-axeln samt 
kurvan.  

(10) 

(11) 

Där täljare och nämnare beräknas enligt ekvation (10) respektive (11).  

Variansen mellan provens medelvärde:  

 

Varians inom proven:  
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3. METOD
I detta avsnitt förklaras metoden för varje moment i examensarbetet. Från 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar till urvalsprocesser och meto-
der för att skapa en lösning, slutligen beskrivs även gestaltningsprocessen 
och metoden för utvärdering. 

3Avnitt, till figurerna

3Avnitt, till tabellerna
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BLOCK 1: Undersökning

Den forskningsstrategi som anses mest lämplig i för examensarbetets 
syfte är Design-baserad forskningsstrategi. Denna strategi lämpar sig i 
forskningsfrågor där syftet är att lösa praktiska problem som människor 
upplever i sina praktiker/utföranden genom utveckling av artefakter 
(Johannesson & Perjons, 2012). Artefakter beskrivs av Johannesson & 
Perjons (2012) som såväl fysiska objekt som exempelvis verktyg, bilar och 
liknande, som skisser, ritningar och IT-system. Sammanfattningsvis kan en 
artefakt beskrivas som, inte bara är ett föremål som människan har tillver-
kat, utan något som förmedlar en kunskap. Vidare beskrivs att artefakter 
är verktyg som används i vardagen, där en bok tas upp som ett exempel, 
boken innehåller men mängd information, bokens funktion är att förmedla 
kunskap. Då detta examensarbete syftar till att först identifiera ett problem 
och sedan hitta ett hjälpmedel, verktyg, för att överbrygga kunskap mellan 
två professioner så anses denna metoden högt lämplig och artefakten i 
denna forskning är just lösningsförslaget. 

Den kunskap som produceras i design-baserad forskning är således bland 
annat så kallad föreskrivande kunskap, alltså  kunskap om metoder och 
modeller som kan användas för att lösa praktiska problem (Johannesson 
& Perjons, 2012). Metoderna utgör riktlinjer som vägleder människor att 
systematiskt arbete för att lösa problem. Andra kunskaper som design-ba-
serad forskning levererar är så kallad deskriptiv kunskap om problemets 
karaktär och miljö, samt förklarande kunskap om bland annat orsaker till 
problemet (Johannesson & Perjons, 2012).

Design-baserad forskning kan ske med så väl kvantitativa som kvalitativa 
metoder. I design-baserad forskningsstrategi ingår ofta design av en 
prototyp, test och utvärdering av prototypen och analys av produktens 
funktion, användning och effekter. (Johannesson & Perjons, 2012) 

Detta examensarbete har sin grund i den design-baserade strategin, 
upplägget kommer ske enligt följande arbetsmodell, Figur 3.1. 

En viktig del i design-baserad forskning är fokus på det större samman-

hanget, detta eftersom den avser att producera resultat och kunskaper 
som är relevanta för globala praktiker. Detta till skillnad från vanlig design 
som mer avser att utveckla en lösning för ett specifikt problem. (Johannes-
son & Perjons, 2012) 

Svårigheten med design-baserad forskning i detta sammanhang är att 
den kunskap som produceras måste förhållas till en redan existerande 
kunskapsbas för att säkerställa att resultaten är välgrundade och originella 
(Johannesson & Perjons, 2012). Eftersom tidigare studier inom just detta 
området saknas måste mycket resurser läggas på att i denna studie skapa 
en trovärdig kunskapsbas. Detta menar Johannesson och Perjons (2012) 
är betydande för att kunna fastställa resultatens och kunskapens validitet, 
och det stärker även forskningens reliabilitet. Risken finns att resurserna 
för detta projekt inte är tillräckliga för att samla in den mängd data som 
en välgrundad kunskapsbas kräver. Svårigheten blir att säkerställa den 
externa validiteten, alltså hur pass mycket kan resultatet i denna studie 
generaliseras?

Med bakgrund av detta omfattas examensarbetet av datainsamling med 
både kvalitativa och kvantitativa metoder. Beskrivning av detta följer. 

Den teori som ingår i studien är den som anses relevant för att sätta in 
läsaren i ämnet. Dels genom att förklara teknikområdet vvs-installationer 
men även för att ge en inblick i byggprocessen för att förstå vilken del av 
processen som denna studie utspelar sig. Teori kring analys av kvantitativ 
data, statistisk analys, anses också nödvändig för att förklara analysmeto-
den. Denna datainsamling sker genom litteraturstudier där främst böcker 
som forskarna själva redan har, i form av kurslitteratur, kommer att använ-
das och kompletteras med sökningar på internet och på bibliotek.  

3.1. Nollintervju
Inledningsvis genomförs den intervju som kom att kallas noll-intervju. Det 
är en kvalitativ djupintervju, en intervjuform där inget strikt manus finns 
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DATAINSAMLING

AKTIVITET:

VETENSKAPLIG 
METOD:

UTVECKLING AV
LÖSNING GESTALTNING UTVÄRDERING

Finns det generellt ett 
behov av att förbättra 
samordningen 
mellan Arkitekt och 
VVS-projektör i 
programskede?

Vilka är de mest 
förekommande 
samordningsproblemen 
och vad beror de på?

Vilket hjälpmedel 
löser de identifierade 
problemen bäst?

Vad blir resultatet av ett 
gestaltningsförslag av 
typen flerbostadshus 
där en sådan handbok 
tillämpats?

Nollintervju (3.1.)
Enkätundersökning (3.2)
Djupintervjuer (3.3)

Workshop (3.4.1.)
Referensgrupp(3.4.3.)

Experiment (3.5.) Analys (3.6)
Diskussion (3.6)

•

•
• •

• •
•
•

Hur väl kunde hjälpmedlet 
möta de identiferade 
behoven?

Hur påverkade tillämp-
ningen av artefakten den 
arkitektoniska kvaliteten 
och gestaltnings-
processen?

ITERATIV 
ARBETSPROCESS

ITERATIV 
ARBETSPROCESS

•
BLOCK 1 BLOCK 2

•
Figur 3.1: Arbetsprocess
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mellan forskare och deltagare (Yin, 2013). Den data som samlas in är i form 
av ord, meningar och berättelser (Jacobsen, 2017). Intervjun genomförs 
ansikte-mot-ansikte, vilket enligt Jacobsen (2017) är det vanligaste genom-
förandet och öppnar för en tät, dynamisk och informationsrik kommunika-
tion. Respondenten är en utvald expert inom forskningsfrågans område, 
installationssamordning. Syftet med intervjun är att få en djupare förståelse 
för ämnet och underlag för utformningen av en enkätundersökning. 

3.2. Enkätundersökning
En enkätundersökning genomförs i syfte att undersöka frågeställningen 
empiriskt. Enkätundersökningen representerar den del av metoden som är 
kvantitativ och är enligt Jacobsen (2017) mest lämplig för att pröva teorier 
och hypoteser, veta hur ofta ett fenomen uppträder samt generalisera.

Med stöd av detta har den kvantitativa datainsamlingsmetoden valts för 
att verifiera hypotesen, vilken är att frågeställning 1 stämmer. Syftet med 
enkätundersökningen är således att kunna svara på Frågeställning 1:  

• Finns ett generellt behov av att överbrygga kunskap mellan  
 VVS-projektörer och Arkitekt i programskede? 

Metoden som används är webbenkäter. Enligt Wenemark (2017) är 
fördelen med webbenkäter att respondenten snabbt och enkelt kan, via 
en länk, gå in och svara på enkäten samt att all data då finns samlad på 
datorn. Vidare menar Wenemark (2017) att webbenkäter, till skillnad från 
pappersenkäter, har möjligheten att styra respondenten till olika följdfrå-
gor, vilket enligt Jacobsen (2017) bidrar till en större komplexitet. Metoden 
anses effektiv då samtliga respondenter i urvalsgruppen använder datorer 
i det dagliga arbetet. En annan positiv kvalitet med webbformulär är dess 
asynkronicitet, det vill säga att tidpunkten då formuläret skickas ut är 
irrelevant för om respondenten svarar eller inte, till skillnad från telefonin-
tervjuer där det är avgörande. Plattformen Netigate är den som används 
för enkätundersökningen, detta eftersom av de plattformar som var gratis 

så var denna den med flest funktioner.

3.2.1. Analys av kvantitativ data

För att kunna dra slutsatser och göra grundade beslut analyseras resultatet 
statistisk.

Statistisk analys utförs på insamlad data från enkätundersökningen. Be-
räkningarna följer den metodik som finns beskriven i teorin, 2.3 Statistisk 
analys. Majoriteten av frågorna och dess svar undersöks enskilt, dessa 
frågor sammanställs endast genom summering och kategorisering. Det 
kan finnas samband mellan vissa frågor, dessa undersöks genom regressi-
onsanalys. Programvaran Microsoft Excel används för att utföra beräkning-
ar av regressionsanalysen.

Innan regressionsanalysen kan göras behöver vissa svar kvantifieras. 
Förvalda textsvar översätts till motsvarande siffervärden som program-
varan Netigate automatiskt kvantifierat. Därefter väljs de frågor ut som 
antas kunna utgöra ett inbördes samband. Resultaten bedöms utifrån dess 
förklaringsgrad R2 samt dess P-värde. Vardera fråga som är beräknad ge-
nom regressionsanalys anger dess ingående data samt utgående resultat. 
Antaganden presenteras i kommentarer till respektive diagram. 

Nollhypotesen för regressionsanalysen är i samtliga fall antagen till att ett 
samband inte existerar medan mothypotesen antar att det existerar ett 
samband.
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3.3. Djupintervjuer
Den data som ska ligga till grund för lösningsförslagets utformning är den 
som samlas in från djupintervjuer samt på workshopen. Djupintervjuer 
genomförs med respondenter som anses ha god erfarenhet av installa-
tionssamordning. Syftet med djupintervjuerna är att kunna specificera vilka 
problem som förekommer mer frekvent i projekteringen samt vilka konse-
kvenser de ger. Lösningar i form av förebyggande åtgärder diskuteras för 
varje problem för att identifiera hur respondenten ser att samordningen 
kan förbättras. Frågeställning 2 skall besvaras:  

• Vilka är de mest förekommande samordningsproblemen och  
 vad beror de på? 

Yin (2013) beskriver att design-baserad forskning inbegriper generellt 
fem huvudaktiviteter, varav den första är “förtydligande av problem”. I 
detta skede beskriver Yin (2013) att underliggande orsaker till problemet 
skall identifieras. Om frågeställningen börjar med hur eller varför bör man 
överväga kvalitativ metodik (Wenemark, 2017). 

Likt nollintervjun är djupintervjuerna en kvalitativ datainsamling som till 
skillnad från strukturerade intervjuer saknar manus. Därmed ryms möjlig-
heten till en dubbelriktad interaktion (Yin, 2013).  

Jacobsen (2017) menar att urvalet av respondenter vid kvalitativa metoder 
är ändamålsstyrt, det vill säga att respondenterna bör väljas ut så att syftet 
med undersökningen kan uppfyllas. De relevanta kriterierna för att uppfyl-
la denna undersöknings ändamål är kriterierna Information och Bredd och 
variation. 

Att välja ut respondenter utifrån kriteriet Information innebär att valet base-
ras på förmågan att ge omfattande och initierad information. Svårigheten 
med detta är att det förutsätter att information finns om hur bra informa-

tionskällor respondenterna är (Jacobsen, 2017). 

Att sortera ut respondenter utifrån kriteriet Bredd och variation säkerställer 
att det finns en spridning av kompetens representerat i urvalet menar 
Jacobsen (2017). Detta är den metod som kommer användas för att 
säkerställa att det finns en spridning mellan arkitekter och VVS-projektörer.  

Djupintervjuerna kan under processen komma att förändras i innehåll, 
baserat på hittills insamlad data,  intervjuguiden kan därmed komma 
att förändras, för att sedan utföra fler djupintervjuer och så vidare. Detta 
menar Jacobsen (2017) är den kvalitativa ansatsens stora fördelar, att 
kunna anpassa metoden till den nya kunskap som tillägnas under under-
sökningsprocessen.  

Inför djupintervjuerna görs en intervjuguide. Intervjuguiden är forskarens 
hjälpreda i intervjusituationen (Widerberg, 2002). För en halvstrukturerad 
intervju som denna innehåller intervjuguiden en översikt av de ämnen som 
ska täckas och förslag till frågor (Brinkman & Kvale, 2009). Se Bilaga IV.  

Likt Noll-intervjun genomförs även dessa intervjuer ansikte-mot-ansikte. 
En optimal tidsram för en djupintervju menar Brinkman och Kvale (2008) 
är 1-1,5h. I denna undersökning har tidsramen satts till 1 timme då respon-
denterna har pressade scheman.  

Enligt Jacobsen (2017) är rådata från intervjuer i form av bandinspelning, 
idealet när det gäller kvantitativa metoder. Under dessa djupintervjuer 
strävas därför efter att i största mån få spela in respondenterna.  

Under intervjuerna följs de riktlinjer för intervjuaren som presenteras av 
Yin (2013). Konkret innebär det att undvika frågor som respondenten kan 
svara ja och nej på, tala mindre än respondenten, staka ut gränserna för 
samtalet men inte vara styrande, förbli neutral och ha ett intervjuprotokoll. 
Intervjuprotokollet är den intervjuguide som skapas. 
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3.3.1. Analys av kvalitativ data 

Den inspelade intervjun måste transkriberas på något sätt (Brinkman & 
Kvale, 2009). Efter det menar Brinkman och Kvale (2009) att det finns flera 
verktyg för att göra analysen av intervjutexterna mer hanterlig. Yin (2013) 
menar att även om den kvalitativa forskningen inte följer någon strikt 
ordning är den inte heller helt ostrukturerad. Vidare hävdar Yin (2013) att 
oavsett forskningsorientering så kan den kvalitativa analysen beskrivas 
som en cykel i fem faser: 

1. Sammanställning av insamlad data. 
2. Demontering, då den sammanställda databasen bryts ned till mindre  
 delar, där delarna kan förses med etiketter eller koder. 
3. Remontering av data sker sedan genom att omorganisera och  
 rekombinera demonterad data.  
4. Remonterad data används för att skapa en ny berättelse, eventuellt med  
 tillhörande grafik. Kan anses vara en tolkning av remonterad data.  
5. Slutligen dras slutsatser. 

För ökad tydlighet och för att anpassa modellen till denna studie har en 
figur över de fem faserna illustrerats. Analysen av den kvantitativa data 
följer denna modell. 

Redovisningen av resultatet sker med en berättelse, sammansatt från 

intervjuerna samt en sammanfattning samt citat som anses värdefulla för 
studiens syfte. 

3.4. Utformning av lösning
Vid identifiering och utformning av ett lösningsförslag tillämpas metoder 
som Workshop, referensgrupp och mind-mapping. Beskrivning av detta 
följer. 

3.4.1. Workshop

När det börjar närma sig utformning av en lösning är workshop en lämplig 
metod. Denna metod används ofta i produkttester, där en grupp diskuterar 
för- och nackdelar med en speciell produkt (Jacobsen, 2017). Casey och 
Krueger (2014) menar också att fokusgrupper kan användas för att skapa 
förståelse för ett ämne så att beslutsfattare kan göra mer kvalificerade val. 
Workshops är också effektiva för att få fram eventuella meningsskillnader 
mellan individer (Jacobsen, 2017), vilket gör det till en lämplig metod 
för att diskutera möjliga lösningsförslag som möter både arkitekten och 
VVS-projektörens behov. Det skulle kunna visa sig att olika discipliner i 
fokusgruppen har olika åsikter, i en workshop kan dessa meningsskiljakt-
igheter synliggöras och enligt Jacobsen (2017) är fokusgruppsintervjuer 
unika till skillnad från individuella intervjuer då varför människor har en 
speciell synpunkt framgår. Detta eftersom den enskilde i en grupp måste 
argumentera för sina åsikter (Jacobsen, 2017). 

Enligt Kameda, Stasson, Davis, Parks och Zimmerman (1992) är den opti-
mala gruppstorleken mellan fem till åtta deltagare. Det finns även faktorer 
som talar för färre deltagare, varav en av faktorerna är om deltagarna är 
erfarna inom sitt ämne. Med bakgrund till detta kommer fokusgruppen 
om möjligt att bestå av en grupp på 8 personer med möjlighet att dela 
av gruppen på två mindre grupper med fyra deltagare i varje. Jacobsen 
(2017) menar att två relativt likartade grupper kan fungera som kontroll 
i förhållande till varandra. Vidare menar Jacobsen att fler än en grupp 
kan vara ett sätt att underbygga att resultaten går att generaliseras, ju fler 
grupper som oberoende av varandra kommer fram till samma sak, desto 

Figur 3.2: Modell för analys av djupintervjuer.

1 2 3 4 5
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säkrare är det att resultatet går att generaliseras.  

Urvalsprocessen för fokusgruppen blir ett val i två steg, först måste valet 
av enheter/deltagare ske, sedan sammansättningen av grupperna (Jacob-
sen, 2017). Urvalskriterierna för enheterna är desamma som beskrivet i 
djupintervjuerna, nämligen information samt variation och bredd. Enligt 
Jacobsen måste de som ingår i en grupp ha ett minimum av gemensamma 
egenskaper, så kallade kontrollegenskaper (Knodel, 1993). I detta fall bli 
en sådan kontrollegenskap bransch. Homogeniteten bryts sedan genom 
så kallade brytegenskaper. Här är en sådan brytegenskap disciplin.  

Upplägget av workshopen utformas i diskussion med den externa hand-
ledaren på Norconsult, Dan Johansson, som har goda erfarenheter av 
att utforma workshops. Inledningsvis i Workshopen kommer resultat från 
enkätundersökningen att presenteras, detta för att leda in deltagarna på 
ämnet och påvisa värdet av workshopens syfte. 

3.4.2. Mind map

Mindmapping är en logisk och kreativ metod för att kartlägga idéer (mind-
mapping.com, 2018). Det anses därför som en bra metod i denna studie 
för att effektivt sortera, gruppera och plocka bort förslag som uppkommit i 
undersökningen och omvandla det till någonting konkret att arbeta vidare 
med.  

Alla relevanta synpunkter som uppkommit under både intervjuer och 
workshop staplas upp på ett stort vitt papper därefter följer bearbetning 
av all data. Mind-mappen renskrivs och ingår som en del av resultatet.

3.4.3. Referensgrupp

Under utformningen av lösningsförslaget valideras utkast mot en referens-
grupp för att korrigera och uppdatera efter önskemål. Referensgruppen 
består av respondenter som deltog under workshopen. 

3.4.4. Utformning

För att skapa ett användarvänligt hjälpmedel ska särskild hänsyn tas till 
tänkt användare av materialet. Lösningen utformas utifrån de behov som 
identifierats i första delen av block 1; Undersökning. I utformningen av 
hjälpmedlet bör säkerställas att det behandlar de problem som är belysta 
och tillhandahåller den information som efterfrågats av respondenter. 

3.4.5. Itterativ uppdatering under gestaltning

För att hjälpmedlet ska möta de identifierade behoven utformas den 
tillsammans med potentiella slutanvändare i workshopen, därtill utvärderas 
och testas den under gestaltningsprojektet men också under en iterativ 
designprocess. En iterativ designprocess beskriver Nielsen (1993) i sin 
rapport Iterative User Interface Design som en stadig förfining av designen 
baserat på användartester. I samma studie, där fyra fall studerades, konsta-
terades att medianförbättringen för varje iteration var 38% och slutsatsen 
drogs att iteration genom minst tre versioner rekommenderas. 

3.4.6. Utvärdering av lösning

För att utvärdera lösningsförslaget så objektivt som möjligt tillämpas en 
individuell dagbok under gestaltningsfasen. Syftet med denna är att skriva 
ned negativa och positiva effekter som hjälpmedlet har medfört under 
gestaltningen. 

3.5. Validitet och reliabilitet
 
För att säkerställa studiens reliabilitet används flera olika undersökningar 
där syftet med respektive undersökning skiljer sig åt men resultaten för-
väntas överlappa varandra något. På så sätt kan ny data samlas in samtidigt 
som den tidigare bekräftas. Eftersom det finns risker med subjektivitet i en 
kvalitativ studie så kompletteras denna med den kvantitativa studien för att 
påvisa att det är generella åsikter. Riskerna med enkätundersökningen är 
att de frågor som ställs är de som besvaras och därmed kan respondenten 
tvingas svara på frågor som hen inte egentligen tycker är relevanta. Dessa 
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kompletteras genom att i en kvalitativ studie, med djupintervjuer i öppet 
format, inte på något sätt leda in respondenten i ett visst ämne. Om 
samma ämnen tas upp spontant av respondenten och resultaten från de 
båda undersökningarna pekar på samma problem så anses resultaten ha 
god reliabilitet. 
Validiteten talar om hur bra verktyget mäter det som är av intresse att dra 
slutsatser om (H. Lidelöw, personlig kommunikation 13 november 2017). 
Detta delas in i intern och extern validitet. Extern validitet ökar med ökat 
antal respondenter i enkätundersökningen. Det är alltså av stor vikt att få 
in många svar för att resultatet i studien ska kunna generaliseras. För att 
kunna dra slutsatser om att det är nationellt generaliserbart är det även 
viktigt att få en geografisk spridning och en spridning i respondenternas 
yrke och erfarenhet. Uppnås detta anses resultaten ha god extern validitet. 

Intern validitet avgörs av hur bra studien genomfördes och metoden 
tillämpades. Som nämnt har litteratur använts för att ge vägledning i 
både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Här är det av stod vikt 
att projektets forskare inte frångår den tänka metoden eller påskyndar en 
arbetsprocess. Följs metoderna anses den interna validiteten uppfyllas. 
Däremot återstår risken att den valda metoden inte är den bäst lämpade 
för att mäta just detta resultatet. Detta kommer att föras diskussioner kring 
avslutningsvis. 

För att uppnå en hög intern validitet brukar experiment utföras som 
utvärdering av artefakten menar Johannesson och Perjons (2012), därför 
testas hjälpmedlet experimentellt i ett gestaltningsprojekt. 

BLOCK 2

3.6. Gestaltning 
Gestaltningsfasen ingår i block 2 och följer det flödesschema presenterat 
i Figur 3.3. Gestaltningens syfte är att experimentellt testa den framtagna 
lösningen. Eftersom projektets avgränsas till att behandla flerbostadshus 
kommer gestaltningsprojektet vara av sådan karaktär. Till hjälp under 
gestaltningsfasen finns även lösningsförslaget. 

3.6.1. Förstudie

Inledningsvis i gestaltningsprocessen genomförs en förstudie. I förstudien 
ingår att titta på specifika krav och visioner. Dessa krav är ofta ställda 
från kommun och beställare/fastighetsägare. Exempel på handlingar där 
denna information framgår är detaljplanen för fastigheten, kommunens 
hemsida och översiktsplan. Förutom politiska dokument finns det en 
historia och karaktär i staden att beakta. Innan platsbesöket är det av stor 
vikt att ha bildat en bra uppfattning om stadens historia, gatumönster och 
karaktär, för att sedan på plats få möjlighet att utforska det som är mest 
relevant. 

3.6.2. Platsanalys

Som nämnt följs förstudien av en platsanalys. Det är ett besök på den 
tomt där flerbostadshuset är tänkt att stå. Boverket (2006) presenterar en 

Figur 3.3: Arbetsprocess för gestaltningen.

PLATSANALYS VOLYMSTUDIE FUNKTIONSPLANERING

BOSTADSUTFORMNING RITNINGAR & ILLUSTRATIONER

FÖRSTUDIE
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rad faktorer för genomförandet av en platsanalys. De som tillämpas här 
är identifiering av omkringliggande natur och landskap, stråk, barriärer, 
stadskaraktär och byggnadsstilar. Kevin Lynch (1960) skriver i boken Image 

of the City att även noder, distrikt och landmärken bör analyseras. Distrikt 
och landmärken avgränsas från då skalan av denna fastighet är mindre, 
noder beaktas däremot. Klimatförutsättningar som vind- och sol-/skugg-
förhållanden identifieras i enlighet med Jan Gehls teorier om att designa 
publika områden (Gehl, 2011). Även bulleranalys görs för att säkerställa 
att kraven på ljudnivå enligt BBR uppfylls. Under platsbesöket antecknas 
dessa faktorer i punktform.  

• Stråk
• Barriärer
• Noder
• Vegetation
• Natur och landskap
• Stadskaraktär
• Byggnadsstilar
• Klimatförhållanden
• Buller

Efter besöket på plats görs en SWOT-analys. SWOT står för Strengths, 
Weaknesses, Opportunities och Threats (Hallin & Gustavsson, 2015; 
Boverket, 2018). Analysen går ut på att omformulera platsens förutsätt-
ningar utifrån intrycken på plats och kategorisera dessa i, på svenska, 
Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Detta menar Boverket (2018) ger 
en snabb överblick på vad som behöver utvecklas. Efter att punkterna från 
platsen har kategoriserats enligt SWOT-tabellen tolkas och sammanfattas 
de. Därefter översätts de till verktyg att jobba med under gestaltningsfa-
sen. Hot förebyggs, möjligheter tas fasta på och så vidare. 

3.6.3. Volymstudie

Platsanalysen följs av en iterativ gestaltningsprocess där funktionspla-
nering och utformning varvas med en volymstudie. Volymstudien görs i 

SketchUp med omkringliggande byggnader för att analysera volymen i 
dess kontext, där ingår även en skuggstudie. Den första volymstudien görs 
med byggnaden i dess grova drag, där antal våningar och yttermått är 
någorlunda likt det slutresultat som föreställs men volymen utgör enbart 
ett rätblock. 

3.6.4. Funktionsplanering

Under funktionsplaneringen sker den prioritering som (Eringstam, 2014) 
talar om i boken Arkitekt 1.0. Här sorteras och prioriteras byggnadens 
funktioner. Vilka funktioner måste ha fysisk koppling till varandra och vilka 
måste finnas i närheten av varandra. Kopplingar mellan olika funktioner 
ritas upp och bearbetas med ett bubbeldiagram. Med avseende på detta 
formas byggnaden för att i första hand möjliggöra bra installationslösning-
ar. 

3.6.5. Bostadsutformning

Vidare sker utveckling av planlösningar, i den aktivitet i processen som 
kallas bostadsutformning. Förutom den tidigare funktionsplaneringen är 
lokalprogrammet det dokument som gestaltningen syftar till att uppfylla. 
Krav och regler från BBR (Boverket, 2011) och Svensk Standard (SIS, 2006) 
beaktas vid bostadsutformningen. Här tas planlösningar och sektioner 
fram. 

3.6.6. Yttre attribut

Val av yttre attribut, så som fasadmaterial och andra estetiska faktorer sker 
därefter. Fasader och illustrationer tas fram.

3.6.7. Leverans

I sista delen av gestaltningsprocessen produceras ritningar och illustra-
tioner för att på ett snyggt sätt presentera resultatet. Ritningarna produce-
ras på nivån bygglovshandlingar. Enligt Eskilstuna Stadsbyggnadsförvalt-
ning (2018) ska följande ritningar ingå i en bygglovsansökan:

• Situationsplan i skala 1:400 
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4. RESULTAT & ANALYS
I detta avsnitt redovisas resultatet från samtliga delar av examensarbetet. 
Från undersökning till gestaltning. Resultaten analyseras och de avsnitt 
som avser att svara på en frågeställning sammanfattas. 

4Avnitt, till figurerna

4Avnitt, till tabellerna
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4.1. NOLLINTERVJU

Den 5 september, 2018 
Möte med Berndt Hortlund på Norconsult i Piteå. 
Erfaren VVS-projektör och installationssamordnare.

B. Hortlund (personlig kommunikation, 5 sept 2018) ser positivt på framti-
den och menar att en förändring har skett de senaste åren. "Förut har man 
byggt så billigt som möjligt. Då sålde byggherren byggnaden då den blev 
klar. Numera bygger man för förvaltning." Vidare beskriver han att driftfa-
sen är en stor energi och kostnadsdrivare jämfört med bygget (investering-
en) som bara står för 10% av LCCn. Medan reparation/underhåll (25%) och 
drift (50%) står för 75%. Det betyder att det är “okej” att lägga mer pengar 
på investeringen/bygget för att minska kostnader under senare skeden 
(driften). BBRs krav är inte längre något som är svårt att uppnå menar han, 
det är snarare miljöbyggnad silver och guld som är nya kravet.  

Hortlund berättar att installationer blir viktigare och viktigare. Energikost-
naden (priset för köpt energi) ökar (även jämfört med KKI). Vilket betyder 
att man i stor utsträckning vill begränsa sitt behov av extern energi, och 
istället producera egen eller åtminstone minska sitt behov. För att göra 
det måste installationer (som rör, ledningar, undercentral, fläktrum etc) bli 
effektivare. För att bli effektivare tar installationerna upp mer plats. Något 
som han hävdar att arkitekter inte har koll på.  

Hortlund återkommer till kostnader: "Vi ska bygga billigast på sikt. Det 
innebär att vi kan bygga dyrare nu för att få ner kostnaderna sen. Vi bygger 
för att förvalta. Det är den röda tråden." Därför menar han att energisidan 
och våra schakt och utrymmen kommer bli än mer viktiga. Viktigt också 
att inte göra som man gjorde förut. Då var det arkitekten som fick försöka 
hitta något utrymme som blivit över, till exempel ett hörn. "Så får det bli ett 
schakt där." Nu är det precis tvärtom. Nu säger man istället: “Vart ska ni ha 
schakt så vi kan bygga ihop det?”. Det som hänt under åren är att arkitek-
ten gjort sitt och räknat BOA och BTA. Men sen kommer installationspro-
jektörerna och “förstör”. Vi måste komma in mycket tidigare. Så arkitekten 

ska inte lämna ifrån sig handlingar (bygghandlingar och sådant) utan att en 
installationstekniker varit inblandad. Det är jätteviktigt! Nu kommer vi in så 
tidigt som skisstadie.  

Hortlund menar att förutom energikrav finns andra aspekter: Vi ska ha 
schakt så att vi kan byta ut installationerna. Huset står kanske i 50-100 år 
men vi ska byta våra installationer kanske efter 30 år. 

Det är totala lösningen som är intressant, menar Hortlund. För arkitekter-
nas skiss blir ändå inte som de tänkt om de utelämnar installationerna. Det 
är slutprodukten som är intressant! Och vad beställaren har för intention.  

Vidare menar Hortlund att i och med att vi på installationssidan kommer in 
tidigt, blir det mer intressant för oss också. För då får vi göra bra lösningar 
som beställaren tycker är bra.  

Installationssamordning är en ytterligare aspekt som behövs menar 
Hortlund. Här är alla med. Man ska alltid samordna och det med start i 
tidigt skede. När det är mycket ätor* på ett projekt beror det ofta på att 
samordningen varit undermålig.

 
*ÄTA = Ändringar, tillägg, avgående (från bygghandlingar).
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Detta avsnitt redovisar den statistiska analys som gjorts på inkommen 
data. Resultat i form av rådata i Excel redovisas i Bilaga III. Enkätformuläret 
återfinns även den i samma bilaga. Totalt inkom svar från 99 respondenter, 
varav 79 st avslutade webbenkäten. 

Figur 4.1: Yrkesfördelning, fråga 1.1. 

Geografisk översikt av respondenter

11%

59%

29%

Figur 4.2: Geografisk fördelning, fråga 1.2

Snitt-respondenten har

18,2 års yrkeserfarenhet.

4.2. ENKÄTUNDERSÖKNING

4.2.1. Respondentinformation

44 st
arkitekter

6 st 
beställare

23 st
vvs-projektöer

24 st
projektledare



34

4.2.2. Samordning och projektsamarbete

Figur 4.3: Fråga 2.2.1, ”Under vilka skeden brukar samordningsmöten ske?”.

2.2.1 Under vilka skeden brukar samordningsmötena ske?

Program Bygglov System Bygghandling

14%
10%

38% 39%

Figur 4.4: Fråga 2.3.  ”Förekommer meningsskiljaktigheter i projekteringsgruppen till följd av 

samordningsproblem?”.

2.3 Förekommer meningsskiljaktigheter i projekteringsgrupper som 
följd av samordningsproblem?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

2%

22%

61%

16%

0%

Majoriteten av samordningsmöten sker under system- eller bygghan-
dlingsskedet. Flera respondenter kommenterar att brist av möten i tidigt 
skede kan leda till problem i senare skeden. Stapeldiagrammet styrker 
åsikterna genom att visa att det förekommer färre möten i tidigt skede. 
Faktumet att samordningsmöten sker mer frekvent i system- och bygghan-
dlingsskede kan kopplas till att det också är i det skede som de flesta kon-
sulter kommer in i projektet och att det då kräver mer samordning. Skulle 
fler konsulter anställas i programskede är det rimligt att mer samordning 
kan behövas. Alltså mer kommunikation mellan teknikkonsulterna för att 
undvika krockar eller identifiera möjliga hinder. 

Trots att meningsskiljaktigheter inte alltid sker så förekommer för de flesta. 
Faktumet att de uppstår just på grund av samordningsproblem skulle 
kunna tolkas som att samordningen är undermålig i dessa fall. Att majori-
eten av respondenterna svarar ibland, som är medelsvaret, kan tyda på att 
responderna inte vill ta ställning eftersom det kan upplevas som en känslig 
fråga. 
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2.4 Händer det att kunskapsgapet mellan Arkitekt och Installatörer 
ställer till problem i projekteringen?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Arkitekt

VVS

Projektledare

 pp ever d  att det finns en ovi a r n andra dis ip iner att örst  
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26%26%
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Figur 4.5
Många anser att det  ibland finns en ovilja från andra att förstå sig på ens 
egna arbete. Detta skulle kunna bero på att varje disciplin bevakar sitt 
egna teknikområde i första hand. 

Figur 4.6
Majoriteten vill lära sig mer om andra discipliner för att förbättra samar-
betet. Däremot behöver det inte betyda att de aktivt kommer att jobba för 
det, det är lätt att svara en sak på en enkät. Det kan utläsas att tidsbrist är 
ett stort hinder men också att vissa, 10% av arkitekterna, inte vet hur de ska 
bära sig åt. Av de som svarar annan anledning hävdar många att genom 
lång erfarenhet i branschen så har de bra koll på andra discipliner. 

Figur 4.7
Responderna uppger att kunskapgapet orsakar problem ibland. Det som 
är intressant är att ingen projektledare eller vvs-projektör uppger att det 
aldrig förekommer problem till följd av kunskapsgapet, vilket i sig pekar 
på ett problem. Däremot är det 5% av VVS-projektörerna som anser att det 
alltid förekommer. I övrigt verkar synen på dilemmat verkar vara väldigt 
samstämt mellan disciplinerna. 

Figur 4.5: Fråga 2.5 “Upplever du att det finns en ovilja från andra discipliner att förstå sig på 
ditt arbete?”.

Figur 4.6: Fråga 2.6 “Skulle du vilja lära dig mer om andra discipliner för att förbättra 

samarbetet?

Figur 4.7: Fråga 2.4 “Händer det att kunskapsgapet mellan A och VVS ställer till problem i 

projekteringen?".
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4.2.3. VVS-projektör i tidigt skede. 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys från de frågor som handlar 
om när vvs-projektörer anlitas i projekten. 

Anställningsskedet för VVS-projektörer i nuläget är relativt jämnt utspritt. 
Flera svarsalternativ var möjliga vilket går att avläsa då totalt antal svar 
överstiger 100%. En svag trend går dock att utläsa där VVS mer ofta 
anställs i de senare två skedena. 

