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Sammanfattning 

 

Diskussioner kring bostadshus byggda 1965-1975 under det s.k. ”Miljonprogrammet” kretsar ofta 

kring uniformitet, olycklig byggteknik och dåligt skick. Det finns en allmän uppfattning om att 

lärdomarna man ska bära med sig är att byggnadstekniken medför problem, och att husen som sådana 

har olämpliga konstruktioner. 

I detta arbete har Järvaområdets bestånd av hus byggda under miljonprogrammet undersökts. Frågan 

som har ställts är om husen bortsett från det estetiska i realiteten har uniformell byggteknik eller om 

byggtekniken varierar inom olika hustyper.  

Genom att implementera en kontrollgrupp av fastigheter och undersöka byggnadstekniska ritningar 

från nybyggnation och ombyggnation, intervjua fastighetsägare i området samt granska litteratur kring 

historisk byggnadsteknik ges en annan bild än den vedertagna. Bilaga A som bifogas i slutet på denna 

rapport utgör den byggnadstekniska utvärdering som gjorts på denna kontrollgrupp. Undersökningen 

visar att även om mycket byggteknik delas, så skiljer sig ofta detaljer, även inom samma byggnadstyp. 

De lösningar som ibland anses olyckliga bedöms snarare vara ansedda så med anledning av en 

bristande kunskap kring det underhåll som lösningen kräver. Underhåll och renovering är även 

pågående inom Järvaområdet, men begränsas av faktorer som beror budgetering. Dessa renoveringar 

är enligt uppgift inte främst för att åtgärda tidigare olyckliga lösningar, utan på grund av utgången 

teknisk livslängd på byggnadernas tekniska system.  

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

 

Discussions regarding apartment buildings built 1965-1975 during the ”Million Home Programme” 

are often focused on uniformity, unfortunate building technology and general poor condition. There is 

a common perception that the lessons learnt from the programme is that this type of building 

technology carries problems. The houses as such are thus inappropriate designs.  

This report has focused to investigate Järva area’s constitution of houses built during this period. The 

question this report has researched is whether the buildings aside from aesthetics also have uniform 

building technology within the respective building types.  

By implementing a control group and investigating drawings from initial construction, interviewing 

property owners in the area and researching historic building technology, a different conclusion can be 

drawn. Appendix A, attached at the end of this report, constitutes the investigation of building 

technology used in the control group. The investigation shows that, regardless though a lot of the 

building technology is shared, many of the buildings within the same category differ on detail solution 

level. The solutions that are often viewed as unfortunate are rather assessed as being so due to a lack 

of knowledge in required maintenance. Ongoing maintenance and renovation of the Järva area’s 

properties is also under way, but is limited by factors concerning financing. These renovations are 

however reportedly not made in order to fix previous unfortunate solutions, but rather to address the 

end of technical service life of the buildings various technical systems. 

  



Förord 

 

Det finns tillfällen i livet då man får perspektiv på vad som är viktigt, och jag har haft ynnesten att vid 

tidig ålder få glädjas åt det privilegium som föräldraskap innebär. Du kom in i mitt liv som den yngsta 

världsmästaren i kurra-gömma, och du sparkade burken med en smäll. Tack Teodor för att du 

påminner mig om att den bästa leksaken ibland är en stekspade.  

Till min Sambo som står ut med mitt ursinniga behov av att röra mig framåt, med alla biverkningar det 

innebär. Den här rapporten må vara verkställd av undertecknad, men vi vet båda att ditt bidrag är det 

som gett det syre, och du har förtjänat den resa vi ska göra tillsammans i sommar. 

Vidare vill jag tacka min handledare Prof. Folke Björk, som har gjort det möjligt för mig att 

genomföra det här examensarbetet med endast en kortare försening i inlämning. Ett stort ljus i min tid 

från KTH har varit friheten i att utveckla den här projekt, och det har varit en stor lärdom. 

Slutligen vill jag ge ett erkännande till de tjänstemän och arbetare som verkat vid Järvaområdets 

utbyggnad under rekordåren. Kvalitén i ert arbete visar sig i att husen står än, kostnadsrationaliserande 

till trots.  
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1. Introduktion och Bakgrund 
  

Mellan 1965-1975 byggdes det över 1 miljon bostäder i Sverige, varav 180,000 av dessa i 

Stockholmsområdet som en del i vad man i folkmun kallar ”Miljonprogrammet” (MP). Tanken med 

MP var att bemöta den stora bostadsbristen som rådde i landet, och man lyckades. År 1971 var 

bostadsköerna eliminerade, men problemen kom långt senare. Eftersom en så pass stor del av Sveriges 

byggnadsbestånd avsedda för bostäder är byggda under en relativt sett kort tidsperiod, så är de också i 

liknande tekniskt skick till följd av ålder. Husen behöver därmed teoretiskt sett upprustning och 

renovering i samma takt som de byggdes, vilket kräver stora finansiella resurser. 

2015 firade MP 50 år sedan det initierades, och på senare tid har artiklar och nyheter kring husen 

skrivits där man hävdar att husen är i dåligt tekniskt skick och att hyresvärdarna står inför renoveringar 

på stora belopp. Enligt Dagens Nyheter ligger de statliga hyresvärdarnas sammanlagda kostnader för 

renovering av fastighetsbeståndet i Stockholmsområdet på drygt 11 Miljarder SEK. Detta är alltså 

exklusive privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, som även de står inför stora kostnader. 

(Arbman, 2015) 

Problemet i sig är inte lokaliserat till Stockholmsområdet emellertid. En totalkostnad på 300-500 

Miljarder kronor beräknar Boverket att det skulle kosta att renovera hela Sveriges fastighetsbestånd 

byggt under MP. (Boverket, 2014) 

För att effektivt kunna bedöma kostnader av en renovering är en grundläggande utredning viktig för 

att bedöma varje hus egenskaper. Med den bakgrunden kan man därefter diskutera vad husen har för 

värde och utvecklingspotential, samt dess potentiella problem vid framtida projektering. Litterär 

bakgrund kring den generella byggtekniken visar på att byggnader som byggdes under MP har ett 

antal typer av byggnadstekniska lösningar, där man kan härleda byggnadstyperna som byggdes under 

området till en viss typ av detaljlösningar som kännetecknar de olika typerna av hus. Rapporten som 

följer har som syfte att studera hur väl dessa byggnadstyper stämmer överens med fastighetsbeståndet i 

Järvaområdet. Vidare undersöks praxis för att samla in teknisk information såsom 

konstruktionsritningar och hur man på ett enkelt sett kan utveckla representation av befintliga ritningar 

och framtida projektering.  
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2. Metod 
 

2.1 Litteratur 
För att etablera en generell bild av byggtekniken som implementerandes under MP i Sverige är det 

viktigt att undersöka litteraturkällor. Baserat på dessa blir det möjligt att empiriskt härleda vilken 

byggteknik som har använts i respektive fall. 

Generaliseringen som litteraturen ger upphov till gör att vissa detaljer såsom fasadmaterial kan ha 

utvecklats och förändrats under perioden sedan husen byggdes, men de talar ändå om hur husen är 

formgivna vid nybyggnation.  

2.2 Artiklar 
MP har benämnts i flertalet medier de senaste åren med anledning av de stora renoveringsbehov som 

finns runt om i Sverige. För att rapporten ska ges möjlighet att kritiskt granska byggtekniken är det 

viktigt att också ta in information från källor som granskat husen under en tid. 

 

2.3 Val av område 
Järvaområdet som denna rapport behandlar inkluderar: 

 Akalla 

 Hjulsta 

 Tensta 

 Rinkeby 

 Husby  

Orsaken till att arbetet gäller just dessa områden var främst för att de projekterades i samband med 

MPs utbredning. De ligger även geografiskt nära varandra, vilket ger jämförbara resultat till följd av 

vädermässigt slitage och de byggnadstekniska lösningarnas lämplighet för klimat och väder. Vidare 

har områdena en spridning i vilket årtal som husen är byggda. Tanken är att dessa hus är representativa 

för fastighetsbeståndet som är byggt under perioden 1965-1975. 

 

2.4 Kartläggning av fastigheter 
För att presentera ritningar per fastighet mer övergripande gjordes en karta av områdena där 

fastigheter prickades in. Genom denna kartläggning fås en möjlighet att på ett pedagogiskt sätt 

presentera de resultat som undersökningen kommer fram till. Till hjälp används Kartago för 

fastighetsgränser, och Google Maps för framställning av kartläggningen. 

 

2.5 Initial okulär besiktning 
En besiktning genomfördes till fots till samtliga fastigheter i områdena, för att klargöra vilka som 

faller inom ramen för de begränsningar på hustyper som gjordes, se avsnitt 2.8. Det fanns möjlighet att 

använda så kallade ”street-view-tjänster” via internet, men detta valdes bort med anledning av att 

dessa sällan fotograferar byggnader som ligger på innergårdar dit fordon inte når. Platsbesök gjordes 

därför för att bekräfta att fastigheterna var byggda på det sätt som man till en början förutsåg. 
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2.6 Kontakt med fastighetsägare 
För att få en samlad bild av hur fastigheterna hanteras rent tekniskt vad det gäller underhåll och 

tekniska problem med byggsystemen så var det nödvändigt att ta kontakt med fastighetsägare. Här 

infördes ytterligare en begränsning för att få jämförbara resultat mellan områdena, nämligen att endast 

undersöka hus som står under förvaltning av Svenska Bostäder. Detta för att Svenska Bostäder har haft 

byggnaderna under egen förvaltning sedan de byggdes, och även äger en stor andel av 

fastighetsbeståndet i Järvaområdet. De kunde därför ge en samlad bild av svårigheterna med husen. 

2.7 Ritningar från nybyggnation 
En viktig förutsättning för att kunna dra slutsatser kring byggnadernas konstruktion är att få tillgång 

till ritningar. Eftersom att Järvaområdet ligger inom Stockholms kommun så omfattas det av 

Stockholms Stadsbyggnadskontor, som har en webbtjänst för ritningar Detta gjorde det möjligt att få 

tillgång till ritningar från nybyggnation via internet, utan att behöva åka till stadsbyggnadskontorets 

egna lokaler. Vidare kontaktades även Svenska Bostäder med en begäran kring att få tillgång till 

ritningar för ombyggnationer av hus som har gjorts på hus från MP. 

