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Abstract 

Construction must become more sustainable. The residential sector accounts for a large 

proportion of carbon emissions and energy use. The use of chemicals in the construction 

industry is extensive. It has not always been like this. These changes have occurred 

mainly during the 1900s. This work will draw parallels to construction in the past and 

examine if we can learn something from how houses were built then. The aim has been to 

investigate whether a house from the last century can be seen as a sustainable house 

today. The goal is to combine the sustainable solutions from the past and the present, and 

achieve a modern house that reaches three-dimensional sustainability, and that is adapted 

to today's requirements and regulations for construction. 

A house from the early 1900s have been selected and studied. An important limitation 

is that the house has been studied only based on drawings and descriptions. No real 

house has been studied. The house that has been selected is Ragnar Östberg's model from 

the publication "Ett hem" (“A home” in eng.) from 1905. 

The result shows that Östberg’s house possesses many of today's sustainable 

properties. The house is ecologically sustainable, mainly because renewable materials are 

used. The house has a compact form, and the heating and ventilation systems are not 

dependent on electricity. Most aspects of sustainability can be found in the social area. 

What is mainly missing in Östberg’s house are properties associated with technical 

installations. The house must change to meet today's requirements. The building envelope 

must be airtight and well-insulated. The ground floor has to be designed to ensure access 

for disabled people. To accommodate the technical solutions and installations, a smaller 

extension must be done. The result shows that it is fully possible to take a 110 year old 

house model and adapt it to modern requirements and standards. The conclusion is that 

we can learn by looking back into the building history, in order to be able to build 

ecologically, economically and socially sustainable houses in the future. 
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Sammanfattning 

Byggandet måste bli mera hållbart. Bostadssektorn står för en stor del av 

koldioxidutsläppen och energianvändningen. Kemikalieanvändningen i byggbranschen 

är omfattande. Det har inte alltid varit så. Dessa förändringar har skett huvudsakligen 

under 1900-talet. Arbetet drar paralleller till byggandet förr och undersöker om lärdomar 

kan dras av hur man byggde då. Syftet har varit att undersöka om ett hus från förra 

sekelskiftet kan ses som ett hållbart hus idag. Målet har varit att kombinera dåtidens 

hållbara lösningar med dagens, och få fram ett modernt hus som uppnår tredimensionell 

hållbarhet, och som är anpassat efter dagens krav och regler för byggande. 

Ett hus från början av 1900-talet har valts ut och studerats. En viktig avgränsning är att 

huset endast har studerats utifrån ritningar och beskrivningar. Inget fysiskt hus har 

studerats. Huset som har valts är Ragnar Östbergs hus som presenterades i hans skrift 

”Ett hem” 1905.  

Resultatet visar att Östbergs hus har många av dagens hållbarhetsegenskaper. Huset är 

ekologiskt hållbart, då främst förnyelsebara material använts. Huskroppen är kompakt 

och uppvärmning och ventilation är inte beroende av el. Flest aspekter på hållbarhet 

hittas på det sociala planet. Det som främst saknas hos Östbergs hus är egenskaper som 

har med tekniska installationer att göra. För att huset ska leva upp till dagens lagkrav 

måste det förändras. Klimatskalet måste göras tätt och välisolerat. Bottenvåningen måste 

uppfylla tillgänglighetskraven. För att alla tekniska lösningar och installationer ska få 

plats måste en mindre tillbyggnad göras. Resultatet visar att det är fullt möjligt att ta en 

110 år gammal husmodell och anpassa den till dagens krav och standarder. Slutsatsen blir 

att vi kan lära oss mycket av att titta bakåt i byggnadshistorien, för att kunna bygga 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara hus i framtiden.
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Förteckning över termer och förkortningar 

Arbetare: används i den betydelse begreppet hade vid sekelskiftet 1900, som anställd 
inom industri, hantverk eller jordbruk. 

Atemp: Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källar-plan för temperaturreglerade 
utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskalets insida.  

BASTA: Onlinedatabas för bygg- och anläggningsprodukter som ska garantera ett giftfritt 
byggande. 

BBR: Boverkets byggregler (BFS 2015:3 - BBR 22). 

Byggvarubedömningen: Onlinedatabas med miljöbedömda byggvaror. 

Egnahemshus: Självbygge som finansierats med lån ur egnahemslånefonden, instiftad 
1904. 

Klimatskal: Den del av byggnaden som gränsar till uteluften. 

PBL: Plan- och bygglag (2010:900). 

Småhus: i juridisk mening bostad för 1-2 familjer som kan tillhöra kategorin radhus, 
kedjehus eller friliggande småhus. 

Specifik energianvändning: Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i 
kWh/m2 och år.  

U-värde: Mått på värmegenomgångskoefficienten för en byggnadsdel, mäts i W/m2K. 

Um-värde: En sammanvägning av alla ingående byggnadsdelars korrigerade U-värden, 
fördelat på byggnadens omslutande area. 
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Förord 

Examenrapporten är utfört inom programmet Byggingenjör hållbart byggande, 180 hp 

vid avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande, Mittuniversitetet. Jag vill tacka min 

handledare Jonas Jonasson för stöd och hjälp. Jag vill också tacka min familj som hjälpt 

mig med korrekturläsning, samt min opponent Henrik Lind som bistått med många goda 

synpunkter och råd. 

Under tiden med rapporten förlorade jag en betydelsefull släkting. Innan hon gick bort 

sa hon något som jag tycker är viktigt för framtiden: ”Glöm inte bort att komma ihåg”. 

Därför vill jag tillägna den här rapporten till moster Inga, som gav mig insikten att vi inte 

får glömma det som varit. 
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1. Introduktion 

2014 byggdes det 8400 villor och småhus i Sverige (SCB, 2015b). Reglerna för 

byggandet skärps kontinuerligt. Nya EU-förordningar och direktiv leder till en skärpning 

av svenska lagar och regler, och syftar till att byggandet ska bli mer hållbart och 

energieffektivt (Regeringen, 2015). I Sverige har vi 16 miljömål, där ett specifikt rör god 

bebyggelsemiljö (Naturvårdsverket, 2015). Det syftar till att göra byggandet mer 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Nya material och nya tekniker bidrar till att 

driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Samtidigt står bostadssektorn för en stor del 

av koldioxidutsläppen och energianvändningen i Sverige (Bokalders et al., 2014 s. 196). 

Kemikalieanvändningen inom byggbranschen har ökat explosionsartat de senaste 60 åren 

(Bokalders et al., 2014 s. 41). Människans påverkan på miljön och naturen har ökat kraftigt 

under 1900-talet. Den här studien undersöker om vi kan lära oss något av hur husen 

byggdes förr. 

Småhus för åretruntboende i städerna började byggas vid 1800-talets slut (Björk et al., 

2009 s. 15). Innan industrialiseringen tog fart levde människor i huvudsak på lands-

bygden. Runt sekelskiftet 1900 var inflyttningen till städerna stor. De som fick arbete inom 

industrin hamnade inte sällan i spekulationsbyggda hyreskaserner med dålig standard 

(Byggnadskultur, 1990).  En egnahemsrörelse växte fram i hela landet som syftade till att 

ge mindre bemedlade möjlighet att skaffa sig ett eget hus. Bakom rörelsen fanns främst 

sociala ideal med fokus på sundhet, hälsa och möjlighet till odling för husbehov (Björk et 

al., 2009 s. 29). Kan de eventuella hållbara lösningar som finns i ett egnahemshus från 

början av 1900-talet kombineras med de som finns idag, för att få ett modernt hus som 

uppnår tredimensionell hållbarhet? Rapportens fokus på en egnahemsvilla har att göra 

med den sociala dimensionen i egnahemsrörelsen, en aspekt som blir mer och mer viktig 

idag. 

Ett studieobjekt från 1905 väljs ut och kartläggs för att ta reda på vilka av dagens 

hållbara aspekter som huset har. Huset kompletteras sedan med de hållbara lösningar 

som saknas. Hänsyn tas också till de lagar och regler som styr byggandet idag. Resultatet 

ska bli ett modernt hus som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, och som 

uppfyller kraven som ställs på nya byggnader idag. Det hus som valts är Ragnar Östbergs 

största husmodell från hans mönsterbok för egnahemsbygge, ”Ett hem”, som kom ut i 

första upplaga 1905. Huset har valts eftersom det är väldokumenterat i beskrivningar och 

ritningar. Husets storlek överensstämmer ganska bra med dagens normalstora pre-

fabricerade kataloghus anpassade för fyra personer.  
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1.1. Syfte 

Syftet är att undersöka om Ragnar Östbergs hus från 1905 har några av dagens 

hållbarhetsegenskaper. De hållbara lösningar som återfinns i huset kartläggs, och de av 

dagens hållbara aspekter som saknas i huset läggs till. Huset anpassas sedan till dagens 

lagkrav och regler. Resultatet ska bli ett modernt hus som lever upp till tredimensionell 

hållbarhet, ekologisk, ekonomisk och social. De hållbara lösningarna från igår och idag 

kombinerade i ett hus med en arkitektonisk utformning från 1905. 

 

1.2. Forskningsfrågor 

Vilka av dagens hållbara aspekter återfinns i Ragnar Östbergs ”Ett hem”, och vilka 

måste läggas till för att huset ska kunna ses som ett hållbart hus idag?  

På vilket sätt måste huset förändras för att anpassas till dagens krav i BBR och PBL 

samt de standarder som finns för hur en bostad ska utformas?  

 

1.3. Avgränsningar 

Studien går tillbaka 110 år i tiden, till 1905. Då byggdes husen fortfarande efter 

principer och kunskaper som ackumulerats under lång tid. Under 1900-talet har det hänt 

mycket på teknikområdet och med bostadsutvecklingen, varför det är relevant att gå 

tillbaka till början av 1900-talet. Endast ett specifikt, utvalt hus studeras. Analysen 

omfattar ritningar och beskrivningar av huset. Inget fysiskt hus undersöks, då ett sådant 

inte har hittats. ”Ett hem” var en mönsterbok som syftade till att ge inspiration åt 

människor som skulle bygga sig ett eget hus. Efterforskningar har gjorts för att undersöka 

om det utvalda huset har byggts i verkligheten någonstans i Sverige, utan resultat. Om ett 

sådant hus existerar kan det ha förändrats över tid så att det inte längre går att identifiera 

och därför inte är relevant för studien. 

Principlösningar och förslag på tekniska lösningar för det nya huset skissas i ArchiCad, 

men huset konstrueras inte i detalj. Dessa skall ses som förslag på lösningar men gör inte 

anspråk på att vara de bästa. Delvis på grund av att inga livscykelanalyser har gjort på 

förslagen. Lösningarna är valda utifrån de aspekter på hållbart byggande som har 

identifierats. 

Ingen komplett energiberäkning görs. Gamla och nya byggdelar jämförs genom sina 

konventionella U-värden. Köldbryggor identifieras inte. Förslag på nya 

konstruktionslösningar för yttervägg och bjälklag samt en standardlösning för taket 

presenteras. U-värden för tillbyggnaden beräknas inte.
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2. Bakgrund och teori 

2.1. Aspekter på ett hållbart hus idag 

Hållbart byggande går tillbaka till definitionen för hållbar utveckling, som dök upp 

som begrepp i Brundtlandrapporten 1987. Det innebär att vi ska tillgodose behoven hos 

dagens generation utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose 

sina behov (UN, 1987). 