Generellt gäller att fler önskar komma in i programskedet och att färre vill 
komma in i system- och bygghandlingsskede. Att många vvs-projektörer 
vill in redan i programskedet kan bero på att viktiga beslut tas och mö-
jligheten att påverka utformningen är störst i början. Men det kan också 
bero på andra faktorer som att man drar ekonomisk nytta av längre an-
ställning. Slutsatsen som kan dras är att generellt vill samtliga VVS-projek-
törer vill komma in i projektet tidigare än i nuläget. 

Figur 4.8: Fråga 2.1 och 2.1.1. "I vilket skede i projektet brukar du anstäl-

las?" Frågan är ställd endast till vvs-projektörer.

Program Bygglov System Bygghandling

2.1 I vilket skede i projektet brukar du anställas?

2.1.1 När hade du velat komma in i projektet?

19%

44%

13% 15%

38%

28%
31%

13%
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Figur 4.9: Resutat från enkätfråga 2.1 “I vilket skede brukar du anställas?” och 2.1.1 “I vilket 

skede hade du önskat att du kom in i projektet?”.

Program Bygglov System Bygghandling
Program

Bygglov

System

Bygghandling

2.5

2.0

1.5

2.0

3.0

4.0

1.0

Optimalt

Nuläge

Grafen visar en regressionsanalys och beskriver sambandet mellan när 
VVS-projektören anställs i ett projekt och när de önskar de anställdes. 
Detta är en utveckling av det tidigare stapeldiagrammen. Respondenter i 
denna undersökning är endast VVS-projektörer.  

X-axeln visar nuläge och Y-axeln visar önskat tillstånd. Gröna linjen beskriv-
er ett optimalt tillstånd där varje anställning i ett givet skede sammanfaller 
med det skede personen i fråga önskar bli anställd. Observera att den inte 
beskriver andelen som anställs i varje skede, utan endast om respondent-
en kommer in i rätt skede. Röda linjen visar en regressionsfunktion över 

nuvarande läge baserat på enkätundersökningen där de tillfrågade fick 
berätta när de anställs idag och när de önskar de anställdes. Alla yta under 
gröna linjen betyder att respondenterna vill komma in i ett tidigare skede. 
Röda linjen som visar regressionsekvationen växer men visar en trend 
som säger att ju senare anställning sker, desto tidigare önskar man att det 
skedde. Generellt gäller att om man exempelvis anställs i systemskedet så 
önskar man istället att anställas i bygglovsskedet.  

Regressionsresultat: 
Förklaringsgrad, R2  = 0,17
P-värde   = 0,00013 

P-värdet anger nollhypotesen kan förkastas med en risk att göra fel på 
0.01%. Det finns således ett påvisat samband att ju senare skede som 
VVS-projektören anställs, desto tidigare önskar de bli anställda i projektet. 

HYPOTESTEST I:

H0= VVS-projektörer kommer in i projektet i det skede de önskar. 
H1= VVS-projektörer kommer inte in i projektet då de önskar. 

Beslutsregel: Om P-värdet understiger 0,003 så kan H0 förkastas.
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4.2.4. Projektering med avseende på 
    installationer. 

3.2 Anser du att arkitekten vet vad som bör planeras för i tidigt 
skede med avseende på installationer? och 3.2 Vet du vad som är 
bra att tänka på vid projektering i tidigt skede med hänsyn till instal-
lationer? 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

0

10

20

30

40

50

B, P, VVS
Medel B, P, VVS

A
Medel A

3.3 Anser du att arkitekter i programskedet, medvetet planerar för 
installationer?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

1%

35%

45%

15%

4%

3.3.1 Hade du föredragit om arkitekter gjorde det i större 
utsträckning?

Ja 88%

Kurvorna skiljer sig inte till stor grad i ytterkanterna men arkitekten tender-
ar att anse sig oftare göra tillräcklig installationsprojektering än resterande 
grupper anser. Detta skulle kunna bero på att bilden av vad som förväntas 
av en arkitekt skiljer sig mellan den praktiserande arkitekten och de övriga 
konsulterna. Det skulle även kunna vara så att de arkitekter som valt att del-
ta i denna undersökning är arkitekter med ett större intresse för samord-
ning och installationer och därmed anser sig själva veta vad som bör 
tänkas på vid projektering i tidigt skede med avseende på installationer. 
Intressant hade vart att ställa frågan till arkitekten på samma sätt som den 
ställdes till övriga konsulter. Det hade berättat mer om arkitektens allmän-
na uppfattning om arkitektens installationsplanering. Däremot hade det 
inte sagt så mycket eftersom det enbart ger en bild av vad arkitekterna 
tror. Som frågan är ställd nu svarar arkitekten utifrån sig själv och därmed 
ökar trovärdigheten i svaret. 

Oavsett vad respondenter svarat på tidigare frågor så anser den stora ma-
joriteten att  de skulle föredra om arkitekten gjorde ytterligare projektering 
av installationer. 

Denna fråga är ställd till alla förutom arkitekterna. Frågan innan svarar på 
om arkitekten vet vad hen ska planera för med avseende på installationer 
medan denna visar om de faktiskt planerar för det. Svaret är normalförde-
lat. Vilket kan ha och göra med att olika arkitekter planerar olika mycket för 
installationer, det i sin tur kan ha och göra med utbildning och erfarenhet. 

Figur 4.10: Fråga 3.2 och 3.2, "Anser du att arkitekten vet vad som bör 

planeras för i tidigt skede med avseende på installationer?" respektive "Vet 

du vad som är bra att tänka på vid projektering i tidigt skede med hänsyn 

till installationer?"

Figur 4.11: Fråga 3.3, "Anser du att arkitekter i programskede, medvetet planerar för installa-

tioner?"

Figur 4.12: Fråga 3.3.1, "Hade du föredragit om arkitekter gjorde det i större utsträckning?"
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3.4  I tidigt skede (programskede) händer det ibland att arkitekten 
inte gör tillräckligt med utrymme eller inte alls gör utrymme för 
installationer Vad tror du att detta beror på? (Fråga ställd till A)

Bristfälligt 
underlag

Saknar kunskap

Utanför 
ansvars-
området

Tidsbrist

Annan 
anledning Ovilja

Anledningen till otillräcklig installationsprojektering från arkitektens sida 
anses främst bero på bristfälligt underlag eller kunskapsbrist. Bristfälligt 
underlag är ett alternativ där arkitekten inte har direkt ansvar, men det kan 
också handla om att arkitekten inte vet vilket underlag som finns att tillgå 
om det efterfrågades. Kunskapsbrist å andra sidan är något som har direkt 
anknytning till arkitekten och kan bero på utbildning och erfarenhet.

Av de som svarar annan anledning förekommer "det löser sig" och igno-
rans"  men även "I tidigt skede vet oftast inte installationsprojektören hur 
mycket utrymme hen behöver."

Figur 4.14: Fråga 3.4.2 och 3.4.3, beskriver hur ofta respondenterna upplever att missar i tidigt 

skede av projekteringen leder till nödlösningar, 

Stapeldiagrammet är sammansatt av frågorna 3.4.2 Hur ofta uppstår 

sådana här situationer? ställd till arkitekterna samt fråga 3.4.3 Hur ofta 

uppstår sådana här situationer? ställd till resterande grupper. "Sådana 
situationer" hänvisar till föregående fråga som syftar på hur nödlösningar 
uppstår på grund av missar i tidigt skede. Med nödlösningar avses i detta 
sammanhang lösningar som har behövt tillkomma i ett senare skede än 
önskat till följd av till exempel fel projektering i tidigare skeden. Det är ett 
problem som 98% upplever till någon grad, med majoriteten klumpad 
kring "ibland" och "ofta". Det visar tydligt att bättre projektering i tidigt 
skede motverkar problem i senare skeden. 

Till dessa två frågor tilläts respondenterna lämna kommentarer om deras 
personliga erfarenhet, citaten återfinns i Bilaga III. 

Figur 4.13: Fråga 3.4, "I tidigt skede (programskede), händer det ibland att arkitekten inte gör 

tillräckligt med utrymme eller inte alls gör utrymme för installationer, vad tror du att detta beror 

på?"

3.4.2 och 3.4.3 Hur ofta uppstår nödlösningar som konsekvens av 
missar/otillräcklig dimensionering i tidigt skede? (Sammansatt 
resultat)

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

2%

13%

46%

35%

5%
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HYPOTESTEST II:

H0= Det finns inget samband mellan nödlösningar och kunskapsgapet 
mellan arkitekt och VVS-projektör.
 
H1= Det finns ett samband mellan nödlösningar och kunskapsgapet 
mellan arkitekt och VVS-projektör.

Beslutsregel: H0 förkastas om P-värdet understiger 0,003. 

Regressionsresultat:
Förklaringsgrad, R2  = 0.31
P-Värde   = 0.0026

Vi kan förkasta nollhypotesen med en signifikansnivå på 99%. 
Det är alltså ett tydligt samband mellan kunskapsgapet mellan arkitekt och 
VVS-projektör samt förekomsten av nödlösningar

Figur 4.15: Visar sambandet mellan fråga 2.4 och 3.4.3. 

Grafen visar regressionsanalys med beroende variabel satt till frågan 3.4.3 
Hur ofta uppstår nödlösningar? Och den oberoende variabeln till fråga 2.4 
Händer det att kunskapsgapet mellan Arkitekt och Installatörer ställer till 
problem i projekteringen?

X-axeln visar hur ofta man anser kunskapsgapet orsakar problem och 
Y-axeln visar förekomsten av nödlösningar i projekt (1=aldrig, 2=sällan, 
3=ibland, 4=ofta, 5=alltid). Blå punkter representerar de olika svarskom-
binationerna som förekommer. Röda punkter och och dess linje visar 
den skattade regressionsekvationen alltså att en person som anger högt 
värde för att kunskapsgapet orsakar problem också får högt värde på antal 
nödlösningar. Det är tydligt att ju oftare kunskapsgapet är ett problem 
desto oftare uppstår nödlösningar. 

1 2 3 4 5

Observerat värde
Skattat värde

1

2

3

4

5
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Regressionsresultat: 
Förklaringsgrad, R2  = 0.22 
P-värde   = 0.002 

Vi kan förkasta nollhypotesen med en signifikansnivå på 99% och konstat-
era att nödlösningar uppstår då arkitekten inte gör tillräckligt med utrym-
me för installationer. 

Viktigt att notera är att det samband som visas kan bero på mer än arkitek-
tens glömska. Det kan exempelvis bero på att projektet kräver bättre 
samordning och skuld kan inte utifrån detta material läggas på arkitekten.

HYPOTESTEST III:

H0= Det finns inget samband mellan nödlösningar och att arkitekter  
        inte gör tillräckligt med utrymme för installationer. 
 
H1= Det finns ett samband mellan nödlösningar och att arkitekter  
        inte gör tillräckligt med utrymme för installationer. 

Beslutsregel: H0 förkastas om P-värdet understiger 0,003. 

Grafen visar en regressionsanalys med beroende variabel satt till frågan 
3.4.3 Hur ofta uppstår sådana här situationer? (alltså hur ofta uppstår 
nödlösningar). Den oberoende variabeln är satt till fråga 3.4 Upplever du 

att arkitekten glömmer att göra utrymme installationer?  

X-axeln visar hur ofta nödlösningar förekommer och Y-axeln visar hur ofta 
man anser arkitekten glömmer göra utrymme för installationer. Blå punkter 
representerar de olika svarskombinationer som förekommer medan stor-
leken och siffran bredvid punkten visar hur många som markerat samma 
svar. Röda punkter och den röda linjen visar det den skattade regression-
sekvationen. Det går att urskilja att ju fler nödlösningar som förekommer 
desto oftare anser man att arkitekten glömt göra utrymme för installa-
tioner.  

1 2 3 4 5
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Observerat värde
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Figur 4.16: Visar sambandet mellan fråga 3.4 och 3.4.3. 
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Även här visar testet på att det inte finns ett påvisbart samband. Testet har 
låg förklaringsgrad (0.07) samt högt P-värde. Observationerna är spridda 
och följer inget mönster. Det kan tyckas att arkitekter som vet vad som ska 
projekteras också bör anse att arkitekter projekterar detta. Men resultatet 
visar att så inte är fallet. Det kan även här bero på flertalet faktorer. För det 
första så är fråga 3.3 ställd generellt om man anser att arkitekter generellt 
medvetet planerar för installationer, medan det vi vill ta reda på är om de 
själva gör det. Andra anledningar kan vara skiljande projektformerna de 
arbetar i.
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1 1
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Figur 4.17: Visar sambandet mellan fråga 3.2, "Vet du vad som är bra att 

tänka på vid projektering i tidigt skede med hänsyn till installationer?" och 

3.3, "Anser du att du medvetet planerar för installationer?".

HYPOTESTEST IV:

H0= Det finns inget samband mellan om arkitekt vet vad hen ska tänka 
på vid projektering i tidigt skede och om de faktiskt gör det. 
 
H1= Det finns ett samband mellan om arkitekt vet vad hen ska tänka 
på vid projektering i tidigt skede och om de faktiskt gör det.  

Beslutsregel: H0 förkastas om P-värdet understiger 0,003. 

Regressionsresultat: 
Förklaringsgrad, R2  = 0.07
P-Värde   = 0.13

P-värdet och förklaringsgraden anger att vi inte kan förkasta nollhypote-
sen. Modellen förklarar endast 7% av datan och P-värdet är alldeles för 
högt för att bortse från att datan inte är normalfördelad.

Observerat värde
Skattat värde
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lysSambandet mellan yrkeserfarenhet och vetskapen om vad som är bra att 
tänka på vid projektering av installationer är svagt. Det observerade datat 
följer ingen igenkänningsbar struktur. Trots att förklaringsgraden är 0.2 så 
visar P-värdet på 0.01 och kurvans lutning på 0.26 på att sambandet inte 
går att styrka på någon hög signifikansnivå. Spridningen följer heller inget 
annat tydligt mönster som trattform eller x^2-kurva. Det betyder att det 
inte är intressant att undersöka anpassning av datat utifrån sådana former. 
Antal observationer är tillräckligt för att kunna dra en slutsats, men antal 
respondenter med erfarenhet över 31 år är endast 5st. Det betyder att de 
datapunkterna kan vara missvisande då de bygger på ett mycket begrän-
sat antal respondenter.
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Figur 4.18: Visar sambandet mellan fråga 3.2, "Vet du vad som är bra att 

tänka på vid projektering i tidigt skede med hänsyn till installationer?" och 

1.3, "Hur lång erfarenhet har du i branschen?".

HYPOTESTEST V:

H0= Det finns inget samband mellan vet du som arkitekt vad som är 
bra att tänka på vid projektering i tidigt skede och erfarenhet.  
 
H1= Det finns ett samband mellan vet du som arkitekt vad som är bra 
att tänka på vid projektering i tidigt skede och erfarenhet.  

Beslutsregel: H0 förkastas om P-värdet understiger 0,003. 

Regressionsresultat: 
Förklaringsgrad, R2  = 0.2
P-Värde   = 0.011

P-värdet anger att vi inte kan förkasta nollhypotesen, det finns alltså inget 
samband mellan erfarenhet och vad som är bra att tänka på vid projek-
tering. Om residualerna  varit normalfördelade skulle ett P-värde på 0.01 
vara acceptabelt och vi kunde förkasta nollhypotesen på 99% signifikansni-
vå. Observationerna följer en mycket svag trend i trattform men inget som 
kan bevisas med uppnådda värden. Med fler observationer och möjligtvis 
fler svarsalternativ skulle frågan vara intressant att ompröva.
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Det finns i princip inget samband alls. Svaren är helt utspridda där inget 
mönster går att identifiera. Förklaringsgraden på den skattade regressi-
onsekvationen är 0.008 vilket innebär att modellen förklarar 0.8% av datan. 
P-värdet är 0.98 vilket innebär att förkasta nollhypotesen innebär en risk på 
98% att förkasta nollhypotesen. Kurvans lutning återger även detta resultat 
genom att vara nästintill noll. Yrkeserfarenheten är med andra ord helt 
oberoende om man medvetet planerar för installationer. Detta kan bero 
på flertalet faktorer. Arkitekter med kortare erfarenhet kan ha bristande 
kunskap om vad som förväntas av dem. Generellt kan arkitekter oberoen-
de av erfarenhet överskatta sin förmåga och ha skiljande uppfattning om 
deras ansvarsområde. Det kan bero på att projekten är strukturerade på 
olika sätt.
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Figur 4.19: Visar sambandet mellan fråga 3.3, "Anser du att arkitekter i 

programskedet, medvetet planerar för installationer?" och 1.3, "Hur lång 

erfarenhet har du i branschen?".

HYPOTESTEST VI:

H0= Det finns inget samband mellan om man anser arkitekten medve-
tet planerar för installationer och erfarenhet.  
 
H1= Det finns ett samband mellan om man anser arkitekten medvetet 
planerar för installationer och erfarenhet. 

Beslutsregel: H0 förkastas om P-värdet understiger 0,003. 

Regressionsresultat: 
Förklaringsgrad, R2  = 0.008
P-Värde   = 0.98

P-värdet och förklaringsgraden anger att vi inte kan förkasta nollhypotesen. 
Modellen förklarar endast 0.8% av datan. Vi har också en signifikansnivå på 
2% vilket medför att risken att göra fel är 98%. Inget samband är påvisbart.
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Vad skulle du vilja ha mer information om när du 
projekterar i tidigt skede?

Schaktst
orle

k

Schaktplacerin
g

Fläktru
m sto

rle
k

Fläktru
m placerin

g

Undercentra
l st

orle
k

Undercentra
l p

lacerin
g

Annat

88%
71%

100%
88% 88% 83%

29%

Nästan alla faktorer är av intresse för arkitekten. Det finns inte bara intresse 
utan det är också e contrario för lite information om dessa system. Till-
hörande kommentarer till frågan om vad som skulle vara bra för arkitekten 
att veta när hen projekterar med avseende på installationer. 

Figur 4.20: Fråga 3.5, "Vad skulle du vilja ha mer information om när du projekterar i tidigt 

skede?" 

“Systemtänket, så att man får enhelhetsbild av hur  
    installationsstråken ska dras. Vilka fläktrum behöver nå vilka    
    schakt och hur mycket höjd behövs för installationer ovan  
    undertak.“

“Skillnaden på några få stora schakt mot många mindre schakt. 
    Höjd i fläktrum.“

“Vilken ambitionsnivå på installationer beställaren vill ha,  
   d.v.s är det Porsche eller Fiat.“

“Kritiska snitt. Utrymme för horisontell dragning av installationer.“

“Uttrycket "Byggnaden som system" sammanfattar bra vad det   
    handlar om. Samverkan redan från tidigt skede är bäst.“
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0.6

1.0

1.6

Program Bygglov System Bygghandling

Regressionsanalys med beroende variabel som svar till fråga 3.1 Och 
oberoende variabel fråga 3.1.1. Grafen visar att ju senare valet av installa-
tionssystem görs desto tidigare önskar man det skulle ha valts.  

X-axeln visar nuvarande beslutsskede där 1=program, 2=bygglov, 3=sys-
tem och 4=bygghandling. Y-axeln visar differensen mellan fråga 3.1.1 och 
3.1 alltså önskat beslutskede och faktiskt. Totalt 46 observationer. Angivna 
värden vid de färgade punkterna på linjen anger hur mycket tidigare man 
önskar att valet av installationssystem gjordes. Det betyder att i de projekt 
som valet sker i systemskedet önskas generellt att det gjordes i 1.0 skeden 
innan, alltså i bygglovsskedet. 

En ytterligare beskrivning av observationerna som hittas i bilaga III visar 
dock att endast 43% anser att beslutsskedet av installationssystem sker för 
sent. 57% anser att det sker i rätt skede. Medelvärde för nuläge och önskat 
skede ger ett resultat på 2.46 respektive 1.67. 

 

Regressionsresultat:
Förklaringsgraden, R2  = 0.22 
P-värde   = 0,001 

Vi kan förkasta nollhypotesen med en risk att göra fel på 0.1%.

Trots att drygt hälften av de tillfrågade anser att valet av installationssystem 
sker i rätt skede så ökar önskan om tidigareläggning för valet ju senare 
det görs. Värdefullt att tillägga är att detta inte beskriver vad som är mest 
gynnsamt för projektet, det är endast individuella uppfattningar.

78%

50%
38% 36%

Arkitekt Beställare Projektledare VVS

Tidigare resultat visar att arkitekten ibland inte planerar och avsätter utry-
mme för installationer. Det är enligt detta resultat tydligt att arkitekten är 
den part som till störst grad önskar tidigareläggning av dessa beslut. Det 
framgår också från fråga 3.4 att bristfälligt underlag är en av de stora an-
ledningarna till att arkitekten inte dimensionerat korrekt för installationer.
Vilket kan kopplas till att de i högre grad vill att beslut ska tas tidigt. 

4.2.5. Val av installationssystem.

HYPOTESTEST VII:

H0= Beslut om installationssystem sker i önskat skede.  
H1= Ju senare ett beslut om installationssystem tas, desto tidigare 
hade projektörerna de önskat att det togs. 

Beslutsregel: Om P-värdet understiger 0,003 så kan H0 förkastas.

Figur 4.21: Fråga 3.1.1 “När önskar du att val av installationssystem sker?”. 

Diagramet som presenterar yrkesfördelningen bland de som svarade"pro-

gramskede" 

Figur 4.22: Fråga 3.1 “När brukar val av installationssystem ske?” och 3.1.1 

“När önskar du att ett sådant beslut tas?”. 
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4.2.6. Sammanfattning

Samordningsmöten sker främst i system- och bygghandlingsskedena. 
Vissa anser att andra inte vill förstå sig på deras arbete. Dock finns det en 
tydlig vilja att lära sig mer om andra discipliner för att förbättra samarbetet. 

Många VVS-projektörer vill in i tidigare skede, det finns ett samband som 
säger att ju senare man kommer in i projekteringen desto tidigare vill man 
in, detta kan även bekräftas med Hypotestest I med en signifikansnivå på 
99,9%. Majoriteten av VVS-projektörerna anger att de vill in i projektet un-
der programskede. Samma princip gäller även val av installationssystem. 
Vad gäller installationssystem så vill främst arkitekten att det väljs tidigare, 
men även beställaren önskar det till stor grad. Hypotestest VII bekräftar 
även här att ju senare beslut tas, desto tidigare vill respondenterna att 
beslutet tas, detta också med en signifikansnivå på 99,9%. 

Många önskar att arkitekten planerade för installationer till större grad än 
de gör idag. Anledningen till att arkitekten ger otillräckligt med plats för 
installationer anses bero på bristfälligt underlag från andra eller okunskap. 
Arkitekterna efterfrågar specifikt mer information och kunskap om fläk-
trummets storlek, där 100% av respondenterna uppgav att de ville ha 
information om det. 

De som anser att arkitekten inte gör utrymme för installationer ser också 
att det förekommer fler nödlösningar i projekten, detta bekräftar hypotes-
test III med en signifikansnivå på 99,0%. Likadant är det för de som anser 
att kunskapsgapet mellan arkitekt och VVS-projektör orsakar problem, de 
ser en förhöjning i nödlösningar i sina projekt, detta bekräftas av Hypotest-
est II med en signifikansnivå på 99%. 

Med hjälp av analyserad data och de genomförda hypotestesten påvisas 
att ja, det finns ett generellt behov av ökad samordning, den ursprungliga 
hypotesen och frågeställning 1 gick alltså att bevisa. Utöver det har identi-
fierats med hjälp av hypotestest I " VVS-projektörer kommer in i projektet i 
det skede de önskar", att det behövs en förändring i vilka projektörer som 
ingår i projektet i programskede.
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4.3. DJUPINTERVJUER

VVS-projektör 1 
Utbildning: Beskrivningstekniker 
Arbete: 10 års erfarenhet som VVS-projektör. 

VVS-projektör 2 
Utbildning: 4årig teknisk 
Arbete: 25 år som VVS-konsult, 17 år som entreprenör. 

VVS-projektör 3 
Utbildning: Civilingenjör 
Arbete: 38 år inom VVS. 

VVS-projektör 4 
Utbildning: VVS-ingenjör 
Arbete: Rörmokare 8 år, VVS-projektör 7 år. 

VVS-projektör 5 
Utbildning: Ej angivet 
Arbete: 6 år som VVS-projektör. 

VVS-branschexpert 1 
Utbildning: Uppvärmning och ventilation 
Arbete: 35 års erfarenhet inom VVS och energi. 

VVS-branschexpert 2 
Utbildning: Civilingenjör Väg och vatten 
Arbete: Cirka 30 års erfarenhet inom VVS och energi.

Resultatet från analys av kvalitativ data presenteras här. Samtlig text, som 
berättas i historieformat, är citat. Intervjuguiden återfinns i Bilaga IV.

4.3.1. Respondentinformation

A-projektör 1 
Utbildning: Civilingenjör Teknisk design 
Arbete: 6 års erfarenhet som A-projektör, CAD och BIM-samordnare. 

A-projektör 2 
Utbildning: Snickare samt CAD-och BIM-projektör 
Arbete: 5 års erfarenhet som A-projektör. 

Arkitekt 1 
Utbildning: Civilingenjör Arkitektur 
Arbete: 4 års erfarenhet som arkitekt. 

Arkitekt 2 
Utbildning: Arkitekt 
Arbete: 6 års erfarenhet som arkitekt.  

Arkitekt 3 
Utbildning: Arkitekt 
Arbete: 18 års erfarenhet som arkitekt.  

Arkitekt 4 
Utbildning: Arkitekt 
Arbete: 43 års erfarenhet som arkitekt.  
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4.3.2. Samordning

Ofta uppstår samordningsproblem i skeden då man inte riktigt har full koll 
ifrån beställarsidan menar A-projektör 1.  

Arkitekt 1 menar att det alltid dyker upp strul och frågor om småproblem, 
oftast går det att lösa men det hade vart mycket smidigare, som ni verkar 
vara inne på, att man kan lösa det i tidigt skede. Det tar ju onödig tid i 
projekteringen att vi inte har kommunicerat tidigt. 

Arkitekt 2 håller med om att det är väldigt mycket tid som går åt till sam-
ordning.  Men också att det är klart att alla projekt har bra och mindre bra 
inslag. Arkitekt 2 menar att samordningen blir ganska bra när de håller 
i den, men då måste de få förutsättningarna att göra det. Oftast är inte 
arkitekten utnämnd projekteringsledare, för vi har inte tid att vara det, 
men frågorna kommer ju ändå till oss. Det är livsfarligt när konstruktör och 
VVS-projektör börjar prata med varandra utan oss, då hittar de ju på alla 
möjliga spännande saker så allt ska ändå gå genom oss. Oftast så har vi 
något som heter samordningsansvar, och det är ju verkligen det som det 
handlar om, att byggnaden ska vara väl samordnad. 

VVS-projektör 2 berättar om ett projekt där samordningen var lyckad. Där 
jobbade alla discipliner tillsammans från start. Innan dess fanns en förstu-
die med ungefärliga utrymmesbehov, maximal höjd och yttermått, som 
man hade sökt bygglov på. Detta projekt skedde internt och det kanske är 
det som är fördelen. Vi har fått göra ett annat projekt också, i samma stuk, 
då ville de ha samma projektörer också, så det är ju ett bra betyg. 

VVS-projektör 4 instämmer och menar att en sak som kan vara bra för 
förbättrad samordning är att försöka jobba i samma team. Det hade också 
vart bra om samma hantverkare utför arbetet, hantverkare som jobbar 
tillsammans med VVS-projektörer. 

A-projektör 1 beskriver att det är vanligt att man bestämmer att projektet 

ska 3D-samordnas och att det ska finnas installationssamordning men sen 
är det ingen som tar tag i det så det uteblir. Konsekvensen blir att man får 
jobbiga samtal från bygget :“hur hade ni tänkt här?” Då måste man hitta 
snabba lösningar.  

Vidare beskriver A-projektör 1 att i ett projekt kunde vi genom bra sam-
ordning, som skedde genom att dela IFC-filer, få plats med mycket mer 
än tänkt i undertaket. Hade det inte funnits någon samordningsstrategi 
hade vi inte kunnat 3D-projektera bra, då hade vi inte kunnat modellera så 
detaljerat och således inte fått plats med de saker vi ville. Man måste hela 
tiden säkerställa att verkligheten stämmer överens med modellen.  

VVS-projektör 4 håller med om att samordningen är ganska bra när man 
kör 3D-granskningar. När arkitekterna får se det i klarspråk så förstår de 
mer, då har det gått superbra. Ofta har man det kanske 1-2 veckor innan 
bygghandling och det är nog kanske lite sent. Men vissa har det ännu 
tidigare och det är jättebra, för att göra sådana här revideringar, två veckor 
innan det är inte acceptabelt.  

När man däremot gör 2-dimensionella projekteringar så handlar det om 
att få upp sektioner i tid, menar A-projektör 1. Då är de viktigt att man ser 
snitt i byggnaden. I och med att man inte kan snurra på modellen som i 3D 
så krävs en arkitekt som vet vad hen pysslar med. Någon måste ha 3D-mo-
dellen i huvudet och förstå sig på hur systemen sitter.  

Vidare berättare A-projektör 1 att hen tror att det är sannolikt att vi i 
Sverige kommer ta rygg på Storbritannien och införa en lagstiftning med 
krav av 3D-samordning innan man bygger. Men å andra sidan menar hen 
att det inte är alla projekt som behöver BIM, det beror helt på storleken 
och omfattningen.  

Arkitekt 4 menar att om man projekterar i Revit så blir det ju inte alls sam-
ma problem, de brukar lösas på kollisionskontrollerna. Men när man ritar 
i 2D och det är olika ritningar för VVS, El och A. När man sedan kommer 
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ut på plats så kan det vara att man har fått korsande stråk på ställen där 
man inte har sett hur tokigt det blir. Andra exempel är att man kanske har 
lagt galler ofördelaktigt precis där folk sitter eller lagt in och utblåsgaller 
alldeles bredvid varandra, då får man ingen luftomsättning lokalen. Det 
finns en del tokiga exempel på det.  

A-projektör 2 menar att hen har reflekterat över det många gånger, att nu 
för tiden görs mycket 3D –samordning och att den har på ett lite konstigt 
sätt ersatt den traditionella samordningen. Nu har det blivit mer kollisi-
ons-kontroller där man tittat efter vilka saker som krockar med varandra. 
Men grejer som inte är med i modellen krockar inte och framkommer där-
för inte. Det är jättebra med bra 3D-samordning för att undvika framtida 
problem, men den ersätter ju inte den traditionella samordningen där man 
gick igenom rum för rum och tittade på om något saknades. Om det till 
exempel saknas en radiator i ett rum så hittar ju inte kollisions-kontrollen 
det. Ja jag tror att det är nog lite en kompetensfråga hos projekterings-
ledarna. Att de tror att det täcks in av en kollisionskontroll. Eller bara inte 
tänker på att det gör det.  

A-projektör 2 menar att det alltid finns saker med samordningen som hade 
kunnat vara bättre, ganska många VVS-konsulter, eller så har jag haft tur, 
men ganska många är rätt lätta att samordna sig med. Jag vet inte om det 
är för att de har ett stort behöv av att samordna sig och få till sin yta eller 
vad man ska säga. Men om man jämför med El så är VVS i regel mycket 
mer intresserade av A-sidan. Ja jag har varit med om projekt där El-sidan 
knappt hör av sig under hela projekteringen utan de kör sitt race lite mer 
medan VVS är mer måna om att se till att det verkligen finns plats för deras 
saker. 

A-projektör 2 menar att det är sällan projekten är så bra samordnade 
att man hoppar och jublar. Jag tycker att oftast är de mer personknutet, 
vilka som är lätta att samarbeta med. Om det är bra kommunikation och 
samarbete genom hela projekteringen, då behövs det inte lika mycket 
samordning medan om det är dålig kommunikations genom hela pro-

jekteringen så brukar det dyka upp en massa problem när man kommer 
till granskningshandling. I det skedet är det oftast lite svårare att lösa. 
Ett annat problem kan vara om en projektgrupp inte går i jämn takt. Vi 
hade ett projekt som blev väldigt långt, mycket för att konstruktören låg 
så oerhört efter. Vi fick bland annat rita om hela projektet för att de kon-
struktiva lösningarna på taket inte fungerade för att det inte blev utrymme 
nog för ventilation. Och det är just en sån här typisk sak, då var det dålig 
samordning som gjorde att vi faktiskt var tvungna att projektera om hela 
huset. Det är fortfarande inte optimalt för att han är fortfarande ett halvår 
efter alla. Då blir det ju väldigt svårt. Så det är många sådana där faktorer 
som spelar in på när det har gått bra och när det har gått dåligt. Det är 
projekteringsledningen som behöver styra så att alla är med på banan sen 
är det ju väldigt mycket personligt ansvar hos projektörerna att hålla en 
bra kommunikation.  
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4.3.3. Beställare och ekonomi

Det har pratats mycket om att det vore bra att ta in VVS-projektör i tidigt 
skede.  

Det kräver dock att projektekonomin tillåter att vi kan ta in en VVS-kon-
struktör eller någon som kan dimensionera schakten menar A-projektör 1. 
Arkitekt 4 menar att ta in en VVS-projektör i tidigt skede innebär mycket 
pengar för beställaren innan de ens vet om det kommer bli ett projekt. Vi 
arkitekter gör ju ofta tidiga skisser för att man ska få fram en grov kost-
nadsbedömning. Den bedömningen går till en kalkyl sen får man en peng 
och därefter ska det tas upp politiskt, ska vi göra det här eller inte? Först 
när man bestämmer att det ska göras, kanske beställaren är benägen att 
kosta på sig fler konsulter, men då kan också den där skissen var ganska 
inarbetad. 

Det kan även finnas helt skilda intressen, menar A-projektör 1; Slutkunden 
vill hålla ner driftskostnaderna, medan en byggare som har i uppdrag att 
bygga den så billig som möjligt och om han kan bygga den billigare får 
han en bonus.  

Arkitekt 4 håller med om att det är lite motsägelsefullt; när man projekterar 
som arkitekt och VVS-projektör så vill man ju ofta göra en byggnad som 
ska hålla länge och sen när man bygger så kanske det blir så att de tar in 
någon som vill bygga så billigt som möjligt. 
 
Arkitekt 2 menar att det viktigaste i alla projektet egentligen är att så fort 
man fått in alla kompetenser och skapat projektgruppen, så ska man ha 
en gemensam uppstart och verkligen förmedla målbilden och ambitionen 
i projektet. Där har ju beställarna en viktig roll, vissa beställare är mer 
engagerade än andra. Om man till exempel vet “vi ska satsa på att vinna 
årets bygge” då måste ju alla projektörer veta om det och förstå att ambi-
tionsnivån är hög, för det påverkar ju även deras budget, för det är klart att 
det kommer kosta fler timmar att rita något som man har ambitionen årets 

bygge än om man bara ska göra det enklast möjliga.  

Arkitekt 3 fyller i, då måste man som arkitekt förstå innebörden med pro-
jektet. Man får försöka så gott det går att tänka ekonomiskt för beställarens 
del men ändå bevaka att det blir bra nya planlösningar. 