2.8 Avgränsning på hustyp 
Avgränsningen på hus som undersöks i denna rapport är följande: 

 Flerbostadshus 

 Byggda mellan 1965–1975 i Järvaområdet i Stockholm 

 3 våningar eller fler ovan mark (Suterränghus med minst en fasad högre än tre våningar är 

inkluderade) 

Denna avgränsning var viktigt för att få jämförbara resultat mellan områdena. 
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3.  Omgivande bakgrundsfaktorer 
  

3.1 Finansieringslösningens inverkan 
Målsättningen att genomföra 1 000 000 bostäders byggande över 10 år skapade särskilda krav på 

processen som ledde fram till ett projekts förverkligande. De sk. Allmänna Pensionsfonderna (AP-

fonderna) var stora investerare i projekten, och tillhandahöll resurser till bland annat ”Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsföretag” (SABO) som tog ett stort ansvar och stod för 340,000 av de totalt 

850,000 lägenheter som byggdes under perioden 1965-1975. (Allmännyttan, 2016) För att främja att 

projekten gjorde storskaligt, som var en förutsättning för att kunna nå de ambitiösa målen, så blev 

projekten som omfattade mer än 1000 lägenheter placerade före i kön till att få tillgång till AP-

fondernas investeringslån. (Allmännyttan, 2016) Detta ledde i förlängningen till oerhört stora 

entreprenader och de relativt sett uniformella områdesstrukturer som ofta kännetecknar de områden 

som i folkmun ofta benämns ”miljonprogram”. 

 

3.2 Byggnadernas utformning 
Det som skilde MPs bostadshus från tidigare byggnadsepoker var främjandet av prefabricerade 

betongelement, som en nödvändig följd av den kraftigt ökade byggtakten. Detta ledde till att 

arkitekturens idéer fick anpassas till dessa elements geometri, vilket ibland ger uttryck i form av 

märklig lägenhetsutformning, då lägenheter ofta blev oproportionerligt djupa i förhållande till 

ytterväggslängd. (Allmännyttan, 2016) 

 

3.3 Byggkostnader 
För att möta behovet av bostäder på ett ekonomiskt hållbart sätt gällde det att i så stor utsträckning 

som möjligt rationalisera projektens utformning och få ner byggkostnaderna. Ett hus som byggdes i en 

standard som inte stod i relation till den arbetande befolkningens betalningsförmåga var inte aktuellt 

för SABO, och därför satte den Bostadssociala utredningen upp ett mål där en nybyggd tvårummare 

skulle kosta mindre än en femtedels industriarbetarlön i hyra årligen. Detta uppnåddes redan på 1960-

talets slut. (Allmännyttan, 2016) 
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4. Byggnadstyperna, och dess konstruktion 
 

För att undersöka vilka typer av hus som faller inom ramen för begräsningarna som nämns i avsnitt 2.8 

kommer här en redogörelse, och vad som kännetecknar dessa. Informationen är hämtad från litteratur 

om byggnader från MP. Motsvarande detaljer från Svenska bostäders fastigheter presenteras i  avsnitt 

5 och i Bilaga A. 

4.1 Lamellhus 
Ca: 300,000 av de lägenheter som producerades i Sverige mellan 1960-1970 var i sk. lamellhus med 3 

våningar. (C. Björk et al., 2002) Bakgrunden till denna stora omfattning var husens enkla utformning 

och att man med dåtidens lagstiftning slapp dimensionera för hiss. Detta ändrades mot 1970-talets slut, 

efter MPs färdigställande, då lagstiftning inträdde gällande hissar. Sedan dess har produktionen av 

denna typ av hus upphört. (C. Björk et al., 2002) Denna typ av hus sägs utgöra basen för MPs 

industrialiserade process, och utgör än idag en stor del av fastighetsbeståndet i Järvaområdet.  

De tre typer av Lamellhus som är vanliga i hus byggda under MP är: 

 Typ 1, Lamellhus med betongstomme 1955-1979 

 Typ 2, Lamellhus med träfasad, byggår 1967-1983 

 Typ 3, Elementbyggt Lamellhus, byggår 1965-1985 

 

Genom den okulära besiktningen kan vi konstatera att trä som fasadmaterial inte var vanligt 

förekommande i Järvaområdet, därför kommer denna rapport bortse ifrån Typ 2 för att istället fokusera 

på Typ 1 och Typ 3. Dessa kommer jämföras mot urvalsgruppen från det faktiska beståndet.  

Även om typerna i bärande struktur liknar varandra så finns det vissa skillnader. Förklaringen ligger i 

att Lamellhus byggdes under nästan 30 års tid, och under den perioden utvecklades utförandet av dessa 

hus med avseende på beställarens önskemål.  

4.1.1 Lamellhus med betongstomme, Typ 1 
Takkonstruktion och vindsbjälklag 

Dessa hus byggdes under perioden 1965–1979 och är även vanliga 

inom Järvaområdets fastighetsbestånd byggda under MP. 

Kännetecken för dessa hus är en takkonstruktion där lutningen sker 

in mot mitten av huset. Detta utfördes med en takstol (i detta fall 

benämnt takstege) och invändiga brunnar. Detta visade sig snart 

vara en mycket olycklig lösning med avseende på avrinning. (C. 

Björk et al., 2002)  

Takstegarna bestod av 50x125mm reglar med c/c 1200mm som är uppstämpade med 50x100mm 

reglar och fäst i överkant med laskar och i nederkant mot längsgående reglar mot vindsbjälklaget. 

Bjälklaget i sin tur har armeringsjärn fastgjutet, där de längsgående reglarna är förankrade. 

Isolering på vinden inkluderar 120mm mineralullsplatta med ovanliggande 30mm tjock mineralullsfilt 

med ytskikt i papp. (C. Björk et al., 2002) Se Figur 1. 

  

Figur 1 Takkonstruktion, Lamellhus m. 
Betongstomme (C. Björk et al., 2002) 
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Bärande stomme 

Lamellhus byggdes med sk. bokhyllestomme, där de bärande 

tvärväggarna var konstruerade av 160mm prefabricerad betong. 

Genom att prefabricera fick man fram så hög standard på 

ytskiktet att väggarna inte behövde putsas invändigt. Tapet eller 

färg kunde därför läggas direkt på tvärväggarna, vilket sparade 

tid, och man fick ned kostnaderna på ytskiktsåtgärder väsentligt. 

(C. Björk et al., 2002) Se Figur 2. 

 

Klimatskal och värmeisolering 

Ytterväggarna på långsidorna var icke bärande och utgjordes vid 

byggnation vanligtvis av halvstenstegel som utvändigt material, 

men puts användes även. Innanför dessa fanns en luftspalt och 

sedan internitskivor, en cementskiva med asbest, som sedan 1976 

är förbjuden. Innanför internitskivan sitter 45x95 reglar med c/c 

600 med mellanliggande isolering på 100mm. De ytterväggar som 

utgjordes av gavelväggar förblev utan värmeisolering. Tegel 

monterades direkt utanpå de platsgjutna betongväggarna. (C. 

Björk et al., 2002) Se Figur 3. 

Markisolering mot grundplattan var i den här typen ofta obefintligt 

mot marken direkt under plattan. Den enda typen av isolering som 

användes var en lättklinkerisolering som placerades på utkanten 

av plattan med dimensionen 200x400mm. (C. Björk et al., 2002).  

 

Grundläggning 

Grundläggningstypen var platta på mark i armerad betong direkt 

på 150-200mm ytstabiliserande lättklinker, med underliggande 

50mm grus. Utanpå grundsulan ligger en lättbetongbalk som 

agerar isolering men ingen traditionell cellplast (C. Björk et al., 

2002) Se Figur 4. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2 Stomplan Lamellhus m. 
Betongstomme (C. Björk et al., 2002) 

Figur 3 Ytterväggskonstruktion Lamellhus 
m. Betongstomme (C. Björk et al., 2002) 

Figur 4 Grundläggningskonstruktion Lamellhus 
m. Betongstomme (C. Björk et al., 2002) 
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4.1.3 Elementbyggt Lamellhus, Typ 3 

Lamellhusens formgivning och upplägg ger upphov till den stadsbild som ofta präglar bilden av 

Järvaområdet. Fyra hus som har gemensam innergård och uniformell estetisk utformning. År 1971 var 

väntetiderna på bostadsmarknaden eliminerade, och efterfrågan avtog vid det laget dramatiskt för nya 

bostäder. En effekt av detta var att de som tidigare hade tillverkat element till bland annat Typ 1 hus, 

exempelvis Ohlsson och Skarne med sitt sk Skarnesystem, stod med en betydande överkapacitet på 

både arbetskraft och fabriksresurser, då beställarna inte hade samma behov att fylla. En hårdnande 

konkurrens mellan de olika aktörerna följde under den senare delen av MP, och den tidigare 

industriella formgivningsstrategin fick ge vika för krav på högre kvalité. Just Skarnesystemet gick ofta 

som vinnare ur denna konkurrenssituation, och fick stora beställningar under den senare delen av MP. 

(C. Björk et al., 2002) 

Takkonstruktion och vindsbjälklag 

Takkonstruktionen i denna typ av lamellhus skilde sig från Typ 1 i att 

den bärande delen utgjordes av stålbalkar med höjd 250mm. Hela 

takelementet med bärande delar prefabricerades och monterades på 

plats. Dessa bultades fast i vindsbjälklaget som är gjutet av betong och 

där 200mm mineralullsisolering monterades ovanpå. Denna princip 

gjorde att huset blev fukttätt väldigt fort, och genom att använda 

prefabricerade betongelement fick man bort stora delar av den byggfukt 

som annars hade behövt ventilerats ut. (C. Björk et al., 2002) Se Figur 

5. 

 

Bärande Stomme 

Skarnesystemet är uppbyggt kring idén med att ha bärande 

fasadelement av typen ”sandwich” där betong innesluter 

cellplastisolering. Specialtillverkade element fick formges för husens 

indragna balkonger, takutformning och våningsantal. Fasadelementen 

gjordes rumsstora och förankrades i tvärväggar, även de 

prefabricerade av betong. (C. Björk et al., 2002) Se Figur 6. 

 

 

 

Klimatskal och värmeisolering 

De bärande ytterväggarna i Typ 3 var en viktig skillnad mot 

bokhyllestommen i Typ 1. En annan stor skillnad är att Typ 3 

konstruerades med isolering under grundplattan i form av 150mm 

cementbunden lättklinker.  

Ytterväggarna har 60mm armerad betong på utsidan, ofta med en 

borstad yta utvändigt av typen ”våt kvast” (C. Björk et al., 2002). 