Det finns idag ingen tydlig definition av vad ett hållbart hus är, varken i Sverige eller 

EU. Inte heller hållbart byggande och hållbar samhällsutveckling är entydigt definierat. 

Ett sådant tillstånd öppnar för subjektiva tolkningar och oreglerat användande av 

begreppen. Att använda begreppet hållbart utan att egentligen ha någon tydlig definition 

eller några mätbara parametrar är problematiskt. Det riskerar att urholka begreppet så att 

det helt förlorar sin innebörd, vilket görs idag. Ordet hållbart används idag inom alla 

branscher och i alla sammanhang för att påvisa medvetenhet om klimatförändringarna. 

Precis som ”miljövänlig” och ”klimatsmart” har använts. En tydlig och samstämmig 

definition som gäller i hela EU skulle vara önskvärd, vilket inte finns i dagsläget 

(Lövkvist, 2015). Den här rapporten gör inga anspråk på att entydigt definiera ett hållbart 

hus. Begreppet används i betydelsen tredimensionell hållbarhet, där aspekter som rör 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ses som en helhet, och som syftar tillbaka på 

Brundtlandrapportens definition på hållbar utveckling.  

Det finns ett flertal miljöcertifieringar som gäller byggnader i Sverige, som 

Miljöbyggnad, EU GreenBuildning, BREEM SE, LEED, (Sweden Green Building Counsil, 

2014). Det finns också olika benämningar på lågenergihus med olika kriterier, som 

nollenergihus, plusenergihus, nära-nollenergihus1, passivhus och minienergihus (Sveriges 

Centrum för Nollenergihus, 2013). 

Ett hållbart hus idag handlar om en helhetssyn på samtliga hållbarhetsaspekter, 

ekologiska, ekonomiska och sociala, vilket blir tydligt i Boverkets vision för Sverige 2025 

om det hållbara byggandet (Boverket, 2012). Visionen kopplar till de svenska 

miljökvalitetsmålen, där det 15:e specifikt behandlar den bebyggda miljön 

(Naturvårdsverket, 2015). Miljömålet är uppdelat i 10 specificerande delmål: 

Hållbar bebyggelsestruktur: Byggnader ska vara hållbart utformade och lokaliseras så att 
hela bebyggelsestrukturen blir långsiktigt hållbar 

Hållbar samhällsplanering: Det ska finnas ett samband inom och mellan tätorter så att 
stad och land kan samverka.  

                                                      
1 Kriterierna är inte klara i dagsläget. 
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Infrastruktur: System för energi, vatten, avlopp, avfall, transporter ska vara integrerade i 
stadsplaneringen för att tillgodose människors behov och minska resursanvändningen, 
energianvändning och klimatpåverkan. Hänsyn ska tas till natur- och kulturmiljö, estetik, 
hälsa och säkerhet. 

Kollektivtrafik, gång och cykel: Kollektivtrafiksystemen ska vara miljövänliga, säkra, 
effektiva och tillgängliga. 

Natur och grönområden: Tillgängliga grönområden av bra kvalitet ska finnas i närheten 
av bebyggelsen. 

Kulturvärden i bebyggd miljö: Värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer, platser och 
landskap ska bevaras, användas och utvecklas.  

God vardagsmiljö: Den bebyggda miljön ska utgå från människans behov, vara varierad 
och ge skönhetsupplevelser och trevnad.  

Hälsa och säkerhet: Människor ska inte utsättas för hälso- och säkerhetsrisker som 
luftföroreningar, kemiska ämnen, buller och radon.  

Hushållning med energi och naturresurser: Naturresurser ska användas på ett effektivt, 
miljöanpassat och resursbesparande sätt, främst förnyelsebara energikällor används.  

Hållbar avfallshantering: Avfallshanteringen ska vara effektiv och lätt att använda för 
människor, avfallet ska förebyggas, och återanvändas så att påverkan på hälsa och miljö 
minimeras 

En vanlig uppdelning av hållbart byggande är enligt modellen ekologisk, ekonomisk 

och social hållbarhet. 

 

2.1.1. Ekologisk hållbarhet 

Hushållning med resurser kan uppnås genom att byggnaden är energieffektiv, 

välisolerad och utan köldbryggor. Den ska göras så tätt som möjligt för att minska 

värmeförluster. Klimatskal, fönster och dörrar ska ha låga U-värden. Värmen i inom-

husluften ska återvinnas. Olika delar av byggnaden kan ha olika temperaturzoner. 

Arkitektur och utformning med en kompakt huskropp och liten ytteryta gör att det går åt 

lite energi för uppvärmning (Bokalders et al., 2014 s. 192).  

Elförbrukningen ska minimeras. Den senaste och mest effektiva tekniken ska användas 

till behovsstyrd belysning, ventilation och eleffektiva vitvaror. Lösningar som inte 

använder el är att föredra, som skafferi, torkholk och utnyttjande av dagsljus (Bokalders 

et al., 2014 s. 192). Om byggnaden lokaliseras så att den utnyttjar solvärmen, undviker 

blåsiga områden och placeras på ett lämpligt sätt utifrån klimatsynpunkt kan energiför-

brukningen minska med 25 % (Bokalders et al., 2014 s. 419). 
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Vattenförbrukningen ska minimeras. Regnvatten ska tas tillvara och lokala 

vattenresurser ska helst användas, som en egen brunn där det är möjligt (Bokalders et al., 

2014 s. 192). 

Hushållning med resurser handlar mycket om vår livsstil, och hur denna påverkar 

utformningen av byggnaden (Bokalders et al., 2014 s. 194). Hur vi lagar och förvarar mat, 

tvättar och torkar kläder, hur vi klär oss inomhus, vilka sysselsättningar vi ägnar oss åt på 

vår fritid, hur stor yta vi behöver per person. 

Förnyelsebara råvaror som trä och fibrer från växter och djur är att föredra, men 

hänsyn måste också tas till hur dessa har producerats och transporterats. Byggnads-

material ska väljas ur ett livscykelperspektiv. Det material som ger minst miljöpåverkan 

från vagga till ny vagga är att föredra (Bokalders et al., 2014 s. 44). 

Att bygga hållbart innebär att de resurser som byggnaden använder ska ingå i slutna 

kretslopp. För att uppnå detta måste värme och el komma från förnyelsebara källor. 

Avloppsvattnet ska inte bara släppas ut i systemet utan helst sorteras upp. Torrtoaletter är 

den bästa hållbara lösningen (Bokalders et al., 2014 s. 258). Näringsämnena kan genom att 

toalettavfallet sorteras återvinnas och användas som gödningsmedel (Bokalders et al., 

2014 s. 354). Dagvatten ska helst återföras till grundvattnet lokalt på platsen, istället för att 

ledas bort till reningsverk. Källsortering och kompostering ska minimera avfallet. 

Organiskt avfall som matrester ska återföras till odling (Bokalders et al., 2014 s. 298).  

 

2.1.2. Ekonomisk hållbarhet 

Att använda naturresurser på ett effektivt och resursbesparande sätt har inte bara med 

ekologisk hållbarhet att göra, utan kopplar även till den ekonomiska hållbarheten. 

Byggnaden ska ha låga driftkostnader. En byggnad som förbrukar lite energi och vatten, 

och som producerar minimalt med avfall blir billigare i drift (Bokalders et al., 2014 s. 180).  

Material ska väljas så att underhållsbehovet minimeras. Låg livscykelkostnad är 

eftersträvansvärd istället för enbart lägsta pris vid produktion (Bokalders et al., 2014 s. 

180).  

Under produktionsfasen ska spill och resursslöseri minimeras för att uppnå ekonomisk 

hållbarhet (Bokalders et al., 2014 s. 183). Att återanvända byggmaterial är resurseffektivt 

och ekonomiskt. 
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2.1.3. Social hållbarhet 

Byggnadsmaterial ska väljas så att farliga kemikalier undviks. De ska inte heller avge 

emissioner till inomhusluften (Bokalders et al., 2014 s. 41). 

Byggnaden ska konstrueras så att hälsorisker som fuktskador, radon och buller 

undviks. Det blir en samverkan med platsen och miljön där byggnaden står. 

Konstruktionen och utformningen ska väljas så att byggnaden blir lättstädad och 

möblerbar (Bokalders et al., 2014 s. 34). 

Installationslösningar för ventilation, värme, vatten och el ska ge komfort och ett 

hälsosamt inomhusklimat. Systemen ska vara enkla och lättskötta. Tekniska komponenter 

ska minimeras (Bokalders et al., 2014 s. 112). 

Ventilationssystemet ska vara behovsstyrt och ljudlöst.  Det ska inte ge kallt drag 

vintertid. Självdragskrafterna som bygger på tryckskillnader och att varm luft stiger ska 

utnyttjas (Bokalders et al., 2014 s. 118). Elinstallationerna ska inte ge upphov till elektriska 

och magnetiska fält (Bokalders et al., 2014 s. 133). Rörsystem för vatten och avlopp ska 

utformas på ett säkert sätt så att fuktskador undviks. 

I Sveriges klimat är det värdefullt att utnyttja solvärmen under vintern, och lägga 

byggnaden så att den får maximal solinstrålning under den kalla perioden. Under 

sommaren är skugga från träd önskvärt för ett bra inomhusklimat utan att behöva 

konstgjord kyla. Byggnaden ska läggas så att en vindskyddad uteplats kan ordnas 

(Bokalders et al., 2014 s. 419). För att skapa trivsel på platsen är möjlighet till odling 

viktigt. (Bokalders et al., 2014 s. 486). 

För att skapa ett socialt hållbart hus är det viktigt att planlösningen är flexibel. 

Byggnaden ska kunna förändras över tid och med antal personer i hushållet. Hur stor yta 

per person som är rimlig bör övervägas. Sverige har bland de största ytorna per person i 

Europa (Bokalders et al., 2014 s. 483). Byggnaden och tomten måste uppnå lagkrav i PBL 

och BBR på tillgänglighet. 

Hur människor trivs i sitt hem har att göra med om det ligger hantverk bakom 

utformningen av materialen, hur bostadens rum är förbundna till varandra genom axlar, 

om det är möjligt att gå runt i huset utan att hamna i återvändsrum, rummens form och 

proportioner, tillgången till dagsljus, uppdelning av offentlig och privat del (Nylander, 

1999 s. 41). 
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2.2. Krav som ställs på ett hus idag 

2.2.1. Utformningskrav 

I bygglovet prövas byggnadens utformning. Byggnaden ska vara lämplig för sitt 

ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan samt vara tillgänglig för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (PBL 8 kap § 1).  

För att kravet på lämplighet ska vara uppfyllt ska kraven i BBR § 3:22 vara uppfyllda. 