Arkitekt 2 föreslår att man ska skapa en egen prioriteringslista för man 
tycker är mer eller mindre viktigt utifrån beställarens önskemål. Detta 
menar hen är något som man lär sig av en återkommande beställare som 
man har mycket kontakt med. Man lär man sig också det här med kostna-
der med tiden, så man kan förbättra sin prioriteringslista.  

Det saknas nog en prismedvetenhet på arkitektsidan, menar A-projektör 2. 
Det kan vara så att vi gör något som är det minst ekonomiska att göra men 
det blir ju ändå så för att vi faktiskt inte vet vad det kommer kosta. 

Arkitekt 3 menar att ju mer varm i kläderna man blir så kan man motivera 
för att ens förslag ger ett bättre resultat, trots att lösningen är dyrare.  

”Ibland måste man argumentera för sin sak”

Ibland måste man argumentera för sin sak, menar A-projektör 2. Om vi 
inte får plats ventilationskanaler till exempel. Då är ofta frågan, kan man 
sänka taket eller konstruktivt göra en avväxling för att kunna gå förbi med 
ventilation? I regel försöker man hitta andra vägar att dra ventilation för att 
undvika en avväxling i en konstruktion, för man vill ju alltid ha den billigas-
te och enklaste lösningen. Så det är ju alltid ekonomiska aspekter, både 
installationstekniskt, materialmässigt och underhållsmässigt. Skulle vi till 
exempel välja det andra sättet kanske det tillkommer massa komponenter 
som bland annat har mer underhållskostnader.  
VVS-projektör 1 instämmer och menar att bra installationer sparar pengar 
under driften. Och driften är ofta betydligt större kostnad än att bygga. Så 
att en genomtänkt lösning från början, tjänar man pengar på.  
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Vidare menar VVS-projektör 1 att ofta så är beställarna ganska okunniga. 
De ser bara en färdig produkt, inte lösningarna i produkten. Då gäller 
det för A att ha kunskapen om att med vissa beställarkrav så fördyrar 
produktionen och då blir det ett mycket dyrare projekt. Vidare beskriver 
VVS-projektör 1 problematiken med att beställare och nyttjade är olika. 
Ofta så byggs kanske huset av PEAB eller SKANSKA eller någon annan 
totalentreprenör och sen ska någon annan sitta på driften, det är ett stort 
problem. För att då ska det bara vara billigaste möjliga installationer. Sen 
driftskostnaderna, ja de går ju uppåt för att man ska ha en billig produkt. 

”När en beställare vill hålla nere kostnaderna  
så syns det i lösningarna.”

Det är en pengafråga, konstaterar VVS-projektör 5. När beställare vill hålla 
nere kostnaderna så syns det i lösningarna, det kan även påverka utrym-
meskraven, att vissa lösningar tar mer plats.

VVS-projektör 4 berättar om ett projekt de skulle bygga riktigt dyra 
lägenheter; Vi hade fått systemhandlingar från en annan VVS-ingenjör, 
en person som var känd för att vara duktig. Vi kommer dit på ett projek-
teringsmöte och kollar ramhandlingarna, alltså systemhandlingarna. I det 
skedet ska ju det mesta vara genomtänkt, det står i systemhandlingarna 
är att det ska vara en radiator per rum. Kruxet var det att vardagsrummen 
var väldigt stora fönsterpartier, låga bröstningshöjder och en radiator per 
vardagsrum, det är galet! När jag tar upp de och säger att “Det här blir 
inget bra” får jag till svar “Vadå, det är jättebra kvalitet på fönstren". Just nu 
kanske det fungerar för att det inte är kallras eller det är bra U-värden, men 
om 7-8 år när argongasera har försvunnit ur fönstren, vad händer då? Då 
skrattar VVS-ingenjörerna och säger “ja ja, jo men då är garanti-tiden slut” 
Då kollar jag på den här chefen då, det är en stor(betonar) byggherre, en 
av de topp fem, och chefen för det här teamet, hen bara skrattar. Jag tror 
inte mina öron, händer det här? Har de inget varumärke att vara rädda om 
eller? Du kan tänka dig de som köper de här lägenheterna för 4-5 miljoner, 
i hopp om att det är bra grejer i och med att det är en seriös byggherre 

och sen efter sju år så bara “oj, du det är kallt i den här lägenheten nu, vi 
måste komplettera med radiatorer” och våra rör då, de är inte dimensio-
nerade, de ska ju vara dimensionerade för de första förutsättningarna. Vad 
gör man? Nä du får byta rör eller så får du komplettera med nya rör. Eller 
höja hastigheten i rören men då blir det dyrare energianvändning och det 
måste göras i alla lägenheter.  

Det är ju så att de positiva miljöaspekterna ökar om kåken får stå längre, 
menar A-projektör 1, istället för att miljöcertifiera till höger och vänster. Om 
man kan förlänga livslängden på en byggnad 10 år så är det värt enormt 
mycket i form av minskat ekologiskt fotavtryck.  

 Arkitekt 4 berättar att det ingår i deras kvalitetssystem har de att vi alltid 
ska fråga kunden vad de har för ambitioner, vad man tänker angående 
energiåtgång och miljöklassning m.m. Så det är ganska vanligt idag att vi 
miljöklassar byggnader med silver. Då får man i och med det något att gå 
på vad det gäller styr och regler, ventilation, anläggning och så, men då 
är det konsulten från VVS som råddar de frågorna helt och hållet. Det är 
väldigt sällan som våra beställare har någon uppfattning om installations-
system överhuvudtaget. 

I regel är det nog VVS-konsulten som väljer installationssystem, menar 
A-projektör 1, men ofta har väl beställaren en åsikt. Entreprenadformen 
styr också oerhört mycket. I en general/utförandeentreprenad, då projek-
terar vi ju så som det ska byggas redan innan upphandlingen. Då är det ju 
i regel VVS-konsulten i samråd med beställaren som väljer vad det ska vara 
för system. Men det blir ju mer eller mindre VVS-konsulten som bestäm-
mer eftersom han är ju inköpt för att han har kunskapen om det. Medan 
när det är en totalentreprenad, då, det kan ju vara så att man föreskriver 
vilken typ av system det ska vara, har man ritat ett fläktrum så blir det nog 
inte självdrag men det är ju ändå så att ibland vill man lämna det så pass 
fritt att alla system är välkomna att lämna anbud, det är ju själva poängen 
med totalentreprenad. Då blir det ju entreprenadens konsult som väljer 
system i det läget. 
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VVS-projektör 4 beskriver att ett generellt problem är att många vill vinst-
maximera överallt; om vi kollar på exempelvis hur ofta folk byter jobb för 
att göra en bra karriär så, man kanske är kvar 3-5 år sen drar man. Om jag 
som ingenjör ritar ett hus så kanske inte det ens hinner byggas. Så jag tar 
ju inte ansvar för det. Bolaget kan få skit i efterhand men jag som person 
behöver inte det. Förra företaget jag jobbade på, de vill ju såklart jobba 
med kvalitet, men där handlade det bara om att trycka ut ritningar, vi hade 
inte ens tid att granska det. Det här är jättevanligt, det är sjukt, du hinner 
inte, du PDF:ar det samma dag som du ska lämna in det. Du kommer inte 
hinna granska det, du får ta det på PM. Det är helt galet.  

Branschexpert 1 menar att det är mycket tajtare projekt idag, beställare 
försöker få ut varje kvadratmeter i uthyrbar yta och sen när det byggs är 
tempot mycket tuffare idag. 

VVS-projektör 4 berättar vidare. Första företaget jag jobbade på, där var 
det kvalitet som gällde, punkt. Chefen ville ha ritningarna helst en vecka 
innan leverans så att han hann kolla på det. Det där är också en kvalitets-
säkring som jag är helt övertygad om kommer spara projektet, tid, energi 
och pengar. Det är det här som beställaren också måste bli informerad om, 
men det är så jäkla tids-och prispress på allting.  

”Alla säger att de bygger med kvalitet,  
men väldigt få vet vad kvalitet är”

Alla säger att de bygger med kvalitet, men väldigt få kanske vet vad 
kvalitet är. Det skulle vara om man kan tvinga fram någon återkoppling från 
hantverkarna. Och fråga “var det här projektet bra? Var våra handlingar 
bra”? Om de då säger att “Det här var riktigt bra handlingar” då har man ju 
faktiskt det som en kvalitetsstämpel på riktigt.  

4.3.4. Schakt

VVS-projektör 1 brukar komma in i systemhandlingsskede och har aldrig 
varit med om att ett schakt har fungerat från första början. Det kan vara att 
schakten inte lirar, alltså att de saxar mellan planen, det kanske går att få till 
i slutändan men det är ett helsike menar hen.  

VVS-projektör 3 menar att man måste prata med arkitekten också, berätta 
att lägger man sovrum på varsin sida i lägenheten och så har vi kök och 
något annat våtrum som skär av, då måste man ha fler schakt för att oftast 
gjuter man in kanalerna i bjälklaget, ventilationskanaler, till- och frånluft 
och avlopp, däremot så kan man inte korsa. De värsta exemplen är när 
arkitekten ritar ett schakt med en viss placering och sedan på nästa plan 
ovanför ritar man ett helt annat schakt. Så tror man att schakten kan hoppa. 
Det är som att man ska rita ett hisschakt. 

”Vi ritar hellre ett stort schakt i mitten av byggnaden, sedan 
får de dra sig därifrån”

Det är väldigt svårt att som arkitekt veta vart kan de tänkas vilja ha ett 
schakt berättar Arkitekt 3. Vi ritar ju ofta hellre ett stort schakt i mitten av 
byggnaden och så får de utgå därifrån och sen får de dra sig därifrån, men 
sen tillkommer det ändå alltid små sådana här pluttar överallt och det hade 
man velat undvika. 

För att undvika långa horisontella dragningar förespråkar många VVS-in-
genjörer fler schakt, utspridda i lägenheten. Jag kan verkligen förstå det, 
menar Arkitekt 3, men då behöver man ju veta ungefär hur långt ifrån 
varandra ska de vara, på vilket sätt förhåller de sig till fläktrum. Lämplig 
placering, hur ska man veta det?  

”Vi får alltid göra om schakten och det brukar  
ofta leda till nya planlösningar.”
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Ofta är det så att arkitekterna redan har ett förslag, berättar VVS-projektör 
4. Och att sen kommer vi in i efterhand och säger att vi vill ha eller behöver 
ett schakt på andra sidan lägenheten eller till exempel att man vill separera 
VS-och ventilationsschakt på varsin sida av lägenheten istället för att de 
samsas om ett schakt i mitten. Vi får alltid göra om schakten och det brukar 
ofta leda till nya planlösningar i och med att man har många riktlinjer på 
hur man ska bygga badrum till exempel. Där har du något som slukar tid, 
mycket tid.  

Ett sånt exempel är om man ritar en handikappanpassad toalett, tillgäng-
lig, berättar Arkitekt 3. Då måste vi veta tidigt om det ska vara ett schakt 
och hur stort det ska vara. Det är ju precis en sådan utredning som pågår 
nu med Säker vatten, hur man kan rita rätt. Det ju väldigt ofta eller om nå-
gon kommer och säger “Men du den här väggen måste ökas på i tjocklek 
så att vi får plats med avloppen inne i väggen”.  Jaha då kan vi helt plötsligt 
inte möblera det här rummet. Så sånt är också viktigt att så fort du har en 
vatteninstallation mot en vägg, rita den 195 så får de plats med avlopp, då 
får du alltid plats.  

Idag har man ofta schakt vid badrummen, vilket är en av de känsligaste 
ytorna i en lägenhet, berättar Branschexpert 1. För där behöver man kunna 
komma in för underhåll, men där har man tätskikt som inte är så billiga att 
riva upp. På 70/80-talet, då la man schakten med ryggen mot ett förråd. 
Då kunde man ta bort en gipsskiva i en garderob istället för att komma 
igenom ett tätskikt. Det möjliggjorde byte på enkelt sätt. 

Man borde även titta på energibiten fortsätter branschexpert 1. Beroende 
på schaktets placering och avstånd till de våt-enheter som ska anslutas så 
har man identifierat att det varierar mellan 2kWh till ca 24kWh i förluster 
från VVC. 

Branschexpert 2 fyller i och menar att det på nyproducerade bostäder kan 
skilja upp till tio potenser i energiförluster.  

Dessutom, fortsätter branschexpert 2, kan fel placering av installationer 
göra att trapphusen värms upp, i ett exempel var energiprestandan 55kW/
kvm varav 24kW av dem gick till varmvattenförlusten. Där hade man place-
rat schakten så man får 30 grader i trapphuset. Tänk dig att du kommer in i 
ett 30 grader varmt trapphus och det känns jätteskönt sen kliver du in i din 
lägenhet där det är 20 grader, då upplevs det som jättekallt.  

Vi pratar mycket om vilken storlek schakten kräver för att få plats att instal-
lera och underhålla, men placeringen är också viktigt menar branschexpert 
1.  
 
VVS-projektör 1 instämmer, för efter 30–40 år så har ju installationernas 
tekniska livslängd förbrukats och då ska man in och renovera och har man 
då inte tänkt efter innan så blir det problem. Där, menar VVS-projektör 
1, är nästan miljonprojekt-husen ett bra exempel, för att de är väldigt 
enformiga. Ett bra exempel är lägenhetsgemensamma schakt, då behöver 
man bara öppna schakten från ett håll vid renovering. Det räcker att gå på 
schaktet och göra nya tätskikt från det ena hållet till exempel. 

”Arkitekter spegelvänder lägenheter och tror att det blir 
samma lösning, men det funkar inte.”

Ett annat vanligt problem, berättar VVS-projektör 1, är att arkitekter spegel-
vänder lägenheter och tror att det blir samma lösning, men det funkar inte 
att bara spegelvända installationerna. Det man får göra då är att spegel-
vända och förskjuta eller förlänga huset, kanske då 500 mm, yta som man 
inte räknar som uthyrbart utan det är yta för installationer. 

Vad det gäller schakt så tror jag det kan vara superbra med typlösningar, 
menar VVS-projektör 4. Där är det ju ett återkommande problem, just 
schakten. 

VVS-projektör 2 håller med om att det borde vara lätt att sätta siffror på 
schakt och teknikutrymmen för standardlösningar. 
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Arkitekt 2 menar att det då skulle ingå i pusslet när man gör planlösning-
en. Då kan man tänka att här ungefär behöver vi ha väggytor för schakt, så 
får man försöka göra något positivt av det, så att det inte bara är som en 
böld, utan verkligen försöka integrera det. För det är klart, jag fattar också 
att man behöver schakt, men då skulle det egentligen vara på samma sätt 
som det står i ett lokalprogram att vi ska ha ett sovrum som är 12 kvm och 
ett badrum som är 7 kvm. Då ska det stå “ett schakt som är 2*1 m och ett 
som är 1,5*3” På samma sätt som vi ritar specifika tjocklekar på ritningar för 
att de har en funktion i sig att vara ljudreducerande och brandklassade till 
exempel. 

Arkitekt 4 berättar att innan bygglovet, när man är på det byggnadsteknis-
ka programmet - innan de regelrätta systemhandlingarna, finns ett behov 
att komma väldigt nära sanningen. Då måste man få veta åtminstone 
El- och VVS utrymmeskrav. Jag brukar göra så att jag ritar planlösningen 
som verksamheten vill ha, det är för dem vi bygger huset. Sedan får VVS 
och El planlösningen för att kolla upp, hur mycket ytor behöver vi och vart 
ska de ligga. Därefter brukar jag säga till dem att rita inget schakt utan rita 
ett område och skriv att inom det området så behöver du ett schakt som är 
1*1 meter eller något, så får jag lägga in det där jag tycker det stör minst. 
Även hur den ska nås utifrån eller till exempel “där ska vi ha ett elskåp och 
det är fyra dörrar som är så stort”.  

”Jag har lagt veckor på att gå igenom schakt.”

Jag har vart med om att jag har lagt veckor på att gå igenom schakt, 
innan jag själv börjar rita, berättar VVS-projektör 4. Låt säga att jag har ett 
projekt där jag granskar schakten, då kanske det tar 2-3 dagar, då vill jag 
först rita ut rören sen säkerhetsavstånden så att jag kan ge arkitekten det 
pedagogiskt som färdiga boxar, "det här utrymmet måste vi ha”. Sen måste 
arkitekten kolla på det, och ofta göra om planlösningen för att schakten var 
för små. Sen får jag en återkoppling, “här har vi nya planlösningar”, oftast. 
Jaha okej, nu har dom vridit schaktet, jättevanligt. Och det som händer då 

är att då hamnar ju inte tappvattnet på det stället som jag hade tänkt mig, 
så då måste jag bygga om schaktet igen och så går det fram och tillbaka. 

Man kanske lägger omkring 50-80 timmar. Det är en kostnad men det är 
inte det värsta, utan det är ju att det får bort hela mitt fokus från projektet 
och arkitekten jobbar ju vidare hela tiden så då ligger de ju så pass mycket 
före mig eftersom jag har hållit på med de här schaktlösningarna, så då 
förväntar de kanske att jag ska göra massa andra saker också så jag halkar 
ju efter så mycket i tidsplanen, jättemycket.  

VVS-projektör 4 menar att projektledaren är oftast inte så involverad, det 
brukar ofta vara ett arbete mellan arkitekten och VVS-ingenjören. Men det 
är det första, “hur ser schakten ut?” Kommer det fungera . Och det är mer 
regel än undantag att det inte gör det. 

Kontakten sker oftast via mail menar VVS-projektör 4, händer även att det 
blir möten och möten är såklart bättre. Jag tror att man lyssnar nog mer då, 
det är nog det bästa.  
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4.3.5. Fläktrum

Fläktrum verkar vara det teknikrum som ställer till med mest bekymmer i 
projekteringen. Arkitekt 2 beskriver fläktrum som ett rum som man egent-
ligen inte vill ha och hävdar att det är därför det är så svårt att få till bra. 
A-projektör 1 menar att hen tror att hälften av alla yrkesaktiva arkitekter 
inte ens satt sin fot i ett fläktrum och då är det svårt att veta hur man ska rita 
upp väggar eller system.  

“Fläktrummet blir lite av en självuppfyllande profetia”  

Vidare menar A-projektör 1 att de ständigt blir ombedda av VVS-projektö-
ren att låta dem ta hand om fläktrummet. Så när vi inte blir involverade att 
formge, så är det väldigt svårt att engagera sig i det. Det blir en yta vi får 
lämna kvar.  

Det verkar vara svårt för arkitekter att veta hur de ska tänka med fläktrum 
och det är ett ämne som återkommer frekvent under intervjuer. 

”VVS-projektören ofta säger en storlek på fläktrum  
och sen räcker inte den.”
  
Men om vi arkitekter får veta tidigt hur vi ska tänka så blir samordningen 
lyckad, menar Arkitekt 3. Hen berättar om ett projekt där en passivhusex-
pert talat om att det är lämpligt att ha flera små fläktrum istället för ett stort, 
detta eftersom det är olika aggregat som förser olika delar av byggnaden. 
Arkitekt 3 menar att det var väldigt bra att veta tidigt, annars hade hen ritat 
ett stort fläktrum, i källaren eller någonstans på vinden. Vidare berättar 
Arkitekt 3 att andra ofta förekommande problem är att VVS-projektören 
ofta säger en storlek på fläktrum och sen räcker inte den. Både horisontellt 
och vertikalt, helt plötsligt behöver de ha 5 meter fritt för aggregaten. 

VVS-projektör 1 pekar på vikten av att arkitekten kollar tidigt, finns det 
vindsutrymmen? Finns det plats att dra kanaler långa sträckor? Finns 

det inte plats för kanaler, då får det delas upp på två aggregat, alltså två 
fläktrum. Som VVS-ingenjör föredrar man fler fläktrum än ett, just för att det 
blir kortare horisontella dragningar.  

Vidare menar VVS-projektör 1 att andra anledningar till varför fler fläktrum 
är att föredra är om det är stora flöden som varierar, då är det ju bättre 
med flera aggregat som tar hand om olika delar.  

För att summera menar VVS-projektör 1 att fläktrummet bör placeras där 
den kortaste dragningen horisontellt blir. Samtidigt menar hen att det är 
ganska mycket att tänka på och ta hänsyn till och det finns inte färdiga 
lösningar på allt. Då hade husen blivit väldigt lika varandra.  

VVS-projektör 5 menar att det arkitekten måste ha koll på är främst vad det 
gäller teknikrum är utrymmen, ingångar och placering. Oftast är värmekäl-
lan fjärrvärme, då är det två ledningar som kommer in i huset och man vill 
gärna inte dra den genom hela huset, därför bör undercentralen placeras 
där fjärrvärmen går in i huset. Något som arkitekterna idag sällan vet.  

”Förr var arkitekterna som gudar, de pekade med hela han-
den, sen fick man ta det utrymmen som blev över.”

Fläktrummens storlek
Flera, både arkitekter och VVS-projektörer och branschexperter menar 
att fläktrummen blir större och större. VVS-projektör 2 menar att det har 
ju blivit mycket bättre nu, förr var arkitekterna som gudar. De var de som 
pekade med hela handen, sen fick man ta de utrymmen som blev över. 
Det var ungefär så det var på 70-talet och sen så fick man börja styra så 
man fick mer och mer installationsutrymmen men då tyckte arkitekterna att 
vi fick alldeles för stora fläktrum.  

A-projektör 2 tycker också att fläktrummen blir större och större och att det 
inte verkar finnas någon ände för hur stort ett fläktrum kan vara, så det blir 
lite svårt för arkitekten att ha med detta i beräkningen. 
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I många fall görs fläktrummet för litet. VVS-projektör 2 berättar om ett upp-
drag där det inte bara var ett aggregat utan det skulle in två-tre aggregat, 
men inte ens ett aggregat rymdes i det utrymmet arkitekten hade specifi-
cerat. Som konsekvens fick de ta bort en massa kontorsrum och förlänga 
aggregatet. Det blev mycket diskussioner kring det där, det förändrade ju 
projektet helt för arkitekterna. 

Om ändringar av fläktrummets storlek kommer in i sent skede blir det 
ofta kompromisslösningar. Arkitekt 2 berättar om ett scenario där det helt 
plötsligt inte fanns den plats som behövdes för aggregatet. Vi lyckades, 
tyckte vi, att göra det större. Men sen när installatörerna väl blev inkoppla-
de i projektet så visade det sig att det var för litet ändå. För att lösa pro-
blemet fick vi göra avkall på det estetiska, det blev lite mindre ljusinsläpp i 
ljusgården än vad vi hade tänkt oss.  

Fläktrummets placering 
Placering av fläktrummet verkar inte vara lika svårt som just fläktrummets 
storlek. Resultatet av enkätundersökningen visade att 100% av responden-
terna ville lära sig mer om just fläktrummets storlek medan 88% ville lära 
sig med om placeringen, men det finns ändå en del att klara upp. 

Arkitekt 3 menar att det är genom pisk på fingrarna från VVS-are i tidigare 
projekt samt demonstrationer som hen har skapat sig den erfarenhet hen 
har idag. Rent logiskt menar hen att det borde gå att, genom en princip-
bild på ett fläktrum, visa vad alla teknikerna, förvaltarna och vaktmästarna 
vill ha. I den centrala punkten av huset vill ofta alla vara, till och med fläk-
trummet. Lägger du fläktrummet i ena kanten får du ännu större, dubbelt 
så tjocka, kanaler. Så att, då kan man ibland säga att vi gör två fläktrum så 
vi får ett på ömse sida och då slipper man dessutom dra kanalstråk över 
den fina entréhallen som ligger i mitten. Så lite sådana tankar skulle man ju 
nästan kunna göra lite principbilder på. 

A-projektör 2 understryker detta och menar att det naturligtvis är en 

erfarenhetsfråga. För de som har ritat i 100 år, de vet ju att om fläktrummet 
ligger på vinden så kommer alla rör uppifrån och det behövs mer plats i 
schakten längre upp än längre ner osv. Medan andra som inte hållit på så 
länge kanske inte vet det och kanske inte tänker på det. De kanske inte 
tänker installationsmässigt när de gör sina planlösningar. 

VVS-projektör 2 menar att det man också måste tänka på är att utrustning-
en måste underhållas, inte dagligen men månadsvis. Så det måste vara 
enkelt och åtkomligt. Det ska inte vara så att man drar sig för att gå dit 
bara för att det är omständligt. Sen måste det vara så pass stort så att du 
kan göra jobben, öppna luckor, byta filter, byta motor och serva det som 
behövs. 

Ibland är det även förändrade förutsättningar som orsakar sena ändringar. 
VVS Branschexpert 1 berättar om ett projekt där utgångsförutsättningarna 
var 15 kvm per person och 2.70 i undertak. Det fick inte vara mindre efter-
som de redan hade hyrt ut på de premisserna. När hyresgäster sedan kom 
in och planerade deras ytor med sina arkitekter så upptäcktes att man ville 
ha mycket mötesrum. De landade på 8-10 kvm per person vilket gjorde att 
schakten inte räckte till. Som resultat fick de skapa nya schakt och fläktrum, 
det blev stora konsekvenser av att kraven ändrades.  

Arkitekt 4 nämner att hen inte är säker på om VVS-are räknar överdimen-
sionerat i vissa projekt. För jag har aldrig vart med om så stora fläktrum 
eller också är det massa nya regler och det är ju mycket runt det här med 
ljud från fläktrummet, att få de tillräckligt tysta så måste också sträckorna 
bli längre och så, det har jag respekt för, så jag tror inte de har gjort fel, 
men det kommer lite sent i vår värld.
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4.3.6. Vertikala utrymmen

Förutom schakt och fläktrum verkar höjder vara ett ofta förekommande 
problem. Arkitekt 1 menar att det är väldigt styrande vad en detaljplan till-
låter för byggnadshöjd. Ofta bygger man så högt man får och sen fördelar 
man höjden på ett visst antal våningsplan. 

”..fick man inte plats med installationer på en dräglig takhöjd, 
då fick kåken rivas.”

Branschexpert 1 berättar om ett projekt där ett 70-talshus och ett 80-tals-
hus skulle renoveras upp. 70-talskåkken kunde bevaras, med skohorn, 
men på grund av att man maxade våningsplanen på 80-talet så fick man 
inte plats med installationer för en dräglig takhöjd. Då fick kåken rivas. 
Hen berättar vidare att det är klart att en detaljplan måste ha någon typ av 
begränsning men det borde finnas spelrum, lite mer flexibelt. 

Arkitekt 4, som har stor erfarenhet inom skolbyggnader, menar att be-
ställaren i sådana projekt vill ha 850 mm i installationsutrymmen idag och 
det är ett mått som har ökat från 300 till 850 mm de senaste åren. Med en 
bjälklagshöjd på 300 mm så bygger man idag nästan våningshöjder på 4 
meter.  

Arkitekt 3 jobbar mest med ombyggnader och menar att då är det extra 
klurigt ibland. Får då har man det utrymme man har. Det blir ett helt annat 
läge, där man får sätta sig in i de befintliga utrymmena och ha en dialog. 
Kan man till exempel pressa upp undertaken, hur påverkar det huset i 
övrigt?  

VVS-projektör 3 poängterar att det är lite enklare i kontorsbyggnader, där 
har man då ofta lite högre våningshöjd. Detta eftersom de byggs för att 
vara lite mer flexibla, för eventuella byten av hyresgäster. I dessa fall räcker 
det med några få schakt och sen går man ut i våningarna via undertaken.  

4.3.7. Arkitekten

Det sällan är någon av de andra projektörerna som bryr sig mer om 
gestaltningen eller det totala slutresultatet än vad vi gör menar arkitekt 2. 
De är ganska tekniskt inriktade, ser bara optimal användning, funktion och 
utbredning osv. Arkitekt 2 menar att de har ett ganska stort lass att dra och 
att det är omöjligt att bedöma i tidigt skede hur mycket samordningstid 
som kommer krävas för att styra de andra i rätt riktning.  

Arkitekt 2 berättar om ett projekt där ventilationskonsulten sa “vi får inte 
plats ovanför undertaket i korridoren vid omklädningsrummen vid ishallen 
men vi gör väl som i sporthallen och säker till 2.40, någon som har något 
emot det?” och då sa vi “Ja, vi har något emot det, har du läst bygga 
ishall?” Där gör de ju också antaganden och försöker smyga in det. Det är 
självklart att vi kan ändra men vi har ju gjort allt det här förarbetet, vi har 
plöjt den där bygga ishall för att uppfylla alla krav som verksamheten ska 
uppfylla för att det ska bli en vettig slutprodukt. Detta är ett bra exempel 
på att vi alltid måste veta varför vi har ritat på ett visst sätt, för så länge vi 
inte vet varför så är det svårt att argumentera för. 

”..installationerna löser sig så småningom,  
när de disciplinerna kommer in.”

Arkitekt 2 menar att det är så otroligt mycket som ska falla på plats på 
ganska kort tid när man jobbar i programskede också och det blir ganska 
mycket fokus på verksamhetsfrågorna istället. Hur ska deras flöde fungera, 
hur ska rummen placeras i förhållande till varandra. Och då tänker man att 
installationerna löser sig så småningom när de disciplinerna kommer in. 
Men vet man inte, alltså det är helt omöjligt att veta hur de kommer göra 
egentligen och var det blir krockar. 

Gemensamt för alla arkitekterna är att de måste gå på erfarenhet eller tidi-
gare projekt för att i tidigt skede “gissa” sig till en installations-utformning.  
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Arkitekt 4 tycker att arkitekternas inställning till att lära sig av miljö och 
energi och drift och underhåll och material osv, blir mer och mer positiv. 
Medan hen tvekar på att installationssidan är lika angelägen att lära sig om 
funktion och gestaltning. Det måste komma ifrån båda håll.  

”..jätteviktigt att man respekterar varandra  
redan i utbildningen..”

Vidare berättar arkitekt 4 att man ibland hör i fiket på väg och vatten att “de 
där jäkla A är snurriga och flummiga” och “det är Chalmers lekskola”. Sen 
när man kommer ut i arbetslivet då vet man ju att här ska vi samarbeta och 
det tror jag vore jätteviktigt att man respekterar varandra redan i utbild-
ningen och fick jobba ihop. Det kanske man får idag men förr var det ju 
verkligen ett vattentätt skott emellan, även om vi ibland hade deras lärare 
och var blandade grupper så var det ändå sådär att “pust, nu kommer 
ni hem till oss och här gör vi såhär”. Nu har de döpt om på Chalmers, nu 
har de ingen skylt som heter Arkitektur och Väg & Vatten. Utan nu står de 
Samhällsbyggnad och Teknik och det inkluderar båda. Det är inte så dumt 
tänk, det ska bara sätta sig i hjärtat på alla.  

Branschexpert 2 ser att det måste bli ett utbyte mellan de olika skolorna. 
Mellan väg och vatten och arkitekterna. I samma skola finns samhällsbyg-
gare och arkitekter men de har nästan inget utbyte med varandra. 

Branschexpert 1 håller med. Vi ser att det måste bli ett utbyte mellan de 
olika skolorna. Mellan väg och vatten och arkitekterna. KTH är ju 5 skolor. 
Så i samma skola finns samhällsbyggare och arkitekter men de har nästan 
inget utbyte med varandra. Så vi vill skapa någon sorts tävling där de 
måste jobba ihop. 

”..idag är det snarare så att man jobbar MOT arkitekterna..”

VVS-projektör 4 menar att idag är det är snarare så att man jobbar MOT 
arkitekterna. För att det A i 95% av fallen tänker på, är uthyrbar yta. 

Arkitekt 3 pekar också på att för det ska bli en bra produkt måste vi jobba 
gemensamt. Vi har ju olika roller i projektet. Det finns föreställningar att 
arkitekter är flummiga och bara tänker på det estetiska samtidigt som vi 
arkitekter kan tycka att VVS-ingenjörer är nördar.  

”..det skulle vart bra för arkitekter att kunna lite mer övergripande 
om VVS.”
 
Arkitekt 2 tycker att det skulle vart bra för arkitekter att kunna lite mer 
övergripande om VVS. Installation är väldigt sakligt “vi behöver de här 
luftmängderna” alltså det går inte att argumentera emot det. Medan för vår 
del handlar det kanske oftare om mjukare värden och där behöver kanske 
vi också bli bättre på att argumentera. För att säga “det är snyggare” är 
totalt ointressant, det är ingen som kommer ställa sig på din sida då. Utan 
vi måste argumentera för funktion och upplevelse, användande och flöden 
och sådär.  

”..arkitektur är också en kunskap.”

Arkitekt 3 menar att arkitektur är också en kunskap. Det är inte bara om 
estetik och smak. Samtidigt instämmer hen och menar att en VVS-konsult 
kan alltid få igenom vad som helst. Har man inte den kunskapen själv som 
arkitekt så kan man inte säga emot. Beställaren vill ha något som är bra 
och billigt, så då blir det ofta klumpiga lösningar. De andra har inte det 
estetiska tänkandet, det är inte deras uppgift. Det är det man får försöka 
bevaka.  

A-projektör 2 menar att ju mer man kan, som arkitekt, om installation och 
konstruktion, desto mindre kommer man ju behöva tumma på det arkitek-
toniska slutresultatet, det ju självklart. 

Arkitekt 3 menar också att ju mer varm i kläderna man blir, som arkitekt, 
så kan man komma med egna lösningar “skulle det här kunna funka?”. 
Och kanske argumentera för att ens förslag ger ett bättre resultat, trots att 
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lösningen är dyrare. 

Detta bekräftas från installationssidan av VVS-projektör 1 som menar att 
arkitekter tror att de förstår och kommer gärna med förslag men de vet 
inte alltid vad förslagen innebär.  

Arkitekt 3 fortsätter. Jag tror att det som arkitekt är viktigt att vara väldigt 
frågvis och ta mycket initiativ och vara väldigt prestigelös. Samtidigt som 
du ska inge trygghet och förtroende. Det är inte alltid så lätt, särskilt om 
man är ung och oerfaren. 

VVS-projektör 3 hävdar att det finns allt för många erfarna arkitekter också 
som istället bara tänker på design och hur man ska trivas i lägenheten.  

”..vi VVS-projektörer får ofta kriga för våra utrymmen.”

VVS-projektör 5 har erfarenhet av att arkitekten ofta får med sig projektle-
daren och att vi VVS-projektörer får ofta kriga för våra utrymmen.  

VVS-projektör 3 exemplifierar detta och berättar att hen har varit med om 
att arkitekten ändrar sig i bygghandlingsskedet. Då försökte vi säga att det 
här går inte men beställaren sa att arkitekten bestämmer. Då fick vi med 
skohorn modellera om kanaler. 

VVS-projektör 1 menar att de tycker om när A återupprepar sig så mycket 
som möjligt för det blir mindre att ta hänsyn till.  

VVS-projektör 3 tycker att det är väldigt vanligt att A inte har koll på 
lägenheter och schakt, hur man ska dra tillufts och frånluftskanaler och 
avlopp i bjälklaget. Vidare menar hen att många arkitekter vet ju att okej 
jag behöver schakt här för våtrum o.s.v. så sätter de ut vad de tror ungefär 
att det ska vara.  

VVS-projektör 4 tror att arkitekten har hur mycket som helst att  lära sig och 

hävdar att majoriteten har ingen förståelse för det här, i och med att det 
alltid blir fel.  

”Det är väldigt många arkitekter som inte  
har förståelse för installationer”

Vidare menar VVS-projektör 4 att det är väldigt många arkitekter som inte 
har förståelse för installationer, de säger “vi har färdiga systemhandlingar” 
och då vet man per automatik att det har vi inte alls. Vi har ett projekt nu, 
det skulle vara jättebra underlag, när jag kollade på det sa jag “nä, det 
kommer aldrig gå”. Mycket riktigt, nu måste de göra om dem. Det där är 
ett återkommande problem, det händer hela tiden.

