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ABSTRACT 

In this degree project, an existing proposal of a new building will 

contain both student apartments, but also offices to be reviewed and 

improved. This building will be established on the eastern side of 

Mittuniversitetet in Östersund Campus. The effort is to try to find a 

better solution to the existing proposal using the atrium as a central 

point for the social sustainability of the building. Using the calculation, 

energy calculation and architectural program, three proposals will be 

made. These proposals will then be compared to each other to 

determine the best design for this building. The design that proves to be 

the best has a clever solution to how an airborne corridor runs through 

the entire building along with the atrium. The atrium will let in a lot of 

light to the residents and will give a comfortable sense of community 

and desire to interact. This design also has 30 percent lower energy 

consumption since the atrium reduces heat supply during the summer. 

The work focuses on the student apartments to be produced and the 

price from calculations does not report costs other than the body. The 

offices planned in the building are reported only as an empty space. 

The result shows that one of the proposals proposed is about one 

million Swedish kronor cheaper to produce than the other atrium 

buildings and has a 30 percent lower energy consumption then a 

standard house. The thesis also shows that there is potential for the 

proposed proposal to be cheaper in operation and thus earn the extra 

production cost that an atrium building implies. 

 



3 
 

SAMMANFATTNING 

I detta examensarbete kommer ett befintligt förslag av en ny byggnad 

som ska innehålla både studentlägenheter men även kontor att 

granskas och förbättras. Denna byggnad kommer upprättas på östra 

sidan av Mittuniversitetet i Östersunds Campus. Arbetet går ut på att 

försöka hitta en bättre lösning till det befintliga förslaget genom att 

använda atrium som en central punkt för den sociala hållbarheten i 

byggnaden. Genom att använda kalkyl-, energiberäknings- och 

arkitektprogram kommer tre förslag att tas fram. Dessa förslag kommer 

sedan att jämföras med varandra för att fastställa den bästa designen 

för denna byggnad. Designen som visar sig vara bäst har en smart 

lösning på hur en luftburen korridor löper igenom hela byggnaden 

tillsammans med atriet. Atriet kommer att släppa in mycket ljus till de 

boende och kommer ge en behaglig känsla av gemenskap och lust till 

interaktion. Denna design har även 30 procent lägre energiförbrukning 

tack vare att atriet reducerar värmeförsörjningen under 

sommarhalvåret. Arbetet inriktar sig på de studentlägenheter som ska 

produceras och priset från kalkyler redovisar ej kostnader som rör 

annat än stommen. Kontoren som är planerade i byggnaden redovisas 

endast som en tom yta. Resultatet visar att ett av det framtagna 

förslagen är ca en miljon billigare att producera än det övriga 

atriumbyggnaderna och har även en 30 procent lägre energiförbrukning 

är ett standardhus. Examensarbetet visar även att det finns potential för 

det framtagna förslaget att vara billigare i drift och därmed tjäna in den 

extra produktionskostnaden som ett atrium innebär.  
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1 INLEDNING 

Inledningen innehåller bakgrunden, syftet och målet med hela arbetet. Vilka 

frågeställningar som kommer undersökas, vilka avgränsningar som kommer 

göras under studien och vilken teori som studien baseras på.  

1.1 Bakgrund 

Det råder bostadsbrist i hela Sverige och de som blir mest drabbade är 

nyanlända, pensionärer och studenter (Alestig, 2017). Det som byggs 

nytt blir ofta för dyrt med båda höga insatser och höga hyror (Hall, 

2017). Ett annat stort problem med de nya bostadshusen som byggs är 

att brukarna av byggnaden inte hamnar i fokus för projektet. Många 

hållbara delar är med i byggandet från hållbar miljö till ekonomisk 

hållbarhet, men enligt författarna så kommer den sociala aspekten för 

brukarna i skym undan. 

För att människor ska må bra i vardagen är det viktigt att man kan 

känna sig trygg i sitt egna hem och i området man lever i. Att 

lägenhetshuset man bor i blir en trygg plats där man kan lita på 

människor och få ett lugn är därför en stor del av ett hållbart samhälle 

(Agriam, 2015).  

Med olika typer av planlösning kan den sociala hållbarheten utvecklas 

och ge ett trivsamt, tryggt och lugnt lägenhetshus. Med öppna ytor och 

gemensamma utrymmen skapar människorna en gemensamhet. Att 

spontant möta sina grannar genom byggnadens design skapas en 

trevligare miljö och en bättre gemenskap skapas i byggnaden (Agriam, 

2015). 

1.2 Problembeskrivning 

Idag finns en detaljplan över ett nytt bostadshus för studenter här i 

Östersund. Den detaljplanen ligger på campus och heter Artilleristen 1. 

I detaljplanen har ett bostadshus planerats in med både 

studentlägenheter och kontorsutrymmen. Huset i sig är uppdelad i två 

halvor som är sammanbundna av ett atrium, en inglasning som ska 

uppmuntra till interaktioner. Byggnaden har sex våningar varav det tre 

första ska vara kontorslokaler för tillväxtverket medan de tre översta 

ska vara bostäder för studenter. I detaljplanen beskrivs det att 

byggnaden ska hålla en hög arkitektonisk kvalité samt ha en inglasning 

som är minst sex meter bred. Se detaljplan i bilaga 1.  
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Vi anser att det är ett problem att studenter och kontorspersonal ska 

dela på trapphus, korridor och uteplats. Vi anser att ytan kan utnyttjas 

bättre för att uppfylla båda parters behov på ett bättre sätt. Det negativa 

är att studenterna inte har någon naturlig plats att umgås på vilket vi 

tror kommer påverka kontorslokalerna på ett negativt sätt. Det är även 

viktigt för bostäderna att man har en känsla av att det bara är folk som 

bor i byggnaden som ska vistas i den. Med den här designen kan någon 

helt okänd vistas i bostadsdelen och skapa oro bland de boende. 

1.3 Syfte 

Målet med detta arbete är att jämföra olika förslag på ett projekt som 

ska genomföras på campus för att se vilket som är mest lönsamt, socialt 

hållbart och mest miljövänligt. Ett av förslagen är det som är aktivt för 

projektet idag. Det innebär att vi ska ta fram ytterligare tre förslag 

varav ett ska vara ett hus som är väldigt standard, både 

funktionsmässigt som estetiskt. Medan de två andra ska vara mer 

tilltalande för ögat men även ha en påhittig planlösning som ska leda 

till en bättre gemenskap i byggnaden. Målet är då att jämföra 

byggnaderna och se vilket förslag som är bäst.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

• Kan vårt förslag ge en lägre energikostnad än det befintliga 

förslaget och ett standardhus? 

• Skapas en bättre social miljö i byggnaden med de nya förslagen? 

• Vad finns det för lönsamhet för byggherren i det olika förslagen 

och går det att tjäna igen den extra kostnaden med lägre 

energiförbrukning? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast att inrikta sig på studentboende och just 

studentdelen i byggnaden som ska projekteras. Den del som ska bli 

kontor kommer endast att redovisas som en tom yta i både gestaltning 

och kalkyl.  

För att underlätta arbetet så kommer kalkylerna endast att inrikta sig på 

det huvuddelar som behövs för att bygga huset. Det gör att kostnaden 

inte kommer att vara slutgiltig men man kan ändå se en tydlig skillnad 

då konstruktion och form kommer bli annorlunda. 
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Med hjälp av tidigare studier och undersökningar finns det en bra 

grund att utgå ifrån samt att den sociala fördelen med atrium redan är 

fastställd vilket minskar examensarbetets storlek inom den sociala 

hållbarheten. 

1.6 Författarnas bidrag 

I denna rapport har rapportskrivarna samarbetat för att ta fram text, 

metodval, diskussion och slutsatser. Men för rapportskrivandet skulle 

bli effektivt i grupp så delades vissa moment i rapporten upp 

individuellt.  