Det innebär att det i bostaden ska finnas ett rum för personlig hygien, ett rum eller en 

avskiljbar del av ett rum för vardera daglig samvaro, sömn och matlagning. I anslutning 

till utrymmet för matlagning ska det finnas plats för måltider. Det ska också finnas ett 

utrymme för hemarbete, ett entréutrymme med plats för ytterkläder, utrymme för att 

tvätta och torka tvätt maskinellt samt utrymme för förvaring. Det bör också finnas en 

balkong eller uteplats, men detta är inget skall-krav. En avskiljbar del av ett rum ska ha 

fönster mot det fria, delen ska också kunna avskiljas med väggar från resten av rummet 

och ändå behålla sin funktion. Lämpligheten anses uppfylld om anvisningarna i svensk 

standard SS 91 42 22 följs (SIS, 2006a). 

Husets utformning ska stämma med det som står i en eventuell detaljplan eller 

områdesbestämmelser. Reglerna om förbud mot förvanskning och varsamhetskravet ska 

uppfyllas (PBL kap 8 § 13-14). Utformningen ska anpassas till omgivningen, som stads- 

eller landskapsbilden, natur- och kulturvärden (PBL kap 8 § 9).  

När det gäller en bostad i flera plan så måste undervåningen uppfylla alla krav på 

tillgänglighet. Tillgängligheten anses uppfylld om samtliga ovanstående funktioner ryms 

på bottenvåningen, och om måtten på de olika utrymmena följer anvisningarna i SS 91 42 

21 normal nivå (SIS, 2006b). Entré- och kommunikationsutrymme ska ha en fri bredd på  

1,1 m. Passager vid små hinder samt genom dörrar ska ha en fri bredd på 0,80 m (SIS, 

2006b s.5). Om bostaden inte ligger i markplan så ska det i efterhand gå att anordna en 

ramp till entrén, som uppfyller kraven i BBR 3:1422.  
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2.2.2. Tekniska krav 

I den tekniska granskningen prövas byggnadens tekniska egenskaper enligt de krav 

som finns i PBL (PBL 8 kap § 4). Dessa tekniska egenskapskrav är:  

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

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

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 

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

orienteringsförmåga, och 

9. hushållning med vatten och avfall. 

De tekniska krav som kommer att behandlas i studien är olika byggdelars värme-

genomgångskoefficienter och uppfyllandet av tillgänglighet. De tekniska kraven på 

tillgänglighet är funktionsmått som uppfyller lagkraven. 

 

2.2.3. Standard för bostadsutformning 

Vilka funktioner som bör finnas i en bostad finns specificerat i SS 91 42 22 (SIS, 2006a). 

De mått och mängder på funktionerna som gäller anges i SS 91 42 21 (SIS, 2006b). Dessa 

standarder är frivilliga och blir tillämpliga när de åberopas. Kraven på lämplighet och 

tillgänglighet anses dock vara uppfylla om dessa anvisningar har följts, även om kraven 

också kan uppnås på andra sätt. Sett till det utvalda husets storlek (8x10 m i plan) och 

förekomsten av två stora sovrum kan det ses som en bostad för 4 personer. I en sådan 

bostad ska enligt standarden SS 91 42 22 finnas följande funktioner där bokstaven M 

anger modulmått och motsvarar 10 cm. (SIS, 2006a): 

• Entré med högskåp 6M, kapphylla 8M, plats för stol eller rullstol, plats för låg 

förvaringsmöbel samt vändmöjlighet för rullstol. 

• Samvaro och arbete ska rymma en sittgrupp för 6 personer, stor arbetsplats, 

lämpligt placerad tv, 3 bokhyllor. 

• Måltid ska ha sittplatser för 6 personer. 

• Matlagning ska ha en bänklängd på 32M. Under arbetsbänken ska finnas ett 

diskbänkskåp med hoar på 8M, spis 6M, lådskåp 4M. Viktigt är att det mellan 

hoarna och spisen är en bänkyta på 8M, och mellan diskbänkskåpet och spisen 

ska lådskåpet på 4M placeras. Utöver detta kan en diskmaskin placeras under 

arbetsbänken. Väggskåp ska finnas till en längd av 32M. Utöver detta ska det 
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finnas plats för ett högskåp (eller bänkskåp eller apparat) på 6M. Kyl/frys på 

300 l ska finnas. 

• Ett sovrum för två personer ska ha plats för två sängar med varsin 

avställningsyta, liten arbetsplats (eller barnsäng), klädförvaring 12M, stol, 

eventuellt en bokhylla. I ett av sovrummen ska sängarna få plats bredvid 

varandra. 

• Hygienrum ska ha plats för 16M badkar, wc-stol, spegel, tvättställ, skåp. 

Hygienrummet på bottenvåningen ska uppfylla tillgänglighet enligt 

normalnivå. På övervåningen ska det finnas ett toalettrum med wc-stol, spegel 

och tvättställ eller ett bad/duschrum som inte behöver vara tillgängligt. På 

bottenvåningen ska det finnas plats för tvätthantering. 

• Friarea ska ha måtten 2000x2500 mm. Lätt flyttbara möbler får inkräkta på ytan. 

• Förvaring ska ha plats för 12M förvaring i högskåp eller stånglängd. Detta är 

förvaring utöver de som anges under entré och sömn. 

• Städförvaring ska ha ett högskåp 8M. 

• Förråd behöver inte finnas i bostaden utan kan lokaliseras i separat byggnad. 

För fyra personer ska förrådet vara minst 6,56 m2. 

• Balkong eller uteplats bör finnas och vara insyns- och vindskyddad. Den ska ha 

matplats för 4 personer. 
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3. Metod 

 

3.1. Genomförande 

Ett hus från förra sekelskiftet har valts ut. Det hus som valts är den största modellen ur 

Ragnar Östbergs mönsterbok för egnahemsbygge, ”Ett hem”, som gavs ut i första upplaga 

1905. I skriften tar Östberg fram ritningar på fem hus, från en liten stuga på ett rum med 

kokspis, till ett större hus med fyra rum, jungfrukammare och kök. Den största modellen 

väljs som studieobjekt för att den i storlek ganska bra överensstämmer med de pre-

fabricerade villor som finns på marknaden idag. Den kan också anses vara anpassad för 

fyra personer. Anledningen till valet av hus är att Östbergs mönsterbok skiljer sig från 

andra samtida mönsterböcker på så sätt att arkitekten ger ingående råd om hur själv-

byggaren ska tänka, planera och inreda sitt hem. Studien innefattar tekniska ritningar, 

bakomliggande tankar och ideal. Huset har inte studerats i verkligheten, utan endast som 

ritningar och beskrivningar. Där gamla och nya byggdelars konventionella U-värden 

jämförs har beräkningarna gjorts med hjälp av resistanser och värmemotstånd. 

Som metodik används fallstudie av ett specifikt objekt (Höst et al., 2011 s. 33). Objektet 

har kartlagts för att analysera vilka hållbara aspekter som återfinns hos det, samt för att 

definiera vilka hållbarhetsaspekter som objektet saknar. Metodiken har sedan gått över i 

aktionsforskning (Höst et al., 2011 s. 39) för att modifiera och förbättra det valda objektet. 

En prototyp på ett nytt hus har tagits fram, vilket presenteras med ritningar och 

beskrivningar. Då aktionsforskning går ut på att förändra och samtidigt utvärdera det 

som förändrats kan det bli problem med oberoendet (Höst et al., 2011 s. 40). Det kan vara 

svårt att kritiskt utvärdera en egenhändigt gjord förändring.  

 

3.2. Litteraturstudier 

För att definiera vad som menas med ett hållbart hus idag har litteraturstudier gjorts. 

De källor som valts ut är de som har ansetts ha störst trovärdighet, som Boverket och 

Naturvårdsverket. En subjektiv men heltäckande beskrivning av ekologisk, ekonomisk 

och social hållbarhet inom byggandet finns i boken Byggekologi, av Bokalders & Block. 

Denna källa har använts som kurslitteratur inom ett flertal kurser inom Byggingenjörs-

utbildningen, varför den får anses ha en hög trovärdighet. 

För att få fram bakgrunden till varför ”Ett hem” gavs ut och Ragnar Östbergs 

bakomliggande idéer till utformningen av huset har några av de källor som Östberg själv 

rimligtvis borde haft tillgång till studerats för att få samtidens syn på ämnet. För att förstå 
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hur Östberg måste ha resonerat kring utformningen är den litteratur som han rimligtvis 

haft tillgång till av stor relevans. De källor som åsyftas är John Ruskins texter samt 

Hermann Muthesius verk ”Das englische Haus”. Dessa var utgivna vid tillkomsten av 

”Ett hem”. 

PBL, BBR och svensk standard har studerats för att få klarhet i vilka krav som ställs på 

ett hus idag. Ett nytt hus baserad på det gamla har skissats med hjälp av ett modernt 

CAD-program (ArchiCad 18). Detta för att på ett smidigt sätt kunna göra de nödvändiga 

förändringar som krävs för att anpassa huset till dagens krav och standarder, och på ett 

tydligt sätt kunna åskådliggöra förändringarna. Det nya huset har inte byggts i 

verkligheten i full skala. 

 

3.3. Datainsamling 

Kvalitativ data består av beskrivningar och ord (Höst et al., 2011 s. 114). I fallstudien 

har kvalitativa data om hållbarhetsegenskaper samlats in genom observationer och 

litteraturstudier. I aktionsforskningsfasen av studien har huvudsakligen kvantitativa data 

som millimetermått, avstånd, beräkningar av u-värden samlats in. Dessa har verifierats 

mot analys av lagar, regler och standarder. 

 

3.4. Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet är i huvudsak kopplade till kvantitativa metoder, 

men används numera även på kvalitativa metoder, vilket kan vara problematiskt. I en 

kvalitativ ansats kan inte tillförlitligheten skattas i siffror (Gunnarsson, 2002). 

Med reliabilitet menas att mätningen sker på ett trovärdigt sätt, och med validitet 

menas att det som är relevant i sammanhanget mäts (Höst et al., 2011 s. 41).  

Eftersom begreppet ”hållbart hus” inte är allmänt vedertaget definierat sedan tidigare 

blir det ett problem med validiteten. Om ett begrepp inte har en tydlig mätbar definition 

kan vem som helst göra anspråk på att definiera begreppet. Den här studien gör inte 

anspråk på att entydigt definiera ”hållbart hus”. Ett urval av representativa egenskaper 

har gjorts från källorna. Objektet analyseras sedan utifrån de utvalda egenskaperna. 

Urvalet är inte heltäckande, och någon annan skulle kunna göra ett helt annat urval från 

samma källor, eller tolka källorna annorlunda.  

De hållbarhetsegenskaper som används i studien är i huvudsak kvalitativa data som 

inte är mätbara. Resultaten av hållbarhetsegenskaper i den här studien uppvisar validitet 
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enbart för det studerade objektet i förhållande till de utvalda källorna. Resultaten är inte 

generella och gäller inte för andra likvärdiga objekt. 

Reliabiliteten när det gäller kvantitativa data i aktionsforskningsfasen är hög, då 

mätningar i CAD-modellen är relevanta och noggranna. 

 

3.5. Utvärdering 

I aktionsforskning studeras först ett objekt eller en situation. Sedan förändras objektet 

för att ta fram lösningar på de problem som identifierades under studien. Lösningen 

utvärderas därefter (Höst et al., 2011 s. 39). I studien har objektet förändrats för att nå upp 

till kraven i BBR, PBL och svensk standard. Utvärdering har skett kontinuerligt och 

iterativt under processen med att förändra objektet, och handlar i huvudsak om 

mätningar i modellen. Kontroller har hela tiden gjorts för att byggdelar och funktionsytor 

inte ska kollidera. Noggrannheten har varit hög då mätningar gjorts med millimeterskala. 

