
Förklaringar av föreslaget punkthus 

Illustrationen visar hur Hagfors kommun skulle kunna tänka sig en förtätning med ett punkthus vid 

fastigheten Cykeln 1, Geijersholmsvägen i Hagfors. 

Punkthuset 

Huset är indelat i ett plan med lokaler för centrumverksamheter i gatunivå med en altan som 

möjliggör t ex uteservering mot väster och utomhusförsäljning i syd. Under butiksplanet finns en 

souterrängvåning inbyggd i marksluttningen med garage som har 20 p-platser och småförråd. 

Ovanför butiksplanet finns fem våningsplan med 4 lägenheter per plan samt en vindsvåning med 

förråd. Det ger totalt 20 lägenheter.  

Arkitektur 

Förslaget är framtaget för att bl a ta tillvara de karaktäristiska värden och kvaliteter som finns i 

områdets närmiljö. Byggnaden har gestaltats för att få en karaktär som återspeglar några av dessa 

värden, t ex Gärdets bruksarkitektur och fönster med utblickar över stads-, park- och 

strandlandskapet. Byggnaden kan sägas vara en fusion som förenar klassisk arkitektur med 

modernistisk arkitektur.  

Punkthuset har anpassats till omgivningen så att byggnaden upplevs stadsmässig mot gaturummet 

och mer fritt stående i naturmiljön. Volymen ger en illusion av att vara förhållandevis liten mot Uvån. 

Mot Geijersholmsvägen grupperar sig byggnaden tillsammans med grannfastigheterna och bildar en 

tät mer sluten stadsmiljö.  

Punkthuset har fått en relativt enkel form med sadeltak vilket kan vara lämpligt i vårt klimat. 

Gatufasaden är symmetrisk och traditionell med tydliga entréer, dels till trapphuset och dels med 

indraget fasadliv i respektive ändar. (Gatuplanet kan ge antingen 2 lokaler med vardera entré eller 1 

större lokal med en ingång i ena änden och en utgång i andra). Fasaden kan utföras i gul puts för att 

anknyta till Hagfors ursprungliga arbetarlängor i Gärdet. Mot Uvån smalnas byggnadskroppen av för 

att successivt öppna upp sig med transparenta material och uppglasade rum mot naturen, för att 

fånga in dagsljus och de vackra utsikterna mot Uvån, den gröna miljön och stadslandskapet.  

Punkthuset är indelat i kontrasterande material. Det är eftersträvansvärt att välja material som inte 

kräver för mycket underhåll och som är långsiktigt hållbara, beständiga och åldras gediget med 

vacker patina. En stomme kan möjliggöra både fönster, uppglasade partier och massiva täta väggar. 

De massiva, täta partierna kan ge ett mer ombonat och bastant, gediget uttryck om de utföras i puts 

eller något skivmaterial som är matt utan alltför framträdande listsystem.  Byggnadsvolymens 

transparenta uppglasade partier ger byggnaden ett lättare mer svävande uttryck med rymdkänsla. 

De blanka materialen reflekterar omgivningen och upplevs därmed lättare och ljusare och inte så 

trånga (kan utföras i profilsystem, med glas och täckande skivor och kanske solpaneler kan vara 

möjliga). Skydd mot insyn kan lätt ordnas utan att värdefull utsikt går förlorad, med t ex folierat glas, 

gardiner (stores eller fördragbara täta) samt jalusier och persienner.  

Invändiga planlösningar (lägenheterna) delas in i ombonade och mer öppna transparenta rum. I de 

ombonade delarna med tät fasad, har sovrummen förlagts. Varje lägenhet har ett sovrum med fransk 

balkong/s.k. vädringsbalkong. I de transparenta, uppglasade delarna har vardagsrum, matplats och 

kök förlagts för att ta tillvara dagsljusinstrålningen och de vackra utsikterna över Hagfors.  

Alternativ 



Ett alternativförslag är att våningsplanens lägenheterna mot väster blir 3 rum och kök. (Då försvinner 

ett sovrum och förråd och badrum slås ihop och ges minskad yta).  

Teknik 

Det är lämpligt att ta tillvara de förutsättningar platsen ger för att utnyttja sjövärme för uppvärmning 

samt solenergi för elförbrukning/belysning. Fastigheten kan utrustas med solcellslampor, 

kompostkvarn, invändig hushållskompostering (maskar typ Bokashi), centraldammsugare, 

kombinerad tvätt- och torktumlare i en och samma maskin.  

Komplement som kan behövas 

Om gatuplan eller souterrängvåning inte rymmer sopor och källsortering kan ett sophus placeras fritt 

på tomten, eventuellt i kombination med gemensam tvättstuga och garage för cyklar. 