Sedan följer en isoleringsskiva av 140mm cellplast och invändigt 

80mm armerad betong. Dessa element tätas med en gummilist och 

mellangjutning av betong. (C. Björk et al., 2002) Se Figur 7. 

 

Figur 5 Takkonstruktion Elementbyggt 
Lamellhus (C. Björk et al., 2002) 

Figur 6 Stomplan, Elementbyggt 
Lamellhus, (C. Björk et al., 2002) 

Figur 7 Ytterväggssnitt, Elementbyggt 
Lamellhus, (C. Björk et al., 2002) 
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Grundläggning 

Platta på mark av 120mm armerad betong på 150mm 

cementbunden lättklinker. Kantbalken gjuts i en tjocklek av 

270mm och isoleras på utsidan av ett prefabricerat sockelelement 

med som består av cellplast och betong. (C. Björk et al., 2002)    
Se Figur 8. 

 

 

4.2 Skivhus 

Skivhus är i sin struktur mycket lika lamellhusen. Skillnaden är våningsantalet där skivhus har mer än 

3 våningar, och kännetecknas ofta av sin stora sammanhängande fasadlängd.  

4.2.1 Omfattning 

Likt många områden som planerades och fick stora tillskott av byggnader under MP, har Järvaområdet 

ett stort antal skivhus. Dessa ligger ofta i nära anslutning till lamellhusen, men i separata kvarter.  

 

4.2.2  Typ A, Skivhus i Lättbetong (ca 1958-1973) 

Takkonstruktion och vindsbjälklag 

Takkonstruktionen utgörs av takstegar med reglar med dimension 

50x120mm, på c/c 1200mm. Dessa är uppstämpade mot 

vindsbjälklaget. Vindsbjälklaget i sin tur är 160mm tjock platsgjuten 

betong. Ovanpå det ligger 60+60mm mineralullsfilt med ovanliggande 

vindskydd på 30mm mineralullsplatta. Se Figur 9 

Bärande Stomme 

Stommen består av både bärande ytterväggar och bärande tvärväggar. 

Väggarna platsgjöts med våningshöga gjutformar och har tjocklek 

150mm. Bjälklagen är även de platsgjutna och har tjocklek 150mm. 

Ovanpå dessa lades sand och mineralull som ljudisolering, sedan 

gjöts 50mm betong ovanpå och på det linoleummattor. (C. Björk et 

al., 2002) Se Figur 10. 

Klimatskal och värmeisolering 

Ytterväggarna utgörs av tre olika typer av strukturer:  

 Kortsidorna byggdes helt fönsterfria. Dessa består av 150mm 

betongstomme invändigt och 150mm lättbetong på utsidan. 

 På långsidan vid balkongpartier utgörs väggen av ett 

utfackningsparti. Likt på lamellhusen användes ofta internit, men 

plywood förekommer också.  

 Under fönsterpartier består väggen av lättbetongblock på 

500x500x200mm. 

Den utvändiga lättbetongen putsades vanligen. (C. Björk et al., 2002) Se 

Figur 11. 

Figur 8 Grundkonstruktion vid sockel, 
Elementbyggt Lamellhus, (C. Björk et al., 2002) 

Figur 9 Takkonstruktion, Skivhus i 
Lättbetong, (C. Björk et al., 2002) 

Figur 10 Stomplan, Skivhus i 
Lättbetong, (C. Björk et al., 2002) 

Figur 11 Ytterväggskonstruktion, 
Skivhus i Lättbetong, (C. Björk et al., 
2002) 
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Grundläggning 

Källargrund, där övre del består av 100mm lättbetong gjuten mot 200mm 

betong. Undre del av 300 armerad betong. Källargolvet är tillverkat i 

70mm betong gjutet på 60mm cellplast, diffusionsspärr i form av 

plastfolie, 50mm sand och 150mm grus. (C. Björk et al., 2002)  Se Figur 

12. 

 

 

 

4.2.2 Typ B, Skivhus med fasadelement (ca  1952 - 1975) 

Takkonstruktion och vindsbjälklag 

Takkonstruktionen utgörs av en två-nivå-lösning. Den nedre nivån har 

fasadtäckning av fasadelementen, och den övre delen har en plåtfasad. 

Takstolen är konstruerad av 45x95 samt 45x120mm reglar som är 

uppstämpade direkt från bjälklaget.  Taket har 2-skiktspapp mot 

råspont som taktäckning. (C. Björk et al., 2002) Se Figur 13 

 

 

Bärande Stomme 

Skånska Cementgjuteriet, numera Skanska AB, utvecklade ett byggsystem som kallades Allbetong 

efter principen med bärande bokhyllestomme med mellanväggar 

i 160mm armerad betong som en del i ledet att minska 

anläggningskostnader för bostadshusen under MP. Systemet 

hade bland annat icke bärande fasadelement, medan gavlarna är 

helgjutna i betong. Långsidornas fasadelement i sin tur gjordes 

lika stora som bredden på rummet, och fästes i de bärande 

mellanväggarna och i bjälklagen individuellt genom att de gjöts 

samman. Bredderna gick varierade mellan 2.3-4.6m. (C. Björk 

et al., 2002) Se Figur 14. 

 

Klimatskal och värmeisolering 

 Invändigt sett från fasadelementen byggdes en träregelstomme upp i 

vilken fönsterkarmar fästes in och isolering monterades. (C. Björk et al., 

2002) (C. Björk et al., 2002) Se Figur 15. 

 

 

 

 

 

Figur 12 Grundläggning, Skivhus i 
Lättbetong, (C. Björk et al., 2002) 

Figur 13 Takkonstruktion, Skivhus m. 
fasadelement, (C. Björk et al., 2002) 

Figur 14 Stomplan, Skivhus m. 
fasadelement, (C. Björk et al., 2002) 

Figur 15 Ytterväggskonstruktion, Skivhus 
m. fasadelement (C. Björk et al., 2002) 
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Grundläggning 

 Källarmuren är tillverkad i platsgjuten betong med tjocklek 180mm. 

Invändigt placerades 50mm tjocka cementbundna träullsplattor som 

putsades, . Träullsplattorna slutade strax innan golvytan, därefter är 

källarmuren bestående av 230mm armerad betong, vilket den är ner till 

dess anslutning till berg. (C. Björk et al., 2002) Se Figur 16 

 

 

 

 

 

 

4.2.3  Typ C, Elementbyggt skivhus (ca  1952 - 1975) 

Takkonstruktion och vindsbjälklag 

Takkonstruktionen är av samma typ som 

lamellhus med betongstomme, med takstegar 

tillverkade av 50x100 reglar uppstämpade mot 

liggande reglar på vindsbjälklaget. 

Vindbjälklaget är isolerat med 120mm 

mineralullsfilt med ovanliggande 50mm 

mineralullsmatta. (C. Björk et al., 2002)  Se 

Figur 17. 

 

Bärande Stomme 

Den bärande stommen är tillverkad enligt det sk. Skarnesystemet, vilket 

innebär prefabricerade bjälklagselement, mellanväggar, pelare och 

fasadelement.  

Mellanväggarna som var lägenhetsavskiljande tillverkades i 200mm 

armerad betong med en storlek på 5850x2500mm. Bjälklagen likaså var 

av fixerad storlek på 5450x2900mm, och 200mm tjocka.  

Ytterväggarnas behov av bärförmåga varierar som bekant med nivå på 

huset, därför har innerskivan i husets nedre våningar en tjocklek på 

170mm, medan de högre upp i huset har en tjocklek på 120mm. (C. 

Björk et al., 2002) Se Figur 18. 

 

  

Figur 16 Grundläggning, Skivhus m. 
fasadelement (C. Björk et al., 2002) 

Figur 17 Takkonstruktion, Elementbyggt skivhus, (C. 
Björk et al., 2002) 

Figur 18 Planritning, del av Elementbyggt 
Skivhus, (C. Björk et al., 2002) 
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Klimatskal och värmeisolering 

Ytterväggselementen var av sk. Sandwichtyp, där betong innesluter 

mellanliggande cellplast.  (C. Björk et al., 2002) För att bibehålla 

samma väggtjocklek på ytterväggen genom hela höjden av huset har 

den ökade väggtjockleken av fasadens innerskiva konstruerats på 

bekostnad av isoleringstjocklek. I den nedre delen av huset har man 

50mm cellplast, medan man högre upp har 100mm isolering. (C. 

Björk et al., 2002) Se Figur 19. 

 

 

 

Grundläggning 

Platta på mark av 150mm platsgjuten betong ovan 150mm grus. 

Grundsulor med tjocklek 300mm anlades under mellanväggarna, och 

kantbalken är isolerad på utsidan med 100mm mineralullsskiva mot 

nedre hörn och en del som markisolering  (C. Björk et al., 2002) Se 

Figur 20. 

 

 

 

 

  

Figur 19 Ytterväggskonstruktion, 
Elementbyggt Skivhus, (C. Björk et al., 2002) 

Figur 20 Grundkonstruktion, Elementbyggt 
Skivhus, (C. Björk et al., 2002) 
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4.3 Loftgångshus med pelarstomme 

Loftgångshusen kännetecknas av sina långa fasadlängor, där trapphus och hissar är lokaliserade till 

gavlarna.  

 

Takkonstruktion och vindsbjälklag 

Takkonstruktionen är tillverkat av 140mm platsgjuten 

betong med ovanliggande 120/150mm kilformade 

cellplastelement. Ovan detta placerades normalt 80mm 

kork och sedan 3-skiktspapp. (C. Björk et al., 2002) Se 

Figur 21. 

 

 

Bärande Stomme 

Som hustypen antyder är stommen beroende av pelare för 

att vertikalt föra laster utmed fasaden för att bära upp 

loftgången. Bärande mellanväggar i 150mm betong. (C. 

Björk et al., 2002) Se Figur 22.   

 

 

 

 

Klimatskal och värmeisolering 

Ytterväggen består av lättbetongelement, som normalt sett får 

halvstenstegel monterat utanpå. Bottenvåningen har dock en bärande 

yttervägg av 230mm armerad betong. (C. Björk et al., 2002) Se Figur 

23.  

 

 

 

 

 

Grundläggning 

Fribärande helgjuten platta i 180mm betong på mark. Plattan 

isolerades med 100mm tjocka träullsplattor i underkant följt 

av 150mm grus. Sulor på 500x600mm löper längst 

grundplattans mitt och långsidornas ytterväggar. (C. Björk et 

al., 2002) Se Figur 24.  