Detta går inte att redovisa i tabeller eller i punktform i checklistor, då utformningen av ett 

hus är en kreativ process som pågår under lång tid. Utgångspunkten i förändrings-

processen har varit att förändra så lite som möjligt utifrån den ursprungliga modellen. 

Den slutliga utvärderingen av modellen innefattar en kontroll att alla funktioner finns 

med och får plats. Tekniska lösningar och system har valts utifrån den presenterade 

teorin. De ska ses som förslag som kopplar till de utvalda källor som fått definiera ett 

hållbart hus i den här studien.
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4. Resultat 

 

4.1. Arkitekten Ragnar Östberg 

Ragnar Östberg föddes 14 juli 1866. Efter att ha bedrivit egna studier lyckades han bli 

behörig att söka till den 4-åriga arkitektlinjen vid Tekniska högskolan. Efter examen 

antogs han till Konstakademins byggnadsskola där han gick 1888-1891. Efter detta följde 

friare konstnärliga studier vid akademien. I väntan på att få stipendium till en studieresa 

arbetade Östberg hos arkitekten Isak Gustav Classon. Under denna tid deltog han även i 

arkitekturtävlingar och gjorde egna studieresor till Sörmland, Uppland och Dalarna, där 

han kom i kontakt med landets byggnadstraditioner (Cornell, 1965 s. 20). 

Sammantaget tog Östbergs arkitektstudier 15 år, vilket Östberg starkt kritiserar i sin 

slutrapport till akademien (Domellöf, 1994, s 61). Han framhåller istället det engelska 

systemet som var uppbyggt kring mästare-gesäll, med kortare och mer praktiskt inriktade 

studier. Östberg kritiserade också Konstakademins historicism och fokus på klassicism 

som fanns inom arkitekturutbildningen.  

1906-1907 slog Östberg igenom som arkitekt och ritade flera villor, en teater i Umeå 

och ett läroverk på Östermalm. Hans villor har en tydlig nationalromantisk arkitektur. 

Typiskt för nationalromantiken är mörkt tegel, småspröjsade fönster och höga branta tak 

(Björk et al., 2013 s. 62). Under åren 1911-1923 arbetade Östberg med Stockholms 

Stadshus. Byggnaden är ett monument i nationalromantisk stil, samtidigt som det 

förebådar 20-talsklassicismen. Efter detta var Östberg en hyllad och prisad arkitekt, men 

han fick inga nya uppdrag. Folk trodde att han hade så mycket uppdrag och var så fram-

gångsrik att han var för stor för att rita villor (Cornell, 1965 s. 24).  

Östberg blev mot slutet av sin karriär alltmer klassicistiskt i sitt uttryck, vilket syns 

tydligt i Patentverksbyggnaden. När Östberg 1921 blev professor vid Konstakademin 

hade han själv blivit klassicist, det som han tidigare hade kritiserat. Efter 10 år som lärare 

upplevde han undervisningen som en börda. Studenterna var nu mer inriktade mot 

funktionalismen (Cornell, 1965 s. 23). Ett av hans sista stora uppdrag blev Sjöhistoriska 

museet på Djurgården. Ragnar Östberg dog 1945. 
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4.2. Bakgrunden till ”Ett hem” 

I slutet av 1800-talet ökade Sveriges befolkning kraftigt till följd av lägre barna-

dödlighet, bättre mat och bättre mediciner. Det som odlades räckte inte att försörja alla. 

Många på landsbygden blev jordlösa till följd av komplicerade arvsskiften. Vissa 

emigrerade till Amerika, andra flyttade in till städerna. Runt industrisamhällen växte det 

upp en oreglerad kåkbebyggelse för arbetarna (Björk et al., 2009 s. 15). De välbärgade 

hade redan börjat flytta ut utanför städerna för att leva sundare med frisk luft och närhet 

till naturen. Bostadssituationen i städerna blev en stor social fråga runt sekelskiftet 1900, 

då många bodde trångt och ohygieniskt.  

Egnahemsrörelsen startade på landsbygden för att fler skulle kunna bo kvar, bygga sig 

ett eget hus på fri grund och försörja sig på en liten odlingslott. Så småningom spreds 

rörelsen till städerna. Från 1904 gick det att få egnahemslån från staten för att bygga på 

landsbygden, och från 1908 även i städerna. De områden som togs i anspråk för egna-

hemsområdena var ofta jordbruksmark i närhet till städerna. Tomterna var därför lätta att 

bygga på (Björk et al, 2009, s 29). Det fanns flera skäl till att hjälpa arbetare att skaffa ett 

eget hem. Känslan för landet och hembygden skulle stärkas för att få folk att stanna kvar 

istället för att emigrera. Inom politiska kretsar fanns föreställningen att arbetarna kunde 

göras lite mer borgerliga, och på så sätt stävja de socialistiska idéerna som fick arbetarna 

att organisera sig. Från nykterhetsrörelsen och frikyrkligt håll ansågs att en arbetare som 

la sina pengar och sin tid på det egna hemmet inte skulle ägna sig åt alkoholmissbruk och 

syndigt leverne (Byggnadskultur, 1990).  

I ett försök att sprida kunskap om självbyggeri och god form startade Ragnar Östberg 

och Lars Israel Wahlman 1902 en rådgivningsbyrå. Byrån hade öppet två gånger per 

vecka under maj, samt under oktober – december. Tiderna valdes så att arbetare skulle 

kunna komma utanför sin arbetstid. I lokalen fanns prover på lämpliga, billiga tapeter, 

tyger, vävnader, inredningstextilier, reproduktionstryck i ramar samt ritningar på enklare 

träbyggnader och möbler. Rådgivningsbyrån måste anses ha varit ett misslyckat 

experiment. Östberg utvärderade själv byråns betydelse året efter i Social Tidskrift. 

Endast en handfull människor kom dit med många olika funderingar, allt från att få hjälp 

med att bygga ett flygplan till att få råd om möbler. Östberg drog slutsatsen att arbetarna 

behövde mer upplysning innan de kunde tillgodogöra sig råden, även om de gavs gratis. 

Han trodde att medelklassen skulle vara en bättre målgrupp, och att rådgivningen då 

skulle kosta något istället. Östberg påpekade också att arbetarna först måste ha kontroll 

över sin ekonomi, sitt yrke och det egna hemmet, innan de kan tillgodogöra sig formsinne 

och trevnad. Arbetarna hade alltså i många fall inte ens basbehoven uppfyllda, och då är 

det svårt att tillgodogöra sig skönhet, trevnad och god form, vilket Östberg insåg i 

artikeln (Östberg, 1903). 
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Efter erfarenheterna med rådgivningsbyrån gav Östberg ut skriften ”Ett hem” 1905. I 

den presenterade Östberg ritningar på fem hus i olika storlekar, från en stuga på ett rum 

med spis, till ett hus med fyra rum, jungfrukammare och kök. Han beskrev också hur 

självbyggaren skulle tänka och planera. Lämpliga enkla möbler att bygga själv fanns 

också med. Skriften blev mycket populär och redan 1913 fick den tryckas i en fjärde 

upplaga. 

Idéerna i ”Ett hem” var starkt influerade av den engelske samhällskritikern och 

arkitekturdebattören John Ruskins tankar om arkitektur och äkta material. John Ruskin 

gav ut flera skrifter om arkitektur, bland andra ”The seven lamps of architecture” och 

”The poetry of architecture”. Där formulerade han de principer som sedan spreds främst 

till Arts & Craftsrörelsen med William Morris i spetsen.  Den engelska arkitekt som 

starkast influerades av Ruskin var Philip Webb, som samarbetade med William Morris i 

byggandet av dennes Red House, som anses vara den första Arts & Craftsbyggnaden 

(Todd, 2004, s 96). Den första svenska översättningen av Ruskin kom 1897 och hans tankar 

spreds främst av arkitekten I. G Classon till hans elever. Under sin studietid gick Östberg i 

lära hos just Classon. Östberg besökte också England på sin stipendieresa 1898, där han 

kom i kontakt med den nya engelska arkitekturstilen.  

I slutet på 1800-talet rådde en byggboom, inte bara i England utan även i Sverige. 

Städerna växte, fabriker, hyreshus och offentliga byggnader uppfördes. Byggnaderna fick 

en blandning av historiserande stilar, som inte hade något med funktionen att göra. Det 

var billiga masstillverkade dekorationer, som pilastrar, kolonner och gesimser som 

prydde fasaderna. Ledande arkitekter och konstkritiker i England vände sig mot detta. 

Den industriella masstillverkningen ansågs ha tryckt tillbaka hantverkskunnandet, och nu 

skulle hantverkets betydelse för skönheten återupprättas (Gombrich, 1999 s. 535). Ruskin 

framhåller i sina skrifter vikten av hantverket, den mänskliga handens bearbetande av 

materialen, som motvikt till det maskinellt producerade (Ruskin, 1880 s. 55). Det vackra 

kommer ur hantverket, samtidigt som det enkla är vackert. Det ska inte vara över-

dekorerat. Ruskin ville också återupprätta den medeltida hantverkstraditionen med 

bygghyttor, där alla konstnärer arbetade tillsammans. Detta tog Östberg intryck av, och 

under bygget av Stockholms Stadshus arbetade han efter dessa ideal. Stadshusbygget har 

kallats den sista bygghyttan, där arkitekt, byggare, skulptörer och målare arbetade 

tillsammans med uppförandet. Detta är typiskt för Östbergs helhetssyn på byggandet. 

Ruskins tankar spreds till Tyskland via Hermann Muthesius, som var kulturattaché på 

tyska ambassaden i London. Hans omfattande skildring av den engelska samtida 

villaarkitekturen i ”Das englische Haus” gavs ut i Tyskland 1904.  

Östberg var starkt influerad av detta verk, och vissa formuleringar i ”Ett hem” är 

direkt hämtade från ”Das englische Haus”. En viktig aspekt som Muthesius påpekade är 

att engelsmännen tar vara på de arkitektoniska uttryck, tekniker och material som finns 
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lokalt. Detta innebär att ett annat land inte kan importera den engelska stilen rakt av utan 

måste söka i den egna byggnadstraditionen (Muthesius, 1999del 1 s. 10). Detta tog 

Östberg fasta på när han använde den nationalromantiska stilen, som hämtat inspiration 

från den svenska byggnadstraditionen och allmogekulturen. 

 

4.3. Analys av hållbara aspekter i Östbergs hus 

4.3.1. Ekologisk hållbarhet 

Östbergs hus har analyserats utifrån hans egna ritningar och beskrivningar i skriften 

”Ett hem”, fjärde upplagan, 1913. Husets egenskaper har analyserats utifrån den 

definition av ett hållbart hus som presenteras i teorin i kap 2 i rapporten. Resultatet är inte 

generellt och kan inte appliceras på andra objekt, utan uppvisar validitet endast för det 

utvalda objektet i förhållande till den presenterade teorin. Det ursprungliga huset har 

ritats upp i 3d för att kunna analyseras noggrannare, men endast Östbergs egna ritningar 

används här för att beskriva det ursprungliga huset. Östbergs originalmodell från 1905 

har många kvaliteter som kan kopplas till ekologisk hållbarhet. 