 

Individuella moment: 

 

Katarina Styf 

• Tagit fram förslagshandlingar för det befintliga förslaget 

• Gestaltning och ritningar för Normalhuset 

• Gestaltning och ritningar för Atrium 1 

• Gestaltning och ritningar för Atrium 2 

 

Timothy Kinsander  

• Kalkylering av befintliga förslaget 

• Kalkylering av Normalhuset 

• Kalkylering av Atrium 1 

• Kalkylering av Atrium 2 

• Energiberäkningar för det befintliga förslaget 

• Energiberäkningar för Normalhuset 

• Energiberäkningar för Atrium 1 

• Energiberäkningar för Atrium 2 
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1.7 Teori 

1.7.1 Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten i ett samhälle kan beskrivas som ett sätt att ta 

ansvar för den sociala utvecklingen inom samhället. Det är alltså viktigt 

med ett välfärdssystem som lägger vikt på kvalité och effekter för att 

förbättra den sociala utvecklingen. Dock så har erfarenheter genom 

åren pekat på att den offentliga sektorn inte enbart kan påverka den 

sociala utvecklingen utan det behövs hjälp även på lägre nivå. Det 

behövs alltså engagemang från den civila sektorn samt näringslivet. 

(Sanadanji och Hök, 2017 s.12) 

Social hållbarhet i en byggnad är ett sätt att uppnå en bättre social 

utveckling i hela samhället. Det går ut på att den byggnad man bor eller 

vistas i kommer att ge den individuella personen en chans att möta 

andra kulturer, skapa nya erfarenheter och ge ett rikare liv. En 

undersökning som gjordes i (Sanadanji och Hök, 2017 s.87) visade att en 

typ av människor sällan vistas bland andra typer av folkklasser. En 

medelklassmedborgare möter sällan en person med mindre inkomst 

eller högre. Även om en person jobbar i en annan del av staden så 

betyder inte det att man automatiskt umgås med befolkningen i den 

delen av staden. Detta beteende gör att segregationen bara blir större 

och de är inte helt lätt att ändra på detta. En liknande undersökning 

som gjordes i Uppsala visar att alla nya personer och familjer som 

flyttar till Uppsala väljer bostadsområde väldigt noga. De väljer att 

flytta till områden där personer och familjer har liknande 

förutsättningar i samhället och har liknande socioekonomisk bakgrund. 

Detta gäller även för studenter som är huvudgruppen för denna 

rapport, nära till campus, billigt och ofta rätt så litet är ett typiskt 

studentboende (Sanadanji och Hök, 2017 s.87). 

Det den här segregationen betyder för personer med få kontakter till 

arbetsmarknaden är att man har svårare att slå sig in på 

arbetsmarknaden (Sanadanji och Hök, 2017 s.90). Detta gör då att den 

sociala hållbarheten i ett studentboende kan ha stor betydelse för den 

fortsatta karriären inom det man utbildar sig till. Skulle den sociala 

hållbarheten öka i ett studentboende så kan även den social förmågan 

att integrera sig med andra personer öka vilket kan leda till fler 

kontakter på arbetsmarknaden. Detta kan vara en stor fördel när man 

sedan ska söka jobb, att man visar att man har en stor social förmåga 

och inte är så tillbakadragen. Om man bor i en byggnad med bara 
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studenter så är det väldigt få som har några kontakter till 

arbetsmarknaden. 

 

1.7.2 Atrium 

Ett atrium är en del av en byggnad som består av glas och har förmågan 

att släppa in mer ljus och värme i en byggnad. Det ursprungliga atriet 

användes som vardagsrum men senare på romartiden så var atriet 

mittpunkten för familjelivet. Atriet bestod av ett hål i taket med 

inåtsluttande tak vilket skulle samla regnvatten i en bassäng. Det var 

även ur detta rum som röken släpptes ut, därav namnet “de av rök 

nedsvärtade rummet”. (Runeberg, u.å)  

Idag används atrium främst som en designdetalj och har använts för att 

höja den arkitektoniska kvaliteten på byggnader världen över. Men på 

senare tid har man insett att det finns fler fördelar än att det bara är 

vackert att titta på. Enligt flera studier bland annat (Krook, 2015) så kan 

den sociala hållbarheten inom en byggnad höjas med hjälp av en atrium 

design. Studien visar att ett gemensamt atrium bidrar till en känsla av 

gemenskap och en närmare relation till de som bor i byggnaden. Den 

design som har studerats är utformad så att alla lägenheter har en 

balkong inåt i atriet, denna balkong är en del av den gemensamma 

korridoren som går längs atriet. Denna design gör att grannar i 

byggnaden måste passera varandra och ta kontakt på ett annat sätt än 

vad som sker i en vanlig korridor. Den typ av spontana möten gör att 

man lär känna varandra bättre och det ger en tryggare och trevligare 

syn på sina grannar. (Krook, 2015) 

Det har även forskats i att atrium kan bidra till en lägre 

energiförbrukning i de nordiska klimaten. (Danielski et al., 2016) 

Atriumet minskar den omslutande arean som är i kontakt med 

utomhusmiljön. Atriet gör att man kan förbinda två byggnader till en 

enhet vilket gör att ljusinsläpp kan tillåtas från två håll men även att 

värmeförlusten minskar. På grund av kraven som finns på 

nyproducerade bostäder så krävs ljusinsläpp från minst två håll vilket 

gör att vissa byggnader görs smalare än vad det behöver vara. Med 

hjälp av ett atrium kan man då bygga bredare och minska formfaktorn 

på byggnaden och på så sätt minska värmeförlusterna (Danielski et al., 

2016).  
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2 METOD 

Studien är uppdelat i tre olika delar, kalkylering, energiberäkning och 

gestaltning. 

2.1 Gestaltning 

Gestaltningen har utgått från de befintliga ritningarna och förslag som 

finns i detaljplanen. I metod delen av gestaltningen kommer först 

förutsättningar för tomten presenteras, sedan en beskrivning av det 

befintliga förslaget. Till sist kommer ett standardhus att redovisas 

tillsammans med de två byggnadsförslag som tagits fram i detta 

examensarbete. 

 

2.1.1 Förutsättningar för tomten 

Här beskrivs förutsättningarna för tomten på Campus i Östersund som är 

grunden för gestaltningsförslagen. 

 

 
Fel! Hittar inte referenskälla. 

Tomten som är tänkt att bebyggas ligger på campusområdet i 

Östersund. Runt om tomten ligger olika byggnader som A4-campus hyr 

Tomt, Artilleristen 1 Kronofogdemyndigheten 

Trygghetshuset 

Idrottsplat

s 
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ut till både Mittuniversitetet och andra företag. Mot södra sidan av 

tomten ligger en idrottsplats med en långfärdsskridskoplan och mot 

östra sidan ligger Genvägen som är en bilväg. Eftersom Trygghetshuset 

som är ett samlingshus för polis, brandkår och ambulans ligger på 

andra sidan av Genvägen är vägen hårt trafikerad med 

utryckningsfordon. På norra sidan av tomten går ett gångstråk från 

Remonthagen till centrum och på västra sidan av tomten ligger huset 

Ud som är ett kontorshus för Kronofogdemyndigheten.  

Tomtens geometri är 19 meter på bredden och 68 meter långt och är 

346,7 meter över havet. Enligt detaljplanen kan huset som ska byggas 

vara på sex plan och ha en källare. Taklutningen på huset får minst vara 

tio grader och högsta nockhöjd får vara 371,0 meter över havet. Se 

detaljplan i bilaga. 

 

2.1.2 Befintliga förslaget 

Det befintliga förslaget kommer vara ett hus med både studentbostäder 

och kontor. På de tre första våningarna kommer kontor placeras och de 

tre sista kommer studentlägenheter att placeras. Det kommer vara ett 

gemensamt trapphus för de som rör sig i byggnaden. Detta 

gemensamma trapphus kommer att vara det atrium som finns i det 

befintliga förslaget. För att se hela förslagsbeskrivningen av det 

befintliga förslaget se bilaga 1. 

