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Förord 
 
 
Detta är ett examensarbete inom området Fysisk Planering. 
Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och ska resultera i en kandidatexamen. 
 
Jag är en planerare. 
En kreativ problemlösare. 
I arbetet med en plan ska så många faktorer övervägas, vägas samman eller tillgodoses. 
Men i arbetet med en plan jobbar man inte bara med platt karta och en penna. 
Den tre dimensionella verkligheten är såväl grundförutsättningen för planen som resultatet av 
planens genomförande. 
Målet med en plan blir aldrig platt, utan reser sig vid byggnationer, markbehandlingar och 
förändringar i vegetationen. 
Den möjlighet till påverkan en planerare har är ett maktmedel. 
Och om man frågar mig ska sådan makt inte missbrukas utan nyttjas till att eftersträva en 
bättre värld. 
 
En plan kan vara såväl vacker som funktionell. 
 
Det som intresserar mig som mest är strävan efter hållbarheten. 
Att omforma västvärldens levnadssätt för att nå en standard som kan bestå i generationer. 
Att ta mer hänsyn till naturen, som förser oss med det vi behöver för att leva. 
Att ta vara på, och bygga, kunskap om sådant som är bra och viktigt för såväl oss människors 
välbefinnande som världens välbefinnande. 
 
Vi håller sakta på att ställa om. 
 
Byggandets roll är ofantlig. 
Vi är beroende av byggnader och andra byggnadsverk för att det samhälle vi lever i idag ska 
hålla, för att vi ska kunna ha den livsstil och standard vi har idag. 
Men häri finns också möjligheten att ändras, att bli bättre. 
 
Passivhus och andra ekologiska byggnadsmetoder är högst intressanta. 
Naturmaterial kommer tillbaka och vi bygger med en allt större medvetenhet idag. 
För mig är ekologisk bebyggelse utan tvekan ett steg mot det bättre. 
 
Det är väldigt glädjande för mig att trä tar allt större plats i den svenska byggindustrin. 
Vi lever ändå i ett land vars landareal till största delen upptas av skog. 
Dessutom har trä en så lång historia och har alltid varit av stort värde i såväl Sverige som 
Norden. 
Möjligheterna med trä är fantastiska, såväl tekniskt och estetiskt som ekologiskt och inom 
utveckling. 
Och ur ett miljöperspektiv är trä förträffligt. 
 
Det finns så många möjligheter. 
Och egentligen så finns det fler lösningar än problem. 
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Sammanfattning 
 
I strävan efter ett hållbarare samhälle är byggnadssektorn och bostadssektorn en viktig 
byggsten som kan medföra stora förändringar. 
Byggnadssektorn innehåller många långa transporter och byggmateriell som är skadliga för 
såväl de boende som naturen. 
Bostadssektorn själv stod för 34 % av energiförbrukningen 2009. 
 
Men utvecklingen har rullat igång. 
Sedan det första passivhuset byggdes i Tyskland 1991 har fler typer av ekologiska 
byggnadssätt utvecklats och sunda naturmaterial tas fram för att användas. 
Återigen värdesätts lokal produktion med hänsyn till miljön och kvalitén. 
Boverket kommer med nya krav på byggnader och dess energikonsumtion, samtidigt som 
passivhus har en egen standard. 
 
Pre- fabricerade villor är förekommande vid nybyggnation av hus. 
Byggprocessen sker inomhus och underlättar byggandet på flera sätt. 
Maskiner, redskap och arbetskraft finns på plats, byggvaror och materiel skyddas från fukt 
och smuts och företaget har möjligheten att utforma en standard. 
 
Utifrån ett ekologiskt fotavtrycks perspektiv har villaproducenterna kommit långt i strävan 
mot energisnåla och miljövänliga villor. 
Materialval, uppförande, värmekällor, drift och inomhusmiljö medför god kvalité och 
samtidigt ett ekologiskt fotavtryck som minskas. 
 
Att placera lokalt producerade varor i ett kretslopp förminskar nyproduktionen och sparar 
därigenom miljö, utsläpp och resurser. 
Sunda material och sunt byggande bidrar dessutom till en bra inomhusmiljö och därigenom 
bättre hälsa. 
 
Men trots att villor blir energieffektivare och byggs av miljövänligare material så är 
passivhusen ändå effektivare och miljövänligare. 
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Inledning 
 

Bakgrund 
 
Under senare halvan av 1900- talet har miljöfrågor fått allt större uppmärksamhet i takt med 
att miljöpåverkan och förändringar uppmärksammats och utretts. 
Denna uppmärksamhet har lett till att hållbar utveckling blivit ett mål för flera nationer och 
globala organisationer. 
Oljekrisen under 70- talet är ett exempel på att framför allt västvärlden baserar sin ekonomi 
och standard på ändliga resurser. Detta beroende, som under lång tid byggts upp för att bli en 
grundstomme i västländernas energiförsörjning, bidrar dessutom till stora utsläpp och har 
konsekvenser i naturen och klimatet, samtidigt som det gör vårt samhälle sårbart för bristen på 
råolja som råvara. 
Alternativa förnyelsebara resurser behövde få större roll i samhället för att minska påverkan 
av natur och klimat, samt bidra till ett hållbarare och mindre sårbart samhälle. 
 
Bostäder är en sektor som under lång tid varit en stor förbrukare av energi. 
Längre tillbaka förbrukades olja för uppvärmning av hushållen, men också som råvara till 
flera föremål och materiel i byggnader och standard. 
Olja är basen i plaster, gummi, färg, kemikalier med mera. 
Dessutom krävdes såväl olja som metaller och liknande vid byggnation och drift av hushållen. 
För att sträva efter minskad sårbarhet, hållbarhet och bättre miljö, såväl inne som ute, så 
måste oljan ersättas i så stor mån som möjligt. 
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Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa ekologiskt byggande som del i hållbar planering. 
Genom framställning och granskning av två olika bebyggelsemetoder och med utgångspunkt i 
ekologiskt fotavtryck vill jag jämföra dessa båda bebyggelsemetoder för att resonera kring 
vilken bebyggelsemetod som ur miljösynpunkt är att föredra i ett konkret planeringsfall. 
 
Syftet är också att på basis av kommunens förstudie och målsättningar - samt grundat i min 
studie om ekologisk byggteknik - upprätta ett planförslag rörande exploateringsområdet 
Himlabacken i Vetlanda kommun. 
 
 
 
 

Frågeställning 
 
För att uppnå ovan beskrivna syfte koncentrerar jag mig på följande frågeställningar: 
 

1. Vad är ett ekologiskt fotavtryck och hur beräknas det? 
2. Är passivhus att föredra framför regelverkshus ur miljösynpunkt? 
3. Hur kan denna kunskap appliceras i ett planförslag? 

 
Frågeställningarna ska följa linjen från redogörelsen av två olika byggtekniker med hjälp av 
ekologiskt fotavtryck till det planförslag som är arbetets slutprodukt. 
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Avgränsning 
 
I ett kandidatarbete är det viktigt att avgränsa arbetet noga. 
Tanken är att inom ett begränsat område ta fram fakta och underlag för att besvara en 
begränsas frågeställning. 
 
Den övergripande frågeställningen är begränsad att utreda två typer av bebyggelse, passivhus 
och prefabricerade villor, samt jämföra dessa. 
Utredningen kring de båda typerna av bebyggelse grundas i teorin om ekologiskt fotavtryck. 
Därmed måste ekologiskt fotavtryck förklaras i den mån som behövs för arbetet, alltså en 
generell förklaring av vad ett ekologiskt fotavtryck är och vad som påverkar det ekologiska 
fotavtrycket, mer avgränsat vad byggnader lämnar för ekologiskt fotavtryck samt en 
förklaring kring hur ekologiskt fotavtryck beräknas. 
För att vidare förklara tre faktorer som inverkar på en byggnads uppförande och drifts 
ekologiska fotavtryck berättas det om material, energi och kretslopp. 
Dessa tre kapitel handlar enbart om sådant som berör bebyggelse. 
 
Stycket passivhus avgränsas att generellt beskriva passivhus, hur ett passivhus fungerar och 
hur byggnation och drift av ett passivhus påverkar det ekologiskt fotavtrycket. 
Ett passivhus presenteras som ett exempel för byggmetoden. 
Denna avgränsning är menad att ringa in fakta för att bild en generell förståelse för passivhus 
och beskriva de faktorer som påverkar ett passivhus ekologiska. 
 
Regelverkshusen beskrivs generellt, en kort förklaring av vad prefabricering innebär följs av 
presentationen av en husproducent tillsammans med en av sina villor och slutligen beskrivs de 
faktorer som inverkar på villornas ekologiska fotavtryck. 
Avgränsningen har valts med anledning av att byggmetoden, såväl regelverksbebyggelse som 
prefabricering, är vanligt förekommande vid nybyggnation i Vetlanda. 
Husproducenten presenteras för att utgöra ett exempel i uppsatsen. 
 
I en diskussion jämförs de båda byggnadstyperna framtagna påverkansuppställningar av 
ekologiska fotavtryck för att resonera kring vilken bebyggelsemetod som är miljövänligast 
utifrån mallen som använts och därmed att föredra, samt vad detta innebär för den plan som 
senare utarbetas. 
 
Ett kapitel om ekobyar beskriver vad en ekoby är samt innehåller de olika 
planförutsättningarna en ekoby medför. 
Denna generella förklaring är menad att koppla samman resonemangen om byggteknik med 
planförslaget och med planförslagets hållbarhetsförutsättningar. 
 