Östbergs hus har en sammanhållen planlösning. Sadeltaket bryts inte av några 

takkupor, vilket enligt Östberg är både praktiskt och ekonomiskt (Östberg, 1913 s. 14). 

Huset har en kompakt form med liten ytteryta. Vid båda ytterdörrarna har Östberg lagt in 

vindfång, vilket är fördelaktigt ur energisynpunkt. Det gör att uteluften värms upp något 

innan den kommer in i bostadsutrymmena. Kattvindar längs husets långsidor begränsar 

sovrummens väggyta mot uteluften.  

Östbergs hus är lokaliserat efter solen. De arkitektritade hus som uppfördes i England 

under den här tiden representerade ett nytt sätt att tänka när det gäller husets 

lokalisering. Platsen och väderstrecken skulle bestämma husets utformning. I Sverige 

orienterades husen i första hand mot gatan, där de representativa rummen fanns. Mot 

gården lades de privata rummen. De engelska husen orienterades istället för att maximalt 

utnyttja solljuset, som är så sparsamt på grund av det fuktiga klimatet (Muthesius, 

1999del 2 s. 4). 
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Figur 1. Planlösningar 1905 (Östberg, 1913 5a). 

 

Detta var direkt applicerbart på svenska förhållanden, men mer baserat på det 

geografiska läget med få soltimmar. På så sätt kan olika delar av huset ha olika 

temperaturzoner. Huset utnyttjar solvärmen maximalt. Muthesius beskrev ingående hur 

rummen i de engelska husen orienterades. Vardagsrum och matsal mot sydost, kök mot 

norr och sovrum mot öster. Detta för att få in morgonsolen. Mot väster blir sovrummet för 

varmt på kvällen. (Muthesius, 1999del 2 s. 36ff). Östberg beskriver likartat lokaliseringen 

av rummen (Östberg, 1913 s. 7). I den studerade husmodellen ligger rummen just så, 

bortsett från ett av sovrummen som hamnar i väster.   

1905 var det inte vanligt att el drogs in i husen. Det som fanns att tillgå var lösningar 

som inte utnyttjade el, som skafferi och maximalt utnyttjande av dagsljus. Östbergs hus 

har skafferiet i det nordöstra hörnet för att kunna hålla matvaror svala. Fönstren i huset är 

väl tilltagna för att släppa in dagsljuset. 
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Figur 2. Fasader 1905 (Östberg, 1913 5b). Observera att det som benämns ”Fasad 

mot öster” är den västra fasaden. 

 

Det studerade huset har inte indraget vatten. Östberg menar att om det blir någon yta 

över när de grundläggande behoven mat och sömn är tillgodosedda, så bör ett badrum 

inredas (Östberg, 1913 s. 12). Viljan att inreda ett badrum finns där. Det ses inte som ett 

måste men är viktigt för renligheten och för att hålla sig frisk (Östberg, 1913 s. 12). 

Östberg förespråkar ett fristående, ljust och rymligt avträde utanför huset (Östberg, 1913 

s. 15). Detta är en mer ekologiskt hållbar lösning än att, som vi gör idag, spola våra 

toaletter med dricksvatten.  

I Östbergs hus kan det tänkas bo minst 4 personer. Boytan per person blir då 34 m2, 

vilket kan jämföras med genomsnittet 42 m2 per person i Sverige idag (SCB, 2015a). Att 

minimera boytan per person är ett sätt att hushålla med resurserna. 

Östberg har i huvudsak valt förnyelsebara material i huset. Dels för att det inte fanns så 

mycket annat att tillgå, men även för att han tagit intryck av Ruskins idéer. Byggandet ska 

använda sig av de material som finns på jordens yta, som trä, lera, sten (Ruskin, 1880, s 

40). Materialen ska tas lokalt från platsen där huset byggs. De material Östberg 

förespråkar i ”Ett hem” är granit eller betong till grunden. Stommen är av trä med papp 

och bräder både på in och utsida. Taket täcks med tegel på ett underlag av bräder och 
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papp (Östberg, 1913 s. 17). Användandet av lokala material hade inte med minskning av 

transporterna att göra utan berodde helt enkelt på att det inte fanns transporter och 

handelsvägar i samma utsträckning som idag. 

Östbergs hus har flera aspekter på slutna kretslopp. Kakelugnar som eldades med 

förnyelsebar råvara (ved) värmde alla rum. Eventuella matrester återfördes förmodligen 

till trädgårdsodlingen genom att de helt enkelt grävdes ner i rabatten. Dagvattnet som 

tillfördes tomten fördes inte bort utan gick ner i jorden på platsen. Huset har på 

ritningarna inga hängrännor eller stuprör som koncentrerar vattnet på vissa punkter 

(Östberg, 1913 Pl. 5, b).  

 

4.3.2. Ekonomisk hållbarhet 

Östbergs hus förbrukar av naturliga orsaker ingen el. Däremot gick det åt ved till 

uppvärmning. Driftkostnader för uppvärmning och inköp av ved kan ha varit höga då 

klimatskalet inte är tätt och isoleringen är i stort sett obefintlig i väggar och tak. Eftersom 

huset inte hade rinnande vatten inomhus var vattenanvändningen förmodligen sparsam.  

Östberg förespråkar omålad träpanel till fasaden, och även som väggbeklädnad 

inomhus (Östberg, 1913 s.14-15). En omålad fasad behöver endast bytas när den har 

murknat. Det finns exempel på omålade fasader som har hållit i 100 år. Om detta är en 

lösning som minimerar underhållsbehovet eller tvärtom bör utredas vidare. 

 

4.3.3. Social hållbarhet 

Östbergs grundtankar i ”Ett hem” är att var och en som bygger ett hus ska bygga åt sig 

själv, efter sina behov, och inte för att imponera på sina gäster (Östberg, 1913, s 3). Detta 

är direkt hämtat från beskrivningen av hur engelsmännen byggde (Muthesius, 1999del 1, 

s. 9). I Sverige var det vanligt att ha ett finrum som enbart användes vid besök eller 

festliga tillfällen. I vissa fall, som i de stora hälsingegårdarna, fanns hela våningar för fest, 

som inte användes eller värmdes upp till vardags (Nordin, 1997 s.17). Östberg ville 

avskaffa finrummet.  

De många mönsterböcker för egnahemsbygge som gavs ut runt sekelskiftet byggde i 

huvudsak på Muthesius tankar. Beskrivningarna av engelsmännens liv på landet blir 

bärande i den svenska egnahemsrörelsen. Hemmet värderades högt, det skulle vara 

trivsamt. Livet på landet föredrogs framför det i staden. Ljus, luft och familjeliv 

prioriterades framför sällskapsliv (Muthesius, 1999del 1, s. 8).  

Foder och lister var utformade med hantverksmässiga metoder, då Östberg liksom 

förebilderna i England högt värderade hantverkets betydelse för skönheten i hemmet 
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(Ruskin, 1880 s. 55). Takhöjden är 2,5 m på båda våningarna, och rummen är stora och 

rymliga. Alla rum har direkt dagsljus genom många och stora fönster. Bottenvåningen blir 

den offentliga delen med kök, matsal och vardagsrum, medan övervåningen är den 

privata delen med sovrum. 

Östberg framhåller vikten av att anpassa husets färg efter platsen och omgivande 

byggnader. Han hyllar de gamla svenska timmerhusens färgsättning med falurött och 

detaljer i vitt och de helt omålade ladorna (Östberg, 1913 s. 14). Han följer således sina 

engelska förebilder. De engelska husen anpassades efter platsen de byggdes på, och 

lokala material användes (Muthesius, del 2, s 4). Detta stämmer även med Ruskins 

principer att använda material och tekniker som knyter an till den lokala traditionen. 

Huset ska samverka med naturen på platsen när det gäller form, färg och material. 

När det kommer till fasadens utsmyckning väljer Östberg att hålla den enkel. Det finns 

inga lövsågade snirkliga fönsteromfattningar, som annars var vanligt på mer påkostade 

villor, och som Östberg var kritisk till (Domellöf, 1994 s. 50). Istället ses i fönster-

omfattningarna spår av de organiskt svängda former som Arts & Craftsstilen 

representerar (Ruskin, 1880 s. 105). Inspirationen från den svenska byggnadstraditionen 

och de stugor i Mellansverige som Östberg studerade under sina resor framträder tydligt. 

Förstukvisten och takfoten visar spår av hälsingegårdarnas klassicistiska drag (Nordin, 

1997 s. 6).  

Farliga kemikalier förekommer inte nämnvärt i Östbergs hus.  Materialen är trä, papp, 

tegel och sten. Isolering i bjälklag utgörs av torvströ med kalkinblandning (Östberg, 1913 

s. 18). Det framgår inte vilken slags färg han förespråkar till invändig målning och till 

foder och lister utvändigt. Men eftersom det handlar om hyvlat trä är det med största 

sannolikhet linoljefärg.  

Östberg har lagt stor vikt vid att utforma planlösningen så att huset går att möblera. 

När det gäller placering av dörrar och fönster har Östberg helt utgått från principerna 

som styrde utformningen av de samtida engelska husen. Dessa skilde sig från det svenska 

sättet. Dörrarna placerades med fördel där de störde minst, och inte centrerade mitt på 

väggen, vilket Muthesius påpekade var den gängse placeringen i Tyskland (Muthesius, 

1999del 2 s. 28), och även i Sverige vid den här tiden. I Sverige var det vanligt att rummen 

lades i fil, och i en sexdelad plan gick det således att gå runt från rum till rum i huset. 

Dessutom var det vanligt med dubbeldörrar som tog upp en stor väggyta. Dörrarna i 

engelska hus var få och små (Muthesius, 1999del 2 s. 142). Rummen i de engelska husen 

saknade kommunikationsdörrar sinsemellan, utan hade bara en dörr till en hall eller ett 

kommunikationsutrymme (Muthesius, 1999del 2 s. 27). Östberg väljer därför att ha en 

enkeldörr till varje sovrum, men han frångår principen något i bottenvåningen, där 

rummen ändå kopplas samman med kommunikationsdörrar sinsemellan. Dörrarna är 

dock små enkeldörrar, och placerade i hörnen på rummen. 
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Systemen för ventilation och värme saknar helt tekniska komponenter. Kakelugnarna 

ger värme drygt ett halvt dygn efter att de har eldats (egen erfarenhet). Ventilations-

systemet utgörs av självdrag, som är ett helt tyst system som utnyttjar att varm luft stiger 

uppåt och skapar cirkulation.  

Östbergs hus har en flexibel planlösning. Rummen är alla så stora att de inte är bundna 

till någon specifik funktion. Matsalen är nästan 18 m2 och skulle därför kunna användas 

både som vardagsrum eller sovrum. Båda sovrummen kan användas för paruppställning 

av sängar, eller för två separata sängar.   

Östbergs husmodell är ritad för att ligga på en egen tomt med trädgård och möjlighet 

till odling, vilket skapar trivsel. Fruktträd, bärbuskar och örter för husbehov skulle finnas 

i trädgården (Östberg, 1913 s. 17). 