Figur 21 Takkonstruktion, Loftgångshus m. 
pelarstomme, (C. Björk et al., 2002) 

Figur 22 Planritning, Loftgångshus m. pelarstomme, 
(C. Björk et al., 2002) 

Figur 23 Ytterväggskonstruktion, Loftgångshus 
m. pelarstomme, (C. Björk et al., 2002) 

Figur 24 Ytterväggskonstruktion, Loftgångshus 
m. pelarstomme, (C. Björk et al., 2002) 



13 
 

 

5. Urvalsgruppens byggnadstekniska detaljer. 
Total sett undersöktes drygt 3500 ritningar i sökandet efter representativa exempel på hur byggnaderna 

i urvalsgruppen tekniskt sett är konstruerade. Ritningarna som undersökts har olika betingade brister, 

som delvis är betingat till byggtekniken men också ritningarna i sig. Genom information från den 

okulära besiktningen valdes en urvalsgrupp ut som föll inom ramen för avgränsningarna i Avsnitt 2.8. 

Ur denna urvalsgrupp togs i sin tur ett antal fastigheter ut för att representera byggtekniken i 

Järvaområdet, men även de problem som finns med informationsbrist kring beståndets enskilda 

fastigheter fick påverka urvalet. Bilaga A som redovisas i slutet på denna rapport utgör den 

byggnadstekniska undersökning som har gjorts på ett antal av Svenska Bostäders fastigheter i 

Järvaområdet, efter de avgränsningar som stipuleras i avsnitt 2.8.  

Det skall tilläggas att efter intervju med Svenska Bostäder, så framgick att fastigheten Stora Tensta 1 

ej längre är under Svenska Bostäders förvaltning sedan 2012-2013. Svenska Bostäder har under 

perioden ca 2012-2013 avyttrat samtliga fastigheter i Hjulsta. (Mazetti-Nissen, 2017) Valet gjordes att 

behålla Hjulsta i urvalsgruppen trots detta, med anledning av att det var relativt nyligen som husen var 

under Svenska Bostäders förvaltning 

5.1 Kvalité på ritningar 
Det första man konstaterar när man betraktar ritningarna i arkivet från den här perioden är att det ofta 

inte är originalritningen som har scannats in och finns tillgänglig på Stockholms Stadsbyggnadskontor. 

Det som möter en när man ska undersöka ritningar är därför av varierande kvalité. Som syns i Bilaga 

A har ritningarna ofta avvikande linjetjocklekar och skraffering som gör det svårt att tyda materialen 

och strukturen i respektive detalj. Dessutom finns det exempel på där Stadsbyggnadskontoret har valt 

att placera en datumstämpel mitt på detaljen, vilket ytterligare försvårar arbetet att försöka tyda hur 

husen är uppbyggda.  

Många detalj- och sektionsritningar är dock av god kvalité och materialen är tydligt specificerade. 

Rent generellt är detta inte ett problem enligt Svenska Bostäder. Eftersom man arbetar med hela 

områden i regel, så räcker det med att undersöka ett hus och dess detaljer. Skulle det saknas en viss 

detaljritning så finns fortfarande möjligheten att omgivande kvarter har likadana hus med motsvarande 

ritning bland sina handlingar 

5.2 Urvalsgruppens bidragande fastigheter 
Från den okulära besiktningen kunde tidigt konstateras att urvalsgruppen har variation mellan hustyper 

i form av lamellhus, skivhus och loftgångshus.  

Tabell 1 Nystad och Sveaborg 

Nystad/Sveaborg, Akalla   

Hustyper Skivhus, 2 sorter, Typ A och Typ B 

Byggår 1973-1974 

Arkitekt (A) 
Åke Ahlström Arkitektkontor,  

Lars Bryde Arkitektkontor 

Byggnadskonstruktör 

(K) 
Bertil Olander Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Takkonstruktion 
Typ A: Takstege i trä med inåtlutande tak från takfot                                                                    

Typ B: Platt tak med butylduk, ovanliggande singel 

Ytterväggskonstruktion 
Typ A: Takstege i trä med inåtlutande tak från takfot            

Typ B: Platt tak med butylduk, ovanliggande singel 

Grundkonstruktion 
Typ A: Källargrund på pelare                                                           

Typ B: Platta på mark 
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Tabell 2 Stora Tensta 1 

Stora Tensta 1, Hjulsta   

Hustyp Loftgångshus 

Byggår 1969 

Arkitekt (A) AB Svenska Bostäder 

Byggnadskonstruktör (K) Sven Tyrén AB 

Takkonstruktion Pulpettak 

Ytterväggskonstruktion 150mm betong, 150mm lättbetong, 20mm puts 

Grundkonstruktion Plintar mot berg 

 

Tabell 3 Trondheim 4 innan renoveirng 

Trondheim 4, Husby Nybyggnation 

Hustyp Loftgångshus 

Byggår 1973 

Arkitekt (A) AB Svenska Bostäder 

Byggnadskonstruktör (K) Sven Tyrén AB 

Takkonstruktion Butylduk m. singel 

Ytterväggskonstruktion Sandwichelement (kortsida) 

Grundkonstruktion Plintar mot berg 

 

Tabell 4 Trondheim 4 efter renovering 

Trondheim 4, Husby Ombyggnation 

Hustyp Loftgångshus 

Byggår 2013 

Arkitekt (A) ÅWL 

Byggnadskonstruktör (K) TH Konstruktion AB 

Takkonstruktion Sadeltak stämpat mot bjälklag 

Ytterväggskonstruktion Träregelstomme (långsida) 

Grundkonstruktion Plintar mot berg 
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Tabell 5 Gullinge 1 

Gullinge 1, Tensta   

Hustyp Lamellhus 

Byggår 1968 

Arkitekt (A) Axel E. Shour Arkitektkontor 

Byggnadskonstruktör 

(K) 
Bertil Olander Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Takkonstruktion Sadeltak stämpat mot bjälklag 

Ytterväggskonstruktion 
150mm betong, 150mm lättbetong, 20mm puts över källarvåning    

230mm betong, 70mm lättbetong ner till grundmur       

Grundkonstruktion Plintar mot berg 

 

 

Tabell 6 Skänninge 1 

Skänninge 1, Tensta   

Hustyp Skivhus 

Byggår 1967 

Arkitekt (A) Ernst Grönvall 

Byggnadskonstruktör (K) Orefelt Ingenjörsbyrå AB 

Takkonstruktion Takstol, inåtlutande tak 

Ytterväggskonstruktion Betong. Invändig mineralullsisolering. 

Grundkonstruktion Källarmurar mot plintar på berg 
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Tabell 7 Kvarndammen 1 

Kvarndammen 1, Rinkeby   

Hustyp Lamellhus 

Byggår 1969 

Arkitekt (A) Axel E. Shour Arkitektkontor 

Byggnadskonstruktör (K) Bertil Olander Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Takkonstruktion Sadeltak stämpat mot bjälklag 

Ytterväggskonstruktion 150mm betong, 150mm lättbetong, 20mm puts 

Grundkonstruktion Oklart, dock antagligen plintad. 

 
Tabell 8 Storkvarnen 4 & 5 

Storkvarnen 4 & 5, Rinkeby   

Hustyp Skivhus 

Byggår 1970 

Arkitekt (A) Lars Bryde Arkitektkontor 

Byggnadskonstruktör (K) Bertil Olander Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Takkonstruktion Inåtlutande tak från nock och takfot, dubbelsymmetrisk 

Ytterväggskonstruktion 150mm betong, 150mm lättbetong, 20mm puts 

Grundkonstruktion Källargrund 

 

5.3 Hustypernas undergrupper 
Man kan konstatera att de olika undergrupperna till respektive hustyp är svåra att härleda, eftersom det 

ofta saknas ritningar. Vidare finns exempel där byggtekniken direkt avviker från det som i avsnitt 4 

betraktas som praxis för byggnadstyperna. Lamellhus exempelvis har traditionellt sett en 

taktstolslösning enligt avsnitt 4, men där det finns exempel på hus med platta tak i Järvaområdet. Se 

Bilaga A. 

5.4  Intressanta detaljer 
De undersökta byggnaderna som ingår i denna rapport har ett antal detaljlösningar som avvek från det 

som presenterades som gällande för byggnadstyperna i Avsnitt 4.  

5.4.1 Platt tak, Butylduk med singel 

I Bilaga B nämner Svenska Bostäder att flertalet fastigheter fortfarande har kvar en taklösning som 

består av butylduk med ovanliggande singel. Detta är inte en lösning som nämns i Kapitel 4 och visade 

därför på att det finns variation på detaljnivå bland fastigheterna, och därmed vissa friheter hos de som 

konstruerat huset. 

5.4.2 Pelargrund 

Flertalet av de fastigheter som undersöktes i Bilaga B har en grund baserad på pelare på plintar, 

antingen direkt på morän eller på berg. Även detta är lösningar som avviker från den generella 

lösningen enligt avsnitt 4, och får därmed anses intressant för just Järvaområdet. Bakgrunden antas 

vara den kuperade terrängen, och att den snabba byggtakten gjorde det komplicerat att spränga och 

schakta i den utsträckningen man skulle behöva för att ha en lösning med andra lösningar.  
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6 En fastighetsingenjörs uppfattning 
 

För att få en inblick i hur det är att arbeta med fastigheter i Järvaområdet var det viktigt att intervjua 

någon som arbetar med dessa varje dag. Anna Mazetti-Nissen arbetar idag som fastighetsingenjör på 

Svenska Bostäder, i Järvaområdet. Givet att Anna är anställd på Svenska Bostäder kan det tyckas att 

det finns risk för jäv. Dock anses det rimligt att en anställd på Svenska Bostäder som arbetar med 

fastigheterna dagligen är väl insatt i dess problematik. I förlängningen kan man därför utgå ifrån att 

denne kommer vara ärlig med uppfattningen om husen, eftersom denne ansvarar för att åtgärda 

problemen, och inte för att de har uppstått från första början.  