 

2.1.3 Standardhuset och de två atrium förslagen 

För att kunna nå ett resultat av vilket av husen som kommer ha den 

högsta ekonomiska hållbarheten och ha den lägsta energiförbrukningen 

så gestaltas tre hus. Ett standardhus som inte har några arkitektoniska 

utsvävningar utan helt vanlig bostad- och kontorshus. Två olika nya 

designer på hur ett atrium kan vara uppbyggt på med mer tanke på 

arkitekturen.   

Utformningen av de två olika gestaltningar på atrium i ett 

studentbostadshus har sin utgångspunkt från en kvalitativ tolkning av 

vad studenter behöver, från forskning av social hållbarhet och 

inspiration från olika husprojekt världen över. Eftersom det redan finns 

en befintlig idé på hur en ny byggnad skall byggas upp på den valda 

tomten i Östersund utgår vi från de befintliga ritningarna för att skapa 

de tre nya förslagen.  
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Gestaltningarna har gjorts med hjälp av grova skisser som därefter 

ritats upp i programvaran Archicad som är ett arkitekturprogram. I 

programmet ritas alla förslagen upp även standardhuset för att ha mått 

och data till kalkylerna och energiberäkningarna. De två förslagen med 

atrium ritas upp noggrant då det kommer vara våra två slutliga förslag. 

I dessa förslagen kommer både planlösningar, fasader, sektioner och 

3D-bilder skapas för att kunna visualiseras i resultatdelen. Fokuset 

under gestaltningsprocessen har legat på de öppna gemensamma 

utrymmena och på de bestämmelser som finns i detaljplanen. 

2.2 Kalkylering 

Bedömning med hjälp av kalkyl ska göras på det olika förslagen. Detta 

ska göras för att bestämma om det är lönsamt att bygga ett sådant stort 

atrium.  

För att bestämma priset på ett bra sätt så ska en kalkyl uppföras som 

representerar priset för byggnaden utan något atrium. Denna kalkyl ska 

då sätta grundpriset för den huvudsakliga stommen som krävs för att 

bygga huset. Sedan ska denna kalkyl modifieras till det pris som är 

förslaget som arkitekten har tagit fram till den förslagshandling som 

finns idag. När detta är gjort ska det göras ytterligare två kalkyler på de 

förslag som vi har tagit fram. På detta sätt så kan man jämföra hur 

mycket det skiljer förslagen emellan utan att behöva sätta någon 

särskild standard på interiören. På detta sätt får man då ett mer neutralt 

pris som är lättare och mer rättvist att jämföra.  

När dessa olika kalkyler har tagits fram ska det sedan göras en tabell 

med de olika delarna och se var det skiljer sig mest. Detta görs för att få 

en tydligare bild av varför det skiljer sig och om det finns något som 

går att förändra. Till exempel val av material eller olika typer av fönster 

kan vara avgörande när man ska konstruera atriet. Med hjälp av atriet 

ska även energiförbrukningen för byggnaden minska. Allt detta 

kommer då att redovisas i en tabell som visar alla de olika alternativen. 

För att ta fram kalkylerna så kommer Bidcon att användas, detta är ett 

kalkyleringsprogram med förinställda kostnader för olika aktiviteter. 

Bidcon har använts under utbildningen och är ett bekant program för 

båda författarna. 

De olika byggnaderna kommer att utgå ifrån en grundkalkyl som 

skapas för en byggnad utan atrium. Sedan så kommer det att 

kompletteras med det aktiviteter som krävs för att skapa ett atrium, det 
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kommer även krävas att man tar bort vissa saker. Det som sedan 

redovisas i Bidcon är totala kostnaden och antalet arbetstimmar som 

krävs. Från denna information kan sedan en tabell som visar skillnaden 

tas fram för att tydligare redovisa de olika kostnaderna och 

skillnaderna. 

Bidcon är ett program från företaget Elecosoft som har arbetat med 

kalkylering i 25 år. Denna erfarenhet gör att programmet har en hög 

tillförlitlighet och ger ett bra uppskattat pris (Elecosoft, u.å.). 

2.3 Energiberäkningar 

För att ta fram energiförbrukning som används till uppvärmning av det 

olika förslagen så ska programmet VIP-Energy användas. VIP-Energy 

är ett program som författarna har tillgång till på Universitetets datorer 

samt att det var en rekommendation från handledare att använda 

programmet. Detta program skapar olika zoner med hjälp av areor på 

byggnadsdelar som användaren matar in. Utifrån dessa areor kan man 

sedan välja hur byggnadsdelen är uppbyggd och vilket U-värde delen 

får. Efter själva huset har fått sitt yttre skal ska data för fönster och 

dörrar matas in. Arean för fönster och dörrar dras sedan bort ifrån 

väggarean som man väljer. Alla U-värden kan göras unika för olika 

byggdelar och fönster och dörrar kan ha olika U-värde. När 

byggnadens data är klar ska användaren välja ett klimat där byggnaden 

ska placeras. I detta fall är det Östersund och datan kommer ifrån ett 

medelår, taget mellan åren 1981–2010. Sist ska man fastställa vilken typ 

av drift det ska förekomma i byggnaden, i vårt fall är det både 

flerbostadshus och kontor.  

När alla beräkningar är gjorda printas ett dokument ut med resultatet 

över energiförbrukningen. I dokumentet står det hur byggnaden är 

uppbyggd med alla areor och U-värden. Sedan så finns det ett antal 

rubriker som representerar de olika typerna av energitillskott och 

avdrag som görs i en byggnad. De som är relevanta för oss är energi 

från solinstrålning, värmeförbrukning, transmissionsförlust och energi 

som går åt till att kyla byggnaden. Dessa värden kommer sedan att 

redovisas i en tabell för att lättare kunna urskilja de olika värdena. 

Resultatet kommer då att ge vilket av förslagen som tar emot och 

använder solinstrålningen på bästa sätt utan att behöva kyla ner luften 

och sedan vilket förslag som har lägst energiförbrukning för 

uppvärmning.  
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Programmet VIP-Energy har vi ej använt oss av tidigare, det gjorde att 

innan energiberäkningarna kunde börja så var vi tvungna att lära oss 

programmet. Denna process tog en del tid men genom att studera det 

manualer som finns till programmet så fick vi den kunskap som 

krävdes för att bestämma den energi som byggnaderna förbrukade. 

(Vip-energy, u.å.) 
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3 RESULTAT 

Här redovisas resultaten av gestaltningen, kalkyleringen och 

energiberäkningarna av de tre olika förslagen. 

3.1 Gestaltning 

De ritningarna som presenteras i bilaga 1 är resultatet av gestaltningen 

och i underrubrikerna nedan beskrivs de tre olika alternativen med ord 

och figurer. 

3.1.1 Normalhuset 

Normalhuset visar ett tänkbart standardhus utan några speciella 

arkitektoniska utsvävningar. Med en taklutning på 10 grader och 

vanliga korridorer till de olika studentbostäderna. Alla studentbostäder 

har samma kvadratmetrar och samma planlösning. Det får plats 84 

lägenheter som är på 30 kvadratmeter. Se figur 2 och 3. 

 

Korridorerna är utrustade med en hiss och trappuppgång samt en stor 

entré och små gemensamma ytor på plan ett till fem. Se figur 4. 

 
Figur 4 Plan 1 – med markering på korridor och trapphus. 

Figur 2 Planlösning på studentlägenheterna Figur 3 3D-bild på studentlägenheterna Fel! Hittar inte referenskälla. Fel! Hittar inte referenskälla. 
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Utsidan av huset har standardfönster in till lägenheterna och 

korridoren samt standarddörrar in till entréerna på norr, söder och 

västra sidan av huset. Se figur 5. 

 
Figur 5 3D-vy över Normalhuset 

 

3.1.2 Atrium 1 

Huset som döpts till Atrium 1 visar första förslaget på hur ett atrium 

kan byggas på. I detta förslag har huset två atrier, ett för 

studentlägenhetsdelen och ett för kontorsdelen. De två atrierna är 

utformade som ett U och belägna mot västra sidan av huset, se figur 6. 