 

4.4. Förändringar, framtagande av nytt hus 

4.4.1. Energikrav 

För att Östbergs hus ska leva upp till dagens krav i PBL och BBR samt de standarder 

som behandlar bostadens utformning behöver huset förändras.  

Klimatskalet görs tätt och välisolerat. För ett småhus med annat uppvärmningssätt än 

elvärme i klimatzon III gäller att den genomsnittliga värmegenomsgångskoefficienten Um 

får vara högst 0,40 W/m2K, och byggnadens specifika energianvändning får vara  

90 kWh/m2 Atemp och år (BBR 9:23). För att räkna fram byggnadens Um-värde ska hänsyn 

tas till linjära och punktformiga köldbryggor. För att veta hur dessa köldbryggor ser ut 

måste huset konstrueras i detalj. Detta beräknas inte här, utan en jämförelse mellan de 

gamla och nya byggdelarnas konventionella U-värden görs för att påvisa skillnaden 

mellan dagens byggande och gårdagens. Dessa har beräknats med hjälp av 

värmemotstånd (Bilaga 1). I den nya konstruktionen har en isoleringslösning från 

Kingspan valts som jämförelse, eftersom den har ett mycket lågt lambda-värde (Kingspan, 

2015).  

Väggarna i Östbergs hus har ett U-värde på 1,087 W/m2K, medan den nya 

konstruktionen får ett U-värde på 0,115 W/m2K (Bilaga 2).  

Fönstren kan på Östbergs tid ha varit kopplade två-glasfönster. Dessa skulle ha haft ett 

ungefärligt U-värde på 2,8 W/m2K (Energimyndigheten, 2006 s. 5). Om gamla fönster 

återanvänds i det nya huset och dessa kompletteras med energiglas invändigt, kan U-

värdet sänkas till 1,4 W/m2K (Energimyndigheten, 2006 s. 11).  

Bjälklaget i Östbergs modell har ett U-värde på 0,240 W/m2K mot 0,141 W/m2K i den 

nya konstruktionen (Bilaga 3). Här blir skillnaden inte så stor. Det skulle eventuellt vara 
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möjligt att behålla Östbergs lösning med torvströ som isolering och enbart komplettera 

med diffusionsspärr, då torv är ett naturmaterial. 

Östbergs yttertak kan ha varit helt oisolerat. Taktäckningen består av spontade bräder 

med ett lager asfaltspapp, läkt i dubbla lager och tegelpannor (Östberg, 1913 s. 18). 

Torvströ skulle inte ha kunnat användas, eftersom det skulle ha ramlat ner i takfoten. 

Ovanpå rummen i övervåningen kan det däremot ha varit isolerat med torvströ. 

Väggarna mot kattvindarna var förmodligen lika utformade som ytterväggarna. Det 

gamla taket beräknas inte. Det nya taket utformas istället med en standardiserad 

isoleringslösning från Isover; snedtak med skivor. Denna har ett U-värde på 0,15 W/m2K 

(Isover, 2015).  

 

4.4.2. Anpassning till standard för bostadsutformni ng 

Östbergs husmodell anpassas efter de standarder som finns gällande vilka funktioner 

en bostad ska innehålla, SS 91 42 22 (SIS, 2006a), samt vilka mått som gäller för 

möbleringen SS 91 42 21 (SIS, 2006b). Om råden för normal nivå följs när det gäller 

tillgänglighet så uppnås kraven i BBR. Lämplighetskravet i PBL uppnås också med de 

funktioner som ska finnas i en bostad. I ett hus med två våningar måste alla dessa 

funktioner vara lokaliserade på bottenvåningen (BBR 3:221). Planlösningen har därför 

förändrats enligt dessa standarder för bostadsutformning. För att behålla husets 

arkitektoniska uttryck har utsidan hållits så intakt som möjligt. Det innebär att den ökade 

tjockleken på klimatskalet har tagit yta från boytan. Att istället låta väggar och tak växa 

utåt skulle förstöra proportionerna på huset. 

Tamburen har utökats något i yta. En kapphylla på 8M har ordnats i trappans mitt. En 

låg förvaringsmöbel ryms under kapphyllan. Två garderober på 6M och vändradie för 

rullstol 1300 mm får plats. Trapploppets bredd har justerats till 900 mm istället för 1000 

mm, för att parera ytterväggens ökade tjocklek.  

Vardagsrummet har minskat något i yta på grund av ytterväggstjockleken. Här ryms 

funktionerna samvaro och arbete, med sittplatser för 6 personer samt en stor arbetsplats. 

Tv får plats på väggen bredvid dörren till hallen. Kakelugnen är här utbytt mot en 

vattenmantlad kamin med ackumulatortank. 

 



  Resultat  
 

 

25 
 

 

Figur 3. Ny planlösning bottenvåning. 

 

I matsalen finns funktionen måltid med sittplats för 6 personer, varav en plats för 

rullstol. Här ryms även 3 bokhyllor. I BBR 3:221 framgår att en avskiljbar sängplats ska 

kunna ordnas på bottenvåningen för att full tillgänglighet ska uppnås. Denna behöver 

alltså inte finnas förrän behovet uppstår. Matsalen kan i detta fall göras om till sovrum, 

och matplatsen kan då lokaliseras till köket istället.  

I köket har det lilla vindfånget tagits bort, eftersom tillbyggnaden nu fungerar som 

luftsluss. Skafferiet har lokaliserats ut i tillbyggnaden, som har tunnare väggar och därför 

kan hållas svalare. För att minska elberoendet och även öka säkerheten vid elavbrott 

rekommenderas att vedspisen behålls. Mot matsalsväggen finns vedspisen och elspisen 

som båda ryms under samma fläktkåpa, ett lådskåp på 4M och skåp på 8M. Vatten har 

förlagts till väggen mot badrummet för att samla rördragningarna. På så sätt minskas 

materialbehovet och antalet håltagningar kan minimeras. Kyl och frys får plats på den 

östra väggen. En total bänklängd 34M uppnås, exklusive vedspisen.  
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Plats för ett extra högskåp 6M har inte gjorts. Skafferiet borde fylla den funktionen. Plats 

för det skåpet kan annars ordnas inne i skafferiet. Matplatsen markeras med punktlinjer 

då den inte representerar den ordinarie placeringen. I det ursprungliga huset användes 

köket enbart för matberedning och inte för måltiden, vilket kan behållas i den nya 

planlösningen, så länge bottenvåningen inte behöver den fulla tillgängligheten.  

 

Figur 4. Detaljbild av köket. 

 

För att få plats för funktionen tvätt samt teknik som krävs för uppvärmningssystemet 

och en varmvattenberedare rekommenderas en mindre tillbyggnad på husets östra sida. 

Tvättmaskin, torktumlare, tvättbänk med möjlighet till källsortering under, städskåp samt 

förvaring om 6M ryms i tillbyggnaden. Här finns också skafferiet. Denna tillbyggnad får 

tunnare väggar då de funktioner som finns där inte kräver en innetemperatur på 20 

grader. Tillbyggnaden kan utformas som en glasveranda med många fönster, och även 

användas för friskluftsintag. Tilluften kan då förvärmas av solinstrålningen i 

tillbyggnaden. Här kan också tvätt torkas utan att använda torktumlare eller torkskåp. 

Detta minskar elberoendet. 
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En vindskyddad uteplats kan ordnas i vinkeln som blir vid tillbyggnaden. Ett externt 

förråd i trädgården på ca 7 m2 motsvarar behovet av förvaring. 

I det som var jungfrukammare har ett hygienrum med normal tillgänglighet ordnats 

med mått enligt SS 91 42 21 (SIS, 2006b s. 18). Här ryms badkar 16M, tvättställ med spegel 

och skåp, toalettstol. Ett installationsschakt ryms vid badkaret, och gör på så sätt plats för 

en inbyggd hylla vid badkarets nedre ände. Rördragningarna från övervåningen kan även 

göras i samma bjälklagsfack eftersom det badrummet ligger rakt över det på 

bottenvåningen. 

 

 

Figur 5. Detaljbild av badrummet med funktionsmått. 

 

På övervåningen har det ena sovrummet fått ge plats åt ett toalettrum med 

duschmöjlighet. Kakelugnen i det sovrummet försvinner då rummet inte längre har 

kontakt med skorstensstocken. 

Båda sovrummen är stora nog att rymma två sängar med avställningsyta, separerade 

eller paruppställda, två garderober om sammanlagt 12M, liten arbetsplats eller barnsäng. 

Detta gör att rummen kan användas flexibelt. Det största är stort nog att dela av om 

behov uppstår. Det ena rummet rymmer en hög bokhylla, i det stora kan låga bokhyllor 

stå vid snedtaket. Kattvindarna kan även utnyttjas för förvaring. I det stora sovrummet 

kan friytan ordnas.  
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Figur 6. Ny planlösning övervåning. 

 

 

4.4.3. Hållbarhetsaspekter som läggs till 

För att huset ska uppnå ekologisk hållbarhet på alla punkter så måste huset 

kompletteras med olika lösningar och system. Systemen är utvalda utifrån definitionen av 

ett hållbart hus i kap 2 i rapporten. Huset görs energieffektivt med isolering och tätt 

klimatskal. Genom att använda den senaste tekniken med miljövänliga isoleringsmaterial 

med mycket lågt lambda-värde kan ytterväggstjockleken hållas nere. Den 

isoleringslösning som har valts är Kooltherm från Kingspan Insulation. Det är en isolering 

som uppfyller kraven för hållbart byggande och finns registrerad i databaser som BASTA 

och Byggvarubedömningen. Isolerskivorna ett lambda-värde på 0,020 W/mK, vilket är det 

lägsta bland konventionella isolerskivor. På så sätt kan tjockleken på byggdelar 

minimeras (Kingspan, u.å). 

Fönster och dörrar som har låga U-värden ska väljas. Att återanvända gamla fönster 

och dörrar kan vara resursbesparande och ekonomiskt. Gamla fönster kan med moderna 
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metoder kompletteras med ett extra isolerande glasskikt (Energimyndigheten, 2006 s. 11). 

Detta blir ekonomiskt hållbart, då gamla fönster ofta är billigare än nya. Det blir 

ekologiskt hållbart eftersom byggmaterial återvinns, och det blir socialt hållbart då det 

bidrar till att behålla husets kulturvärden. 

De stora fönstren mot söder kan behöva skärmas sommartid för att temperaturen 

inomhus inte ska bli för hög. Skugga från träd är önskvärt för att slippa konstgjord kyla 

sommartid. Tomten måste planeras så att huset får maximal solinstrålning på vintern och 

skugga på sommaren. 

Belysning och ventilation kan vara behovsstyrd. De mest eleffektiva vitvarorna väljs. 

Vattenburen värme kompletterad med strålningsvärme från enskilda eldstäder anses 

vara en miljöanpassad uppvärmningslösning (Bokalders et al., 2014 s. 142). Därför kan 

systemet med kakelugnar behållas. En av kakelugnarna byts ut mot en vattenmantlad 

kamin som kopplas till en ackumulatortank. Som komplement kan solfångare användas 

för att få varmvatten när kakelugnen inte eldas. 