Planförslagets exploateringsområde avgränsas till ett område i norra utkanten av Vetlanda 
stad som kallas Himlabacken. 
Vetlanda kommun har valt ut och avgränsat Himlabackarna för villaexploatering. 
Det är ett stort område med god potential vars avgränsning kommer förklaras i den del av 
uppsatsen som behandlar saken närmare.
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Metod 
 
I uppsatsen används ekologiskt fotavtryck som en mall för föreställningen och jämförelsen av 
de båda bebyggelsetyperna. 
Ekologiskt fotavtryck förklaras för att läsaren ska få en grundläggande förståelse för uttrycket. 
Eftersom det finns en rad faktorer som påverkar det ekologiska fotavtrycket på flera sätt så 
redogör för dessa och det är dessa påverkande faktorer som senare kommer användas för 
framställningen av passivhus och pre- fabricerade regelverksvillor och dess påverkan av det 
ekologiska fotavtrycket. 
Det ekologiska fotavtrycket möjliggör att samla fakta enligt samma mall och därmed 
genomföra ett resonemang och en jämförelse på samma grund mellan de båda 
byggnadstyperna. 
 
Vid arbetet med planförslaget kommer jag att använda en inventeringsmetod som baseras på 
såväl Varis Bokalders som Jens Björneboes inventeringsmetoder. 
Metoderna betonar särskilt vikten av att lära känna den aktuella platsen och  kommer att 
presenteras vidare i ett särskilt avsnitt  i denna uppsats 
 
Dessutom har Jan Gehl inspirerat till utformningen av planen. 
Gehl är en viktig förespråkare för det gemensamma rummet och mötet mellan människor. 
Hans idéer finns invävda i det planförslag som presenteras i detta arbete. 
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Uppsatsens upplägg 
 
Arbetet är uppdelat i två delar, uppsatsen och planförslaget. 
Uppsatsen, som utgör del ett, ligger till grund för planförslaget, del två. 
Därför kommer första delen att avslutas med en jämförelse och en diskussion för att komma 
fram till de resultat som tas tillvara i del två. 
 
Efter den här inledningen handlar första kapitlet om ekologiskt fotavtryck. Kapitlet förklarar 
vad ett ekologiskt fotavtryck är, vilka faktorer som påverkar det, hur man beräknar det och 
vad en ekoby är. 
Dessutom innehåller kapitlet ytterligare tre underavsnitt som behandlar tre faktorer som är 
förekommande i samband med byggnaders uppförande och drift. 
Dessa tre faktorer är kretslopp, sunda material och energi. 
 
Det andra kapitlet beskriver passivhus, hur passivhus fungerar och hur vad en ekoby är. 
Kapitlet avslutas med att den information som stått att finna förts in i den mall som omfattar 
de faktorer som påverkar en byggnads ekologiska fotavtryck. 
 
Tredje kapitlet handlar om regelverkshus. Regelverkshus förklaras och sedan övergår stycket 
till att förklara vad pre- fabricering innebär samt pressenterar två olika husproducenter i 
Vetlanda kommun. Var och en av producenterna presenteras med varsin villa och deras 
miljömedvetenhet beskrivs. 
Till slut förs de fakta som stått att finna in i mallen för ekologiskt fotavtryck. 
 
I diskussionen, som utgör fjärde kapitlet, besvaras först delfrågorna och slutligen diskuteras 
uppsatsens övergripande frågor för att besvaras. 
 
 
Den andra delens inledande kapitel redovisar bakgrunden till exploateringsplanen av området 
Himlabackarna, följt av en lokaliseringsbeskrivning och inventeringen av området. 
Andra delen inleds med att beskriva målsättningarna med planförslaget och utförandet av 
arbetet med planförslaget. 
Avslutningsvis beskrivs det planförslag som utgör slutresultatet och målet med detta arbete. 
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Ekologiskt fotavtryck 
 

Allmänt 
 
Allt en individ konsumerar kommer någonstans ifrån. 
Konsumtionen genererar avfall. 
Individen har en boyta ständigt i behov av transporter och liknande som resulterar i utsläpp. 
Alla dessa varor och tjänster som en individ förbrukar och nyttjat sätter ett avtryck i naturen. 
Avtrycket utförs av arealer, volymer och utsläpp på olika sätt. 
Det är detta som kallas ”ett ekologiskt fotavtryck”. 
 
Det ekologiska fotavtrycket delas i stort upp i fem delar1: 

 Yta för koldioxidupptag. Den yta vars mängd skog skulle krävas för att uppta den 
mängd växthusgaser. 

 Betesmark. Den areal som används i mån att föda djur för produktion av kött, mjölk, 
ägg, skinn och ull. 

 Skogsmark. Den areal som används för produktion av timmer, trävaror, pappersmassa, 
virke och ved. 

 Fiskevatten. Den volym vatten som tas i bruk för att föda den fisk som konsumeras. 
 Odlingsmark. Den areal som används för produktion av fibrer för vidare produktion, 

oljeväxter och naturgummi samt produktionen av djurfoder och mat för mänsklig 
konsumtion. 

 Bebyggd areal. Den areal som upptas av infrastruktur, industri, brytning av råmaterial, 
kraftdammar och bostäder.  

 
Bilden visar ett diagram för ett ekologiskt fotavtryck och dess komponenter. Bilden är hämtad från WWFs 
Living Planet Report 2010. 

                                                 
1 http://www.wwf.se/source.php/1348453/LPR%202011%20light.pdf    14 juli 2011 
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Uppförandet av en byggnad omfattar bara några av dessa punkter. Betesmark och 
odlingsmark berörs inte av en husbyggnation. Däremot sker utsläpp för att transportera 
materiel och skogsmark producerar byggmateriel i form av virke. 
Men framför allt kommer byggnaden uppta areal, kräva brytning av råmaterial, fabricering av 
material och under driften konsumera energi. 
Det är dessa tre delar av det ekologiska fotavtrycket som är intressanta i den här uppsatsen. 
 
En ”medelsvensson” har ett ekologiskt fotavtryck som omfattar 5,9 globala hektar. 
Detta betyder att det en medelsvensson förbrukar på ett år tar sammanlagt 5,9 hektar runt om 
på jorden för att produceras, transporteras och konsumeras. 
Footprint Network har rangordnat de länder vars ekologiska fotavtryck går att beräkna, 
sammanställa och pressentera2. På den listan intar Sverige plats 13. Med andra ord är Sverige 
den nation som har det trettonde största ekologiska fotavtrycket i världen. 
Footprint Networks lista toppas av Förenade Arabemiraten och bland de landen med minst 
ekologiskt fotavtryck återfinns Haiti och Afghanistan. 
 

 
Stapeldiagrammet ovan visar de länder i världen med störst fotavtryck. Längs den horisontala axeln anges 
länderna och längs den vertikala axeln anges omfattningen av ländernas ekologiska fotavtryck. 
Dessutom inryms två små listor i vänstra hörnet, där topp fem med störst samt minst ekologiskt fotavtryck 
redovisas och Sveriges plats som nummer 13 står skrivet med rött. Diagrammet är hämtat från Global Footprint 
Network på deras hemsida www.footprintnetwork.org. 
 

                                                 
2 http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/ecological_footprint_atlas_2010   14 juli 2011 



12 Kandidatarbete 2011, Fysisk Planering | Anders Rodewald 
 

Sverige har en stor biokapacitet i förhållande till landets befolkning. 
Biokapacitet, den biologiska kapaciteten, är ett mått på den biologiska produktionsförmågan3. 
Alltså beräknas områdets ekologiska produktionsförmåga av biologisk massa och råvaror för 
att ange biokapaciteten. Marken inom olika områden har olika produktionsförmåga beroende 
på jordmån, bördighet, kvalité och avkastning. Markens olika beskaffenhet medför att olika 
områden lämpas bättre åt annan odling än andra områden. 
De områden som inte lämpas för odling eller bete lämpas för skogsbruk. Och eftersom 
Sverige är ett stort land med liten befolkning och relativt små urbana arealer, i förhållande till 
de arealer som upptas av natur och odlingar, så får vi en stor biologisk kapacitet i förhållande 
till landets befolkning. 
Men det som också är viktigt beträffande den biologiska kapaciteten är att spara arealer som 
inte berörs av mänskliga ingrepp för att bevara en ekologisk mångfald. Detta görs genom 
utmätning och utnämning till naturreservat runt om i landet. 
 

 
Diagrammet ovan visar Sveriges ekologiska fotavtryck i förhållande till landets biokapacitet. 
Diagrammet är hämtat från Global Footprint Network på deras hemsida www. footprintnetwork.org 
 
I en rapport, publicerad 2008 på Världsnaturfondens hemsida4, beskrivs bland annat att vi 
överförbrukar jordens resurser med 30 % varje år och hur detta får förödande effekter för 
ekosystem, djurarter och växtliv världen över. 
Rapporten uppmärksammar att människans ekologiska fotavtryck tredubblades under 40 år 
fram till 2008 och att tre av fyra länder ”lever med ett ekologiskt överskott”, alltså att landets 
egna ytas produktionskraft inte räcker till för att täcka landets konsumtion. 
 
Men det är inte bara vår konsumtion som påverkar storleken av det ekologiska fotavtrycket. 
Det finns en rad faktorer som går att förändra och därmed ändra det ekologiska fotavtrycket. 
Närproduktion minskar tranporter, återvinning minskar utvinningen av råvaror och alternativa 
bränslekällor minskar utsläppen. Samtidigt minskar dessa faktorer det ekologiska 
fotavtrycket. Det som står beskrivet ovan, om vad ett ekologiskt fotavtryck är, förklarar att 
utvinningen av råvaror, transporter, avfall och liknande utgör och påverkar storleken av det 
ekologiska fotavtrycket. Genom sådant som närproduktion, återanvändning och återvinning 
minskar dessa faktorer, det ekologiska fotavtrycket blir mindre och miljöpåverkan minskar. 