6.1  Finansiering av renoveringar 
Som fastighetsingenjör på Svenska Bostäder arbetar Anna Mazetti-Nissen med löpande renoveringar 

på bostadsfastigheter i Järvaområdet. Enligt Anna arbetar Svenska Bostäder löpande med utveckling 

av sina fastigheter, men att budget för renoveringar beslutas av kommunen som år 2017 halverades till 

fördel för budgeten för nybyggnation som istället får större resurser. Detta leder till en minskad 

renoveringstakt en tid framöver. (Mazetti-Nissen, 2017) 

6.2  Hantering av äldre material 
Flertalet av byggnaderna från MP har byggmaterial som inte längre används i moderna byggnader, och 

det kan vara svårt att veta innan rivning vilka material som ett hus består av när ritningarna är 

bristfälligt detaljrika. För att hantera detta gör Svenska Bostäder en miljöutredning inför varje hus för 

att undersöka förekomst av till exempel PCB och asbest. Nuförtiden har Svenska Bostäder gjort så 

pass många utredningar inför renoveringar i sitt arkiv så att detta går relativt snabbt. Eventuella 

avvikelser är oftast marginella. Förekomst av just asbest är standard för samtliga byggnader som inte 

har genomgått större renoveringar. (Mazetti-Nissen, 2017) 

6.3  Hantering av äldre ritningar 
Svenska Bostäder digitaliserar ritningar i samband med renoveringar, men man har ingen löpande 

digitaliseringsplan. Oftast behövs det inte eftersom husen är så pass lika att man redan har ritningar 

från ett tidigare projekt på ett liknande hus som bakgrund. (Mazetti-Nissen, 2017) 

6.4  Styrning av projekt 
Svenska Bostäder har tydliga modeller och krav på de fastigheter som är under deras förvaltning, och 

har tydliga tekniska regler för ombyggnad. Det inkluderar bland annat brandkrav, materialval och 

dokumentation. Det ligger inom ramen för det långsiktiga ägandet att skaffa sig en övergripande bild 

och få kontroll, och för att hålla reda på mängden information, eftersom att folk inom projekten slutar 

och nya ersätter dem. (Mazetti-Nissen, 2017) 

Förutom VVS, El och projektledning tar Svenska Bostäder in konsult för sina ombyggnationer, där 

man tillsammans jobbar fram ett förfrågningsunderlag som skickas ut på entreprenad. (Mazetti-Nissen, 

2017) 

6.5  Renoveringsordning 
Vid renovering utgår man generellt alltid ifrån att den byggnaden med störst behov skall gå först. 

Ibland sker olyckor såsom eldsvådor som gör att vissa fastigheter får gå före i kön, och även om bara 

ett enskilt hus har fått skador så renoverar Svenska Bostäder ofta husen i närområdet, exempelvis på 

samma innergård av logistiska skäl. I den mån det går tar man sedan husen i turordning av att störst 

behov går först. Även om vissa hus nu har stora renoveringsbehov så är budgeten för närvarande 

begränsad, och till råga på allt skedde nyligen ännu en eldsvåda i Husby som gjorde att de hus som 

hade planer på renovering fick stå tillbaka för att åtgärda de brandskadade husen. (Mazetti-Nissen, 

2017) 
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6.6   Bilden av Järvaområdets fastighetsbestånd 
Svenska Bostäder delar inte bilden av husen som dåligt isolerade, utan pekar på att energivärdena är 

liknande de i innerstan, trots att husen är fristående och har därmed högre värmebehov med anledning 

av den större utvändiga arean. Svenska Bostäder är noggranna med att lära sig och dokumentera 

projekten så att man blir bättre för varje renovering, allt för att spara in på resurser och maximera 

värde. (Mazetti-Nissen, 2017) 

Problemområden med husen är betingat främst till avloppsstammar och tak. Det finns fortfarande 

exempelvis platta tak med butylduktak och singel. (Mazetti-Nissen, 2017)  Dessa är ibland över 50 år 

gamla, så lösningen i sig har visat sig vara hållbar, men den tekniska livslängden är slut och de 

behöver bytas. I exempelvis Trondheim 4 som renoverades 2013 har det platta taket ersatts med en 

takstol som man monterar ovanpå bjälklaget. Detta är förmodligen för att de platta taken har invändiga 

takbrunnar som sätts igen om man inte sköter om det. (Mazetti-Nissen, 2017) 

Även avloppstammarna behöver bytas med regelbundna intervall, vilket är helt naturligt även det 

eftersom livslängden är slut. 

Ytterväggarna tilläggsisoleras i samband med renovering även om de inte är dåliga i sig. Generellt 

skulle husen egentligen klara sig med stambyte, fönsterbyte och takrenovering. (Mazetti-Nissen, 2017) 

6.7   Värdet av renovering 
Svenska Bostäder måste alltid kunna räkna hem renoveringen i bemärkelsen att det ger en 

nettovärdeökning till fastigheten i stort, och detta skapar ibland problem. Fastigheter i Rinkeby 

exempelvis värderas lägre än de i Akalla. Effekten blir att man inte kan investera lika stora summor i 

Rinkebys bestånd som i Akallas, och därmed minskar möjligheterna att renovera till samma standard. 

För hyresgästen ska dock hyran inte öka mer än 20 % efter en färdigställd renovering. (Mazetti-

Nissen, 2017) 

Under finanskrisen såldes flertalet fastigheter av i Järvaområdet, varav flertalet av dessa hade några av 

de större lägenheterna inom SBs fastighetsbestånd. Som ett led i att åter ha större lägenheter inom 

beståndet arbetar SB nu med att skapa större lägenheter inom det befintliga beståndet, eftersom 

hyresnivån på nybyggnation större lägenheter skulle vara alltför hög. (Mazetti-Nissen, 2017) 

Hyresgästerna har även i samband med så kallade samråd möjligheten att rösta om standardhöjningar 

på lägenheterna vid ombyggnation. Metoden är att en samrådsgrupp arbetar ihop ett förslag 

tillsammans med Svenska Bostäder. Det kan exempelvis inkludera parkettgolv i sovrum, som normalt 

sett inte är standard. Förslaget presenteras därefter till hyresgästerna som får rösta om de vill ha 

lösningen eller inte. (Mazetti-Nissen, 2017) 
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7 Stockholms Stadsbyggnadskontors Plan- och Byggtjänst 
 

7.1 Svårigheter vid insamling av ritningar 
En betydande del av arbetet har visat sig att hantera ritningarna och utreda vad de representerar. Detta 

är till stor del som följd av Stockholms Stadsbyggnadskontors Bygg- och Plantjänst. Navigeringen på 

denna tjänst är tillfredställande, då det är enkelt att hitta rätt fastighet och handlingarnas datum är 

tydligt representerade. Det var därför relativt enkelt att hitta handlingar för nybyggnation av 

urvalsgruppen. Bygg- och Plantjänsten har dock den egenheten att samtliga handlingar inte kan 

tillhandahållas direkt, utan varje ritning måste laddas ner individuellt. Ritningarna går att visa som små 

bilder hemsidan, dock har många planritningar och sektionsritningar detaljer representerade i samma 

ritningsblad och det var därför nödvändigt att ladda ner samtliga ritningsblad som fanns att tillgå till 

fastigheterna i urvalsgruppen. Av de drygt 3500 ritningar som laddades ner var således endast en liten 

del intressanta för denna rapport.  

7.2  Implementering i Google Maps  
Då kartfunktioner har kommit en lång väg, där man kan rita in objekt i lager på kartor gjordes en 

implementering i Google Maps för att presentera urvalsgruppens byggteknik, och de ritningar som 

finns tillgängliga för att härleda den.  

Kartago användes för att finna fastighetsgränser, och genom tillgång till fastighetskartor från 2008 

över Järvaområdet kunde man åtminstone till viss del härleda vilka fastigheter som föll under Svenska 

Bostäders förvaltning. Detta fick sedan undersökas vidare för att bekräfta att så var fallet. Stora Tensta 

1 i Hjulsta exempelvis har som bekant sålts av, och är idag under annat ägande, se Bilaga B.  

 

7.2.1 Bildformat 

Ritningarna från Bygg- och Plantjänsten är på formatet .TIF, ett format som antagligen valts av 

komprimeringsskäl. Egenheten med just det formatet är att det inte är kompatibelt med Google Maps. 

Ett stort arbete gjordes som ett resultat av detta för att undersöka möjligheterna att formatera om 

bilderna till ett format som gick att ladda upp på kartan. Till slut valdes skärmklipp som metod för att 

få bilderna på JPEG. Därefter kunde de laddas upp på sidan. 

 

7.2.2 Fastigheter på karta 

Fastigheterna markerades ut på kartan via lager för 

Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta och Hjulsta 

respektive. Dessa går att avmarkera för att endast 

visa fastigheter i ett visst område, och gör därför 

att det blir tydligt vilka fastigheter som ingår i 

respektive område. Från Kartago användes 

fastighetsgränserna för att markera ut vilka 

byggnader som ingick i respektive fastighet, som 

då bildade slutna objekt som man i sin tur kan 

skriva information om samt ladda in bilder. 

Kartan kan du nå genom att klicka här. 

Figur 25 Skärmklipp från fastighetskarta m. ritningar 

https://drive.google.com/open?id=13I_qdH918yIC6NxMb0XzVy2_c5Y&usp=sharing


20 
 

 

8. Analys 
 

Analysen som tar fäste i att jämförelsen mellan byggtekniken i urvalsgruppen mot de byggnadstyper 

som var vanliga under perioden visar på att det finns en byggnadsteknisk mångfald. Flertalet av husen 

som ligger i grannkvarter delar detaljer, men alla hus av samma typ har inte samma byggteknik över 

de 5 områden som har undersökts. Olika arkitekter och konstruktörers inblandning har givetvis gett en 

prägel områdena emellan, som visar sig i de byggnadstekniska detaljerna. 

Varje hus anpassas naturligtvis till den terräng som det är byggt i, och vissa skillnader i 

grundkonstruktioner blir därför nödvändiga. Andra lösningar såsom takstolar har säkerligen anpassats 

både efter Svenska Bostäders specifikationer, där man sannolikt vägt konstruktionskostnader mot 

löpande underhållskostnader. Därför måste man anpassa underhållet till den tekniska lösningen, och 

vara mer noggrann på vissa fronter. Sköter man underhållet på det sätt som lösningen kräver så 

minskar riskerna för problem, vilket är fallet för alla tekniska system, och inte något som ger fog för 

att kalla lösningen olycklig. Det skall även poängteras att de första byggnaderna som byggdes under 

MP är över 50 år gamla, och eventuella tekniska system har därför gått över sin tilltänkta tekniska 

livslängd.  