 

 

Figur 7. Schematisk bild på hur kombinationen eldstad/solfångare tas upp i en ackumulatortank 

(Bokalders et al., 2014 s. 143).  
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Ventilationen utgörs av självdrag i Östbergs originalmodell. Detta är ett miljövänligt 

och helt tyst system som inte kräver el för drift. Det som påverkar hur luften rör sig i 

huset är takhöjd, täthet, planlösning och kanalernas storlek och längd. Idag är det möjligt 

att utforma självdragsventilation så att god komfort uppnås. Det som kan vara svårt är att 

återvinna frånluften i ett sådant system (Bokalders et al., 2014 s. 120). 

Ventilationskanaler och värmerör kan dras i bjälklaget som kan utgöras av 

fackverksbalkar för en enklare installation.  

Östbergs lösning med torrtoalett är en bra lösning. Idag är det inte komfortabelt att ha 

toaletterna i ett separat uthus, utan de kan placeras i badrummen. Vilken teknik som ska 

användas beror på vad kommunen godkänner i det enskilda fallet, och hur 

markförutsättningarna ser ut där huset byggs.  

Matavfall kan komposteras i trädgården och återanvändas till odling (Bokalders et al, 

2014 s. 298). 

När det gäller aspekter på ekonomisk hållbarhet blir alla tillägg i form av tekniska 

lösningar egentligen mindre hållbara. De kräver underhåll och kostar i drift. Dessa måste 

alltså väljas så att driftkostnaden blir så låg som möjligt. Att återanvända byggmaterial 

vid uppförandet är en bra aspekt på ekonomisk hållbarhet (Bokalders et al., 2014 s. 186). 

Det måste i så fall ske lokalt så att transporter minimeras. Exempelvis kan gamla 

tegelpannor användas, då dessa har en mycket lång livstid. Innerdörrar kan köpas 

begagnade, och passar på så sätt bra in i husets ursprungliga stil. 

Östbergs hus är väl anpassat till social hållbarhet. De sociala aspekterna var viktiga i 

egnahemsrörelsen, och även hos engelska samhällskritiker som Ruskin, som Östberg 

hämtade inspiration ifrån. Det låg i tidens anda att arkitekter och konstnärer såg hur 

dåligt industriarbetarna hade det och ville därför förbättra deras situation. Det som kan 

behöva förbättras i det här huset är främst de aspekter som har med installationer att 

göra. Dessa måste väljas så komforten blir bra, och att inga hälsorisker uppstår. 

Ventilationen ska inte ge kallt drag vintertid. De boende ska inte utsättas för radon, buller 

eller fukt. Elinstallationerna måste utföras så att elektriska och magnetiska fält inte 

uppstår (Bokalders et al., 2014 s. 133). 

Husets placering på tomten måste noga planeras så att en vindskyddad uteplats kan 

ordnas (Bokalders et al., 2014 s. 419).  
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5. Diskussion 

Det valda objektet analyseras och dess egenskaper värderas utifrån de aspekter på ett 

hållbart hus som definieras utifrån de valda källorna. Dessa källor är aktuella idag. Då 

utvecklingen hela tiden går framåt på området kan andra källor vara gällande imorgon, 

och då blir resultatet ett annat. Då ingen samstämmig definition på ett hållbart hus har 

hittats bygger en stor del av teorin i rapporten på några utvalda källor. Källorna har valts 

ut på grundval av deras trovärdighet. Myndigheter som Boverket och Naturvårdsverket 

har fått vara utgångspunkt i definitionen av ett hållbart hus. Byggekologi av Bokalders & 

Block har varit huvudsaklig källa till olika lösningar som kopplas till hållbarhet. Denna 

källa används som kurslitteratur i flertalet kurser inom Byggingenjörsutbildningen och 

anses därför ha en hög reliabilitet. 

Grundprincipen har varit att göra så få ändringar i den ursprungliga planlösningen 

som möjligt. Funktionerna hade kunnat disponeras på andra sätt, och tillgänglighet och 

lämplighet hade även då uppnåtts. Det finns alltså inget tydligt svar på frågan ”på vilket 

sätt måste huset förändras…”. Det kan förändras på många sätt. Om huset anses vara 

anpassat för två personer istället för fyra, så hade kanske inte tillbyggnaden behövts. 

Valen fyra personer baseras på boytan. Resultatet blir således inte generellt för alla gamla 

husmodeller. Resultatet uppnår validitet endast för det studerade objektet i förhållande 

till de utvalda källorna, och är på inget sätt generellt för andra likartade objekt.  

Resultatet visar att Östbergs hus från 1905 har många av de egenskaper som kan 

kopplas till ett hållbart hus idag. Oväntat är att så många av aspekterna på social 

hållbarhet redan finns i Östbergs hus. Det kan bero på att egnahemsrörelsen mycket 

utgick från sociala ideal, människors boendesituation skulle förbättras. Att Östbergs hus 

är ekologiskt hållbart är inte oväntat, då dagens mängder av kemikalier och fossila 

produkter inte fanns på den tiden.  

En anledning till att Östbergs hus visar sig vara ett bra exempel på ett hållbart hus kan 

vara att han hade en helhetssyn på byggandet som byggbranschen eventuellt saknar idag. 

Östberg gjorde inte bara en arkitektonisk utformning av ett hus, utan såg till alla aspekter 

runt omkring, hur självbyggaren skulle tänka, planera och möblera sitt hem. Nyckeln till 

ett hållbart byggande kan vara just att se helheten, att genomföra bygget med ett 

tvärvetenskapligt synsätt.  

Tillgängligheten uppnås utan större problem, då rummen är stora och rymliga, 

dörröppningar är väl tilltagna och funktionen jungfrukammare inte krävs i dagens bostad 

utan kan användas till hygienrum. Att köket blir sista rum i fil är inte en optimal lösning, 

men då en separat köksingång ändå finns är lösningen godtagbar. En alternativ utform-

ning hade kunnat vara att flytta hygienrummet 1100 mm mot söder och minska 
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vardagsrummet. På så sätt kan en passage öppnas mot köket från tamburen. Det förslag 

på utformning av bostaden som redovisas här ska ses som ett förslag. Anledningen till att 

de standarder för bostadsutformning som finns används i planeringen av det nya huset är 

att det är ett säkert sätt att uppnå kraven på lämplighet och tillgänglighet. Det går att 

uppnå dessa krav även på andra sätt, men då blir det lätt individuella tolkningar. 

När det gäller tekniska lösningar som isolering, värmesystem, toalettsystem, 

ventilationssystem, konstruktionslösningar och materialval är allt detta utvalt på 

grundval av den hållbarhetsdefinition som redovisas i teorikapitlet. Dessa lösningar är 

hållbara enligt de källor som valts ut. Väljs andra källor blir lösningarna kanske 

annorlunda. Det är en stor del av problematiken med begreppet ”hållbart hus” och 

hållbart byggande i stort. Det är inte definierat. En person kan inte definiera begreppet, 

det måste komma centralt uppifrån på nationell, eller ännu hellre, internationell nivå. 

Resultatet i den här undersökningen hade blivit ett annat om begreppet hade haft 

mätbara parametrar. Nu blir det mer en kvalitativ undersökning, som i sig är relativ de 

källor som valts. 

I rapporten studeras endast ett utvalt hus utifrån beskrivningar och ritningar. Huset är 

utvalt för att det är ett av få egnahemshus som har en så beskrivande text kopplat till sig. 

Arkitekten ger uttryck för sina åsikter om hur den som bygger ska tänka, planera, bygga 

och inreda. Det gör att huset blir intressant på flera plan än när det gäller den tekniska 

och arkitektoniska utformningen. En social dimension kommer in i bilden också. Andra 

metoder kunde ha valts för att besvara forskningsfrågorna. Ett gammalt hus som existerar 

i verkligheten och som har moderniserats löpande kunde ha kartlagts. Intressant skulle 

också vara att välja ut flera hus från olika tidsperioder och sammanställa de hållbara 

lösningar som återfinns från varje tidsperiod.  

Att anpassa ett 110 år gammalt hus till dagens lagkrav och standard för bostads-

utformning handlar mycket om att få plats med de tekniska installationer som krävs idag. 

Därför blev en mindre tillbyggnad lösningen.  

De material som användes i Östbergs hus är i huvudsak förnyelsebara material. En 

enkel anledning till det är att få konstgjorda material fanns att tillgå på den tiden. Östberg 

tog också intryck av Ruskins syn på byggandet, att bara använda de material som 

återfinns på jordens yta, och material som finns lokalt.  Den principen är utmärkt att 

bygga efter, sett ur ett ekologiskt perspektiv. Använd de material som finns i närområdet. 

Då minskar transporterna och bebyggelsen får en särprägel som harmoniserar med 

naturen runtomkring. Om fossila material som tar lång tid att återbilda inte grävs upp, 

och tungmetaller får ligga kvar i jorden, så är byggandet en god bit på väg mot hållbar 

utveckling.  
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Som fasadbeklädnad anser Östberg att en helt omålad panel som får gråna vackert är 

att föredra (Östberg, 1913, s 14). En helt omålad fasad, som är ordentligt luftad, kan 

mycket väl hålla i 100 år. Gamla torklador i norra Sverige är utmärkta exempel på detta. 

Just en sådan lösning för fasaden borde utredas noggrannare. En livcykelanalys borde 

göras för att komma fram till om vi idag kanske målar våra hus helt i onödan. En mängd 

kemikalier i tillverkning och användning av färg skulle kanske kunna undvikas. 

Det finns några mindre problem med Östbergs husmodell som blir tydliga när huset 

ritas upp i 3d. Ett problem är att trappan inkräktar på ytterdörren. Vangstycket hamnar i 

dörrbladet. Det kan eventuellt till viss del bero på att Östbergs ritning har grova linjer och 

är svår att mäta. Men det går inte att helt komma ifrån att dessa två byggelement 

kolliderar. I utformningen av det nya huset är utgångsläget från att Östbergs modell 

fungerar och kollisionen ignoreras. Innan huset byggs på riktigt bör denna kollision 

undersökas närmare. 

På Östbergs fasadritning står felaktigt ”Fasad mot öster” på det som rimligtvis borde 

vara den västra fasaden. Hänsyn har tagits till detta. Inga intentioner att misskreditera 

Östbergs kunskaper och yrkeskunnande har funnits. 

Kunskaper om hållbart byggande har funnits tidigare. Människor har levt och byggt av 

det naturen kan ge i avkastning. Att ställa ett 110 år gammalt hus utan vatten, avlopp och 

el mot dagens krav och standard är svårt. Om inga tekniska lösningar finns blir huset 

både mer ekologiskt och ekonomisk hållbart. Som världen såg ut då, utan alla kemikalier 

och oljebaserade produkter, så levde människor helt enkelt mer på naturens villkor. Det 

kan vara nyttigt att titta tillbaka på hur hus byggdes förr, vilka tankar som låg bakom 

utformandet av bostäderna och hur människor levde. Att kombinera de hållbara 

lösningarna från förr och idag kan vara nyckeln till att bygga ett samhälle som bara tar ut 

de resurser från jorden som återväxer inom en generation. 
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6. Slutsatser 

Det undersökta huset har många av de egenskaper som vi idag kopplar till ekologisk 

hållbarhet. Östberg har lagt stor omsorg på utformningen av huset. Det är en 

sammanhållen, kompakt huskropp, med vindfång vid ytterdörrarna och skafferi i norr. 