Arkitekt 4 anser att det skulle vara bra om arkitekter kunde mer och att det 
kanske skulle finnas fler lathundar. 

VVS-projektör 4 tror först och främst på kurser på universitet, jag tror att de 
har fått mer sånt idag. Samt någon form av typexempel “det här utrymmet 
behöver vi om vi ska ha FTX kombinerat med tappvatten i schakt”, “det här 
behöver vi när vi har FX kombinerat med tappvatten i schakt”, “det här är 
bara tappvatten-schakt" osv. 

Arkitekt 2 berättar att under sin arkitektutbildning fick de i princip inte lära 
sig någonting om installationer, inte ens något övergripande om förståel-
se. Vi förstod kanske att i ett schakt behöver det gå ledningar och rör men 
det var ju väldigt begränsat, vi redovisade ju aldrig vad de skulle innehålla 
till exempel.

Arkitekt 1 säger att även om vi haft med vad vi tycker är ytor där vi skriver 
“det här är teknikutrymme” så kan VVS kanske uppleva att vi inte gör dem 
tillräckligt synliga på våra planritningar, jag kan tänka mig att det är det. Vi 
vill ofta rita kanaler och ytor, men om vi inte har bra mått att utgå från så 
kommer det ändå att ändras senare. Men sen är det nog också någonting 
VVS saknar också, att vi inte ritar ut det i tidigt skede.  
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4.3.8. VVS i tidigt skede 

Många problem beskrivs ha sin grund i att VVS-konsulten kommer in i 
projektet i ett senare skede. Från arkitektens synvinkel handlar det om att 
kunna fastslå utrymmesbehov tidigt för att slippa göra ändringar i planlös-
ningarna i ett senare skede. För VVS-konsulten handlar det om att undvika 
nödlösningar för att planlösningarna är låsta. Det som tydligt framgår i 
samtliga intervjuer är vikten av att ta in en VVS-projektör i tidigt skede. 

”Annars sitter Arkitekten ensam och när VVS sedan kommer 
in så rasar hens idéer.”

VVS-projektör 5 beskriver att som ser ut idag så tar beställaren in en arki-
tekt när hen vill bygga ett hus. Men som jag ser på det borde man ta in en 
VVS-konsult samtidigt, som kan vara med och titta på planlösningen och 
kan utifrån det hen ser meddela vart schakt behövs och hur stora. Annars 
sitter Arkitekten ensam och när VVS sedan kommer in så rasar hens idéer. 
Men det är inte arkitektens fel. Jag som VVS-konsult bestämmer inte vart 
K ska ha sina pelare. Men arkitekten ska bestämma vart VVS ska ha sina 
schakt. Men det funkar ju inte så. Det är vi som vet vart schakten ska vara. 
Någon måste ta ansvar över samordningen, beställare eller projektledare.”  

Även VVS-expert 1 ser att det är ett dilemma i dagens byggprocess när 
arkitekten kommer in i initialskedet och VVS-konsulten ansluts efter ett tag, 
då mycket redan hunnit fastställas.   

Arkitekt 1 menar att har man inte stämt av var schakten ska ligga och hur 
mycket yta som krävs i rätt tid så kommer det uppstå problem. A vill inte 
göra schakt större än nödvändigt. Det är värdefull yta. Det innebär i sin tur 
att V kanske måste underdimensionera sina system, eller att man får ändra 
i designen.  

”..det blir mer att vi gissar “såhär mycket yta behövs för ag-
gregat” och det är sällan som det stämmer.”

Arkitekt 1 exemplifierar detta och berättar om projekt där de har gjort 
systemhandlingar och installatörer inte har vart med lika mycket, utan det 
har vart A och K som har jobbat. Då blir det mer att vi gissar “såhär mycket 
yta behövs för aggregat” och det är sällan som det stämmer sen när man 
börjar projektera på riktigt. Då kan det bli lite “skav”, vent tycker att vi har 
med allt för lite yta och menar att “ni tänker inte på oss”. 

 ”..det bästa är om VVS kommer in i programskede..”

VVS-projektör 3 menar att det bästa är om VVS kommer in i programskede 
och gör de grova dragen i alla fall och sen är med i systemhandlingsskedet 
och tar fram systemhandlingar, så att man vet att allting fungerar.  

VVS-projektör 2 instämmer och menar att de måste vara med i viss mån 
redan i förstudie för att se att det finns installationsutrymme. Samtidigt 
måste man veta vad är byggnaden avsedd för, funktion, är det bostäder, 
kontor, butiker och så vidare. Så att man får skapa med rätt möjligheter. 
Man får kanske avsätta någon dag, eller någon vecka högst. Det beror på 
hur stort projektet är också.  

A-projektör 1 anser att det första som borde göras är att ta fram en 
handlingsplan tidigt, vad krävs för att genomföra bra samordning? Men 
också att hitta den där sweet spot:en när/hur tidigt i projektet vill vi ha in 
ventilation?  

Arkitekt 2 menar att man ska ta alla chanser att få in VVS tidigt. Detta anser 
Arkitekt 2 att man kan säga till beställaren och det är flera beställare som 
tycker det är okej,  egentligen oavsett vilken kompetens. Det kan handla 
om landskap, trafik, akustiker m.m. Men att man berättar att “vi kommer 
att ta intern experthjälp”. Oftast så tycker beställaren att nog det är ganska 
smidigt för då behöver inte de hålla på med sin upphandling. 

Arkitekt 3 berättar att i ett projekt var det väldigt bråttom och de hade en 
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tajt tidsplan. Så då skrev vi faktiskt i vår uppdragsbekräftelse, att en förut-
sättning är att vi har med oss VVS redan i skiss-skedet. Det kan man mycket 
väl poängtera att man vinner tid på. 

”..om samordningen mellan A och VVS är genomtänkt från 
början så är det mycket vunnit.”

Detta bekräftar VVS-projektör 1 genom att hävda att om samordningen 
mellan A och VVS är genomtänkt från början så är det mycket vunnit. Både 
projekteringsmässigt men också driftmässigt.  

Arkitekt 2 berättar att de alltid frågar “När kommer de andra in?” Får man 
ett vagt svar då så ska man ta chansen och säga att då kommer i använda/
ta lite stöttning från våra kollegor. När man ska hitta någon kompromiss 
eller en lösning.  

VVS-projektör 5 berättar om ett samordningsmässigt lyckat projekt. Det var 
en konceptförskola i tidigt skede. Det var beställaren eller projektledaren 
som såg till att vi, El och A, var med tillsammans tidigt. Det är så det ska gå 
till! 

Arkitekt 3 berättar om ett mycket givande möte där två VVS-konsulter kom 
till huset som skulle renoveras och gick igenom det tillsammans. Då hade 
jag en övergripande skiss och frågeställningar; vad är det här? Är det här 
ett schakt? Är det något i taket här? Där har samarbetet fungerat mycket 
bra. Det är viktigt att ställa frågor, man vinner på att vara prestigelös. I detta 
fall var det beställaren själv som tog det initiativet.  

Arkitekt 2 menar dock att det är väldigt sällan som beställare riktigt förstår 
värdet i att ta in alla discipliner tillräckligt tidigt. Vidare menar hen att alla 
projekt har potential till förbättrad samordning. 

Arkitekt 4 poängterar att, de som beställer en programskiss eller ett 
tekniskt program, är lite småsnåla så de anlitar bara arkitekten. De ska 

mycket till innan de bokar in konsulter som vi kan få jobba med som kan 
de frågorna, vilket gör att man sitter där ensam och skissar och undrar hur 
får vi ihop det här på slutet med en VVS-are och en El-konsult? Så de ska 
med tidigt, tidigt, och där kanske vi ska bli bättre på A-sidan och säga “ah 
vi har kommit en bit men nu kommer vi inte längre om jag inte får prata 
med någon VVS-are" alltså man ska nog själv ställa det kravet tror jag. Det 
gör vi nog inte i den mån vi borde.  

”Man måste arbeta igenom och bestämma ganska mycket i 
tidiga skeden för att det ska bli rätt.”

VVS-projektör 3 menar att dålig projektering förekommer allt för ofta. I ett 
projekt nu hade VVS-projektör tillsammans med A gjort ett slarvigt jobb. 
De hade tittat alldeles för lite på fläktrum och el-rum, undercentraler och 
schakt. Man måste arbeta igenom och bestämma ganska mycket i tidiga 
skeden för att det ska bli rätt. Alla kanaler och schakt och titta på även 
rörschakt och fördelarsskåp och så vidare. Då blir det en bra systemhand-
ling, som beställaren går ut med. 

Arkitekt 4 berättar om ett exempel där samordningen inte var lyckad. Det 
var ett samverkansprojekt där vi, tillsammans med en tidigare VVS-pro-
jektör, ritat några skisser på en stor skola. Då ville VVS-projektören ha luft 
nära så vi lade ett fläktrum längst upp på varje skepp, totalt tre stycken. När 
sedan en annan VVS-projektör kom in så ökade dimensionerna, från ett 
grupprum i storlek till att bli nästan två klassrum. Vid den tidpunkten hade 
projektet kommit ganska långt, det fanns finansiering på den ytan. Som 
följd fick vi ta yta av verksamheten för att göra till fläktrum. Vidare berättar 
arkitekt 4 att hen tror att det beror på att den ansvariga VVS-projektören, 
som sen skulle stå för hela projekteringen, kom in alldeles för sent.    

Arkitekt 2 säger att det inte behöver handla om så många timmar, de 
behöver bara få ett grepp om byggnaden och säga “ja men då (och hellre 
ta i då) kommer vi behöva de här utrymmeskraven” till exempel. Och det 
intressanta är ju inte bara att veta att vi t.ex. kommer behöva 4 el-centraler, 
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4.3.9. Sammanfattning
Det råder ingen tvivel kring att detta är ett ämne som väcker mycket 
känslor. Respondenterna är ivriga att svara på frågor och menar att det är 
ett viktigt ämne, därför är de benägna att ställa upp med intervjuer. 

Många, både branschexperter, VVS-projektörer, A-projektörer och arki-
tekter menar att arkitekten inte är tillräckligt kunnig inom installationer 
för att det inte ska uppkomma problem av någon form. Arkitekterna visar 
stor vilja att lära sig mer om installationer och förespråkar någon typ av 
hjälpmedel. 

Vad det gäller installationssamordningen så verkar den fungera bättre om 
VVS-projektörer kommer in i projektet tidigare. Många menar även att det 
är så de skulle vilja ha det. Varför det inte sker i större utsträckning menar 

utan vi vill ju veta vart de ska vare och sen både horisontell och vertikal 
utbredning. För det är ju jättetråkigt när vi måste sänka undertakshöjder 
för att man absolut inte kommer förbi med ventilationskanaler eller kabel-
stegar och så där. Det som tar mest plats, både horisontellt och vertikalt, är 
ventilationen, det är sådana dimensioner. El brukar man säga, de kommer 
alltid fram, men de vill ju ändå ofta ha sina vertikala el-centraler ovanpå 
varandra i flera våningsplan, och då vill man ju veta det tidigt så att man 
hittar ett bra läge för dem, så att det inte bara krossar (kommer i konflikt) 
med planlösningen.  

VVS-projektör 3 berättar att det ofta finns krav på tappvarmvatten och även 
då krav på aggregatstorlek. De här kraven vet man redan när man ska bör-
ja bygga ett projekt sen finns det ju även miljökrav i ett fläktrum, vilka mått 
det ska vara runt ett aggregat o.s.v. Men de här bitarna kan inte arkitekten, 
då behövs det en VVS-projektör som tittar på byggnaden och väldigt tidigt 
gör ett överslag på luftflöden som är någorlunda rätt. Och sen säger att “vi 
behöver ett aggregat som är såhär stort, eller om det är flera om det är ett 
stort projekt” samt tar fram schaktstorlekar. 

många beror på att beställaren inte ser nyttan med det eller inte är beredd 
att lägga pengar på det i ett så tidigt skede.  

Det har visat sig att vid otillräcklig eller outsagd ansvarsfördelning styr 
förväntan och då tillkommer inofficiella roller som till exempel projektled-
ningsansvar för arkitekten. Det är lätt att ansvar hamnar på arkitekten som 
har stort behov av att känna till utformningsändringar från de flesta andra. 
Men det behöver inte betyda att arkitekten ska överta arbetsuppgifter från 
andra. Resultatet pekat på att det finns ett behov bland teknikkonsulter att 
förstå sig på varandra för att öka kommunikationen i projektet och därmed 
uppnå samstämdhet. Det framgår även att det är viktigt med prestige-
löshet i ett projekt, detta för att skapa ett klimat där “dumma” frågor kan 
ställas.

De problem som verkar förekomma i störst utsträckning är just storlekar på 
fläktrum och placeringar av schakt. De problem som medför störst kon-
sekvenser är vertikala utrymmen, detta eftersom maximal byggnadshöjd 
regleras av kommunen/planarkitekten och är svårt att justera.

Orsaken till uppkomsten av problem menar många är bristande kunskap 
eller erfarenhet från arkitektens sida. Arkitekter i sin tur uppger att det 
beror på ändringar i sena skeden från beställarens sida eller från vvs-pro-
jektöerns håll. 

Att svaren kan variera mellan respondenter verkar i allra högsta grad bero 
på yrket. Vvs-projektörerna är generellt samstämda kring den bristande 
installtionskunskapen hos arkitekterna och de problem som orsakas till 
följd. Hos arkitekterna är spridningen större, detta kan bero på att det finns 
en spridning i ålder hos respondenterna och därmed kan vissa arkitekter 
ha mer erfarenhet, men även fått en annorlunda utbildning. Det framgår 
tydligt att de respondenter med mer erfarenhet har en utarbetat metod 
för hur de ska tänka kring installationer, medan mindre erfarna är väldigt 
öppna för att lära sig och tror att det kan gynna dem i diskussioner att veta 
mer om installationer. 
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4.4. WORKSHOP

Hur kan arbetssättet under programskedet 
förbättras för arkitekter och VVS-projektörer?

HOMOGENA GRUPPER:

Alla kunskaper ska in tidigt i projektet och det är helt centralt. 
Dimensionering och storlek avgörs i programskede och då vill i att 
så många discipliner som möjligt kommer in el, K, VVS, akustik m.fl.  
Verksamhetens behov och logistikflödet styr väldigt mycket hur vi tänker 
och avgör struktur och dimensionering av byggnaden. Programskedet 
är därför superviktigt för att bestämma det mesta, sen inte exakt men i 
princip. Programskedet kan struktureras,  det är väldigt viktigt att få in 
ungefärliga uppskattningar på saker och ting tidigt. Då kan vi använda 
tekniken som språk för arkitekturen så att installationen blir en del av 
uttrycket, A är inte den enda formgivaren. Vi kan också bli bättre 
att i dialogen med övriga discipliner inte använda så mycket arkitektspråk. 
Föreslår ett kreativt startmöte där möjligheter och utmaningar kan 
diskuteras tidigt.

Frågeställning 1

Båda grupperna är överens om att om VVS kommer in i ett tidigt ske-
de, programskede, så kan rätt förutsättningar sättas tidigt. Ena gruppen 
föreslår ett kreativt startmöte där de discipliner som är viktiga för just det 

Sammanfattning:

Det lät väldigt vettigt, vi hade nästan exakt samma diskussion. Det är viktigt 
att vi är med från början. Vi pratade även om erfarenhetsåterföring 
till alla discipliner eller mellan produktion och projektering, det kan 
det vara både internt och externt. Som det ser ut idag är det generellt ett 
glapp mellan projektering och produktion.  Vi diskuterade även projekt-
studio, ett typ av startmöte där man planerar hur man vill ha upplägget för 
projektet och sen träffas man veckovis och jobbar parallellt där emellan. 
Mejlslingor tar för lång tid, på ett möte har du dödat frågan 
på några minuter oftast. Diskuterade att det är lätt att misstolka en 
schaktmall eftersom det finns flera mallar till olika syften så det är en 
halvdann lösning. A kan missförstå den med flit och säga “vi har gjort som 
er mall, då ska det funka”, den är farlig. Om VVS inte kommer in tidigt kan 
schaktmall införas men det är inte optimalt eftersom alla projekt skiljer sig 
åt.

projektet deltar och där diskuterar man tillsammans projektets möjlighe-
ter. Andra gruppen föreslår ett startmöte där man planerar upplägget av 
projektet gemensamt och sedan träffas veckovis.

ARKITEKTER VVS-PROJEKTÖRER
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Vilket verktyg förmedlar installationskunskap 
effektivast för den praktiserande arkitekten?

INHOMOGENA GRUPPER:

Vi har pratat om att lära ut installationskunskap för arkitekten 
redan på högskolan. Vi har en tendens när vi lär oss, att sätta på 
skygglappar och enbart lära oss om det som rör vårat fack. Medan vi i verk-
ligheten alltid jobbar tillsammans. En annan aspekt är det här med erfaren-
hetsåterföring åter igen, där är det frågan om vi som bransch kanske ska ta 
mer ansvar, istället för beställaren. Generellt behövs förbättrad kommuni-
kation vi mail och telefonsamtal samt att trimma bort fackspråk. För redan 
verksamma arkitekter kan en utbildning där man belyser vanliga 
samordningsproblem vara en god idé, men att man expanderar det 
till att gälla mellan alla discipliner. En representant från varje företag kan 
gå på utbildningen och sedan sprida det vidare till kollegor. Så att man 
genom att få vetskap om de absolut vanligaste samordningsmissarna och 
krockarna kan undvika dem.

När ni snackar om utbildning så tänker jag på att det är väldigt svårt att 
hitta erfarna lärare som vill arbeta som lärare för en mindre lön än vad de 
har idag, där finns ett större problem. Annars talade vi om att få ut arki-
tekter på produktion-praktik mer, det hade verkligen kunnat ge positiva 
effekter, hänga med en snickare någon månad. För den nu praktiseran-
de arkitekten så handlar det om att få det så visuellt som möjligt. Som vi 
gör genom samordningsmöten, där är min erfarenhet är att det fungerar 
superbra. Samordningsmöten och samordning- och kollisionsmöten, 
vi delade upp det i två kvaliteter. A skulle kunna besöka bygget under 
produktion för att se hur det blir på riktigt, för att se skillnaden mellan teori 
och det praktiska. Eller, i lärande syfte, besöka liknande byggnader 
och kolla på installationslösningar. Vi pratade även om att yngre 
arkitekter ofta är mindre behjälpliga än äldre.

Frågeställning 2

Sammanfattning:

Även här är båda grupper överens, denna gång om att det bästa sättet 
att förmedla installationskunskap är att utbilda. Dels genom att ha fler 
tvärfackliga projekt under arkitektutbildningen, dels genom kurser för de 

praktiserande arkitekterna. Ett effektivt sätt är att göra det så visuellt som 
möjligt, antingen via 3D-samodningsmöten eller genom platsbesök på 
liknande projekt. 
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4.5. UTFORMNING AV LÖSNING

1

Ur mängden av ansamlad data har en lösning formats på följande sätt. 
Mind map:en till höger redovisar tankemönstret i valet av lösning. Mäng-
den data kategoriseras till fyra typer av lösningar. Startmöte, Schaktmöte, 
Checklista och Installationsinstruktioner. Dessa fyra kan sammansmälta till 
en och samma lösning i form av en checklista. En checklista med krono-
logiskt perspektiv och milstolpar i form av startmöte, schaktmöte. Installa-
tionsinstruktioner blir en förutsättning för rätt tillämpning av checklistan. 
För att veta vad som ska göras på listan bör information om aktiviteten 
framgå. Till denna bör instruktioner och information om generellt system-
tänk samt beskrivning av olika typer av installationssystem.  

1

1

1

2

1

3
e

Huvudämne, identifierad från workshop.

Något som kommit upp under de kvalitativa 
och kvantitativa undersökningarna.  
Ej en aktivitet.

En ”aktivitet” eller något att ta på. 
Antingen översatt från vad som har uppkommit 
under intervjuer eller ett  återgärdsförslag som 
uppkom direkt från undersökningen.

4

Forma målbild
Fördela ansvar
Kommunikationsplan
Workshop
Startmöte
Kreativt startmöte
Möte med VVS

Schaktmöte
Utrymmesboxar

Checklista
Uppföljning
Uppföljning efter projektering

Samla och sammanställa erfarenheter
Utforma lathund
Handbok

STARTMÖTE

SCHAKTMÖTE

CHECKLISTA

INSTALLATIONS-
INSTRUKTIONER

MÖTES-CHECKLISTA

INSTALLATIONS-
INSTRUKTIONER

4.5.1. Mindmapping
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VVS i tidigt skede

Val av installationssystemA brukar ta ansvar
fråga när VVS kommer in

Checklista

Schaktmöte

Uppföljning
Viktigt med en målbild

Kreativt startmöte

Talar V och A 
samma språk?

”Utrymmesboxar”

Språkverkstad Information om 
barriärer

Beslutsplan

Forma målbild

Fördela ansvar

Kommunikationsplan

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

Utbildning & kurser

Som detta exjobb

Återkoppling av byggare

Uppföljning efter proj.

Erfarenhetsåterföring

Samla och sammanställa 
erfarenheter

A dåliga på att 
synliggöra inst. på ritn.

Hur vill VVS se det?

Workshop

Startmöte 1

x2

”Vore bra med lathund”

Utforma lathund

”A måste ut på 
bygge, praktik?”

Införa praktik på 
universitet

A kan ut och kolla 
på liknande projekt

För lite samarbete 
mellan A och VVS på uni.

För lite samarbete 
mellan A och VVS på uni.

A kan för lite om
instsallationssystem

Grundläggande
 instruktioner

1

1

1

1

3

4 4

Handbok

Möte med VVS

Kurser

4
1

1

Figur 4.23: Mind map.
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Genom samtal med referenspersoner från workshopen, två vvs-konsulter 
och två arkitekter, har en checklista för installationssamordning mellan 
arkitekt och vvs-projektör i programskede tagits fram. De arkitekter och 
vvs-konsulter som valdes ut var de som jobbar på Norconsult i Stockholm 
och därmed finns att tillgå lätt för frågor. Checklistan återfinns även i  
Bilaga V. 

Inför möte 1: Vad ska A ha med sig inför första mötet.

CHECKLISTA 
För samordning mellan Arkitekt och VVS-projektör i programskede.

Diskutera på mötet: 
• Placeringar av teknikrum (undercentral och fläktrum) med avseende på markanslutningar och om det är rimligt  
 att planera för ett fläktrum eller flera. 

MÖTE 1

Val av stomsystem 

Yttermått och form på bygganden 

Vart på tomten finns markanslutningar (t.ex. fjärrvärme.) 

MÖTE 2
Inför möte 2: Vad ska A ha med sig inför andra mötet.

Ungefärligt antal personer 

Ungefärligt antal rum. (t.ex. 2 st 3RoK och 1st 4RoK per våning) 

Ca kvm per lägenhet (Då kan VVS dimensionera m.a.p. minimum BBR-krav) 

Finns extra krav från beställare gällande prestanda (t.ex. miljöbyggnad silver?) 

Finns extra krav från beställare gällande installationssystem (FTX, FX, FT, terluft till källare?) 

Planlösningar 

Diskutera på mötet: 
• Fastställ placering av fläktrum 
• VVS anger ca mått på teknikrum 
• VVS berättar vad A måste tänka på vid placering av funktioner (t.ex. placera våtutrymmen i anslutning till var-
andra, undvik horisontellt korsande av ventilationsrör, självfall av avlopp i bjälklag och därigenom maxavstånd till 
våtrum) 

MÖTE 3 - SCHATMÖTE
Inför möte 3: Vad ska A ha med sig inför tredje mötet.

Fönster- och dörrplaceringar (bröstningshöjder samt horisontella lägen) (även tankar kring rumsvärmare) 

Ungefärlig disponering av källare, vilka funktioner ska finnas, fastställ ej lägen. 

Ett förslag till schaktplaceringar kommunicerade på planritningen. 

Diskutera på mötet: 
• Samordna alla teknikutrymmen och funktioner i källare. 
• VVS kan ange exakta mått och optimala lägen för schakt. 
• Avlopp i källare diskuteras. 
• Lägen på ytterväggstammar diskuteras. 
• Förläggningsvägar för stråken.

4.5.2. Lösningsförslag



69

Re
su

lta
t &

 A
na

lys

4.6. GESTALTNING

4.6.1. Förstudie

Byggnader:
Majoriteten av byggnaderna i närområdet är bostäder, snett nedan-
för fastigheten finns en industribyggnad. 

Noder och stråk: 
I korsningen mellan stråken längs Eleonoragatan och 
Knut Hellbergsgatan finns den tydligaste noden.  

Vegetation:  
I områden finns inga anlagda grönytor, den grönyta som finns är 
den som omsluter befintlig bebyggelse eller fungerar som gårdsyta. 
En trädallé finns längs dels längs Knut Hellbergsgatan, dels längs 
Eleonoragatan. 

Buller: 
På fastigheten Kv. Notstället 5 & 6 finns inga värden som överstiger 
kraven enöigt BBR. 

Knut Hellbergsgatan

Be
ro

niu
sg

ata
n

Heljestrandsgatan

Ele
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ag

ata
n

Knut Hellbergsgatan

Be
ro

niu
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ata
n

Heljestrandsgatan

Ele
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or
ag

ata
n

1

2

3

4

Bostäder

Industribyggnad

Komplement-
byggnad

Noder

Stråk (biltrafik)

Stråk (cykeltrafik)

Stråk (genväg)

Grönyta

Träd

> 45,0 dB

> 50,0 dB

> 55,0 dB

> 60, 0 dB

> 65, 0 dB

1

2

3

4

(Structor Akustik, 2012)

Analys av gatustruktur

Figur 4.24: Analys av gatustruktur och närmiljö. 

Notstället 5 & 6

Notstället 5 & 6

Notstället 5 & 6

> 70, 0 dB
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

Figur 4.25: Flerbostadslänga med plåtfasad. Långt hus, ca 200 meter långt. Byggt 

1946. Gul stående korrugerad plåt som efterliknar trä på håll. Som nr 10 har även 

denna röda balkonger samt räcken i rött. Figur 4.26: Foto från gamla stan. 

Figur 4.27: Stadshuset. Uppfört 1895-97, ritat av arkitekt Emil 

Befwe. Ett resultat av och symbol för det sena 1800-talets 

industriella expansion i Eskilstuna. 

Figur 4.28: Torghus i tegel med mansardtak och inskjuten 

fasad för våning 5 & 6. Figur 4.29: Stationshuset: röd puts. Grå hörn och detaljer, tegeltak.

Figur 4.30: Rödputsad byggnad. Välvt hörn. Högsmala fönster med 

brunröda karmar. Sockelvåning i sten.

Figur 4.31: Trävilla i staden. De flesta brann upp eller revs. Detta är 
grönt med liggande träplankor. Symmetriskt. Samt modernt bygge 

bakom. Korténplåt med röda loftgångsräcken. 

Figur 4.32: Gammalt flerbostadshus i trä. Vanligt utanför stadskärnan 
längs med vattnet.  Figur 4.33: Kyrka: tegel, två torn, koppartak.
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3,4
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Kv. Notstället 5 & 6
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4.6.2. Platsanalys

Figur 4.34: Gatuvyer i Kv. Notstället 5 & 6. 
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Sämre platsförutsättningar

Variation av byggnadsstilar att inspireras från
Tydlig historia som kan uttryckas arkitektoniskt
Binda ihop med det nybyggda kvarteret (tillåter innova-
tion utifrån deras gestaltning)

Riskerar att stoppa en genväg
Eventuellt kan kringliggande byggnader skugga tomten. 

Svagheter

Möjligheter Hot

Figur 4.35: SWOT-analys över platsen.

(Eleonoravägen)
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Styrkor: Tomtens största styrkor är att den inte används till något annat, det 
är platt mark och lugnt område. Dessutom ligger tomten på slutet av en 
promenadslinga.   

Den tydliga noden i korsningen mellan Knut Hellbergs väg och Eleonora-
gatan är en styrka som bör användas i gestaltningen. Promenerande längs 
Eleonoragatan från stadskärnan ser tomten i horisonten i ca 400 m. Det 
ligger alltså ett ansvar i det att skapa en attraktiv byggnad att fästa blicken 
på. I gestaltningen bör därför denna plats på tomten få väsentlig uppmärk-
samhet och fokus.  

Svagheter: I dagsläget används tomten som genväg av grannar för access 
till och från kringliggande bostäder. Genom att exploatera tomten kan 
denna genväg behöva elimineras. Gjutjärnet har en något högre bygg-
nadshöjd som riskerar att skugga tomten.   

I gestaltningen kommer denna fråga beaktas för att hitta en alternativ 
lösning. Förstärka genvägen genom att anlägga ett gångstråk, eller leda 
om den. En lösning eftersträvas där både de framtida brukarna och de 
reda etablerade grannarna beaktas. För att undersöka om tomten riskerar 
att skuggas kommer en sol-och skuggutredning göras. Målet är att i störst 
mån undvika skuggning på uteplatser och terrasser samt att hitta en bra 
lösning för genvägen mellan   

Möjligheter: Det finns en rik inspirationsbank att nyttja för att skapa en 
byggnad med tydlig historisk anknytning, samt modiga föregångare 
(vägvisare/pionjär) att ta rygg på.   

I gestaltningen skall dessa tas tillvara på genom att kartlägga omkring-
liggande byggnadsstilar och Eskilstunas historia. Målet är att byggnaden 
arkitektoniskt ska förmedla att genomtänka estetiska val är gjorda för att 
anpassa byggnaden till dess omgivning.   

Hot: Tomten är relativt liten och har en befintlig byggnad att förhålla sig till, 

vilket kan upplevas som en begränsning. Som följd finns exempelvis ingen 
självklar yta för parkering. Byggnadens storlek och parkeringsbehov kan 
därför vara avgörande för hur mycket grönyta som kan bevaras.   

Den lilla yta som finns måste användas effektivt, utan att göra för stort 
avkall på grönyta. Den befintliga byggnaden kan ses som ett hinder men 
den ramar också in tomten och möjliggör en innegård. Finns inte grönyta i 
marknivå kanske det uppstå möjligheter till takterrasser. Trots liten tomt är 
målet att de boende ska känna att de har en egen fristad kring sin lägen-
het.
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Sammanfattning, platsanalys och förstudie

Förstudien (Bilaga VII) och platsanalysen har resulterat i fem formuleringar 
som sammanfattar de aspekter som anses viktiga att beakta i gestaltning-
en. Dessa omfattar aspekter från detaljplan, Eskilstuna kommuns vision, 
Eskilstunas historia, gatumönster, klimatförutsättningar och intryck från 
platsanalysen och SWOT-analysen.   

• Tomten skall användas effektivt med avseende på resurser i form av sol,  
 grönyta och installationer, detta för att verka för långsiktig ekonomisk  
 och ekologisk hållbarhet.    

• Mångfald och social hållbarhet skapas genom varierade boendeformer,  
 där olikheter välkomnas, samtidigt som varje individ har en fristad i och  
 kring sin bostad.  

• Tomten är en nod i ett större sammanhang och har en tydlig riktning  
 mot stadskärnan, denna skall förstärkas med hjälp av arkitekturen för att  
 koppla samman och förena stadskärnan och Munktellstaden.   

• Eskilstuna identitet och kulturarv från 1700-talets fristad skall beaktas i  
 utformningen, historien skall återberättas och där skall metaller och  
 smide får en viktig roll.    

• För att integrera den nya byggnaden med befintlig arkitektur görs  
 materialval med hänsyn till byggnaders omgivning. Ofta före- 
 kommande i närmiljö är halvvåning i sten/betong, fasad av puts, plåt  
 eller tegel i jordnära färger med rött som sekundärfärg samt orangea  
 tegelpannor som tak. 

Projektmål 

Att under gestaltningen följa den arbetsprocess som har fastställts för 
att skapa rätt förutsättningar för goda installationer utan att det sker på 
bekostad av arkitektoniska kvaliteter.

4.6.3. Volymstudie
Då detaljplanen inte lämnar så mycket utrymme för olika alternativ av 
volymer har byggnaden kommit att få sin karaktär från det rätblock som 
tomten utgör. 

För att sammanbinda 50-talsarkitekturen mot norr med den äldre arkitek-
turen i stadskärnan och samtidigt inspireras av den moderna arkitekturen 
i närområdet har bland annat taket används som ett verktyg. Mot norr har 
taket samma lutning som kringliggande 50-talshus, 30°, och mot söder 
och stadskärnan är taket brutet, likt de hus som ligger på fristadstorget. 

För att koppla samman med den nya arkitekturen längs Knut Hellbergsga-
tan har byggnaden trappor mot vägen likadant som de husen har. Detta 
förstärker allé-karaktären längst gatan samtidigt som det mer effektivt 
förmedlar en känsla av samhörighet. Målet är att inspireras från industri-
alismens England men även att romantisera det med hjälp av takkupoler. 
Trapphuset sticker ut näsan lite. Det är också den del av byggnaden som 
förmedlar modern arkitektur. I trapphuset är ambitionen att trappan ska 
smyckas med räcken som efterliknar gjutjärn, därmed blir trapphuset en 
inramning av historia och kultur. Detta likt på museum, där antikviteter sätts 
på piedestal och omges av glas för att ges särskild uppmärksamhet. 

Ett annat verktyg för att anpassa byggnaden till sin tänkta miljö är att likt 
kringliggande byggnader låta entréplan börja en halv våning upp, här 1m.  
Detta sammanbinder den nya byggnaden till dess omgivning samtidigt 
som det i enighet med formulering två ger en fristad åt de boende på 
våning 1, med minskad insyn. 

Byggnaden medlar mellan historisk arkitektur och modern arkitektur något 
som ger den en helt egen och platsspecifik karaktär. 
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Detta är den viktigaste delen av gestaltningsprocessen, här har funktioner 
kategoriserats, sorterats och prioriterats. 

Eftersom det i detta projekt  är av hög prioritet att installationer får ta plats 
har byggnadens olika funktioner kategoriserats efter vilka installationssys-
tem som berörs. 

4.6.4. Funktionsplanering

VENTILATION VÄRME SANITET

KÖK

FRD

TOALETT VARDAGSRUM

SOVRUM KÖK

TOALETT

KÖK

FRD

TOALETT

VARDAGSRUM

SOVRUM

HALL

KÖK

TOALETT

En parallell går att dra mellan människokroppen och byggnaden. Krop-
pen har ett andningssystem (ventilationssystem), ett blodomlopp som 
både värmer kroppen (värmesystem) och tillför syre (tappvatten) samt 
ett matspjälkningssystem (avlopp). För att kroppen ska fungera krävs att 
alla dessa organ finns på rätt plats och i rätt kvalitet. Samma sak gäller för 
installationssystemen i ett flerbostadshus. 

Figur 4.37: Karta över vilka installationssystem  

   som krävs i respektive rum.  
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Förutom organens funktion krävs det att det finns kopplingar mellan 
kroppens olika funktioner. Detta hanterar nervsystemet. Nervsystemet i en 
bostad kan översättas till flödet mellan rum och dess funktioner. Figur 4.37 
illustrerar de tre önskvärda kopplingarna i detta bostadsprojekt. Nervsyste-
met och organen måste samverka. 
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Figur 4.38: Karta över önskvärda kopplingar  

   mellan funktioner. 