                                                 
3 http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2000/Ekologiska-fotavtryck-och-
biokapacitet/    21 juli 2011 

4 http://www.wwf.se/press/1199635-jordens-resurser-verkonsumeras-i-rasande-takt    4 juli 2011 
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Beräkning 
 
Beräkningen av ekologiska fotavtryck görs med hjälp av statistiska värden. 
Värdena omfattar allt som måste beräknas för att få fram en areal som sedan, efter att denna 
beräkning gjorts för alla komponenter ett ekologiskt fotavtryck består av (som beskrivs ovan i 
detta kapitel), räknas samman till ett och samma ekologiska fotavtryck för den person, nation 
eller vad det är som man gjort beräkningen på5. 
Denna beräkning är komplex eftersom statistiken måste omfatta all information från råvara till 
avfall, från plantering till avloppsrening och liknande. 
Informationen omfattar utsläpp från transporter, energianvändning vid framställande av 
råvaror och produkter, konsekvenser av drift och så vidare. 
Det blir en lång lista olika värden för de olika komponenterna i denna beräkning. 
 
Beräkningen av en byggnads ekologiska fotavtryck kräver också en stor mängd information 
och statistik. 
Här ska byggmaterialens framställning, transporter och fabricering värdesättas i ekvationerna. 
Likaså är byggnationen i sig en händelsekedja som sätter spår i naturen och därmed medför ett 
ekologiskt fotavtryck. Likaså driften av byggnaden, främst i form av el, värme, vatten och 
underhåll, och demoleringen av byggnaden ännu flera faktorer som lämnar ekologiska 
fotavtryck. 
 
Dubbelräkning är något som inträffar ibland. Dubbelräkning innebär att något räknas in som 
faktor på två ställen i det ekologiska fotavtrycket. Till exempel skiljs skog som är till för 
skogsbruk från skog som är till för upptag av koldioxid, liksom en solfångare på ett tak räknas 
in i den bebyggda arealen6. 
 
Ett ekologiskt fotavtryck är alltför komplicerat att beräkna för en person som inte har tillgång 
till statistiken. Men mallen för ett ekologiskt fotavtryck, som illustreras i inledningen av detta 
kapitel om ekologiska fotavtryck, kan ligga till grund för resonemang och uppskattningar. 
 
  

 

                                                 
5 http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/s-berknar-man-ekologiska-fotavtryck/1157938-
ekologiska-fotavtryck-s-berknar-man-ekologiska-fotavtryck   21 juli 2011 

6 http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2000/Ekologiska-fotavtryck-och-
biokapacitet/   21 juli 2011 
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Kretslopp 
 
Basen för människornas liv här på Jorden är naturen och naturens resurser. 
Jordklotet i sig har inget materialbyte, utan är närmast ett stort lager med de resurser som är 
grundläggande för allt liv på jorden. Birgitta Johansson beskriver i sin bok ”Stadens tekniska 
system”7 att naturresurserna går att dela upp i tre grupper: lager, fonder och flöden. 
Lager omfattar de ämnen och resurser som har ett mycket långt kretslopp, de resurser som vi 
kallar icke förnyelsebara så som olja och metaller. Eftersom det tar så lång tid för lagren att 
fyllas på så räknas de som ändliga. Oljan har till exempel kommit till under miljoner år. 
Därför bör förbrukningen anpassas med hänsyn till att lagren aldrig kommer hinna fyllas på 
genom naturlig väg. 
Fonder är de biologiska resurserna som förnyas med hjälp av solen, vilket motsvarar alla 
växter och djur. Då det gäller fonder är det viktigt att inte förbruka större andel fond än vad 
som reproduceras. 
Flöden förnyas ständigt med hjälp av solen. Vind, vågor och solljus räknas dit, liksom 
vattnets kretslopp. Detta är de främsta av de så kallade förnyelsebara energikällorna. 
 
Johansson behandlar uttrycket kretslopp. 
Naturen har sina egna kretslopp, som till exempel vattnets kretslopp, kolets kretslopp, kvävets 
och forsfors kretslopp. 
Allt det där som är livsnödvändigt och avgörande för livet på Jorden. 
Men enligt Johansson är begreppet kretslopp inget entydigt begrepp utan borde ersättas med 
uttrycket flöde. 
Resurserna används i ett flöde genom samhället. 
Antingen som råvara – produkt – avfall eller i sin egen form. 
Men för att på bästa sätt utnyttja resurserna maximalt så måste flödet bindas ihop till en cirkel 
där avfallet blir råvaran, det som heter återvinning. 
Råvara – produkt – avfall – produkt – avfall – produkt. 
 
 

                                                 
7 Johansson, Birgitta (2004) Stadens tekniska system – resurser i kretslopp   Formas, Stockholm 
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Sunda material 
 
Mellerud kommun har gett ut en checklista för sunda material, liksom Varis Bokalders gett ut 
flera böcker som berör ekologiskt byggande och sunda material. 
Naturmaterialen presenteras som de sunda material som ger såväl bäst inomhusklimat och 
inomhusmiljö som bästa ekologiska resultat. 
Naturmaterial är såväl organiska material och produkter, så som trä, textilier och fibrer, som 
mineraliska material och produkter, dit sten, kalk och tegel räknas.  
I båda källorna framhävs vikten och möjligheterna i att använda trä. 
Men framför allt vikten av inhemskt trä8. 
 
Mellerud presenterar dessutom en prioriteringsordning vid val av material: 

1. I första hand prioriteras material som kan återanvändas. 
2. I andra hand prioriteras material som kan återvinnas. 
3. Och i sista hand material som tvingas läggas på deponi. 

 
Här är några av de sunda material som förekommer i byggande: 
Trä är ett framstående material som Sverige har en lång tradition av. 
I 1948 års skogslag föreskrevs återplantering av avverkad skog. Därmed kommer Sverige att 
få ett effektivt skogsbruk som inte medförde minskad volym skog. 
En stor fördel med trä är att det är lättarbetat och kräver lite energi i sin framställning. 
Materialet har många användningsområden, från papperstillverkning och energikälla till 
byggmaterial9. 
Lokalproducerat virke minskar transporter. 
Trä har en viktig roll i kolets kretslopp eftersom virket självt består av och binder kol samt 
utnyttjar kolet i koldioxid genom sin fotosyntes. 
Virket används i husets bärande konstruktion, i karmar, som fasadmaterial, i interiören och 
som flera olika element i huset10. 
Olika träslag och olika delar av träet passar till olika delar av huset. Hårdhet, slitstyrka, 
motstånd mot röta och liknande varierar mellan olika träslag. 
 

                                                 
8 http://www.mellerud.se/download/14062/miljovanligt_byggmaterial_checklista.pdf   6 juli 2011 

9 Tidningen Att välja trä (2004) Föreningen Sveriges Skogsindustrier  

10 Bokalders, Varis (1997) Byggekologi- Att bygga sunda hus AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 
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Trä är ett material som förekommer i ett kretslopp. Trä har många användningsområden, men kommer i 
slutändan att bistå ungskog med kol och andra näringsämnen. Bilden är hämtad från  
http://www.bergstimber.se/se/Miljoe/Miljoe/Hallbarhetsutveckling 
 
 
Cellulosa, som har sitt ursprung i trä, används som isolering. Cellulosan går att utvinna ur trä 
eller genom att återvinna papper. Att framställa cellulosaisolering från pappersåtervinning 
förbrukar uppemot 95% mindre energi än framställningen av mineralull11. 
Cellulosaisolering är lätt att spruta in i golv, väggar och tak. Materialet fungerar väldigt bra 
för sitt ändamål och bidrar till väl isolerade väggar utan loftströmningar, så kallad konvektion, 
genom isoleringsmaterialet. 
 
Papp är en produkt baserad på cellulosa. Papp finns i olika former och med olika funktioner i 
ett hus. Till exempel används tjärpapp vid takläggning och papptapeter används inne i huset. 
Tjära framställs av kol och kan därför framställas av både fossilt kol som organiskt kol, oftast 
trä. 
Visa former av papp kan återvinnas, antingen till ny papp eller till andra cellulosaprodukter. 
 
Glas är ett ämne som skapas vid sammansmältning av enkla råvaror, så som sand och soda. 
Materialet har flera möjligheter, såväl estetiska som funktionella, då det kan formas och 
härdas. Men framför allt är glas så enkelt att återvinna. 
 
 

                                                 
11 http://www.ekoisolering.se/cellulosaisolering.asp     16 juli 2011 
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Lera är en råvara som förekommer i flera olika byggprodukter. 
Tegel framställs av lera som antingen torkas eller bränns. Materialet används till såväl fasader 
som takbeläggning. 
Andra byggmaterial, så som lerbetong, leca, lersten, stampad lerjord och lerhalm, är inte lika 
kända och använda som tegel. 
Lera är ett vanligt förekommande material, men som byggmaterial är det ömtåligt för fukt. 
 
Natursten har en krävande brytning, färdigställning och transport. 
Men å andra sidan är sten ett bra material eftersom det inte tar till sig fukt, är brandsäkert och 
lagrar värme. 
Olika sorters sten finns dessutom att tillgå. De olika sorterna har olika egenskaper och skiljer 
sig rent estetiskt från varandra. Hårdhet, densitet, hållfasthet och liknande varierar. 
 