Svenska Bostäder jobbar löpande med renovering och underhåll av sina fastigheter i Järvaområdet, 

och upplever inte de problem som ofta benämns kring den här typen av fastigheter. Då 

fastighetsägaren i det här fallet dessutom har modeller för renovering och projektering för att lära sig 

av tidigare misstag vid projektering och åtgärda de fel som de upplever som nödvändiga finns det liten 

fog för kritik. Den konstruktiva kritiken blir istället att bli noggrannare på att kommunicera ut det 

förändringsarbete som sker. Hyresgästernas uppfattning om förbättringsarbetet är såklart viktigt, men 

allmänhetens intresse i områdena och medias granskning behöver sättas i en kontext där man visar på 

utvecklingen av fastigheterna i Järvaområdet. Det finns ett stort värde i att visa upp de byggnader som 

man faktiskt har satsat mycket resurser i att utveckla såsom Trondheim 4 i Husby. Det området är ett 

exempel på där man kan renovera byggnader till hög prestanda, om resurser sätts in och fastigheterna 

för en värdeökning som kan finansiera åtgärderna. Vid just finansieringsbeslut spelar 

kommunpolitiken stor roll, och ett bra sätt att få politiker att engagera sig är om allmänintresset för 

den här typen av utveckling ökar. En variant av kartan med fastigheter som är en del i det här arbetet 

kan därför vara ett alternativ där man kan upplysa om vad som görs i fastigheterna i området, med 

både representation av ritningar och bilder på det nuvarande upplägget samt framtida lösningar.  

För att ge förutsättningar för denna typ av kommunikation föreslås även att Stockholms 

Stadsbyggnadskontors Plan- och Byggtjänst ses över och appliceras till en karttjänst där man kan få 

tillgång till motsvarande ritningsutbud men mer intuitivt och på ett format där ritningen kan granskas 

direkt i webtjänsten. Den tid det tog att hantera ritningar för denna rapport hade minskat väsentligt 

med en sådan form av webtjänst, och överlag är sannolikt samhällskostnaderna höga för att få tillgång 

till de ritningar som är av intresse för byggprojekt överlag. Även om man ofta i just Järvaområdet kan 

använda ritningar på flertalet av närliggande fastigheter, och stora fastighetsägare såsom Svenska 

Bostäder har egna ritningar skulle sannolikt alla intressenter tjäna på en mer lättillgänglig lösning. 
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9. Slutsats 
 

Hans Rosling sade en gång för att beskriva utvecklingsländernas framsteg ”Bra förändring sker 

långsamt, därför når det inte nyheterna.” Även om denna rapport gäller ett fastighetsbestånd kvarstår 

principen om hur vi rapporterar kring utvecklingen av samhället i stort. Man måste både se till vad 

som faktiskt görs, och inte bara det som är kvar att göra. 

Järvaområdet är under utveckling, och det sker förhållandevis långsamt jämfört med den takt vilken 

områdena byggdes under MP. Det är dock viktigt att erkänna att utvecklingen sker, men begränsningar 

av resurser spelar såklart in.  

Rapporten visar att det inte går att övergripande generalisera kring MP i bemärkelsen att alla hus har 

samma byggteknik. Husen har vid konstruktion anpassats både till terräng men även kvartersstruktur. 

Det är sant att ytterväggarna generellt har samma struktur och skikt oberoende hustyp i urvalsgruppen. 

Lösningarna har hög kvalité och en livslängd som fortfarande fungerar väl tekniskt idag enligt 

Svenska Bostäder. 

Även om byggnaderna till det yttre liknar varandra och områdena i sig har liknande struktur, måste 

man påminna sig själv om att detta inte är detsamma som att alla byggnaderna har tveksamma tekniska 

lösningar bara därför att några har haft problem med just en typ av lösning. Många av problemen faller 

inom ramen för underhåll, och varje enskild teknisk del kräver ett visst sådant. Det gäller som 

fastighetsägare att ha ordentliga rutiner för underhåll och renovering samt tydlig projektledning där 

man dokumenterar byggnadernas tekniska system.  

Järvaområdets bestånd visar på att det finns stora lärdomar att göra genom att betrakta dessa 

fastigheter, för de är hållbara i några bemärkelser. Att de betraktas som hus i behov av renovering är 

på grund av lång användning snarare än dålig byggteknik. 

Det är olyckligt att den bostadsbrist som har uppstått i Stockholmsområdet har sammanfallit med att 

ett flertal av fastigheter i Järvaområdet har stora renoveringsbehov. Effekten blir tydlig då många hus 

går över tiden i renoveringsintervallen, till fördel för nybyggnation. Trots att många byggnader i 

omgivningen är renoverade blir lätt de icke än renoverade fastigheterna representanter för den större 

bilden.  

Det stora problemet, och i många fall missförståndet, är att den långsamma förändringstakten ger en 

bild av ett byggnadsbestånd i kris. Detta gäller möjligtvis delar av de hus som byggdes under MP, men 

den övergripande bedömningen av Järvaområdet är att de större fastighetsägarna jobbar med långsiktig 

utveckling.  

Bedömningen är att en tydligare representation av byggtekniken, där man ärligt informerar om vad den 

medför för fördelar och nackdelar skulle falla samtliga intresseparter till gagn. Speciellt de boende 

som kan få en mer övergripande bild på både nuvarande byggteknik, men även framtida 

ombyggnationer. En lämplig utveckling vore därför att forska vidare på byggnadsbeståndet och hur 

man på bästa sätt kan informera, och kommunicera ut förändringar och renoveringar för att på så sätt 

på ett enkelt kunna hänvisa till det förändringsarbete som sker. Även om ett stort arbete görs internt 

och för hyresgästerna finns det ett stort värde i att informera både allmänhet och media om 

förändringsarbetet för att på så sätt lyfta frågor konstruktivt med förändringsarbetet i centrum av 

samtalet istället för problemen. 
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BILAGA A 

Byggnadsteknisk utvärdering 
 

Initiala klargöranden 

Vid besiktning av ritningarna märktes ett antal egenskaper kring detta geografiska område 

 Utvärderingen belyser: 

o Husstruktur 

o Takkonstruktion 

o Ytterväggskonstruktion 

o Grundkonstruktion 

 

 Efter utvärderingens avslutande kunde det konstateras att det ofta saknades detaljritningar på 

fastigheterna, därför kan det på vissa fastigheter saknas rubriker som kommenterar de fyra 

belysningsmomenten enligt ovan. 

 

 Ritningar som bifogas här kan ha dålig upplösning till följd av bristande kvalité på bildfilen 

hos Stadsbyggnadskontoret, detta beklagas. 

 

 Ritningarna som bifogas och analyseras är ej till skala utan endast till för att tekniskt beskriva 

hur byggtekniken principiellt har utförts på fastigheterna i området. 
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Akalla 
 

 

Figur 1 Flygfoto över Nystadsparken och Saimaparken, källa:google 
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Figur 4 Fasad mot sydväst, ritning AH125, Nystad 3 

Figur 3 Foto av Nystad 7 

Figur 5 Fasad mot öster, ritning AH65, Nystad 11 

 

Nystad och Sveaborg 
Nybyggnation 1973-1974 

Skivhus  
 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 visar en flygbild över områdena Nystad och Sveaborg som ger en uppfattning om områdenas 

struktur och placering. De är syskonområden i utseende och utgörs av två olika typer av skivhus, med 

en formgivning där Sveaborg 2, 4 och 5 delar detaljer med Nystad 2, 3 och 5.  Denna blir benämnd 

Typ B i de avsnitt som följer, och illustreras av Figur . Resterande byggnader i områdena delar även de 

detaljer med varandra, och ligger även i linje med varandra som framgår av Figur 1. Dessa är 

benämnda Typ A. 

Både Typ A och Typ B är som rubriken antyder skivhus. De har bärande innerväggar av betong. Den 

omedelbart uppenbara skillnaden mellan de två typerna i området är att Typ A har 11 våningar ovan 

markplan och Typ B har 6 våningar. Det skiljer sig även en del i den byggteknik som har använts 

vilket redogörs för i den här utvärderingen. 

Ett antal av fastigheterna av Typ B är inte under Svenska Bostäders förvaltning längre, men 

byggtekniken är densamma och därför medräknas dessa. 

Byggnadskontruktörer för områdena var: Bertil Olander Konsulterande Ingenjörsbyrå AB. Arkitekter 

var Åke Ahlström Arkitektkontor samt Lars Bryde Arkitektkontor. 

  

Figur 2 Foto av Nystad 3 
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Figur 4 Detalj på takfot, ritning K46-54,  Nystad 2 Figur 5 Sektion, ritning AH109 Nystad 3 

Figur 6 Sektion av takstol, ritning AH05 Nystad 11  

Takkonstruktioner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takkonstruktionen skiljer sig mellan Typ A och 

B. Typ A som illustreras av Figur 6 har en typisk 

takstege för ett skivhus, med inåtlutande tak från 

takfot och invändig dagvattendränering. 

Detaljritningar saknas för Typ A för att bedöma 

materialval på yttertaket, men plåt är att anta.  

Typ B skiljer sig tydligt, då den har en annan 

takkonstruktion i det att man har en separat 

konstruktion över hissmaskinrum och trapphus. Detta 

syns på de tre konstruktioner som sträcker sig ovan 

resterande tak på Figur . Man ser även denna på Figur 5 som en svag linje i bakgrunden av sektionen. 

Hos stadsbyggnadskontoret fanns även en ritning som visade på en takfotsdetalj för Nystad 2, Figur 4, 

som representerar Typ B. Övrigt tak skiljer sig även att det är ett platt tak, utan takstol. 

Figur 4Figur 7 visar att takbjälklaget är tillverkat i 200mm armerad betong med ovanliggande 150mm 

cellplast. Ovan denna cellplast har man tätat med butylduk som är monterad vid takfot under en 

täckplåt ovan 2st liggande reglar. Ovanför cellplasten har ett singellager lagts på, ritning för fördelning 

av singel saknas. Konstruktionen är till synes genomtänkt vad det gäller tätning, men att ha invändiga 

brunnar är ett riskmoment vad det gäller igensättning och eventuella ojämnheter vid montage som kan 

leda till att vatten blir stående på taket. Singellagrets bidrag kan utöver de estetiska aspekterna främst 

anses vara att agera tröghet vid större regnmängder, och därmed minska behovet av ett 

överdimensionerat dagvattensystem. 
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Figur 7 Yttervägg mot bjälklag, ritning A513-2, Sveaborg 9 

Yttervägg 
 

Den intressantaste detaljen på ytterväggen är kortsidan på Typ A 

som består av två olika typer som framgår av Figur 9. De utgörs 

primärt av 150mm armerad betong med utvändigt 150mm 

lättbetong. Utanpå lättbetongen monterades normalt 20mm puts, 

vilket kan ses i nederkant på Figur 9. Det som gör den här detaljen 

speciell är att man under fönster valt att inte montera dit puts utan 

istället ha fasadplåt utanpå 70mm cellplast och 3mm internitskiva. 