Figur 4.39: Karta över önskvärda kopplingar mellan funktioner samt information kring  

   vilka installationssystem som behövs till dessa funktioner. Installationssystemen  

   prioriteras med högsta krav på placering högst upp (ventilation) och lägsta krav på  

   placering längst ned (värme). 

I Figur 4.38 visas en karta där båda tidigare figurer är sammankopplade. 
Dessutom prioriteras här vilka installationssystem som ska få "bestämma" 
placeringar först, dessa ligger överst. Den sista utmaningen innebär att 
pussla hop dessa högar för att tillgodose så mycket som möjligt samtidigt. 
Eftersom ventilationen prioriteras högst av installationssystemen och däref-
ter sanitet, är det dessa som pusslas ihop först. Detta illustrera figur 4.39.

Den slutgiltiga kartan över bostadens anatomi kallas planlösning, och är 
ett resultat av redovisad kartläggning, kategorisering och prioritering. 
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Figur 4.40: I detta steg har köket bytt plats och hamnat ytterst. Detta har två anledningar. Det 

första är för att det möjliggör mer dagsljus att nå köket, till skillnad från om det ligger i mitten 

av funktionerna. Det andra är för att det uppkom under intervjuerna att det finns fördelar med 
att lägga ett förråd mellan två våtutrymmen som  kök och badrum. 

Figur 4.41: Med en uppskattning av rummens proportioner skulle funktionerna kunna se ut 

såhär i förhållande till varandra. 



79

Re
su

lta
t &

 A
na

lys

KÖKTOALETT
FRD

SOV

VARDAGSRUM

HALL

KÖKTOALETT
FRD

SOV

VARDAGSRUM

HALL

KÖKTOALETT
FRD

SOV

VARDAGSRUM

HALL

KÖKTOALETT
FRD

SOV

VARDAGSRUM

HALL

Figur 4.42: Illustrationen visar rummens placering i förhållande till varandra samt vilka 

installationssystem som behövs i respektive rum. Denna modell är den som ligger till grund för 

det resultat av planlösningar som presenteras i följande avsnitt. 
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FÖRSLAG TILL PROGRAM:
Kv. Notstället 5 & 6

Figur 4.43: Illustration av ena huskroppen på fastigheten Notstället 1 & 2.
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Kv. Notstället 5 & 6 är beläget i början av Eleonora gatan som slutar vid 
kanten mot stadsparken och ån mot city. Något av det första man lägger 
märke till när man möter byggnaden är dess centralt inglasade trapphus 
som symmetriskt binder ihop huskroppens två sidor. Liksom de flesta 
byggnaderna i området har även detta hus förlagt bostäder en halv trappa 
upp med funktionsytor i källarvåningen så som förråd, lånelägenhet och 
tvättstugor m.m. Fasaden som vetter mot Eskilstuna stad fungerar som en 
ändpunkt i det stråk som rör sig genom staden och börjar vid centralstatio-
nen. Den har historiska drag av fristaden Eskilstuna med gjutjärnsräcken, 

mansardtak samt spritputsad fasad i blått och rött. Byggnaderna knyter 
även ann med kringliggande bebyggelse från 50-talet med plåt- och 
putsfasad samt de nybyggda kvarteret söder ut i engelsk radhusstil blan-
dat med loftgångar. Taket mot innergården är inte mansard utan sadeltak, 
vilket flörtar med 50-talshusen mot innergården. I byggnaderna ryms olika 
typer av boendeformer från 1or till 5or. Med radhuskänsla i två våningar 
för de yttersta fyra lägenheterna samt egen ingång i både syd- och norr-
läge. Varje lägenhet har tillgång till balkong eller altan. Det finns också 
tillgång till fönster i minst två väderstreck varav ett är sydläge.

Figur 4.44: Situationsplan. Ej skalenlig. Samtliga ritningar återfinns i Bilaga III.
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4.6.5. Analys av förslag till program  
    Kv.  Notstället 5 & 6

Målet var att försöka skapa en blandning av radhus och vanliga lägenheter. 
Resultatet blev en lång kropp, som följer detaljplanen ganska exakt. 
Kroppens yttre delar består av två radhus i två våningar ovanpå varandra. 
Huskroppens mitt består av två treor som binder ihop trapphuset. På detta 
sätt blir trapphuset mer effektivt då det serverar sex lägenheter med hjälp 
av en loftgång på tredje plan. En alternativ lösning skulle kunna vara att 
göra tre lägenheter i mitten i stället för två, men det skulle då ha resulterat 
i en etta med enbart fönster i norriktning vilket ville undvikas. Istället består 
nu Kv. Notstället av 3or, och 4/5-or. Det nybyggda området mitt emot 
har flertalet ettor i flera våningar av loftgångar, därför eftersträvades här 
en kompletterande byggnad, med mer radhuskänsla. Loftgångarna här 
serverar endast de övre radhusen, på våning 3. Nackdelen med detta är 
att boende i radhusen måste passera en 3a för att komma till sin ytterdörr. 
Något som kan upplevas som oattraktivt för en potentiell kund till 3an. Där 
behöver en lösning bearbetas, förslag till en sådan lösning är att skärma av 
genom växter, plank eller liknande. 

Den generella idén med husets inre funktioner var att placera rummen i 
öar, de som kräver frånluft för sig och de som kräver tilluft för sig. En annan 
vision var att uppnå så bra horisontella dragningar som möjligt. Därför har 
det strävades att frånluft-och rörschakten ska ligga i samma horisontella 
läge, likt figuren visar. I och med huskroppens geometri var det svårt att 
åstadkomma korta horisontella dragningar genom att placera schakt nära 
trapphus och således fläktrum/UC. Utifrån förutsättningarna anses den 
presenterade installationslösningen som den bästa möjliga.

Den modell som togs fram vid funktionsplaneringen har applicerats i 
största mån, för att genom det tillgodose installationer samtidigt som 
funktioner. För radhusen är modellen nästan direkt applicerbar. För 3an 
har lite omflyttning behövt göras, på grund av dess form. Skillnaden det 

gör är att vardagsrummet hamnar i direkt anslutning till köket, något som 
ursprungligen önskades men togs bort på grund av de begränsade möj-
ligheterna till fönster. I detta fall finns möjlighet till större fönsteryta på den 
platsen, något som gör att detta går att uppfyllas. Samtidigt kan funktionen 
sovrum-wc-frd uppfyllas. Och tack vare badrummets centrala placering 
även vardagsrum-wc och hall-wc-frd. På så sätt uppfyller egentligen 3an 
fler av de önskade funktionskopplingarna, samtidigt som den behåller 
installationsstrukturen från radhuset. 

Förrådet placerades mellan våtutrymmen. Här var det olika åsikter beroen-
de på vilken vvs-konstruktör som konsulterades. Vissa hävdade att schaktet 
absolut inte får ligga i ett rum som inte är ett våtrum, medan andra hävda-
de att det är mycket bättre om det går att komma åt installationerna från en 
vägg som inte har tätskikt. Efter konsultation med Branschexpert 1 valdes 
ändå att lägga schaktet och driftlucka mot klädkammare. Branschexpert 
1 förmedlade även de krav som gäller för att välja denna typ av lösning. 
Denna lösning presenteras i figuren nedan. 

AVLOPP
VVC KALLVATTEN

VARMVATTEN

SKVALLERÖR

Figur 4.45: Illustration av den schaktlösning som används i lägenheterna.
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Eftersom frånluft hamnade i mitten av byggnaden, blev det naturligt att 
de rum som behöver tilluft hamnade i ytterkant av byggnaden. Detta 
sammanfaller även bra med kravet på dagsljus som ställs på sovrum och 
vardagsrum. Detta möjliggjorde alltså att planlösningen kunde förändras 
upptill med samma ventilationsprincip. Viktigast av allt när utformningen 
av våning två på radhusen gjordes var att schaktet behöll sitt läge, därmed 
även förrådet och badrummet. Utefter dessa fasta punkter formades sedan 
sovrum. 

Som bekräftats i intervjuer föredrar vvs-installatörer upprepningar. Därför 
var det ett självklart val att låta byggnaden speglas i mittväggen. 

Förutom installationer och rumsliga funktioner så har det byggnadsteknis-
ka och konstruktionsmässiga beaktats. För enkelhetens skull finns det en 
logisk placering av väggar som till stor del följer de utsatta stomlinjerna. 
Det har också säkerställts att spännvidden på respektive radhus inte över-
stiger maximal kapacitet för betongbjälklag, detta för att undvika bärande 
väggar inom lägenheten. Detta möjliggör ombyggnation inom lägenheten 
och ökar graden av flexibilitet. Något som beaktas för att möjliggöra lång-
siktig hållbarhet, i det att låta byggnaden ta form efter förändrade behov. 

Val av installationssystem

FTX
FTX-systemet valdes tack vare förmågan att leverera ett bra inomhusklimat 
samt att det har en hög värmeåtervinningsgrad. Det finns dock en risk 
att detta inte uppnås om utföringen inte är korrekt, vilket Dahlbom och 
Warfvinge (2010) varnar för. En ytterligare risk är felaktig användning 
av brukaren som då sänker effektiviteten av systemet. Ett FTX-system är 
vanligt förekommande i nya flerbostadshus och ställer höga krav på rätt 
projektering. Det blev då ett självklart val eftersom målet med arbetet är 
att hitta lösningar på kunskapsgapet, vilket så klart ökar då mer komplexa 
system väljs.  

Fläktar i drift 
Fläktar i drift valdes för att uppnå hög brandklass. Varje lägenhet fick 
därför ett enskilt till- och frånluftsrör, men den ökade storleken på schakten 
gick i stor grad att integrera i byggnaden. Eftersom varken förenklad eller 
analytisk dimensionering vad gäller brand är utförd, innebär det att en 
okända problem kan uppstå vad gäller brandcellsgränser, schaktstorlekar 
och liknande. Det skulle vara intressant att utföra beräkningar eller låta 
brandexpert undersöka byggnaden.  

Ute- och avluften transporteras både i separat cirkulärt rör med en 
diameter på 630mm. Dessa är synliga i byggnadens mittväggen vid 
matplatserna. Rektangulära rör skulle kunna använts och minska den yta 
väggen byggs ut. Men det skulle innebära högre ljud från rören, vilket är 
något som är ett ofta förekommande klagomål när det gäller FTX-system. 
Att rören går genom hela byggnaden är på grund av att fläktsystemet 
befinner sig i källaren. Källaren var inte första valet, då det ofta framkom i 
intervjuer att fläktrummet generellt ska placeras högst upp. Men genom 
att använda det hjälpmedel som utformats så bör det ha större fördelar än 
nackdelar.   

Fjärrvärme med delad UC 
Då de två byggnaderna är relativt små flerbostadshus och befinner sig 
nära varandra kan de dra nytta av detta. De behöver endast en undercen-
tral för inkoppling av fjärrvärme och varmvattenberedning, i det andra 
huset finns endast en mycket liten central med shuntar. Detta medför en 
stor kostnadsbesparing då endast en UC behövs, det sparar även yta då 
storleken av en gemensam undercentral inte kommer i närheten av storle-
ken för två separata, även om den överstiger storleken av en enskild. Det 
underlättar dessutom för underhåll vilket blir snabbare samt billigare. En 
nackdel med delad UC är att kulverten som kopplar samman byggnaderna 
behöver isoleras väl för att minska värmeenergiförlust till marken. Dock så 
är kulverten kort vilket minskar risken för energisvinn.  
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Värmesystem 
För att värma lägenheterna placeras radiatorer under fönster om det finns 
tillgängligt. Radiatorerna är de rumsvärmare som genom distributionssys-
temet värmer byggnaden. Värmerören leds från källarens undercentral till 
vertikala schakt, därifrån leds de ut genom horisontellt ingjutna rör till res-
pektive radiator. Förbrukad värme leds tillbaka samma väg för att återigen 
värmas upp i undercentralen. Ett alternativt sätt att leda distributionsrören 
är längs insidan av ytterväggarna, då ökar de vertikala dragningarna men 
de horisontella minskar. Båda är goda alternativ men genom att låta dem 
gjutas in i bjälklaget så döljs de samtidigt som det är enkelt att utföra för 
ett platsgjutet golv. En nackdel kan vara att rören värmer golvet och taket 
vilket är en förlust, men alternativet är att de värmer luften genom vertikala 
dragningar istället vilka oftast inte är isolerade.  

Solceller på taket 
Genom att placera solceller på en tredjedel av takets krökta sydvästra sida 
kan elen som produceras bidra till att driva ventilationsfläktarna. Detta 
skulle sänka behovet av köpt energi och därmed miljöpåverkan. Solceller-
na är placerade i mittpartiet av byggnaden vilket ytterligare delar in huset i 
tre delar. Solcellerna får då också en estetisk funktion. 
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5. DISKUSSION
I detta avsnitt förs diskussioner kring val av metod och faktorer som kan 
ha påverkat projektets resultat. Samtliga sex frågeställningar besvaras och 
svaret diskuteras. Inledningsvis diskuteras examensarbetet som helhet, 
därefter de varje delmoment som har lett fram till svaret på en 
frågeställning. 

5Avnitt, till figurerna

5Avnitt, till tabellerna
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Examensarbetets syfte har varit att undersöka om samordningen mellan ar-
kitekt och vvs-projektör kan förbättras genom att via ett hjälpmedel bygga 
en bro över kunskapsgapet. För att överbrygga installationskunskap har 
även ett av examensarbetets delmål varit att ta fram en lösning som möter 
de identifierade behoven samt att påvisa att det finns ett generellt behov. 
Resultatet av studien pekar på att ett nytt arbetssätt mellan VVS-projektör 
och arkitekt i programskede, med en checklista som hjälpmedel, indikerar 
att en förbättrad samordning erhålls. Dessutom bekräftar den kvantitativa 
studien hypotesen om att det finns ett generellt behov av att överbrygga 
installationskunskap mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede.  

I tidigt skede av examensarbetet var avsikten att göra en handbok. Detta 
eftersom vi antog att det var det som branschen efterfrågade. Allt eftersom 
arbetet fortskred insåg vi att en lämpligare metod är att låta målgruppen 
vara med och utforma lösningen. Det innebar att resultatet inte mynnade 
ut i en handbok utan ett arbetssätt.  

Metoden för genomförandet har inspirerats av design-baserad forsknings-
strategi. Denna metod har generellt fungerat bra, det har i och med det 
funnits tydliga delmål. Vår bedömning är att det är en kvalificerad metod 
för denna typ av studie.  Det som kan konstateras är att projektets tids-
ramar inte har vart tillräckliga för att varje moment ska hinna undersökas 
ordentligt. Detta kan ha och göra med att design-baserad forskningsstra-
tegi ofta används vid produktutveckling vilket är i en betydligt mindre 
skala än detta projekt. Här är syftet i princip är att utveckla en del av en hel 
bransch och ett arbetssätt som har tillämpats i flera år.  

I och med att den kvalitativa och kvantitativa undersökningen kostade mer 
resurser än projekterat så blev Block 2: Gestaltning lidande. Bristen på 
resurser innebar även att utformningen av en lösning hade begränsade 
möjligheter. Det som uppkom från workshopen var att ett arbetssätt 
där vvs-projektören kom in i ett tidigare skede hade vart en bra lösning, 
medan djupintervjuer och enkätundersökning pekade på att en handbok 
skulle vara ett bra verktyg. I vår metod specificerade vi att den lösning som 

arbetats fram under workshopen är den som skall tas fram. Detta kan ifrå-
gasättas eftersom den grupp människor som deltog i workshopen var färre 
och bestod till stor del av konsulter från samma företag. Det skulle alltså 
kunna vara så att den lösning som tagits fram inte representerar den stora 
målgruppens efterfrågan. Även om åsikter från enkätundersökningen och 
djupintervjuerna var en del av den data som sorterades i mind-mappingen 
så hade workshopen övervägande prioritet då dess syfte var att finna en 
lösning. Tilläggas bör att både djupintervjuer och enkätundersökning 
också pekade på att ett samarbete med vvs-projektör skulle vara en bra 
lösning. Dock spelade resursbristen en indirekt roll i valet av lösning. Även 
om majoriteten av data skulle indikera på att en handbok för arkitekter är 
den optimala lösningen så skulle inte detta projekt ha resurser nog för att 
ta fram en sådan lösning.  

Det sammantagna resultatet pekar på att det finns ett påtagligt kunskaps-
gap mellan disciplinerna. Förmodligen ett resultat av att utbildningar 
och yrken tenderar att gå mer mot specialister än generalister. En trend 
som måste följas av en förändring i arbetssätt, i vår mening. Ofta är det 
beställaren eller av denne utsedd projektledare som har befogenhet att 
sätta samman den grupp som behövs samt att tillämpa det arbetssätt som 
anses nödvändigt för projektets mål. I undersökningen har det flertalet 
gånger framkommit att beställaren är den som inte har tillräcklig koll på 
det tekniska och inte ser nyttan med ett annorlunda arbetssätt, eller inte 
ser vinsten av att ta in teknikkonsulter i ett tidigare skede. Här hade exa-
mensarbetet kunnat ta en helt annan form. Eftersom kärnan av problemet 
på ett sätt verkar vara beställarens bristande kunskap, och ett kunskapsgap 
mellan beställare och konsulter, så skulle detta examensbete kunna 
vidareutvecklats till att ta fram en lösning på det problemet. Med avseende 
på de avgränsningar som sattes tidigt i projektet har dock examensarbetet 
tagit en annan riktning, där vi har fokuserat på att hitta en lösning som 
rör arkitekt och vvs-konsult. En rekommendation för vidare studier är att 
undersöka om det finns ett behov av att utbilda beställare eller ge verktyg 
för dem att sätta rätt förutsättningar för bra samordning. Den studien skulle 
då, liksom vår studie, kunna följas upp av en lösningsorienterad del där ett 
förslag till lösning tas fram och kanske även testas.  
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5.1. BLOCK 1: Undersökning

5.1.1. Enkätundersökning
Enkätundersökningen lades stora resurser på. Vilket enligt oss var befogat 
eftersom vi måste påvisa ett behov innan vi tar fram en lösning. Det resultat 
som kom fram under den kvantitativa undersökningen motsvarar de 
förväntningar vi hade och den hypotes som ställdes upp. Antalet respon-
denter, 99 påbörjade och 79 avslutade, anses tillräckligt för att kunna dra 
välgrundade slutsatser och för att kunna hävda att det är ett generellt 
behov. Det som bör diskuteras gällande den kvantitativa undersökningen 
är att respondenternas intresse för ämnet installationssamordning. Det 
finns en risk att de respondenter som valt att delta i undersökningen också 
är de som anser att ämnet är extra viktigt. Det skulle alltså kunna vara så att 
det urvalet respondenter som resultatet baseras på har ett högre intresse 
för ämnet. Till exempel skulle det kunna vara så att de VVS-projektörer 
som deltog är de som har upplevt undermålig samordning och stora 
brister i arkitektens projektering med avseende på installationer. Medan 
de arkitekter som deltog är de som har insett vikten av ökad installations-
samordning och är därför mer medvetande i sin egna projektering och gör 
ett bättre förarbete. Vår hypotes är att om enkäten inte skulle vara frivillig 
så skulle resultatet förstärkas ytterligare, eftersom då skulle de arkitekter 
som inte ser vikten av installationssamordning i tidigt skede ingå. Dock 
skulle det också kunna innebära att de VVS-projektörer som inte tycker att 
samordningen är undermålig jämnar ut resultatet. Vår analys är generellt 
att det uppkommer starkare känslor kring ämnet vid intervjuer med 
VVS-projektörer och att det sällan är en tvekan om att detta är ett problem. 
Det finns en större reservation hos arkitekterna.  

Utformningen av frågorna i enkäten kan ha haft betydelse för resultatets 
utgång. Eftersom vi i detta tidiga skede hade bilden av att vi skulle utforma 
en handbok ställdes frågorna med detta i åtanke. Dessutom finns det 
alltid en risk att i en undersökning ställa ledande frågor. Detta är något vi 
medvetet försökte undvika vid utformningen av enkäten genom att tilläm-
pa teorier i böcker om kvantitativ metod, men det betyder inte att vi fullt ut 
lyckats undvika det.  
 

Svaren från enkätundersökningen gav förinställda alternativ som lät 
respondenterna ange upplevd verklighet utifrån en graderad skala från 
aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid. Dessa kodades till 1,2,3,4,5 respektive. 
En risk med det upplägget är att det finns begränsade svar. Det gör att 
respondenterna anger ett upplevt medelvärde. Men det kan vara olika 
spridning på deras upplevelse. En respondent kan exempelvis ha en 
fördelning på frågan om de upplever att nödlösningar uppstår där hen 
i vissa projekt upplever att nödlösningar sällan förekommer medan i 
resterande projekt de alltid uppkommer. Alltså en spridning mellan 2 och 
5 som bör resultera i ett angivet svar på 3 eller 4. Medan en annan har en 
spridning mellan 3 och 4 som också ger svar på 3 eller 4. Detta påverkar 
även regressionsanalysen då svarskombinationer blir mer kategoriska 
eftersom det endast finns 5 alternativ. Om då den upplevda spridningen är 
stor så kan det ge ett missvisande resultat.  

För regressionsanalysen antogs residualerna vara normalfördelade. Men 
flera av dem uppfyllde inte normalfördelning helt utan var ofta spridda i 
trattform vilket innebär att standardavvikelsen inte är konstant utan beror 
av variablen x. Eftersom samtliga P-värden understeg 0.003 kan vi ignorera 
deras avvikelse från normalfördelningsförhållande och ändå använda 
regressionsanalys. 

Gällande den statistiska analysen är det också viktigt att inte dra slutsatsen 
att samband nödvändigtvis betyder orsak. Det är till exempel möjligt att 
de som tycker samordningen i projekt är undermålig också mest utgörs av 
personer med kortare erfarenhet, men det kan vara ren slump. 

Frågeställning 1:  

Finns ett generellt behov av ökad installationssamordning mellan arkitekt 
och VVS-projektör i programskede? 

Med avseende på tidigare diskussion samt det som visas i resultat och 
analys kan fastställas att ja, det finns generellt ett behov av ökad instal-
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lationssamordning mellan arkitekt och VVS-projektör i programskede. 
Närmare bestämt visade resultatet att det finns ett behov av att ta in 
VVS-projektören tidigare i projektet för att i dialog med arkitekten lösa 
saker tidigt och därigenom undvika nödlösningar i sena skeden. 

Vi anser att resultatet är väntat, baserat på våra egna erfarenheter. Det 
beskrivs även i den teori som tidigare presenterats att en framgångsfaktor 
för projekt är att i tidiga skeden ta in relevanta projektörer (Ryd, 2017). 

Resultaten verkar rimliga eftersom det är omöjligt för arkitekten att få 
tillräckligt mycket installationskunskap för att själva projektera rätt med 
avseende på installationer. Att arkitekter själva inser detta tyder på en 
hälsosam självinsikt men det kan också tyda på att arkitekter helst inte vill 
göra ändringar i sena skeden och då föredrar de ett tidigare samarbete 
med VVS-konsulten.  

En förklaring till varför VVS-projektörer vill in tidigare i processen skulle 
kunna vara att de då kan få ett större inflytande i projektet och större  
möjlighet att få igenom sina önskemål. Dessutom skulle det generera mer 
arbete till dem.  

Det som går att säga med säkerhet utifrån studiens resultat är att det finns 
ett behov av ökad samordning och i ett tidigare skede. För att besvara hur 
den ska ske  är inte informationen från denna undersökningen inte till-
räcklig. Detta kan bero på att syftet med den kvantitativa undersökningen, 
som stod klart redan innan utformning av enkäten, var att besvara OM det 
generellt fanns ett behov. Trots detta finns tendenser till hur respondenter-
na skulle vilja att det sker.

5.1.2. Djupintervjuer
Djupintervjuerna genomfördes med 13 respondenter. Dessa respondenter  
anmälde sig frivilligt i slutet av enkätundersökningen. Detta kan till stor 
del ha påverkat utgången för detta resultat. De som valde att delta i en 
intervju var högst sannolikt intresserad av ämnet och hade mycket att 

förmedla. Detta kan anses både negativt och positivt för studien. Positivt i 
det avseendet att de var benägna att tala fritt kring ämnet, vilket passade 
denna typ av intervjuformat som var väldigt öppet. Negativt eftersom det 
kan medföra att starkare argument synliggörs än om en godtycklig konsult 
valdes ut. Nu valdes de ut som ansåg sig ha något viktigt att förmedla.  

Eftersom formatet var väldigt öppet så fick samtalet ta form av vad den 
som intervjuades hade att berätta, detta gjorde i vissa fall att ämnet från-
gicks och viss data var inte relevant för att svara på frågeställningen. Det 
var även svårt att försöka styra samtalet, för att få ut relevant data, utan att 
ställa ledande frågor. Detta kan definitivt ha haft stor inverkan på resulta-
tets utgång. I det stora hela anses ändå valet av intervjuform som lämplig 
eftersom faktumet att vissa tog upp samma problem påvisade problemets 
vikt.  

För att analysera den kvalitativa undersökningen tillämpades den metod 
som Yin (2013) förespråkar. Dessutom valde vi att tillämpa den med 
saxning. Innebärande att den som höll intervjun var en annan än den som 
transkriberade ljudfilen och sedan fortsatte det växla på samma sätt med 
demontering och remontering. Detta var ett moment som tog väldigt 
mycket tid. Vi anser dock att denna tiden var värdefull, dels för oss själva, 
dels för examensarbetet. Under dessa intervjuer fick vi nämligen ta del 
av kunskap och erfarenheter i ämnet som vi sedan under gestaltningen 
kunde tillämpa. Vi anser också att undersökningens resultat blev trovärdigt 
då vi kunde få med allt det viktiga och inte bara det som vi annars hade 
fått ner på papper eller det vi plockat ut ur ljudfilen. Nu beaktades all data, 
och de ämnen som diskuterades mest under intervjuerna var de som fick 
ta stor plats i presentationen under Resultat & analys. Saxningen minskar 
även risken att subjektivt tolka intervjuerna, vilket ger ett trovärdigare 
resultat.  

Frågeställning 2:  

Vilka är de mest förekommande samordningsproblemen och vad beror de 
på? 
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Djupintervjuns resultat pekar på att det mest förekommande samord-
ningsproblemet är fläktrum och placering av schakt. Övervägande åsikter 
från installationssidan menar att detta beror på att arkitekten har för dålig 
kunskap och inget systemtänk. Arkitektursidan håller med till viss del men 
menar att beställare ofta gör ändringar i sena skeden samt att ibland ger 
olika VVS-projektörer olika besked. 

Resultatet i denna studien är väldigt brett. Anledningar till att VVS-projek-
törerna anser att arkitekten saknar installationskunskap och systemtänk 
kan bero på att det i arkitektutbildningen inte ges några kurser om instal-
lationer i stor mån. Att vissa menar att arkitekten har relativt bra kunskap 
kan bero på två saker. Det ena är att utbildningens innehåll har förändrats 
genom tiderna, vilket medför att arkitekter kan ha med sig olika kunskaper 
från utbildningen. Det andra är att erfarenhet verkar spela en stor roll i 
hur väl arkitekten planerar för installationer. Många uppger att de går på 
erfarenheter när de skissar i tidiga skeden och ska anta ytor för installa-
tionsutrymmen. 

Anledningar till att arkitekten upplever att olika projektörer kan ge olika 
besked i projekteringen har sannolikt en liknande förklaring. Alla projektö-
rer har olika erfarenheter och utbildning, vilket påverkar dess arbete.  

Både arkitekter och VVS-projektörer uppger att beställaren är för dåligt 
lärd och det i sin tur ställer till problem i projekteringen. Men även att 
ekonomi får styra i stor mån. Då anser många att typ av entreprenadform 
är avgörande för hur mycket installationerna prioriteras i projekteringen. 
Om inte samma person som låter bygga bostäderna är samma som ska 
förvalta det finns ingen långsiktighet att beakta vid val av installations-
lösningar. Detta bekräftas i den teori som behandlar entreprenadformer, 
tidigare i rapporten.

5.1.3. Workshop
Som tidigare nämnts var alla förutom en av deltagarna på workshopen 
konsulter på samma företag. Detta kan ha påverkat diskussionen avsevärt. 
Dels genom att de kan ha haft diskussioner i ämnet tidigare, där de kom-
mit fram till en gemensam bild av hur problemet borde lösas. Dels för att 
det finns en benägenhet att hålla god ton med sina arbetskollegor, vilket 
kan göra att motsättningar inte uppstår i samma mån. En annan faktor är 
att majoriteten av deltagarna var från installationssidan, tre stycken, jämfört 
med 2 stycken arkitekter. Detta kan göra att installationssidans röst blev 
mer tillgodosedd i diskussioner. Eftersom det i detta fall fanns väldigt 
starka och enade åsikter från VVS-sidan så tenderade arkitektsidan att rätta 
in sig i ledet.  

I de homogena gruppdiskussionerna å andra sidan gavs möjlighet för 
arkitektens röst att synliggöras. Kontentan av dessa diskussioner var att 
båda grupperna var enade om att fler resurser än arkitekten bör tas in i 
programskede. Något som talar för att det fanns en samstämdhet mellan 
grupperna och mot tidigare konstaterande om att arkitekterna eventuellt 
anpassade sig till den starkaste rösten.  

Resultatet i denna studie var lite oväntat. Tidigare hade inte diskussioner 
kring just utbildning kommit fram i den mån som det gjorde här. Detta 
skulle kunna ha sin grund i deltagarnas bakgrund. Två av deltagarna har 
vart verksamma eller är verksamma inom skolan och det kan ha gjort att de 
tog med sig det perspektivet till diskussionen. 
 

5.1.4. Utformning av lösning 
Mind-mapping tillämpades för att sortera och prioritera och komma fram 
till vilken lösning som bäst mötte efterfrågan i undersökningarna. Mind-
mapping kan ses som en förlängning av utövarens egna tankemönster. Det 
är en kartläggning av tankar och idéer och ger därmed i högsta grad en 
subjektivt resultat. Vårt sätt att kartlägga all insamlad data kan ha påverkats 
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av tidigare erfarenheter, vår målbild och vårt sätt att sortera och prioritera 
information. I allra högsta grad påverkades det av vetskapen om att vi inte 
hade så mycket resurser att lägga på utformningen av ett hjälpmedel.  

Frågeställning 3:  
Vilket hjälpmedel löser de identifierade problemen bäst? 

Kontentan från workshopen var att utbildning för arkitekterna eller att 
VVS-projektören kommer in redan i programskede i projektet skulle lösa 
problemet. Även en struktur kring möten efterfrågades. 

Ur mind-mappingen, framkom att lösningen på behovet  var en checklista 
för samarbete med VVS-konsult i tidigt skede.  

Det har nu identifierats att möten behövs i tidiga skeden och att det 
behövs ett hjälpmedel för att kommunicera vad som förväntas från de 
olika parterna samt när de kan förväntas. Även om det känns som en logisk 
lösning i efterhand är det ett oväntat resultat. Ursprungspunkten var att 
arkitekten hade bristande kunskap och att det behövde överbryggas på 
något sätt. I själva verket ledde samtliga studier fram till att ett hjälpmedel 
behöves för att låta dem mötas på mitten. Arkitekterna har uttryckt det 
under både djupintervjuer och workshops att de anser att det finns en 
språkbarriär mellan disciplinerna. Samtidigt tyder enkätundersökningen 
på att det finns ett glapp i förväntan mellan disciplinerna. Figur 4.10 visar 
att arkitekten anser att hen ofta projekterar tillräckligt i förväg vad det gäl-
ler installationer men VVS-projektören menar att det är sällan det händer.  

Resultatet är alltså oväntat i relation till utgångspunkten, men underbyggt 
på så sätt att det finns tendenser till det i både enkätundersökning, djupin-
tervjuer och workshop-diskussioner. 
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5.2. BLOCK 2: Gestaltning

5.2.1. Utvärdering av gestaltningsförslaget

Frågeställning 4: 
Vad blir resultatet av ett gestaltningsförslag av typen flerbostadshus där 
ett sådant hjälpmedel tillämpats?
 
Frågeställningen besvaras även i Bilaga I där programhandlingarna 
presenteras. 

Konkret blir resultatet av ett gestaltningsförslag där checklistan tillämpats 
mer utförligt projekterad. Att i programskede använda denna arbetsmetod 
innebär att frågor måste lösas tidigt. Detta syns på planritningarna, där 
samtliga lägenheter är inredda och det finns lösningar för installationerna 
redan. I vanlig fall skulle en planlösning i programskede innehålla lägen-
hetsgränser och storlek på lägenheterna som mest. Gällande yttre attribut 
motsvarar denna programhandling den som vanligen produceras. Där val 
av material och kulörer presenteras. 

Vidare är det svårt att diskutera kring huruvida resultatet är bra eller dåligt 
eftersom det är en subjektiv bedömning. Vår analys är att i jämförelse med 
det förslag till program som finns idag på samma fastighet så har denna 
fördelen att förutsättningar är satta tidigt. I och med det kan ändringar 
i senare skeden lättare undvikas. Därmed tvingas inte arkitekten, vi, att 
frångå ursprungliga idéer och beställaren kan lättare räkna hem projektet 
utan överraskningar. Resultatet blir alltså mer trovärdigt och sannolikt mer 
likt slutprodukten. 

Det kritiska momentet för projekteringens fortskridande efter denna 
programhandling är valet av entreprenadform. Under teoriavsnittet 2.2.2 
Entreprenadformer beskrivs att beroende på entreprenadform så sätts 
projekteringsgruppen ihop olika. Risken finns att om denna handling 
upphandlas av en totalentreprenör så kommer nya projektörer in i projek-
tet. Det vi har fått erfara under projektets gång är att olika projektörer har 

olika preferenser vad det gäller installationssystem och tekniska lösningar. 
Om en vvs-projektör som inte förespråkar exempelvis fläktar i drift tar över 
handlingarna finns risken att sena ändringar ändå kommer att ske. Samma 
sak gäller egentligen om en ny arkitekt, eller projektledare kommer in. 
För att säkerställa en effektiv projektering rekommenderar vi att projek-
teringsgruppen behålls, alternativt att upphandling sker med reservation 
för att den programhandling som finns ska följas, avseende installationer 
i synnerhet. Slutprodukten kan alltså trots att förutsättningar är satta tidigt 
inte garanteras vara enligt programhandling. 

Det som tydligt syns i resultatet är att installationerna har får en större 
roll i projekteringen, vilket återspeglas i lösningarna. Det är tydligt att 
undersökningen i sig och kunskaper från intervjuer har tagits tillvara på i 
utformningen. En ny schakt-lösning framarbetades efter vetskapen från 
intervju med Branschexpert 1. Där hen menade att en smart lösning är att 
lägga schakt i neutrala utrymmen, eller i utrymmen utan tätskikt. 

5.2.2. Utvärdering av arbetsätt

Frågeställning 5: 
Hur väl kunde hjälpmedlet möta de identiferade behoven?

Tanken med checklistan är att verka som stöd för arkitekten under pro-
jektering i tidigt skede. Vår bedömning är att trots en mötesstruktur med 
tydlighet i vad som ska produceras så förekom frågetecken. Tankar under 
tiden var "hur hade vvs-projektören velat ha det?" eller "vad är bästa 
lösningen", frågor som vi hade hoppats på att undvika med checklistan. 