 
Fördelen med de material som räknats upp är att de enkelt kan sättas i ett kretslopp. 
Dessutom kräver kretsloppet inte alltför mycket energi och därför minskar det ekologiska 
fotavtrycket i samband med minskade av bland annat utsläpp, energianvändning och brytning 
av råvaror. 
Kretsloppet kan dessutom dras ut genom återanvändning av olika material. 
Då ett material byts ut kan det få en ny plats och en ny funktion. 
Trä till exempel kan användas som bränsle eller som råvara till trävaror beroende på skick. 
Papp är en vara som kan bli isolering. 
Natursten kan knäckas till makadam eller bli ballast. 
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Energi 
 
 
2009 förbrukade sektorn bostäder och service 39 % av Sveriges energianvändning, vilket 
motsvarar 149 tWh. 
Bostäder och lokaler använde 87 % av denna energi, vilket är ungefär 34 % av Sveriges 
energianvändning. 
Cirka 60 % av sektorns energi användes till uppvärmning och varmvatten. 
I genomsnitt användes 126 kWh/m2 i småhus och 146 kWh/m2 i flerbostadshus för 
uppvärmning och varmvatten12. 
 
Oljan har med tiden fasats ut som energikälla i uppvärmningen av bostäder och lokaler. 
Från 1970 till 2009 minskade oljeanvändningen med cirka 90 %. 
Framför allt beror detta på ökad tillgång till förnyelsebara alternativ, så som el, biobränslen 
och fjärrvärme, men också på ekonomiska styrmedel. 
 
I ett hus går ungefär 60 % av den årliga energiförbrukningen till uppvärmning och 20 % 
används till uppvärmning av vatten13. 
En stor del av energiförbrukningen går alltså till uppvärmning av hushållet, främst för att 
värme i rask takt lämnar huset. Grovt sett lämnar värme huset via tre vägar: avloppsvattnet, 
klimatskalet och ventilationen. 
 

 
Bilden ovan visar värmens vägar ut ur ett hus, samt andelen värmeförlust angivet i 
procent. Bildkällan är Energimyndighetens hemsida 
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/   
 

                                                 
12 
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Broschyrer&id
=6792e3736ce045c4a41f2c397b1eff97   Energimyndigheten 18 juli 2011 

13 http://www.malarenergi.se/privat/energismart/villa/   18 juli 2011 
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Boverket har delat upp Sverige i tre olika klimatzoner i samband med att krav ställts på 
byggnaders standard och maximala energikonsumtion14. 
Denna uppdelning är nödvändig eftersom klimatfaktorer varierar och medför olika 
förutsättningar för byggande och byggnaders drift. 
Zon I är norra Sverige, som utgörs av Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.  
Zon II mittersta Sverige, som utgörs av Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och 
Värmlands län. 
Zon III är södra Sverige och utgöras av Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 
Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, 
Hallands, Blekinge och Gotlands län. 

  
Boverkets uppdelning av Sverige i tre klimatzoner är avgörande för olika krav på allt från konstruktion till 
energikonsumtion. Bildkälla: 
http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/isolera+r%C3%A4tt/energihush%C3%A5lling+i+bbr/bo
verkets+byggregler+bbr/tre+klimatzoner+bbr+2009 
 
 
 

                                                 
14 
http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/isolera+r%C3%A4tt/energihush%C3
%A5lling+i+bbr/boverkets+byggregler+bbr/tre+klimatzoner+bbr+2009   1 augusti 2011 
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Byggteknikers jämförelser 

 

Passivhus 
 
 

Allmänt 
 
Ekologisk bebyggelse är ett ungt koncept för hur man kan bygga hus och andra byggnader 
mer miljövänligt än man hittills gjort. 
Ekologiska byggnader förekommer idag i många olika varianter, varav var och en av 
varianterna kommit till under den 20 år långa utveckling ekologisk bebyggelse genomgått. 
Ekologisk bebyggelse förekommer idag i flera olika former. Lågenergihus, passivhus, 
minienergihus, egenvärmehus, nollenergihus och plusenergihus är några exempel. 
 
De första passivhusen byggdes i Tyskland i början på 90- talet. 
Tanken med passivhusen är att husen i sin konstruktion är så isolerade, täta och planerade att 
de behöver en minimal värmekälla15. 
För att man ska kunna kalla ett hus för passivhus så måste byggnaden leva upp till kravet att 
begränsa sitt energibehov för uppvärmning till 12W/m2 för att kunna hålla temperaturen 20 C 
oberoende av utomhustemperatur. 
En norm är att inga fossila bränslen får användas för uppvärmning. 
Dessutom får huset inte läka mer än 0,3 liter luft/m2 i sekunden och byggnadens fönster får ha 
ett maximalt u-värde på 0,916. 
 
 

                                                 
15 http://www.passivhuscentrum.se/passivhusteknik/sa-har-fungerar-det    6 juli 2011 

16 http://www.passivhuscentrum.se/  21 juli 2011 
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Byggteknik 
 
Husen isoleras ordentligt, 30 cm isolering i golv, 40 cm isolering i vägg och 50 cm isolering i 
tak, för att hindra att värme läker ut eller in. 
Isoleringsmaterialet är cellulosa, som beskrivs i stycket om ekologiskt fotavtryck. 
Cellulosaisoleringen sprutas in i det utrymme som ska isoleras och därför undviks olika 
problem som uppstår då man använder mineralull, som till exempel tillskurning, veckning, att 
isoleringen kläms eller glipor. 
En tumregel brukar vara att den sammanlagda arealen fönster motsvarar minst 15% av 
golvytan per våning för att släppa in solljuset och dess strålningsvärme. 
Ju mer solljus som kommer in i ett hushåll ju mer gratisvärme tillför det till bostaden. Fönster 
mot söder är därav att föredra17. 
Under sommarhalvåret ger utstickande takfot på ett enkelt sätt ett begränsat insläpp av varmt 
solljus då solen står högt. På sommaren behöver värme stängas ute för att bibehålla en 
behaglig inomhustemperatur. Under vinterhalvåret står solen lägre och skiner rakt in i huset 
och ger den värme som då behövs. 
Den absolut största delen av värmen i huset är så kallad grattisenergi, så som solljus och 
värme från elektronik och de boende18. 
 
Passivhus är dessutom täta hus. Detta för att kunna ventilera ut frånluften, den luft som 
lämnar ett hus, genom en värmepump. Det finns olika sorters värmepumpar för detta ändamål. 
Ventilationskanaler samlar ihop ventilationsluften, husets frånluft, i värmepumpen. Inne i 
värmepumpen kan frånluften användas för att värma varmvatten eller värma vatten till husets 
vattenburna system. 
Frånluften har rumstemperatur, omkring 20 grader, och kan sänkas till – 15 grader med hjälp 
av en kompressor innan luften släpps ut. 
Värmepumpen återvinner värme, ventilerar luften i huset och bidrar till ett bra inomhusklimat 
genom cirkulationen och motverkan av mögel19. 
 
Passivhus byggs av sunda material. 
Strävan efter ett ekologiskt byggande är också strävan efter kretslopp, mindre utsläpp, 
minskad användning av icke förnyelsebara resurser och tillvarata den energi vi ständigt har 
runt omkring oss. 
De sunda material som dominerar i passivhus är trä, tegel, glas, cellulosa, papp och i viss mån 
flera andra naturmaterial så som lera, natursten, lin och tyger. 
Därför bör dessutom materialen vara så lokalt producerade som möjligt. 
Ett passivhus använder trä i den bärande konstruktionen, som fasadmaterial (oftast), som 
täckmaterial i väggar, tak och golv samt på flera småstället som lister, karmar, innepanel och 
liknande.. 
Takbeläggning kan vara såväl tegel som papp, trä och gräs. 
Som tidigare nämnts ska fönsterarealen vara stor nog för att släppa in solljusets 
strålningsvärme, tumregeln 15% av våningsarealen. 

                                                 
17 http://www.passivhem.se/passivhem.html#2   2 september 2011 

18 http://www.passivhuscentrum.se/passivhusteknik/myter-om-passivhus  6juli 2011 

19 http://www.svepinfo.se/varmepumpar/luft/   23 juli 2011 
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Med andra ord kan man bygga ett passivhus så det ser ut som ett ”vanligt” hus.Linolja lämpas 
utmärk som träskydd. 
Lin är en växt som odlas upp och kan användas till framställning av bland annat olja och 
tyger. Vid träbehandling tränger linoljan in i träet och stöter därefter bort vatten, fukt och 
förhindrar röta20. 
 

 
 

En sektion av ett passivhus uppvisar de olika komponenter som nämnts i stycket ovan. 
Klimatskalet är väl isolerat, fönster släpper in solljus, takutsprånget som begränsar insläppet av solljus om 

sommaren och de värmekällor som är aktuella: apparater, de boende, frånluftsvärmepump och solen. 
Bilden är hämtad från www.passivhuscentrum.se 

 
 

                                                 
20 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lin_(v%C3%A4xt)   4 augusti 2011 
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Lindåshusen 
 
Lindåshusen utanför Göteborg byggdes 2001. 
Husen följer ovanstående standard med ett välisolerat klimatskal, frånluftsvärmepump, cirka 
hälften av uppvärmningen av vattnet och ingen användning av fossila bränslen eller andra 
värmekällor annat än den grattisvärme som de boende, apparaterna, solen och frånluften. 
 
Frånluftsvärmepumpen värmer den ingående luften som ventileras in i huset och har en 
värmeåtervinning på ca 85%. 
Dessutom värmer pumpen upp ett värmebatteri som kan användas vid uppvärmning då de 
boende varit borta eller för att öka temperaturen över de 20 grader som husen designats för att 
ständigt hålla. 
 