 
Figur 6 3D-vy över Atrium 1 
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Korridoren från normalhuset byts ut till loftgångar i atriumet och 

genom det bildas större, öppnare gemensamma ytor. Varje lägenhet i 

huset har ingång från atriumet genom loftgångarna och har som en 

liten egenuteplats på loftgången där man kan ha exempelvis en stol och 

ett bord. Se figur 7. 

 
Figur 7 3D-vy över loftgångarna 

Utsidan på huset är uppbyggt som normalhuset, men har större 

glaspartier där atriumet är och taket byts ut till sedumtak med 

takfönster. Se figur 8. 

 
Figur 8 3D-vy över fasaden och glaspartierna 
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I detta förslag får det plats 90 lägenheter och de har samma 

kvadratmetrar och planlösningar förutom de lägenheterna som är i 

nordöstra hörnet samt mitten på huset mot öster och väster. De två 

olika lägenhetstyperna är enrumslägenheter och dubbletter, 

enrumslägenheterna är på 26 kvadratmeter medans dubbletterna är på 

55 kvadratmeter. Se figur 9 och 10. 

 

 

3.1.3 Atrium 2 

Det sista förslaget som gestaltats är ett till förslag på hur ett atrium kan 

byggas. I detta förslag har ett långsmalt atrium gestaltats genom hela 

huset från norra sidan till södra sidan av huset. Hela atriumet är 6 

meter på bredden och 68 meter på längden. För att få studentlägenhets 

delen och kontorsdelen skilda har en skiljevägg mellan delarna 

placerats.  Skiljeväggen är till för att skapa trygghet och lugn för båda 

delarna, men för att ljusinsläppet ska behållas har fönster placerats i 

skiljeväggen. Likt Atrium 1 har korridoren bytts ut till loftgångar i 

atriumet, alla lägenheter har ingång från atriumet och i detta förslag har 

även alla lägenheter ett fönster ut till atriumet. Alla lägenheter har en 

del av loftgången där de kan ha exempelvis ett bord och en stol men 

Figur 10 3D-vy över en enrumslägenhet i Atrium 1 Figur 9 Planlösning över dubbletterna och enrumslägenheten 
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gentemot Atrium 1 är denna yta mindre. Däremot är de gemensamma 

ytor på varje plan i atriumet större än i Atrium 1. Se figur 11 och 12. 

Fasaden på detta förslag är likt normalhuset men har en högre 

arkitektonisk gestaltning med indragna entréer med träfasad och stora 

glaspartier i atrium delen. Taket är ett sadeltak med 25 graders lutning 

och är ett sedumtak. Längs hela atriumet är det takfönster som ger 

atriumet ljusinsläpp från flera riktningar. 

 

Lägenheterna i detta förlag har samma planlösning och samma 

kvadratmetrar. Det får plats 94 stycken lägenheter i detta förslag och 

alla lägenheter är på 24 kvadratmeter. Se figur 13, 14 och 15. 

 
Figur 13 Sektion lägenhet i Atrium 2 

  

Figur 12 3D-vy över Entré och gemensam yta i 

Atrium 2 

Figur 11 3D-vy över loftgångar i Atrium 2 
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Figur 14 Planlösning lägenhet i Atrium 2 

 

 
Figur 15 3D-vy över lägenhet i Atrium 2 

3.2 Kalkylering 

Prisskillnaderna på de olika förslagen visar att det normala huset utan 

något atrium är billigast att bygga. När det gäller skillnaderna mellan 

atriumbyggnaderna ser man en tydlig skillnad i hur stort atrium det är 

och hur mycket det kostar att bygga byggnaden. Ju större atrium ju 

dyrare är det att bygga. Stommen i de olika husen är uppbyggd på 

ungefär samma sätt och har ungefär lika många bärande delar. Där det 

normala huset har bjälklag över hela våningen har atrium byggnaderna 

en mindre area av bjälklag. Denna minskning av material är till fördel 

för atrium byggnaderna då det används mindre material vilket ger ett 

lägre pris. Dock så tillkommer en större kostnad på fönster då det blir 

fler fönster och dyrare fönster då det är större och har andra 

egenskaper.  
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Det normala huset var billigast att bygga vilket redovisas i tabell 1. 

Efter det så kommer Atrium 2, det befintliga förslaget och dyrast är 

Atrium 1.  

Prisskillnaden som är mellan de olika typerna av fönster som har 

använts vid atrium byggnaderna har sin grund i att de stora fönster 

som används vid det befintliga förslaget och Atrium 1 måste vara 

tåligare. Då det har större spännvidd samt att det krävs balkar för att 

bära upp dessa fönster. Denna modifiering av priset görs alltså i 

kalkylposten i programmet Bidcon men inte i det övriga förslagen då 

det inte krävs någon ändring eller tillägg i priset. Det ingår även pris för 

mobilkran eller lyftanordning i dessa priser som gäller atrium 

byggnaderna. Allt detta för att göra priset så realistiskt och rättvist som 

möjligt.  

 
Tabell 1 Kostnaderna för de olika förslagen 

Byggnad Material  Arbetskostnad UE  Total kostnad Differens  

Normalhus 19,1 milj. Kr 12 milj. Kr 5,9 milj. Kr 37 milj. Kr 0 

Befintliga 

förslag 
21,6 milj. Kr 11,7 milj. Kr 5,5 milj. Kr 39,3 milj. Kr 2,3 milj. Kr 

Atrium 1 22,3 milj. Kr 11,4 milj. Kr 5,5 milj. Kr 39,6 milj. Kr 2,6 milj. Kr 

Atrium 2 20,7 milj. kr 11,5 milj. kr 5,4 milj. kr 37,8 milj. kr 0,8 milj. Kr 

 
Tabell 2 Fönsterkostnader för de olika förslagen 

Byggnad Fönster area Totalt fönsterpris 

Normalhuset 284 m2 1 400 000 kr 

Befintligt förslag 698 m2 5 600 000 kr 

Atrium 1 717 m2 5 175 000 kr 

Atrium 2 655 m2 3 840 000 kr 

 

3.3 Energiberäkning 

Resultatet av energiberäkningarna i VIP-Energy har lett till fyra olika 

dokument som redovisar de fyra förslagens olika energiförbrukningar. 

I dokumenten redovisas de olika typerna av värmetillskott som finns i 

en byggnad och hur mycket av dessa som används i byggnaderna. 

Vissa av dessa värden är lika för alla byggnader då det är räknat så att 

lika många personer bor och vistas i de olika förslagen.  
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I tabell 3 redovisas de olika energikategorierna som 

transmissionsförlust, uppvärmning, solenergi och kyla. Dessa är den 

data som är relevant för resultatet och i tabellen kan en tydlig skillnad 

ses. Det normala huset utan något atrium ligger i mitten när det gäller 

transmissionsförluster och den byggnaden med mest fönsterarea är den 

med störst förlust. Dock så kräver den normala byggnaden mest 

uppvärmning av de olika förslagen och tätt därefter kommer atrium 

byggnaden med störst fönsterarea. De två andra förslagen kräver dock 

mycket mindre energi för uppvärmning av byggnaderna. Man kan 

tydligt dela in de fyra förslagen i två energikategorier där normal huset 

och Atrium 1 är de som förbrukar mest energi. De två andra förslagen, 

Atrium 2 och de befintliga förslaget, har en avsevärt lägre nivå av 

energiförbrukning.  

 
Tabell 3 Energiförbrukning och energitillskott för de olika förslagen 

 

Enligt tabell 3 så är det befintliga förslaget och Atrium 2 bättre ur en 

energieffektiv synvinkel än det normala huset. Det har en tydlig 

koppling till den extra solinstrålning som tillkommer under 

sommarhalvåret. Eftersom Östersund har en rätt låg 

sommartemperatur så måste värme tillföras under denna period i det 

normala huset. Denna typ av klimatförutsättning passar ett effektivt 

atrium som är framtaget i dessa exempel. Eftersom 

energiförbrukningen för Atrium 2 är lägre än både det befintliga 

förslaget och normalhuset så är denna byggnad billigare i drift.  