En förklaring till detta skulle kunna vara att vi är oerfarna arkitekter och de 
frågor vi ställde oss kanske inte är frågor som en erfaren arkitekt hade haft. 
En annan faktor kan vara att vi i detta projektet ville åstadkomma två saker 
samtidigt. Det första var att i ett så verklighetstroget projekt som möjligt 
använda oss utav checklistan. Detta innebar att vi eftersträvade en bostads-
utformning som följde vanliga gestaltnings-metoder, där stadskaraktär 
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och arkitektens idéer får styra mycket av utformningen. Det andra är att vi i 
detta projekt ville prioritera bra installationer i första hand. De inre diskus-
sioner pendlade ofta mellan dessa två ambitioner.  Detta kan vara orsaken 
till att vi kände att checklistan inte räckte riktigt hela vägen. Men det kan 
också vara just det som drev fram de lösningar som tillgodosåg både 
arkitektoniska kvaliteter och satte rätt förutsättningar för installationer. 

Arbetssättet lyckades i vissa punkter. Vi undvek problem senare i vårt 
gestaltande eftersom vi hela tiden projekterade med höjd för installatio-
ner. Det var också en trygghet att veta vad som förväntades av oss i vilket 
skede, samt vilken information vi som arkitekter kunde förvänta oss av 
vvs-projektören. Något som kan råda bot på det behov som identifierades 
under enkätundersökningen, att det fanns ett glapp mellan vad som 
förväntades av arkitekten och vad arkitekten själv levererade, se figur 4.10. 

Om projektet hade haft mer tid hade mer resurser kunnat läggas på att 
tillsammans med den konsulterande vvs-projektören utvärdera arbetssät-
tet efter slutförande. Det hade även vart bra att validera ritningarna mot en 
extern vvs-projektör för att avgöra om våra lösningar är bra generellt eller 
om projektet har styrts mycket av den vvs-projektör som konsulterades.

Den största felkällan i detta experiment var just att det var ett experiment. 
Den vvs-projektör som konsulterades under gestaltningen hade inte 
resurser att lägga ner på utförliga beräkningar av till exempel fläktrummets 
storlek. Detta gjorde att de frågeställningar som varje möte skulle behand-
la, inte besvarades fullt ut. Vi fick fingervisningar men inga klara besked. 

Sammanfattningsvis, och för att besvara frågeställningen. Att ta in en 
vvs-projektör i tidigt skede underlättar för arkitekten i tidigt skede. Behovet 
av att konsultera en vvs-projektör tidigt möttes väl med det valda hjälpme-
dlet. Behovet av att veta var som är bästa lösningen för att slippa "projek-
tera i blindo" möttes inte lika väl. Mellan mötena uppstod frågor som inte 
nödvändigtvis måste besvaras genom konsultation med vvs-projektör. 
Som komplement rekommenderar vi en samling av erfarenheter, likt det vi 

samlat in fast överskådligt presenterat. Det skulle kunna vara en handbok, 
eller en lärobok för arkitekter som vill ha hjälp att göra rätt val eller bara vill 
öka sin förståelse i byggnaden som system. 

Frågeställning 6:
Hur påverkade tillämpningen av hjälpmedlet den arkitektoniska kvalite-

ten och gestaltnings-processen?

Något som har påverkat resultatet av gestaltningen i stor mån är den 
vvs-projektör som konsulterades under projektets gång. Just denna 
projektören förespråkade FTX-system medan en kollega till hen hävdade 
att det är onödigt. Vår byggnad har fått ta form ur det installationssystem 
som valdes tidigt och det är något som präglar byggnaden som helhet 
och dess funktioner. Om vi under gestaltningen hade valt att konsultera 
hens kollega är det troligt att byggnaden fått en annorlunda karaktär. 

Vissa arkitektoniska kvaliteter vad det gäller bostadsutformning kan ha 
kommit att hamna längre ned i prioritering som en följd av att åstadkomma 
bra installationer i första hand. En sådan kvalitet är till exempel cirkulation. 
I och med huskroppens smala form och ambitionen att skapa en frånlufts-ö 
kunde inte cirkulation skapas. Det är möjligt att genom mer bearbetning 
av planlösningarna lyckas få till cirkulation ändå. 

I detta fall hade vvs-projektören väldigt få egna ambitioner, vilket gjorde 
att detta projektet inte blev så styrande av installationerna och vi kunde 
beakta andra viktiga arkitektoniska aspekter samtidigt som vvs-projektören 
ansåg att installationerna var bra nog. Tillämpningen av hjälpmedlet påver-
kade alltså inte den arkitektoniska kvaliteten och gestaltnings-processen 
negativt i just detta experiment. 
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Detta forskningsämne väcker stort intresse i branschen. Ofta får vi positiva 
reaktioner när vi berättar om våra tankar kring ämnet. Vi har i och med 
denna studie kunnat påvisa att det är ett ämne som förtjänar sin upp-
märksamhet. Situationen idag verkar ur mångas perspektiv hopplös. För 
att få igenom ökat samarbete saknas antingen kunskap, ekonomi eller 
befogenheter. Antingen från beställares sida, eller projektörerna själva. 
Många vill se en förändring med vet inte hur lösningen ser ut. Som tidigare 
nämnt kan det handla om att redan på beställarnivå utbilda. Hur som helst 
är detta ett ämne som vi tror kommer att forskas mer på i framtiden. Hur 
arbetsformerna kan tvingas att förändras när samhället går mot att produ-
cera fler och fler specialister. Alternativt, hur utbildningarna kan komma att 
förändras för att motverka trenden. Som tidigare nämnt rekommenderar vi 
även vidare studier kring beställarens roll och kunskap. 

En lärdom från detta examensarbete är att avgränsa arbetet i större mån. 
Varför detta examensarbete fick en sned fördelning av resurserna var 
just för att det krävdes en underbryggande av examensarbetets relevans 
innan vi utformade en lösning genomförde ett gestaltningsexperiment. 
Vi inser nu att bara block 1 för sig hade kunnat utgöra ett examensarbete 
och att enbart gestaltningsfasen hade kunnat utgöra ett. Anledningen till 
varför vi tog oss ann ett så stort projekt var mycket för att vi ville göra en 
gestaltande, arkitektonisk, del. Vi insåg sedan att det skulle kräva mycket 
mer förarbete. Trots att block 2 nu blev lidande så anser vi att det var 
viktigt att få med både block 1 och 2 i detta projekt. Varför? Jo tack vare 
att vi fick tillämpa hjälpmedlet fick vi chans att utvärdera om den lösning 
vi tog fram faktiskt var nog för oss i detta projekt. Detta gör att vi kan 
dra mer välgrundade slutsatser kring huruvida en checklista är svaret på 
branschens behov.

Det viktiga är att se detta examensarbetet som ett exempel på hur en 
förändring i branschen kan genomföras. Resultatet från examensarbetet 
kan dessutom användas som underlag för vidare studier.

Vi är tacksamma för att vi fick studera just detta ämne, eftersom det har 

givit oss värdefull kunskap inom inte minst installationskunskap men också 
projektsamarbeten i stort. Trots att oerhörda resurser fick läggas på att ska-
pa en trovärdig kunskapsbas för att besvara de tre första frågeställningarna   
så är det just det som vi tar med oss som den viktigaste erfarenheten. Att 
få erfarenheter paketerat och förmedlat, på det sätt som vi fått i och med 
djupintervjuerna, är ovärderligt för oss som nya arkitekter i branschen. 

5.3. Slutsats
De slutsatser vi drar från detta examensarbete är att ämnet var väl valt. Det 
finns utrymme för förändring i denna del av byggprocessen. Befogenheter 
och yrkesroller måste klaras upp för att arkitekten inte ska ta på sig en 
inofficiell projektledarroll. Beställare måste inse nyttan med att både ta 
beslut kring installationssystem samt att koppla in rätt kompetenser tidigt 
i projektet. En struktur kring samarbetet i tidigt skede mellan VVS-pro-
jektören och arkitekten kan medföra ett mer transparent samarbete, där 
förväntningarna på varandra är mer självklara. Samtidigt kan det öka effek-
tiviteten under projekteringen och därmed gynna projektet som helhet. 
För att motverka den negativa trenden som specialist-samhället bidragit till 
bör förebyggande åtgärder tas och därmed bör utbildningarna ses över. 
Tvärfackliga projektarbeten behövs i större utsträckning i utbildningarna 
för att öka förståelsen för ett byggprojekts komplexitet och andra discipli-
ners arbete. Samtliga resultat är egentligen något alla i branschen vet och 
håller med om, men först nu finns det paketerat. Till samtliga verksamma 
i branschen skickar vi detta paket. Fyllt med erfarenheter, pin-pointade 
problem och fingervisare i hopp om att det ska paketeras upp för att skapa 
förändring. 
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Bilaga II - Enkätundersökning 
	

Insamlad	data	redovisas	på	följande	sidor	i	form	av	ett	kalkylark.	Strukturen	följer	ordningen	som	visas	i	figuren	nedan.		

	

	

	



INLEDANDE FRÅGOR SAMORDNING:

1.1 1.2 1.3 1.4

Respondant 

unique id

Vad är din 

yrkesroll?

I vilket område är 

du verksam?

Hur lång 

erfarenhet har 

du i 

branschen? 

Hur många 

medarbetare finns 

det på ditt 

företag? 

Arkitekt VVS-projektör El-projektör Projektledare/

projekteringsle

dare

Konstuktör Landskapsarki

tekt

Markprojektör Lägg till 

förslag

Programskede Bygglovshandl

ingskede

Systemhandlin

gsskede

Bygghandlings

skede

Programskede Bygglovshandl

ingskede

Systemhandlin

gsskede

135070184 Arkitekt Norrland 11-20 20-50

135071723 Projektledare Norrland 11-20 20-50 1 1 1 1 1 1 1

135074272 Arkitekt Svealand 0-5 6-10

135075113 Arkitekt Svealand 11-20 20-50

135078438 Projektledare Svealand 40+ 50-100 1 1 1 1 1 1

135079667 Arkitekt Götaland 6-10 6-10

135079860 Arkitekt Norrland 31-40 50-100

135082426 Arkitekt Götaland 0-5 100-500

135082567 Arkitekt Norrland 31-40 50-100

135082675 Arkitekt Götaland 21-30 50-100

135082776 Arkitekt Götaland 11-20 1000+

135083128 Arkitekt Götaland 0-5 100-500

135085013 Arkitekt Svealand 6-10 500-1000

135086703 Arkitekt Götaland 11-20 6-10

135087007 VVS-projektör Svealand 11-20 500-1000 1 1

135091590 Arkitekt Götaland 0-5 100-500

135094110 Arkitekt Götaland 21-30 500-1000

135094523 VVS-projektör Svealand 6-10 6-10 1 1 1 1 1 1 1

135095622 Projektledare Götaland 31-40 500-1000 1 1

135096372 Arkitekt Götaland 11-20 500-1000

135099072 Arkitekt Svealand 0-5 6-10

135101392 Arkitekt Götaland 0-5 6-10

135106160 Arkitekt Götaland 31-40 500-1000

135114181 VVS-projektör Svealand 21-30 100-500 1 1 1 1 1

135125271 VVS-projektör Svealand 6-10 500-1000 1 1 1 1

135125752 VVS-projektör Svealand 40+ 10-20 1 1

135155853 Arkitekt Svealand 6-10 6-10

135212537 Projektledare Svealand 21-30 50-100 1 1

135232050 Arkitekt Norrland 21-30 10-20

135232055 Arkitekt Svealand 0-5 1000+

135232075 Arkitekt Svealand 11-20 1000+

2.1 Föreställ dig ett nyproduktions-projekt. I programskede, vilka projektörer brukar ingå i projektgruppen? 2.1 I vilket skede i projektet brukar du anställas? 2.1.1 När hade du velat komma in i projektet?



135232474 Arkitekt Norrland 40+ 100-500

135232650 Projektledare Götaland 31-40 1000+ 1 1 1 1 1 1

135232837 VVS-projektör Svealand 0-5 500-1000 1 1 1 1

135232859 Arkitekt Götaland 31-40 1000+

135233039 Arkitekt Norrland 11-20 1000+

135233265 VVS-projektör Götaland 0-5 1000+

135233275 VVS-projektör Norrland 31-40 500-1000 1 1 1

135234318 VVS-projektör Götaland 6-10 1000+ 1 1 1 1 1

135234603 VVS-projektör Svealand 0-5 1000+

135237656 VVS-projektör Svealand 0-5 20-50

135241427 VVS-projektör Götaland 11-20 1000+ 1 1 1 1 1 1

135242786 Arkitekt Norrland 6-10 1000+

135255529 Arkitekt Götaland 0-5 1000+

135265964 Arkitekt Norrland 21-30 20-50

135289324 Arkitekt Götaland 0-5 100-500

135290087 Arkitekt Svealand 0-5 100-500

135290111 Arkitekt Svealand 31-40 500-1000

135290710 Arkitekt Svealand 11-20 100-500

135291523 Beställare/fastigh

etsägare

Svealand 0-5 100-500 Arkitekt VVS-projektör El-projektör Projektledare/

projekteringsle

dare

Konstuktör Brand, fukt, energi, ljud mfl

135293064 Arkitekt Svealand 11-20 100-500

135293481 Arkitekt Götaland 11-20 10-20

135312874 VVS-projektör Svealand 6-10 500-1000 1 1

135323711 VVS-projektör Götaland 40+ 1000+ 1 1

135334185 Arkitekt Götaland 0-5 1000+

135351780 Arkitekt Svealand 21-30 100-500

135398877 VVS-projektör Svealand 0-5 6-10 1 1 1 1 1 1

135413985 Arkitekt Götaland 0-5 10-20

135433334 VVS-projektör Svealand 0-5 1000+ 1 1 1

135523115 Projektledare Svealand 6-10 500-1000 1 1 1 1 1 1 1

135525935 VVS-projektör Svealand 21-30 100-500 1 1 1

135528112 Projektledare Svealand 40+ 0-5 1 1 1

135532157 Projektledare Svealand 31-40 100-500 1 1

135534085 Beställare/fastigh

etsägare

Svealand 31-40 1000+ Arkitekt VVS-projektör El-projektör Projektledare/

projekteringsle

dare

Konstuktör

135534249 Beställare/fastigh

etsägare

Svealand 31-40 1000+ Arkitekt VVS-projektör El-projektör Projektledare/

projekteringsle

dare

Konstuktör



135542741 VVS-projektör Svealand 11-20 1000+ 1 1 1

135543842 Beställare/fastigh

etsägare

Svealand 11-20 100-500

135563221 Arkitekt Svealand 11-20 6-10

135576048 Projektledare Svealand 31-40 500-1000 1 1 1 1

135588105 VVS-projektör Svealand 6-10 6-10 1 1 1 1 1

135588184 Arkitekt Götaland 6-10 500-1000

135588401 Arkitekt Svealand 0-5 1000+

135588408 Arkitekt Götaland 11-20 500-1000

135588875 VVS-projektör Svealand 11-20 500-1000 1 1 1 1

135589454 Projektledare Svealand 6-10 500-1000 1 1

135591681 Projektledare Norrland 21-30 500-1000 1 1 1 1

135593189 VVS-projektör Götaland 21-30 6-10 1 1 1 1 1

135594882 Projektledare Svealand 31-40 50-100

135596029 Projektledare Götaland 21-30 500-1000 1 1 1 1 1

135604003 Projektledare Svealand 6-10 20-50 1 1 1 1 1

135609644 Arkitekt Götaland 11-20 500-1000

135615309 Arkitekt Götaland 40+ 100-500

135667112 Projektledare Svealand 40+ 50-100 1 1 1

135668989 Beställare/fastigh

etsägare

Svealand 31-40 50-100 Arkitekt VVS-projektör El-projektör Projektledare/

projekteringsle

Konstuktör Landskapsarki

tekt

Markprojektör

135671292 VVS-projektör Svealand 31-40 50-100 1 1 1 1 1 1 1

135672047 VVS-projektör Svealand 11-20 50-100

135680451 VVS-projektör Svealand 40+ 1000+ 1 1

135694539 VVS-projektör Svealand 31-40 100-500 1 1

135712451 Projektledare Svealand 31-40 100-500 1 1

135721648 Arkitekt Svealand 0-5 1000+

135725829 Projektledare Svealand 6-10 500-1000 1 1 1 1 1

135728981 Projektledare Svealand 0-5 50-100 1 1 1 1

135734531 Projektledare Svealand 11-20 50-100 1 1 1 1 1

135738890 Projektledare Svealand 21-30 50-100 1 1

135739724 Projektledare Svealand 21-30 50-100 1 1

135751948 Projektledare Svealand 11-20 50-100 1 1

135752750 Projektledare Svealand 11-20 50-100 1 1

135759915 Beställare/fastigh

etsägare

Svealand 6-10 10-20 VVS-projektör

135764629 Projektledare Svealand 11-20 50-100 1 1

Yrkesroll Geografi Yrkeserfarenhe

t

Storlek på 

företaget

5 6 5 5 5 2 2 1 24 17 33 29 36 9 17

Antal Arkitekter A. Norrland 0-5 år 0-5 Arkitekt VVS EL projektledare K landskap markproj annat Total 103 Totalt

44 0 22 1

Antal Beställare B. Svealand 6-10 år 6-10

5 0 14 11

Antal 

projektledare

C. Götaland 11-20 år 10-20

23 0 23 4

Antal VVS-are 21-30 år 20-50

25 13 6



31-40 år 50-100

17 16

100-500

17

500-1000

21

1000+

21



2.2

Bygghandlings

skede

Har ni samordningsmöten i 

projekteringsgrupperna?

Kommentar  Programsked

e

 Bygglovshand

lingsskede

 Systemhandli

ngsskede

 Bygghandling

sskede

 Arkitekt  VVS-projektör  El-projektör  Projektledare/

projekteringsle

dare

 Landskapsark

itekt

 Tillgänglighet

skonsult

 Brandkonsult  Konstruktör

1 Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1

Lägg till alternativ: Vid behov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nej (Sällan)

Lägg till alternativ: Ja, olika frekvens inom olika projekt, beroende på storlek och behov. Mellan 

fasta möten har vi även mycket dialog över skype, telefon och mail.

1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1

Lägg till alternativ: Olika i projetkt, ibland varje vecka, ibland varje eller varanna månad, ibland 

vid ny skeden och ibland Endast vid samgranskning.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lägg till alternativ: Är inte med på dessa möten, det är handläggande arkitekt.

Ja (En gång i veckan) 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.1.1 När hade du velat komma in i projektet? 2.2.1 Om du svarade ja på föregående fråga, under vilka 

skeden brukar samordningsmötena ske?

2.2.2 Och vilka deltar?



Lägg till alternativ: Samordning på projmöten varannan vecka,  vid behov samt vid utlämning 

handlingar

1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1

1 Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1

Lägg till alternativ: Beror på projektet men minst ett möte

Nej (Sällan) 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i veckan) 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1

Lägg till alternativ: Ja. Hur ofta beror på hur komplicerat projektet är. Det kan variera från 

varannan vecka till flera gånger per vecka.

1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lägg till alternativ: Det beror på projekt. Alltifrån en gång i veckan till en gång i månaden. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lägg till alternativ: när jag ingår i ett större projekt är det samordningsmöten regelbundet, men 

när jag jobbar i tidiga skeden är det mer efter behov som man träffar de olika 

teknikområdena

1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1

Lägg till alternativ: Beställare ej med på dessa. Vet ej hur ofta

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1

Lägg till alternativ: Har ej projekteringsmöten

Ja (En gång i veckan) 1 1 1 1 1

Lägg till alternativ: Varierar mellan projekten

Lägg till alternativ: Varierar mellan 1 gång under projektet upp till varannan vecka. Frågan är 

något felaktigt ställd. Projektens storlek avgör behovet av samordning.

1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i veckan) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lägg till alternativ: Vi jobbar inte så ofta med projektering, mer tidiga skeden

Ja (Varannan vecka) 1 1

1 Ja (En gång i veckan) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1



Ja (En gång i veckan) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i veckan)

Lägg till alternativ: Varierar mellan projekten. Ibland 1 gång/vecka ibland varannan vecka. Kan 

även variera under projektets gång med olika mötesintensitet.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nej (Sällan)

Ja (En gång i veckan) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i veckan) 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i veckan) 1

Lägg till alternativ: Ja, vid behov. 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i veckan) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1

Lägg till alternativ: vid behov. tätare i början 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Ja (En gång i veckan) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (En gång i veckan) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lägg till alternativ: Projgrupp avgör själv hur ofta samordningsmöten behövs och med vilka 

aktörer.

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1 1

Ja (Varannan vecka) 1 1 1

Ja (En gång i månaden) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 20 15 56 57 62 65 63 56 23 16 34 53

69

14% 10% 38% 39% Arkitekt 62 14%

VVS-projektör 65 15%

El-projektör 63 15%

Projektledare/projekteringsledare56 13%

Landskapsarkitekt23 5%

Tillgänglighetskonsult16 4%

Brandkonsult 34 8%



Konstruktör 53 12%

Entreprenör 16 4%

Akustiker 25 6%

Annat 15 4%

Totalt 428



2.3 2.3.1 2.4 2.5

 Entreprenör  Akustiker  Lägg till alternativ: Förekommer meningsskiljaktigheter i 

projekteringsgrupper som följd av 

samordningsproblem?

Om ja, mellan vilka discipliner händer det att konflikter uppstår? Händer det att kunskapsgapet mellan 

Arkitekt och Installatörer ställer till 

problem i projekteringen?

Upplever du att det finns en ovilja 

från andra discipliner att förstå sig 

på ditt arbete? 

Ja

1 1 Aldrig Sällan Sällan

1 1 Ibland Ibland Ofta 1

Sällan Aldrig Sällan

Ibland Enkla och billiga lösningar går före estetik. Ibland Ibland

1 1 Ibland Ibland Ibland 1

Sällan Sällan Sällan

Samtliga discipliner ovan deltar i olika utsträckning men de 

förbockade är nästan alltid med.

Ofta Krockar mellan installationer och stomme, installationer och rumshöjder samt 

installationer emellan.

Ofta Ibland 1

Ibland VVS och A Alltid Ibland

1 1 Ibland Ofta Ofta 1

1 Ibland Ibland Ibland

Ibland VVS och A Alltid Ofta 1

Sällan Sällan Sällan

1 1 Sällan Konstruktör - Arkitekt, El-VVS, Arkitekt-VVS, Konstruktör-VVS Ibland Ibland

1

1

1 Markkonsult Sällan meningsskiljaktigheter brukar diskuteras och lösas Sällan Sällan 1

Ibland mellan VS- och VE konsult Sällan Sällan 1

Ibland Utrymmebehov för installationer Ibland Ibland 1

1 Sällan Ibland Ibland

Sällan Ofta Ibland 1

1 Brand, Akustik och tillgänglighet har oftast separata 

samordningsmöten med Arkitekt.

1 1 Ibland Ibland Ibland

2.2.2 Och vilka deltar? 2.6 Skulle du vilja lära dig mer om andra discipliner för att förbättra samarbetet?



Ibland Disciplinerna har enl min erfarenhet sällan några meningsskiljaktigheter, det 

handlar om att vara kreativ, ge och ta, förstå, respektera och hjälpa varandra. Man 

får ofta kompromissa, ibland blir det konflikt, oftast när någon ger sej in och vill 

styra i frågor som rör annat teknikområde eller tolkning av normer

Ibland Sällan 1

Ofta Varierar. Kan man inte generalisera. Ibland Sällan

1 Externa projektörer såsom Styr och Kyla Ibland Mellan VVS, A och K. Ofta Ofta

Ibland Arkitekt och VVS konsult Ibland Ibland

Ibland Olika, oftast en konsekvens av en orealistisk tidplan. Sällan Sällan 1

1 Ibland A mot resten Ofta Ibland

Ibland Arkitekt och VVS. Främst då storleken på ventilationsrumens storlek och ibland 

placering. Även problem med dragning av rör är en vanlig fråga.

Sällan Ibland

1 Sällan Sällan Ibland

1 1 Allt beror ju på hur stort projekt det är Ibland Ibland Ofta

Ibland Ibland Sällan 1

Ibland Det förekommer självklart krockar i stomme, rördragningar etc, men alla arbetar ju 

för samma mål så man diskuterar och kompromissar. Det händer mellan alla 

discipliner.

Ibland Sällan

Inredningsarkitekt Sällan Ibland Ibland 1

Ibland Mellan A-K, mellan A-V, mellan A-E Ibland Ibland 1

Ibland

Vid behov är även brand och akustik med Sällan Ibland Ibland 1

Sprinkler Mellan alla, men A är oftast inblandade och då gentemot el eller VVS oftast. Ibland Ibland

Övriga deltar vid behov. Sällan VVS och E bråkar ibland, de delar utrymme till största del. Sällan Ofta 1

1 1 Ibland V och A, V och K Ibland Ibland 1

1 Ibland Ibland Sällan

1

Extremt olika från projekt till projekt Ibland Mellan alla, egentligen. De enda som brukar vara förstående mot varandra är VVS 

och K.

Ibland Alltid

1 1 BIM Strateg/samordnare Ibland Ibland Sällan 1

1 Ibland Skulle inte kalla det konfikter, snarare diskussionspunkter, samtliga dicipliner Ibland Sällan



1 Miljökonsult (tex för Miljöbyggnad) och Energikonsult 

(Energiberäkningar)

Ofta A, K, VVS och El Ofta Ibland

1 Entreprenör förekommer vid totalförfrågan eller partnering 

ibland i SH-skede och alltid i BH skede.

Ibland Kan uppstå mellan alla. Konflikterna brukar lösas med konstruktiva diskussioner. Ofta Sällan 1

1 Ofta Ofta Ibland 1

Ibland Ibland Ibland

Ibland Oftast är in problemen större än att man löser det.  Alla är måna om sin del. Sällan Sällan

Ibland Ibland Ibland 1

Ofta Oförståelse för varandras problem och svårigheter. Ofta Ibland

Olika, beror på. Ofta Alla Ofta Ofta

1 Sällan Alla som medverkar i byggskedet har förståelse för utmaningen att få plats med 

installationerna.

Ofta Ibland

Ibland Ibland Ibland 1

Ibland Ibland Ibland

1 Ibland VVS, K och A Ibland Ibland 1

Ibland A och VVS Ibland Ibland

1 Ofta Arkitekt och installationskonstruktörer Ibland Sällan

1 1 Ibland Ibland Ibland 1

Ofta För sent satta ytor för VVS och El Ofta Ibland

1 Ofta Övriga och A Ibland Ibland 1

1 Ibland tillgänglighet, akustik Sällan Sällan

1 Ofta Väldigt olika, men en vanligt aspekt är absolut det ni belyser mellan A och 

installatörer gällande utrymme. Problemet är väl inte att A ej förstår, utan att det i 

Program ej fanns några installatörer som bevakade sina intressen

Ofta Ibland 1

Ibland VVS - A Ofta Ofta 1

Sällan Ibland Ibland 1

Ibland konflikter är hårt ord mer av meningskiljaktigheter. främst mellan A och VVS Ibland Sällan

1 Sällan Sällan Ibland

1 Ibland Ibland Ibland

Ibland A och projekteringsledare. Tillgänglighet och K. Tillgänglighet och Brand. Alltid Ofta

16 25 15 Aldrig Aldrig Aldrig 30

1 1 0

Sällan Sällan Sällan

14 12 19

Ibland Ibland Ibland

39 35 37

Ofta Ofta Ofta

10 14 9

Alltid Alltid Alltid



0 3 1

Antal svar Antal svar Antal svar

64 65 66



Installationer

3.1 3.1.1 3.1.2

Ja, men tiden 

finns inte

Ja, men jag 

vet inte hur

Nej Ser inte nyttan 

med det

Annan anledning: I programskede, brukar 

beställare/fastighetsägare redan 

gjort val av system?

Om du svarade nej på fråga 3.1: Hade du föredragit att få den 

informationen i tidigt skede för att lättare kunna planera i förväg 

för installationer? 

Om du svarade ja eller ibland på fråga 

3.1:Framkommer denna information tydligt så att du 

vet vad du ska projektera efter?

1

Ibland Ja Sällan

1 Ibland Ibland

1 Ibland Ibland

Ibland Ja Ibland

1 Ibland Ibland

1 1 Ibland Ja Sällan

1

1 Ibland Ja Ibland

1

1 Ibland Lägg till alternativ: I tex en totalentreprenad måste vi ta hänsyn till att 

entreprenören skall kunna välja olika typer av system och 

behöver därför vägledning från övriga konsulter så att olika 

lösningar är möjliga att genomföra.

Ibland Ja Ibland

1 Ja Ibland

Ibland Ofta

1 Ibland Ibland

2.6 Skulle du vilja lära dig mer om andra discipliner för att förbättra samarbetet?



Ibland Ofta

Har goda erfarenheter av de olika discipliner

1

Ibland Ja Ofta

1

1

1 Ibland Ibland

1 Ibland Ibland

1 Ibland Ibland

1 1 Ibland Sällan

1 Jag tror att man kommer långt med en 

grundläggande kännedom om övriga 

discipliners arbete, sedan samordnar man ju 

resten!

Nej Nej

1 Ibland

Ibland Ibland

1

1 Med 20 år i branchen har man rätt bra koll på 

övriga discipliner men man behöver alltid lära 

Ibland Nej Ibland

1

Grunderna, framför allt i tidiga skeden så det 

går enkelt att höfta lämplig storlek för schakt 

utan att senare behöva omarbeta.

Ibland Ibland

Ibland Ja Ibland

1

1 1

1

Vi nyttjar varandras kompetenser



1

1 Nej

Genom erfarenhet av projektering får man 

stor erfarenhet även inom övriga områden på 

ett övergripande sätt. Svaret på frågan ärJa 

men att jag/vi lär oss hela tiden genom att 

jobba.

Ibland Lägg till alternativ: Teknikutrymmen och schakter har stora ytbehov. 

Erfarenheter från tidiager projekt gör att man tom kan förelslå 

placeringar av eknikutrymmen och schakter som arkitekt

Sällan

1

Vet inte om läran är direkt problem men 

förståelse för alla inblandade är en brist

1

1

Ibland Ofta

1 Ibland Ofta

1

Efter 20-30 år så förstår de flesta problemen 

hyftsa oberoende på disiplin

1 Ibland Ibland

1

1

1

1

30 5 4 2 0 Aldrig

0

Sällan

4

Ibland

16

Ofta

5

Alltid



0

Antal svar

25



3.1 3.1.1 3.2 3.2 3.3

I en checklista På ett möte i tidigt skede Annat sätt: I vilket skede brukar valet av 

system ske idag?

I vilket skede hade du önskat att ett 

sådant beslut tas? 

Anser du att arkitekten vet vad som bör 

planeras för i tidigt skede med avseende på 

installationer?

Vet du vad som är bra att tänka på vid 

projektering i tidigt skede med hänsyn till 

installationer? 

Anser du att arkitekter i 

programskedet, medvetet 

planerar för installationer?

Programskede Programskede Alltid Alltid

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Sällan Aldrig

På ett möte i tidigt skede Sällan Ibland

På ett möte i tidigt skede Alltid Ofta

På ett möte i tidigt skede Ibland Ibland

På ett möte i tidigt skede Ibland Ibland

I en checklista På ett möte i tidigt skede Sällan Ibland

I en checklista På ett möte i tidigt skede Sällan Ibland

Systemhandlingsskede Programskede Aldrig Sällan

I en checklista Ibland Ibland

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Sällan Sällan

Spelar ingen roll bara informationen kommer 

fram tillräckligt tidigt.

Ibland Ibland

Sällan Ibland

På ett möte i tidigt skede Ofta Ibland

Programskede Programskede Ofta Ofta

Bygglovsskede Programskede Ofta Sällan

Systemhandlingsskede Programskede Ibland Ibland

På ett möte i tidigt skede Sällan Alltid

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Ibland

På ett möte i tidigt skede Ofta Ibland

I en checklista På ett möte i tidigt skede Ibland Ibland

3.1.3 På vilket sätt hade du velat få denna information?



På ett möte i tidigt skede Ofta Ibland

Systemhandlingsskede Programskede Ofta Ibland

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Sällan Ibland

I en checklista På ett möte i tidigt skede Ibland Ofta

Systemhandlingsskede Programskede Sällan Sällan

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Ofta Sällan

Systemhandlingsskede Programskede Ibland Ibland

På ett möte i tidigt skede Ofta Ofta

På ett möte i tidigt skede Ofta Ofta

På ett möte i tidigt skede Sällan Sällan

I en checklista På ett möte i tidigt skede Ibland Ibland

Ofta Ofta

Ibland Ibland

På ett möte i tidigt skede Ofta Alltid

Ofta Ofta

I en checklista Ofta Ibland

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Ofta Ofta

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Sällan Sällan

I en checklista På ett möte i tidigt skede Framför allt är huvudstråkens storlek av intresse 

för A. De påverkar utrymme ovan undertak och 

schaktens storlek mest.

Ofta Sällan

På ett möte i tidigt skede Ibland Sällan

Programskede Programskede Ibland Ibland

Sällan Sällan

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Sällan Ibland

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Ofta Ofta

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Ibland Ibland

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Ibland Ibland

Programskede Sällan Sällan

Programskede Programskede Sällan Sällan

Programskede Sällan Sällan



Programskede Programskede Sällan Sällan

Programskede Programskede Ibland Ofta

Programskede Programskede Sällan Sällan

Ibland Ofta

På ett möte i tidigt skede Ofta Ibland

Systemhandlingsskede Programskede Sällan Sällan

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Sällan Sällan

Bygglovsskede Programskede Sällan Sällan

Systemhandlingsskede Programskede Ibland Ibland

Systemhandlingsskede Programskede Ibland Ibland

Systemhandlingsskede Programskede Sällan Sällan

På ett möte i tidigt skede Ofta Ibland

På ett möte i tidigt skede Ofta Ofta

Systemhandlingsskede Programskede Ibland Ibland

Bygglovsskede Programskede Ibland Ibland

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Ofta Ibland

Bygglovsskede Programskede Sällan Sällan

Systemhandlingsskede Programskede Sällan Sällan

Programskede Programskede Sällan Sällan

I en checklista På ett möte i tidigt skede Aldrig Ibland

Systemhandlingsskede Programskede Ibland Ibland

Systemhandlingsskede Programskede Sällan Sällan

Systemhandlingsskede Programskede Ibland Sällan

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Ibland Sällan

Programskede Programskede Ibland Sällan

Systemhandlingsskede Programskede Ibland Sällan

Systemhandlingsskede Systemhandlingsskede Sällan Ibland

Bygghandlingsskede Bygglovsskede Sällan Ibland

Programskede Programskede Ibland Ibland

Progam Progam Aldrig

11 30 1

Bygglov Bygglov Sällan

4 1 27

System System Ibland

30 15 35

Bygghandling Bygghandling Ofta

1 0 12

Alltid



3

Antal svar Antal svar Antal svar

46 46 78



3.3.1

Hade du föredragit om 

arkitekter gjorde det i större 

utsträckning?

Kommentar Ovilja Tidsbrist Bristfällig 

information/un

derlag från 

andra

Det ligger 

utanför 

ansvarsområd

et

Saknar 

kunskap 

Annan 

anledning:

Nej, det är bra som det är

Ja, det hade underlättat

1

1 1

1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

Ja, det hade underlättat

1 1

Ja, det hade underlättat

1 1

1

1 1

Nej, det är bra som det är

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

1

Ja, det hade underlättat

1 1 I tidigt skede vet oftast inte installationsprojektören hur mycket utrymme han behöver

1 1

3.4  I tidigt skede (programskede) händer det ibland att arkitekten inte gör tillräckligt med 

utrymme eller inte alls gör utrymme för installationer Vad tror du att detta beror på?