Målet med husen var att hushållen inte skulle behöva köpa in mer energi än 5400 kWh/år, 
men genomsnittsförbrukningen av inköpt energi har överskridit det målet. 
Vid en undersökning som pressenteras i tidningen Arkitekten från 2005 förbrukar mitthusen i 
snitt 7.845 kWh och gavelhusen 8.929 kWh per år. 
Detta beror bland annat på att vitvaror och apparater inte håller den låga energinivå samt att 
de boende köpt in elradiatorer för att höja inomhustemperaturen. 
 

 
 
Sektionsskiss av Lindåshusen visar idén med passivhusen. På skissen syns den tjocka isoleringen, solljuset och 

frånluftspumpens ventilationssystem. Bilden är hämtad på Egnahemsbolagets hemsida 
http://www.egnahemsbolaget.se/sv/Forsaljning-pagar31/Energieffektiva-hus/ 
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Ekologiskt fotavtryck 
 
Utsläpp 
 
Transporter av material i samband med byggandet 
I drift kräver ett passivhus mindre energi än andra hustyper. 
Materialen är energisnåla. 
Husen använder inga fossila bränslen. 
 
Betesmark 
 
Komponenten betesmark är inte relevanta i detta fall då skinn och ull kan förekomma i 
inredningen, men inte inverkar på husets byggnation eller driften. 
 
 
Skogsmark 
 
Trä ligger till grund för flera av de material som används i passivhus. 
Virke, cellulosaisolering och pappa hämtas från råvaran timmer från skogen. 
Dock är detta en förhållandevis miljövänlig råvara och skogsvårdslagen medför tvång på 
skogsägaren att återplantera skog, vilket förhindrar utarmning. 
 
Fiskevatten 
 
Vid nybyggnation av ett passivhus konsumeras ingen fisk eller skaldjur. 
 
Odlingsmark 
 
Användningen av lin, tyger och liknande material kräver odlingsmark. 
 
Bebyggd areal 
 
Användningen av material begränsas till sunda naturmaterial. 
Flera material är dessutom återvunna. 
Alla material i ett passivhus går att återanvända eller återvinna, vilket förminskar behovet av 
nyproduktion.
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Regelverkshus 
 
 

Allmänt 
 
Att ett hus byggs med regelverksstomme innebär att huset byggts med hjälp av en 
regelkonstruktion. Regelverkskonstruktion är husets bärande konstruktion. 
 
Vertikalt resta reglar ställs med ett givet mellanrum, där väggarna senare kommer ta form. 
Korting är horisontal regel som avlastar en eller flera reglar i konstruktionen om utrymmet 
mellan reglarna är för litet, som till exempel där fönster och dörrar ska sitta. 
I var ända av reglarna fästs horisontala reglar, vid grunden kallas dessa reglar syll och vid tak 
kallas reglarna hammarband. 
Ovanpå den regelverksstomme som hittills beskrivits fästs bjälkar och takstolar. 
Syllen, reglarna, korting, hammarband, bjälkar och takstol är den bärande konstruktionen i en 
regelverksstomme. 
 
På reglarna spikas spikreglar och väggskivor. Väggen isoleras och ytterväggen täcks av 
ytterpanel, list och foder fästs kring fönster och dörrar. 
Ovanpå bjälkarna läggs golv, fästs innetak och isolering läggs däremellan. 
På takstolarna spikas en träklädsel av råspont som kallas underlagstaket. Därpå spikas ströläkt 
och bärläkt. Vid takstolens nock fästs nockbrädan. 
Vid takändarna spikas vattbräda och vindskivor21. 
 
Det mesta av ovanstående består av trä. 
 
Boverkets regler angående villor förnyades 2009/2010. 
Ett av kraven som skärptes var energikravet på villor. 
Som tidigare i denna uppsats beskrivits är Sverige uppdelat i tre klimatzoner. 
I zon III, södra Sverige, är energikravet på villor 55 kWh/ m2 per år. 

 
En regelverksstomme utgör regelverksvillans bärande konstruktion, och kan liknas vid ett skelett, varå 

klimatskalet fästs och interiören tar form. Bilden är hämtad på webbsidan http://www.byggteknikcentrum.se/1-
plansvilla.htm 

                                                 
21 Tidningen Att välja trä (2004) Föreningen Sveriges Skogsindustrier 
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Byggteknik 
 
Prefabricerade villor är en vanligt förekommande vid nybyggnationer i Vetlanda. 
Att prefabricera villor innebär att hela huset, utom husgrunden, byggs i sektioner i en fabrik 
och sedan transporteras till byggplatsen där sektionerna sätts ihop till ett färdigt hus. 
Husets grund görs på plats med markförberedning och utförande av husets grund. 
Den stora fördelen med att bygga hus i fabrik är att största delen av byggprocessen sker 
inomhus. Detta är bra eftersom material och färdiga sektioner skyddas från regn, fukt, torka, 
sol och annat som kan skada materialen innan de satts ihop till ett färdigt hus. 
Dessutom snabbas byggprocessen på eftersom allt som behövs till byggnationen finns på 
plats, tillverkningen är effektiviserad och hela fabriksprocessen drivs med el. 
Innan sektionerna lämnar fabriken för att levereras plastas de in för att skydda sektionerna 
tills de sätts samman till det färdiga huset på byggnadsplatsen. 
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Myresjöhus 
All information har hämtats från http://www.myresjohus.se/ 
 
 
Myresjöhus har en energi- och miljöpolicy22 om att minska användningen av ändliga resurser 
och hushålla med resurser och energi. Samtidigt som husen ska hålla god kvalité och uppnå 
en god standard och ett bra inomhusklimat. 
 
Myresjöhus är ett lokalt husföretag vars historia sträcker sig tillbaks till 1920- talet. 
Under denna tid har Myresjöhus producerat mer än 90000 hus. 
Idag ingår Myresjöhus i den norskägda koncernen BWG Homes AB. 
 
Myresjöhus har en miljöpolicy som omfattar mycket i deras arbete. 
Företaget uppger att deras leverantörer av byggmaterial är lokala. 
Trä är det material som används i stor mängd och köps in från närbelägna sågverk. På 
företagets hemsida finns ett uppslag om fördelarna att bygga med trä23. Från råvaran trä till 
träavfallet. 
 
På sin hemsida folk att byta till lågenergilampor, sänka inomhus temperaturen till kring 20 
grader, stänga av elektriska apparater på huvudströmbrytaren och använda snålspolande 
kranar24. 
Följden av detta blir rätt omfattande. Lågenergilampor håller längre än vanliga lampor och 
förbrukar nästan 1/6 del så mycket energi. 
Vid uppvärmning motsvarar 1 grad 5% av värmeanvändningen. 5% blir mycket om man slår 
ut det på energiförbrukningens kostnad per år. 
 
Myresjöhus använder NIBE som leverantör av ventilationssystem och värmepumpar. 
Utbudet erbjuder såväl bergvärme som frånluftsvärmepump och luftvärmepump. 
Likaså är det möjligt att välja andra värmepumpar, tillföra en karmin till huset eller ansluta 
huset till fjärrvärme då möjligheten finns. 
 
Enligt mail från Stefan Eklund, projektansvarig på Myresjöhus, används inte 
cellulosaisolering eftersom Myresjöhus inte tror på att cellulosan når de krav kring fuktskydd 
och brandsäkerhet som Myresjöhus har. Vidare förklarar Eklund att de längsta transporterna 
av material till fabriken kommer från Västra Götaland. Det tar 1- 5 veckor per hus i fabriken 
under byggnadsprocessen och uppemot 4 – 18 veckor på byggnadsplatsen. 
Det är dessutom viktigt för Myresjöhus att skräddarsy huset efter köparens önskemål. 
 
 

                                                 
22 http://www.myresjohus.se/MyresjoTemplates/NormalPage.aspx?id=1074  3 augusti 2011 

23 http://www.myresjohus.se/Att-bygga-hus/Energi-och-Miljo/Att-bygga-i-tra.aspx   18 juli 2011 

24 http://www.myresjohus.se/MyresjoTemplates/NormalPage.aspx?id=1075   3 augusti 2011 
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Exempel 
 
 
Exemplet nedan heter Ekenäs. 
Ekenäs är en tvåplansvilla med en areal som omfattar 258 kvadratmeter. 
Beräkningar uppskattar en årlig elförbrukning på ca 8000 kWh för hushållselen och 
uppskattningsvis krävs ca 45 kWh/m2/år för uppvärmning i klimatzon III, alltså södra 
Sverige. 
Husets sammanlagda energiförbrukning för ett år uppgår då till ca 19600 kWh. 
 

Första våningen Ekenäs 
 

Andra våningen Ekenäs 
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Ekologiskt fotavtryck 
 
 
Utsläpp 
 
Material transporteras till fabrikerna där husen byggs och sektionerna transporteras från 
fabrikerna till byggnadsplatsen. 
Dock transporteras ett helt hus per transport istället för flera transporter med byggmateriel till 
byggplatsen. 
Lokala producenter och leverantörer minskar transporter och utsläpp. 
Husproducentens miljöpolicy medför att företaget uppmuntrar till att avstå från konsumtion 
av fossila bränslen. 
 
Betesmark 
 
Andelen betesmark är inte aktuellt i frågan om uppförandet och driften av ett regelverkshus 
eftersom uppfödningen av djur för produktion av kött, mjölk, skinn och ull inte spelar in i 
detta sammanhang. 
 
Skogsmark 
 
Trä är en huvudsaklig byggvara hos båda husföretagen. 
Företaget är beläget mitt i Småland och har en god tillgång till trävaror från sågverk och 
lokala skogar. 
Skogsvårdslagen gör markägarna skyldiga att återplantera skog som används. 
 