En liten lekplats för småbarnslek kan förläggas på lämplig plats. I övrigt finns lekplatser vid 

Blinkenbergsparken och vid ÄBC.  

Gemensam uteplats 

Till varje lägenhet hör en balkong. En gemensam uteplats förläggs mot nord eller nordväst i skyddat 

läge som uppfyller gällande riktlinjer för ljudnivåer – där fasaden inte är så bullerutsatt för 

trafikbuller. Om en gemensam uteplats anordnas kan varje enskild uteplats byggas som inglasat 

uterum eller alternativt kan bulleråtgärder vidtagas. Med hänsyn till bullerutredningen har 

planbestämmelser införts på plankartan. 

BULLERUTREDNING  

Bullerutredningen är baserad på illustrationen till det punkthus som togs fram inom Hagfors kommun 

under planarbetets tidiga skede. Hänvisning till Bilaga 1 Illustration till punkthus på Cykeln 1. 

Bullerutredningen visar att det är möjligt att uppföra ett punkthus enligt illustrationen inom tomten 

Cykeln 1 och samtidigt klara gällande buller-regler ”Gällande riktvärden för trafikbuller vid 

nybyggnation av bostäder”.  

Bullerutredningen redovisar följande: 

• Riktvärdet 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras för samtliga bostäder i det illustrerade 

punkthuset.  

• Med rätt dimensionering av fasadens ljudisolering klaras krav avseende högsta ljudnivå från 

trafikbuller inomhus enligt BBR.  

• Gemensam uteplats kan placeras mot norr där ekvivalent ljudnivå understiger 50 dB(A) och 70 

dB(A) maximal ljudnivå. Den gemensamma uteplatsen kan behöva förses med en 

bullerskyddande skärm om garagenedfart anläggs i nära läge.  

Därmed har Hagfors kommun redovisat att detaljplanen för tomten Cykeln 1 är lämplig att bebygga 

med bostäder eftersom lagstiftningen kan uppfyllas (Gällande riktlinjer för trafikbuller vid 

nybyggnation av bostäder). 

Vidare visar bullerutredningen att balkongerna mot norr klarar riktvärdet för enskild uteplats, medan 

de rekommenderade bullernivåerna överskrids vid de balkonger som vetter mot Geijersholmsvägen 

och Storgatan. Lagstiftningen är emellertid utformad så att om ljudnivån på de enskilda uteplatserna 



överskrider riktlinjen 50 dB(A), skall en gemensam uteplats anordnas där riktvärdet 50 dB(A) kan 

uppnås.  

Illustrationen visar att det möjligt att anordna en gemensam uteplats som kan uppnå riktvärdet för 

ekvivalent ljudnivå på norra sidan punkthuset. Om garageinfartens biltrafik medför störningar ska 

bullerskydd anordnas på den gemensamma uteplatsen, t ex med ett tätt glasräcke.  

Om en gemensam uteplats kan anordnas skulle de enskilda balkongerna istället kunna glasas in till 

uterum med skjutbara fönster.  

Vill man däremot inte ha gemensam uteplats bör man undersöka om riktvärdet 50 dB(A) på de 

enskilda balkongerna kan uppfyllas genom att vidtaga olika åtgärder av bullerskydd. Ett alternativ är 

att förse de enskilda uteplatserna/balkongerna med bullerdämpande åtgärder som täta räcken, 

fronter och akustikplattor eventuellt i kombination med att ett bullerskydd uppförs inom 

kvartersmarken eller invid bron inom zon till skydd mot störningar. Brons fundament, slänt och 

utsida räcke får användas för bullerskyddets fästanordning.  

Mot Geijersholmsvägen är det ovisst hur bullerproblemet på enskilda balkonger kan lösas eller om 

balkongerna bör flyttas till ej bullerutsatt läge. Då illustrationen togs fram gjordes ställningstagandet 

att ett punkthus är attraktivt eftersom balkonger kan förläggas med utblickar åt flera håll över 

omgivande stads-, park- och strandlandskap, jämfört med en byggnadstyp där balkongerna förläggs 

mot tyst sida som kan vara en kringbyggd bullerskyddad innergård.  

Hänvisning till - PM Trafikbullerutredning för Kvarteret Cykeln, Hagfors daterad 2018-01-12, 
utförd av Sweco, som ingår i planhandlingarna.    

 

Hagfors juni 2016 – uppdaterad med förklaringar bullerutredning 2018-04-16. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

genom Annika Ekblom ark SAR/MSA, planeringsarkitekt Hagfors kommun. 

 