 

 

Byggnad Transmissionsförlust Uppvärmning Solinstrålning Kyla 

     

Normalhus 676 711 kWh 655 188 kWh 38 956 kWh 1 060 kWh 

Befintlig 576 110 kWh 482 763 kWh 116 912 kWh 5 229 kWh 

Atrium 1 741 991 kWh 637 826 kWh 127 922 kWh 4 733 kWh 

Atrium 2 535 165 kWh 441 734 kWh 116 188 kWh 5 557 kWh 
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4 DISKUSSION 

I diskussionen utvärderas metoden som följts och om forskningsfrågorna 

svarats på. Samt att resultaten från gestaltningen, kalkyleringen och 

energiberäkningarna diskuteras. 

4.1 Utvärdering av metod 

Den tilltagna metoden har använts genom hela examensarbetet och har 

visat sig fungera bra i den mån att gestaltningen har varit klar innan 

nästa steg kan påbörjas. Genom att arbeta på detta sätt kunde 

kalkylerna och energiberäkningarna ha en färdig grund med många 

värden som inte behövde ändras eftersom byggnaderna är relativt lika i 

storlek och form. Det gjorde att de slutgiltiga beräkningarna kunde 

göras snabbt men ändå noggrant.  

Då detta med atrium är ett relativt outforskat ämne så var bristen på 

litteratur en nackdel med att välja detta ämne. Det var även en nackdel 

att använda ett program som vi inte har använt oss utav för att beräkna 

energiförbrukningen. Det tog en viss tid att lära sig samt att utan den 

rätta undervisningen så går man miste om en del kunskap.  

4.2 Gestaltning 

Syftet med att göra tre olika gestaltningar var att se hur de olika 

förslagen varierade ekonomiskt och hur energiberäkningarna på varje 

gestaltning förändrades. Syftet var också att se hur de olika förslagen 

skiljde sig från det befintliga tänkta huset i detaljplanen.  

Normalhuset gestaltades bara för att ha ett standardhus att utgå ifrån 

när kalkylerna och energiberäkningarna skulle utformas. Att det blev 

två olika förslag med atrium var för att vi ville se hur olika atrium 

skiljde sig ifrån varandra. Marken byggnaden ska byggas på är en svår 

tomt att göra något bra utav. Det är långsmalt och långsidorna på husen 

blir på östra sidan och västra sidan. Det är då svårt att få bra ljusinsläpp 

över hela huset och med en smal tomt kan planritning av lägenheter 

vara svåra att gestalta.  Eftersom att atriet i Atrium 1 är utformat som 

ett U och är ett större atrium en de befintliga förslaget och Atrium 2 så 

finns det både mer plats för de boende att ha egna balkonger in i atriet 

och mer solljus kommer in i atriet. Hela atriet i Atrium 1 vetter mot 

väster och därför kommer det in solljus hela året om. Allt detta är till 
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stor fördel för de boende då de får ett extra eget utrymme med 

balkongen och solljuset tar bort känslan att det är mörkt och dystert. 

Men i en ekonomisk- och energisynpunkt är detta atrium både dyrare 

och har sämre energivärden.  

I huset Atrium 1 är det i själva verket två atrier som är utformade som 

ett U. Det ger även de boende ett helt eget atrium som känns tryggt och 

privat då det bara är de boende som har tillgång till atriumet och ingen 

insyn från kontoret ges. Det är dock svårt att få till en bra planlösning 

av studentboendet då så många studentboenden ska in för att det ska 

vara ekonomiskt hållbart. Delen som angränsar mot kontorsdelen av 

huset har inga fönster mot söder eller norr utan bara mot öster och 

väster. Ytan det handlar om är då sex meter på bredden och 19 meter på 

längden. Man skulle kunna få in tre lägenheter på denna yta men 

eftersom det då inte blir några fönster till den mittersta lägenheten blir 

det istället två stora och opraktiska dubblettlägenheter.  

Däremot i Atrium 2 är det ett långsmalt atrium längst hela byggnaden 

från kortsidan i norr till kortsidan i söder, det är sex meter brett och 69 

meter långt. Det ger oss en planlösning som är lättare att gestalta med 

inga svåra hörn eller vinklar. Det blir som skrivet tidigare lite mindre 

ytor för de boende att ha egna balkonger men desto större 

gemensamma ytor kan gestaltas. Då atriet i Atrium två ligger i mitten 

av huset kommer mindre solljus in för studentbostäders del av atriet då 

glaspartiet som är mot ytterväggen vetter mot norr. Dock som i de 

andra alternativen har detta atrium takfönster och solljus kan komma in 

från dem. Men för att mer ljus ska komma in i studenternas del av atriet 

har väggen mellan kontorsdelen och student delen samma glaspartier 

som ytterväggarna och kan där ge en sämre känsla av en privat och 

trygg yta. Dock går det att lösa med andra fönster som exempelvis 

frostat glas som behåller ljusinsläppet men minskar insynen. Förslaget 

Atrium 2 ger de boende ett eget atrium som känns tryggt och privat, 

med stora öppna gemensamma ytor där interaktion skapas. Detta 

förslag har också den högsta ekonomiska hållbarheten samt lägst 

energiförbrukning gentemot det befintliga alternativet, standardhuset 

och Atrium 1.   

4.3 Kalkyl 

Resultatet ifrån kalkylen kan ses som ganska så väntad när det gäller 

vilken som var dyrast och billigast att producera. Det som skiljer 
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byggnaderna åt är antalet fönster vilket i sin tur påverkar hur mycket 

bjälklag och tak som behövs. Det som är tydligt är hur arkitekturen 

påverkar valet av fönster vilket sedan påverkar priset. De byggnader 

som har tydliga stora öppna fönsterytor utan spröjs och bärande system 

blir dyrare då glaset och själva fönsterkonstruktionen blir dyrare.  

Det som dock inte tas med i kalkylen är den fördel som finns med att 

bygga två separata hus och förbinda dem med ett atrium är att man kan 

arbeta på ett annat sätt. Dels så kan man få byggnaden tät tidigare då 

byggnaden i sig är mindre och det innebär att man kan börja jobba med 

interiören tidigare. Det är även en fördel för torktiden på betongen, 

torktiden blir kortare om man kan få på värmen tidigare. Medan 

interiören görs så kan atriet påbörjas separat vilket ger ett bättre 

arbetsflöde och kan eventuellt göra att byggtiden blir kortare än det 

normala huset.  

Ytterligare en faktor som kan vara värd att nämna är den yta som tas 

bort när man använder sig av atrium kan användas till lokaler eller 

lägenheter som i sin tur inbringar hyra. Denna faktor kan vara 

avgörande och kan komma att ha stor betydelse till vilket förslag som 

är bäst. 

4.4 Energiförbrukning 

Resultatet visar att Atrium 2 har den lägsta energiförbrukningen tätt 

följt av det befintliga förslaget. Sedan så är det ett ganska så stort glapp 

ner till standardhuset och Atrium 1. Denna stora skillnad visar att 

användningen av atrium är att föredra om det är rätt storlek och 

utformning på atriet. För stor fönsteryta gör att för mycket värme läcker 

ut som inte går att kompensera med mer solinstrålning. Den fördel som 

Atrium 2 och det befintliga förslaget har är att den energi som 

tillkommer med solinstrålning kommer under sommarhalvåret vilket är 

en relativt kall årstid jämfört med övriga länder. Det betyder alltså att 

standardhuset måste använda mer energi under sommarhalvåret till 

uppvärmning eftersom den byggnaden inte får så mycket ”gratis” 

värme från solinstrålningen.  