Fiskevatten 
 
Denna komponent är inaktuell i fallet eftersom husets byggnation och drift inte inverkar på 
beståndet av fisk eller fiskens föda. 
 
Bebyggd areal 
 
Metaller, mineraler och betong används i liten mån. 
Stor den av materialen som används kan återanvändas eller återvinnas. 
Att husen isoleras med glasfiber räknas hit. Dock bestod glasfiberullen till stor del av 
återvunnet glas. 
Fabrikerna för fabriceringen upptar areal. 
Husen kräver mindre energi/kvadratmeter för uppvärmning, vilket minskar arealen för 
produktion av energi än om husen nått maximal förbrukning. 
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Diskussion 
 
Vilket av alternativen (passivhus/regelverkshus) är miljövänligast? 
 
Med utgångspunkt från Vetlanda stad, som är beläget mitt i Småland och som har de båda 
husproducenterna som presenterats i uppsatsen så nära, kan jag konstatera att de båda 
alternativen är relativt likvärdiga. 
 
Myresjöhus bygger välisolerade villor, uppvisar medvetenhet om miljöpåverkan och 
materialval samt förespråkar såväl energisnåla hus som effektiva eldrivna värmekällor i sina 
hus. 
Vid byggnation används i huvudsak trä från lokala leverantörer, material baserat på 
återvinning och liknande. 
Dessutom sker byggnationen inomhus, vilket ger materialen skydd under byggprocessen och 
ökar därigenom kvalitén på villorna. 
 
Ett passivhus å andra sidan tar steget längre och byggs av såväl sundare och miljövänligare 
material såväl som de är energisnålare. 
Material som trä, cellulosa, glas och andra material som kan återanvändas eller återvinnas 
efter sin användning i huset eller som består av återvunnet material. 
Energiförbrukningen är 1/3 eller 1/4 av Myresjös villor och energikravet på ett passivhus är 
nästan 1/5 av villornas energikrav. 
 
Den stora skillnaden är byggnationskostnaden, vilket inte nämnts i denna uppsats eftersom det 
inte är relevant för arbetets mål eller syfte. 
 
Passivhusen är något miljövänligare än pre- fabricerade regelverksvillor vid byggnationen. 
Sett till materialval så är passivhusen miljövänligare. Men då trä är det mest förekommande 
materialet i såväl villorna som passivhusen ligger den stora skillnaden i vidare användning av 
sunda material, så som isolering, träbehandling med mera. 
Dessutom förespråkar passivhusproducenterna lokalproducerade byggmaterial. 
 
Vid drift är passivhusen effektivare och därmed miljövänligare. 
Med en energiförbrukning som motsvarar uppemot 1/3 av en villas och ett fortsatt 
användande av sunda material i underhållet av huset är passivhusen miljövänligare. 
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Kan man använda ekologiskt fotavtryck i jämförelsen mellan byggtyperna? 
 
Vid beräkningar av det ekologiska fotavtrycket kan skillnader direkt påvisas. 
Dock behövs statistiken för var och en av hustyperna, dess produktionsprocess samt drift för 
att kunna göra dessa beräkningar. 
Men då det ekologiska fotavtrycket är beräknat för de båda hustyperna är det enkelt att 
jämföra dem. 
 
Annars är det ekologiska fotavtrycket fantastiskt som mall vid diskussion eller kontroll av den 
påverkan byggnaderna har på miljön genom andelen av de faktorer som tillsammans utgör ett 
ekologiskt fotavtryck. 
 
Men det finns fortfarande andra metoder för att jämföra de båda husen. 
Idag är det framför allt den ekonomiska kalkylen som är intressant för många som ska bygga 
eller producera nya hus. 
Det är utan tvekan många fördomar kring passivhus som leder till att allmänheten fortfarande 
håller sig till sedvanliga regelverkshus. 
 
 
 
 
Är passivhus att föredra? 
 
Husproducenten Myresjöhus tillverkar energieffektiva hus av relativt miljövänliga material. 
Inomhusklimatet, miljön och kvalité är viktigt för producenterna. 
De satsar på energieffektivare produktion och produkter. 
Och i förhållande till kraven på villor har de kommit långt. 
 
Men ett passivhus byggs till att bli ännu energieffektivare, byggas av sunda naturmaterial och 
ha en god kvalité. 
Passivhus i en ekoby är ännu miljövänligare eftersom ett slags lokalsystem upprättas för 
omhändertagning av spillvatten och avfall. 
Helst ska ekobyn vara självförsörjande på energi och försörjas av närproducerad ekologisk 
mat. 
 
Skillnaden på husen i sig är inte stor. 
Men på längre sikt är passivhusen billigare i drift och får ett behagligt inomhusklimat tack 
vara isoleringen och ventilationen. 
 
Bedömningen och slutsatsen är att passivhus är att föredra. 
Men regelverkshus och prefabricerade villor inriktar sig på att bli allt mer miljövänliga. 
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Ekoby 
 
 
Enligt Bra Böckers Lexikon är en ekoby ett bostadsområde med målsättningen att ingå i ett 
ekologiskt kretslopp och lokalt anpassat. 
Bland annat kräver detta energisnåla hus, förnyelsebara energikällor, möjlighet till återvinning 
och kompostering, närhet till arbeten och en viss självhushållning beträffande mat, energi och 
vatten25. 
 
Bostäderna i en ekoby följer det koncept som förklaras under kapitlet om passivhusen i 
stycket, med välisolerade, täta och energieffektiva hus byggda i sunda material och lokalt 
anpassade och orienterade till platsen. 
I en ekoby sätts de ekologiska bostäderna in i ett större sammanhang och anpassas till flera 
olika kretslopp på lokal nivå för att uppnå ett samspel med naturen26. 
Ekobyn bör helst vara helt fri från användning av fossila bränslen. 
El från förnyelsebara energikällor samt olika slags biobränslen blir därmed nödvändiga för att 
värma upp hushåll och möjliggöra kommunikation på längre avstånd. 
Helst ska ekobyn vara nära belägen till såväl arbeten som service för att de boende inte ska 
behöva bil. Annars bör kollektivtrafik vara ett alternativ för de som måste pendlande. 
Arbetstillfällen får gärna skapas inom ekobyn27. 
 
Området ska möjliggöra omhändertagande av dagvatten och delar av avloppsvattnet, liksom 
avfall ska sorteras och återvinnas eller komposteras. Vattnet ska användas till bevattning och 
avloppsvattnets näring ska återföras till växtligheten. 
Mat och vatten ska så långt som möjligt produceras lokalt. Om inte i ekobyn själv så av någon 
lokal lantbrukare. 
Bebyggelsens ingrepp i naturen ska vara minimal. Bebyggelse och andra strukturer som byggs 
i en ekoby ska anpassas till naturens terräng, väderstreck och liknande28. Miljön ska vara så fri 
från kemikalier, strålning och föroreningar som möjligt för att skapa ett gott mikroklimat. 
 

                                                 
25 Bra Böckers Lexikon, band 6 uppslagsord ”ekoby” 1996 Bra Böckers Förlag, Höganäs 

26 http://ekoby.se/    4 augusti 2011 

27 http://www.ekobyblekinge.se/    29 augusti 2011 

28 http://hem.passagen.se/kompost/ekobyar.html   29 augusti 2011 
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Understenshöjden utanför Stockholm är ett exempel på en ekoby i Sverige. 

Bilden är hämtad från http://www.bengtbilen.se/Understenshojden%201.html . 
 

Några punkter att följa vid planering av en ekoby: 
 

 Ekologisk bebyggelse, minst passivhusstandard, byggda med sunda material. 
 Ersätta bilen. Kollektivtrafik, gå och cykla. 
 Lokalt omhändertagande av vatten. Framför allt dagvatten och gråvatten. 
 Lokalt producerad mat. Egna odlingar och djurhållningar i området. 
 Återanvändning, återvinning och kompostering av avfall. 
 Gott mikroklimat. Ekobyn ska vars så fri från kemikalier, strålning och föroreningar 

som möjligt. 
 De boende har stort inflytande över planarbetet, byggandet och driften. 
 Hänsyn till naturen. 

 
 



34 Kandidatarbete 2011, Fysisk Planering | Anders Rodewald 
 

Himlabacken 
 

Bakgrund 
 
Området Himlabackarna är utpekat som exploateringsområde för bostadsändamål i Vetlanda 
kommuns ÖP29, som antogs 2010. 
Himlabackarna är uppdelat i tre olika etapper, varav detta planförslag omfattar etapp två och 
tre. 
Förslaget innebär att etapp två och tre tillsammans inrymmer 50 till 55 villatomter om cirka 
1000 kvadratmeter vardera. 
 
I stycket om boendemiljöer, kapitlet om ”livskvalitet i Vetlanda”, står det att läsa om den 
starka efterfrågan på villatomter i Vetlanda centralort samt att Vetlanda kommun väntar sig att 
denna efterfråga kommer hålla i sig en tid framöver. 
Efterfrågan omfattar dessutom ombyggnation av sommarstugeområden till 
permanentbostäder. 
Det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget Witalabostäder har perioder av långa köer, 
vilket tyder på att det finns en brist på hyreslägenheter i Vetlanda centralort. Denna brist på 
hyreslägenheter ser Nuvab, Näringslivsutveckling i Vetlanda AB, som ett problem för 
Vetlandas framtida kompetensförsörjning. 
Vidare i stycket om livskvalitet i Vetlanda beskrivs gång och cykel möjligheterna i Vetlanda 
tätort, samt att kommunen läger stor vikt vid att utvidga gång- och cykelnätet i samband med 
framtida exploateringar och expanderingar av Vetlanda stad. 
 