En lättbetong balk med tvärsnitt 125x200mm monterades även i 

nederkant som form av bjälklagsisolering för att hantera effekten 

av köldbryggor. Eftersom detta är en arkitektritning fattas det 

viktig information kring materialval även här, men det ger en 

principiell bild av den byggteknik som användes.  
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Figur 9 Detalj, illustration av varierande höjd på 
grundplatta ritning K22-151, Sveaborg 2 

Figur 12 Yttervägg mot grundplatta, 
ritning K22-151, Sveaborg 2 Figur 11 Grundsula mot morän, 

ritning K13600S, Sveaborg 2 

Figur 10 Detalj av grundplint 
100x100cm, ritning K13600S, 
Sveaborg 2 

 

Grundkonstruktion 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljer som visar grundläggning på Typ A saknas tyvärr, men vi kan konstatera en skillnad mot Typ 

B i att vi har en källargrund i Typ A, som syns i Figur 10. Typ B har i kontrast platta på mark och har 

en intressant sockeldetalj i Figur 12 som visar ytterväggens infästning till grunden. Det framstår som 

att det utvändiga lättbetongelementet inte går hela vägen ner till kantbalkens utsida. Istället vilar 

lättbetongen på en klack som är integrerad i grundplattans kantbalk. Vidare ser vi i Figur 12 att det 

endast ”eventuellt” ligger isolering mot marken under grundplattan. Detta leder i förlängningen till en 

misstanke om att utrymmen i bottenplan ev. kan ha problem med köldbryggor mot mark och sockel. 

Ritningarna har för övrigt beteckning ”H” vilket efter mätning mot omgivande detaljer bedöms vara ca 

150mm. I Figur 9 ser vi hur man har löst små variationer i höjdförhållanden vid byggnation, nämligen 

genom att man justerar nivån på golvet mellan rum. 

 

Figur 8 Källargrundssektion, ritning AH75, Nystad 11 
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Hjulsta 

 

Figur 13 Flygfoto över Hjulsta m. fastigheter 
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Figur 14 Bild av Stora Tensta 1 Figur 16 Foto av fasad mot Tenstavägen 2017, Stora Tensta 1 

Stora Tensta 1 
Nybyggnation 1969 

Loftgångshus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Gavel mot Väst, Nordväst, ritning 13, Stora 
Tensta 1 

 

 

Stora Tensta har en tydlig loftgångsstruktur, där huset även ligger placerat i suterräng. Loftgången är 

placerad in mot innergården med fönster och balkonger ut mot Tenstavägen.  

Tyvärr saknades nästintill samtliga av de undersökta fastigheterna i Hjulsta detaljritningar, vilket 

försvårar en jämförelse mellan fastigheterna. Lyckligtvis hade fastigheten Stora Tensta 1 en 

uppsättning detaljritningar som var av intresse. Det fanns även en ritningsförteckning med bland de 

filer som fanns att tillgå för fastigheten, vilket hjälpte när detaljerna var svåra att tyda vid första 

anblick. 

Husets arkitekt enligt ritning är Gunnar Andersson, och arbetade åt Svenska Bostäder själva vid deras 

arkitektkontor. Konstruktör är Sven Tyrén rådgivande ingenjörer, där ritningarna är signerade med 

initialer som dessvärre är svåra att tyda och härleda till en enskilt ansvarig. 

Figur 18  Vy mot nord nordost, ritning 16, Stora Tensta 1 
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Figur 16 Detalj Takfot, Stora Tensta 1 

Figur 15 Sektion Takstol, Stora Tensta 1 

Tak- & Ytterväggkonstruktion 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av en dålig upplösning på ritningarna som 

tillhandahölls av Stadsbyggnadskontoret är det svårt att tyda 

ritningen i Figur 18 på detaljnivå. Emellertid ser man viss text, så 

vi kan bl.a. konstatera att fastigheten har ett pulpettak med lutning 

1:6 i korrugerad plåt med invändig träregelstomme. 

Vindsbjälklaget är tillverkat i 150mm armerad betong med 

ovanliggande 30 + 2x60mm mineralull.  

Figur 18 och Figur 19 visar också på att det finns ett utrymme som 

är konstruerat under vindsbjälklaget. Detta utrymme antas vara ett 

installationsutrymme, och denna lösning leder till att detaljen vid 

takfot får en speciell teknisk lösning. Väggkonstruktionen är likt 

flertalet fastigheter i Järvaområdet en lösning med en bärande 

yttervägg bestående av 150mm betong med utanpåliggande 

150mm lättbetong som sedan är putsad. Som syns i Figur 16 är taket upplagt på en stolpe med 

dimension 100x50mm som är infäst i betongväggen med vinkeljärn. Detta görs möjligt genom att 

lättbetongväggen slutar precis innan installationsutrymmet, och stolparna tar dess plats. Lösningen är 

elegant, då stolparna är monterade så att dess ända inte ligger mot den kalla betongväggen. Detta ger 

även möjlighet för ventilation av vinden då luft kan färdas över droppbläcket, som monteras 20mm 

under kanten av fasadplåten. 
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Figur 17 Sektion innervägg, Stora Tensta 1, K110 

 

Grundkonstruktion 
 

Figur 14 visar på att Stora Tensta är konstruerad med en plintad grund 

direkt på Berg. Tyvärr fanns inga detaljritningar tillgängliga vilket gör 

det svårt att avgöra hur konstruktörerna har resonerat kring isolering mot 

grunden samt dränering utmed fasad.  

. 
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Husby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 18 Foto över urvalsgruppens fastigheter i Husby 
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Figur 20 Fasad mot sydost, ritning 4:11, Trondheim 4 

Trondheim 4 
Nybyggnation 1973 

Loftgångshus 
 

 

 

Området Trondheim i Husby består av fastigheter med övergripande loftgångshus med 

källargrundläggning. Intuitivt sett kan man se värdet i denna lösning vid platsbesök, då Trondheim-

området är kuperat. En loftgångslösning gör att man kan utnyttja den rådande terrängen, där ingångar 

kan placeras i en ända som ligger högt upp, och huset i övrigt byggs horisontellt i relation till 

terrängen. Sett på Figur 20 ger det här upphov till synliga källarmurar vid den delen av huset som 

ligger i slänten. På detta sätt kan man med ett fåtal trapphus tillgodose ett stort antal lägenheter, och 

samtidigt spara in på schaktningskostnader samt anläggning av ramper eller trappor till antar trapphus 

längre ned i slänten.  

 

Konstruktörer för fastigheten var Sven Tyrèn AB. Arkitekter var AB Svenska Bostäder.

Figur 19 Fasadritning Gavel, 
ritning 4:13, Trondheim 4 
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Figur 22 Sektion  på plan som visar 
representation av A-A, ritning K.B10-11, 
Trondheim 4 

Ytterväggskonstruktion 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterväggen på kortsidan på Trondheim 4 är enligt Figur 25 uppbyggd av två skikt med betong med 

mellanliggande isolering på 80mm. Det är en mycket komplicerad lösning med flera detaljer, men 

dessvärre framstår ritningen som otydlig i hur skikten är uppbyggda. 

  

Figur 21 Detaljritning sockel mot källarmur, ritning K.B10-11, 
Trondheim 4 
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Figur 23 Sektion, placering av plintar mot berg, ritning KB7-12 

Grundkonstruktion 
 

 

  

 

 

 

Som synes på Figur 26 har Trondheim plintad grund direkt på berg. Detta gjordes främst för att 

loftgångshusen ofta var långa, och marken runt omkring kuperad. Detta gjorde att man får stora 

höjdskillnader mellan de olika ändarna på huset, så genom att schakta ner till berg och placera plintar 

av olika höjder kunde kan få en lång platta att fortfarande bli horisontell. Det gjorde det alltså fullt 

möjligt att grundlägga även längre hus i en slänt.  

Dessvärre fanns heller ej ritningar på ytterväggsdetaljer som kunde analyseras.  
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Trondheim 4 
Ombyggnation 2013 

Loftgångshus 

 

 

 

 

 
Relationshandlingar från tillhandahölls av Svenska Bostäder, och är till viss del inte fullständiga men 

de ger en viss bild av hur det nya är uppbyggt i relation till dess äldre förlaga. 

Renoveringen av Trondheim 4 representerar enligt Svenska Bostäder inte normen för ombyggnation, 

se Bilaga B. Vad det representerar istället är vad som går att uppnå med utökade resurser. Husen som 

omfattas i renoveringen har renoverats till en nivå av prestanda tillräcklig för att uppnå 

miljöklassificeringen Miljöbyggnad Brons. Detta har utförts genom att bland annat ansluta 3 av husen 

vid gavlarna för att på så sätt både få utökad boyta i förhållande till utvändig area, se Figur 25. I 

kombination med en ny takkonstruktion, tilläggsisolerade väggar och effektivare installationer leder 

detta till ett förhållandevis högpresterande hus. 

Konstruktörer vid ombyggnationen var TH Konstruktion AB och arkitekter var ÅWL. 

  

Figur 25 Foto av fasad mot innergård 2017, Trondheim 4 Figur 24 Plakat Miljöbyggnad Brons, 
Trondheim 4 



 
 

15 
 

Figur 26 Takkonstruktion e. ombyggnation, ritning K-20-2-105, Trondheim 4 

Takkonstruktion 
 

 

 

 

 

 

Figur 27 Detalj av takfot, ritning K-20-105, Trondheim 4 

 

 

Av Figur 29 att döma så har Trondheim 4 fått en takstol efter renovering och en helt ny profil i 

kontrast mot det platta taket innan renovering som syns i Figur 22. Tyvärr fanns inte mer detaljerade 

ritningar på föregående takkonstruktion men av Figur 4 kan vi se att det var ett flackt tak, vilket nu har 

ersatts med en takkonstruktion bestående av ett uppstolpat sadeltak med c/c 1200 mellan takstolarna 

som är fästa direkt i betongbjälklaget med spikvinklar. Isolering på 400mm ligger ovanför 

vindsbjälklaget, och antas av vara av mineralull. Av allt att döma är en kallvind som ventileras genom 

takfoten. Takkonstruktionen visar på en ambition av hög prestanda.  
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Figur 28 Fönsterdetalj, ritning K-20-2-105 

Ytterväggskonstruktion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessvärre föreställde denna ritning långsidans yttervägg, i kontrast med Figur 23 som representerar 

kortsidan. Det går därför inte att jämföra de två direkt. Emellertid kan man konstatera att 

ytterväggarnas nya struktur är välisolerad, men utan luftspalt mellan den utvändiga Mineritskivan. 