I de förslag som har tagits fram nu så har kvaliteten på fönster varit 

relativt låg med ett ganska så högt U-värde. Detta är för att spara in 

pengar för de byggnaderna med atrium. Det finns fönster som skulle 

kunna ha ca 35% lägre U-värde vilket skulle minska 

transmissionsförlusten avsevärt för atriumbyggnaderna. Det gör alltså 
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att man skulle kunna optimera en byggnad ännu mer men till ett högre 

pris. Vi valde att inte använda sådana fönster i metoden för att hålla 

nere arbetet till en lagom nivå samt att kostnaden lätt kan skena iväg 

och eliminera vinsten med atrium. De två förslagen är väldigt lika i alla 

delar och har gemensamma utseendedetaljer som kan förklara denna 

likhet. Atrium 2 har fördel på transmissionsförlust och energi till 

uppvärmning medan det befintliga förslaget har fördel på 

solinstrålning och kyla. Den energi som tillkommer via solinstrålning 

från fönster räknas som ett extra tillskott på “gratis” uppvärmning och 

är bra om den är hög. Dock så får det inte vara för mycket då det kan 

kräva mer kyla på sommaren vilket ökar energiförbrukningen.  

Eftersom alla byggnader har samma konstruktionsmaterial i väggar, tak 

och grund så är det endast fönsterarean som är annorlunda 

byggnaderna emellan. De fönster som sitter i atrium delen av 

byggnaderna har samma U-värde som övriga fönster förutom de som 

sitter på taket. Dessa fönster har ett lägre U-värde och har just det för 

att inte släppa ut så mycket värme under det kalla årstiderna. Dock så 

är skillnaden i transmissionsförlust så stor jämfört med det normala 

huset att ett lägre U-värde på dessa fönster inte är nödvändigt för att 

Atrium 2 och det befintliga förslaget ska ha en lägre energiförbrukning. 

Det tabellen även visar är att med för stor fönsterarea så förlorar man 

en stor del av förmågan hos en byggnad att hålla kvar värmen. Detta 

visar sig i Atrium 1 med en betydligt större transmissionsförlust än 

något av de andra förslagen. Det betyder alltså att även om byggnaden 

tar in mycket solinstrålning och ”gratis” värme på det sättet så är ändå 

den övriga uppvärmningen nästan lika stor som i det normala huset. 

4.5 Sammanfattande resultat 

Med de klara fakta som visar sig i resultatet så har den nya designen i 

Atrium 2 visat sig vara den bästa av det fyra förslagen som tagits fram. 

Den har den bästa ekonomiska hållbarheten i och med den minskade 

energiförbrukningen och det billiga produktionsresultatet. Ur en 

estetisk synpunkt så är byggnaden inbjudande till social interaktion 

samt har flera fördelar vad gäller ljusinsläpp och ergonomi för de 

boende.  

Det befintliga förslaget har många liknande drag med Atrium 2 vilket 

visar på en delad syn på design och utformning. Dock har det befintliga 
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förslaget en mer komplicerad lösning på hur atriet ska skapas samt att 

de boende inte får en lika privat delad yta som i Atrium 2.  

4.6  Svar på forskningsfrågorna 

4.6.1 Energiförbrukning 

De två förslagen, Atrium 1 och Atrium 2 har båda lägre 

energiförbrukning än Normalhuset som är ett standardhus. Men man 

ser tydligt i resultatdelen för energiberäkningarna att det verkligen 

spelar roll hur atriet gestaltas för att få lägre energiförbrukningar. Det 

skiljer sig cirka 30 procent mellan Atrium 1 och Atrium 2 i 

energiförbrukningen och det är för att det läcker ut så mycket värme 

genom Atrium 1 på vintern då atriet har en större fönsterarea. Dock 

skiljer sig inte Atrium 2 och det befintliga huset lika mycket utan 

Atrium 2 har en lägre energiförbrukning än det befintliga men 

skillnaden på cirka 10 procent. Det vill säga att Atrium 1 har högre 

energiförbrukning än det befintliga men lägre än ett standardhus och 

Atrium 2 har det lägsta energiförbrukning av alla förslagen. 

 

4.6.2 Social miljö 

I både Atrium 1 och Atrium 2 har de separata atrium för 

studentlägenhetsdelen och kontorsdelen, det ger en mer privat yta för 

de båda delarna. Det ges inte i det befintliga huset utan där är det 

gemensamt och skapar inte samma privata och trygga känsla för de 

som bor i huset och inte för de som ska arbeta på kontoren. Atrium 2 

kan i vissa synvinklar betraktas som ett sämre atrium gentemot Atrium 

1 då Atrium 2 har fönster mot kontorsdelens atrium för att få extra ljus. 

Det blir även en mindre yta för de boende att ha egna balkonger i 

Atrium 2 men det förslaget har däremot större ytor för gemensamma 

utrymmen och från de gemensamma ytorna skapas en god integration 

mellan de boende. Eftersom Normalhuset inte har några öppna 

gemensamma ytor utan bara långa korridorer och entréer så har båda 

förslagen med atrium som vi har gestaltat och det befintliga huset en 

högre social hållbarhet än ett standardhus. Skillnaden mellan våra 

förslag med atrium och det befintliga är att vi delat upp huset i en 

kontorsdel och en bostadsdel och därmed skapat två privata atrier. I det 

befintliga huset är atrium delen mer ett öppet trapphus där både 

kontorspersonal, de boende i byggnaden och besökare till kontoret 

samt de boende rör sig. Den lösningen som är i befintliga huset skapar 
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en osäkerhet för de som bor i huset och kan även skapa irritationer 

mellan de olika grupperna som ska vistas i byggnaden. 

 

4.6.3 Driftkostnad 

Resultatet visar att Atrium 2 är relativt billiga att producera jämfört 

med det andra atrium byggnaderna och även billigare i drift. Det gör 

att under en längre tid så är huset billigare att driva och kan därmed 

tjäna in det extra produktionskostnaden. Det betyder att för byggherren 

så är det en rimlig tanke att ta med vid val av design då det finns 

många fördelar med det framtagna förslaget i detta examensarbete. 
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5 SLUTSATS 

I denna rubrik kommer slutsatser från studien att presenteras, vilket av 

förslagen som vi kommit fram till har en bra gestaltning för den sociala 

hållbarheten, det förslag som har den högsta ekonomiska hållbarheten och 

förslaget som har den lägsta energiförbrukningen. 

5.1 Slutsats från studien 

Det redovisade resultatet visar att en atriumbyggnad kan vara 

ekonomiskt bättre än ett vanligt hus, om man ser över en längre period. 

Det visar även att det framtagna förslaget som heter Atrium 2 är bättre 

än det befintliga förslaget som finns idag. Atrium 2 har en lägre 

energiförbrukning, ger de boende en bättre och tryggare bostad samt 

att kostnaden för produktionen är netto 37,8 miljoner kronor. Den 

sociala hållbarheten kan höjas med hjälp av ett atrium vilket är 

redovisat i teoridelen. Det betyder alltså att alla atrium byggnader i 

detta examensarbete är bättre än standardhuset vad gäller social 

interaktion och gemenskap inom en byggnad.  

Arbetet visar att även om atriumbyggnader är bra för den totala 

energiförbrukningen under sommaren så finns en tydlig nackdel med 

för stor fönsterarea under vinterhalvåret. Det visas tydligt på 

energiberäkningen av Atrium 1 som har den största fönsterarean och 

största atriet. Dock så finns det en större fördel med det stora atriet 

vilket är att standarden för de boende höjs i och med att varje lägenhet 

får en stor inåtvänd balkong.  

Slutsatsen av detta arbete är att en atriumbyggnad klart kan produceras 

till en högre kostnad än ett vanligt hus men att under en längre tid finns 

möjlighet att tjäna in den extra kostnaden. Det visar även att det 

befintliga förslaget går att förbättra vad gäller designen på 

studentlägenheterna och hur de boende ska dela på byggnaden med 

kontoret. Med detta förslag som Atrium 2 ger är att de boende får en 

bra plats att bo på, kontoret får många öppna och ljusa ytor samt att 

byggnaden blir estetiskt tilltalande att se på.  
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5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom detta vore att undersöka om den 

energibesparing man gör på atrium byggnaderna kan leda till att 

byggnaderna blir billigare att producera under en längre tid. Atrium 

byggnaderna har en avsevärt lägre energiförbrukning och är alltså 

därför billigare i drift. Under en längre tid kan alltså den extra 

produktionskostnaden vara intjänad och därmed vara billigare att 

producera. För att kunna göra denna forskning skulle en mer noggrann 

kalkyl behövas tas fram med kostnaden för hela byggnaden och inte 

bara stommen. Efter det kan nuvärdesmetoden användas för att 

fastställa om byggnaden tjänar in den extra kostnaden under en längre 

tid. 