                                                 
29 
http://www.vetlanda.se/vanstermeny/bostadmiljo/samhallsplanering/oversiktsplan.4.46a3bb8d12669b58fbd8
000748.html     17 juli 2011 
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Lokalisering 
 
Planförslaget omfattar ett område kommunalägd mark i norra utkanten av Vetlanda stad. 
I dagsläget består Himlabackarna av skog, ängsmark, gammalt odlingslandskap samt ett 
område i sydväst som använts för upplag av schaktmassor efter byggnation av industri och 
lagerlokaler vid Nydala. 
Mot såväl norr som öster avgränsar området mot privatägd mark, i väster av två enskilda 
tomter och den nybyggda etapp ett av Himlabaacken och i söder angränsar planområdet mot 
området Mellangården. 
Väg 894 löper genom området och har en uppskattad trafik på mindre än 300 fordon/dygn. 
 
Närmaste förskola är belägen uppskattningsvis 0,5 till 1 kilometer från området. 
Däremot är närmaste lågstadieskola belägen 1,5 till 2 kilometer från området, vilket enligt 
utredningen av exploateringsområdet medför att barnfamiljer erbjuds skolskjuts åt sina barn 
under lågstadietiden årskurs 1 till 6. En skola finns, som tidigare nämnts, med i planförslaget. 
Högstadieskola finns inom 2 till 2,5 kilometer från området och gymnasium 1 till 1,5 
kilometer från området. 
Vårdcentral och tandläkare är beläget inom 1,5 kilometer från området och det är 
uppskattningsvis 2,5 eller 3 kilometer till närmaste livsmedelsbutik. 
 

 
Exploateringskarta från Vetlanda Översiktsplan 2010. Himlabackarna omfattar B1, B2 och B3. 
Planförslaget omfattar B2 och B3, markerat med en senapsgul cirkel i bildens överkant. 
Centrum markerat med en röd cirkel. 
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Inventering 
 
Varis Bokalders beskriver i sin bok Byggekologi: att anpassa till platsen30 hur man utför en 
inventering. 
Vid en noggrann undersökning av området ska planeraren markera olika faktorer på en karta. 
Bland annat är topografin, vegetationen och befintlig bebyggelse av värde. 
På samma sätt beskriver Jens Björneboe i sin bok Småhusområder: bedre bebyggelseplaner 
og fortetting med kvalitet31 hur man ska ta vara på vacker och speciell miljö som ger karaktär 
åt området, samt använda den metod som Bokalders beskriver. Inventeringskartan uppvisar 
sedan vilka områden som lämpas för bebyggelse och vilka områden som inte lämpas eller 
som av andra anledningar bör sparas 
 

Himlabackarna består grovt sett av fyra områden: 

 I norr av en stor sluttande ängsmark med söderläge och vacker vy över Vetlanda stad 
med omnejd. Marken används inte längre, men har tidigare används till bete för djur. 
Flera stenmurar delar upp ängen och anses värda att bevara. En smal skogsdunge med 
ungskog skiljer sluttningen från närliggande privat fastighet väster om området. 
Området kallas ”sluttningen” i denna redogörelse. 

 I öster består området av ängsmark. Ängen är ett inhägnat område utan några större 
naturvärden. Marken är relativt plan. 
Området kallas ”ängen” i denna redogörelse. 

 I söder upptas området av nyplanterad granskog. Då granskogen är planterad 
innehåller den inga speciella naturvärden och upptar en stor areal av planområdet. 
Kantas i söder av en vall schaktmassa och närmast diket är marken en aningen sank. 
Området kallas ”granskogen” i denna redogörelse. 

 I väster dominerar ett gammalt odlingslandskap med stenmurar, rösen, stora enar och 
en skogsdunge med långa raka askar med högt naturvärde. En tidigare äng har börjat 
växa igen med sly och träd. Ett gammalt smalt dike rinner i nord- sydlig riktning. 
Området kallas ”odlingslandskap” i denna redogörelse. 
 

                                                 
30 Bokalders, Varis (1997) Byggekologi- Att anpassa till platsen AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 

31 Björneboe, Jens (2000) Småhusområder: bedre bebyggelseplaner og fortetting med kvalitet Norges 
byggforskningsinstitut 
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Himlabackarnas fyra områden avgränsas som följande: 
 

 Sluttningen angränsar i norr och nordöst mot privatägd mark. Åt nordväst angränsar 
sluttningen mot ett område med arkeologiskt värde och i väster gränsar sluttningen 
mot en befintlig privat villatomt. 
Väg 894 skiljer sluttningen i söder från ängen och odlingslandskapet. 

 Odlingslandskapet gränsar i norr och väster mot väg 894. I söder gränsar området mot 
granskogen och i öster mot ängen. 

 Ängen gränsar i väster mot odlingslandskapet och i norr mot väg 894. Österut gränsar 
ängen mot privatägd mark och i söder mot granskogen. 

 Granskogen gränsar i norr mot odlingslandskapet och ängen. I öster mot privatägd 
mark och i söder utgör ett dagvattendike en skiljelinje mot området 
Mellangårdsbacken. I väster gränsar granskogen mot ett område som kommunen 
använder för dumpning av schaktmassor och för snömassor vintertid. 

 
För att enklare förstå uppdelning och angränsning se karta nedan. 
Området Himlabackarna i sin helhet avgränsas av privatägd mark i norr, öster och väster. I 
söder angränsar området mot Mellangårdsbacken med diket som skiljelinje. 
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Inventeringskarta för området Himlabackarna. 
Grönt på kartan motsvarar skog. Gult motsvarar öppen mark. 

Vetlanda ligger rakt söderut från området. 
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Skiss över planområdet och hur det ser ut idag. 
Skyltarna pekar ut olika element i området.
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Bildkälla: Vetlanda Översiktsplan 2010 

Skolkarta från Vetlanda ÖP 
Centrum markerat med en röd cirkel. 

Området Himlabacken markerat med en senapsgul cirkel. 
Nydala externa köpcentrum markeras med en blå cirkel. 
Tjustkulle idrottsområde markeras med en grön ellips. 

Elljusspår och vandringsstigar markeras med en gul ellips. 
Vårdcentralen markeras med en vit kvadrat. 

Närbutik markeras med en brun kvadrat.
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Planförslaget 
 
 

Målsättning 
 
Planförlaget kommer i flera avseenden att följa det föreslagna till utformning som tas upp i 
ÖP:n. 
Bland annat antalet tomter, tomternas areal, planläggningen av en skola i området, väg 894 
används som matargata, en ny gång- och cykelväg in mot Vetlanda stad via området 
Mellangårdsbacken och lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 
Anledningen till att dessa målsättningar kommer följas vid framtagande av planförslaget är att 
de är rimliga och kan anses vara goda grunder för planeringen av området. 
 
Planförslaget utformas som en ekoby. 
 
Vidare är målsättningen med planen att den ska möjliggöra bebyggelse i etapper, alltså att 
planen ska fungera om bara en del av den byggs åt gången, samt att planen ska lämpas för 
såväl ekologisk bebyggelse som ”vanlig” bebyggelse. 
Planförslaget kommer dock vara anpassat till ekologisk bebyggelse, vilket märks bland annat 
på att tomterna saknar garage och bilpoolen i planförslagets sydvästra del. 
 
Området är ett bostadsområde i Vetlandas utkant. 
Ändå är en annan målsättning att området ska lämpas för möten. 
Den danska arkitekten och professorn i urban design Jan Gehl har inspirerat. Gehl talar i sin 
bok ”Life between buildings” om värdet av det offentliga rummet32. Det är i det offentliga 
rummet människor möts, spenderar tid, är sociala och trivs. Därför måste det offentliga 
rummet möbleras för att passa som mötesplats och för att få folk att spendera sin tid där. 
 
I planförslaget är förhoppningen att mötet ska tas ett steg längre. 
Här ska människor inte bara mötas. Grönytor planeras mitt i området för att ge plats åt 
lekande barn, grillplatser, uteplatser och annat som lockar till vistelse och möte. 
Målet är också att det urbana ska möta naturen. Det urbana och naturen ska ge och få 
utrymme. Bebyggelse ska markera skiljelinjer mellan natur och urbant. Men grönstråken ska 
få sin plats i planen. 
 
 

                                                 
32 Gehl, Jan (2008) Life between buildings- using public space   Arkitektens Förlag, Köpenhamn 
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Planförslaget 
 
I enighet med de målsättningar, förutsättningar och den inventering som redovisats tidigare i 
denna uppsatts har ett planförslag utarbetats. 
 
Idén med förslaget är att området ska bli en slags ekoby. 
Dessutom ska planen ges en karaktäristisk utformning med en slingrande struktur. 
Hänsyn har tagits till befintlig terräng, vegetation och andra element i miljön. 
Efter den inventering som gjorts har planområdet delats upp i fyra delar, varav tre områden 
anses lämpliga för exploatering och det fjärde bevaras. 
Vidare är idén att planförslaget ska ballansera urbant och natur, privat och offentlig liksom 
avskildhet och öppenhet. 
Den slingrande strukturen bildar en flätad struktur med sammanlagt fem ovalformade 
grönområdet. 
För att inte helt avskärma och bygga in Odlingsmarken öppnas bebyggelsen i området upp för 
att ge plats åt grönstråk. 
 