1 1 1

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

1 1

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

1 1

1

1

1 1

1 1 1

1 1

1

Nej, det är bra som det är

1 1 Det löser sig

Lägg till alternativ: I de fåtal projekt det inte gjorts önskar jag det. Men det sker 

oftast bara när arkitekten är oerfaren.

Ja, det hade underlättat

1 1 1

1

Ja, det hade underlättat

1 1 1

Ja, det hade underlättat

Nej, det är bra som det är

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat



Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

1

1

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Lägg till alternativ: Tror det är bra om kunnig person är med

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

1 1 1 Ignorans

1 1 1

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

1

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat

Ja, det hade underlättat





3.4.1 3.4.2 3.4

Konsekvenser av missar/otillräcklig dimensionering i tidigt skede kan till exempel leda till nödlösningar som i sin tur påverkar den arkitektoniska 

kvalitén. Vad är din erfarenhet av detta?

Hur ofta uppstår 

sådana här 

situationer? 

Upplever du att arkitekten 

glömmer att göra utrymme 

installationer?

Utanför deras 

ansvarsområde

Okunskap Ovilja Tidsbrist Annan anledning: 

Sällan 1

Ofta 1 1

I slutskedet av projekteringen kan det hända att det byts ut VVS-konsult eller att den aktuella konsulten får nya uppgifter från medarbetare som 

påverkar kanaler mm.

Ibland

Sällan

För lite täta möten i början. Ibland

Ofta

Håller med. Det bör finnas ett systemtänk redan från första skiss och för det krävs bättre kunskap men även underlag från övriga discipliner. Vi som 

arkitekter bör också bli bättre på att krävs av våra beställare att ta in den kompetenser tidigt, det behöver inte handla om så väldigt stora insatser men 

det blir ändå en kostnadsbesparing i slutänden!

Ofta

Alltid 1 1 1

Ibland

Ofta 1 1 Det visusella går ofta före det 

funktionella i deras värld.

Detta inträffar i nästan alla projekt. Tekniska lösningar innebär oftast avkall på den arkitektoniska kvaliteten och ofta beror detta på en ekonomisk 

aspekt. De flesta projekt är extremt slimmade och har nästan ingen överyta. Vi får ofta uppdrag att fortsätta slimma projekt för att spara pengar till vår 

beställare, då lämnas inga extra ytor "ifall det skulle komma ett extra schakt".  Ibland kan problem även bero på äldre detaljplaner där det ofta finns 

krav på byggnadshöjd eller nockhöjd som är anpassade efter en installationsteknik som inte är aktuell. Dagens installationer kräver betydligt mer 

utrymme på höjden och vi får offta problem med utrymme då det är en äldre detaljplan som är gällande.

Ibland

DET FINNS MÅNGA OLIKA LÖSNINGAR Ofta

Sällan det händer att man måste ändra 

utrymmen och orsak varierar

Sällan 1

Ibland 1 1

Ibland

1 1

Sena ändringar i projekteringen är aldrig bra.  Man får ofta problem med takhöjder Ibland

Ibland

3.4.1 Vad tror du att detta beror på?



Arkitekter har generellt för dålig kunskap/ intresse av vent.installationer, brister i utbildning ? Ofta

Sällan Inte glömmer, men missbedömer 

utrymmesbehovet

Ofta 1 1

Oftas fångar man upp missar under projekteringsfasen men allt för ofta kommer besked om extra teknik på tak mm vilket påverkar den arkitektoniska 

kvaliten negativt

Ofta

Ofta 1

Ofta 1

Ibland 1 1 Installationer får sällan ta m2 från 

uthyrbar yta...

Att man får minska höjden på glaspartier och/eller takhöjden i rum. Kan se lite lustigt ut om man inte sänker andra partier som ligger nära så man får 

olika höjder. Kan leda till att man får in mindre ljus än vad man hade tänkt.

Sällan

Ett projekt där frånluftskanaler drogs utmed utsida fasad. Såg hemskt ut. Sällan

Ibland

Ofta

I tidigt skede löser man inte hela byggnaden. Det är först när man går vidare i projekteringen som allt faller på plats och oftast är det inga problem att 

göra anpassningar då. Om det i sent skede tillkommer ny information kan det däremot bli fel.

Ibland

Sent utbyte av aggregat har påverkat byggnadshöjden.  Sen information av hur mycket plats som behövs ovan undertak för installationer påverkar 

rumshöjden.

Sällan

Korrekt

Sällan 1 1

Ofta 1

Ju mindre genomarbetat program: desto större risk för platsbrist/krockar vilket kan leda till nödlösningar om det inte upptäcks i tid.  Ofta undertak som 

behöver arbetas om, sänkas. Annars är det intilligande rum till schakt som blir lidande, får platsbrist.  Annan stor faktor som påverkar är brist på insyn 

i projektets budget. Det är i princip omöjligt att i förväg ta fram bra helhetslösningar när byggaren av hävd kontrollerar kostnadsbiten.

Ofta

Det tar mer tid att projektera FU. Ofta

Ibland 1 1 1

Alltid 1 1

Ibland 1

Ibland 1

Ibland 1 1

Ofta 1

Alltid 1

Ofta 1



Ofta 1 1 1 1

Ibland 1

Ofta 1 1 1

Ibland

Viktigt att arkitekten har förståelse och tänker igenom detta. Bra att även i programskede ha med fler discipliner för att säkerställa ytor mm.

Ofta 1

Ofta 1 1 1

Ofta 1 1 1 1

Ofta 1 1 1

Ibland Svårt att få till ytan i tänkt BTA

Ofta 1 1 1

Problem med att klara tillgänglighetskrav pga utrymmesbrist. Dyrare krångligare lösningar för att bygga in eller runt oplanerade installationer.

Sent komna upptäckter och behov av utrymme för installationer ger alltid intrång på rummens mått och volym.  Möten mellan ledningsstråk kan ge 

mycket besvärliga undertakssänkningar

Ibland

Ibland 1

Ibland 1 1

Ofta Om frågan avser programskede är 

fokus på brukarens krav, inte på 

lösningar.

Ofta 1 1

Ofta 1 1

Ofta 1

Ibland 1 1 1

Sällan 1

Ofta 1

Ofta 1

Ofta 1

Ibland Större intresse för visionen

Ibland 1

Alltid 1

Ibland 1

Aldrig Aldrig

0 0

Sällan Sällan

4 6

Ibland Ibland

11 14

Ofta Ofta

8 22

Alltid Alltid



0 4

Antal svar Antal svar

23 46



3.4.2 3.4.3

Konsekvenser av missar i tidigt skede kan till exempel leda till nödlösningar som i sin tur påverkar kvalitén på installationerna. Vad är din erfarenhet av detta? Hur ofta uppstår 

sådana här 

situationer? 

Ingen 

information 

behövs

Schaktstorlek Schaktets 

optimala 

placering

Fläktrummets 

storlek

Fläktrummets 

placering

Undercentrale

ns storlek

Undercentrale

ns placering

Då det blir fel är det två faktorer, okunskap men oftast tiden som är problemet.

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Det går åt helvette.. Ofta

1 1 1 1 1 1

Exempelvis att man i tidigt skede utan samråd med VVS-konsult tagit fram storlekar på schakt och teknikutrymmen, samt även lägen för dessa. När VVS-konsulten sedan tas in i 

projektet har det visat sig att exempelvis schakten är för små, att teknikutrymmena inte ligger på rätt ställen och även de är för små och så vidare, men att planlösningen är låst. 

Man får då anpassa sig efter detta vilket på många sätt ger ett sämre resultat. Det kloka hade varit att ta in VVS-konsulten tidigt, så att denne kan vara med och styra dessa frågor 

då han eller hon trots allt är den som besitter kunskap i frågan. Det är mer sunt förnuft än något annat i min mening, hur hade det t.ex sett ut ifall jag som VVS-konsult skall 

bestämma exempelvis hur stommen ska se ut och var man ska ha pelare, balkar m.m.? Det är ju konstruktörens område, och precis som det är sunt förnuft att rådfråga just en 

konstruktör kring dessa frågor så är det likvärdigt sunt fönuft att ta in en VVS-konsult när det gäller VVS-frågor och inte låta en artkitekt styra detta.

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Att det mesta går att lösa Sällan

Kommer inte ihåg om jag haft något alvarlig problem hittils. Aldrig

Med för små eller olämplig placerade utrymmen för installationsrum försvåras drift och underhåll av anläggningen. Är installationsutrymmen för små blir heller inte installationen bra 

utförd.

Ofta

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

3.5 Vad skulle du vilja ha mer information om när du projekterar i tidigt skede?



1 1 1 1 1 1

Uppkommer som ÄTA- kostnader under produktionsskedet. Alltid

Det blir oftast tidsbrist i slutet på projektet vilket påverkar projektering av installation, detta eftersom A-underlag tillåts ändras långt in i bygghandling. Vi får allt för ofta rita om våra 

installationer i sena skeden.

Alltid

1 1 1 1 1 1

Utrymmesbrist ofta, schakt saknas, låga takhöjder inget utrymme i undertak för installationer mm Ofta

Har inte varit med om större missar i tidigt skede. Det som oftast ställer till det i projekt där vi haft lite bekymmer är att tidplanen i förhållande arkitekt/installationer ej stämmer 

överens.

Ibland

Arkitekt och beställare saknar/brister i kunskap hur ändringar påverkar installationer, detta medför att ändringar kan påverka systemval även sent i projekten, det är då man får ta till 

lösningar som fungerar, men inte optimala eller genomarbetade

Ibland

1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

Jag har oftast jobbat i stora projekt där projektledningen och/eller arkitekten haft koll på vad som behövs i tidigt skede.  I de fåtal mindre projekt där tiden varit knapp och arkitekt 

samt projektledning haft dålig koll under tidiga skeden så har det lett till dåliga lösningar, kostsamma och tidskrävande åtgärder samt väldigt rörigt projekt.

Sällan

Detta är inte ovanligt Ibland

1 1 1

1 1 1 1

Blir nästan aldrig nödlösningar. Speciellt när det gäller utrymme för installationer brukar det inte bli nödlösningar, utan detta tas upp tidigt i processen för att man så snart som 

möjligt ska få uppdaterade A-ritningar

Alltid

Ibland

Ofta leder det till att utformningen på huset förändras, tyvärr ibland med mindre uthyrbar yta som resultat. Bra om arkitekten redan från början ritar hus som går att bygga och vistas 

i.... :)

Ibland

framförallt att det blir dålig arbetsmiljö och trångt för montörer Ofta

Både kvalité och energiförbrukningen kan påverkas pga sämre planerade fastigheter. Gäller både ev sämre värme/kylisolering som tryckfallsökningar. Ibland



Antingen omprojektering som medför merkostnader i projekteringsfasen eller om man försöker lösa det i produktion i bästa fall dyrare och i sämsta fall sämre installationer Ofta

I värsta fall så är byggherre och arkitekt så måna om gestaltningen att funktionen av installationer blir undermålig. Det har hänt att det i programsked och SH-skede varit bra med 

plats men att arkitekt och byggherre i BH-skedet förändrat gestaltningen så installationsutrymmet blivit undermåligt. Detta är sällan förekommande. Oftast är det det motsatta. Att 

det är för små schakt och teknikutrymmen i programskedet som rättas till i SH- och BH-skedet. Ibland kan det vara knepigt att ändra planlösningar om bygghöjder eller andra 

planmässiga förutsättningar är maximerade i tidigt skede.

Ibland

Ofta

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

Högre projekteringskostnader, högre byggkostnader och sämre lösning. Ofta

Finn inte schakt exempelvis så är det jättesvårt att lägga till det i senare skede. A bör ta i från tårna när de i tidigt skede ska rita in teknikytor. Ofta

Stor och beroende på projekt Ofta

Jag har varit med om att höja hus, slänga alla planer med källaren och börja om från början, lägga till och förstora schakt, sänka undertak, lägga till undertak som man inte trott 

skulle behövas, planera om våtutrymmen för att få plats med skåp, helt rita om hus som saknat installationsutrymmen, rita om skolor som saknat fläktrum, med mera, med mera.

Ofta

Kräver ofta att det blir ändringar till förmån för installatören Ibland

Ibland

1 1 1 1

Väldigt ofta får man flytta väggar för att inst. ska få plats.  Väldigt ofta får man på plats dra installationer på annat sätt då utrymme/läge är "fel". Ofta

Mycket måste lösas på plats då det inte finns plats Ibland

Ibland

sena lösningar är sällan optimala, så fastighetsägaren och miljön får betala för bristerna under många år Ibland

Man vill ha ett useende men det skapar ibland att det tar för många mantimmar för konsult och i värsta fall ändra utseendet för demmed någon "bula på vägg" Ibland

Ogynsamma placeringar av utrymmen. Ibland

Att det blir dyrt. Omprojektering och skenande konsultkostnader Ibland

Sällan

Oftast måste man lösa olika problem på plats och då blir det inte alltid det mest optimala eller bästa lösningar. Det blir dyrt Ofta

Onödigt krångligt i produktionsskedet, begränsningar i användning av lokalerna etc Ibland

Sällan

Samordningen mellan styr och VVS brukar vara den som strular enligt min erfarenhet. Det innebär att styrentreprenören får mycket mer jobb i ett sent skede i projektet för att sy 

ihop alla system.

Ibland

Ibland

Ofta

Att rita är en sak. Att utföra är en annan. Saknas kunskap från produktion. Ofta

Aldrig 0 21 17 24 21 21 20

1

Sällan

4

Ibland

18

Ofta

14

Alltid



3

Antal svar

40



3.5.1 3.5.1

Om du har fler förslag på vad som hade varit bra att veta när du projekterar, med avseende på installationer, fyll i här: Vet inte Ingen 

information 

behövs

Schaktstorlek Schaktets 

optimala 

placering

Fläktrummets 

storlek

Fläktrummets 

placering

Undercentrale

ns storlek

Undercentrale

ns placering

Om du har fler förslag på vad som hade varit bra för arkitekten att veta när 

han/hon projekterar, med avseende på installationer, fyll i här:

Systemtänket, så att man får enhelhetsbild av hur installationsstråken ska dras. Vilka fläktrum behöver nå vilka schakt 

och hur mycket höjd behövs för installationer ovan undertak.

DET ÄR JU LÄTTARE ATT FÅ TILL OLIKA LÖSNINGAR I ETT TIDIGT SKEDE

3.5 Vilka bitar skulle du önska att arkitekten har bättre koll på eller tänker på att planera för i tidigt skede?



Uppvärmningssystem, kyla eller inte, typ av don don/ bafflar, överluft eller frånluftdon, infälld eller pendlad belysning.  

Idealiskt är ju om allt detta är klart redan före man börjar skissa, men sån är ju inte verkligheten Projektering går ju ut på 

att lösa och samordnda alla tekniker Många av dessa beslut är även beroende av varandra, av gestalningsfrågor, 

ekonomi/ budget m m

1 1 1 1 1 1 Kritiska snitt. utrymme horisontelldragning av installation

Dimension för ventilation ovan undertak. Om dragningar kan gå kallt på ouppvärmd vind eller ska gå i varmt utrymme. 

SKillnaden på några få stora schakt mot många mindre schakt. Höjd i fläktrum.

Med tanke på hur lätt det är att ungefärligt modellera dragning av ventilation idag; en modellfil med huvudstråken i tidigt 

skede.

Serviceutrymme om installationer sitter utanför specifika installationsrum som undercentraler, fläktrum osv. Totala 

storleken på ex ventilationskanaler om de måste isoleras mm.

1 1 1

1 1 1 1 1 1 Utrymmesbehov för installationer inklusive utrymme för montage Tumregler i 

tidiga skeden tom program  Bättre analyserat i systemhandlingsskede

1 1 1 1 1 1 Uttrycket Byggnaden som system sammanfattar bra vad det handlar om. 

Samverkan redan från tidigt skede bäst.



1 1 1 1 1 1 Vid bostadsbyggande så måste även lägenhets planlösning beaktas då 

avloppledningar, tillufts- och frånluftskanaler som gjuts in i bjälklag inte kan 

korsa varann.

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 Ta med kunnig person och disciplin. Det är samma problem som att VVS-

projektören bestämmer hur Arkitekten ska utforma "huset". "Ödmjukhet 

underlättar" :-)

1 1 1 1

1 1 1

Om fläktaggregaten kan placeras i flera olika rum för att ge mindre dimensioner på kanalerna

1 1 1 1 1 1 Dimensioner på de installationer som krävs. Samt hur man får plats att 

montera.

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 Vilken ambitionsnivå på installationer beställaren vill ha, dvs är det Porsche 

eller Fiat

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 Montage. Hur går det till? Vilka utrymmen krävs?

7 1 1 14 14 15 15 14 14 8





Avslutande del

4.1 4.2 4.3

Vad är ditt första 

intryck av den här 

idén? 

Vill du dela med dig av några tankar, frågeställningar, kring detta? Till stor del handlar det här problemet om 

tvärfacklig kommunikation och förståelse. Hur 

skulle du vilja att detta problem löses? 

I: Det är ett jättestort och svårt projekt då ni egentligen berör allt byggande, programskedet fokar i större projekt mera på att ta med ett rumsfunktionsprogram och 

planlösningar, sen är det ju alltid bra att ta med så mycket man vet från början redan i programmet

I: Bar initsitiv

:D 2

:) Jag ser på frågorna att ni inte riktigt har full koll på processerna. Skall ni gå vidare måste ni få med mentorer från iallafall A, El, VVS annars blir det inte trovärdigt. 

Okunskapen lyser igenom

4

I: 3

:D 2

:D 1

:D Det är precis den nivån vi behöver för att göra rätt från början. Det måste vara samlat i en handbok, användarvänligt och enkelt att ta till sig eftersom det sällan finns 

mycket tid till den typen av utredning i tidiga skeden. Inte för avancerat, snarare komprimerat. Eventuellt med "bonusmaterial" ifall man vill fördjupa sig. Helt enkelt tydligt 

och överskådligt.

4

:D Det är riktigt bra av er att belysa detta! 2

:) 2

:D Idén låter kanonbra, dock är det svårt att sätta en siffra på schaktyta. Ett närmrevärde kan säkert ges, men alla projekt ser olika ut och beroende på vissa projektspecifika 

anledningar kan schakten se olika ut, ha olika form och innehålla olika saker. Det absolut bästa sättet att eliminera problem relaterat till detta är att en VVS-konsult får 

delta i utformningen tidigt, så att man kan bevaka dessa detaljer.

4

:D Jag tror att det är svårt att ta fram en handbok som fyller syftet på ett tillfredställande sätt, då det nog finns för många aspekter att ta hänsyn till. Att rita ett hus som är 

flexibelt för alla systemval är i det närmsta omöjligt att göra utan att det får ett stort överpris pga inneffektiva planlösningar. oftast är för få beslut tagna i ett programarbete 

för att man ska kunna fokusera på en metod. En stor del i problemet är ju såklart att programskedet ligger före systemskedet i ett normalt projekt. val av 

installationssystem måste ju alltså göras med hänsyn till det programarbete som gjorts. Jag tror dock att en handbok typ "arkitektens VVS-handbok" kan vara ett bra stöd 

för en arkitekt (särskillt yngre och mer oerfarna) när man arbetar i tidiga skeden. oftast har man juändå en förväntan över vad systemvalen som skall göras. Man kan dock 

inte tro att arkitekter skall kunna lära sig en annan helt proffesion.

4

:D Förståelse till varandras professioner krävs. 2

:)

:D 1

:D 3

:D Det är 4

:D Oftast är det Arkitekten som har samordningsansvaret. Men jag tycker och har även jobbat i projekt där VVS-konsulter har samordningsanvaret. Och det har fungerat bra. 

Men det krävs att VVS-konstruktören kommer med i ett tidigare skede.

2

I: 4



Bra tanke, men tror det är svårt att genomföra, det finns för många parabler att ta hänsyn till 4

:) 4

:) Låter bra, dock bör det understrykas att A alltid behöver kontrollera sina antaganden med VVS, tidigt! 2

:) 1

:D 1

I: Lyckas ni så gör ni ett fantastiskt arbete. Genrellt väldigt svårt att ta en hel bransch och få ner den i en handbok. Förespråkar alltid en installatör i ett programskede. Tror 

inte att det handboksmässigt går att avgöra val av installationssystem, då detta påverkas av bla klimatsimulering och vilja från beställare, samt pris. Även svårt att 

definera ett teknikutrymme/fläktrum då detta också varierar beroende på antal aggregat/typ av aggregat osv.

4

:) VVS och EL tjänar på att samarbeta i tidigt skede 1

:D Låter som en bra ide. I tidigt skede vet man ibland hur mycket folk som är tänkt att vara i lokalerna man ritar oftast ändras det under tiden en del och då blir det svårt att 

bestämma storleken på rumet tidigt även om det är lätt att bestämma läget. Att ha tillgång till tabeller med ungefärliga mängd personer och antal våningar som ger en 

storlek skulle underlätta.

1

:) 1

:) 2

:) 1

I: Jag tror att installationssystemen liksom arkitekturen måste anpassas för varje projekts unika förutsättningar och de problem som uppstår när dessa krockar löses nog 

inte med fler tumregler för arkitekten innan vvs är inkopplad i projektet. Jag tror mer på tidiga avstämningar och att använda varandra som bollplank för att arbeta mot ett 

gemensamt mål.

2

I: 4

:D toppen! Ta med möjligheten till Acess! 1

:) 4

:D Skulle kunna bli ett kapitel i Arkitektens handbok 1

:D 1

:D 2

I: Hade hellre sett en plugin i revit, archicad, men utformas handboken på lämpligt sätt i digitaliserat format kan det absolut vara användningsbart. 4

I: 4

:D 1

:) Kanske är bra om detta kompletteras med kunskap från expert så att lösningar anoassas till specifika projekt 2

:D Speciellt när det gäller spillvatten bör ni lägga ner mycket tid på att få till det rätt. 1

:) 4

:) ett antal typalternativ för rörstråk, schakt, fläktrum, apparatrum etc 2

:D Bra också med samverkan redan under studietiden gär dem mer redo för att ställa krav i senare delar i livet. 2

I: En handbok hjälper inte allena. Kunskap krävs då en handbok inte kan täcka varje alternativ. 4

I: En handbok kommer aldrig att nå ända fram 4



:D Det finns denna typ av handböcker hos större kunder och byggare redan idag. Men de är specifika just för de företagens projekt och utgör oftast företagshemlighet. 2

1

:D Toppenide!!! 4

:D 1

:D 2

:) Särskilt bra för arkitekter i början av sin karriär. Övriga som jobbat ett tag förutsätter jag nästan att man har koll på detta. 4

:) Det bror på vilken typ av fastighet och hur installationstätt fastigheten är samt hur pesrontätt fastiheten är. Handboken kan bli en björntjänst. 4

:D Jag brukar försöka förklara för arkitekten "ett schakt är som en hiss, måste gå uppifrån och ner och passera alla plan i samma läge" 1

I: Standarder och processer är helt avgörande för att det ska fungera 4

:D Bra idé, men det finns redan handböcker för detta. Kan ju iofs behöva moderniseras, så kör på bara! 1

:D 2

:D 2

:) Ja 2

:D Jag tycker det låter förträffligt. Har en liknande graf för hur stora skolors tillagningskök behöver vara för ett visst antal portioner 4

:D Det måste avsättas gott om tid för dessa frågor. Och dessa ska behandlas hela vägen fram till Bygghandlingar. 1

:D 2

D: Bra att öka kunskapen med en handbok, men ser inte behovet av att arkitekten ska dimensionera VVS-installationerna. 2

:) Arkitekten borde tänka mer på att upplevelsen av en byggnad är mer än en visuel del. 2

Internt på Kafferasten 3

Olika lösningar för bostäder och kontor. Utmaningar för arkitekter att förstå skillnader. Det finns en bok som heter "Arkitektens handbok." Den skulle kunna utökas med en 

sektion för installationer.

1

:) 1

:) Som sagt, viktigt att veta beställarens ambitionsnivå gällande installationer 2

I: 2

:D 2

:) 2

:) 2

:D 1

I: 2

:) 2

:D Måste arbeta hårt med att arbeta in erfarenhet från produktion och drift 4





4.4

Kommentar Om det skulle bli en handbok, skulle du som 

arkitekt kunna tänka dig att använda ett 

sådant hjälpmedel? 

Kommentar Ja, jag är intresserad av 

att delta i en djupintervju!

1

3

Handbok till alla aktörer Inte bara A 1

1

1

1

En kombination av handbok och nytt arbetssätt. Beställare behöver se vinsten av att ta in kompetenserna tidigare också! 1 1

1

1

Jag tror att branschen generellt skulle må bra av att alla lär sig lite om varandra. Just VVS och A är ju en stor del, men det finns säkert saker som E vill att VVS lär sig om 

deras arbete också, och tvärt om. Det är nog inte bara arkitekten som behöver utbildas, så att säga.

1

Dels är pressade tidsplaner ett stort problem när det gäller dessa frågor. Vi hinner i regel inte prova en tes i ett projekt för att sedan ändra sig. Stor del av problemet är 

även inställningen hos många projektörer på installationssidan. Många installatörer vill bara rita sina installationer "en gång" och har väldigt svårt för att ändra sig. Många 

vill inte börja rita förän det finns "låsta planer". En väl fungerande projekteringsgrupp enligt min erfarenhet är en grupp där det finns förståelse för andras proffesioner och 

en vilja att ändra på saker för att uppnå det bästa resultatet. Det finns även en stor ovilja från många beställare att ta in konsulter tidigt. Ofta tas olika expertiser in så sent 

som möjligt för att spara pengar. Hade kompeensen kommit in tidigare för att granska en pogramhandling så hade många misstag kunnat undvikas. så även en handbok 

till beställare vore bra =)

1

4 Ja, men risken är att det blir saker som sållas bort innan konsulten kunnat 

säga att det går att göra speciallösningar.

3

1

3

Handbok för både installatörer och arkitekter. Arkitekter behöver få en större förståelse för att installationer finns och tar plats. Installatörer behöver få en bättre förståelse 

för processen när en plan tas fram. Ofta får vi höra att installatörerna skyller på arkitekten att de måste rita om sina schakt och dragningar. Det beror inte på att arkitekten 

bara vill ändra utan ofta handlar det om ny information från beställare/verksamhet. I vår vardag som arkitekter/byggnadsingenjörer ändrar vi jämnt och ständigt efter våra 

beställares önskemål. Installatörerna suckar och stönar så fort dom ska flytta något efter dom ritat något och de ser att en planlösning de får som underlag är ritad i sten. 

Det man kallar för 0-handling finns inte längre då förändringar sker ända fram till att huset står färdigt.

1

Vi uppskattar att du tog dig tid för att dela med dig av dina tankar och 

erfarenheter!  Vi värdesätter dina åsikter och undrar därför om Du inom 

den närmsta månaden..1)..skulle vilja delta i en djupintervju på ca 

1h?2)..skulle vilja ingå i en fokus-grupp där upplägget av en handbok 



Bättre utbildning för arkitekter, sen handlar mycket om respekt och förståelse 4 Jag tror tyvärr inte handboken blir tillräckligt enkel och bra, bättre med bra 

och tidig kommunikation mellan konsulter/ arkitekter

Ser inte att bristen på kommuniktation mellan A och TK är ett stort problem. Men om "Handbok för arkitekten" underlättar projetering, är det bara positivt.

1

Oftast uppfattar jag att problemet ligger i projekteringsledare samt beställare som inte har förståelse för installationer kontra arkitekter och gör en "dålig tidplan". Detta 

innebär oftast att arkitekt och installatör ska leverera samtidigt, vilket gör att tidsbristen påverkar kommunikationen.

1 1

1

3

1

1

på ett teknikkonsultföretag skulle man enkelt kunna be om hjälp en timme av en installatör, för att stämma av skisser i tidiga skeden. Kommunicera med mer varann för 

att lära sig av varandra.

2

1

1

Fler projekt där projektgruppen arbetar parallellt, i samma programvara, på samma plats. 99% av alla problem kan lösas på plats med en enkel fråga. Ofta glömmer man 

effektiviteten av ett bra samtal.

1 1

Workshops tidigt i processen med flera discipliner. 1

1

Mer fokus på byggnadskompetens än design i arkitektens utbildning, typ den utbildning ni har på LTH.

1

Samtliga tre alternativ men även att A får den utbildning som kräva under sin utbildningstid. 1

Samtliga alternativ. Viktigt att installationer kommer med i As utbildnig. En handbok alléna hjälper inte.



1

Handbok till arkitekten samt tidiga möten med A, K, El och VVS. Sen ska info från geo, brand, akustik komma tidigt så projektet får rätt förutsättningar i starten. 1

1

Bättre samarbete med övriga i tidiga skeden 3

Tidigt sammarbete i projekten.

1

Samordnad standardiserad modell för olika syften (BIM). Kunskap kring detta krävs

1

Viktigt att även ge installatörerna en grundkurs i hur byggnationen är tänkt utifrån ett abvändarbehov och en långsiktig utformning. Huset är till för en verksamhet. Vi ska 

tillsammans skapa lokaler som är praktiska och fina. Bärning och installationer ska i de flesta fall bara finnas inte bli iögonfallande.

1 1

1

1

1

Lärlingstid på bygge och med driftpersonal 1





Ja, jag är intresserad av att 

ingå i en fokusgrupp och delta 

i en workshop!

Nej tack, inget 

av 

alternativen!

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vi uppskattar att du tog dig tid för att dela med dig av dina tankar och 

erfarenheter!  Vi värdesätter dina åsikter och undrar därför om Du inom 

den närmsta månaden..1)..skulle vilja delta i en djupintervju på ca 

1h?2)..skulle vilja ingå i en fokus-grupp där upplägget av en handbok 



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1





3.1 & 3.1.1

Regressionsanalys mellan resultaten av frågorna:
3.1 I vilket skede brukar valet av installationssystem ske idag? (Nuläge)
3.1.1 I vilket skede hade du önskat att ett sådant beslut tas? (Önskat)

Nuläge Önskat Respondent
1 1 1
3 3 2
3 1 3
3 3 4
1 1 5
2 1 6
3 1 7
3 3 8
3 1 9
3 3 10
3 1 11
3 3 12
3 1 13
3 3 14
3 3 15
1 1 16
3 3 17
3 3 18
3 3 19
3 3 20
1 1 21
1 1 22
1 1 23
1 1 24
1 1 25
3 1 26
3 3 27
2 1 28
3 1 29
3 1 30
3 1 31
3 1 32
2 1 33
3 3 34
2 1 35
3 1 36
1 1 37
3 1 38
3 1 39
3 1 40
3 3 41
1 1 42
3 1 43
3 3 44
4 2 45
1 1 46

Medelvärde 2,46 1,67



3.1 & 3.1.1

Kommentar

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,474
R Square 0,224
Adjusted R Square 0,207
Standard Error 0,841
Observations 46

ANOVA

df SS MS F Significance F
Regression 1 8,995 8,995 12,721 0,00089
Residual 44 31,114 0,707
Total 45 40,109

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0,436 0,369 1,182 0,2434 -0,307 1,179
Nuläge 0,504 0,141 3,567 0,0009 0,219 0,789

RESIDUAL OUTPUT

ObservationPredicted Önskat Residuals
1 0,940 0,060
2 1,948 1,052
3 1,948 -0,948
4 1,948 1,052
5 0,940 0,060
6 1,444 -0,444
7 1,948 -0,948
8 1,948 1,052
9 1,948 -0,948

10 1,948 1,052
11 1,948 -0,948
12 1,948 1,052
13 1,948 -0,948
14 1,948 1,052
15 1,948 1,052
16 0,940 0,060
17 1,948 1,052
18 1,948 1,052
19 1,948 1,052
20 1,948 1,052
21 0,940 0,060

Trots att drygt hälften av tillfrågade tycker att valet av installationssystem sammanfaller med önskat 
skede så ökar önskan om tidigareläggning för valet ju senare det görs. Värdefullt att tillägga är att 
detta inte beskriver vad som är mest gynnsamt för projektet, det är endast individuella uppfattningar. 

Den oberoende variabeln sätts till nuläge och den beroende variabeln till önskat anställningsskede. 



3.1 & 3.1.1

22 0,940 0,060
23 0,940 0,060
24 0,940 0,060
25 0,940 0,060
26 1,948 -0,948
27 1,948 1,052
28 1,444 -0,444
29 1,948 -0,948
30 1,948 -0,948
31 1,948 -0,948
32 1,948 -0,948
33 1,444 -0,444
34 1,948 1,052
35 1,444 -0,444
36 1,948 -0,948
37 0,940 0,060
38 1,948 -0,948
39 1,948 -0,948
40 1,948 -0,948
41 1,948 1,052
42 0,940 0,060
43 1,948 -0,948
44 1,948 1,052
45 2,452 -0,452
46 0,940 0,060

Figur 1 visar residualspridningen. Det framkom endast 5 olika svarskombinationer vilket är 
anledningen till att det är så få punkter. 
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3.1 & 3.1.1

Figur 2 nedan visar de observerade värdena i blått och den skattade regressionslinjen i rött
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3.4 3.4.3

Regressionsanalys mellan resultaten av frågorna:
3.4 Upplever du att arkitekten glömmer att göra utrymme installationer?
3.4.3 Hur ofta uppstår nödlösningar? 