Rummen är lokaliserade efter solen så att temperaturzoner skapas i huset. Stora fönster 

släpper in dagsljus och solvärme. Toaletten utgörs av ett torrdass. Uppvärmning sker med 

förnyelsebar energi i form av vedeldade kakelugnar. Ventilationen utgörs av självdrag. 

Dagvatten tas omhand lokalt på tomten. Huset består av förnyelsebara material, främst 

för att det var det som fanns på den tiden. Alla dessa egenskaper kopplas idag till 

ekologisk hållbarhet med energieffektivitet och slutna kretslopp.  

Den ekonomiska hållbarheten i huset beror till stor del på avsaknad av tekniska 

lösningar för vatten, avlopp och el. För att huset ska uppnå ekonomisk hållbarhet även 

idag måste dessa lösningar väljas så att de blir resurseffektiva och har låg driftkostnad. 

Om huset görs mer välisolerat kan kostnaderna för uppvärmning minskas. Att 

återanvända gammalt byggmaterial är också en ekonomisk aspekt.  

De sociala dimensionerna är framträdande. Östberg menar att var och en ska bygga 

efter sina egna behov. Huset ska anpassas till omgivningen och använda sig av material 

och tekniker som finns lokalt. Kemikalieanvändningen är minimal. Det fanns inte så 

många kemikalier 1905, eftersom dessa huvudsakligen har uppfunnits under 1900-talet 

((Bokalders et al., 2014 s. 41). Detaljer är hantverksmässigt utformade. Rummen är 

förbundna till varandra på ett genomtänkt sätt. Rummen är stora och flexibla. Fönster och 

dörrar är noggrant placerade så att rummen ska bli lätta att möblera. Bostaden är upp-

delad på en offentlig och en privat del. Värme- och ventilationssystemen är enkla och 

saknar tekniskt komplicerade komponenter. Ventilationssystemet orsakar inget buller. 

Huset är tänkt att ligga på en tomt med möjlighet till odling för husbehov.  

För att leva upp till dagens lagar och regler för byggandet måste huset förändras. 

Främst måste det kompletteras med är tekniska lösningar för vatten, avlopp och el. 

Tätheten och isoleringen av klimatskalet måste förbättras för att huset ska bli resurs-

effektivt och leva upp till energikraven i BBR. Tekniska installationer och system tar plats. 

Huset måste utökas med en liten tillbyggnad för att alla funktioner ska rymmas. Kraven 

på tillgänglighet uppnås relativt lätt på bottenvåningen. 

Dessa kartlagda egenskaper försöker vi idag uppnå när vi pratar om hållbart 

byggande. Vi kan lära av den byggteknik och de lösningar som fanns förr, och som 

överensstämmer med det vi idag kallar hållbart byggande. Slutsatsen blir att om vi 

kombinerar gårdagens idéer om husbyggande med dagens moderna teknik så kan 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet uppnås. 
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6.1. Förslag till fortsatt forskning 

En jämförande studie och livscykelanalys på omålad och målad fasadpanel. Hur länge 

håller den helt obehandlade i jämförelse med en målad som behöver målas om kanske 

vart tionde år? Vilken får störst miljöpåverkan och vilken blir billigast på lång sikt? 
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Beräkning av byggdelars U-värden enligt λ- och U-värdesmetoden 

I lambda-värdesmetoden delas byggdelen in i skikt vinkelrätt mot 

värmeflödesriktningen, och varje skikt får ett sammanvägt lambda-värde baserat på hur 

stor andel av olika material som finns i skiktet.  

Rsi betecknar det inre övergångsmotståndet 0,13 m2K/W. 

Rse betecknar det yttre övergångsmotståndet 0,04 m2K/W. (Om fasaden utgörs av panel 

med ventilerad luftspalt bakom så räknas inte panelskiktet och luftspaltskiktet med, utan 

Rse sätts till 0,13). 

I ett skikt som består av två material blir det sammanvägda lambda-värdet för skiktet:  

λ� = �����	
 ∗ λ� + �����	� ∗ λ� 

��λ = ��� +
������	�

������	�
+
������	�

������	�
+⋯+ ��� 

 

I U-värdesmetoden delas skikten in i ytor vinkelrätt vämeflödesriktningen, där varje 

yta ses som ett homogent materialskikt, det vill säga endast ett material finns i varje skikt. 

Om ett skikt består av två material A och B delas byggdelen in i två ytor. Varje yta 

representerar alltså homogena materialskikt.  

���,� = ��� +
��

λ1

+
��

λ2

…+ ��� 

���,� = ��� +
��

λ1�
+
��

λ2�
…+ ��� 

Dessa R-värden sammanvägs till ett UU-värde: 

�� = ������ ∗
1

���,�

+ ������
1

���,�

 

Totala RTU blir då: 

��� =
1

��
 

Byggdelens U-värde (W/m2K) blir 

� =
1

��λ + ���

2

 

Källa: (Pettersson, 2009, s. 335ff). 
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Byggdel yttervägg 

I Östbergs modell består ytterväggarna av (inifrån och ut) (Östberg, 1913, s 17): 

1. liggande panel 25 mm 
2. papp 
3. stående plank 75 mm 
4. papp 
5. liggande panel 25 mm  

Totalt 125 mm. 

 

Ytterväggarna utformas istället enligt dagens norm (inifrån och ut): 

1. panel 15 mm 
2. installationsskikt 70 mm, reglar med mellanliggande isolering, lambda-värde 

0,020 (Kingspan, u.å) 
3. diffusionsspärr 
4. bärande regelstomme med mellanliggande isolering 145 mm, lambda-värde 

0,020 (Kingspan, u.å)  
5. väggboard 20 mm, bryter köldbryggorna, lambda-värde 0,037 (Rockwool, 2015)   
6. läkt för luftspalt 22 mm 
7. liggande panel 15 mm 

Totalt 287 mm. 
 

 

 

Byggdel yttervägg gammal 

Skikt Material tjocklek d (m) Andel (m2/m2) λ-värde (W/mK) 

1 panel 0,015 1 0,14 
2 papp 0,001 1 ej relevant 
3 plank 0,075 1 0,14 
4 papp 0,001 1 ej relevant 
5 panel 0,015 1 0,14 

 

��λ = 0,13 +
0,015

0,14
+
0,075

0,14
+
0,015

0,14
+ 0,04 = 0,92 

���,� = 0,13 +
0,015

0,14
+
0,075

0,14
+
0,015

0,14
+ 0,04 = 0,92 

�� = 1 ∗
1

0,92
= 1,087 
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��� =
1

1,087
= 0,92 

�'())(* =
1

0,92 + 0,92
2

= 1,087	+/-�. 

Byggdel yttervägg ny 

Skikt Material tjocklek d (m) Andel (m2/m2) λ-värde (W/mK) 

1 panel 0,015 1 0,14 
2. Isoleringen ligger 
mellan reglarna som står 
på cc-avstånd 0,6 m 

reglar 0,070x0,045 
stående 0,070 0,075 

0,14 

isolering Kingspan 0,070 0,925 0,020 
3 diffusionsspärr 0,001  ej relevant 
4. Isoleringen ligger 
mellan reglarna som står 
på cc-avstånd 0,6 m 

reglar 0,145x0,045, 
stående 0,145 0,075 

0,14 

isolering Kingspan 0,145 0,925 0,020 
5 väggboard 0,020 1 0,037 
6. Läkten sitter på cc-
avstånd 0,6 m 

luftspalt 0,022 0,925 ej relevant 
läkt 0,022 0,022 0,075 ej relevant 

7 panel 0,015 1 ej relevant 

 

��λ = 0,13 +
0,015

0,14
+

0,070

0,075 ∗ 0,14 + 0,925 ∗ 0,020
+

0,145

0,075 ∗ 0,14 + 0,925 ∗ 0,020
+
0,020

0,037

+ 0,13 = 8,321 

���,� = 0,13 +
0,015

0,14
+
0,070

0,14
+
0,145

0,14
+
0,020

0,037
+ 0,13 = 2,443 

���,� = 0,13 +
0,015

0,14
+
0,070

0,020
+
0,145

0,020
+
0,020

0,037
+ 0,13 = 11,658 

Dessa R-värden sammanvägs till ett UU-värde: 

�� = 0,075 ∗
1

2,443
+ 0,925

1

11,658
= 0,110 

Totala RTU blir då: 

��� =
1

0,110
= 9,091 

Byggdelens U-värde (W/m2K) blir 

�01 =
1

8,321 + 9,091
2

= 0,115	+/-�. 
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Byggdel bjälklag 

Bjälklaget i Östbergs modell består av (inifrån och ut) (Östberg, 1913 s.18): 

1. Golvplank 38 mm  

2. Golvbjälkar med mellanliggande isolering 225 mm, kalkblandad torvströ, 

lambda-värde 0,05 W/m2K (Bokalders, u.å). 

Istället för torvströ används isolering med lambda-värde 0,020, samma som används i 

väggarna. En diffusionsplast läggs in för att klimatskalet ska vara tätt även neråt, då 

grunden är en krypgrund.  

 

 

Byggdel bjälklag gammalt 

Skikt Material tjocklek d (m) Andel (m2/m2) λ-värde (W/mK) 

1 golvplank 0,038 1 0,14 

2. Golvbjälkar på cc-
avstånd 0,6 m 

golvbjälkar 0,075 
breda 0,225 0,125 

0,14 

torvströ 0,225 0,875 0,05 

 

��λ = 0,13 +
0,038

0,14
+

0,225

0,125 ∗ 0,14 + 0,875 ∗ 0,05
+ 0,04 = 4,115 

���,� = 0,13 +
0,038

0,14
+
0,225

0,14
+ 0,04 = 2,049 

���,� = 0,13 +
0,038

0,14
+
0,225

0,05
+ 0,04 = 4,941 

�� = 0,125 ∗
1

2,049
+ 0,875 ∗

1

4,941
= 0,238 

��� =
1

0,238
= 4,202 

�'())(* =
1

4,115 + 4,202
2

= 0,240	+/-�. 

 

 

 

  



  Bilaga 3  
 

 

5 
 

Byggdel bjälklag nytt 

Skikt Material tjocklek d (m) Andel (m2/m2) λ-värde (W/mK) 

1 golvplank 0,038 1 0,14 
2 diffusionsspärr 0,001 1 ej relevant 
3. Golvbjälkar på cc-
avstånd 0,6 m 

golvbjälkar 0,075 breda 0,225 0,125 0,14 
isolering Kingspan 0,225 0,875 0,020 

 

��λ = 0,13 +
0,038

0,14
+

0,225

0,125 ∗ 0,14 + 0,875 ∗ 0,020
+ 0,04 = 6,870 

���,� = 0,13 +
0,038

0,14
+
0,225

0,14
+ 0,04 = 2,049 

���,� = 0,13 +
0,038

0,14
+
0,225

0,020
+ 0,04 = 11,691 

�� = 0,125 ∗
1

2,049
+ 0,875 ∗

1

11,691
= 0,136 

��� =
1

0,136
= 7,353 

�01 =
1

6,870 + 7,353
2

= 0,141	+/-�. 

 

 