Med Gehls tankar om möten i bakgrunden ges planförslaget en utformning för att locka till 
vistelse och möten. Barnen kan leka i skogen eller på de grönytor som bildas i den slingrande 
urbana strukturen och de som vistas i området kan mötas på gatan, på promenadstigarna, på 
någon av de grönytor som finns, träffas vid skolan och affären eller helt enkelt bara prata över 
häcken. 
 
Men planförslaget innehåller dessutom mötet mellan det urbana och naturen, övervägningen 
mellan det privata, allmänna och det gemensamma. 

 
Handskiss fågelperspektiv av planförslaget Himlabackarna av Anders Rodewald 2011 
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Trafik och kommunikation 
 
Områdets gator följer en struktur som är speciellt för området. 
Två gator slingrar sig i en fläta genom området. 
De båda gatorna indelas i huvudgata och sekundär gata och skiljer sig i fråga om bred och 
syfte. Huvudgatan är dubbelt så bred som den sekundära gatan med syfte att den största 
andelen av den trafik som blir i området ska ta den vägen. 
Den sekundära gatan ska egentligen användas enbart för de som bor utmed vägen. Regeln för 
den sekundära gatan är enkel: om en person i en bil ska svänga in på en sekundär väg så måste 
denne stanna, titta och ifall en bil redan färdas på gatan måste bilisten i gatukorsningen vänta 
tills bilen på gatan passerat. 
Men framför allt är hela tanken med gatusystemet att bilarna ska utgöra ett begränsat fenomen 
i Himlabackarna. 
Bilen står i garaget vid bilpoolen och används utanför området. De fall då en bil kör in i 
området är för att lämna eller hämta någon eller något. 
I en ekoby ska gatorna användas till allt annat än att köra bil på. Så som gå, cykla, leka, stå 
och samtala, köra skottkärra eller en massa andra saker en gata kan användas till. 
Att huvudgatan är bred nog för två fordon är för att ett par bilar ska kunna mötas, varav den 
gatan är att föredra om man inte vill riskera att vänta. Men framför allt för att inte riskera att 
uttryckningsfordon fördröjs eller hindras av parkerade eller mötande fordon eller liknande, 
utan att gatan är bred nog för att uttryckningsfordonet kan passera. 
Dessutom utgör varje oval en möjlighet att vända så att bilisten inte tvingas åka genom hela 
området för att vända. 
 

 
Idéskiss gatukorsning. Plattläggningen syns som det rutade området kring korsningen. Skissen visar dessutom 
hur det urbana öppnar upp för att ge plats för natur och grönska. 
 
På sluttningen klättrar gatan uppför nivåskillnaderna för att uppförsbacken inte ska bli för 
brant. Gatan avslutas med en vändplats, men också en sekundär gata medför att ett ovalt 
grönområde ringas in. 
Gatan uppför sluttningen är den enda gatan i området som kräver att befintliga stenmurar 
öppnas upp. 
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Den befintliga gångstigen åt sydöst rustas upp för att bli en gång- och cykelväg som förbinder 
Himlabacken med Vetlanda stad via området Mellangården. Denna gång- och cykelväg är inte 
bara den närmaste vägen till Vetlanda centrum utan också den närmaste vägen till skolor, 
vård, rekreationsområden och annan service. 
En annan gång- och cykelväg leder i västlig riktning längs väg 894 för att förbinda 
Himlabacken med Nydala externa köpcentrum och Tjustkulles idrottsanläggning. 
Dessutom leder den sistnämnda gång- och cykelvägen till den närmaste busshållplatsen som, 
beroende på var i området man befinner sig, är uppskattningsvis 200 till 500 meter från 
området. 
 
 

Bebyggelse 
 
Bebyggelsen följer ytterkanten av gatustrukturen. 
Huskropparna ligger med långsidan mot gatan och bildar en vägg mot gatan och ovalernas 
grönområden. 
Dessutom utgör huskropparna en skiljelinje mellan det gemensamma och det privata. 
 

 
 

Idéskiss visar uppdelning mellan allmänt (A), privat (P) och gemensamt (G). 
 
 
Planförslaget omfattar sammanlagt 64 tomter. 
7 tomter bebyggs med lägenhetshus, 14 tomter om 800 kvadratmeter bebyggs med kedjehus 
och 43 tomter om 1000, 1200 eller 1500 kvadratmeter bebyggs med friliggande villor. 
 
Sluttningen bebyggs med lägenhetshus norr om vägen. Sju villatomter placeras söder om 
vägen, mest med tanken att inte skymma för mycket av utsikten från lägenhetshusen. 
 

 
 
Sektion A-C visar terrängförhållandena och bebyggelsen i Sluttningen. Den mörka markeringen markerar var 
den skiss som visas nedan är tagen. 
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Skiss av planerad bebyggelse ur sektion A-C. Skala ca 1:300 
 
 
Det stora området som täcker Granskogen och Ängen bebyggs med kedjehus och villor. 
Kedjehusen placeras i två längor längs huvudgatan och nära entrén till området. 
Övriga tomter i området består av villatomter. 
 

 
 
Sektion A-A visar bebyggelsen i Granskogen 
 
 

 
 
Sektion A-B visar den planerade bebyggelsen i Ängen/Granskogen. Den mörka markeringen visar var skissen 
nedan är tagen. 
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Skiss från en av gatorna ur sektion A-B. Skala ca 1:150. 
 
 
Ett litet servicecentrum placeras i Odlingslandskapets västra del utmed väg 894. 
Servicecentrat består av en lågstadieskola, en närbutik och en återvinningscentral. 
 

Grön- och blåstruktur 
 
Himlabacken delades upp i fyra mindre områden vid inventeringen. 
Området Odlingslandskapet ansågs till största delen vara värt att spara och är därmed utgöra 
ett grönområde i planområdets mitt. 
Planområdet kantas åt alla håll av grönska, även i söder där ett band vegetation separerar 
Himlabacken från Mellangårdsbacken. 
Utifrån Odlingslandskapet sparas grönstråk i alla väderstreck för att bebyggelsen inte ska 
skära av Odlingslandskapet från resten av naturen. 
Dessa grönstråk ger dessutom plats för såväl gångstigar som diken vilket medför att de 
boende lätt kan gå genom Odlingslandskapet eller ut i skogen och samtidigt ges blåstrukturen 
plats som inte inkräktar på privat mark. 
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Idéskiss där bebyggelsen återges som en mörk markering som omsluter Odlingslandskapet. Med pilar markeras 
de grönstråk som förbinder Odlingslandskapet med kringliggande natur. 
 
 
Odlingslandskapet ger plats åt servicecentrat i väster, men kommer dessutom till stor del att 
utgöra lekplats för barnen i området och eleverna i skolan. 
Det mest värdefulla inslaget i Odlingslandskapet är dess stenmurar, stora enar och skogsdunge 
med långa raka askar. Dessa påverkas i liten mån av barnen och deras lek eftersom barnen 
inte rår på dem. Dock kommer barnen troligen bidra till att hålla skogsdungen och den öppna 
marken fri från sly och annat som  
 
Stora sparade och skapade grönytor medför minskad risk att yta blir ”ingenplatser”, det vill 
säga platser utan funktion och identitet. 
Sådana platser uppstår då en yta inte ges plats nog för den funktionen som är menad för 
platser, varav funktionen uteblir och platsen blir tom, innehållslös och mister sin identitet. 
Funktionen med de sparade ytorna i planförslaget är att spara skog och ge ett inslag av natur 
och grönska. 
Dessutom har grönstråken som funktion att föra in grönskan i bebyggelsen och utgöra länkar 
mellan natur och natur från ena sidan av området till den andra sidan. 
För detta ändamål måste de sparade områdena vara stora nog för att förbli skog och inte en 
kalhuggen yta eller bara en liten samling träd. Ett stort grönområde ökar dessutom 
möjligheterna att uppskattas som rekreationsområde av de boende eftersom det finns fler 
möjligheter, som till exempel promenera eller ge plats åt barnens lek. 
 
Sparade delar av sluttningen och ängen lämpas åt djurhållning om de boende så önskar. 
Marken har tidigare används som betesmark och den kvarvarande ytan som inte nyttjas av 
bebyggelse i förslaget uppskattas omfatta några tusen kvadratmeter. 
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De fem ovalerna görs till gemensamhetsanläggningar. 
Därav får de boende själva bestämma utformning och funktion med områdena, vilket öppnar 
upp möjlighet för några av de målsättningar som redogjordes i stycket om ekobyar tidigare i 
uppsatsen, nämligen att de boende har inflytande över området och därmed har de möjlighet 
att nyttja ovalerna till odling. 
Ovalerna ger dessutom plats för de dagvattendammar som ämnas åt lokalt omhändertagande 
av dagvatten och gråvatten. 
Dammarna följer det naturliga fallet i området ner mot diket söder om området. 
Täckta diken mellan dikena möjliggör att vattnet kan rinna vidare från damm till damm tills 
det kommer ner till diket. Tanken är ändå att vattnet ska stå stilla i dammarna för att partiklar, 
ämnen och liknande ska sjunka till dammens botten. 
 
Diket söder om planområdet breddas och förses med några krökningar samt en mindre 
fördämning. 
Tanken är att diket ska fånga upp större mängd vatten och förhindra stora flöden ut i 
Vetlandabäcken då vattenmängden ökar. 
Diket ska dessutom effektivare än innan dränera marken i södra delen av planområdet. 
Utrinningen från dammarna i området måste dessutom kontrolleras med hjälp av diket för att, 
som tidigare sagts, kontrollera vattenflödet ut i Vetlandabäcken. 
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Skiss som visar planförslaget i sin helhet. 



50 Kandidatarbete 2011, Fysisk Planering | Anders Rodewald 
 

 
 

Skiss med angivande av planförslagets olika delar 
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