Ytterligare ett förslag är att undersöka hur det lönar sig att använda 

solceller för att dra ner på energiförbrukningen ytterligare. Det 

optimala skulle vara att klä in sydsidan med solceller och sedan 

upprätta någon anläggning på taket. Då skulle den förbättrade 

energiförbrukningen med atrium få ytterligare ett tillskott med hjälp av 

solcellerna.  
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7 BILAGOR 

7.1 Bilaga 1 – Gestaltning 

 
Tabell 4 Detaljplan över Artiliristen 1 

ID: NAMN: SKALA: 

- Detaljplan 1:500 

 

7.1.1 Befintliga huset 

Tabell 5 Innehållsförteckning för den befintliga förslagshandlingen 

ID: NAMN: SKALA: 

3D-bild Bild från sydvästlig 

vinkel 
- 

- Strategiskt läge - 

- Koppling och stråk - 

- Sektion och Plan 1 1:50 

- Situationsplan 1:500 

- Planer 1:200 

- Gatuplan 1:100 

- Typrum 1:100 

- Sektion och fasad 1:200 

- Fasad mot öster 1:200 

 

7.1.2 Normalhuset 

Tabell 6 Innehållsförteckning på A-ritningarna för normalhuset 

ID: NAMN: SKALA: 

A-40-1-100 Plan 0 1:100 

A-40-1-101 Plan 1 1:100 

A-40-3-100 Fasader 1:200 

 

7.1.3 Atrium 1 

Tabell 7 Innehållsförteckning på A-ritningar för Atrium 1 

ID: NAMN: SKALA: 

A-40-1-100 Plan 0 1:100 

A-40-1-101 Plan 1 1:100 

A-40-2-100 Sektioner 1:200 
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A-40-3-100 Fasader 1:200 

 

 

 

7.1.4 Atrium 2 

Tabell 8 Innehållsförteckning på A-ritningar för Atrium 2 

ID: NAMN: SKALA: 

A-40-1-100 del 1 Plan 0 - Boendedelen 1:100 

A-40-1-100 del 2 Plan 0 - Kontorsdelen 1:100 

A-40-1-101 Plan 1 1:100 

A-40-1-107 Takplan 1:100 

A-40-2-100 Sektion A 1:50 

A-40-3-100 Fasad Väster 1:100 

A-40-3-101 Fasad Öster 1:100 

A-40-3-102 Fasad Söder 1:100 

A-40-3-103 Fasad Norr 1:100 
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byggnad uTan baksida uTmed genvägen

byggnaden placeras vid Campus yttre gräns, nära genvägen och möjliggör 
därmed en bullerskyddad plats i sydväst. Avståndet till vägen dimensioneras 
av akustiska krav. Byggnaden har entréer mot både Campus och Genvägen 
och har därmed två aktiva sidor. Tillväxtverket får en tydlig publik 
entrévåning som får en representativ sida mot det regionala flödet med 
en mötes- och konferensdel. Mot sydväst samalas gemensamma delar och 
matsalen får utgång till egen uteplats med bästa solläge.
Garaget angörs från Campusvägen. Cyklar parkeras under tak. Där kan även 
skidor låsas fast vintertid. 

siTuaTionsplan , skala 1:500
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8.2 Bilaga 2 – Kalkylering  

Här redovisas kalkylernas sammanställning för de olika förslagen. Först det 

befintliga förslaget, efter det redovisas Normalhusets sammanställning och slutligen 

sammanställningarna för Atrium 1 och Atrium 2. 



27 Platta på mark (styrolit S80 + styrofoam 250) G:203 1 224,00 m2 782 674 563,8 162 792 0 0 1 199 164

31 Källarvägg betongstomme, under mark 602,00 m2 456 550 453,3 0 0 0 660 537

31 Yttervägg betongstomme - utvändig puts 3 580,00 m2 4 548 512 9 206,0 0 0 0 8 691 199

31 Hisschaktvägg gjuten stomme 208,00 m2 80 007 151,5 0 0 0 148 200

31 Trapphusvägg gjuten stomme 350,00 m2 134 626 248,0 0 0 0 246 225

31 Innervägg gjuten stomme / dubbel 950,00 m2 704 181 871,3 0 0 0 1 096 250

34 Mellanbjälklag, platsgjuten / plastmatta 6 696,00 m2 2 723 300 4 645,6 3 555 576 0 0 8 369 390

36 Trappform kupa rak av skivor (anv 2 ggr) 126,00 m2 13 290 233,1 0 0 0 118 185

36 Betong C20/25, i trappa 40,00 m3 47 082 70,4 0 0 0 78 762

36 Hissanläggning hyreshus < 100 lgh 1 224,00 m2 0 0,0 1 160 352 0 0 1 160 352

40 Parallelltak med luftning av träfiberskiva / papp 1 110,00 m2 514 411 1 102,6 575 091 0 0 1 585 672

53 Lockpanel 22x120 + 22x170 1 500,00 m2 199 094 1 005,0 0 0 0 651 344

55 Ytterdörr av trä 90,00 st 671 697 316,2 0 0 0 814 007

55 Öppningsbart fönster av trä i murad fasad 224,00 st 1 060 043 584,8 81 740 0 0 1 404 931

55 Parytterdörr A60, 15x21, Stål, ej foderbildande 4,00 st 39 460 12,2 0 0 0 44 950

55 Fönsterparti av stål >4,50 m2 414,00 m2 3 604 284 248,4 0 461 610 0 4 177 674

63 Lägenhetsskiljande vägg 2 610,00 m2 1 598 658 5 011,2 0 0 0 3 853 698

63 Infästning dörrkarm av trä i gipsvägg (45x120) 90,00 st 12 851 40,0 0 0 0 30 832

76 Köksutrustning, standard 90,00 st 2 620 350 329,4 0 0 0 2 768 580

77 Köksinredning (standard) 90,00 st 1 243 399 883,8 0 0 0 1 641 109

78 WC-utrustning, bostäder 90,00 st 528 219 133,2 0 0 0 588 159

Totalt : 21 582 688 26 109,7 5 535 551 461 610 0 39 329 221
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GranskareHandläggare
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Datum           Nettokalkyl Grupp=Samtliga
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Material
[..-tot]

Tid
[tim-tot]

UE
[..-tot]

Maskiner
[..-tot]

Tjänstemän
[..-tot]

Nettokostnad
[..-tot]

Bidcon version 2017.1.17044 Utskriven : 2018-05-28 14:52:31 Elevlicens Sverige BY AN EL VS



27 Platta på mark (styrolit S80 + styrofoam 250) G:203 1 224,00 m2 782 674 563,8 162 792 0 0 1 199 164

31 Källarvägg betongstomme, under mark 602,00 m2 456 550 453,3 0 0 0 660 537

31 Yttervägg betongstomme - utvändig puts 3 580,00 m2 4 548 512 9 206,0 0 0 0 8 691 199

31 Hisschaktvägg gjuten stomme 208,00 m2 80 007 151,5 0 0 0 148 200

31 Trapphusvägg gjuten stomme 350,00 m2 134 626 248,0 0 0 0 246 225

34 Mellanbjälklag, platsgjuten / plastmatta 7 344,00 m2 2 986 845 5 095,2 3 899 664 0 0 9 179 331

36 Trappform kupa rak av skivor (anv 2 ggr) 126,00 m2 13 290 233,1 0 0 0 118 185

36 Betong C20/25, i trappa 40,00 m3 47 082 70,4 0 0 0 78 762

36 Hissanläggning hyreshus < 100 lgh 1 224,00 m2 0 0,0 1 160 352 0 0 1 160 352

40 Parallelltak med luftning av träfiberskiva / papp 1 224,00 m2 567 243 1 215,8 634 154 0 0 1 748 525

53 Lockpanel 22x120 + 22x170 1 500,00 m2 199 094 1 005,0 0 0 0 651 344

55 Ytterdörr av trä 90,00 st 671 697 316,2 0 0 0 814 007

55 Öppningsbart fönster av trä i murad fasad 240,00 st 1 135 761 626,5 87 578 0 0 1 505 283