3.4 3.4.3 Respondent
2 2 1
2 1 2
2 5 3
2 2 4
2 2 5
3 4 6
3 3 7
3 3 8
3 3 9
3 4 10
3 3 11
3 3 12
3 4 13
3 3 14
3 3 15
3 3 16
3 3 17
3 4 18
4 5 19
4 4 20
4 3 21
4 3 22
4 3 23
4 4 24
4 4 25
4 4 26
4 4 27
4 4 28
4 4 29
4 3 30
4 3 31
4 3 32
4 3 33
4 3 34
4 4 35
4 3 36
4 2 37
5 4 38
5 5 39
5 4 40

Medelvärde 3,5 3,35
Varians 0,667 0,746



3.4 3.4.3

Kommentar

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,47
R Square 0,22 förklaringsgrad

Adjusted R Square 0,20
Standard Error 0,73 standardfel

Observations 40

ANOVA tabell (inte anovaanalys)

df (degrees of freedom) SS MS F Significance F
Regression 1 5,808 5,808 10,929 0,0021
Residual 38 20,192 0,531
Total 39 26

mindre än 5%

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 2,003 0,467 4,289 0,000 1,058 2,949

frekvens av nödlösningar 0,447 0,135 3,306 0,002 0,173 0,720

RESIDUAL OUTPUT

Observation Predicted Y Residuals
1 2,897 -0,897
2 2,450 -0,450
3 4,237 -2,237
4 2,897 -0,897
5 2,897 -0,897
6 3,790 -0,790
7 3,344 -0,344
8 3,344 -0,344
9 3,344 -0,344

10 3,790 -0,790
11 3,344 -0,344
12 3,344 -0,344
13 3,790 -0,790
14 3,344 -0,344
15 3,344 -0,344
16 3,344 -0,344
17 3,344 -0,344
18 3,790 -0,790
19 4,237 -0,237
20 3,790 0,210
21 3,344 0,656
22 3,344 0,656
23 3,344 0,656
24 3,790 0,210
25 3,790 0,210

Förminskat antal observationer från 46 till 40. bra p-värde, rätt lågt R2-värde vilket betyder att spridningen 
är rätt stor. Rätt bra koefficientvärde (0,447)



3.4 3.4.3

26 3,790 0,210
27 3,790 0,210
28 3,790 0,210
29 3,790 0,210
30 3,344 0,656
31 3,344 0,656
32 3,344 0,656
33 3,344 0,656
34 3,344 0,656
35 3,790 0,210
36 3,344 0,656
37 2,897 1,103
38 3,790 1,210
39 4,237 0,763
40 3,790 1,210

Medel 3,5
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2.1 2.1.1

Regressionsanalys mellan resultaten av frågorna:
2.1 I vilket skede i projektet brukar du anställas?
2.1.1 När hade du velat komma in i projektet?

program bygglov system bygghand program bygglov system bygghand Respondent
3 1 1

1 2 3 4 1 2 3 4 2
3 4 1 2 3 4 3

1 2 1 2 4
3 1 5
3 4 1 3 4 6
3 4 1 7

1 2 3 4 1 8
1 2 3 4 1 3 9

3 3 10
4 3 11

1 2 3 4 1 2 12
3 4 3 13
3 4 3 4 14
3 4 1 15

1 3 4 1 3 16
1 3 4 1 17
1 4 1 2 3 18
1 2 3 4 1 2 3 4 19

3 1 20
3 1 21

9 6 18 15 17 6 11 5
48 39

19% 13% 38% 31% 44% 15% 28% 13%
Kommentar:

Tabell 2. Möjliga svarskombinationer Tabell 3. sorterad data från tabell 2.
Respondent Nuläge Önskat Nu önskat

1 3 1 3 1
2 1 1 1 1

1 2 2 1
1 3 3 1
1 4 4 1
2 1 3 1
2 2 4 1
2 3 1 1
2 4 2 1
3 1 3 1
3 2 3 1
3 3 4 1
3 4 3 1
4 1 4 1
4 2 1 1
4 3 2 1
4 4 3 1

3 3 1 4 1
3 2 1 1
3 3 2 1
3 4 3 1
4 1 4 1
4 2 1 1
4 3 2 1
4 4 3 1

4 1 1 4 1
1 2 3 1
2 1 4 1
2 2 1 1

5 3 1 3 1
6 3 1 4 1

3 3 1 1
3 4 3 1
4 1 4 1
4 3 1 1
4 4 4 1

7 3 1 1 1
4 1 2 1

Alla svar ställs upp för att visa de olika kombinationerna för de projekt de kommer in mot vilka skeden de önskar 
komma in. Vi inspektion av de två frågorna visar det sig att ingen respondenter entydigt önskar senare 
anställningsskede än nuläget. Djupintervjuer visar ytterligare på att senare anställningsskede än nuläge inte 
förekommer. Dessutom talar ekonomiaspekten för att man vill komma in tidigare för att få mer arbete. Därför är alla 
svar med önskemål om senare anställningsskede än nuläge borttaget. Antagandet medför en risk men är enligt 
bedömning försumlig. Dessa svarskombinationer är markerade i rött i tabell 2 och existerar ej i tabell 3.

2.1 I vilket skede i projektet brukar du anställas? 2.1.1 När hade du velat komma in i projektet?



2.1 2.1.1

8 1 1 3 1
2 1 4 1
3 1 3 1
4 1 3 1

9 1 1 2 2
1 3 3 2
2 1 4 2
2 3 3 2
3 1 4 2
3 3 2 2
4 1 2 2
4 3 3 2

10 3 3 4 2
11 4 3 4 2
12 1 1 2 2

1 2 3 2
2 1 4 2
2 2 3 3
3 1 4 3
3 2 3 3
4 1 4 3
4 2 3 3

13 3 3 4 3
4 3 3 3

14 3 3 4 3
3 4 3 3
4 3 4 3
4 4 3 3

15 3 1 4 3
4 1 3 3

16 1 1 4 3
1 3 3 3
3 1 4 3
3 3 4 3
4 1 3 3
4 3 4 3

17 1 1 4 4
3 1 4 4
4 1 4 4

18 1 1 4 4
1 2 4 4
1 3
4 1
4 2
4 3

19 1 1
1 2
1 3
1 4
2 1
2 2
2 3
2 4
3 1
3 2
3 3
3 4
4 1
4 2
4 3
4 4

20 3 1
21 3 1

Kommentar

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,417
R Square 0,174
Adjusted R Square 0,163

Regressionsanalys utförs utifrån data från tabell 3. Nuläge sätts som oberoende variabel och Önskat 
anställningsskede till beroende variabel. 



2.1 2.1.1

Standard Error 0,920
Observations 79

ANOVA

df SS MS F Significance F
Regression 1 13,709 13,709 16,203 0,0001
Residual 77 65,151 0,846
Total 78 78,861

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0,555 0,335 1,658 0,1013 -0,111 1,221
Nuläge 0,420 0,104 4,025 0,0001 0,212 0,627

RESIDUAL OUTPUT

ObservationPredicted önskat Residuals
1 1,814 -0,814
2 0,975 0,025
3 1,394 -0,394
4 1,814 -0,814
5 2,234 -1,234
6 1,814 -0,814
7 2,234 -1,234
8 0,975 0,025
9 1,394 -0,394

10 1,814 -0,814
11 1,814 -0,814
12 2,234 -1,234
13 1,814 -0,814
14 2,234 -1,234
15 0,975 0,025
16 1,394 -0,394
17 1,814 -0,814
18 2,234 -1,234
19 0,975 0,025
20 1,394 -0,394
21 1,814 -0,814
22 2,234 -1,234
23 0,975 0,025
24 1,394 -0,394
25 1,814 -0,814
26 2,234 -1,234
27 1,814 -0,814
28 2,234 -1,234
29 0,975 0,025
30 1,814 -0,814
31 2,234 -1,234
32 0,975 0,025
33 1,814 -0,814
34 2,234 -1,234
35 0,975 0,025
36 2,234 -1,234
37 0,975 0,025
38 1,394 -0,394
39 1,814 -0,814
40 2,234 -1,234
41 1,814 -0,814
42 1,814 -0,814
43 1,394 0,606
44 1,814 0,186
45 2,234 -0,234
46 1,814 0,186
47 2,234 -0,234
48 1,394 0,606
49 1,394 0,606
50 1,814 0,186
51 2,234 -0,234
52 2,234 -0,234
53 1,394 0,606
54 1,814 0,186
55 2,234 -0,234
56 1,814 1,186
57 2,234 0,766
58 1,814 1,186
59 2,234 0,766
60 1,814 1,186
61 2,234 0,766
62 1,814 1,186
63 2,234 0,766

-1,500

-1,000

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Re
sid

ua
ls

Nu

Nu		Residual	Plot

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

ön
sk
at

Nu

Nu	Line	Fit		Plot

önskat Predicted	önskat



2.1 2.1.1

64 1,814 1,186
65 2,234 0,766
66 1,814 1,186
67 2,234 0,766
68 1,814 1,186
69 2,234 0,766
70 1,814 1,186
71 2,234 0,766
72 2,234 0,766
73 1,814 1,186
74 2,234 0,766
75 2,234 1,766
76 2,234 1,766
77 2,234 1,766
78 2,234 1,766
79 2,234 1,766



3.4.3 2,4

Regressionsanalys mellan resultaten av frågorna:
3.4.3 Hur ofta uppstår nödlösningar?
2.4 kunskapsgapet A & VVS = problem?

3.4.3 2.4 Respondent
1

2 2
3
4
5
6
7

3 8
1 9
3 10
3 11
2 12
4 13

14
4 5 15

4 16
3 17
5 18
2 19
3 20

21
22
23

2 2 24
1 2 25
4 3 26

3 27
4 28

29
30

3 31
3 32

5 3 33
5 4 34

35
36
37

4 3 38
3 2 39

40
41

3 4 42
2 43
2 44
3 45
3 46
3 47
3 48
3 49

50
3 51



3.4.3 2,4

52
2 3 53
3 54

2 55
3 56
3 57

58
5 3 59
3 3 60
3 3 61
4 62
3 63

64
65

4 4 66
67
68

3 4 69
4 4 70

3 71
72

2 73
4 3 74
4 4 75
4 4 76
4 4 77

78
3 3 79
3 3 80

3 81
3 82

4 3 83
3 84
3 3 85

86
3 87
3 4 88
3 3 89

2 90
3 4 91
2 92
4 4 93
3 3 94
2 3 95
3 2 96
3 3 97
4 98
4 5 99

Endast de som har svar på båda frågorna kan utvärderas. Resterande tas bort. 



3.4.3 2,4

nödlösningar Kunskapsgap Respondent
4 5 1
4 5 2
4 3 3
4 3 4
2 3 5
5 3 6
3 3 7
4 3 8
3 3 9
3 3 10
3 3 11
3 3 12
3 3 13
2 3 14
3 3 15
5 4 16
3 4 17
4 4 18
4 4 19
4 4 20
3 4 21
4 4 22
2 2 23
1 2 24
3 2 25
3 2 26

Kommentar
De respondenter som svarat på båda frågorna var totalt 26 stycken. Regressionen beräknas på det 
antalet. Med oberoende variabel satt till kunskapsgapet och beroende variabel till nödlösningar. Det 
vill säga att regressionen kommer visa om det finns ett samband mellan att man upplever att 
kunskapsgapet orsakar problem och om det stiger i relation till antal nödlösningar som uppstår. 



3.4.3 2,4

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,565
R Square 0,319
Adjusted R Square 0,291
Standard Error 0,782
Observations 26

ANOVA

df SS MS F Significance F
Regression 1 6,873 6,873 11,248 0,0026
Residual 24 14,665 0,611
Total 25 21,538

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 1,236 0,636 1,942 0,0640 -0,078 2,550
Kunskapsgap 0,634 0,189 3,354 0,0026 0,244 1,024

RESIDUAL OUTPUT PROBABILITY OUTPUT

ObservationPredicted nödlösningarResiduals Percentile nödlösningar
1 4,404 -0,404 1,923 1
2 4,404 -0,404 5,769 2
3 3,137 0,863 9,615 2
4 3,137 0,863 13,462 2
5 3,137 -1,137 17,308 3
6 3,137 1,863 21,154 3
7 3,137 -0,137 25,000 3
8 3,137 0,863 28,846 3
9 3,137 -0,137 32,692 3

10 3,137 -0,137 36,538 3
11 3,137 -0,137 40,385 3
12 3,137 -0,137 44,231 3
13 3,137 -0,137 48,077 3
14 3,137 -1,137 51,923 3
15 3,137 -0,137 55,769 3
16 3,771 1,229 59,615 4
17 3,771 -0,771 63,462 4
18 3,771 0,229 67,308 4
19 3,771 0,229 71,154 4
20 3,771 0,229 75,000 4
21 3,771 -0,771 78,846 4
22 3,771 0,229 82,692 4
23 2,503 -0,503 86,538 4
24 2,503 -1,503 90,385 4
25 2,503 0,497 94,231 5
26 2,503 0,497 98,077 5



3.4.3 2,4
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Regressionsanalys mellan resultaten av frågorna:
3.2 Vet du vad som är bra att tänka på vid projektering i tidigt skede med hänsyn till installationer? 
1.3 Hur lång erfarenhet har du i branschen? 

1.3 3.2 Kodning 1.3 Kodning 3.2
0-5 Sällan 1 2

31-40 Alltid 5 5
21-30 Ibland 4 3
11-20 Ibland 3 3

0-5 Sällan 1 2
6-10 Sällan 2 2

21-30 Ibland 4 3
11-20 Ibland 3 3

0-5 Sällan 1 2
31-40 Ofta 5 4
6-10 Sällan 2 2

21-30 Ofta 4 4
11-20 Ibland 3 3

40+ Ofta 6 4
11-20 Ibland 3 3
6-10 Ofta 2 4

0-5 Ofta 1 4
21-30 Sällan 4 2

0-5 Ibland 1 3
0-5 Ofta 1 4

31-40 Ibland 5 3
11-20 Ofta 3 4
11-20 Ofta 3 4

0-5 Ofta 1 4
21-30 Ibland 4 3

0-5 Sällan 1 2
6-10 Ibland 2 3

11-20 Ofta 3 4
11-20 Ofta 3 4

40+ Ofta 6 4
0-5 Aldrig 1 1

De respondenter som svarat på båda frågorna var totalt 26 stycken. Regressionen beräknas på det 
antalet. Med oberoende variabel satt till 1.3 Yrkeserfarenhet (x) och beroende variabel till 3.2 Vet du 
vad som är bra att tänka på vid projektering i tidigt skede med hänsyn till installationer? 



Regression: vet du vad som är bra att tänka på i tidigt skede med hänsyn til installationer?
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,44928968
R Square 0,20186121
Adjusted R Square0,17433919
Standard Error 0,84905804
Observations 31

ANOVA

df SS MS F Significance F
Regression 1 5,28746143 5,28746143 7,33453285 0,01122669
Residual 29 20,906087 0,72089955
Total 30 26,1935484

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 2,40347826 0,31867351 7,54213382 2,586E-08 1,75171775 3,05523877
Kodning 1.3 0,26695652 0,09857217 2,70823427 0,01122669 0,0653538 0,46855924

RESIDUAL OUTPUT

ObservationPredicted Kodning 3.2Residuals
1 2,67043478 -0,6704348
2 3,73826087 1,26173913
3 3,47130435 -0,4713043
4 3,20434783 -0,2043478
5 2,67043478 -0,6704348
6 2,9373913 -0,9373913
7 3,47130435 -0,4713043
8 3,20434783 -0,2043478
9 2,67043478 -0,6704348

10 3,73826087 0,26173913
11 2,9373913 -0,9373913
12 3,47130435 0,52869565
13 3,20434783 -0,2043478
14 4,00521739 -0,0052174
15 3,20434783 -0,2043478
16 2,9373913 1,0626087
17 2,67043478 1,32956522
18 3,47130435 -1,4713043
19 2,67043478 0,32956522
20 2,67043478 1,32956522
21 3,73826087 -0,7382609
22 3,20434783 0,79565217
23 3,20434783 0,79565217
24 2,67043478 1,32956522
25 3,47130435 -0,4713043
26 2,67043478 -0,6704348
27 2,9373913 0,0626087
28 3,20434783 0,79565217
29 3,20434783 0,79565217
30 4,00521739 -0,0052174
31 2,67043478 -1,6704348
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Kommentar
Sambandet mellan yrkeserfarenhet och vetskapen om vad som är bra att tänka på vid projektering av 
installationer är svagt. Det observerade datat följer ingen igenkänningsbar struktur. Trots att 
förklaringsgraden är 0.2 så visar P-värdet på 0.01 och kurvans lutning på 0.26 på att sambandet inte 
går att styrka på någon hög signifikansnivå. Spridningen följer heller inget annat tydligt mönster som 
trattform eller x^2-kurva. Det betyder att det inte är intressant att undersöka anpassning av datat 
utifrån sådana former. Antal observationer är tillräckligt för att kunna dra en slutsats, men antal 
respondenter med erfarenhet över 31 år är endast 5st. Det betyder att de datapunkterna kan vara 
missvisande då de bygger på ett mycket begränsat antal respondenter. 



Regressionsanalys mellan resultaten av frågorna:
3.3 Anser du att arkitekter i programskedet, medvetet planerar för installationer?
1.3 Hur lång erfarenhet har du i branschen? 

1.3 3.3 Kodning 1.3 Kodning 3.3
0-5 Ibland 1 3

31-40 Ofta 5 4
21-30 Ibland 4 3
11-20 Ibland 3 3

0-5 Ibland 1 3
6-10 Ibland 2 3

21-30 Ibland 4 3
11-20 Ibland 3 3

0-5 Ibland 1 3
31-40 Ibland 5 3
6-10 Alltid 2 5

21-30 Ibland 4 3
11-20 Ibland 3 3

40+ Ibland 6 3
11-20 Ofta 3 4
6-10 Ofta 2 4

0-5 Ofta 1 4
21-30 Sällan 4 2

0-5 Ibland 1 3
0-5 Ofta 1 4

31-40 Ibland 5 3
11-20 Alltid 3 5
11-20 Ibland 3 3

0-5 Sällan 1 2
21-30 Sällan 4 2

0-5 Sällan 1 2
6-10 Ofta 2 4

11-20 Ibland 3 3
11-20 Ibland 3 3

40+ Ofta 6 4
0-5 Ibland 1 3

Kommentar
De respondenter som svarat på båda frågorna var totalt 26 stycken. Regressionen beräknas på det 
antalet. Med oberoende variabel satt till 1.3 Yrkeserfarenhet (x) och beroende variabel till 3.3 Anser 
du att arkitekter i programskedet, medvetet planerar för installationer? 



SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,00358921
R Square 1,2882E-05 0,00862457
Adjusted R Square-0,0344694
Standard Error 0,77502237
Observations 31

ANOVA

df SS MS F Significance F
Regression 1 0,0002244 0,0002244 0,0003736 0,98471132
Residual 29 17,4191304 0,60065967
Total 30 17,4193548

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 3,22086957 0,290886 11,0726179 6,2281E-12 2,62594089 3,81579824
Kodning 1.3 0,00173913 0,08997693 0,01932863 0,98471132 -0,1822844 0,18576261

RESIDUAL OUTPUT

ObservationPredicted Kodning 3.3Residuals
1 3,2226087 -0,2226087
2 3,22956522 0,77043478
3 3,22782609 -0,2278261
4 3,22608696 -0,226087
5 3,2226087 -0,2226087
6 3,22434783 -0,2243478
7 3,22782609 -0,2278261
8 3,22608696 -0,226087
9 3,2226087 -0,2226087

10 3,22956522 -0,2295652
11 3,22434783 1,77565217
12 3,22782609 -0,2278261
13 3,22608696 -0,226087
14 3,23130435 -0,2313043
15 3,22608696 0,77391304
16 3,22434783 0,77565217
17 3,2226087 0,7773913
18 3,22782609 -1,2278261
19 3,2226087 -0,2226087
20 3,2226087 0,7773913
21 3,22956522 -0,2295652
22 3,22608696 1,77391304
23 3,22608696 -0,226087
24 3,2226087 -1,2226087
25 3,22782609 -1,2278261
26 3,2226087 -1,2226087
27 3,22434783 0,77565217
28 3,22608696 -0,226087
29 3,22608696 -0,226087
30 3,23130435 0,76869565
31 3,2226087 -0,2226087
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Kommentar
Det finns i princip inget samband alls. Residualerna är helt slumpvis utspridda där inget mönster går 
att identifiera. Förklaringsgraden på den skattade regressionsekvationen är 0.008 vilket innebär att 
modellen förklarar 0.8% av datan. P-värdet är 0.98 vilket innebär att förkasta nollhypotesen innebär 
en risk på 98%. Kurvans lutning återger även detta resultat genom att vara nästintill noll. 
Yrkeserfarenheten är med andra ord helt oberoende om man medvetet planerar för installationer. 
Detta kan bero på flertalet faktorer. Arkitekter med kortare erfarenhet kan ha bristande kunskap om 
vad som förväntas av dem. Generellt kan arkitekter oberoende av erfarenhet överskatta sin förmåga 
och ha skiljande uppfattning om deras ansvarsområde. Det kan bero på att projekten är strukturerade 



Regressionsanalys mellan resultaten av frågorna:
3.3 Anser du att arkitekter i programskedet, medvetet planerar för installationer?
3.2 Vet du vad som är bra att tänka på vid projektering i tidigt skede med hänsyn till installationer? 

3.2 3.3 Kodning 3.2 Kodning 3.3
Sällan Ibland 2 3

Alltid Ofta 5 4
Ibland Ibland 3 3
Ibland Ibland 3 3
Sällan Ibland 2 3
Sällan Ibland 2 3
Ibland Ibland 3 3
Ibland Ibland 3 3
Sällan Ibland 2 3

Ofta Ibland 4 3
Sällan Alltid 2 5

Ofta Ibland 4 3
Ibland Ibland 3 3

Ofta Ibland 4 3
Ibland Ofta 3 4

Ofta Ofta 4 4
Ofta Ofta 4 4

Sällan Sällan 2 2
Ibland Ibland 3 3

Ofta Ofta 4 4
Ibland Ibland 3 3

Ofta Alltid 4 5
Ofta Ibland 4 3
Ofta Sällan 4 2

Ibland Sällan 3 2
Sällan Sällan 2 2
Ibland Ofta 3 4

Ofta Ibland 4 3
Ofta Ibland 4 3
Ofta Ofta 4 4

Aldrig Ibland 1 3

Kommentar
De respondenter som svarat på båda frågorna var totalt 26 stycken. Regressionen beräknas på det 
antalet. Med oberoende variabel satt till 3.2 Vet du vad som är bra att tänka på vid projektering i tidigt 
skede med hänsyn till installationer? Och beroende variabel till 3.3 Anser du att arkitekter i 
programskedet, medvetet planerar för installationer? 



SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,27485048
R Square 0,07554278
Adjusted R Square0,04366495
Standard Error 0,74517872
Observations 31

ANOVA

df SS MS F Significance F
Regression 1 1,31590656 1,31590656 2,36975893 0,13454765
Residual 29 16,1034483 0,55529132
Total 30 17,4193548

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 2,51724138 0,47934927 5,25137214 1,2613E-05 1,53686205 3,49762071
Kodning 3.2 0,22413793 0,14560064 1,53940213 0,13454765 -0,0736488 0,52192467

RESIDUAL OUTPUT

ObservationPredicted Kodning 3.3Residuals
1 2,96551724 0,03448276
2 3,63793103 0,36206897
3 3,18965517 -0,1896552
4 3,18965517 -0,1896552
5 2,96551724 0,03448276
6 2,96551724 0,03448276
7 3,18965517 -0,1896552
8 3,18965517 -0,1896552
9 2,96551724 0,03448276

10 3,4137931 -0,4137931
11 2,96551724 2,03448276
12 3,4137931 -0,4137931
13 3,18965517 -0,1896552
14 3,4137931 -0,4137931
15 3,18965517 0,81034483
16 3,4137931 0,5862069
17 3,4137931 0,5862069
18 2,96551724 -0,9655172
19 3,18965517 -0,1896552
20 3,4137931 0,5862069
21 3,18965517 -0,1896552
22 3,4137931 1,5862069
23 3,4137931 -0,4137931
24 3,4137931 -1,4137931
25 3,18965517 -1,1896552
26 2,96551724 -0,9655172
27 3,18965517 0,81034483
28 3,4137931 -0,4137931
29 3,4137931 -0,4137931
30 3,4137931 0,5862069
31 2,74137931 0,25862069
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Kommentar
Även här visar testet på att det inte finns ett påvisbart samband. Testet har låg förklaringsgrad (0.07) 
samt högt P-värde. Observationerna är spridda och följer inget mönster. Det kan tyckas att arkitekter 
som vet vad som ska projekteras ocskså bör anse att arkitekter projekterar detta. Men resultatet visar 
att så inte är fallet. Det kan även här bero på flertalet faktorer. För det första så är fråga 3.3 ställd 
generellt om man anser att arkitekter medvetet planerar för installationer, medan det vi vill ta reda på 
är om de själva gör det. Andra anledningar kan vara skiljande projektformerna de arbetar i. 



INTRODUKTION

• Vi	berättar om	varför vi	gör intervjun och kort om	exjobbet
• Fråga om	vi	får spela in!

• Respondenten får berätta om	sitt jobb,	utbildningsbakgrund

ANEKDOTER

• Vi	berättar en	del	av bakgrunden.
• Projekt där samordningen var dålig och det uppkom problem
• Följdfrågor:	Varför?	Förslag på lösning?

• Projekt där samordningen var bra,	lyckat projekt
• Följdfrågor:	Varför?

LISTA	PROBLEM

• Problem	1:	Ofta förekommande
• Problem	2:	Ger stora konsekvenser
• Ge	exempel
• Vad blev konsekvenesn?

• Sekundära problem?

Enkätundersökning

TACK

• Berätta hur exjobbet är tänkt att fortskrida
• Fokusgrupp?





Checklista	
Inför	möte	1:	(Vad	ska	A	ha	med	sig	första	mötet)	

q Val	av	stomsystem	
q Yttermått	och	form	på	bygganden	
q Vart	på	tomten	finns	markanslutningar	(t.ex.	fjärrvärme.)	

Möte	1:	

Diskutera:	Placeringar	av	teknikrum	med	avseende	på	markanslutningar	och	om	det	är	rimligt	att	
planera	för	ett	fläktrum	eller	flera.	

_________________________________________________________________________________	

Inför	möte	2:	

q Ungefärligt	antal	personer	
q Ungefärligt	antal	rum.	(t.ex.	2	st	3RoK	och	1st	4RoK	per	våning)	
q Ca	kvm	per	lägenhet	(Då	kan	VVS	dimensionera	m.a.p.	minimum	BBR-krav)	
q Finns	extra	krav	från	beställare	gällande	prestanda	(t.ex.	miljöbyggnad	silver?)	
q Finns	extra	krav	från	beställare	gällande	installationssystem	(FTX,	FX,	FT,	Återluft	till	

källare?[förklara	tekniska	principer])	

Möte	2:		

q Fastställ	placering	av	fläktrum	
q VVS	anger	ca	mått	på	teknikrum	
q VVS	berättar	vad	A	måste	tänka	på	vid	placering	av	funktioner	(tex	placera	våtutrymmen	i	

anslutning	till	varandra,	undvik	horisontellt	korsande	av	ventilationsrör,	självfall	av	avlopp	i	
bjälklag	och	därigenom	maxavstånd	till	våtrum)	(här	skulle	en	översiktslista	skulle	va	bra	till	
VVS-aren	så	hen	inte	glömmer	bort	ngt)	

_________________________________________________________________________________	

Inför	möte	3:	

q Planlösningar	
q Fönster-	och	dörrplaceringar	(bröstningshöjder	samt	horisontella	lägen)	(även	radiatorer?)	
q Ungefärlig	disponering	av	källare,	vilka	funktioner	ska	finnas,	fastställ	ej	lägen.		

Möte	3:		

q Samordna	alla	teknikutrymmen	och	funktioner	i	källare	
q VVS	kan	ange	exakta	mått	och	optimala	lägen	för	schakt	
q Avlopp	i	källare	diskuteras	
q Lägen	på	ytterväggstammar	diskuteras	
q Förläggningsvägar	för	stråken	

_________________________________________________________________________________	
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2018-09-18NOTSTÄLLET 5&6
GÅRD & PARKERING

PARKERING

Bil
Den befintliga parkeringen för Notstället 5 & 6 inrymmer idag 18 
p-platser varav 9 är uthyrda och nyttjas ej av de boende. Då de nya 
bostäderna består av ca 50% små 1 ROK och då vi anlägger rymliga 
och tillgängliga cykelrum räknar vi med att klara ett p-tal på ca 3,5 
pl/1000 m2. Vid behov har Klara fastigheter idag ett garage i närhet-
en där man kan lösa enstaka platser. De nya bostäderna kräver ca 
14 p-plaster  om  p-tal är 3,5 pl/1000m2  (ca 4200 m2 BTA). D.v.s. vi 
behöver totalt lösa 23 p-platser på tomterna (9+23). 

Cykel
Cykelparkeringar finns tillgängliga på gården och i ljusa fina rum på 
entréplan. I cykelrummen finns plats för ca 72 cyklar i tvåvåningsställ, 
ute på gården finns ca 68 st platser. Vi har utgått från Eskilstunas 
cykelparkeringsnorm  (35 per 1000 m2), detta ger ett totalt behov på 
ca 140 platser på Notstället 5 och 6. 

GÅRD

Den befintliga grönytan mellan husen bibehålls och förstärks med gräs 
och nya äppelträd. Zonen närmast byggnaden får en hårdlagd sten-
beläggning som markerar fastighetens privata mark, denna ansluter 
gång/cykelvägen i syd och platsbildningen mellan fastigheterna.
Mot gården tillägnas ytan närmast fasaden marklägenheterna, här an-
läggs en uteplats med trätrall. Uteplatserna skiljs åt med skärmväggar i 
trä. Parkeringsytorna  i väst och norr avgränsas med en plantering.
Det befintliga miljörummet på Notstället 5 byggs ut och förflyttas, det-
ta rum kommer nyttjas av alla fyra bostadshus. Smitvägen från Knut 
Hellbergsgata till Heljestrandsgatan bibehålls.
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PLAN 1, 2 &3

SKALA 1:250

0 5 10 m

Radhus (4 Rok) 

2 RoK 

1 RoK 

3 RoK 

Gemensamma utrymmen 

PLAN 1

PLAN 2 & 3

*GÄLLER BÅDE NOTSTÄLLET 5 & 6



2018-09-18NOTSTÄLLET 5&6
SEKTION A-A
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2018-09-18NOTSTÄLLET 5&6
PERSPEKTIV FRÅN KNUT HELLBERGSGATA ÖST
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PERSPEKTIV FRÅN ELEONORAGATAN



2018-09-18NOTSTÄLLET 5&6
PERSPEKTIV FRÅN HELJESTRANDSGATAN VÄST
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Bilaga VI - Förstudie 
 
Eskilstuna kommun: 
Eskilstuna är en stad i Mälarregionen (Eskilstuna kommun 2013). Mälarregionen omfattas av 
Stockholm, Västerås, Örebro, Nyköping, Uppsala. 

 

 

Kvarteret Notstället 5 och 6 (och kringliggande) 
(Hittapunktse AB, 2018) 

Ålder: medelåldern är 33 år (i Sverige 48) 

Medelinkomst: 13000kr/månad (vilket är 52% lägre än Sverige) 

33% inkomstskatt 

Lokaltrafik: 1 min till närmsta busshållplats. (Beroniusgatan; bussen går längs Torshällavägen) 

Kvadratmeterpris: 18-32kkr/m2 

 

Vision Eskilstuna, 2030: 
I Eskilstuna kommuns översiktsplan presenteras sju mål för fysisk planering varav 3 mål anses beröra 
bebyggelse och arkitektur. Dessa tre är följande: (Eskilstuna kommun, 2013) 

I. Växa med tät stadsstruktur, stråkutveckling, resurseffektivitet och tillgänglighet  

Att skapa en långsiktigt tät och hållbar samhällsstruktur ger miljömässiga och sociala fördelar 
samt ekonomiska vinster. Det ger bättre förutsättningar att skapa resurs- och energieffektiva 
lösningar som fjärrvärme och kollektivtrafik 

II. Utveckla och stärka identitet och kulturmiljö  

Staden får sin karaktär av geografiska och topografiska förutsättningar, kulturhistoria, 
bebyggelsestruktur, grönstruktur och gatumönster, men också av trafiken, verksamheterna och 
folklivet. 

III. Skapa mångfald av boendemiljöer och mötesplatser  

Blandade upplåtelseformer och variation av byggnadstyper eftersträvas i befintliga områden och vid 
nybyggnation. Boendemiljöer med många olika funktioner och med mötesplatser i det offentliga 
rummet eftersträvas.  

 

Översiktsplanen avser att ge vägledning för hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras 
(Eskilstuna kommun, 2013b) Det framgår av Eskilstuna (u.å) att visionen tar avstamp i Eskilstunas 
historia, i 1700-talets fristad. En tid som enligt Eskilstuna (u.å) står för mod, utmaningar och 
välkomnande av olikheter och idéer. Detta menar Eskilstuna (u.å) är något som Eskilstuna tar med sig 
för att bygga framtidens Eskilstuna.  



Eskilstuna och fristaden är något som tagits fasta på och i förstudien har detta undersökts vidare. 

 

Fristaden Eskilstuna:  
År 1771 bildades Eskilstuna fristad. Initiativtagare till Fristaden var Samuel Schröderstierna, han blev 
också Fristadens förste direktör. Fristad innebar att företagare inom järn-, stål-, och metallförädling 
fick etablera sin verksamhet fria från skatter och andra avgifter. Dessutom så hjälpte staten till med 
lån och anvisade mark. Begränsningen var dock att endast arbetare inom den finare järn-, stål-och 
metalförädlingen var välkomna. Statens syfte med fristaden var att främja den inhemska järnindustrin 
och locka företagare att slå sig ned. Detta gjorde att många smeder från Holland och Tyskland flyttade 
hit under den epoken. I fristaden tillverkades bland annat lås, knivar, saxar till husgeråd, svärdsklingor 
och spik. Eskilstuna blev även ett viktigt centrum för Sveriges vapentillverkning under 1800-talet. 
Gevärsfaktoriet spelade en stor roll för stadens utveckling till en framgångsrik industristad. (Eskilstuna 
kommun, 2017) 

År 1832 värvades Johan Theofron Munktell till Eskilstuna för att starta en mekanisk verkstad. Han 
startade Munktells Mekaniska Verkstad AS och etablerade sig på den plats som idag kallas 
Munktellstaden. Området växte till att omfatta verkstäder, bostäder, bryggeri och gjuteri, bland annat 
tillverkades här Sveriges första lokomotiv, 1853. 1913 ombildades företaget och tillverkade traktorer, 
vilket lade grund för att de två verkstäderna Bolinder och Munktell gick samman och bildade Bolinder-
Munktell. Företaget köptes upp 1950 av Volvo, vilket blev starten för Volvo BM (Bolinder-Munktell). 
(Västra Munktellstaden, u.å) Idag går bolaget under namnet Volvo Construction Equipment (AB Volvo, 
u.å). Volvos verksamhet lämnade Eskilstuna år 2006 (Västra Munktellstaden, u.å).  

Idag finns spår av fristaden kvar i staden och hos invånarna. På platsbesöket, i samtal med lokalbor, 
framgick att detta är något som invånarna gärna berättar om och är stolta över.  

Detaljplanskrav 
Sammanställning av krav och föreskrifter i detaljplan. 

Bakgrund: Begäran gäller bebyggelse av i första hand ett nytt loftgångshus alternativt ett punkthus på 
vardera fastigheten, i andra hand två bostadshus i likhet med de befintliga husen på fastigheterna.  

Syfte: möjliggöra för ekosystemtjänsterna i området i form av allén längs Knut Hellbergsgatan.  

Detaljplanen för Notstället 5 och 6 ger möjlighet att bygga drygt 56 bostäder, vilket är en viktig del i 
att uppnå målen i kommunens årsplan.  

I den nya detaljplanen upphävs tomtindelningen för gällande fastigheter eftersom den inte längre 
fyller något syfte.  

Det tänkta planområdet gränsar till Knut Hellbergsgatan där en allé finns. Det är viktigt att alléns 
naturvärden ej åsamkas skada.  

Längs med Knut Hellbergsgatan växer en trädallé. Eftersom trädalléer omfattas av generellt 
biotopskydd, krävs dispens av Länsstyrelsen om träden ska behöva tas ned eller flyttas. Ny bebyggelse 
är tänkt att placeras nära fastighetsgränsen mot söder, varför det kan bli aktuellt att ersätta befintliga 
träd med nya träd som har en mindre trädkrona. En platsbildning är tänkt att skapas mellan de nya 
huskropparna avsedd för vegetation (se n1 i kartan “planbestämmelser”).  

Byggnadshöjd: 12 meter med maximal nockhöjd 15 meter.  

https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/bibliotek-arkiv-och-lokalhistoria/lokalhistoria---eskilskallan/sok-i-arkiv-och-samlingar/historiska-artiklar/biografier/schroderstierna-samuel.html
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