Glasen är av ritningen att bedöma 3-glas, men det saknas specifikation kring deras fabrikat och modell 

i ritning.  
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Grundkonstruktion 

 
Figur 29 Delsektion av Grundläggning, ritning K-15-2-105, Trondheim 4 
 

Med nya ritningar blir grundläggningsformen hos ett loftgångshus påtagligt lätt att studera gällande 

hur man har arbetat med markförhållandena. Till vänster syns grundläggning vid trapphus, där man 

nyttjar en källargrundslösning. Grunden går sedan över i pelare mot plintar som ligger an mot berg.  
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Tensta 

 

 

  

Figur 30 Flygfoto över Tensta med fastigheter i kontrollgruppen 
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Gullinge 1 
Nybyggnation 1968 

Lamellhus 
 

 

 

 

Figur 32 Fasad mot Söder, ritning H68, Gullinge 1 
 

Huset konstruerades av Bertil Olander Konsulterande Ingenjörsbyrå AB. 

Arkitekter vid fastigheten var Axel E. Shour Arkitektkontor AB. 

  

Figur 31 Foto av fasad mot gata 2017, Gullinge 1 
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Figur 33 Takkonstruktion, sektion, ritning K46-1, Gullinge 1 

Figur 34 Detalj, Takfot, Ritning K46-1, 
Gullinge 1 

Takkonstruktion 
  

 

 

Gullinge har en takkonstruktion som liknar den i Stora Tensta, se 

Figur 18. Skillnaden är att Figur 36 är dubbelsymmterisk, och 

Figur 18 föreställer ett pulpettak. Konstruktionen är intressant i 

den bemärkelsen att den inte har liggande reglar längst 

bjälklaget, utan är stämpat direkt mot betongen. Bjälklaget i sig 

utgörs av 160mm betong, följt av 100mm mineralullsmatta och 

ytterligare mineralull, sannolikt ämnad för att agera vindskydd. 

Infästningen av bjälklag mot yttervägg är isolerat i ytterkant, 

dessvärre kan man inte se tjockleken, och ritningens skala är 

justerad på ett sätt som gör det svårt att mäta direkt. 
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Ytterväggs- och Grundkonstruktion 
 

 

 

Figur 35 Ytterväggsdetaljer, ritning K22-4, Gullinge 1 

Likt många andra byggnader i urvalsgruppen är ytterväggen principiellt uppbyggd av 150mm invändig 

betong följt av 150mm lättbetong och 20mm puts. Vad som är intressant är att källarmuren endast har 

70mm lättbetong, och att ytterväggen således får en excentricitet jämtemot källarmuren, enligt 126 på 

Figur 25. Likt många av de andra husen är sedan källarmurarna placerade på plintar för att ta hänsyn 

till den varierande terrängen.  
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Skänninge 1 
Nybyggnation 1967  

Loftgångshus 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 37 Sektion mot VNV, ritning 131, Skänninge 1 

 

Figur 38 Fasad mot Sydväst, ritning 125, Skänninge 1 

 
Skänninge 1 ligger i lutning längst Tensta Allé i Tensta Centrum, och man har därför valt att placera 

trapphuset mitt emellan två av huskropparna som syns i Figur 47. Detta medför eventuellt också att 

trapphusets betongväggar agerar brandmur mellan de två huskropparna, då man tydligt ser att 

trapphuset går över övrigt tak.  

Olyckligtvis saknades alla former av detaljritningar på huset förutom den för grunden. 

  

Figur 36 Foto av fasad mot Sydväst 2017, Skänninge 1 
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Grundkonstruktion 

 

Figur 39 Detalj på Sockel m Grundsula, ritning K33-03, Skänninge 1 

 

 

Grundläggningen på Skänninge är utförd med plintar lagda på mark, stödda av pålar. Tyvärr finns inga 

ritningar som visar på om pålarna går ner till berg och hur de är infästa där. En intressant detalj är att 

dräneringsrören är placerade innanför ytterväggen i nära anslutning till avloppsrören, istället för som 

är vanligast, att de placeras utanför.  
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Figur 41 Fasad mot söder samt gavel mot öst, ritning AH101, Kvarndammen 1 

Kvarndammen 1 
Nybyggnation 1969 

Lamellhus 

 

  
I Figur 48 framgår den befintliga marknivån innan entreprenadfasen tog vid, vilket ger en uppfattning 

om mängden bortschaktat material i jämförelse med dagens utseende i Figur 47. Konstruktörer vid 

projektering var Bertil Olander Konsulterande Ingenjörsbyrå. Arkitekter var Axel E. Shour 

Arkitektkontor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40 Foto av fasad 2017, Kvarndammen 1 
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Figur 42 Taksektion, ritning K46-1, Kvarndammen 1 

Takkonstruktion 
 

 

 

Kvarndammen 1 har en takkonstruktion som liknar den 

som Gullinge 1 har med stående reglar. Ritningen på 

Figur 34 ger mycket detaljer om takkonstruktionen, 

bland annat hur täckskiktet på taket är uppbyggt med 

två olika sorters papp, en visar sig vara av typ 

”1800/600”, och en ”1500/50”. Puts går längst fasaden 

hela vägen upp till takfotens infästning till vägg. Tyvärr 

lider denna ritning av samma problem som många andra 

i det att de är otydliga.  

 

 

 

  

Figur 43 Detalj Takfot, ritning K46-1, Kvarndammen 1 
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Figur 44 Sockeldetalj, ritning K22-7, Kvarndammen1 

Ytterväggs- & Grundkonstruktion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redan i Figur 34 kunde man konstatera att väggen är konstruerad med 150mm betong innanför 

150mm lättbetong. Här ser vi även att dräneringsröret är placerat enligt en mer konventionell metod, 

med en lutning 1:2 från grundsula. Vid grundsulans överkant övergår lättbetongen till en tunnare 

dimension. Tyvärr är denna inte specificerad men lösningen liknar den i Gullinge 1, se Figur 36. 

70mm är därför en rimlig gissning på dimension. Tyvärr saknas ritning som visar på var markytan går 

i detaljen. Det gör att man får svårt att avgöra vilken typ av grundläggning vi har i Kvarndammen 1. 

Av Figur 33 kan vi dock se att vi har en kuperad terräng av nivåskillnaderna på både gavel och 

långsida. Det är därför rimligt att anta att Kvarndammen 1 likt många andra fastigheter i området har 

en plintad grund för att tillgodose dessa nivåskillnader. Detta är dock endast hypotetiskt. 
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Storkvarnen 4 & 5 
Nybyggnation 1970 

Skivhus 
 

 

 

Storkvarnen 4 och Storkvarnen 5 delar bygghandlingar på Stockholms Stadsbyggnadskontor. Därför 

presenteras här fastigheterna gemensamt. Utseendet från Figur 55 avviker något från nuvarande 

situationen sett på Figur 54, där gavlarna i fastigheten idag saknar balkongerna som framgår på Figur 

55. Detta antas vara en förändring som har skett under vidare projektering. Byggtekniken antas dock 

vara densamma inom de aspekter som omfattar denna analys. 

 

Arkitekter var Lars Bryde Arkitektkontor och konstruktörer Bertil Olander Konsulterande 

Ingenjörsbyrå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 45 Foto av fasad 2017, Storkvarnen 4 

Figur 46 Fasad mot Öster, ritning AH6, Storkvarnen 4 & 5 
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Figur 48 Detalj A, Takfot, ritning K46-1, Storkvarnen 4 & 5 

Takkonstruktion  

   

 

Figur 47 Taksektion, ritning K46-1, Storkvarnen 4 & 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takkonstruktionen på Storkvarnen 4 & 5 är dubbelsymmetrisk, där lutningen från respektive takfot är 

den samma som från taknock, 1:20. Invändiga takbrunnar är därför att anta då det enligt Figur 57 är 

tänkt att ränndalar är lokaliserade mellan takfot och taknock på respektive sida. Enligt Figur 57 får vi 

även insyn hur stolparna som håller upp takstolen är infäst. Galvaniserade plattjärn är ingjutna i 

vindsbjälklaget, vilken stolparna spikas fast i. 

 

  



 
 

29 
 

Figur 49 Ytterväggsdetalj vid fönster, ritning K31-1, Storkvarnen 4 & 5 

Ytterväggskonstruktion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 56 visar en ytterväggskonstruktion med 150mm lättbetong och invändigt 150mm betong. 

Bjälklagshöjden är 200mm, och dessa är oisolerade mellan våningarna. Betongen är är även skuren 

genom fönsterpartiet. Tyvärr får vi genom Figur 56 ingen insyn i hur fönstren är infästa och tätade i 

väggen. Likt många andra ritningar är detaljritningarna som tillhandahölls av stadsbyggnadskontoret 

av typen armeringsritningar. Dessa visar sällan detaljer som är av vikt för luft- & fukttäthet, samt 

värmeisolering.  
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Grundkonstruktion 
  

 

 

Figur 59 visar på en relativt sett modern grundlösning sett till dränering och värmeisolering. 50mm 

isolering används som för att förebygga den värmebrygga som går som en halvcirkel från grundens 

undersida, upp till markytan. Denna gång har man, som framgår i Figur 59 en sk. Geoduk som 

separerar makadamet som är intill husväggen från omgivande mark, för att få en effektiv dränering. 

Dräneringsröret är även placerat enligt de konvektioner man använder idag, med lutning 1:2 från 

kanten på grundsulan. Figur 60 visar på hur det ser ut längre upp på fastigheten, där markytan når 

längre upp på grundmuren. I denna saknas markisolering samt även lättbetongelementet. Tyvärr 

påverkas ritningen på Figur 60 av en handläggares beslut att sätta en stämpel rakt över detaljen. 

 

 

Figur 50 Sockeldetalj, ritning K-09, Storkvarnen 4 & 5 Figur 51 Detalj av grundsula, ritning K-09, Storkvarnen 4 & 5 