55 Parytterdörr A60, 15x21, Stål, ej foderbildande 4,00 st 39 460 12,2 0 0 0 44 950

63 Lägenhetsskiljande vägg 435,00 m2 266 443 835,2 0 0 0 642 283

63 Infästning dörrkarm av trä i gipsvägg (45x120) 90,00 st 12 851 40,0 0 0 0 30 832

76 Köksutrustning, standard 90,00 st 2 620 350 329,4 0 0 0 2 768 580

77 Köksinredning (standard) 90,00 st 1 243 399 883,8 0 0 0 1 641 109

78 WC-utrustning, bostäder 90,00 st 528 219 133,2 0 0 0 588 159

Totalt : 16 334 101 21 418,6 5 944 540 0 0 31 917 027
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Projektkod
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Material
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Tid
[tim-tot]

UE
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Nettokostnad
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27 Platta på mark (styrolit S80 + styrofoam 250) G:203 1 224,00 m2 782 674 563,8 162 792 0 0 1 199 164

31 Källarvägg betongstomme, under mark 602,00 m2 456 550 453,3 0 0 0 660 537

31 Yttervägg betongstomme - utvändig puts 3 580,00 m2 4 548 512 9 206,0 0 0 0 8 691 199

31 Hisschaktvägg gjuten stomme 208,00 m2 80 007 151,5 0 0 0 148 200

31 Trapphusvägg gjuten stomme 350,00 m2 134 626 248,0 0 0 0 246 225

31 Innervägg gjuten stomme / dubbel 3 444,00 m2 2 552 843 2 836,8 0 0 0 3 829 382

34 Mellanbjälklag, platsgjuten / plastmatta 6 824,00 m2 2 775 358 4 734,4 3 623 544 0 0 8 529 379

36 Trappform kupa rak av skivor (anv 2 ggr) 126,00 m2 13 290 233,1 0 0 0 118 185

36 Betong C20/25, i trappa 40,00 m3 47 082 70,4 0 0 0 78 762

36 Hissanläggning hyreshus < 100 lgh 1 224,00 m2 0 0,0 1 160 352 0 0 1 160 352

40 Parallelltak med luftning av träfiberskiva / papp 914,00 m2 423 578 907,9 473 543 0 0 1 305 680

53 Lockpanel 22x120 + 22x170 1 500,00 m2 199 094 1 005,0 0 0 0 651 344

55 Ytterdörr av trä 90,00 st 671 697 316,2 0 0 0 814 007

55 Öppningsbart fönster av trä i murad fasad 240,00 st 1 135 761 626,5 87 578 0 0 1 505 283

55 Parytterdörr A60, 15x21, Stål, ej foderbildande 4,00 st 39 460 12,2 0 0 0 44 950

55 Takfönster atrium 1,1x1,6 174,00 st 2 631 750 243,6 0 0 0 2 741 370

55 Fast fönster av aluminium i murad fasad 24,00 st 136 553 66,8 20 027 0 0 186 655

55 Fast fönster av aluminium i murad fasad 24,00 st 126 306 54,7 13 621 0 0 164 558

63 Lägenhetsskiljande vägg 435,00 m2 266 443 835,2 0 0 0 642 283

63 Infästning dörrkarm av trä i gipsvägg (45x120) 90,00 st 12 851 40,0 0 0 0 30 832

76 Köksutrustning, standard 90,00 st 2 620 350 329,4 0 0 0 2 768 580

77 Köksinredning (standard) 90,00 st 1 243 399 883,8 0 0 0 1 641 109

78 WC-utrustning, bostäder 90,00 st 528 219 133,2 0 0 0 588 159

Totalt : 21 426 401 23 951,9 5 541 458 0 0 37 746 194
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Tjänstemän
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Nettokostnad
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27 Platta på mark (styrolit S80 + styrofoam 250) G:203 1 224,00 m2 782 674 563,8 162 792 0 0 1 199 164

31 Källarvägg betongstomme, under mark 602,00 m2 456 550 453,3 0 0 0 660 537

31 Yttervägg betongstomme - utvändig puts 3 580,00 m2 4 548 512 9 206,0 0 0 0 8 691 199

31 Hisschaktvägg gjuten stomme 208,00 m2 80 007 151,5 0 0 0 148 200

31 Trapphusvägg gjuten stomme 350,00 m2 134 626 248,0 0 0 0 246 225

31 Innervägg gjuten stomme / dubbel 2 693,00 m2 1 996 169 2 469,8 0 0 0 3 107 581

34 Mellanbjälklag, platsgjuten / plastmatta 6 744,00 m2 2 742 822 4 678,9 3 581 064 0 0 8 429 386

36 Trappform kupa rak av skivor (anv 2 ggr) 126,00 m2 13 290 233,1 0 0 0 118 185

36 Betong C20/25, i trappa 40,00 m3 47 082 70,4 0 0 0 78 762

36 Hissanläggning hyreshus < 100 lgh 1 224,00 m2 0 0,0 1 160 352 0 0 1 160 352

40 Parallelltak med luftning av träfiberskiva / papp 832,00 m2 385 577 826,5 431 059 0 0 1 188 540

53 Lockpanel 22x120 + 22x170 1 500,00 m2 199 094 1 005,0 0 0 0 651 344

55 Ytterdörr av trä 90,00 st 671 697 316,2 0 0 0 814 007

55 Öppningsbart fönster av trä i murad fasad 224,00 st 1 060 043 584,8 81 740 0 0 1 404 931

55 Parytterdörr A60, 15x21, Stål, ej foderbildande 4,00 st 39 460 12,2 0 0 0 44 950

55 Fast fönster av trä/aluminium 8x16 takfönster 112,00 st 674 414 136,6 0 124 880 0 860 782

55
Öppningsbart  fönster av trä/aluminium 8x16 takfönster
maskinstyrt 56,00 st 673 207 68,3 0 62 440 0 766 391

55 Fönsterparti atrium gavel/inuti 36,00 st 369 792 51,8 0 0 0 393 120

55 Fönsterparti atrium mittfönster på gavel/inuti 16,00 st 248 880 26,7 0 0 0 260 904

55 Fönsterparti gavel högst upp 42,00 m2 155 652 16,8 0 0 0 163 212

63 Lägenhetsskiljande vägg 1 618,00 m2 991 046 3 106,6 0 0 0 2 388 998

63 Infästning dörrkarm av trä i gipsvägg (45x120) 90,00 st 12 851 40,0 0 0 0 30 832

76 Köksutrustning, standard 90,00 st 2 620 350 329,4 0 0 0 2 768 580

77 Köksinredning (standard) 90,00 st 1 243 399 883,8 0 0 0 1 641 109

78 WC-utrustning, bostäder 90,00 st 528 219 133,2 0 0 0 588 159

Totalt : 20 675 410 25 612,7 5 417 007 187 320 0 37 805 448

1

Sida

GranskareHandläggare

2018-05-28

Datum           Nettokalkyl Grupp=Samtliga

Beställare

Östersund

Ort

Förslag 2

Projektbenämning

Artilleristen atrium 2

Projektkod

BD-Sammanställning

Urval

BD Benämning S:a Mängd Enhet
Material
[..-tot]

Tid
[tim-tot]

UE
[..-tot]

Maskiner
[..-tot]

Tjänstemän
[..-tot]

Nettokostnad
[..-tot]

Bidcon version 2017.1.17044 Utskriven : 2018-05-28 14:51:52 Elevlicens Sverige BY AN EL VS



 

69 

 

8.3 Bilaga 3 – Energiberäkning  

8.3.1 Befintliga huset 
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8.3.2 Normalhuset 
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8.3.3 Atrium 1 
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8.3.4 Atrium 2 
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